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No. 42 43 DINSDAG 3 JUNI 1941 24e Jaarsang 

enam straat-Bioscoopstaat verbreed, de brug | van de Techaicolor. In de hoofdroilen :   

  

STADSNIEUWS 
Aa 

Openbare Werken. 

  

  

Nu het droge jaargetijide weer voor 

de deur staat, is de technische dienst 

van. de gemeente begonven aan bet 

uitvoeren van de werkzaamheden, wel- 

ke voor dit jaar op bet programma 

staan. 

Io het gebeel is voor openbare wer- 

ken f51171,— op de begrooting uitg - 

trokken, hetgeen f1250,— meer is daa 

het vorige jaar. Van gevoemd bedrag 

is f 10000, — bestemd voor het gewone 

onderhoud van wegeo: (8500,-- voor 

zware herstellingen aao en” verbete- 

rivg van wegen: f1700,— voor ver- 

nieuwiagen en berstellingao van brug- 

gen en duikers en f 6000.— voor 

verbetering en aanleg van afvoerlei- 

dingen en spoelleidingen, Voorts zzl 

f 4000, — worden uitgegeven voor wer- 

ken ter verbetering van toestaanden 

in kampongs en wel voor het betoz- 

peeren van de vangleiding in kampong 

Modjoroto. 

Bij het samenstellen van de begroo- 

ting wist het gemeentebestuur nog niet 

of er voor bet jaar 1941 kon wor- 

den gerekend op de uitbetaling van 

een gedeelte van de door de regeering 

reeds toegezegde subsidie voor kam- 

pongverbeteringswerker, in 

met bet bandjirvrijmakeo van de W-ste- 

ljjke belft van de gemeente, zoolat 

op de begrooting slechts een memo- 

riepost voorkwam. Ten einde in bet 

belang van de kampongverbetering 

toch iets te doen voor de bandjirvrij- 

making van bovengevoemd stadsge- 

deelte, besloot de gemeenteraad voor 

rekening van de gemeente een onder- 

deel van dit zeer urgente werk uit te 

voeren en wel het betonneeren van de 

vangleiding langs den uit de subsidie 

te bouwen Brantasdijk in kampong 

Modjoroto, benedenstrooms de Brao- 

tesbrug. Hoewel het er in dien tijd 

allen schijo van bad, dat de geheele 

subsidie ten offer zou vallen aan de 

hooge laodsuitgaven voor de defensie, 

werd de gemeente later toch verblijd 

met de mededee'ing, dat een subsidie 

van f 19600,— zou wordea verleend. 

De uitvoering van de werkzaambeder, 

waarvoor de subsidie verleend is, laat 

eveowel nog altijd op zich wacbteo. 

verband 

Voor de bedijking van den rechter- 

oever van de Brantas moeten ook dit 

jaar cenige voorzieningen worden ge- 

troffen, waarvan de kosten op £500,— 

begroot zija. Met het oog op bet ver- 

richten van metirgen enz. ten behoe- 

ve van kampongverbeteringswerken, 

waarmede in het vorige jaar reeds een 

manvang werd gemaakt, zija weer 

nieuwe geldeo toegestaao, Voorts 

Wwordt overgegaan tot verbetering van 

eenige kampongwegen ter bestrijding 

van het stof- en modder-bezwaar. 
Twee rijwegen ia kampong Bandjaran 

en een kampongweg in Djamsaren 

Wworden verhard, terwijl er eeo voetpad 

in de desa Ngadiredjo wordt aangelegd. 
De Semampirstraat, die het vorige 

jaar gedeeltelijk werk opgehoogd, zal 

worden geasphalteerd, evenals de 

Baloewertistraat. Verder wordt de 

duiker. bij den driesprong Baloewerti-   

io de 

nieuwd 

Aathory Fokkerstraat 

en de 

ver- 
boofdaanvoerleiding 

voor spoelwater in de kampong Ba- 

naran gebetonneerd, teh einde het 

waterverlies te beperken. 

In verband met de geringe woon- 

ruimte van de huizen in de winkelga- 

lerij, werd het wznscbelijk geacht bij- 

gebouwen met 

te brengen. 

erfaf-cheidingep aan 

Ten siotte is een bedrag van £500,— 

beschikbaar gesteld voor den bouw 
, 
  vao een kleedkamer en een materie 

bergplaats op bet Prinses Juliana 

Jeugdsportterrein, zoomede voor de 

aanschaffing van sportmaterieel ter 

bevordering van de licbamelijke ont- 

wikkeling van de schoolj- ugd, 

Onze openbare leeszaal. 
Dat wij io Kediri bzhoefte hebben 

aan een openbare leeszaal, is gebleken. 

De door de Gemeente gesubsidieerde 

openbare lezszaal aan de Hoofdstraat 

alhier, gelegen ia het pa-d van de 

Tweedehandsche boekhandel ,. Del Rio” 
mag zicb, naar wij vernemer, in een 

steeds grootere belangste ling verheu- 

geo. Doch wij betreuren het zeer dat de 

lectuur nog niet voldoet, zooals het In- 

donesische publiek bet gewenscht heef:. 

Ec is daar eeo te kort aan Maleische 
dagbiaden en tijdschriften, terwijl 

slechts weinig popu'aire Europeesche 

dagbladen te vinden zijr. Zelfs bet 

plaatselijk blad mist men, waar natuur- 

Hjk io de eerste plaats aao gedacbt 

moet toegekende 

subsidie in feite groot genoeg genocmd 
mag worden. Wij vergelijken hiermece 

de leeszaal wacbtlokaal van 

de Omnibusmaatschappij ,,Oost Java", 

die dagelijks 4 dagbladen en 5 soorten 

worden, terwijl de 

van bet 

tijdscbriften ter lezing heeft, die 

zeer zeker niet van al te oude 

datum zijo. Wij veroemen thans, dat 

er verschillende plannen worden over- 

wogen om uitbreiding aan onze gesub- 

sidieerde Operbare leeszaal te bezorgeo. 

Wij hoper, dat bet aantal dagbladen 

en eenige Maleische tijdschrifteo in bet 

programma opgenomen zullen worden. 

Wat de leesbibliotheek betrefr, is dank 

zij de medewerking van verschillende 

sociaalvoeleode particulieren uit onze 

srad en omgeving de beschikking gesteld 

over een groot aantal goede boeken. 

Men wil trachteo de bibliotheek ook 

te voorzien van studie-en wetenschap- 

pelijke boeken, alsmede van encyclopae- 

dische Het 

heeft door deze vorm van steun- 

vericening een weg gevondzo om met 
gzrioge 

peil houden van de cu!tureele oatwik- 

keling te doen. 

Ook her Regentschap heeft-nu door 

de oorlogsomstandigheden bet contact 

op het gebied van cultuur en weteo- 

schap tusschen Indi& en Europa ver- 

broken is- gelden uitgetrokken om door 

middel van bet verzamelen en regristre- 

ren van boeken ea particuliere bijdra- 

gen, en nieuwe aankoopen van weten- 

schapp»lijkeo aard, het geestelijk leven, 

in het bizonder van het intellectueele 

deel der ingezetenen, op peil te bouden. 

P.V.P.N. Kediri. 

Op Zondagmoryen j.!. hield de 

federatie vakvereeniging P.V.P.N. 

Kediri haar jaa.feest ia het gebouw 

werken, gemeentebestuur 

middelen veel voor het op   

»Balai Mohbammadijah” aan 

de B.P.M.straat alhier. Alle plaatselijke 
vakvereenigingeo en de pers waren ver- 
tegenwoordigd. Om 9 uur v.m. opende 

de Voorzitter, de heer Ronoatmodjo, 

de vergadering. Daarra werdeo er 

lezingzn gehoudeo omtrent het beloop 

van de vakvereenigingen. Zoowat om 

12 uur eindigde deze bijzenkomst. 

