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STADSNIEUWS 

De luchtbeschermings- 
oefeningen. 

De ass.-resideot van Kediri verzoekt 

zoeveel mogelijk bekendheid te geven 

aan bet feit, dat van Heden 27 M-i 

om 18 uur tot en met Vrijdag 30 M-i 

om Guur (des morgens) wederom lucht- 

beschermingsoefeniogen zullen worden 

gehouden, waarbij dezelfde regelingen 

en maatregelen als bij de voorgaande 

oefeningen zullen gelden. Gedurende 

de nachten van 27 op 28, van 280p 

29 en van 29 op 30 Mei, telkens van 

18 uur tot 6 uur zal beperkte verduiste- 

ricg moeten heerschen, met kaos op 

alarm. Tusschen welke uren dit alarm 

kan worden verwacbt, is viet bekend, 

overdag is geen lucbtalarm te verwach- 

    

ten. 

Verbeterde treinverbinding, 

Terugkomende op ons stukje ,,De 

verbinding Wates — Kediri”, in ons 

blad ddo. 13 Mei, kunnen wij thaos 

bekend maken, dat de K.S,M. aan het 

vooroaamste bezwaar is tegemoet ge- 

komen en de middagtram vaar Wates 

voortaan om 1.17 uur Kediri zal laten 

vertrekkeo. Wij brengen hierbij gaarve 

den dank van de oudersaan den Chef 

Exploitatie van de K. S. M. over, die 

Op z00 vlotte wijze aan hun verlangens 

gehoor heeft gegeven. 
Uit deze tegemoetkomende houding 

putteo wij den moed om de aandacbt 

te vestigen op de verbinding tusschen 

Goerah (waar de suikeronderoeming 

Menang gevestigd is) en Kediri. De 

ouders van kindereo uit Goerah, die 

te Kediri schoolgaan, zouden ook 

gaarne een wijziging zien aangebracbt 

in de dienstregeling, waarbij meer 

rekening wordt g:houden met de ver- 

schilleode schooltijdeo. 

Belangsteiling kiezerscorps. 

Woensdag hield de commissie voor 

de vaststelling van de kiezerslijst 1938/ 

1942 voor de groep Inheemsche on- 

derdanen niet-Nederlanders — bestaan 

de uit den burgemeester en de heeren 

Leutscher, Moentoro eo Dj Ting Hian 

— zitting ten gemeentekantore. 

Er was slechts door &€n kiezer een 

verzoekschrift ingediend om op deze 

Ifjst geplaatst te wordeo, In de jaren 

1939 en 1940 kwamen er resp. 9 en 

7 verzoekschriften bionen. Ooder de- 

ze groep ingezetenen blijkt viel veel 

belangstelling te bestaan om deel te 

nemen aaa de gemeenteraadsverkiezio- 

gen. 
Io bet jaar 1938 werd bet aantal 

kiezers vastgesteld op 435, thansis het 

maar met 17 gestegen tot 452. 

De kunstkring. 

Het bestuur van den Kedirischen 

kuoskring deelt mede, dat wanneer op 

Dinsdag 27 Mzi a.s. — op welken dag 

het A.B.C.-cabaretom 9 uur een voor- 

stelling geett in de societeit Brantas — 

tusscheo 7 en 9 uur de toestand van 

sluchtalarm” iotreedt, bet begin van 

de voorstelling een balf uur wordt uit- 

gesreld, 

Het bestuur hoopt voorts, dat de 

leden vaa den kuostkring zich niet   

door de luchtbeschermingsoefeningen 

laten weerhouden om de uit- 

voering bij te wonens bet is toch veel 

gezelliger bij het A.B.C.-cabaret dan 

io eeo verduisterd buis! 

Het programma, dat vrijwel geheel 

nieuw is, bevat de volgende ,,beelden”. 

»Aanstoot”, ,En zij leefden lang en 

gelukkig”, —,Drie 
beeld”, ,Menschen op Zondag (het 

lied van de kleine luyden”, Her 

leven vait mee en tegen (avonturen 

op een soir&e)”, ,,De liefdadigheid”, 

»Dat leuke leven tocb!", ,,Dat kao 

toch niet!”, ,,D: groote en keine Emiel”, 

en ,Slot”. 

zullen 

stuiversroman io 

nlagezonden stukken” 

Padvinderswedstrijden. 

Van 31 Mei tot 2 Juoi worden te 

Malang de provinciale wedstrijden van 

de N.I.P.V. gehouden, waaraan wordt 

deelgenomen door de patrouilles, wel- 

ke als overwinnaars uit de verschil- 

lende districtswedstrijden zijo te voor- 

schijn gekomen. 

Zaterdagavood om 8 uur word 
een kort openingskampvuur gehouden, 

zonder wedstrijdnummers. Het voor- 

paamste doel van deze bijeenkomst is 

niet zoozeer de wedstrijden, als wel 

de bevorderiog van onderlinge keonis- 

making. ea.vriendschap. 

Daarom is aan de wedstrijden slechts 

ecen beperkte plaats ingeruimd: oiette- 

min zal bet wisselschild worden inge- 

zer. Bij de wedstrijden zal ook reke- 

ning worden gehouden met sportiviteit 

en kameraadscbappelijkheid. 

Geestelijke herbewapening. 

Naar we versemeo, zal van II tot 

21 Juli a.s, een geestelijk herbewa- 

prnignskamp voor Nederlardich spre- 

kende personen van alle landaarden 

van minstens 17 jaar-in afwijking met 

vorige jaren dus niet uitsluiteod voor 

meisjes-worden gzbouden te Djoenggo, 

op de schitterend gelegen terreinen 

van den beer D.S. Oe, op 25 km. 

afstand van Maang. De deeloemers- 

prijs voor den gebeelen duur bedraagt 

£ 7,50 per persvon en moet bij aau- 

ding worden vo'daan : de aanmeldings- 

termijo sluit 1 Juli a.s. 

Asnmeldingeo voor en correspon- 

dentie over het kamp te ricbten tot 

mevr. A.M. vao Dyk- van der Meer, 

Smeroestraat 50 Malang (tel : no. 448.) 

Oprichting Schaakbond 
Kediri. 

Op initiatief vao de plaatselijke 

schaakclub Koedawanengpati, werden 

op Zondag 25 Mei j.l. alle schaak- 

vereenigingen in de residentie uitge- 

noodigd om aan de opricbting eener 

scbaakbond deel te nemen. Verschillec- 

de vereenigingen wareo dan ook op 

de vergadering, welke in het clubge- 

bouw van de B.P.P. aan da Nyadi- 

simostraat werd gehouden, vertegeo- 

woordigd z.a. de Blitarsche Schaakc'ub, 

de Pareesche Schaakclvb, ,, Tjabja-F.- 

kiran", ,Het Scbaakmat” van Ngan- 

djoek en de plaatselijke scbaakclub 

Koedawanengpati. Om balf tien werd 

de vergadering door de Voorzitter van 

het Comit€, den heer Abdul Soekiman 

geopeod, waarna bet doel ea streveo 

vao de bond werd uiteenzet. Alle ver- 

tegenwoordigers wareo tet eens met 

de oprichting en werd bet bestuur 

gevormd. Als Voorzitter werd gekozeo   
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Dr. Pattiradjawane, Abdul Soekiman 

als secretaris ea Soemetoals Penning- 

meester, terwijl ieder aangesloten veree- 

niging een commissaris zou benoemen. 

De leidirg van de vergadering werd 

toen aan Dr. Patti overgegeven, die 

de agenda verder afhandelde. Zoo 
spoedig mogelijk zou met de competi- 

ties begonnen worder, en z0u de kam- 

krijgen 3 pioea een beker maar we 

vernemen heeft Dr. Patti persoonlijk 

bond een bescbikbaar 

gesteld voor de kampioerclub van bet 

jaar 1941. Nadat bet programa van de 

wedstrijden werd opgesteld, werd de 

uur 30 o.m. geslo- 

aan de beker 

vergadering om 12 

ten. 

RICHE THEATER. 

Heden 27 en Woensdag 28 Mei. 
Warner Bros Romantische 

Super-schlager. 

»ANOTHER DAWN" 

(Beo offer "it liefde) 

met de populaire E-rol Flyno eo de 

schattige Kay Francis in de hoofdrollen. 

De film is gebasecrd opeen boeiend 

gegeven, waarvan de handeling p'arts 

vindt nabij een Engelsche miliaire post 

te Dikoet. Spaonende sceres... 

seld door prachtigz natuuropnamen, 

ondersteund door de unieke muziek van 

Erich Korngold. 

