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Bekend making. 
Aan het publiek wordt bekendge- 

maakt, dat van 27 Mei 1941 tot en 

met 30 Mei 1941 ia het regentschap 

Kediri wederom luchtbeschermingsoe- 

feniagen zullen worden gebouden, waar- 

bij dezelfde regelingen en maatregelen 

als in voorgaande oefevir ger toegepast 

in acht dienen te worden genomer. 

De Assistent-Resident 

van Kediri. 

M. Scheltema. 

    

aa asu 

aa 

Kunstkring -Uitvoering. 

De Officiers Tooneel Vereeniging 

uit Soerabaia gaf Ziterdagavond io de 

sociteit Brantas eev opvoering van het 

tooneelstuk ,,Moord op de tweede ver- 

dicping” voor de leden van den Kedi- 

rischen kuostkring. 

Er bestond veel belangstelling voor 

deze uitvoering: aao de dames werd 

na afloop eeo bloemenbu'de aargabo- 

den. Eeo specale vermelding verdieot 

de wijze, waarop bet vraagstuk om de 

decors aan het kleine tooneel van de 

societeit aan te passen, Was opgelost. 

Tooneel - avond, 

De leerlingen van de R.K. Euro- 

peesche lagere school gaven Zondag- 

avond een zeer geslaagden tooneel- 

avond ter gelegenheid van de gelijk- 

stelling van bet onderwijs van deze 

school met het onderwijs op de gou- 

vernementsscholen. 

De stampvolle zaal van bet R. K., 

bondsgebouw beeft de prestaties van 

de kinderen zeer gewaardeerd en luide 

toegejuicht. De leerlingen van de 5de, 

6de en 7de klasse openden de uitvoe- 

ring met een welkomstlied en vervol- 

gens gaven de grooten en kleinen af- 

wisselend verscbillende cummers, n»Rood 

Wit, Blauw”, eeo rijdans, Kaboutertjes, 

»Neerland berrijst", ceo klapdans, pop- 

pen-visite, eeo boerinven - danslied, 

»Dokter Kwek” en een toepasselik 

A.B.C. 

Na afloop van bet ,,A.B.C.” werd 

een korte pauze gebouden om de dor- 

stigen in de gelegenbeid te stellen zich 

te laven, De avond werd besloteo met 

de opvoering van een spreek- en zang- 

speiletje ,, Tjl Ullenspiegel”. De grap- 

pen en kunsten van Tijl, die zich uit- 

stekeod van zija moeilijke taak kweet, 

vormden een prachtig slot van de uit- 

voering. 

De E.E. Zusters en de dames, die 

baar medewerking verleenden, verdie- 

nen groote waardeering voor het orga- 

niseeren van dezen in alle opzichten 

voortreffelijk geslaagden feest-avond. 

Het Postkantoor. 

Toen het vorige jaar het voorerf van 

het postkantoor werd opgehoogd waar- 

door de mogelijkheid werd geschapen 

om tijdens bandjirs het kantoor te be- 

reiken, zonder dat men gedwongen was 

om tot de eokels door bet water te 

waden, verkeerden alle ingezetenen in de   

veronderstelling, dat de geheele entou- 

rage een weinig zou wordea opgeknapt. 

Deze hoop is echter nietia vervulling 

gegaarj heterf komt integendeel iederen 

dug ia cen meer verwaarloosden toe- 

stand te verkzeren. De steenen afschei- 

ding ligt gedee'telijk io puin en ver- 

dwijot geleid:lijk aan gehee', om van 

de pagger maar niet te spreken. 

De landsgebouwendierstzal in deze 

oorlogstijden wel de 

heid moeten betracbter, 

slechts om 

noodigz2 zuinig- 

io dit 

cen zeer 
maar 

geval gaan het 

gering bedrag. Indien evenwel verbe- 

betering van den toestand niet moge- 

lijk is, zal het de beste oplossing zija 

het gebouw—betwelk door vreemdelin- 

gen voor een vogelkooi wordt gehou- 

den—over te dragen aan den oudheid- 

in welk geval cen kundigen di-osr, 

beboorlijk onderhoud verzekerd is. 

Voor de Stadswacht. 

Op Maandagavood a.s. zal door het 

reeds geruimen tijd alhier Vertoevende 

Ketoprakgezelschap ,, Darma Moeda”', 

weer cen liefdadigheidsvoorstzlling ge- 

gever, waarvan 1C00/, va» de receite 

gzhzel in de kas van bet Comit& voor 

de Sradswacht te Kediri zal worden 

gestort, zonder aftrek van de daar- 

aan verbonden onkosten. Br zal daa 

ook een special programma wooden 

gzgeven, dat eenigszirs io verband is mes 

het doel van de Stadswacht en de hui- 

dige toesrand. Om half acbt begint de 

voorstelling met ceo «x'ra »Gadjah, 

gadjab”, terwij! daarna een nLangeo 

Krido Wanoro” zal worden vertoond. 

Dit is een fragment uit de wajang- 

geschiedenis »Rama-Yaca”,n.I. de strijd 

van twee der apeostrijders vao Rama 

m.o. R. Hanoman eo R. Diojogodho. 

Io deze strijd treedr R. Wibisono als 

scheidsrechter. Naar aanleiding van deze 

voorstzlling wordt speciaal een acteur 

van Djokjakarta opgero?pen. Een lof- 

zang voor de Stadswacbt zal den bierop 

volgen, weike gezongen zal worden 

door de acteurs en actrices van Darma 

Moeda. 

Vervolgens krijgt een ta- 

bleau van ,,Symbool Stads- 

wacht”. Dit worde uitgebeeld door de 

Wakers van de ,Kajoe Dewadaroe'', 

of de ,Boom des Lzveos” met daar- 

achter de stadswachters. Dan komt 

de eigenlijke voorstelling ». 1. .De 

oprichting en verrijzing van bet rijk 

Modjopait”, ce stuk, hetwelk over- 

ecenkomt met 

hoop ,De berrijzevis vao Nederland”' 

Verder vernemen we, dat op den 25sten 

Mei a.s., dus op Zondagmorgeo, om 

8 u. 30 m. v.m. cen kindervoorstelling 

meer 

van de 

ons alier wersch en 

zal worden gegeven, 

De opbrengst hiervao 

besteed wordeo voor 

doeleinden. 

zal eveneens 

liefdadigheids 

Voor ,Panti Soeka” 

We vernemen, dat ,, Darma Morda” 

op Woensdagavond a.s. cen voorstel- 

ling zal geven, waarbij 100/, Netto - 

opbrengst zal worden gestort in de kas 

van de Indonesische soos , Panti Soeka”. 

Het stuk, dat opgevoerd zal worden, 

is ,Madrm Poelih”. 

Poetri Oetomo 

Op Vrijdag j.!. hield de plaatselijke 

damesvereeniging .Poetri Oetomo” een 

bijeeokomst ten buize van Mevr, Moek-   
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min aao de Ngadisimatrast aihier. Een 

afscheidsrede 

Mzvr. 

waarna dz bestuurshzrvorming plaats 
t bestuur is 

vertrekkende 

werd 

voor de 

Partoatmo g houden, 

vond. De formatie van 

als volgt: 

Voorzitster : Mevr. Sostrasro. 

Vice-Voorzitster : Mv. Moekmir. 

Secretaris : Meur, Prij no 

Penoingmeesteres: M-vi. Soedikdo. 

Commissarissen : M ve. So mitvo en 

mej. Sbetilah. 

  Een zeer bizonder geval. 

Baldadigheid 7 

Ia de eenste gang var 

  

Kepandjen in 

de gemeente kom, ten huze van den 

beer S. Rovoatmodjo, onderwijzer aan 

de le H.I.S. albier, bai een bizonder 

voorval plaats, gedu ende twee weker, 

werd het dak van den beer R. S. 

iedere avond tusschen Gu 30r.m. 

en Buur n.m, met sienen gegooid 

Daar de heer Sabar onderwijzer is 

en niet ain spoken g»'oofde meende 

bij, dat bj 
schen te doen had. Hij becit dan ook aao 

de Politie over bet g-beurdein keunis 

gesteld. Ook had bij met zijr buren 

en andere vriendeo op den bepaalden 

tijd het terrein toteenafs'ard var 100 

in de” -hoop, 

Doch al zija po- 

Gingen waren steeds tevergerfscb. Dat 

steenengooien gebewit 

avond. D: dessabewoners schrijven dit 

"tmstekwasduardijz man 

meters 'afyezet wat te 

kuonen ontdekken. 

nog iedere 

toe aan onzicbtbare machter. We zulien 

hier nader op terug komer, indien men 

de oorzaak hiervan beeft gevonder, 

Luchtbeschermings- 

oefeningen van de 
B. ?. M. 