Verzameling van koperen 

hulzen, 

Men verzoekt ons t: 

deeler, dat thaos gelegenbeid bestaat 

tot inlevering van koperen hulzen van 

gloeilampeo te aan de bestuursambte- 

Dare die dao zorg 

voor de verzending naar Revimij. Dit 

beteekent een kleivigheid voor ons, 

willen mede- 

zuilen dragen 

doch een enorme hoeveelheid voor aile 

electricitzitsverbru'kers. Ook oud lit- 

nengoed en leege medicijoflesjes kunoen 

bij de bestuursambtenaren ingeleverd 

worden, die ook voor deze doorzending 

zullen zorgdragen. De alimi 

waaraan wij allen hebben meegedaan 

  

iumac:ie, 

heeft groot succes geboekt, zoodat wij 

onze bondgenooten een groote hoeveel- 

heid belangrijke 

hebben kunnen leveren. Wij hoper, 

dat aan deze verzameling yan koper, 

van dit materiaal 

oud lionengoed en mecicijnfiesjes ook 
mer Zulk ecen  enditouvasme gewerkt 

zal worden. Van oud linnengoed zal 

de Covim verbanden maken voor het 

Roode Kruis, terwijl leege meadicijn- 

flesjes en zalfpotten van groot belang 

zijoa om de medicijnen, die in groo'e 

flesschen worden ontvanger, in de 

flescbjzs te vu'isn ea deze over de 
meerdere E H. B. O. kisten 

deelen. 

te ver- 

Maalcampagne. 

Naar wij vernemen, zal de s.f. Ken- 
tjong, glegeo in het Pareesche, Dins- 
dag 10 Juni a.s. haar maalcampagoe 

begionen. Vooraf zal aan het Ioheem- 

sche persoseel de yebruikelijke slametan 

worden gegeven 

RICHE THEATER. 

Diosdag 3 e» Woensdag 4 Juni. 
Warner Bros resistische filmscblager 

»MMANDALAY' 

(Het danshuis v. Singapore) 
met de mooie ev aristocratische Kay 
Francis — Ricardo Cortez — Warner 

Oland—Shirly Temple e.v.a. beken- 

den. 

Het verhaal vas deze meer danscbit- 
terende film volirekt zich voor 

groot deel aan boord van een schip... 

Dan zieo wij Kay ia de rol van de 
meest beruchte viouw van Ranggoon, 

met slechts &&n doel voor oogen, z00 

gauw mogelijk geld te krijgen om alles 

. zonder baar Ber 

cen 

vaarwel te zegye 

te verliezen! 

Komt en Ziet de mooie Kay 
Fraocis, die niet best 

gekleede vrouw van Ho'!ywood is, 

maar ook verreweg €€n van de beste 

actrices van bet witte doek ! 

MAXIM THBATER. 

Woensdag 4 en Donderdag 5 Juni. 

Waroer Bros impoveerende Super 

scblager 

DODGE CITY” 

Ezn weerga.oos beldendicbt in schitte- 

alleen de 

rende.   

de w:reldberoemde sterren Errol! 

PFiyon—Olivia de Havillan—Aon She- 
ridan—Allan Hale e.a. 

Deze machbtige film geeft ons eeo ioteres- 

santen blik op bet Zuidwestelijk deel 

van Kansas, denaanleg van Eka der 

cerste spoorwegen en de groei en de 

bloei van de stad Dodg 
her eind van die spoorlijo gelegen. Om 

City,aan 

kort te zijn kunneo wij zeggen: Do d- 
ge Dityis Geweldig! 

Politie - rapport. 

R.S., wonende te Kaoeman en S., 

Wonende te Tosaren doen aangift: 
van verduis ering van twee rijwielen 
ter waarde van f.29 50 gepleegd door 
G., wonende te Sirgonegaran. 

Tegen T.S., H M., S.D.B., K.L. 

K. en T.K.M., onderscheider lijk wonen- 
de io de Dohostraat en Hoofdstraat 

athier werd proces-verbaal opgemaakt 

t rzake overtreding van de bepalingen 

der Luchtbeschermingsordonnantie 

  

Invoerbeperkingen, 

Slot. 

Terecht wordt in de to lichting die 

deviezenbeperking ,,drastisch” — ge- 
boemd, maar tevens wordt er op ge- 

wezen, dat de ,:anpassi 1” hieraan 

»eenigszins geleidelijk” kan gescbieden, 

omdat verscbillende voor 12 Mi j.!. 
gedane bestellingen nog gedurende de 
eerste 6 A 8 maanden h.t.!. zulleo kun- 
nen worden ontvar geo. 

In dieo tijd van overgang zal men 
zich geleidelijk hebben aan te passen 
en in te stellen op eenerzijds algeheel 

gemis, anderzijds vevanging van goc- 

deren. 

Hoe cen en ander zich ootwikkelen 
zal, is thans moeilijk te zeggen. Onge- 
twijfeld zullen er moeilijkheden ont- 
staan voor de kleinere importeurs, den 
middenstand en zeker ook voor verschil 

lende bedrijven, maar verwacht wordt 

dat de te Batavia, Sosrabaje, S:ma- 
rang en Medan in te stellen ,commis- 

sies”, wier ,,taak het za 
schakel te vormen tusschen de 

heid eenerzijds en her, 

door dsn genoemden 

zijo om den 

Over- 

  

wiens 

  

maatreg 

gunstig zullen worden bei suloed, 
derzijds”,zu ke moeilijkeden zullen we- 
ten op te heffeo of te verzachten. 

Oogetwijfeld zullen ook de drukke- 
rijen de uit deze deviezeomaatreyelen 

voortvloeiende importbeperkingen in 

Diet geringe mate gevoelen. Luxedruk- 

werk zal 

Voor den invoer van verschillende 
andere pzpersoorter, zulien slechts in 

overleg valuta bescbikbaar 
gesteld, terwijl ,,scbrijfpapier, niet af- 

zonderliik genoema”, waaronder be- 
grepen blanco formulieren” niet meer 
zal kuoven worden ingevoerd. Even. 

min is dit het geval met enveloppen 

en schoo'scbriften en met kantoor-, 

on- 
ao- 

ongetwijfeld verdwijaen. 

worden   

teeken-, schrijfboeken en registers, 

Che3ue- en kwitantieboekjes, blocoo- 
tes ed. Deze artikzlea zullen 

Ind dienen te worden vervaardigd, 

waardoor de arbeid in de drukkerijen 
zal toenemen. 

dus ia 

De meeste zorg echter 
voorshands de 

gseft ons 

post 622: 

schrijfpapier, niet afzonderlijk genoemd, 
aangezien bieronder, althans ook naar 

de opvatting der papier - importeurs, 
bet houtvrij 

invoerpost 

papier begrepen is. 
Waar boutvrij papier geen afzonder- 
lijke invoerpost is, is bet niet uirgesloten, 

dat dit ock wel onder andere posten 
kan vallen, bijv. order ,,panisr niet 
afzonderlijk g-noemd” («os 628). Ver- 
der bestaat eenige ongerusih id over 
het ,bankpost”-papier. Zeker is het, 
dat ten aanzien van een en ander meer 

zekerheid gewensc t is en deze zal 
ongetwiif-Id binner kort van de betrek- 
kelijke , Commissie” te Batavia verkre- 
gen kuanen worden, 

Het is natuur'ijk gewenscht, wat 
betreft de papiersoorten, die in groote 
hoeveelheden in de drukkerijen ver- 
werkt worden, waakzaam te zijn, ook 

al is de voorraad daarvan op dit 

Oojeoblik, naar beweerd wordt, niet 
ondbevrediyend, 

Ongetwifld zal de ,,Commissie" 
die ter zske te Batavia zal worden 
ingesuela h.rover binnerkort de roo- 
dige vooricbung kunnen en willen 
verschatfen er bopelijk niet alleec aan 
de importeuis, maar ook aan de vei- 

   

  

b ukeis van dit papier: de diukkerijeo 
en haar vertegenwoordigers. 

Gen het fat, dat de postie van 
N a.l d& een zeer uirzonderlijke is, 
omJa, va de overweldiying van ons 
Mob-derland, dit d thand het eenig 
bo'werk is onzer Nedeslandsche onaf- 
hankelijkheid, i | go-de fu ctiooee- 
ring hier, ook voor het ha dels-en 
bedrijfsleven in al hae geledingen, 
zeer gewenscht. Er moet hier kunnen 
blijven worden g-werkt op behoorlijke 
wijze, al zal dat dan wat moceilijker zijo. 

O 'getwiifeld zal men — met buiten- 
Suirrg terecht van wat luxe 
de bedrijven niet kunnen orthouden, 
wat zij voor een redelijke uirvoering 
van haar taak noodig hebben, 

s — aan 

Daarom is het beter, dat ook wij 
diukkers, hoe waakzaam ook, ons niet 
aanstonds zorgen maken, maar io de 
Overheid en haar organen dit vertrou- 
wen stellen, da: Zij, na grondiy overleg 
door Hare bes en meewe 
ons streven Oo bedrijven 
mogelijk in de komende mosilij 
te kunnen laten functi 

BAAT HET OM 
DRUK WERK ? 

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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Se @ 7—. 