Gegarandeerd een genotvollen en 

onvergetelijken avond! 

MAXIM THEATER. 
Woensdag 28 en Donderdag 29 Mei. 

Gong's machtige Engelsche Oorlog:f Im 

»ON HIS MAJESTY'S SERVICE" 
(Onder vreemde viag) 

afgewis- 

met de Eagelsche sterren : 

Wallace Ford—joho Milis— Anna Le 

—Grace Bradley e.v.a. 

Ben film die U van het begin tot het 

einde in voortdurende spanning houdr. 

— — KOM?IDITZIEN! — — 

Vooraf! H tste oo:logsnieuws ! 

Poli'ie - rapport. 

S-mampir doet aan- 
middels ondergra- 

leren ter waarde van 

D., wonend: 

gifte vao diefs 

ving, van lijfs 

f 1,05. 

ende te Bandarlor 

al opgemaakt terza- 
Tegen M., 

werd procesvei 

ke mishandelin« 

genoote genaa»” N. 

D. en P., beic 

dangan doet a: 

van Iffsgoederer 
gepleegd door F 

an zijn wettige ecbt- 

:a wonende te Din- 

sifte van verduistering 

er waarde van f 4,90 

, atkomstig van Bitar. 

Door de po werd aangehouden 
de persoon van G,, 

ea verblijfplaats verdacht van diefstal 

van lijfsgoederer. ter waarde van f 1,50 

ten nadeels van D. en H., beiden wo- 

nende te Bangsal. 

Tegen H. H. H, 

cesverbaal opgemaakt 

zonder vaste woon- 

wonende te Pan- 

deaa werd pr 
terzake lichte 

wonende .e Ngadisimo. 

misbandeling van S., 

Tegen T., zonder vaste woor- en 
Vverblijfplaats werd proces-verbaal op- 
gemaakt terzake diefstal van een bloe- 
meo-vaas ter waarde van, f 1,— ten 
nadeele van R. M. S., wonende aan 
de Hoodsrraat aibier. 

D. T. B., wonende te Pakelan doet 
aaogifte van diefsial van een zilveren 
Uuran ter waarde van f 25,—.   

M. wonende te Bindarlor doet aan- 

gfte van diefstal, middels ondergra- 

ving, van lijfsgoederen ter waarde van 

f 4,10. 

P., wonende te Ringinsirah doet 
aang fte, dat bij door Europ. jongen 
genaamd JS., wonende te Ringinsirah 
werd mishandeid. 

Abonnements advertontie gereduceerd tariel. 
LOSSE ADVERTENTIEN BIJ VOORUITBETALING. 

24e Jaarrarg 

Naar aanleiding van de muratie voor- 
komerde ir het G-oeraal Rapport van 
23 Msi 1941 betreffende de 

A.LN.M., kan 
dat deze kinderen 

bevinden bij de famiie H., 
Blitar, en bereids aan de 
teruigegeven. 

kinderen 

van den heer worden 

medegedeeid, zch 

Wonende 

ouders zija 

  

WAT DE BRITTEN VERWACHTEN. 
  

  

LONDENSCHE ARBEIDER BIEDT ZIIN OOG AAN T.B. V. UIT- 

VINDER VAN BRISANTBOMMEN DIE GEZICHTS- 

VERMOGEN VERLOOR 

Enorme oorlogswinsten in den kettinghandel 
ergeren publiek. 

  

NIEUW£E ZWARE TANKS! 

Militaire en diplomatieke medewer- 

kers der Londensche dagbladen houden 

er rekenirg mee, dat in den loop van 
de volgende maand de nazi's zeker een 

poging zullen docn om de Middelland- 

sche Zze af te 

op Gibraltar (buitgemaakte zware Fran- 

sluiten door een aanval 

sche kanonnen worden nu samengetrok- 

ken aan de Spaansche grens)”— 
Zij zullen ook het andere einde van 

de zee trachten af te sluiten door ge- 

ljkrijdig door Sy: :& en E.ypte te ruk- 

ken (Turkije” 
Engeland geen ,,voldoende aantal troe- 

s critiek op bet feit, dat 

pen?" zond, wordt in Londen alyemeen 

beschouwd als voldoende aanwijzing, 

dat Turkije besloten heeft om buiten 

den oorlog te blijven). 

Men meent, dat de Duitschers vol- 

doende beschikbaar hebben 

om een offensief in de Middelland:che 

Le te 

poging tot een invel in G oot-Brittan- 

divisies 

lava samen vallen met e-n 

o1&, De militaire medewerkers van de 

Londensche dagbladen legjen er den 
nadruk op, dat het al :ee- onverstan- 

dig z0u zijs, indien men momzotesl niet 

elken dag rekening hield mer de mo 
gelijkheid van een inval. 

Men gelooft algemeen, dat, indien 

  

de plaanen der nazi's met bstrekking tot 
de Middelland-chs 
de Dwtschers gedwongen zullen zijo 

Ze mochten fa'en, 

om Rusland in het begin van den herfst 
aan te vallen, teneinde zich te verze. 

keren van de graanvoorraden van de 
Ockraine en de olievelden van Batoem 
om hun campagnes voor het volgende 
jaar mogelijk te maken. 

Zii, die aan deze veronderstellingen 

twijfelen, wordt door goedingelichte 

kringen de raad gegeven vooral niet 

tz vergeten dat Hitler en consorten in 
een opgewonden roes verkeeren door 

de successen van de grootste overwin- 

moderne tijd ooit ningen, welke de 
|heeft gezieo, terwijl zij bemerkt hebben,   

dat het tot heden altijd zeer de mogite 

zelfs iik- 
omgelijke te probeeren, 

  

loorde om het oogens 

Uitvinder Huskinsons oogenver- 

lies tiidens bombardement. 

Wilt U een paar voorbeelden van 

den onbreekbaren geest der Engel- 
schen 7 

Eeo- Londensch -arbeider heeft een 
van zija oogen aangeboden a     
commodore” Huskinson, die zijo ge- 

zicht verloor door een ontploffende 
bom. Huskinson is de uitvinder van de 

»pracbtige” nieuwe bom, waarmee 

Esyeland met z00veel succes de Duit- 

schers bestookt, 

dokters 

ike om zija gezichtsvermogen te 

bebouden, 

wordt steeds geringer. 

doen nog steeds al het 

  

doch de hoop op herstei 

Huskinson bekwam zijn 

toen bij d- 

vijandelijke bomme 

   

   

   

exp osies ga 

  

», we 

geo hij wilde vergelijken 

de E gs Ische proj-ctielen, 

  

  

Het relias over Hi 
bij hevige pij cah t 
gedachte de rddiny betrof van waar- 
devole papierer, werd gedaan 
cen hu'pverplsegster, d     
hospirasl brecbt. 

Het musj: trof hem aan, terwi 

io Zijo buis, dat vo' versukkenden rook 
stond, de bewusre p     

    

  

wijl zijo borst en 
gewond door glas 

Tor sij 
beusch niets, 

  vrouv 

  

n 

veiligheid en zorg er voor dat Beaver- 

brook het direct hoort'' 

  

Tijdeos den hevigen nachteli 
val verliet ,air-commodore” Huskinson 
zija bed, en begaf zich naar het ven- 
ster om bet effect te zien van een t 

  

explosie, Hij wilde vergelijkir 
  

fen met de vitwerking van de bommen 
welke hij maakte. 

Ga 2—-———. ban Gg 

VENDU- & COMMISSIEKANTOOR VH BRANTAS 

  

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

Emballeeren 
(Ook voor Europa en de buitengewesten) 

Transporteeren, Meubelmakerij 
Hancel in Nieuw- en Agentschap : 
Tweedehandsch Meubilair, Java Koelkasten. 
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2 RIChE TIhEATER — 
Siman bag 

    

Heden 27 en Woensdag 28 Mel. 

sEEN OFFER UIT LIEF 

  

twer POPULAIRE #mb-roemoheden, ia 

(Another Dawn) 
En is deze film gebaseerd op cen boeicra gegeven, waarvan de handeling plaats vindt nabij ee Engel- 

sche militaire post te Dikoet. Spanvende scenes, afgewisseld door prachtige natuuropnamen, en ondersteund 
door muziek van Erich Korrgo'd. 

| ERROL FLYNN en KAY FRANCIS, 

Niet toegankelijk voor kinderen beneden 17 j. 

De grootsche Fransche fi mschlager 

Met de uroote Fransche 
sLEGIONS D' HONNEUR”. 

sterren CHARLES VANEL — PIERRE RENOIR — MARIE 

Donderdag 29 tm Zaterdag 31 Mel. 