Op Vrijdagmiddag. de 16Je MsijL 

van d: B. P. M 

sat albier, luchtbe- 
vond op het terr 

aan de B.P.M.- si 

schermingsosfenin..a 

de heer Ir. D. H ". Obertop, Com- 

mandant der L.B '” alhier tegzanwoor- 

Deze oefenirgen 

demonstreercn 

plaats, waarbij 

dig waren gewe 

bzstond alleen ui het 

van maatregslsr, «Ike geromen zul- 

leo worden e s'rene z0u luiden.    

Men veronders: dz dat om balf vijf 

't middags de sicve 
» van bet terreir, 

loeide en toea 

werd er een ged- 

welke niet dcor 

met zandzakken v 

ken Zija omgever, 

dekt. Daarra besaf 

ieder zich naar c- schuil loopgraveo, 

alleen de leider bi-:f op de uitkijk staan. 

Mocht een tank in brand vliegen 

tengevolge van ecen bom, z00zal 

de brandweerp'.j van de B.P.M. 

de brandende tovk blusschen. Om 

5 u 30 m, v.m. cadigde deze oefenin- 

geo. 

Schietzoncours. 

We veraemen, dat de Scbiztveree- 

niging .Oranje Nassau” albier op 15 

Jusi a.s. cen schietconcours zal houdep, 

toegaokelijk is. De 

opbrengst hiervan komt ten bate van 

de Stadswacbt. Het in leggeld bedraagt 

f 0,35 per persoon. 

Motie P. G. I. Kediri. 

Op Zondagmorgeo, 18 Mei j. |. 

hield de plaatselijke onderwijzersveree- 

die voor iedereen 

niging P. G.I, esa vergadering in bet 

clubhuis van de B.P.K. aan de Nga- 

disimostraat albier, waarbij o. m. ge- 

sproken werd over de invoering     

Abonnements 

  

per plaatsing. 
advertentie georeduceerd arief. 

LOSSE ADVERTENTIEN BIJ VOORUITBETALING. 

24e Jaarcang 

BENHEID DOOR DEMOCRATIE 
te Soerabai 

  

bevolking in Ned. 

dat de gemiddelde man, 

worden, zijn het volgende : 

zullen deelnemen ? 

3e. 

4e. 

heffing ? 

bij het Secr.     

  

meer dan tot nu toe, zich genoopt 

zal voelen, zijn gedachten te laten gaan over vraagstukken, die 

voor allen van groot belang zijn. 
De eerste vragen, die, volgens het systeem ,,Dr. Gallup” gesteld 

le. Verwacht U, dat de U.S. A. binnenkort aan den oorlog 

2e. Hoeveel jaren denkt U, dat de oorlog zal duren ? 

Acht U een blijvende economische alliantie tusschen 

Nederland, Engeland en Amerika wenschelijk ? 

Acht U het wenschelijk de vrijwillige bijdragen voor 

de oorlogsfondsen te vervangen door een verplichte 

Men kan deze vragen ook zonder daartoe speciaal te zijn uit- 

genoodigd — op groote echaal worden daarvoor kaarten ver- 

zonden,- beantwoor'en. De antwoorden worden p. o. verwacht 

van ,Eenheid door Democratie”, Lombokstraat 

29, Soerabaia en men wordt vriendelijk verzocht om een dubbele 

telling te voorkomen, ook naam en adres te vermelden. 

  

2. vereeniging ,E ENHEID DOOR DEMOCRATIE" 1“ 

, acht het van democratische standpunt bekeken 

wenschelijk om van tijd tot lijd near de meening van de 
Indi over verschillende belangrijke onder- 

werpen te vragen. Niet alleen wordt daardoor een waardevol 

statistisch materiaal verkregen, maar hoopt zij ook te bereiken, 

  
  

van de Sranddaardscholen met het a..s 

vieuw2 cursu jaar. Aangezien genoem- 

dz heeft 

geboord, dat de to komstige stand- 
vakvereeniging geruchten 

daardscho!en alieen een samenkoppe- 

ling zal zija van de buidige Volks-en 

Vervo'gscholen en wzarbij het schoo!- 

hoofd van de Vervolgschool tevens 

hoofd der Vo'ksschoo' en bet hoofd 

van d: Volksschool afgeschaft zal zijo, 

hecft de vereen'ging besioten cen mo- 
Departement 

en de 

uit te 

tie in te dienen aan bet 
Eeredienst 

| cale ressorter, om suggesties 
va” Onderwijs en 

oeferer, zulk ecer farmasi» niet in te 

voerer, doch een vo ledige S.andaard- 

schoo' op te richten, zooals toentertijd 

het geval was geweest. 

Het klachtdelict wegens 

smaadschrift. 

Zhoo's eerder vermeld, vond op 

Woensdag, 21 M-i j.!. de berechting 
d 

  

p'aats van hei k acbtdelict van ons b! 

no. 100 vas hct vorig jaar, waarbij de 

heer Soekirmar, employe van de Aniem 

albier, scbrijver van genoemd irgezon- 

den stuk, als beklaagde voor den twee- 

Tbans was 

het mevr. Pattiradjaware, die de getuige 
den keer moest optreden. 

was. Deze berechtirg stond onder pre- 

sidium van Mer. Sjarif Hidajat. Eveoals 

de vorige keer verk!aarde de heer Soe- 
kirman, dat het niet zijn bedoeling was 

  

de nzam van Mevr 
docb uitsluitead om het 

algemeen belang te 

iradjawar € te 

bezoedelen, 
diener, met de 

feiten als gegeve s. Hij verzocht dan 

ook om den beer Djojo als getuige op 

te roepzn om naar de juistheid van bet 

voorgevallene te willea constateren:   

doch ds President vord het onnoodig, 
aangezien de heer Soekirman toch 

  

Diet vrij gesproken kon worden ten 

aanzieo vao artikel 310 W. v.S., al 

mocht de feiten toch waar zijo. Ia 
verband hiermede trok beklaagde 

verzoek in. 

zijo 

Hierna werd den heer Dias   

voorgeroepen, doch aan 

  

en deze nog 

zijn militieplicbten moest vervullen, werd 

liike 
hzm voorgelezer, Mevr. Pattiradjawar& 

  

alleen een scbrifte   verklaring van 

verklaarde, dat zij zc 

  

h door bet ingezon- 
den siuk beleedigd voe 
gedselte van het sc 
waarheid bevatte. D 

klaarde aan den 

      

Soekirman dat heer 

zijo opzet om het algemeen belang te 

dienen technisch fout was. In dat 

     r Soekirman rechtsteeks 

van Dr, Patti 

om zich omtreot het voorgevallene te 

val kon de he 

tot den chef 

  

wen 

      

beklagen. ,Indien mer die zaak niet 
in behandeling wil neme vroeg de 
heer Soekirman. ,Toch mag U dat 
Diet in de krant publiceeren”, was 

het antwoord van den President. ,En 

waarvoor dient dan de kr vroeg 

de beer Soekirman weer. ,Om het 

aljemsen blarg te d »,” was bet 

antwoord, ,doch wat ge doer, dat is 

voor Uw eigen belang”. Daarna zette 

Mr. Sjarif omtreot het ,, Djember-affai- 

re” uiteen, waarbij bij verklaarde, dat 

ggnoemde correspondent omtrent bet 

gzbeurde tot des  Gou- 

verneur of tot den Gouverneur- Gene- 

rechtstreeks 

  

raal moest wenden. Daaroa we 

raadkamer gehouden ea het vorais 
luidde: boete 10 guldens. De 

beer Soekirman vroeg om 7 dagen 

bedenktijd. 

   

  

VENDU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS 

  

  

   

    

Tweedehandsch Meubilair. 

J.G.W, DEKKERS — KEDIRI — Telefoon 250 

Emballeeren 

(Ook voor Europa en de buitengewesten) 

Transporteeren, Meubelmakerij 

Handel in Nieuw- en Agentschap : 
Java Koelkasten. 
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de krant gelezen of door de Radio gehoord: Reuter meldt ons uit 
»REUTER” wieis deze geniale Correspondent..... waar kreeg hij z 
Vertelt de meest besproken man ter wercId UI zija eigen ongeloof!ijken levensverhaal, 

Komt en Ziet EDW. G. ROBINSON film' 
ATTENTIE! 

  

9 
5 RICHE THFATER — 

Nog Heden 23 t/ 
Warner Bros groote filmschlager 

m Zaterdag 24 Mei. 

sTHIS MAN REUTERS, cxurr metot..., En Machtig Waroer Bros filmwerk met de beroemde sterren EDW. G. ROBINSON — EDNA BEST — EDDIE ALBERT — GENE LOCKHART e.a. vooraansiaande artisten. Wie heeft niet onte'tare malen in 
, of Reuter seint ons het volgende..... 