VENDU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS 

  

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

Emballeeren 
(Ook voor Europa en de buitengewesten) 

Transporteeren, Meubelmakerij 

Har del in Nieuw. en Agentschap: 

Tweedehand»ch Meubilair. Java Koelkasten. 
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Warner Bros ontegenzeggelijk mooie film 

Met de schattige 
(Het Danshuis van Singapore) 

  

RICHE THEATER — 
Heden 3 en Woensdag 4 Juni. 

sMANDALAY” 
Kay Fraocis — Ricardo Cortez — Warner Oland e.a. sterren. 

Hier ziet U de mooie Kay in de rol van de meest beruchte vrouw van Rangoon, met slechts &&a 
doel voor oogen ..... 
der haar eer te veriezen. 

Zoo gauw mogrlijk geld te krijgen om alles vaarwel te zeggen 
Mist deze meec dan schitterende film niet ! 
  

Pa ata Zoo- 

Donderdag 5 tm Zaterdag 7 Juni. 

De uitstekeode Amusemertsfilm 3 CHEERS FOR THE IBISH” 

Met de sterren: 
Ben kostelijke film, die &&a en al 

doen ontketenen. 
een meer dan genoeglijken avond !! 
welke lachsalvo's 

ATTENTIE! 

  

Priscilla Lane — Thomas Mi.chell — Denois Morgan e.a, 
cbarme en betoovering uitstraalt . 

Priscilla Lane op baar best! 
Toegankelijk voor alle leeftijden. 

Komt zien bet nieuwste belangwekkende Oorlogsnieuws! 
N.B! Zaterdagmiddag 4.30 u. 

MAXIM THEATER 

Ziet de lieftallige 

goede kracuter. 
.. Met honderd complicaties, 

Wj verzekeren U 

Kindervoorstelling 

  

Woensdag 4 en Donderdag S5 Juni. 

DO GE CITY. - (Gebeel in Natuurlijke Kleurer) 
Met de populaire sterren ERROL FLYNN en OLIVIA DE HAVILLAND in de hooffdrolien. 

Komt allen deze geweldige film zien, zij is bet ten volle waard. 

  

Vriidag & tim Zondag 8 Juni. 

Ubiversal's uiterst boeiend filowerk 

— ROD LA ROCOUE e.v.a. bekenden. 
. Van misdaad en intrige.. pyramiden. . 

  

ARK STREETS OF CAIRO." 
(Donkere Straten van Cairo) 

Met SIGRID CURIE in het vrouwelijke hoofdrol, bijgestaan door RALPH BYRD — GEORGE ZUCCO 
Een spannande geschiedenis uit het land van den ec uwenoude 

. io de donkere schaduweo van een Oosterscbe stad. Een filmwerk, 
Waarsaar men met genoegen kijken zal! “Boeiend, spannend van bet begio tot het einde ! 

DE film die U in geen geval missen mag !! 

FRANKRIJK'S IMPERIUM. 

  

DE TRAGEDIE VAN DE LOSSCHE URING DER FRANSCHE BEZIT- 
TINGEN VAN HET MOEDERLAND. 

Georges Mandels werk dreigt 
verloren te gaan. 

  

Rijk, ultgestrekt gebied, 

Het is nog slechts enkele 

eleder, ook al scbijae het mij thars 

enkele jaren toe, dat ik te Parijs wan- 

delde in de groote zaal, waaria men 

de grootste koloniale tentoonstelling 

io Frankrijks gescbiedenis bad onder- 

gebracht. De situatie aan het froot 

was reeds gevaarlijk en kritiek : doch 

een militair muziekkorps speelde vroo- 

Hjke wijzen, terwijl de Parijzevaars, 

die tijd en lust hadden om de tentoon- 

stelling te bezoeken, feiten en cijfers 

verzamelden omtrent de overzeesche 

gebieden van Frackrijk, die tezamen, na 

bet Britsche, bet grootste koloniale 

bezit vormden ter wereld, 

maanden 

Een energiek minister van Koloni&», 

Gzorge Mandel, was de voorraamste 

peetvader van deze laatste tentoon- 

spreididg van Fraokrijks koloniale 

scharten : rijst van Indo-C"'na, nikkel 

uit Nieuwe Caledon'€, cacao en rubb 

en palmolie uit de uitgestrekte bezit- 
tingen io Ceotraal en West - Afrika 

graan, dadels, olijfolie en mineralen 

uit de meer gecultiveerde Koloni n iv 

Noord-Afrika, Algiers, Tunis en Ma- 

rokko, bananen uit de Fransche West- 

Indische landen. Gedurende zijo mini:ter- 

schap voor en tijdens den ovr'og was 

Mandels voortdurend bezig, de econo- 

mische en militaire ootwikkeling van 

het Fraosche imperium kracbtiy te 

Het geheele gebied her- 

een bevolking van 
bevorderen. 

bergt 

zeventig millioen. 
Ongeveer 

Havensen reeden werden verbeterd, 

voornamelijk te Dakar, in West- Afrika, 

en te Casablanca, in Marokko. Scheeps- 

verbindingen tusschen Frankrijk en zijo 

koloni#n werden uitgebreid, en Mandel 

ging er trotsch op dat hij in de eerste 

maanden van den oorlog meer koloniale 

trorpeo had gerecruteerd dan Frankrijk 

zelf gedurende de vier jaren van den 

eersten Wereldoorlog. Plarnen beston- 

den om bet tekort aan werkkracbter     

io Frankiijk, dat ontstaan was door 

de mobilisatie is 

sedert vele jaren stationnair geboor- 

een land met een 

tecijfer, voor wat landbouw en industrie 

betrof aan t: vullen door overbrenging 

vao werkkrachten uit de koloni#r, 

waaronder ook lado- China, Noord- 

Afrikaen Madagascar werden genoemd. 

De ineenstorting. 

Al deze plannen vielen in duigen 

met den val van Prankrijk. Mandelis 

nu een gevangene, wacbtende metan- 

dere ministers en generaals, 

het Vichy 1€gime zijn uirgekozen om 

te dienen voor den 

die door 

als zondebokken 

rampspoedigen oor'og, op bet te voe- 

ren proces. Behalve voor wat betreft 

Noord-Afrika, waarmee een beperkte 

verbindirg bestaat via de Middelland- 

sche Zee, verkeert het Fransche kclo- 

niale rijk tbans in den toestand van 

cen geabandonneerd schip. Zijn ver- 

uiteenligsende deelen, van Indo-China 

tot aan West-Ind &, zijo verstoken van 

daadwerkelijke leiding vanuit bet Moe- 

derland. 

Tot dusver, met uitzoodering van 

Indo-China, is de status guo in het 

Fraosche imperium grootendeels ge- 

bandhaafd, gedeelteliik door inertie, 

gedeeltelijk omdat Duitschand en Ita- 

li8 niet in staat zijo geweest, de meer- 

verwijderde Fransche kploniale bezit- 

tingen te bereiken, daar Groot-Brit- 

tanni# nog altijd het meesterschap ter 

zee bezit. Enkele kleinere kolonito, 

die sterk onder B-itschen druk staan, 

zooals Pondycberry en de microsco- 

pische Fransche bezittirgen in Indig, 

Nieuw-Caledonit in den Zuid-Pacific, 

het uitgestrekte, maar schaarsch be- 

volkte Afrika, 

hebben zich voor generaal De Caulle 

verklaard, de leider van die Franschen, 

Fraosch-Egautoriaal 

die den oorlog weoscben voort te zet- 

ten. Doch de grootere gebieden, Indo- 

China, Noord-Afrika, West-Afrika, Ma- 

dagascar, zoowel als het mandaatge- 

bied Syri", achten zich verbonden met   

de regeering van Petain, ook al zijo 

zij op zichzelf aangewezen. De poging 

van generaal De Gsul'e in Dakar te 

larden en Fransch West-Afrika op die 

Wwijze aan zich te binden, eindigde in 

een mis'ukkirg. En een oproep tot 

Madagascar, om zich aan te siuiten 

bij Engeland in zija strijd tegen Duitsch- 

land ea ItahE, werd afgewezeo. 

Vooral de positie van Indo-Cbioa 

was vanaf het oogenblik van den val 

Fraokrijk uitermate pr&cair. Het iseeo 
' L 23 strategisch braodpunt in den oorlog tus: | aaladerveadelnk “cor Japan “dmn ds 

schen Japan en China, eo evenzeer in 

dien anderen strijd van Japan, die zich " 

nog altijd beperkt tot diplomatieke en 

economische sfeer, tusschen zuidwaart- 

sche expansiedriften het verlangen vao 
Engeland en de V.S. om Japans ver- 

overingen in zuid-oost Azi# te stuiteo. 