(Logers van Er.) 
BELL — 

ABEL JACAUIN e.v.a Ben uitstekende film met cen boeiend verbasl over bet avontuurlijke leveo der 
Franscte Mebaristen. het vermaarde Corps Agiers. Op alle plaatsen, waar deze film reeds vertoond werd, 
mocbt het enorme successen boeken. ,,Legions d' Honneur” had bet voorrechrt, de groote prijs te winven 
van de ,,Cinema Francais” en van de ,,Nord Africain”. 

Vooraf gaat: Het LAATSTE ACTUEELE OORLOGSNIEUWS ! 

  

  MAXIM THEATER 

  

Vier der zusters werden gedood, doch 
geen derkinderen bekwam eenig letsel. 

Mobiele wasscherijen en badhuizeo, 
Onder leiding van hst vrouwelijk vrij- 

willigers-corps, rijden nu door de 
getroffen streken rond om iedereen 

gelegenheid te geveo graties de wasch 

te doen of een warm bad te nemen, 

Jantjes houden van felle kleuren! 

Alle Loadensche brandweercorpsen 

zijn nu samengesmolten tot €€» groot 
leger van brandweerlieden van 250.000 
man, onder opperbevel van een oud 

marire-officier. De commandant luistert 

naar den, indeze zeer passenden naam 
van.... Fire brace, Hj aarzeltniet 

om op hevig bedreigde p'aatsen zelf 

de handen uit de mouwen te steken. 

Winant, de Amerikaansche ambas- 
sadeur te- Londen, prees dit brand. 

weercorps utbundig. De ambassadeur 

verklaarde ,dat er een zeer speciaal 
soort moed voor noodig is om den 

strijd tegen het vuur aan te binder, 
als de heele omgeving 661 belle gloed   

Is,en de vijand boven je hoofd bom- 
men uitwerpt”. 

Tot slot pog wat kort nieuws. 

Het prrsoneel van de marine heeft 
grooten schik in den kapitein van een 

destroyer, die zijn bemanning overhaal- 
de om allemaal aan bun respectieve 

vrouwen of meisjes te vragen om 

bivakmutsen, bandschoesen en truien 

te willen breien in de meest wonder- 

ljke, felie kleureo. D: Jaatjes staan 
nu bekend als ,,zee-nufjes”. 

De Naz's eischen een losprijs van 
t 2.000.000 voor de maharanie van 
Kapoerihale, die zijin Parijs gevangen 
houden. 

Deze week werden in Londen eenige 
nazi-piloteo paar beneden geschoten. 

Deze lieden haddeo de vrijmoedigheid 

militairen aan te houdeo, diz weiger- 

den ben als ,,hoogere officieren” te 
groeten, en naar hun naam te vragen, 

met de opmerking de Gestapo zal 

later wel met jullie afrekeoeo”. 

»De M 
  

Woensdag 28 en Donderdag 29 Mei. 
machtiae Enaeisch- Osrlosstilm 

.ONDER VREEMDE VLAG," 00 its Moiesys serie) 
Met WALLACE FORD —JOHN MILLS — ANNA LEE e.v.a. Eigelsche sterren. Een film, die U tot 

het laatste momeot in vooridurende spanriay houdt. 

U :iversal's 2antrekkeliike 
Vrijdag 30 Mel. 

Amusements fila 
tm Zondag 1 Juni. 

ONE NIGHT IN THE TROPICS”. 
Met ALLAN JONES — NANGY KELLY -- ROBERT CUVMINGS — LEO CARRILLO e.v.a. 

bekenden. Het Zuid- Am ri-aansche eiiand San Marcos, waar de Rhumba en Romantiek t oogrij vieren, roo- 
digt U uit om een grootsch muzikaa! festijn mede, te maken. Laat verdriet en zorgen achter U, en reist weg 
naar het idyllisch gelegen tropisch eiland. Een bonte aaneenschakeling van geestige, melodicuze en roman- 
tiche scines vormt een kleurig, fl-u'g gebeel, dat U zeker een paar prettige uurtjes zal bezorgen. 

292. 

Gong's 

  

Hij werd door een bomsberi getroffen 

en verloor bet gezicht,” 

Doorwerken onder zwaar 

artillerievuur! 

Nog een staal van Britschen moed. 

D2 bevolking var Dover ging deze 
week gewoon door met hare dagelijk- 

sche werkzaamheden onder een heviy 

granaatvuur, dat vijf uren aanbield, uit 

de kanonnen aan de overzijde van Het 

Kanaal, toen de zwaarste projectielen 

welke gebruikt zijo, bijna 

iedere minuut kwamen overvliegeo in 

salvo's uit zes kanonoen 

hiervoor 

Er waren geen dooder: vier personen 

werden bij dit bombardement'yewond. 

korte En »u een paar interessante 

berichten : 
In E geland is de vervaardigiog vas 

lichte tanks gestaakt, Men concentreert 

nu alle kracht op het maken van zeer 
snelle, middelgroote vechiwagens, bu'- 
tengewoon zwaar gepariserde groote 

tanks en verbeterde iofanterictanks, 

Volgen bet tijdscbrift ,,Tin” heeft 

Duitschland nu reeds een wanhopig 
tekort aan tin. dat onontbeerlijk is voor 

de fabricage van vlicgtuigen, afstands- 

meters cn zware kannonen. Dit 

kort zal de ineenstorting van het nazi- 

regime verhaasten. Volgens hier ont- 

worden Britsche vanjen berichten 

officieren, krijysgevangenen van de 
Duitscbers, bij wijze van ,,represaille”" — 

(Wii: tegen P..... ) — naar kampen in 
Poien gezonden, en daar opgesloten 

in kelders welke reeds 60 jaar bestaan, 

  

£ de misste hygifnische voor- 
en waarin nooit eenig daglicht 

2 
zienino, 

doordringt. 
Osk d 

een soortgelijke 

mansch :ppen lijden onder 

behandeling. 
H-t voedsel is mer dan bar. Dz 

werkploeyen worden op de meest ruwe 
behandeld, zij dragen siechts oude 

  

n aan de voetes in plaats van 

  

void 

schosnen. 

Er zal nu spoedig in Engeland een 

cinde komen aan het autorijden voor 

rog altijid hoeveelheden plezier, dat 

  

Minder bier minder benzine 

en minder reizen. 

Pro - Zondagrust - groepen 

om de caf€'s op Zonday te sluiten, in 

de Midiands is er tekort 

aan bier dat in 

Dinsdag en Donderdag reeds geen bier 
meer getapt mag worden. 

D» detanprijs van whisky zal waar- 

ageeren 

reeds zoon 

Verscheidene steden 

cebiinHik met sen halven kroon per 

tiote- 

  

flesch verhoogd worden. waardoor de- 
ze dar op 19 shilling komt te staan. 

Vieesch zal ook spordig in prijs 

word:n verhoogd. Dit beteekenr, dat 

per week een iets kleinere hoeveelheid 
verkriigbaar wordt gesreld, doch de 

hebben het IJslandsche 
lekker vinden 

Engelschen 

geitenvleesch al leeren 

evenals bruinvisch uit Het Kanaal. Het 

laatste kost 1 shilling en 4 p?nce per 

pond. De smaak is precies als van 

verkensvleescb. 

En andere bericht van deze week 

betreft een voorstel aan de redeering 

om de exploitatie van alle spoorwegen 

in eigen handen te nemen minder treinen 

te laten loopenen de tarieven wil men 
verhoogen, om onnoodig reizen te 

voorkomen. De beslissing van d» Engel- 

sche regeering in deze kwestiz kan elk 
oogenblik afkomen. 

Totzoover voor wat betreft het eigeo- 

lijke nieuws uit Engeland. Er zijn ver- 

der nog een paar kwesies welke de 
gemoederen van het publiek nog alis 

beroering hebben gebracbt. Men kan 

ze samenvatten in de volgende punten. 

le. Waarom slaagt de Engelsche 

regeering niet erin een einde te maken 

aan de schandelijke oorlogswinst, op 
den verkoop vaa viscb, artikelen in 

blik en andere leveosmiddelen in heel 

Engeland ? 

Het gescharrel. van den 
kettinghandel. 