» gehzimeo, waar zijo macbt ? Is deze flm 

and's grourste karakter speler in zijn grootste karakterrol ! 
Vooraf gaat als Spec. ATTRACTIE : H:t LAATSTE OORLOGSNIEUWS ! 

N.B! Zaterdagmiddag 4.30 u. Extra Voorstelling! 
Voor alle lecfcijden ! 

Zondag 25 en Maandag 26 Mei. 

sLES DEUX GOSSES" 0. » Suar jorgeas san Pori 
en buitengewoon groot Fransch filmwerk raar bet ons sterfeliike meesterwerk van Pierre D:courcel:, 

gespeeld door DORVILLE — ANNIE DUCAUX — MAURICE ESCANDE e.a. god: kracbten, 
Eeo zzer goede film, die niemard missen mag. 

  MAXIM THEATER 

  

Vavaf Heden 23 tm Zondag 25 Mei. 
Warner Bros nieuwste succestilm 

»IHE ROARING TWENTIES, 
Met JAMES CAGNEY — PRISCILLA LANE — HUMPHREY BOGART Ca sterrer, 

handelt de historische onderwerpen uit dezen tijd op fel-realistische wijze en seeft, 

(Schaduwen uit bet verleden) 
Het filmspel be- 

bebalve den climax van €en spannende roman uit het dayelijksch leven, een bistorisch overzicht van cen zeer inter ssant tijdperk In de Amerikaansche geschiedenis. Een all-szins interessante film, die lar gen tiid in de 
ATTENTIE! Vooraf! 

N. B! Zaterdagmiddas 4.30 u. , 
Zondagmorgen 

berirnerirg zal blijven. 
Het LAATSTE WERELDNIEUWS! 

t(oOu.s 

Maandag 26 en Dinsdag 27 

.GOLDDIGGERS IN PARIS“. 
Met RUDY VALLE — ROSEMARY LANE — ALLEN JENKINS e. a..En vroolijke muzika'e W..roer Bros film, welke geen moment verveclr. 

Extra! Voorstellingen! 

  

RICHE THEATER. 

Nog heden t/m Zaterdag 24 Mei 

»THIS MAN REUTER' 
(Reuter meldt.... .) 

Eza machtig Warner Bros Mees'e 

sterren Eiw 

Eddie 
Lockbart — James 

werk, met de eminente 

G. Robinson — Edna Best — 

Albert — Gene 

Stephensone.v.a. uitstekend» krachten 

maleo in 

de radio 
gehoord : Reuter meldt ons uit. .., 

Wie heeft niet ontelbare 

d2 krant gelezen of door 

of ,Reuter seint ons het volgende 

»Reuter”! Wie is deze geniale Cor- 
  

respondent, wiens vangst nie: uit cen 

enkel lard bestaat, doch uit de geheele 
wereld? Waar kreeg hij ziju geheimer, 

    

waar zija macht P Hoe kon cen enkel 

woord van hem Koniskrijken doeo 

fortuinen doen winren of 

Tbans 

besproken man ter wersid'U zij 

vallen en 

verliezen ? vertelt de meest 

  

ongeloof'ijken levensverhaal! Thans 
eindelijk is het niet, ,,Reuter tel.- 

grafeeri”, maar ,Reuter” spreekt! 
Eo wel bij morde van Edward G Ro- 

  

bisson, filmland's grootste karakter- 
speler, in zija grootste karakterro! ! 

MAXIM 1#HEATER 

Nog heden t/m Zonday 25 M 

Warner Bros nieuwste 

dramati-che Succesfilm 

» THE ROARING TWENTIES, 

   

    

  

  

     

(Sehaduwen uit het verleder) 

mt de sterren: James Cagncy — 

Priscilla Lane Humpbrey Bogart — 

Gladys G-orye e. 

Nzar den oorsprookelijken roman 
van Mark Hellinger, Ame 8 meest 
gevierden schrijver in ds "logsche 
periode, die alle scenes, welke bij 

beschrijft, nietalleen heeft meegemsakr, 

maar ook irstensicf doorleefd 

Het filmspel bet e historische 

onderwerpen uit  tijd op feleealisti- 
sche wijze en geeft, behalve den climax 
van een spanvenden roman vit bet 
dagelijksch lever, cen historisch over- 

zicht van een zeer interessant 'ij 'perk 

inde Amerikaansche geschiedenis. Esn 
  lie die       

    

alleszins interessante film, gen 
tijd in de berinver | bi 

Politie -rapport. 

Tegen L. S. H., wonende te Dj:- 
galan werd proces-verbaal opyemaakt 
terzake lichte mishandelicy van D., 
wonende ie Setorogedong   

R. S., 

aangifte van lichte verduistering van 

f 2,65 

Dan- 

wonerde te Kepandjen doet 

liifgoederen ter waarde van 
sa 
dangan. 

gd door P., wonende te 

  

Dx or de Politis werden aangehouden 
van P. en R,, beiden 

wonende te Piosoklaten, verdacht van 

de personen 

dicfstal van een partij oud ijzer ter 

waarde van f 1,— ten nadeele van de 
suikerfabri-k Djeny kel. 

Door de Politic werden aangehouden 

de personen van D. en K.,, beiden 

woneude te Djetis terzake diefstal van 

cen riiwisI-penning over bet belasting- 
aar 10941 

onbekerd person. 
ten nadeele van cen nog 

» S., afkomstig van Toeloeng- 

  

werd proces-verbaal opgemaakt 
dis fstal ter terzake van een satong 

waards van f 1,50 ten nadeele van 

S, H., wovende Dehostraat alhier. 

S., wonende te Bandjarm'ati doct 
aang'te van dielstal van cen heerco- 
rijwiel merk B. S. A 
fo- 
»Dslri 
was gep'aatst. 

ter waarde van 

   

  

her welk voor den korkhandel 

aan de Hooldstraat onbe ee:d 

M, wo 
gfte v2 

te Njadssimo Joet aan- 

  

    rijwielpen- 
1941 ter 

vao cen 

  

ning over be'astingjaar 
van f 2,—. waard 

Tegen S., wonende t: Kaoeman werd 
-erbaal opy meokt terzake oy- 

ichring van een bedragaan contanten 
ad f 1,85 ren nadele van S. P. en S., 

HL S. 

  

Wlen leerlingen va. de Ie 
alhier, 

Teen S., wonende te Kaoeman werd 
proces-verbaal opgemaakt terzake op- 
ling van cen bedrag aan co'tanten ad 

f 3,41 ten nadele van K., en S., beiden 

serlingen van de le H IS. alhier. 

n S, wonende te Kaosman werd 

  

erbaal opgemaakt terzake op- 
lichting van cen bedrag ad f 3,04 ten 
nadeele van Ken S, beiden leerlingen 
van de le H. IL S. albier. 

Tegen S, 
verblijfplaats werd proces-verbaal op- 

zonder vaste woor- en 

gemaakt terzake landlooperij. 

Teg 

Djetis werd proc-s-verbaal opgemaakt 
D ee K, beiden wonende te 

terzake di fstal van een rijwielpenning 

  

over het belastingjaar 1941 ter waarde 
van f 2,— ten nadeele van I, wonen- 

de aan de Dohostraat albier. 

  

cn S, worende te Ringinarom 

orgemaakt 

ke lichte mishandeliny yan S, wonen- 
werd proces-verbal terza- 

de te Ringinanom. 

  

Grootste goudvondst 
in Suriname. 

D: gebroeders 
Gzvers bebben op goudplac-rs de Jo-g 
Zuid een kwarts'aag gevonder, waar- 
uit io eokele dagen veertig K. G. zui- 
ver goud werd geborgen! Zou het EI 
Dorado, waarvaar z00velen reeds eeu- 

lang zijo? 
A lerlei wilde geruchteo loopen door 
de stad. Telcfoon'je van het Gouver- 
n"mentshuis. Morgen gaat de Gouve:- 
neur kijken met den vertegenwoordiger 
der miatschappij. Of U lust beeft...... 