Io wserwil van een der dreigende 

waarscbuwingen van Cordel Hull aar- 

zelde Japan nie: onmiddellijk een over- 

eenkomst van de Vicby-regeeriog af 

te dwingen voor de vestiging van drie 

luchtbases in Noord - Iodo- China en 

voor het zenden van troepen in dat 

gebied. De Franscbe mivister van 

Buitenlandsche Zaken, Paul Baudoin, 
vroeger gouverneur van de Ban van 

Indo-China, verdedigde deze overeen- 

komst met het dat Fraokrijk 

te zwik was om gebee' alleen den 

motief, 

Japanschen druk te weerstaan. 

Hozwel Vichy zich dus met de 

zaak had eccoord verklaard, geleek 

de eigenlijike verwezen!ljking 

de overeenkomst io sommige opzichten 

op een inval, omdat Japansche troepen 

vit Zuid-Cbina de grens overtrokkeo 

en tegenstand ondervonden. De ge- 

vechten eindigden, nadat de Japanvers 

er in geslaagd waren, een boeveelheid 

Fransche en Annamietische troepen te 

Langson te omsingelen en gevangen te 

nemen. De achtergrond van deze ge- 

vechtea iigt nog steeds in het duister. 

Mogelijk is het een gevolg geweest 

van rivaliteit tusscheo Japansche gene- 

raals, doch bet is ook mogelijk, dat de 

Fransche grensbezettingen de po'itiek 

van overgave van Vichy niet bebben 

begrepen. 

Het lot van Estland, Letland en L'- 
thauen, nadatde Sovjet-Urie lucht- en 

militaire bases in huo gebied had ver 

ktegen, doet de vooruitzichten voor 

de blijvende handhaving der Praosche 
souvereiniteit in I-do-China het zeer 

rooskleuring schijseo. De Japanvers 

vooral zullea niet nalaten, het grootste 
voordeel te trekken uit het recht van 
gedeeltelijke militaire bezetting. 

van 
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Van Strategisch Belang. 

Van krijgskundig standpuot is Indo- 
China vao belang voer Japan om twee 

redenen. Het biedt een gelegenheid om 

China in den rug aante valleo. Door 

de occupatie van Noord-Indo-Cbita 

bereikt Japan de greos van Yozanan, 

een provincie die een der vooroaamste 

iowendige defensielinies vao China mag 

worden genoemd waar vele nieuwe 

industrieele ondernemingen, groote en 

kleise opgericht zijo, alsmede vliegtuig- 

fabrieken en opleidiogsscholeo. Da 

bergspoorweg, die Hanoi, hoofdstad 

van lado-Cbiba, verbicdt met Koenmir, 

hoofdsiad van Yoennan, z0u onbruik- 

baar kuooeo worden gemaakt, althaos 

voor zeer langen tijd, door eenige der 

talrijke groote bruggeo op te blazea 

dan wel enkele tunoels te blokkeeren. 

Doch ook z0ouden Japansche mechani- 
sche eenheden Yoennan kunven bir- 

nenvallen langs gewone weger, terwijl 

de actie van Japanscbe vilegtuigen zich 

door de verkregen bases io lado China 

thans veel verder uitstrekt. 

Verder grenst Indo-Cbina io het 

zuidwesten aao Thailaod. Mocht Japan 
de geheele Fransche kolonie vroeg of 

laat overaemen, dan z0ou de Japasscbe 

druk op Bangkok, die reed zeer sterk 

is, nog sterker worden. 

Men mag gerust aannemeo. dat de 

cischen van Trailand voor een greos- 

wijziging ia het gebied der Mekong- 

rivier. io Cambodja, niet zonder vooraf- 

gaande ruggespraak met Tokio werden 

gesteld. Zou Thailand, geheel in de 

macht vas Japan vallen, dan zouden 

de Britsche vlootbasis io Singapore en 

de rijke kroonkolonie Malakka in ero- 

stig gevaar komen te verkeereo. 

De gevolgen van den Japanschen 

inval ia Iodo-Cbipa zouden op bua 

beurt wel eens kunoen aantoonen, dat 

een z.g9. machtse venwicbt, ook buiten, 

Europa, gelijk is aa» een kaartenhuis. 

Neem €&€a kaart weg en het geheele 

gebouw staat wankel. 

In economiscbem zin is Indo-Chisa   

  

vitgestrekte Nederlandscb-lodiscbe Ar- 

Chipel met zija groote, effici&at georga- 

niseerde oliebronnen, tis- en rubber- 

productie, alsmede productie vao tal 

van andere ruwe grondstoffen. Doch 

Irdo-China kan veroverd worden met 

veel minder risico voor een botsing 

met de Vereenigde Staten en Engeland, 

dan bet geval z0ou zijo bij eeo aaoval 

op Nederlandsch-Indi8, 

Eo de opvame in het ,,yeo-bloc" 

van zulk eeo rijke graanschvur als 

Iodo-China z0u welkom zijo ia een tijd 

als nu, waarin Japan den nijpende rijst- 

nood begint te voelen vanwege de 
ongewone droogte in het vorige jaar 

en ook wegens het effect van een drie- 

jarige mobilisatie op de boerenbevol- 

king in het eigeo land. Bovendien bezit 

Jodo-Chbina rijke steenkoolgebieden in 

het Hongaydistrict, benevens kleinere 

voorraden rubber en tin. 

Commercieele politiek. 

O:geveer 40.000 Franschen wonea 

in Iodo-China, een land met een bevol- 

king vavo 23 millioen en eeo oppervlakte 

van 185.000 vierkaote mijlen. Het 
Fransche bewind is gegaan langs de 

ouderwetsche commercieele lijoen. De 

kolonie is altijd beschouwd as een 

Fraosch reservaat en de handel met 

andere landen heeft weinig vorderingen 
gemaakt. Indo-China was het eenige 

land io Zuid - Oost - Azi#, dat eevige 

jaren geleden nog geen sporen vertoon- 

de van de Japansche invasie met goed- 

koope artikelen. Een Inheemsche indus- 

trie heeft men er niet aangemoedigd 

en Indo-Csina is nog steeds slecbtseen 
koloviaal reservoir van goedkoope 

voedingsartikelen en ruwe grondstoffen, 

die uitgevoerd wordeo ia ruil voor 

Fransche industrieproducteo. 

Indo-Cbisa was eeo der laatste lan- 

den, die io bezocht, voordatik in 1939 

bet Oosten verliet. Toentertijd bestonod 

er reeds aanmerkelijke bezorgdheid over 

de Japansche dreiging in regeereode 

koloniale kringeo. Officieele verzeke- 
ringen van Fransche zijde omtrent vast- 

beslotenbeid en bekwaambeid tot ver- 
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dedigiag: der kolonie werden getemperd 

door: opinies op prive terrein, houdeode:: 

dat de Japansche superioriteit op lucht- 

Vaartgebied en ter zee het probleem 

der verdediging: tegen - een inval op 

groote schaal hoogst mocilijk zou ma- 

ken, Toen, ea nog meer na het uitbre- 

ken van den oorlog, bield men gere- 

gelde  defensie—confereniles tusschen 

Pranscheo en Britten:en de vlootauto- 
riteiten in Iado-China eo bun collega's 
to Britsch-Malakka. Klaarblijkelijk ecb- 

ter heeft men geen poging gedaan, de 

op deze conterenties ontworpen plan- 

nen in praktijk te brengen. 

(Wordt vervolgd), 

In en om den Pacific 
  

  

Nederlandsch.- Indie en Australi& 
  

  

Beide landen zijn sleu- 
tels van den Pacific 
  

  

Amerika en de defensie- 
probliemen van Oost-Azit 

Indi, Balkan van 't 

Verre Oosten. 

Bi de meeste onzer tijdgenooteo op 

het Westelelijk halfrond bestaat de nei- 
ging om verafgelegen eilanden in het 
zelfde gebied, als een afzonderliik ge- 

heel te beschouwen, aldus schrijft , The 
Koickerbocker”. Dit is wel heel duide- 
Itik wat betreft Ned,-Indiz en Australi&. 
Maar in den tegenwoordigen tijd, ou 
we op all:s voorbereid moeten zijn, is 
"tc buitengewoon belaogrijk om de ge- 

Wwone problemen ten aanzien van Aus- 

trali£ ea den Arcbipel, welks fiauwe 

S-vorm dit groote eilandenrijk met 
Zuid-Oost-Aziz verbiodt, te begrijpeo. 