22. Er bestaat algemeene onrust over 

de beschuldigingen waarmede pers vol 
staat, n.!. dat de burgerlijke autoriteiteo 

volkomea tekortgeschoten zijn om vol- 

doerde onderdak en transportmogelijk- 
heden te verschaffenaan de menschen, 

die door de hevige raids op Piymoutp 
dakloos zijn geworder. Zelfs zouden 

de autoriteiten ook nu weigeren om 

mzer dan 50”/, der kinderen te evacuze. 

ren, die gedurende de laatste drie we- 
ken negen verschrikkelijke aanvallen 

doorstonden.' 

Hoe groot het gescharrel is met de 

levensmiddelen blijkt duidelijk uit het 

vo'lgende. 

Eszo blikj: marmelade dat in den 

grooikandei 9 peuce kost, komt den 

v.rbruiker ia den winkel op 3// shil- 
ling te staan, na door de handen van 

ontelbare tusschenpersonen en specu- 
lanten te zijn gegaan. Soep-in blik, in 

den groothandel 6 pence geprijsd, kost 

het publiek 1 

Visch is in het algemeen driemaal z00 

schilling en 2 pence. 

duur geworden als voor den oorlog 
(voor een gedroogde scbelvisch welke   

vroeger voor 6 perce verkocht werd, 

telt men ru 3 shillivg meer). 

Sir Douglas McC-sihr, is benoemd 

tot voorzitter van de commissie van 
onderzoek in het noordelijk deel der 

Midlands. Hij verklaarde, dat deze 
speculatic welig tiert, en dat levens- 

middelen steeds van eigenaar veran- 

deren, op de manier van effecten, 

zonder dat zij z2lfs de opslagplaatsev 
verlateo. Hif drijft den spot met de 
belachelijk lage boeten, welke worden 

opgelegd voor oorlogswinst (een tus- 
schenpersoon moest onlangs 663 pond 

betalen voor een overtreding, welke 

bem een nettowiost had opgeleverd 

die in de vier cijfers liep. 

Sir Douglas eiscbt, dat de minister 
voor de Voedselvoorziening den ket- 
tinghandel uitschakelt, en alle trav- 

sacties dwingecd beperkt tot den 

importeur, den grossier en den kleio- 

handel, met een vastgesteld winstper- 

centage. Op overtreding van deze 

bepalingeo moet gevangevisstraf staan, 

z0nder gelegenheid die te kunnen ,,af- 

koopen” met een geldboete. 

Het departement beeft nog steeds 
gecen maatregelen genomen ea de 

verontwaardiging van bet pub!iek 

houdt gelijken tred met de stijging der 

prijzeo, 

De luchtaanvallen 

Ih P.ymouth is men den minister 

van voedselvoorziening, die op voor- 
beeldige wijze alle noodmaatregelen 

Dam, zeer daokbaar. 

Over andere regeeringsbureaux 
bewezrt men ecbter, dat er allerwiost 

aanleidiog is voor z00'n lof. Aan het 
ministerie van Bisnenlandsche Zaken 

werd reeds 15 maaoden geleden door 
't gemeentebestuur van P ymouth ver- 

z0cht, om voor deze stad officieele 
evacuatie-maatregelen te willen pemen 
ter bescherming vao de kinderen. Alle 
beslissingen werden echter steeds weer 

uitgesteld, totdat deaanvallen begonnen, 
welke groot: aantalleo siachtoffers 
maakten onder de onschuldige jeugd. 

Een even groot schaodaal is bet lot 
dat talrijke vrouwen en kinderen trof 

wier echtgenoot en vader nu bij de 

marine dienen. 

Zij zagen zich gedwongen een toe- 
vlucht te zoekeo op bet platteland, 
waar ze in de klie koude buiteo 

morten slapen, onder heggen en in 

laneo, omdat de autoriteiten geen 
maatregelen hadden getroffen om alle 
bescbikbare trassportmiddelen op te 

eischen of om hen onder te brengen 
in de honderden groote landhuizen 
yan Devonshire en Cornwall. 

In bet noordoosten vam Londen 
verwoestte een bom een gesticht, waar 

27 blinde kindereo werden verpleegd.   

  

Het probleem der Britten in Irak. 
  

  

Niet eens zoozeer de olie als wel de verbindingen. 

Weinig bruikbare opmarschwegen 
naar 

De banaalste siad ter wereld 

(Speciale correspondentie). 

Tracht men zich, aan de hand van 
de binnenkomende berichten een beeld 

van de militaire verhoudiagen in Mes- 
pot te vormen, dat komt men tot de 

conclusie, dat onze bondgenooten er 

de stad van Siobad den Zeemea vast 
io banden bebben, met en benevens 

hier en daar een vliegveld. Voorts weet 
men ook nog, dat het gewestin kwes- 

tie om twee redenen van belang is. 
Daar is in de eerste plaats de impe- 

riale verbinding Oost-West, waarvan 

de beteekenis grozit raarmate het 
Suezkanaal bedresgd wordt. Bo daar 
is ten tweede de petroleum van Mo- 
soel met derzelver afvoerbuis naar de 
Middellandsche Zee. 

Het ongeluk wil, dat de olievelden 

precies aan den andereo kant van het 

land liggen als het bezette Basrah en 

dat onze bondgenooten derhalv: voor 
de taak staan het heele Koviogkrijk,   

Bagdad. 

de stad Bagded inc!uis, te veroveren, 
willen zij de bronoen van hun stook- 

materiaal weer in handen krijgeo. 
Ging het ia Mesopotamit om de 

olie-all&e», dan zouden de Bagelschen 

vermoedelijk liever van zulk een veld- 
tocbt afzien. De vijand beeft hes im- 

mers io de band om, voorgelicht door 

Russichen of Duirschen ingevieur, de 
bronven te veroielen, op het moment, 

dat de silhouette van de eerste Brit- 
sche patrouille zich aan den gezichtsein- 

der, achter Nioiveb, begint af te tee- 
kenen. Tot deze vervieling kan van 

Duitschep kant met een licbt bart wor- 

dea overgegaan aangezien de vijand 
eerst na de bezettiag van Syri8 of 

Turkije nut zou kunnen hebben. Voor- 

loopig echter is hij nog niet in staat 

de olie in emmerrjes naar Berlija te 

dragen. 

Probleem van verbinding. 

Galijk gezegd, wordt het probleem, 
genaamd ,,De Irak”, (bet woord be- 
teekent ,,vlakte”) niet alleen door de 
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Carbonpapier in diverse soorten. 
Schrijfmachinelinten 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 

K3 aa aa Jaana 

Door eigen import zijn wij in staat de beroemde 

CARIBONUM producten, z. a. : 
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olie maar ook door de verbindiog . voor een dag en een opvouwbaar | PROTESTANTSCHE KERK. 

Middeliandache Zee-Persiecbe Oolf be- Een geweldig vecht-orgaan in Pu MAh emang den 
heerscht, en deze verbinding zal En- 

geland misscbien hardnekking willen 

verdedigeo ook wanveer het in prijs- 

gave van de olie berust heeft. Zoodat 
we mogelijkerwijze toch nog vlak voor 

een campagoe staas die de herovering 

van het enorme Twee-Stroomerland 

ten doel heeft. 

Zulk eene herovering zou van Bas- 

rah uit moeten beginsen en Basrah 
heeft geen bijster gorde haven. Vroe- 
ger kon men de stad bijna heclemaal 

niet bereikeo en er doen ter plaatse 
nog aardige anecdoten de ronde. waar- 

in verteld wordt hoe onze Marine, die 
vele jaren geleden werd uitgezonden 
om de stad te tuchtigen daar mever 

den Nederlandschen consul in bet wa- 
ter gaworpeo had, alle hindernissen 

Wist te nemen. 

Basrah is een moeras volgeplant met 
dadelpalmen en doorsneden door tal- 

looze kanalep, waar men doorvaart in 

gondels, die aan Veneti# doen denken. 
Van ouds ber was hier eeo Engelsche 
reederij gevestigd, die op de Tigris 

bootjzs naar Bagdad liet loopeo en 

deze stoomertjes waren ongeveer het 

cenige ia het Twee-Stroomenland, waar 

de reizigers met sarisfactie aan plegen 

terug te denken. Zulks ondanks het 
feit, dat de reis, gezien de eindelooze 

bocbten, eeo volle week pleegde te 

duren. Met bochten zal een opmar- 
cheerend leger rekening moeten hou- 
den, zooals destijds ook al in dat beeld 

van akelgheid, dat Kut el Amara heet, 
gescbiedde. 