Om kwsr: voor zes verzamelt een 
klein gezelscbap zich aan bet station, 
Een comfortab:le mostorlorrie staat 

klaar waarmze wij de 1200 km spoor- 
baan io eeo uur Of visr zul'en kunnen 

afeggen. Markt en Saram-ccastraat 
liggen nog verlaten, een gouden gloed 
weerkaatst in de Surinamerivier en 
even later komt de zon gloeiend ora- 
njz op boven d: groenende rijstvelden 
rond Lely 'o-p. Daar is het al druk. 
Overal wordi in de rijstvelden gewerkt 

ba- 
ananas, mango's en aard- 

vruchter. Maar de in pisangblad g2- 
wikkelde g-kookte rijst, z00 typisch 
voor Jiva, wordt U bier ook door 
Javaarsch n aangeboder. Even verder 
staat bet aard'gc huis vanden Ji vaan- 
schen ambtenaar van dsn Landbouw- 
dieost. Oodertusschen is bet half acbt 
en bet laatt» wat wij van de bescha- 
ving zier, Zijn troepjes naar school- 
gaande kinderen. Zwaar ronkend scort 
onze lorrie de eerste hellingen op 
eerst vog wat licht bosch aan weers- 
kanten van den belder witten spoor- 

baan, dan plotseling wijde vlakte, de 
savannah soms bijna uitsluiterd met 
gras, dan weer met laag struikgewas 
bedekt, waarboven enkele Maurit'apal- 

men uitsteken, tan teeken, dat daar 

water te vinden is. Republiek en Kwa- 
koegron worden gepasseerd en dan 
zijo wij al in ander terreio. Zwaar 
oerbosch rijst aan weerskanten op. Hier 
en daar boschnegernederzettingen en 

B:langrijk nieuws. 

wen zochten gevonden 

en yaan viouwj's ter markt met 
Coven en 

scepwegen voor hout afvoer. Dan 
weer een stuk savanab, waar een 

Indiaansche vrouw baar draagkorf 
zeult met een band over het voorhoofd. 
De kirderen in lange rij er achter, elk 
met zijo of haar uit pa'mblad gevloch- 
ten draagkorfje. Daarna bosch en nog 

eens bosch, belling op, belling af, over   kreeken en riviertjes, tot een open 

  

  

— 

gekapt- plek, enkele woningen en ecen 
bordje Guyana Goud Piaces aanduideo, 
dat wij naderen. Dao de Jong Noord 
en eindelijk de Jong Zu'd. Maar wij 
Stoppeo oiet aan de ba!te. Even verder 
Wappert de driekleur en als wij uit- 
stappen bij de eerepoort van pa'mtak- 
ken en hoofddoeken, die voor het buis 
van Gevers is opgericbt, kliaken eerst 
aarzelend, dan forscher de tonen van 
het Wilhelmus. Vrouw Gevers met 
kinderen en zusters wachten ons paar, 
De mavnen zija bij de mijo, Even den 
Schat zien voor wij verder gaan. Een 
cenvoudig huisje van palmbout, met 
palmblad bedekt. Twee kamers. In de 
slaapkamer onder het bed een ruwe 
houten kist zonder deksel met 
groote steenklompen. De vrouw geeft 
oos er enkele in de hand. 

vol 

Goud. 

Ze zija verbazend waar en als w: 
er even mee buiten in hetlicht komen, 

schittert goud op alle breukvlakken, in 
alle spleten ev scheuren. 

Goud is korrels, goud in stukken, 

goud in plaatjzs, overal schittert en 

fonkelt het edele metaal U teger. Die 
s'ukken moeten zeer zeker een groote 
waarde vertegenwoordigen en steeds 
komt er meer onder het bed vandaan. 
G:moedelijk gaat dat hier toe. Gzen 
siot op de deur, een open kist. A'leen 

een pasar vrouwen in huis. 
Flinke vrouwen hoor, dat wel, 

Vrouw Gevers is een stru'sche Cre-   

Oolsche, moeder van zes kinderen en 
je ziet 't baar niet aan, dat de oudste 
al zestien is. Een knap wijf, met haar 
dubbele halsketting vol pepita's, na- 

tuurlijke goudklompjes. Zij neemt de 
leiding, laat den schat weer onder het 
bed wegstoppen en verzoekt den Grac- 
man zooals Zijne Excellentie hier heet, 
mee te gaan naar de mijo. Een aar- 
dge wandeling. E-rst een stukje vrij 
zwaar bosch vol palmen, mzar na een 
half uurije komen wij in heel ander 
terrein, Een kleine kreek loopt bier 
door bet bosch. Thans is het bosch ge- 
kapt en is de grond overal onderst- 
boveu gehaald. Overal liggen zand- 
hoopen en bergen stukgeslagen kwartat. 

Dit is de beruchte Charmeskreek, waar 
een goudzoeker eens 36 kilo vond, 

maar slechts 36 pond verantwoordde. 
Een der bekende schandaaltjes uit den 
tijd, dat de Maatschaprij zelf de ex- 
p'oitatie nog in banden had, Thans, al 

sedert 1907, worden perceelen aanon 

derhuurders uitg"geveo onder verplich- 
tiag, bet goud voor ezn bepaalde som 
(thaos f 1.60 per gram) aan de Msat- 

schappij in te leveren,dien daa zeven- 

cent per gram aan het Gouvernement 
betaat, een flinke vracht aan den spoor- 
weg en het dan in de stad verkoopt 
voor ongeveer f 2.00 per gram. Het 
grootste deel van de buit is dus wel 
Voor de delvers zelven. De Gebroe- 
ders Gzvers (vier compagoons) werken 
nu al drie jaar echter in de Charmes- 

aa 
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Levert versche volle melk. 
Karnemelk, Yoghurt, 

Room en Slagroom 
Prima kwaliteit, 

Leverancier van de groote ziekenhuizen te 
Kediri en Paree en de meeste Doctoren 

ter plaatse 

Beleefd aanbevelend 

L. H. SCHRAUWEN: 
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Door eigen import zijn wij in staat de beroemde 

CARIBONUM producten, z.a. 

Carbonpapier in diverse soorten, 
Scbrijfmachinelinten in alle breedten, 

Schrijf-, vulpen- en stempelinkten. 

Polywog pasta in vasten en vloeibaren toestand, versch 
en tegen scherp corcurreerende, dus 

beneden Soerabaiaprijzen, 
te leveren. 

N. V. KEDIRISCHE SNELPERSDRUKKERIJ 

Si 

aan aa an AA HAM 
Nog altiid in voorraad. 

d—



kreek, eerst met heel weinig succes, 

maar langzaam keerde de kaos. Gere- 

geld werd goud gevonden enin Janu- 

ari 1932 werd de eerste groote vondst 

gedaan van ongeveer drie kilogram. 

Februari bracbt 4 kilogram, toen weer 

cen tijdlang heel weinig en nu p'otse- 

ling de groote vondsr. 

Maar het had toch wel z0oveel tijd 

en moeite gekost, dat de vindplaats 

bekend ssond als Bruine Boontje kreek, 

omdat dit een tijdlang het eenige hoofd- 

voedsel der werkers was geweest. 

Na een wandeling van een goed 

uur door een soort loopgraveo-terrein 

vol waterloopj s met brugger,.die uit 

661 polsdikke stok bestonden, raderen 

wij de mijo. De uitgeworpen aarde is 

hier verscher. In de verte staat een 

achttal mannen, gesierd met een reus. 

achtigen rooden halsdoek-das. Alleen 

de zoo geuniformeerden mogen hier 

werkeo. Eeo praktische maatregel. Ezn 

steile wand ligt voor ons, eeo achttal 

meters hoog en vijftieo meter breed. 

Zanderiye klei. En al dat materiaal is 

los gestoken ea uitgewasschen meest 

met scbamel resultaat. Tot een kwarts- 

baok io d: klei die oiet anders is dan 

verweerd gesteente, werd aangetroffen. 

Reeds de eerste hamerslag toonde goud. 

Koortsachtig werd verder gewerkr, al- 
le kwartsklompen bleken goudhoudend 

en evenzeer al her om'iggende zand 

en ook als ik dit scbrijf nog brengt 

elke slag met de pickaks, zooals het 

kleine houweel hier gevoemd wordt, 

oieuwe goudstukkjes te voorschijn. 

Geen echte ,,mijn”. 

Van e:n mijo is cigzolijk geen sprake. 
Zoodra de kwartsband werd aangetrof- 

fen, heeft men de aarde er omheen 

weggehaald om ze te wasschen en de 

kwarts zelf meegenomen naar huis om 

later Bij ons 

bezoek was misschien twee A drie vier- 

kante meter vao de kwartsbank gelicht 

ea daarvoor eem horizontale tunnel 

vaa een meter breed, 1'/, M. hoog, 2 

a 3M.-diep io den kleiwand uitge- 

graven. 

verder te verwerken. 

D2 kwartslaag is soms tien, sows 
twiotigcM dik, sterk verbrokkeld j de 

spleten zija opgevuld met rood ijzererts 

en daartusschen vooral zit het goud, 

dat overal opflonkert io bet licht van 

onze flashlights. 