Eeo kalmeerende stem in de radio 
noemde Nederlandscb-Indi# eens den 
Balkan van het Verre Oosten. In den 
grond bevat dit wel eenige waar- 
heid, Gzlegen in een soort brug-positie 

zija deze rijke gebiedeo het ongelukkige 
botsingpunt van groote machten. 

Japansche sprookjes. 

Net zooals nazi-Duitscbland Zuid- 
Oost Europa beschouwt als .een tot 

zija ,Grossraumordourg” behoorend 
deel, z00 doet Japan aanspraak ge'den 

Op Oost-Azit, daaroa Zuid-Oost-Azi& 

en: vandang of. morgea .Oceavit, 
»Grossraumordoung” is in de fascisti- 
sche expaosiepolitiek het meest ,,fashion- 

able” een' verbliadende woord. Dit 
Woord heeft op zijn reis naar het 

Oosteo een vreemde veraaderirg onder- 

gaao. 
Al het bloed dat ta China vergoteo 

werd ea in den Archbipel vergoten zal 
Wworden, zal de basis zija voor eeo nieuw 
en beter leven, Dan zal voigens phi- 

losofen van het Japanscbe keizerrijk, 

niets het Japansche volk meer in den 
weg staan om het ,,Daiwa" (de schoone 
harmonie) te bereiken, 

De meer nucbtere Japanners, zooals 

degeoen die aan het hoofd staaa van 

eea concern als Mitsui, stroolen zicbzelf 

geen zand in de oogen met dergelijke 
Japansche sprookjes. Zij hebben kort 
en boodig verklaard, dat het de drijf- 

kracht van het Japaosche keizerrijk is, 
dat het steeds tot expansie: dwingt, 

omdat de economische en industrieele 
Capaciteiten niet toereikend zija voor al 

zja behoefteo. 

Ea nu heeft deze expansie het punt 

bereikt, van waar uit het alleen maar 

Voort kan gaan met bet risico van een 

gewapende ootmoeting met Br geland 
en Amerika. Ben expert in het Verre 
Oosteo heeft eens gezegd : 

nHet eenige tastbare resultaat van 
Japan's welbekende Zuidzeepolitiek en 
Aziatische Monroe-leer is geweest, dat 

Malakka en Nederlandsch-lodit! met 
groote snelheid hun verdedigingswer- 

ken versterkt hebben.” 

Het deftensie-probleem. 

Het is nuttig zich een denkbeeld te 

vormen van de geweldige afmeting 

van dit strategische gebied. Austral& 

1s ongeveer even groot als de Veree- 

nigde Staten zonder Alaska. 

De twee grootste der Nederland- 
sche bezittingen zijn Boroeo en Cele- 

bes, die tezamen grooter zijn dan de 
staat Texas. Sumatra is grooter dan 

CaliforniZ# en Java is in verhoudiog 
eveo grootals de staat New York. 

van Kota Radja, aan de West-punt 

van Sumatra, tot aan Port Darwin is 

2enalstand van bijaa 3000 mijl, m.a.w.   

van Halifax (Nova Scotia) tot San 

Diego (Californiz). 
Australische militaire experts zija 

van meening, dat Ned.-Indi8& de sleu- 

tel, niet alleen tot Australi#, maar tot 

dea geheelen Pacific, voor zoover 

cenige macht dit gebied zou kunnen 

bestrijken, is. 

De bekenden buitenlandsche ver- 

slaggever Ansel Talbert bracht korte- 

lings een bezoek aan dit gebied en 

sprak met de kopstukken van de Aus- 

tralische land-, vlooten luchtmachteo. 

Toen hij huo ernaar vroeg, zeiden zij, 

dat ze Austral & als onaantastbaar be- 

schouwden zoolang de bevriende Hol- 

landers Indi& behielden. 

Amerika's belang. 

Indien Ned.-lodie, of een groot deel 

daarvan, door Japan veroverd z0ou wor- 

den, z0u het verdedigingssysteem van 

Austral:& en Niew-Zzelaod daardoor 

ernstig in gevaar gebracbt worder, zelfs 

indien de V.S. volledig militaire hulp 
gaven. 

De basis Singapore is gereduceerd 

tot eeo sterk verdedigingspunt, omdat 

de Royal Navy op andere oorlogster- 

reinen een gtoot aantal schepsn noo- 

dig heeft. Voor de 80 000.000 inwo- 

ners van dit gebied is bet van groot 

belang de houding van de V.S. te we. 

ten tegenover elke poging tot agres- 

sie-met betrekking” tot Indi8, 

Men twijfelt er niet ran, dat de 

V.S. den status guo gehandhaafd wil 

zelfs als het op wapengeweld 

zou aankomen. 

zien, 

H-t departement van Buiteoland- 

sche Zaken te Washington heeft on- 

officieel verklaard, dat ,,iedere bewe- 

ging ten opzichte van Nederlandsch- 

Ihdi& bescbouwd z0ou worden een due- 

danige situatie te scheppen, dat oor- 

log onvermijdelijk zou zijo.” 

De onlangs gehouden conferentie 

tusschen den Australiscben gezant Ri- 

chard Casey, de Britsche ambassade 
e het ministerie van Buitenlandsche 

Zakeo hebben eenige plaonen voor sa- 

meowerkiog uitgestippeld, welke waar- 

scbijolijk het gebruik door de Ameri- 

kaaosche vloot en luchtmacht van Sis- 
gapore en de Australische bases met 

zich mee zullen brenger. Volgens den 

marine-deskundige Kiralfy z0u het lot 

van de Philippijoen waarschijolijk be- 

zegeld zijn, viettegenstaande de pogin- 

geo van de Awmerikaaovsche vloot ook 

al zou deze in dieo tusschentijd aan- 

merkelijk verstrekt zijr, ,,indien Neder- 

landscb-lodi& in de haoden der Japan- 
ners zou vallen. 

Dehalve de Pbilippijoeo z0u er geen 

andere basis zijn vac waar uit een 

vloot zou kuanen opereeren om Japan 
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te' verhinderen gelijksoortige stappen 

ten opzichte van AustraliB te nemen." 

Verdedigingsplannen. 

De p'aonen, welke moge'ijk door de 

militasre deskundigeo van Nederlandsch- 

lodig, Malaka, Australit (en de Ver- 

eenigde S:ateo) zoudea zija uitgewerkt 

worden om begrijpelijke redenen niet 

ontbuld, doch vanzelfsprekend gebeurd 

er heel wat. Dz Australische dagbladen 

zinspelen telkens op tegenwoordigheid 

van Nederlaadsch- Iodische militaire au- 

toriteiten, die ,onofficieele”” bezoeken 

in het Zuiden afleggen. De gouver- 

neur-generaal van bet Australische ge- 

mzenebest, Lord Gowrie, was onlangs 

in Batavia. Esnige weken geleden werd 
commandant H.M. Burrd van de K-- 

ninklijke Australiscbe marine benoemd 

tot marineattach& bij de legatie io 

Washington. Eso wederkeerige benoe- 

ming door de Vereeninde Staten io 

Australi8 zal binoeokort afkomen. 

Het Australiscbe volk is zich zeer 

bewust geworden van de imperialisti- 

sche planven der Japanners, geheelaf- 

gezien nog vao huo bewzerde aan- 

spraken op Oceani8. R-eds eenige ja- 

ren lang opereeren duizenden Japan- 

sche visschzrsbooteo in de wateren van 

den Archipel ea Novord-Austra' &. 

Twiotig jaar lang bebben de Austra- 

lische dagbladen cu verhalen 

over ,Japansche spioonen” en het Aus- 

tralische publiek bescbouwt deze vis- 

schers als de ,speerpunt van den zuid- 

waartscheo opmarsch”. Verscheidene 

botsingeo tusschen de Australische kust- 

vaartuigan 

reeds 

patrouilles eo Japars-he 
hebben reeds plaats gehad. 

Economische factoren, 

Behalve de strategische factoren zijn 

er rog belangrijke elementen van eco- 
pomischen aard, welke Nederlandscb- 

Oost-ladi8 eo Australt zzer nauw 
verbinden. Volgens de laatste gegevens 
over den handel tusschen Australi8 
en Indi8, verstrekt door den Australi- 

schen regzerings commissaris te Bata- 

via, H. A. Peterson, importeerde Ne- 
derlandsch Ind &i 1939-1940 voor een 
waarde van 16.829.000 gulden uit 

Australi& (een toename s'nds bet jaar 

daarvoor van biina f 4000.000) D- 
voornaamste artikeleo zijin meel (955 
van bet in IndiB pimporteerde meel 

komt uit Austra'i8). jam. vruchten, 
hamboter er, sirds kort, ook staal.   