Maar er start in Basrah ook nog 
een treintje, dat tegevwoordig zelfs 

heelemaal tot Kirkuk, io de olievelden, 
doorloopt. Het dingetje vormde vroeger 
een der mikpunten van de spotters in 

Bagdad, en waoneer men er een rit 

mee maakte, leerde men de moppen 

van die spotters waardeereo. Maar een 

reis ermee bood toch ook nog andere 

sensaties, 's Morgens b.v. werd de 

tocht een poosje onderbroken om rei- 

zigers gelegenbeid te geven om te ont- 

bijteo. Stapte men het daarvoor aan- 
gewezen station uit, dan kwam men 

tegenover een heuvel te staav, vorm- 

loos en kleurloos en kleurloos, zooals 
alles in dit zonveland, maar onder dien 

heuvel sluimert het zeer oude Ur in 
Chaldea ! Een sensatie natuurlijk, maar 

de eierea met ham io de stations eet- 

zaal vormdeo een og grootere sensa- 
ti en wanneer men met de laatste 
kennis bad gemaakt begreep men waar- 

om Abraham reeds z00 vroegtijdig uit 

Ur io Chaldea weggeloopen is. 
Veldheereo in deze streken zullen 

voor archeolojische bespiegelingen ech- 

ter geen tijd hebben. Daar zorgt de 
tweede rangs capaciteit van de spoor- 

baan wel voor! Ea men denkt hierbij 

tege'ijkertijd aan Epypte, waar de gam- 

mele verbinding tusscben So'lum en 

Alexandrit spreken op de hier bedoel- 
de lijkt. Voor een tiende deel van bet 
kapitaal, dat in deze beide lijntjes ge- 

Tovesteerd werd, had men prima auto- 

strada's van groote capaciteit kunnen 

bouwen en dat hadden touristen 66k 
nog aardig gevonden. 

Bagdad....... 

Daar de Eupbraat ontbruikbaar is, 
staan een veldheer, die naar Bagdad 
wil oprukken dus de kromme Tigris 
en een bescheiden spoorbaan ter be- 

schikking. Laogs een van deze beide 
wegen moet hij in de stad der duizend 

sprookjes trachten te kbmeo en wan- 
neer bij zija doel bereikt heeft, is hij 

meteen illusie vao Kalief Ooievaar en 
de Duizeod en Eta nacbt kwijt. 

Dagblad is n.m.l. een abominatie. 
Het is van eea banaliteit, eeo alle- 

daagschheid, waarin het Haagsche zee- 
heldenkwartier bet niet eers overtrefr. 
In de heele negorij is niets, waar bet 

oog met welgevalleo op rust. Ia de 
Turksche dagen was dat al z00, maar 
de Eageischen hebben zich gedwon- 
geo gezien een groote verkeersader 
dwars door de miserabele onoogelijk- 
heid heen te breken en deze kwam ou 
in rauwe niakcbeid uirgestald te liggen. 

Met de occupatie van Bagdad zijn 
de imperiale verbindiogen gered. Van 
de olievelden kar men dan nog niet 
hetzeifde zeggeo. Wel ecbter wordt de 
aard van den bodem voorbij Bagdad 
266, dat een leger daar veel sneiler 
voort kan komen dan benedeastrooms 
van de sad. 

de M. 

  

  

Vereenigde Staten. 
:7— 

(Door Pierre Villere, staf-correspondent van U. P.). 

DE UITRU3TING EN DE ORGANISATIE ZOOALS DIE ONTWOR. 

PEN ZIJN DOOR GENERAAL MARSH LL. 

  

Gestroomlijnde Divisies. 

Ski-troepen en parachutisten. 

New- York, April 1941. 

Niet op mankracht alleen zullen de 

Vereenigde Stateo behoeven te rekenen. 

Adolf Hitlers wervelwindoverwinnin- 

geo h:bben de Amerikaansche gene- 

raals de waarde leeren kennen van 
snelle, beweeglijke, gepantserde divi- 

sie. Op 21 Maart deelde generaal 

George C. Marshall, cbef van den 

Generalen Staf, mede, dat het leger 

het plaa heeft om zijn gepantserde 

divisies op te voeren tot acbt (waar | 

er thans slechts twee aanwezig zijo) 
zoodra het leger 2. 800.000 man sterk 

zal zijo. Het leger van de Vereenigde 

Staten is op weg om bet bestuitgerus- 

te 

Worden. 

leger vao de gebeele wereld te 

Al deze strucks, taoks, verkennings- 

en vechtwagens zullen een belangrijke 

rol spelen. Dagelijks worden er afge- 

leverd door de montagewerkplaatsen 

io Detroit, waarva er proefritten mede 

gzhouden worden over bijna onbe- 

gaanbaar terreio. 

Een andere maatregel om bet leger 

te ,stroomlijaen” is geweest de divisies 

kleiver te maken. De nieuwe legerdi- 
vVisies, driehoeksdivisies gemaand, wor- 

den samengesteld uit drie regimenten 

en omvatten ongeveer 12.000 manschap- 

pen, terwijl de divisies in den vorigen 

wereldoorlog 27.000 man sterk warer. 

De artillerie. 

Door deze nieuwe organisatie wor- 

den de regimenten en brigades artille- 

rie geheel uitgeschakeld. Er wordt een 

bataljon (oogeveer 450 man) artillerie 

toegevoegd aan ieder regiment infac- 

terie. Op deze wijze beeft de infante- 

riebevelhebber gescbut tot zija beschik- 

king, bij heeft dus geen beroep meer 

te doen op den artilleriecommandant 

iederea keer wanoeer bij artillerievuur 

noodig heeft. 

Waoneer generaal Marsball's plan 

(acht gzmechaniseerde divisies) werke- 

lijkheid zal zija geworden, dan zal dat 

beteekenen dat eeo korps van 96. 000 

mhardhitting” manschappen ter bescbik- 

king zal zija voor een Blitzkrieg-op- 

(reden, hetwelk zooveel succes ople- 

verde voor de Duitsche legers in de 

Lage Landeo ea in Frankrijk en waar- 

mede de Britten zo0veel voordeel be- 
haalden tegen de Italianen io Lybit. 

Aodere verbeterinyen, overgenomen 

van de Russische en de. Duitsche le- 

gers, zijo de ski- en parachute-troepen. 

Ski-troepen hebben den ganscben 
winter geoecfend in de sneeuwlandge- 

bieden vao Upper NewYork, New- 

Engeland, het midden-Westen en het 

Noordwesten. Zij dragen witte unifor- 

men, die hen volkomen camoufleeren 
tegen den achrergrond van sneeuw en 

onzichtbaar maken voor verkennings- 

Vliegtuigep. Het groote nut van ski- 

troepen onder zeker omstandigheden 
Is gebleken gedurende den oorlog 

  

  tusschen Finland en Rusland. 

    

    
   

         

Beveiligt U tijdig!! 
Wjj leveren : 

LUCHTBE 

groepsverband omlaag komen, lichte 

en zware machinegeweren, Browring- 

luchtafweer-macbinegewerer, 37 mili- 

meter ea anti-tank-gescbut en iofante- 

rie-mortieren van !/, inch, sloopers- 

werktuigen, draagbare radio, zgn. U- 

lappen en springmiddelen biji zicb. 
Het aantal mannen dat in bet para- 

Achter de Iinies. Chutecorps wordt opgeleid is gehrim. 

De paracbutist oeemt cen werkzaam 
aandeel in de moderne oorlogvoering. 

Zijo plicht is bet, achter de vijandelij- 
ke linie te dalen en daar sabotage te 

Het is reeds voldoende om te zeggen 
dat in Fort Penning (Ga.)een bataljon 

van 450 man een grondige scholing in 

wijze beeft 

gebal en dat andere groepen in an- 

dre deelen vaa bet 

Ontvanger. 

deze van oorlogvorren 

plegen, voorraden in brand te steken? laod onderricht 

verbindingswegen te vernielen, bommen 

io fabrieken te werpen en onrust ver- 
wekken onder de burgerbevolking. 

Daartoe voert hij een ongeloofiijk 

uitgebreide uitrusting met zich mede. 

Bebalve eev automatisch geweer, een 

Tommy -gun, handgranaten, rantsoea 

Wordt vervolgd.   
  

“BOERDERIJEN SCHRAUWEN“ 
KEDIRI WATES 

MULOWEG / MADJENANG 
5 
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Levert versche volie melk. 

Karnemelk, Yoghurt, 
Room en Slagroom 

Prima kwaliteit, 

Leverancier van de groote ziekenhuizen te 

Kediri en Paree en de meeste Doctoren 
ter plaatse 

Beleeid aanbevelend 

“ L. H, SC(HRAUWEN' 

Radioluisteraars, 
wordt lid van den Bond van Radioluiste- 

raars in Nederlandsch-Indie (B.O.R.A.N.I.) 
U dient daarmede Uw e'gen en het 

algemeen belang. 
Inlichtingen bij den Secretaris, 

J.P. Coenweg 27. 