Lioks ligt de laag een dertig cM 

boven den bodem der gang, achbterin 

zieo wij hem schuin omboog loopen 

tot 1 Meter ongeveer en op die hoogte 

is de kwarts ook zichtbaar aan den 

rechterwand van den tunnel. 

Overal goud, maar beneden het 

meest. In die richting scbijot de bank 

ook dikker te worden ev ishet meeste 

goud te verwacbten. 

Of daar nog tien ot honderd of 
duizend ki'ogram zal uitkomeo in de 

cerstvolgeode maanden daar valt niets 

yan te zeggen, maar zeer zeker hebben 

wij hier te doen met de grootste goud- 

vondst, die tot cu toe uit Ea laag io 

Suriname aao de oppervlakte is gebracht, 

Erisnuineen maand tijd een kleine 

vijftig K.G. geborgen, waarbij men 

moest bedenken, dat de totale goud- 

productie van Suriname in elk der 

beide vorige jaren nog geen honderd 

vijftig K.G. bedroeg. Dat kon ditjaar 

wel eens het dubbele worden, Mede 
door het vrjlaten van het onderzoek 

en het uitzenden van werkloozen met 
Gouvervementssteun naar de goudvel- 

den, bedroeg de goudproductie in de 

eerste vijf maaoden vao bet jaar al 

77 K.G., z00dat thans het totaal van 
verleden jaar al overtroffen moet zijo. 

Zoo wordt Suriname nogeen gouden 

Iichtpunt aan den duisteren Wereld- 

hemel, 

Gemoedelijk. 

Tegenover de mija staat een afdakje 
van palmbladen waar z00 eens gerust 
en gegeten wordt en waar nu een 

hangmat hang', waar elken nacht een 
der gebroeders slaapt. Ongewapend. 

Alles gaat hier gemoedelijk en vol 
vertrouwen. Allen kennenelkaar. Nijd   

  

eo afgunst scbijot er niet te bestaan. 

Elk krijgt wat mee van dea vetten 
buir, bet uitgewasschen zand, de weg- 
geworpen steeven, alles wordt opoieuw 
behandeld en brengt nog weer zijo geld 

Op aan gouddelvers, die elders geen 

succes hadden. 

Als wij even gerust hebbeo, zwerven 

wij og wat rood. Overal heerscbt be- 
drijvigheid. De gebroeders Gevers heb- 
ben recht opeen frontbreedte langs de 

kreek van twintig meter en een diepte 
van honderd meter. Links en recbts, 
voor en achter wordt diep de aarde 

io gewroet, Zes en acht meter diep, 

z00 steil mogelijk naar beneden! Op 
boop van zegen! Of het helpen zal? 
De kans lijkt gering maar de kwartsla- 

gen loopen vaak zeer grillig en waar 

er een 'i,t kunnen er meerzijo : Maar 

wat een kansen op ruzie, al dat wer- 

ken z00 v'ak bijeen! Waar moet al 
dat uitgeworpen zand been? Weer is 

het water om den grond uit te wasschen, 
een eers'e vereischte en bier is z00 
goed als niets. Maar de gemoedelijkheid 

en hulpvaardighzid dezer meoschen is 
groot en dcorstaat tot nu toe zelfs deze 
geweldige vuurproef. Toch is het po- 

litie-toezicht verstrekt, want van alle 
kaoten komen de gelukzoekers opzetten 

en daar zullen ook minder gewenschte 

elementen bij zijn. En die moeten z00 

gauw mogelijk ontdekt en verwijderd. 

Commissarissie, z00a'8 vrierd Grader, 
de districtcommissaris 

nozmd wordt, heeft hart voor2'o kiv- 
deren en bewaakt zeen zorgt voor hen. 
Laat trommels en scbaroieren en ijzeren 

hangsloten aanrukken, weet grootere 

vijzels op te sporen voor bet kwarts- 

stampeo. Helpt en steuot overal en ze 
houden van hem. Eso z00 hoort het 
ook bij dit kinderlijke- volk, dol op 
avontuur en heelemaal niet lui, als het 

werk maar naar den zin is. 

De terugreis verliepsnel en er werd 
veel over ,later”" gesproker. 

Uit ,de M.” 

algemeen ge- 

  

Ned, - Indis. 

Nieuwe legergeweer. 

New York, 18 Mzi (Aneta). Vo'gens 

in New York ontvangen berichten 

wordt door een fabriek te Cranston 

(Rhode Islano) een haif - automatische 

katabijo. Nederlandsch- 
lodi# geproduczerd. 

voor 

Dz ontwerper van deze karabijo, 

kapitein Melvine Johnsor, verklaarde, 

dat dit wapen licbter en korter is dan 

elk ander wapen van dic type en bij- 

zoader geschikt is voor I heemsche 

troepen van korte gestalte. Het wapen 

geeft zelfde 

aanvangssnel-eid als een machinegz- 

weer, n.I. 3000 tot 5.000 yards. 

aan bet projectiel een 

aa 

Areta Batavia kan aan het boven- 

staande nog toevoeger, dat circa een 

half jiar geleden het Amerikaansche 
weekblad Time meldde, dat de beste'- 

ling voor N:derlandsch-Indi8 stagneer- 

de, aangezien de Amerikaansche regee- 

riag aaovankeliik yeen uitvoervergur- 

ning wilde geven in verband met eigen 

beboefren, terwijl zij later de noodige 

machinerie@n en gereedschappen voor 

deze productie niet zou hebben willen 

afstaan ia verbard met de eigen pro- 

ductie der half - automatische Garand- 
geweren. 

Ut het telegram zou tbans kunnen 

worden afgeleid, dat de aanvankelijke 

  

  
  

bezwaren overwonnen zijn en dat een 
aanvang is gemaakt met de uitvoering 

der besrelling van Nederlardsct-ladi”, 
Wjj kuooeo omtreot dit bericht nog 

het volgende opmerken. 

Nu, door uit toename der gemecba- 

niseerde strijdmiddeleo sterk gewijzigde 

gevecbtstechniek de taak van het ge- 
Weervuur langzamerband is gewijzigd 

in dier voege, dat dit eerst op kortere 

afstanden een belangrijke rol gaat spe- 

len, stemt het tot voldoening, dat het 

Ned.-lodische leger za! worden voor- 

zien van een geweer da", lichter, han- 

diger en met grootere vuursnelheid dan 

bet huidige, zich bij de nicuwe eischen 

beter aanpast. 

D: half-automatische Johnsonkara- 

bijn, hiertoe door het legerbestuur 

verkozen, is volgens Amerikaansche 

experts een bijzonder goed wapen: 

zelfs boven de 

Garland, eveneens een half-automati- 

S:be karabijn, 

Amerikaanscbe leg”r w 

men prefereerde ht 

welke 1 

  

ns voor het 

taangemaakt: 

erd op de 
. betrouwba- 

Deze voorkeur was g 

  

buitengawoon ezsvou    

  

re constructie en vooral op de schiet- 

resultaten, welke van de 

k'aarblijkelijk verre boven die van de 
Garland uitstaken. Im dde's beef 

Garland eenige wijzigin yen ondergsa , 

ook inderdaad 

beschouwt mo 

als het 

Johoson 

de 

waardoor dit 

verbeterd is. Niettemir 

de Johnson nog steeds 

zalm, evo wij kunnen ons 

geweer 

  reusje 
van den 

Iger dan ook ge'ukwenschen, dat het 

over een dergelijk wapen de beschik- 

king krijgr. Mogz aa» waak zoowel als 

aanvoer vlot io bun werk gaar! Red. 

Radioluisteraars, 

lid van den Bond van Radioluiste- 
raars in Nederlandsch-Indie (B.O.R.A.N.I)) 

U dient daarmede Uw eigen en het 
algemeen belang. 

wordt 

Inlichtingen bij 

   

  

BEKENOMAKING. 
De fd. Burgemeester van Kediri 

maakt bekend, dat het door de 

Commissie vastgesteld besluit tot 

wijziging der kiezerslijst 1938/1942 

voor de groep Inheemsche onder- 

danen, ter Gemeentesecretarie voor 

cen ieder ter inzage is nedergelegd 

en in afschrift tegen betaling der 

kosten verkrijgbaar is gesteld. 

Kediri, 23 MEI 1941. 

De fd. Burgemeester vd, 

M. SCHELTEMA. 

  

DAMES KAPSALON 

»ROSALIE' 

28 Kediri. Klentengstr. 

Het beste adres 

VOOR UW: 

PERMANENT WAVE— 

WATER WAVE 

Gediplomeerd Coiffeuse.— 

   
PRO TESTANTSCHEREKK 

Hollandsche Kerkdiensten. 

25 Mei Madioen 9 uur v.m. 
Ds. Sikkeo. 
5 uur ».m. 
Ds. Sikkeo. 

9 uuc v.o. 
Ds. Sikkeo. 