M—— 

(De import van boter is afgenomen, 
door de ontwikkeling vao een cigen- 
zuiveliodustrie). 

(Ia deze zelfde periode (1939-1940) 

was de waarde van den export raar 

Australi 34 380 000 gulden. De voor- 
oaamste artikeleo zijn petroleum en 

minerale olie, thee, kapok, rubber, ve- 

zel en koffie. Australit is Isd &'s groot- 
ste afoemer van thee: 900/) van den 

ooyst wordt daarheen verscheept. De 

exportcijfers zijo f 4.000.000 hooger 

dat het voorgaande jaar. 

De belangrijkste nieuwe ontwikke- 

ling op handelsgebied betreft 

export van ijzer eo staal uit Australi8. 

De toename van vorig jaar tot aan 

30 Jusi 1940 was meer dan 100pct. ! 

Als deel van de politiek van beperkte 
industrialisatie worden de Australische 
hulpbronren voor grovdstoffen aan- 

geboord. 

den 

Groote orders Australi& 
geplaast voor macbinerie&a voor de 

wapenfabricage en licenties zija 

kreken voor het maken van werktui- 
geo volgens Australische ontwerpen. 
Er zijo planneo in bewerking voor de 

levering van groote hoeveelheden 

staal, die noodig zija voor den aanleg 

van nieuwe strategische spoorlijnen 

De eerstproeforder was voor een 

bedrag van 40 000 Australische pooden, 
Wwaarop spoedig een nieuwe order ge- 

plaatst werd ten bedrage van 250.000 

pond. Nu worden aankoopen 

bedrage van eenige millioenen guldens 

gedaan. 

zija io 

ver- 

ten 

De Bandoengsche ingenieur J. S. 
Desmit, wiens woorden ,, Nederlandsch- 

Indie vindt geen kosten te boog voor 
de militaire versterking en verwacht 

hiervoor alle gu'p van Ausrralie”" 
onlangs door de ,,N-w York T mes” 

werden aangehaald, becft het toezicht 

op deze aankoopen. 

Worat vervolgd. 
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Nog aitiid in voorraad. 

  

Door e'gen import zijn wij in staat de beroemde 

CARIBONUM producten, z.a. 

Carbonpapisr 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 
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LUCHTBESCHERMING 
Beveiligt U tijdig !! 

Wij leveren : 

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

RESIDENTIE APOTHEEK KEDIRI 
TELEFOON No. S2. 

  

  
  

2. 

PROTESTANTSC HE KERK: 

Hollandsche Kerkdiensten. 

8 Juoi Kediri 9 uur v.m, 
Ds. Jookbof. 

G:ref predikant te M lang. 

Mi.dioen 9 uur v.m. 
Ds. W.. Sikkeo. 

Ngawi 4 u. 45 om, 
Ds. W. Skken. 

Blitar 6 uur n,m. 
Ds. Jorkhof. 

G:ref predkant te Ma'ang. 
15 Juni Paree 9 uuc v. ms 

Ds. W. Skkeo, 
Doopsbediening. 

Biitar 9 uur v.m. 

Ds. Ph. van Akkerea. 

Kediri 6 uur n.m. 

Ds. W. Sikken. 

22 Juovi Madioeo 9 uur v.m. 
Ds. W. Sikken. 

Kertosono 5 uur o.m. 
Ds. W. Sikken. 

  

Maleische Kerkdiensten, 

H, B. Marulessy. 
8 Juai '41 Blitar. 1.30 u. Vi 

Wiingi. 10.30 u. v.m. 

15 Juni '41 Trenggalek 9 uur v.m. 
T.-Agoeng 4 uur n.m, 

22 Juni "A1 K diri 9 uur vm, 
25 Juni "41 Kediri 6.30 u. om. 

Voor Zending. 
29 Juni "41 Kertosono 4 uur n.m. 

  

OOST-JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEN 

lederen Zondag, 

Te 

Toeloe gagoeng, 

9 uur vm, 

Blitar, 

Ngancjo-k, ea. te 
Kediri (Baloewertistraar) 

Paree 7 30 uur ».m, 

  

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Zondag. 

te Kesiri le H. Mis 6 uur v.m. 
2e H. Mis 7.30 uur v. m. 

Lof 5.30 uur Oo. m. 

te Blitar 6 uur v. m. Stille H. Mis 
7.30 uur v.m. — Hoogmis 
5.30 uuc n. im. Lof 

O derricht Kath. Javanen 6 uur n.m, 
5555 

TENG NONG TIANG 
VENDUHOUDER —  COMMISSIONNAIR 

MEUBELMAKER 
TRANSPORT 

KEDIRI - 
— ONDERNEMING 

Klentongsiraar 68 — Talaf. No, 107 

MOOIE HUISVENDUTIE. 

Op Donderdag, 5 Juni 1941, 

Voormidiag om 9 uu 
Wegens vertrek vas den heer 

R. SOEDIGDO. 
Assistert Wedono 

NGANDJOEK, 

GROOTE COMWISSIE VENDUTIE 

Vrijdag 6 Juni 1941 v. m. 9 uw. 

In ons tokogebouw boofdstraat K 

  

Gelegenheid tot bijbrenyen van gos 
deren. 

Adres voor: 

Moderne en antieke meubels. 

Sraaimeubels en 

Chroomd of gelak 

  

ledikanten  ver- 

Tweedehandsche meubels 

Emballeerec en transporteeren. 
  

een mooie tennisbaan voor Dinsdag 
Woensdag en Zaterdag. gelegen 

achter Sselpersdrukkerij p.m. 
f 6,— 

BAAT HET OM 
DRUKWERK ? 

De Kedirische Snel- 
pers Drukkerij drukt 
immers beler, neiter en 

goedkooper. 
Vraagi offerte bij de Ked. 

Sneipersdrukkerij! 

U verbinat zich 
tot niets! 
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Biftenlandsch overzicht overgenomen uit het Soer. Hbid. 

SLAG OM KRETA VERLOREN. 

  

Imperiale troepen worden geevacueerd, 

reeds 15.000 man vertrokken. 

Verliezen zijn zwaar. 

  

Londen, 1 Juni (Aneta Reuter). Vol- 

geas het ministerie van Oorlog trek- 

ken de Britten zich uit Kreta terug. 

15000 mao worden Eoypte 

getraosporteerd. 

Londen, | Juni (Aneta Reuter). In 

het communigu& van het 

van Oorlog wordt omtrent het besluit 

om de Britsche troepen uit Kreta terug 

te trekken, nader gemeld: 

mibisterie 

»Ofschoon de verliezer, die wij de 

vijandelijke troepen en de luchtmacbt 

toebrachten evorm zijn, werd het dui- 

delijk, dat niet kon worden verwacht, 

dat onze zee-en landstrijdkrachten tot 

in het oneindige op en nabij Kreta 

z0uden opereeren zonder meer steua 

uit de lucht dan vanuit onze bases in 

Afrika kon wordea gegeveo. Ongeveer 

15.000 man van onze troepen zijo 

doch 

dat onze 
naar Eoypte teruggetrokken, 

toegegeven moet worden, 

verliezen erostig zijo”. 

Zullen Duitschers in Syris landen? 

Aokara, 1 Juni (Aneta Reuter). De 

aaowijzingen inzake de voorbereidingen 

der nazi's om in Syri& troepen aan 

land te zetten zetten worden gevormd 

door de ontruiming van de kazernes 

door Fransche troepen en bet samer- 

brengen van booten ten Noorden van 

Tripoli (Libanon), die onder Duitsch 

toezicht grondig worden ragezien en 

gerepareerd. 

Dictators op den Brenner-pas. 

Londen, 2 Juni (Reuter). Utt Rome 
wordt vernomen, dat Hitler en Mus- 
soliri eikaar op den Brennerpas oot- 
moetten. 

    

Evacuatie uit Kreta. 

Londen, 1 Juni (Aneta Reuter), 

Gzloofd wordt, dat het getal 15.000, 

betwelk io het communigu& van 

bet ministerie van Oorlog werd 

genoemd voor het aantal troepen, 

dat uit Kreta zija teruggetrokken, 

Slechts betrekking beeft Brit- 

sche en imperiale troepen en niet 

omvat de ' Grieksche 

wellicht ook 

ken. 