Batavia - C. 
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De verstande, abonen bedragen : 

f 1,— per maand voor 6€n boek 
f 1,75 per maand voor twee boeken tegelijk 

f 250 per maand voor drie boeken tegelijk 

met dicu verstasde, dat U z00 dikwijls moogt ruilen als U wilt 
Indien U duseen abonnement voor &tn boek 
heeft, waarvoor U &en gulden betaalt eo U 
ruiit het boek iederen dag, dan betaalt U 

voor 30 boeken toch niet meer dan €€n 
gulden. 

Wordt lid van -— — — — — — 

DJABA KOTTA 
5 LEESCEZELSCHAF -—- ESBIBLIOTHEEK  — 

Ked. Snelpers Drukkerij. 
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SCHERMING 

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

RESIDENTI E APOTHEEK KEDIRI 
TELEFOON No. 52.   

Hollandsche Kerkdiensten. 

1 Juni Kediri 9 uuc v.—. 
Ds. W. Sikkeo. 

(Piokstereo). 

Blitar 6 uur n.m. 
Ds. W. Sikkeo. 

8 Juni Kodiri 9 uuc v.m, 
Ds. Jonkkof. 

G:ref predikant te M.lang. 

M idioen 9 uur v.—. 
Ds. W. Sixkeo. 

Nyawi 4u. 45 o.m. 
Ds. W. Skkeo, 

Blitar 6 uur »,m. 

Ds. Joskbof. 
G ref predikant te Malang. 

15 Juni Paree 9 uur v.m, 
Ds. W. Skken, 
Doopsbediening. 

B'itar 9 uur v.m. 
Ds. Pb. van Akkeren. 

Kediri 6 vur o.m. 
Ds. W. Sikken. 

22 Juvi Madioen 9 uur v.m. 

Ds. W. Sikken. 

Kertosono 5 uur r.m. 

Ds. W. Sikken. 

  

Maleische Kerkdiensten. 

H, B. Marulessy. 

1 Juni '41 Kediri 10.30 u. v. —. 

2 Jusi "41 Madioen 9 uur v.m, 
Ngawi 4 uur n,m. 

8 Jusi "41 Blitar. 7.30 u. v.m. 
Wiingi. 10.30 u. v. m. 

15 Jusi '41 Trenggalek 9 uut v.m. 

T.-Agoeng 4 vur ».m, 
22 Juai "41 Kediri 9 uur v.m, 
25 Juni '41 Kediri 6.30 u. ».m. 

Voor Zending. 

29 Juni '41 Kertosono 4 uur nm. 

  

OOST - JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEN 

lederen 

Te 

Tosloergagoeng, 
Paree 7 30 uuro.m. 

Zondag, 9 uur v.m. 

Kediri (Baloewertistraat), Blitar, 
Ngaodjock, ea., te 

  

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Zondag. 

te Kediri le H. Mis 6 uu v. m. 

2e H. Mis 7.30 uur v. m. 

Lof 5.30 uur am. 

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

7.30 uur v. m. — Hoogmis 

5.30 uur n, m. Lot 

O dereicht Kath. Javanen 6 uur n.m. 

  

TENG 110 “1 Tun 
NG NONG TJIANG 

VENDUHOUDER — COMMISSIONNAIR 

MEUBELMAKER 
TRANSPORT — ONDER 

KEDIRI - xai 68 — Te 

  

Kleniengsi 

  

Adres voor: 

Moderne en antieke meubels. 

Ssaa'meubels en ledikanten ver- 

chroomd of gelak 
Tweedehandsche meubels 

Enballeeren en transporteeren. 

cen mooie ternisbaan voor Dinsdag 

Woensdag en Zaterdag, gele 

achter Snelpersdrukkerij 
f 6,— 

eo 
  

p.o. 

BAAT HET OM 
DRUKWERK ? 

De Kedirische Snel- 

pers Drukkerij drukt 
immers beter, netter en 

goedkooper. 
Vraagt offerte bij de Ked. 

Snelpersdrukkerij ! 

Uverbindt zich ' 
tot niets! 
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Buitenlandsch overzicht overgenomen vit. het Soer. Hbid. 

HEFTIGE STRIJD OM KRETA. 

  

Duitsche versterkingen arriveerden per 
vliegtuig : ook tanks zouden zijn 
aangebracht. Bij Canea wordt 

hevig gevochten. 

  

Londen, 26 Mei (Reuter). Alhier 

werd van gezaghebbende zijde verno- 
men, dat de Britten tijdens den strijd 

om Kreta verscheidene honderden 
Duitschers gevangen namen. Er zijo 

berichten, dat de Duitschers tanks op 
Kceta landder, docht geen definitieve 

deze met de Britsche 

strijjdkrachten in contact zija geweest. 

Cairo, 26 Mei (Reuter). Meer Duit- 

$Sche vliegtuig op 

Kreta geland. Een door het opperbevel 

Bcitsche sirijdkrachten in het 

Midder-Oosten uigegeven communi- 

bewijzen, dat 

troepen zijn per 

van de 

gue verklaart, dat er te Heraklion en 

Rethymo geen wijziging in den toestand 

is gskomen. In den Maleme -sector 

deden de Duitschers na aankomst van 

lucbtinfanterie 

onder dekking van een intensief lucht- 

bisuwe versterkingen 

bombardement een krachtigen aanval 

op de Britsche troepen ten Westen 

vas Canea. Ofschoon de vijand zware 

verliezen leed, drong hij in onze ste'- 

lingen door. Nieuw.Zeelandsche troe- 

pen deden tegenaanvallen, De hevige 

gevechten duren voort, 

geland. 

De Britsche luchtaanvallen 

Successen bij actie 
tegenschepen 

Londer, 25 Mei (R uter). De wrak- 

stukken van een ca. 6000 tons metenden 

Duitschen koopvaarder vlogen door de 

lucht, toen Britsche vliegtuigen van her 

kustcommando er bommen op hadden 

geworpenj een ander schip van 4000 

tons werd in rook gehuld achtergelater. 

Gemeend wordt, dat ook andere sche- 

pen beschadigd zijn, docheen door het 

Luchtvaartministerie uitgegeven com- 
mun'gu€ meldt, dat goede waarneming 

van de resultaten van aanvallen op 

twee convooier, respecticvelijk voor de 

Duitsche en Nederlandsche kust en 

voor de Noorsche kust, welke gisteren 

werden uitgevoerd, onmoselijk was. 
Van deze 

Britsche vliegtuigan vermist. 

De Strijd in Afrika 

Communigue 

Cario, 25 Mei (Reuter). In een door 
het Briscbe hoofdkwartier te Cairo 
uitgegeven commuasigv€ wordt het vol- 
gende gemeld: 

Lyb'&: Zoowel in de Tobroek—a's in 
de Solloem-gebieden Zijn onze patrouil- 
les en artillerie opnieuw actief geweest. 

Operaties worden vier 

Nader wordt gemeld, dat Canea 

gedurende drie uren geen bombarde- 

menten heeft gehad en er zija ook 

teekenen, dat de Duitschers tekort aan 

parachutisten begionen te krijgen. 

Dit is het laatste nieuws uit Kretr, 

waar als geheel de toestand dezen 

Maandagmiddag weinig scbijat te zija 

veranderd. Het jongste cfficieele com- 

munigu& meldde niets omtrent het 

gebruik van tanks door de Duitschers, 

gelijk heden te Londen verluidde. 

Tegenstand in Irak neemt af 

Ankara, 26 Mei. (Reuter). De leden 
van Rashid Alr's regeering vluchtten 
volgens de laatste alhier ontvangen 

berichten uit Bagdad naar Mosoel, 

terwijl anderen zich paar Turkije 

begaven. 
D2 Britsche operaties in Irak ont- 

moetten een steeds zwakkeren teger- 

stand, terwijl deserties order de jongere 

Iraakscbe rebellen toenemen. 

Abessini&: De operaties in het me- 

rern-yebisd verloopen op bevredigende 

wijze. Meer naar het Noorden werd 

e2n groote Italiaansche colonne, die in 

het begin van de maand April van De- 

bra Markos is ontvluchten die sedert- 

dian getracht heeft in het onbegaanba- 

r2 bergacbtige geb'ed ten Noorden van 

Addis Abeba de wijk te nemen, door 

Soedanneesche en patriottische troeper, 

aanyevoerd door Britsche oficieren, 

aangevallen, 
Na drie dagen van hevige gevechten 

gaf de colonne zch over, 

H-t aantal gemaakte gevangenen be- 

droeg 570 Italianen. 5000 man ko!o- 

niale troepea en 3000 man Bandatroc- 

pen. 