6 uur ».m. 
Ds. Sikken. 

memanen me 

Ponorogo 

1 Juni Kediri 

Kediri 

Maleische Kerkdiensten. 

H, B. Matulessy. 

24 Mei '41 T.-Agoerg 6.30 u. v.m. 

Voorbereiden) bevestigen lidmaat). 

25 Mei "41 T.-Agoeng 7.30 u. v.m. 
(H. Avondmaal). 

1 Juoi '41 Blitar. 7.30 u. v.m. 
Wlingi. 10.30 u. v.m. 

aan 
OOST- JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEN 
lederen Zondag, 

Te 

Toeloengagoeng, 

9 uur v.m, 

Blitar, 

Ngandjoek, ea., te 

Kediri (Baloewertistraat) 

Paree 7 30 uur n.m. 

Nm sama 

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Zondag. 

& Kedii le H. Mis 6 uur v.m. 
2e H. Mis 7.30 uur v. m. 

Lof 5.30 uur 0. m. 

te Sitar 6 uur v. m. Stille H. Mis 

7.30 uur v. m.  Hoogmis 

5.30 uur o.m. Lof 

Onderricht Kath. Javanen 6 uur n.m. 

    
LEESBIBLIOT HEEK 

  

den Secretaris, 

J.P. Coenweg 27. 

  

  

  

   

    

      

     
   

    

  

De versts 

DJABA 
— LEESP   

le, abonen bedragen : 
f1,— per maand voor €€n boek 
f 1,75 per maand voor twee boeken tegelijk 
f 2,50 per maand voor drie boeken tegelijk 

met dien verstar de, dat U z00 dikwijls moogt ruilen als U wilt 
Indien U duseen abonnement voor &€n boek 
heeft, waarvoor U 6€n gulden betaalt en U 
ruiit bet boek iederen dag, dan betaalt U 
voor 30 boeken toch niet meer dan &€a 
gulden. 
Wordt lid van kana SP 

EZELSCHAP — LEESBIBLIOTHEEK 

Ked. Snelpers Drukkerij. 

  

KOTTA 

  

        

LUCHTBESCHERMING 
Beveiligt U tijdig!! 

| Wij leveren : 

VERBANDKISTEN 
in verschillende grootten en prijzen, voor auto, gezin en bedrijf. 

RESIDENTIE APOTHEEK KEDIRI 

  

  

TELEFOON No. 52. 

  

Ja 

TENG HONG TJIANG 
VENDUHOUDER —  COMMISSIONNAIR 

MEUBELMAKER 
TRANSPORT — ONDERNEMING 

KEDIRI — Klentengstraat 68 — Talaf. No. 107 

MOOIE HUISVENDUTIE. 

Op Dinsdag, 27 Mei '41 v.m. Gu. 

Wegens vertrek van den Heer 

JP. C.F. ENGELHARD. 

Tuisemploye S. O. Mritjan. 

Adres voor: 

Moderne en antieke meubels. 

Srtaa' meubels 

  

en ledikanten ver- 

chroomd of gelakt 

Tweedehandsche meubels 

Emballeeren en transporteeren 

een mooie tennisbaan voor Dinsdag 

Woensdag en Zaterdag, geleger 

  

achter Soelpersdrukkerij p.m. 
f 6,— 

Voor Uw meubilair an ontwerpen 

geroutinecerde toekangs en eerste kwa- 

  

liteit meubelhou 

Zeer biliijk in prijs en levering met 

  

garantie, 
gegarandeerd 

goede resultaten. 

Voor Uw vendutie 

  

Inpakken voor alle plaatseo. 

BAAT HET OM 
DRUKWERK ? 

De Kedirische 

pers Drukkerij drukt 

immers beter, netter en 

goedkooper. 
Vraagt offerte bij de Ked 

Snelpersdrukkeri) ! 

Uverbindt zich 

tot niets! 

  

Snel- 

    
ri 

   



          

  

Buitenlandsch overzicht overgenomen uit het Soer. Hbid. 

Steeds meer parachutisten. 

  

Aanvallen op Kreta worden met onver- 

minderde hevigheid voortgezets op 

vele punten vinden uiterst scherpe 

gevechten plaats. 

    

Londen, 21 Mei (Router). Van gezag- 
bebbende 

de invasiepogingeo op Kreta nog steeds 

worden voortgezet. De gevechten duren 

zijde wordt verpncmen, Cat 

voort. 

Cairo, 2! Mei (Reuter). In een door 

het hoofdkwartier uitgegsven commu- 

niguk (wordt gemeld, dat tijdens de 

operaties op Kreta op een puot een 

Duitsch detachement, daterin slaagde 

Carea door 

te dringen, snel werd opgeruimd. 

Londen, 21 Mei (Reuter). De ver- 

klaring, dat men op Kreta de siruatie 

beheerscht, wil niet zeggen, dat iedere 

paracbutist of luchtinfanterist is op- 

geruimd. Men meent, dat eenige Duit- 

sche troepenvliegtuigen werden neer- 

geschoten, voordat zij konden landen. 

De Duitschers gebruikten duikbow- 

menwerpers, Messerscbmitts, zweef- 

vliegtuigen, paracbutisten en troepen- 

Vliegtuigen, waarvan vele bij de landing 

tot de buitenwijken van 

verongelukten. 

De operaties duren voort. 

Londen, 21 Mei (Reuter ). Direct 

nadat de zitting van bet Lagerhuis 

heden was geoperd, kwam de Premier 

met de jongste berichten over den 

toestand op Kreta. Hij deelde mede, 

dat een nieuwe aanval van luchti. fau- 

terie Dinsdagmidday 16.40 begor, 

waarbij circa 3.000 man werden neer- 

gelaten: te 18.30 was met bet grcotste 

deel afgerekend. De strijd duurde voort 

en te 19 uur werd gemeld, dat men 

de situatie meester was. 

De Premier verklaarde, dat verwacht 

moet worden, dat de strijd met steeds 

toenemende heftigheid zal voortduren. 

Nieuwe golven dalen neer. 

Kreta, 21 Met (Reuter). Van gezag- 

hebbende zijde werd dat 

da Duitschers gistermiddag 16 30 den 

aanval door de lucht hbebben hervat: 

3.000 mao daalden, de meesten werden 

opgeruimd en binnen twee uren had 

handen. 

vernomer, 

men de situatie geheel in 

De aanvallen op Engeland 

Londen, 21 Mei (Reuter). En door 

bet ministerie van Luchtvaart uitgege- 

ven commusigu€ meldt: Woensda,- 

nacbt had geen vijandelijke luchtacti- 

viteit boven Enyeland plaats. 

Reeds een divisie geland 

Lorden, 21 Mei (Rzuter). Naar 

de Duitscbers 

gisteren eeo mariselanding op Kreta 
verluidt ondernamen 

terwijl tegenlijkertijd parachutisten daa!- 

den. 

divisie lucbtinfanterie, ten getale van 

circa 7.000 man, bij den aanval was 

betiokken. Men verwachr, dat de aac- 

Men meent, dat minstens een 

val beden zil wo-den voortyeze', doch 

van gezaghebbende zijde werd gs meld, 

dat 

heerschbt. 

men de situatie volkomen be- 

De situatie in Syris. 

Londen, 21 Mci (Rewter). A. F. I. 

meldt van de Syiiscbe grers, dat er 

dat een 

F,ansch regement ander bevel van een 

bekenden ko!onel naar de Vrije Fransche 

S rydkracbter, die Syn€ binnen:rokker, 
is overgeloopen. 

Londer, 21 Mei (Reurer). Gzen 

Officieele bevestigirg is te krijgen van 

het bericbt, dat Vrijz Fransche Striyd- 

krachten Syr'& zouden ziju binvenge- 

reden bestaat te gelooven, 

trokken en de Fransche troepen uit 

Syri&t zich bij hen zouden hebben 

gevoegd. 

De stemming in Turkije. 

Ankara, 21 Mei (Reuter). Turkije, 

moet ten koste van alles voorkome 9 

dat de ea 

Irak vestiger. 

Deze uitgesproken 

door den invloedrijken Turkschen raf- 

gevaardigde Yalcin in bet blad ,,Y -ni- 

sab:h”. 

Hij voegde hieraan toe : , Wij moeten 

het contact met de bondgenooteo be- 

houden en den weg naar de buiten- 

wereld openbouden. Wanneer de Duit- 

Duitschers zich ia Syri" 

meening werd 

scbers troepeo in Syri# installeerer, 
z0u dit eean doodelijk gevaar voor 
Turkije beteekenen en wij zouden 
gedwongen zija te intervenieerer. 