Het is 

op de 

troepes, die 

reeds zijn terggetrok- 

nog niet bekend, welk ge- 

deelte van de geredde troepen van 

de Dominions afkomstig is. 

Het is evenmin mogelijk, thans 

te Londen aanwijzingeo te verkrijgen 

omtrent de totale sterkte van de 

troepen, die de Britten op Kreta 

haddeo, noch of de evacuatie als 
voltooid kan worden beschouwd. 

Welingelichte kringen, die de 

noodzaak van retraite bespreken, 

wijzen nadrukkelijk op des dispari- 

teit ia de tusschen de 

Britsche en Duitsche vliegbases van 

Kreta. 
Gemeend wordt, dat minstens eeni- 

afstanden 

gen van de Duitschers, die in Kreta 

werden gevangen genomen, naar 
Egypte werden overgebracht. 

Londensche krirgen nemen aan, 
dat generaal Freyberg met de terug- 
getrokken troepen is meegegaan zulks 
ip verband met eenrecente mededeeling, 
dat bij io levea is en zich 'bij zija 
troepen bevindt. 

Admiraal Bihm pleegt zelmoord 
Londer, 31 Mei (R-uter). Volpens 

berichten, dis door bet Norsk Te- 

FEUILLETON 

SPAANSCHE DUKATONS 
(Spanish Doubloors) 

Uit het Engelsch 

van 

Camilla Kenyon 

  

74) 

Taote Jane keek hem echter met 
haar ronde, onschuldige oogen kinder- 

ijk-verbaasd aan. 
»Neen, Mr. Tubbs”, verzekerde ze 

hem heel ernstig. ,,Nu vergist u zicb 
tocbj er was niet €ka bij die Berjy 

heette.” 
Daok zij het algemeen gelach, waar- 

mee deze aankondiging ontvangen werd, 
bad ik tijd, om mezelf weer onder den 

duim te krijgen. 
mt Is Crusos en 't blijft Crusoe”, 

stelde ik vast. ,,Net als over-groot- 

moeder Harding vind ik veranderlijk- 
heid cen betreurenswaardige 

eigenschap. Maar een van mija keo- 

Disseo thuis bheeft een hondje, dat 

Benjy beet, z00 kwam bet.” Gelukkig 

zeer   

legrambyraa te Londen werdeo 

ontvangen, heeft de opperbevelhebber 

Noorwe- 

gen, admiraal Bdbm, in het Graod 

Hotel te Oslo zelfmoord gepleegd. 

Men verzekert, dat zijo 

een gevolg is geweest van zija vriend- 

schap voor Rudo'f Hess en dat deze 

vriendschap ook de oorzaak was van 

van de Duitsche marine in 

zelfmoord 

bet jongste bezoek van het hoofd der 

Gestapo Heinrich Himmler, aan Noor- 

wegen. 

Bohm, die 56 jzarsoud:.was, 
voor den oorlog chef van den marine- 

was 

staf en voor zijn benoeming tot dezen 

post in November 1938 was hbij be- 

velhebber van het maritieme district 

van de Noordzee. 

Mussolini's secretaris neemt 

Ontslag. 

Londen. 31 Mei (Reuter). Volgens 

het Agenzia Stefani werd 

hedenavond een officieele bekendma- 

king uitgegeven, volgens welke dr. 
Osvaldo Sebastiani, die sedert zevea 

jaar de eerste secretaris 

van Mussolini was, ,,om particuliere 

particuliere 

redenen” zijn onslag heeft aangevraagd. 

dat de 
Sebastiani: zija 

waardeering uitsprak voor den door 

bem verrichten arbeid”". 

Nicolo de Cesare, die vice-prefect 

wordt gerozmd, werd tot opvolger 

van dr. S-bastiani benozmd. 

De verklaring zeyt verder, 

nDuce  tegenover 

was bet waar, dat spaarde me teromio- 

ste een leugen uit, want anders zou 

ik bet een of ander waarschijolijks 

hebben moeten bedenker. Maar de 
kennis is een echte, verwaande kat, 

en de hondeen ongelukkige draak van 
een ras... precies war, weet ik niet, 

iets dat altijd bibbert en geen p'ukje 

fatsoenlijk haar heeft. Ocder rormale 
omstandigheden zou ik er niet aan 
denken, om hem 

Crusot te noemen. 
Dienzelfden avond, toen we allemaal 

om 't kampvuur zaten,—om der wille 

van de gezelligheid hadden we bet 

aangestoken, maar de bitte noodzaakte 
ons wel op eerbiedigen afstand te 

blijven—stond mr. Shaw op en ver- 
telde ons in een paar woorden, dat 

een verder onderzoek van de grot 
Onder de landtong, vo'gens zijo opinie, 

volkomen nutteloos was. (Als hij eens 
geweren had, met welke overtuiging 

ik die bewering beaamde!) Hij srelde 

daarom voor, om de kust amy weers- 
zijden van de baai over ee banzien- 

ljken afstand aao een nauwkeurig 

onderzoek te onderwerpen: met bet 

doel om te weten te kome», of zich 

daar misschien een grot bevond, wel- 

in &&o adem met   

Engeland: 
De strijad in Afrika, 

Nieuwe Britsche overwinning. 

Nairobi, 1 “Juni (Reuter). Door de 

Britsche troepen romdom het centrale 

merengebied in Abessyoit is een groote 

overwinning behaald. Io belangrijkheid 

vindt deze overwinoing haar weerga 

niet sedert den oversteek van den Juba- 

rivier io Italisansch Somaliland en men 

zal er stellig de vrucbten van plukken. 

Wegens de ontoegangelijkheid van 

het land, hebben deze successen, die 

bebaald zija door den moed en de 

volharding van de ,King's African 

Rifles” en (het Goudkunst-Regiment 

weinig publiciteit gevonden behalve io 
de lakonieke officieele communigu€'s, 

doch thans kom var verschillende kan- 

ten nieuws uit de cerste hand. 

Io de eerste plaais toonen deze be- 

richten aan, dat de Britsche troepen 

in 14 dageo tijds meer daa 100.009 

vierkiante mijleo va» het land gezuiverd 

hebben. In de tweede plaats zijo de 

Italiacen in dit gebied even volledig 

geannihileer als te Amba-Alagi. De 

Britsche troepeo, die uit het Zuiden 

doorstootep, hebben reeds 7000 man 

gevangen genomer, terwijl zij, die uit 

het noorden aanvallen, zelfs nog meer 

gemaakt hebben. In de 

derde plaats is het—in zijn vollen om- 

vang na te gaan — bekend, dat op een 

enkele weg alleen al, namelijk dien 

tusscheo Wadara en Dalle meer dan 

170 machinegeweren buitgemaakt zijr, 

In de vierde plaats hebben de Britscbe 

troepen door de veroveriag vao dit 

gebied den afstand tusscben Nairobi 

en Addis-Abeba meer dan geba'veerd, 

Werden de Italianen te Amba-Alagi ge- 

vyangen tusschen de Britsch-lodiers, die 

uit het Noorden en het Zuiden opruk- 

ten, en de Zuid-Afrikarers, die uit het 

Zuiden kwamen, In het merengebied 

zija de Italianeo bekneld yeraakt tus- 

schen de King's Africao Rifles”, die 

uit het Zuiden opmareheerden en de 

troepen van de Goudkust, die uit het 

Noorden oprukten. Naar het Westen 

konden den Iralianeo niet vlucbten, 

doordat de weg versperd werd door 

de meren, terwijl in het Oosten de 

heuvels vol patriottische troepeo waren. 

B-oordeeld naar de maatstaven van 

bet Zuiden had de 

strijd van het bzgio tot het einde een 

verwoed karak:er. De slag van Wadara 

duurde zeer lang en bet was een van 

de taaiste gevechten, die de Britsche 

troepen in Oost-Afrika ooit geleverd 

hebben. Bo fiauw deokbeeld van den 

aard vao dit gevecht kan men verkrijgen 

uit de woorden van een sergeant, die 

in Lybia gevocbten heeft en het ge- 

vecht te Bardia ,,een schermutseling” 

gevangeven 

de campagne in 

nozmde, vergeleken bij dezen veldslag. 

De strijd om Kreta. 

Slachting onder parachutisten. 

Londen, 1 Juni (Reuter). De speci- 

ale correspondent van Reuter geeft 

ke even gocd als die onder de land- 

tong aan de besebrijving beantwoord- 

de, welke Hopperdown ervan gegeven 
had. 