Tot het materieel, dat buitgemaakt 

werd, behoorden 7 kanonnen en 170 
machinegeweren. 

Steeds meer gevangenen 

Nairobi, 26 Mei (Reuter). Officieel 

is medegedeeld, dat generaai Liberati— 

bevelhebber van de 25e Italiaansche 

divisie — en generaal Baccari — bevel- 

hebber van bet 10le regiment tot de 

krijysgevangenen behooren, die op 22 

Mzi te Soddu ziju gemaakt. 

Ia den sector van Majydala, tusscben 

Dessit en Gondar hebben Abessijrsche 

— mama 

patroitten, ander bevel vaa- Britsche 
off cieren op 22 Mei een strijdmacht 
bestaaode uit 800 Ialieven .gevangen 
genomen, 

Zandstormen 

Londen, 26 Mei Reuter. De jongste 
berichten inzake de operatiesin Afrika 
maiden, dat te Tobroek ea Solloem 
thaos zware zandstormen woeden, die 
de activiteit tot patrouilleeren beperken. 
Bij de verovering van Soddu io Abes- 
sivi& werden twee generaals gevangen 
genomeo. 

De situatie op Kreta. 

Londer, 26 Mei (Reuter). Over het 
gebeel genomen was gisteren weer 
ceo rustige dag op Kreta, doch dit 
beteekent niet, dat de Duitschers hun 
kruit verschoten hebben. De vijand 
heeft zeker een aantal troepen in de 
gebieden van Hiraklion eo Rethymo, 
doch geen andere vliegvelden dan dat 
van Maleme bezet. 

Hat wordt zeer wel mogeliik geacht, 
dat tijdens de hevige luchtaaovallen 
op Huraklion evo Rethijmo de Duit- 
schers hua eigen troepen met duik- 
bommeowerpers aanvielen, temeer, 
daar zij biji vergissing voorraden bo- 
ven de Britsche troepen uitwierpen. 

Gemeend wordr, dat de vijandelijke 
stellingen te Maleme onder Britsch 

de Duit- 

sche beweringen aangaande het gebied, 
dat zij bezetten, overdreven zija. Er 

artllerie-vuur staan en dat 

zija geen 
pogingen 

het is moygelijk, dat een oude caigue— 

kleine Grieksche bcor—eria 
troepen aan land te zetten. 

Londen, 26 Msi (Ruter). Omtrent 

den toestand ap Kreta is nog gemeld 

dat toen op een 

berichten over eenigerlei 

tot massa-landinger, doch 

slaagde 

sejeven ooyenblik 

op bet vliegveid Maleme circa 40 

Duitsche vliegtuiyen aarwezig waren, 

terwijl ook de kust Duitsche 

troepen en materieel waaroeembaar 

waren, Biitsche b mmenwerpers boven 

tegelijk 

uitwierpen, waardoor een eoorme ver- 

Wwoesting ea schade is aangericht ea 

en groote verwarring is gesticht. De 

Duitschers renden van het eene puat 

naar bet andere en trachtten tever- 

acefs met vliegtuigen op te stijgen 

Om zooveel mogelijk mate.ieel in vei- 

ligheid te kuonen brengeo, 

Aan geallieerde zijde zija tot dus- 

verre weinig ver'iezen geleden, daar 

op Kreta in den grond vele diepe 

groevea zijo, welke uitstekead bruik- 

baar zijo als schuilp'aatser. Het hoog- 

tepunt van het 

bercikt, toen practisch o 'gewapende 

Kretenzers 
afdeeling door beldhaftig optreden tot 

overgave dwong. 

langs 

dat gebi:d al hun bommen 

enthousiasme werd 

cea Duitsche mitrailleur- 

Een Duitsche verklaring. 

Londeo, 26 Mei (R-uter). Ia een 
Overzicht van den militairen 

op Kreta, zooals dit door de Duitsche 

radio werd omgeroepen werd ver- 

toestand 

  

klsard, dat alle Duitscbers met groote 

spanniag op berichten utt Kreta wach- 

ten, doch.dat men vol vertrouwen is. 

De omroeper zeide o.m. ,,Wij weten, 
dat de Duitsche legerleiding slechts 
melding maakt van volbrachte wapeo- 
feiteo, doch wij moeten baar tijd ge- 

ven om deze feiten te volbrengea en 

ook wij weten, dat het terrein zeer 

moeilijk is.” 

Koning ternauwernood ontsnapt. 

Londen, 26 Mei (Reuter). Omtrent 
het vertrek van den Griekschen koning 

en de Grieksche regeering uit Kreta 

wordt nog gemeld, dat de Duitschers 

het huis van den Koving bezetten, 

juist padat bet door dezen verlaten 

was, zoodat hij tersauwernood ont- 

snapt is. 

Ruim 250 vermorzelde en verplet- 

terde Duitsche vliegtuigen liggen over 
Kreta verspreid. Het verlies van troe- 

peovliegruigen is voor de Duitschers 

van groote beteekenis, daar deze niet 

z00 gemakkelijk vervangen kuaven 

worden als andere toestellen. 

Aan de 

steeds wrakstukken van vaartuigen en 

vliegtuigen aan. De Duitschers ver- 

spillen als waanzinvinge menschenle- 

ea materieel, vastbesloteo tot 

elken prijs meer terrein te bemachti- 

geo. 

Een gisteren tegen midderoacbt 

uitgegeven Britsch communigu€ meldt, 

dat de Duitschers voortgaan met mas- 

sa-bombardementen in bet wilde weg. 

Dit is niets anders dan een uiting van 

woede. Zij dachten Kreta binveo 48 

uur te bezetteo, doch het 

reeds den 7den dag en behalve op 

Noordkust spoelen nog 

vens 

is thans 

het vliegveld Maleme hebben zij nog' 

nergens vasten voet. 

De aanvallen op Engeland. 

Rustige nacht. 

Londen, 26 Mei (Reuter). Er werd 

geen melding gemaakt van gedurende 

den afgeloopen nach: boven Engeland 

uitgeworpen bommeo. Het eenige dis- 

trict, waar werd melding gemaakt van 
Duitsche raiders, bevindt zich aan de 
Noordoost-kust en er hebben geen ir- 

cidenten plaatsgehad. Het weer boven 

het Kanaal belemmerde waarscbijnlijk 

Operaties op groote schaal. 

Londen had geen alarm en beleefde 
haar 15deo bomvrijeo nacht. 

De stemming in Engeland. 

Meeningen over de situatie. 

Londen, 26 Mei (A.N.P)-Aneta). 

Voor een vreemdeling is het verba- 

zingwekkend hoe weinig emotie — ui- 

terlijk althans — bet verlies van bet 

slagschip ,,Hood” onder het Britsche 

volk teweeggebracht heeft. Ofschoon 

Datuurlijk wordt toegegeven, dat het 

een zware slag is, wordt er weinig 

Commeotaar geleverd. De commentaar, 

welke men dan nog hoort, is meestal : 

»Dat was nu een van die tegenslagen 
van den zee-oorlag.” 

Zoo met dezen en genen, “die bij de 
marine dienden, sprekend, boort men, 

det verliezen verwacht moeten worden, 

doch dat bet voornaamste punt is: de 

Overwinving. 

latusschen moet men niet gelooven, 
dat het volk niet hard de zware sla- 
gea van de Duitsche luchtaanvallen 
voelt, hoe goed het ook zich schuil- 
houden kan onder de zachte aarde, ter- 
wijl het gewone leven, — bars sport- 

wedstrijden en bioscopen — doorgaat. 
Men mag verwachten, dat alle te- 

genslagen langzamerhand de overtui- 
ging bijbrengeo, wat er allemaal nog 
moet worden gedaan om een achter- 
stand van acbt jaren in te balen en 
om alle hulpbronoen van het imperium 
en de Ver.enigde Staten ia het ge- 
weer te brenger, 

Wanneer men z00 om zich heen 
Ziet, constateert men, dat er nog vele 
dingen zijo, welke behandeld moeten 
worden, Mun ziet dan nog vele mo- 
gelijkheden tot besparing van tonnage 
voor de oorlogsbehoeften. 