Londen, 21 Mei (Reuter). O. F. I. 
meldt, dat, naar verluidt, Vrije Fran- 
sche Strijdkrachten Syr & zijo binnenge- 
drongen. 

Door bommen getroffen 

Londen, 22 Mei (Rsuter). Het Mid- 
dlesex-ziekenhu's, en van Londens vier 
grootste ziekenbuizen, werd tijdens den 

jo gsten luchtaanval door iwee bom- 
men getroffer. Een der vieuge's, die 
als eerste bulppost was ingericht werd 

door brand verwoest. Ditis de tweede 

maal, dat het ziekenhuis werd bescha- 

digd. Bij een vorigen aanval werd de 
afdeeling op de bovenver- 

dieping vernield, terwijl de ziskenzalen 

van de lager gelegen verdiepingen 

eveneens beschad'gd werden. 
Tijdens den'jongsten'aanval werden, 

ondanks het bombardement, io de nacbt 

vele slachtcffers behandeld, die allen 

den volgenden dag raar het bionenland 

werden overgebracht. 

geheele 

De vlucht yan Hess 

Churchill zal mededeeling dotn 

Londen 21 Mei (Reuter). Toen ia 

het Langerbuis werd gevraagd naar de 

brieven, welke Hess aan den Hertog 

van Hamilton heeft grscbreven, beloof- 

de Churchill Donder-iag eeo verklariog 

te zullen afleggen. 

Hij zeide: Ik geloof, dat dan alle 

bezorgdbeid zal zijn weggenomen”. 

Sir Robert van Sittart treedt af. 

Londea 21 Mei (R-uter) Aangezien 

Sir Robert van Sitra:t den wensch te 

kennen besft gegeves ortheven te wot- 

dev van de fuoctie van voornaamsten 

diplomatieken adviscur der regeering, 

omdat bij in Juoi a.s. 60 jaar oud 

wordt, beeft de misister van Buiten- 

landcche Zaken dit onis'ag aaovaard, 

doch vcorts is medegedeeld. dat de 

Premier, indien noodg, Sic Robert's 

adviezen kan blijven inwionen. 

Landingen duren voort 

Cairo, 21 Mei (R uter). D- Dui.sche 

landingen op Kreta door de lucht ducen 

vcort, dech hum poyingen om overzee 

trorpen aan te vocren zijn tot dusver 

de 

werden uiterngedreven of 

Duiische convooien 

tot zirken 

mislukt, daar 

gebracbt. 

D: Duitsche verli 

dag zwaarder dan den eersten dag en 

:» waren Woens- 

van de duisternis 

bevredigend, 

waar de vijand 

tegen bet iovallen 

was de situatie oral 

bebalve te Maleme 
tijdelijk vasten yoet heeft gekreger. 

Steeds nieuwe golven 
Cairo, 22 Mei (Reuter). Het com- 

munigv€ dat hedenwiddag door bet 

algemeene hoofdkwartier te Cairo werd 

uitgegeven, verk'laart: 

»G'steren daalden den gebeelen dag 

nieuwe golveo Duitsche valschermtroe- 

pen en luchtirfsnterie op Kreta. De 

»-Z "elandsche troepen, 

bijjestaao door Grieksche troepen en 

Britsche ea nieu   

Kreteozers, gedroegen zich allen op 

pracht ge wijze. Onze empire-troepen 

en hun dappere bondgenooten voerden, 

met grooten moed vechtend, drie te- 

genaanva len uit. 

Dz verliezen van deo vijand waren 

g'steren nog zwaarder dan den vori- 

gen dag en tegen het vallen van de 

duisternis was de situa'ie in alle dis- 

triceen bevredigend, b halve te Male- 

me, wazr de vijand tijdelijk vasten voet 

had 

aan 

weten te verkrijger. Operaties om 

deze siusti: het hcofd te bieden 

zijn thans gaande. 

—. 

Vijandelijke landiogeo uit de lucht 

duren voort doch als gevolg van het 

Optreden van de Britsche marine mis- 

lukten tot dusverre alle pogirgan der 

Duitschers om hua lucbtiofanterie te 

steuoen door middel van landiugen 

van zee uit, daar huone convooien 

viteengeslagen of tot zioken gebracht 

werden. 

Het moreel van de verdedigers van 

Kreta is hooger daa ooit tevoreo."” 

Sitnatie wordt moellijker 

Londeo, 22 Mei (Reuter). Churchill 

maakte in het Lagerhuis bekend, dat 

de hevige gevechten op Kceta voort- 

dureo. De situatie wordt in bedwarg 

gehouden, doch de Duitschers behaal- 

den ten koste van zware verliezen 

eenige plaatselijke successen. Het aan- 

tal Duitsche paracbutisten neemt da- 

gelijks toe. 

'Churchill voegde biervan toe, dat 

Heraklion nog in Britsche handen is. 

Eso ander vliegveld is door de Duit- 

schers veroverd, doch rog steeds on- 

dar Britsch vuur. 

Met betrekking tot de Duitsche ac- 

tie overzee merkte Churchill op, dat 
een convooi was opgjevanyen, waai- 

van twee travsportschepen tot zioken 

zija gebracht. Ezm aader coavooi van 

30 schepeo werd waargenomen en te- 

ruggedrever, doch bet resultaat is nog 

niet bekend. 

De eerste Jandingen. 

Cairo, 21 Mei (Reuter). 

militaire kringen alhier waren Suday- 

baai, s'nds de Duitsche invasie io Gric- 

kenland een van de voornaamste Brit- 

sche bases ia bet Oostelijk deel der 

Middellandsche Zee, er Melemi, waar 

cen belangrijk vliegveld ligr, de eerste 

Vo'gens 

punten, waar Divsdagmorgen 2 uur 

Duitsche valsche mers landden. De lao- 

dingen vo!gden op intensieve bombar- 

dementen, welke dag 

werden uitgevoerd. 

den tevoren 

Later werden tamelijk verspreide 

landiogen verricht bij Cinea eo H.- 

rak'ion eo ook op tet schiereiland ten 

Noorden van de Sudaybaai. Mulitaire 

kringeo verk'aren, dat tamelijk hevige 

gzvechten nog voortduien en dat de 

toestand tamelik verward 

vo!ge van bet feit, dat een aanzienlijk 

aantal paracbutisten in Nieuw Zee- 

landscb uniform is geland. 

Er zija rog geen inlichtingen be- 

schikbaar inzake de gebewst?nissen op 

hedeo. 

is ten ge- 

Geen vloot-landing. 

21 Mei (Reuter). Reuter 

verneemt uit grzaghebbende kringeo, 

dat de berichten inzake landingen door 

de vijandelijke vlcot op Kreta ciet 

juist zije. Wel is bericht ootvangen, 

dat de Duitscbers landiagen bebben 

geprobeerd met kleine booter. 

Kreta, 21 Msi (Reuter). De Griek- 

sche Koning staat er op om op Kreta 

te bijven en weigerde naar Egypte te 

Londer, 

gaar, waar ook de kroonprins zich 

bevindt. 
Cairo, 21 Mei (Reuter). Een heden 

door het Britsche Algemeene Hoofd- 

kwartier uitgegeveo communiguk meldt: 

»Gisteren den geheelen dag werd bet 

eilaad Kreta onderworpen aan een 
aantal intensieve luchtaanvallen. la de 
verschilleode tusschenpoozen werden 

Opsieuw golveo Duitsche parachutisten 

en luchtiofanteristen op verschillende 

punten uitgeworpen. Den geheelen dag 

duurden de hevige gevechten voort, 

waarbij de vijand zware verliezen leed, 

terwijl onze verliazen betrekkelijk ge- 

riog waren. Op &£n puot werd een 

Duitsch detachemect, dat erin slaagde 

tot in de buiteowijken van Canea door 

te dringeo, soel opgeruimd. De ope- 

raties duren voort”. 

Aanvallen op Kreta 

voortgezet. 

Looder, 22 Mei (Reuter). Te Lon- 

den werd heden vernomen, dat de ge- 

vechten op Kreta nog steeds voor du- 

reo. De Britsche Imperiale troepen zijo 

gewikkeld in een doodelijken strijd van 

mao tegen man tegen den vijand en 

vijand en seellen krachtige pogingen 

ia het werk om de luchtinfanterie en 

de paracbutistep 

wel te omsingelen, 

te vernietigen dan 

Men meent dat er twee dagen noo- 

dig voor zoudeo ziju om 7000 solda- 

ten van een Duitsche divisie 

fanteriz van hun basis near 

luchtin- 

het 

neel van de operaties overte brengen 

too- 

eo daar de irvalspozing D.osdag voor 

het aarbreken vas den dag aanving, 

is het mogelijk, dat de eerste afdeelin- 

gea van de tweede divisie thans worden 

geland. 