De aanvallen op Kreta is een veel 

grootere aanleiding tot commentaren 

van bet volk, omdat men algemeen 

van meening is, dat deze de repetitie 

is voor den iaval in Engeland. Men 

kan gevoeglijk aannemen, dat de mi- 
litaire leiders de verschillende lessen 
ter harte hebben genomen en vele 

maatregelen hebben voorbereid, 

De bladen leggeo er den nadruk op, 

dat de slag op Kreta opnieuw aan- 

toont, dat de voornaamste factor is het 

verkrijgen van de suprematie in de 

lucbt, oizt slecbts ter verdediging en 

voor invaller, 

doch vooral voor den aanval, daar 

zij de gelegenbeid geeft om dag en 

nacht zooder respijt of ovderbreking 

aan te vallen. 

het afslaan vao den 

In alle toonaarden hoort men roe- 

pen om meer bommenwerpers, in bet 

bijzonder om toestellen voor het ge- 

bru'k bij daglicht, om meer lange-af 

stand-gevecbtsvliegtuigen en ook meer 
vliegvelden. Men kan thans begrijpeo, 

hoe de ed:Imoedige giften uit Neder- 
landsch-Indi& worden gewaardeerd, 

In sommige kriogen is 's men van 

meening dat de totale Britsche en Ame- 

rikaansche industrie ia deze maanden 

reeds de productie van de asmogend- 

heder overtreft. 

Er doen geruchten de ronde over 
cea verontrusteade houding van den 
Sovjet-Sphicx, in bet bijzonder met be- 

trekking tot het Midden-Oosten en 
Turkije. Het schijnt wel duidelijk, dat 

Stalin een oorlog met Hitler niet ris- 

keert, en liever gokt op uitputting van 

de formidabele Duitsche kracht, ho- 

pend, dat hij den bapkroeten staat kan 

overnemer, welke tot op zekere hoog- 

te al een communisitische revolutie in 
zich voorbereidr. 

Iotusscbea zal Sovjet-Rusland als 
Duitscbland de o'ie uit het Midden- 
Oosten. niet krijgt, het leeuwenaandeel 
van Hitlers beboeften te drageo krijgen. 

Men acbt den toestand in Noord- 
Afrika bevredigend, 

  

    

SPAANSCHE DUKATONS 
(Spanish Doubloors) 

Uit het Engelsch 

van 

Camilla Kenyon 

73) 
10 Februari. Vandaag is me iets 

heel, heel merkwaardigs overkomen-- 

z00 iet merkwaardigs en tegelijk 200 

iets beerlijks en z00 iets verrukkelijks, 
dat het eigenlijk met gouden letters 

opgsteckend moest worden. En ik heb 
het aan Berjy te danken. Berjy, hon- 
dekind, als we weer thuis zijo, kriig 
ja cen gouden halsband en elken dag 
een lamsbout, heelemaal alleen voor 

jou. Vanmorger, ..... 
Ik was z00 weg in het dagboek, 

dat bet onwelkome kliok-klank van 
Cookie's gong me met een schok tot 

de werkelijkheid terugbracbt. Juist op 
het oogenb'ik, dat de 

het dagboek m2 over zijn a lermerk- 
manrdisete nntdekkina 208 gaan ver- 

schrijver van 

FEUILLETON, 

  
teilen, werd ik aan tafel geroeperj 

ho2 kon ik in tegenwoordigheid van 
mija niets-vermoedende medeleden een 
doodyjewoon gezicht zetten, terwijl ik 

brandde van verlangen om den afloop 
te wet? Maar ondaoks mijn opye- 

wondenheid vergat ik niet, om het 

boek z0rgvuldig in miju kooi weg te 
stoppen. Pas morgerochtend, bij bet 

aanbreken van den dag, kon ik met 
lezen ervan doorgaar. Hoe ik het 

tiidsverloop van een kleine acht uur 
moest doorkomen, 

sel. Msar een ding wist ik zeker — 

niemand zou van het bestaan van bet 
dagboek iets afweten, voordat ik het 

zelf, tot aan de laatste letter, had 

Coorgelezen. 

was me een raad- 

Het visioen van Miss Browne. 

Waarschijolijk door mijn eigeo, on- 
derdrukte opwinding was ik rog ge- 
voeliger dan anders voor de vele 
emorioneele stroomirgen in de atmor- 
feer om me been. Violet keek nog 

noscher en grimmiger dan anders, 
waaruit ik de cooclusie trok, dat 't 

bij den strijd. met baar stoffelijk be- 

wustzijn dezen middag nog heeter was 
toegegaan dan gewoonlijk. Captain   

Mgvus was, zelfs voor zija doen, 

buitengewoon rusteloos, wist nog mia- 
der raad met zijn handen en voeten 

dan gewoonlijk en zija oogen dwaalden 

nog schichtiger dao anders, en de 
staaltjes, welke hij ons op 't gebied 
van degenslikken te zien gaf, waren 

verbazingwekkend. Mr, Shaw was nog 
stiller dan anders, telkens fronste hij 

zija vcorhoofd, alsof hem iets hinderde. 
Ea wat me zelf betrof, ik had zoo'a 
moeite om me voor 't uiterljk gewoon 
voor te doeo, dat ik toen ik me, op 

ezn onbew:akt ocogenblik, Cruso& als 

B njy boorde aanspreken, eea oogen- 
blik lang versteend zat van scbrik. 

Alle aarzittenden, geen enkele uit- 
gezonderd, keken me hoogelijk ver- 
baasd aan. 

»Hosd voor een veranderingetje 
herdoopt, Miss Jiory?”, informeede 

mr. Tubbs. Mr. Tubbs had io den 
laatsten tijd een allerbeminnelijkster, 

vaderlijken toon tegen me aangenomen. 

Ik voelde, dat het oogeoblik, waarop 

hij me z0u vitsoodigen om hem oom 
Hans te noemen, spoedig daar zou zijn. 

»He, zeg nee!” protesteerde Cutb- 

bert Vane. ,Ik vond Crusog juist z00”0 
verduiveld leuken naam. Nooit van een   

scbipbreukeling of z00 op eeo ellana 
gehoord, die Benjy heettel” 

»Toen ik een klein meisje was, Vir- 
Ginia”, nam tante Jane bet woord, met 
dat zeker air van boven-al-het-k!eine- 

wereldsche-gedoe staande ouderdom 
en wijsheid, dat ik haar Metbusalem- 
air poem, ,vond mijo grootmoeder— 

jouw overgrootmoeder, lieve kind—het 
nooit goed, dat ik in de namen van 

mijo poppen verandering bracht, Ver- 
ardelijkheid was iets, dat ze strerg 
afkeurde. Eo ik ben ervan overtuigd, 

dat ik 't gedeeltelijk aa de wijze les- 

sen yan je overgrootmoeder te danken 
heb, dat ik altijd onmiddellijk weet, 

wat ik wil. 't Was een buitengewone 
vrouw, heel streng voor zichzelf en 
voor 'anderen. Trouweos, 't wordt 
algemeen beweerd, dat vastbeid van 

karakter een hoofdeigenschap is van 

alle Hardings. Toen baar echtgenoot 
stierf, of liever toen hij stervende 

was—ik bedoel jouw overgrootvader, 
beste kind—wist ze zich boveo haar 
verdriet te verheffer, zoodat zij de 
kracht vond om hem tot bet allerlaat- 
ste oogenblik toe om de twee uureen 

cetlepel van zijo heel onaangevaam 
smakend draokje te doen innemen en   

dat was lang, padat de doctoren hem 

a's hoopeloos hadden opgegeven. Zoo- 

als een van onze familieleden zei, ik 
geloof dat het de schoonvader van je 

oudtante Susan was, ieder ander zou 
dien armen J.bo in vrede hebben laten 

sterven, maar Eliza vond 't naruurlijk 
haar plicht, om tot het einde toe 
flink te b.ijveo.” 

Onder vertoon van overgroote be- 
langstellirg in dit stukje familiegeschie- 
denis trachtte ik mija verlegenheid te 

verberger, maar ik voelde dat ik hoe 
langer hoe meer kleur kreeg. Eo vaar 
mate mija wargen rooder werden, 

werden de oogen van alle aanzittenden 

plus de belangstelling, waarvan 'ik het 
diep-ongelukkige middelpuot was, groo- 
ter, 

»Wat drommel, natuurlijk zit er ia 
Califoroi& een meneer, die Berjy heet!” 
barstte Mr. Tubbs 'ineens uitbuadig 
lanchend uit. Op dat oogenblik had 
ik hem kunaen omhelzen. 

Wordt vervolgd.
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