G.stereo was het bekend, dat een 

divisie aao de operaties deelnam. - 

Hiervao waren omstreeks 3000 man 
gzland, vaa wie het meerendeel opge- 

ruimd werd. 

Het waarschijo'ijk, dat de 

Duitscbe legerleididg voorloopig den 

einde zal maken aa3 de invalspoging. 

Zij zal mogelijk trachten na de landing 

der luchtinfanterie tanks door booten 

aan wal te laten zetten. 

Hat verluidt, dat de poging voor 

e:n landing aan de kus', waarvan reeds 

meldiag werd gemaakt, werd uitge- 

voerd met kleioe booter, doch de 

er niet in een" 

is niet 

Duitschers slaagden 

overrompelende landing uit te voeren 

H:tis te Londen niet bekend, of 

parachuristeo cerin zija geslaagd tijde- 

lijk vasten voet te krijgen op eeo der 

weinige vliegveldeo op Kreta, doch 

het scbijot, dat het meerendeel dezer 
paracbutisten die het 

neergelateo, vernietigd of gevangen 

genomen zija en dat de strijd die thans 

plaatsheeft, geleverd wordt tegen Duit- 

sche luchtirfanterie. 

eerst werden 

  

SPAANSCHE DUKATONS 
(Spanish Doubloors) 

Uit het Engelsch 

van 

Camilla Kenyon 

72) 
Menige matroos, vervolgt h-t dag- 

boek, die met zija gage in zijo zak, 

ia die aanlokkelijke, bedriegelijke, door 

allerlei kwaadaardige ziekteo grinfec- 

teerde stad uit dea band gesprongen 

was, heeft reden te over gebad om 

mija grootvader vcor de rest van zijn 

ieven davkbaar te zijo. 't Was op 

cen van die nachtelijke zweftochter, 

dat bij den stuurman van de ,,Boocy 

Lass” gewond op straat vond ligger. 

O, als 
verstandig was geweest, 

grootvader toen maar 

en des man 
mija 

zelf naar de juiste ligging van de kist 

gevraagd had. Maar nu heb je een 

gevoel alsof Bill, de onbekende Bill, 
die zijo rol van uitverkoreo ingewijde 
met rijn leven macet hetalen, ziin   

eigeo manizr heeft om dzo schat teg n 
dz vieuwsyierigheid en hebzucht van 

buitenstaanders te heschermen. Maar 
ik dwaa! af! Wat ik zeggen w Ide was 
dit. Van het oogenblik af, dat ik door 

het dagboek van mija grootvader van 
het besraan van deo schat afwist, 

bebeerscbte me nog slechts &€n denk- 
beeld, werd ik gedreven door een 

impuls, welke krachtiger was dan eenig 
ander gevoel, dat ik in mijn leven 

heb leeren kennen. Ik geloof, dat 
ouderwetsche menschen het een inge- 
ving genoemd zouden bebben. ,t Was 

alsof ik gedwongen werd, of de kracht, 
om door te zetten van buiten kwam. 
Mijjn hecle leven lang ben ik een 
besluiteloos type geweest, altijid heb 
ik me door mijo gevoel en de om- 
standigheden laten leiden, dan bad ik 
een tijdja een bevlieging van 't eene, 
dan voor het andere. Maar tot dusver 
was 't me onmogelijk geweest om 

recht op een van te voren bepaald 

doel af te sturen. Ea nu? Sinds 't 

oogenblik, dadelijk na bet lezen van 

het dagboek vao mijo grootvader, 
waarop ik besloot dezen weg te gaan, 
heb ik noch naar links, noch vaar 

recbts gekeken. Ik ben voortgegaao, 
ondanks de critiek van mwijn bloedver- 
Wwanten en ondaoks de verschillende 
hinderpalen, welke door bet vijandig 

b:stemde roodlot op mijo weg geplaatst 
warer. G hee! alleen beb ik een reis 
van meer dan driehonderd mij'en in 
bet minst bezochte gedeeite van de 
Sille Zuidzee aangedurfd, en dat ia 
mijo kleine boot, die rooit iets meer 
van de zee had gezien dan de onmid- 
dellijke rabijheid van de kust vav 
Nieuw.E geland, Maar ik vergis me, 
gebeel alleen was ik niet. Benjy, mijo 
trouwe makker, ging mee. Hjj zit naast 
me, terwijl ik scbrijf, met zija kop op 
mija krie. Hij voelt blijkbaar, dat de 
baas vanavond heel neerslachtig is. 
O, Heler, a's je eeos wist hoe ik op 
't oogeob'ik waarj: verlang—als je 
ooit dit dagboek ian banden mocht 
krijjen, zou je dan begrijpen dat 'er 
oogenblikken geweest zijn, waarop ik 
z60 sterk raar je verlangd heb, dat 
"tleek, alsof mijo ziel zich vao mijo 
lichaam wilde losmaken, om, al was 
'took maar nog 200 kort, in jouw 
tegenwoordigheid te ziju? 

1 Februari. Ik beb mijo tijd goed 
besteed, sinds mija laatste verslag van 
zes Januari. In de ,,Island Gueeu”, en 
z00 dicht onder de kust als de voor- 
zichtigbeid het toeliet, beb ik een 
tocht rondom het eiland gemaakt, op 
z0ek paar elke spleet of kloof, welke 
de vitmonding van «ea grot zou kun- 
neo zijo. En telkens, als ik er een 
ontdekte, liet ik 't aoker vallen en   cina in de roeiboot of, wasr de klip.   

pen steil in zee afdaalcen, largs die 
klippeo het bewuste puut tader or- 
derzoeken. Het was vermoeiend werk, 
mzar er zijn dinger, die ruimschoots 
tegen alle vermoeienis opwegen. Eo 
een van die dingen is, dat ik tegen- 
woordig kerngezond ben, ik ben veel 
magerder en gespierder geworden en | 
daarbij z00 bruin al» een okkerr.oot. 
Als ik thuis kom, zal mijo uiter'ijk 
Wwel cen tel#urstelling voor tante Sarah 
zijr, Peter, die geeo pillen of drankjes 
meer noocig heeft! Heel langzazm, 
systematiscb, werk ik, om den Noord 
heer, de gebeele kust van 't eiland 
af, want hoe weet ik ten slotte zeker, 
dat Captain Samson de kist in de 
nabijheid van de Oostelijke baai be- 
graven heefi? Voor alle zekerbeid kan 
bij best een geheel ander gedeelte van 
het eiland uitgekozen bebben bijvoor- 
beeld aan den Westkaot waar zich 
een tweede, iets grootere baai bevindt, 
welke vrij van onder water liggende 
rotsen is, maar die voor de bier veel 
voorkomende Wester-stormen geheel 
open ligt. 

Tot dusver heb ik zes nieuwe grot- 
ten ontdekt, waarvan er vier heel 
klein wareo. Ea alle zes waren ze 
z00 gemakkelijk uit zee te bereiken 
en leken ze me zoo geschikt toe, dat 
ikin 't begin vol moed was. Maar   ik beb niets gevonden. Bij alle zes 
bestond de bodem “uit rate met ren | 

halven voet zand eroverbeen. De 
groote grot onder de landtong is de 
eenig?, waarvan de bodem op een 
zeker punt uit niets dao zand bestaat. 
Wel is in de meeste gevallen dat, wat 
ik rots noem, niels anders dan kei- 
barde klei, maar het graven in zulk 
cen substantie was zonder speciale 
gereedschappen ondoenlijk, en onder 
mijo kleinen voorraad benoodigheden 
bevonden zich geen explosiestoffen. 
Bo daarbij ging ik altiid van 'tstand- 
punt uit, dat Captain Samson en zija 
beide helpers onmogelijk tijd gehad 
konden hebben om de kist op om- 
slachtige wijze te verstoppen. 't Aller- 
waarschijolijkste was dat ze de kistin 
de een of andere spleet zonder meer 
neergezet badden. Teo eerste zijn 
zeelui over 't algemeen niet handig 
met ecen spa en ten tweede waren 
bij een onderneming als deze spoed 
en geheimhouding de beide hoofdfac: 
toren, Ze moesten 't 's nachts doen 
en zij hadden er ten hoogste een paar 
uur voor, omdat de meeste grotten 
alleen bereikbaar zijo als 't eb is. En 
batuurlijk was er sprake van een der 
grotten met een uitmonding aan zee, 
want bet zou voor drie mannen een 
absolute ovmogelijkheid zijo, om zvik 
een groote en zware kist zonder de 
noodige bulpmiddelen over land te 
Vvervoeren. 

Wordt vervolod 
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