De woorden van Mr. Shaw wareo 
uitsluitend tot de beide vrouwelijke 
expeditie-leden, respectievelijk tot de- 
geen, die de expeditie georganiseerd 
had en tot degeen, die de kosten 
ervan droeg, gerich': op eev manier 

voor iedereen zichtbaar, negeerde bij 

Mc. Tubbs. Maar hij bad verstandiger 
gedaan als hij het driemanschap maar 

gelaten erkend had. 
In 'tmidder, op een vanonze weinige 

kampstoelen, zat tante Jane, als een 

welgedane priesteres van het Zinne- 
beeld des Dollars: recbts van haarzat 

Mc. Tubbs allerbemionelijkst te glim- 
lacheo en links zat Violet met een 
gezicbt, alsof de dag des oordeels aange- 

broken was. 't Was 200 klaar als de 
dag, dat de drie paraplui's de aankon- 

diging van Mr. Shaw hadden voorzien 
en dat ze 't onderwerp in cen van 

buo geheime zittingen ter sprake bad- 
den gebracht en 't aotwoord pasklaar 

haddeo gemaakt. 
Mr. Tubbs, die de rol van ,den 

man acbter de schermeo” van a totz   

van dea strijd op Kreta tegen -de 

Duiteche parachutisten de volgende 

beschrijving. 

Zulk een slachting als daar -plaats 

vond, moet men zienom het te kua- 

nen gelooven. Enkele dier Duitache 

parachutisten lagen in wonderlijke 

houdingen verwikkeld in hun val- 

scherm. Velen werden gevangen, ter- 

wijl zij nog bez'g wares zich uit hun 

valschermen te werken. 

In de bosschen hingen de lijken 

van de takken der boomen, waar de 

parachutisten door de touwen van 

hun valscherm werden geworgd. 

Twee man van elke afdeeling val- 
schermtroepen waren bewapend met 

geweren, terwijl de overigen uitgerust 

waren met ,tommyguns”. Allen had- 

den een goeden voorraad rantsoenen 

bij zich. 

De correspondent schreef: ,,lk zag 

een parachutist naar beneden zwaaien, 

die zijn shirt met bommen moet heb- 

ben volgestopt, want toen hij door 

geweervuur werd getroffen, vloog hij 

met een geweldige ontploffing in de 

lucht. Alles wat er van hem den grond 

bereikte, was een been, dat op won- 

derlijke wijze aan het einde van het 

valscherm bengelde. 

De strijd werd zoo verward — 

waarbij onze mannen teruggedreven 

werden en de parachutisten in alle 

richtingen landen — dat de gewon- 

den operaties ondergingen, terwijl zij 

nog onder vuur waren. Inmiddels 

kende de beestachtigheid van de 

Duitechers geen grenzen. Ik zag man- 

nen verminkt, stervend, enkelen zon- 

der ledematen, vermoord door de 

Duitschers, die voor dit doel ,,tom- 

my-guns”" gebruikten.” 

De Duitschers stonden voor niets 

in hun pogen om One te terrotiseersn 

en de Engelschen en Grieken we- 

ten, dat ook al zijn zij gewond, hun 

cenige redding ligt in het voortvech- 

ten tot aan het bittere einde. Zoo 

raakte ecen sergeant, tijdens een aan- 

val op machinegeweerstellingen, ge- 

wond, nadat zijn compagnie-comman- 

dant gesneuveld was. Met een schot 

in den arm en in de borst, veroor- 

zaakt door een ,,tommy-gun” kroop 

de Maori naar zijnbasis, waar hij, op   

  

  

een etenstafel in een vernielde woning. 
werd geopereerd. Na hierop wat wa- 

ter te'hebben gedronken, leidde de 
sergeant cen groep imariniers in de 

duisternis terug naar hun positie, doch 

werd in zijn enkel gewond. Den vol- 

genden dag zette hij den tocht naar 

de kust voort. 
Londen, 1 Juni (Reuter). ,,Reuters” 

speciale correspondent Kenneth An- 

derson heeft nog het volgende ver- 

haal geseind uit cen havenplaats in 

het Midden-Oosten. 

Te bed liggend in het hospitaal met een 

schot door de borst en een enkel ver- 
brijzeld door een schrapnel, heeft een 

19-ja-ige Maori sergeant uit Auckland 

(Nieuw-Zeeland) mij uit de eerste 

band een verhaal gedaan van de ver- 

achrikking, welke de strijd op Kreta 

voor beide partijen beteekende. 
nWij vroegen geen kwartier en wij 

kregen het ook niet,” verklaarde hij. 

»Overdag lagen wij blootgesteld 
aan het optreden van bonderden en 
honderden duikbommenwerpers. In 
den nacht staken wij de bajonet op, 
vielen aan en vochten tot het aan- 
breken van den dag. Het was de 
bloedigst en onmenschelijkste van alle 
veldelagen. Ons cerste obstakel was 
cen hechte linie van machinegeweren, 
doch wij liepen deze spoedig onder 
den voet en na een bevig gevecht, 
dat tot den vroegen morgen duurde, 
hadden wij pracbtisch elken indici- 
dueelen Duitecher getlimineerd. Met 
het aanbreken van den dag begon- 
nen Duiteche luchtinfanterie verster- 
kingen aan te komen. Binnen een 
paar uur waren ongeveer 130 nazi- 
troecen transportvliegtuigen, getscor- 
teerd door wolken jachtv iegtuigen ge- 
land en ge urende den geheelen dag 
werden wij aangevallen door meer 
dan 200 duikbommenwerpers. 

Wij borgen de bajonet weg.en la- 
gen verborgen tusschen de rotsen en 
alles, wat maar cen schuilplaats kon 
bieden tegen den meedoogenloozen 
hagel van bommen. Terwijl de duik- 
bommenwerpers met ons konden doen 
wat zij wilden, omdat wij geen steun 
uit de lucht ontvingen, herstelden de 
Duitsche versterkingen de srellingen, 
die wij im den nacht gezuiverd hadden. 
Met de welkome komst van het dui- 
ster staken wij opnieuw de bajonet 
op het geweer, vielen aan en staken 
den vij:nd opnieuw aan stukken.” 

Deze gang van zaken duurde' 4 
dagen en 4 nachten. 

»Duitsche gevangenen zeiden, dat 
het ge'uid van dien krijgskreet der 
Nieuw - Zeelanders hun nog jaren in 
de ooren zou klinken.'" 

    

Radioluisteraars, 
wordt lid van den Bond van Radioluiste- 
raars in Nederlandsch-Indis (B.O.R.A.N.I) 

U dient daarmede Uw eigen en het 
algemeen belang. 
Inlichtingen bij den Secretaris, 

  

  

J.P. Coenweg 27. 
“Bafavia - C. 

  

  

kendr, liet beantwoorden van de aan- 

kondijing wijselijk aan Violet over. 

Eo Miss Browoe, die overal waar ze 

gicg, cen oozichtbaar rosttum voor 

voorkomende gelegenheden meedroeg, 
zette het su veer en klomer behendig 

Op. »Vrieoden”, begon ze, ,zij die een 

sfeer bewoven, waar bet Stoffelijke 

alles is, zulien misschien viet in staat 

zijo, om de gedacbten, welke ik zal 

gaan uitspreker, te begrijpeo. Zij zullen 

wellicht ook niet begrijpep, dat, wan- 

Deer er van 't begin af eeo andere 

psychische atmosfeer op dit eilaod 

gebeerscht had, ze zicb op het oogen- 
blik niet op-een muar vao twijfel 

zouden blindstaren, 
»Mijoe vrienden,” vervolgde Miss 

Browne, deze expeditie is als 't ware 
door Gedachten uit het Ledig te voor- 
scbijo geroepen. Gedachten waren het 

welke ons, gematerialiseerd in stoom- 

schepen en andere vervoermiddelen, 

bier op dit eilaod hebben gebracht. 

Is het dan viet zeer begriipelijk, dat 

Gedachten ook ons Lot moeten bein- 

vloeden en dat Succes zich tegenover 

een houding van voortdurende Oot- 

kenving onmogelijk kan materialisee- 

reo? Mija vrienden, gij zult moeten   

toegeven, dat eik van deze ideefn ui3 

de voorafgaande is voortgekomen, dat 
ik gesproken heb onverbiddelijke lo- 
gica is. 

»Met het doel, om me aan den 

atmosfeer van ontkenoing te onttrek- 
ken, heb ik eenigen tijd achtereen “de 

afzonderiog vas mija hut gezocht, 
Daar, in de stilte, heb ik voortdurend 
de macht van de positieve gedachte 

Over de negatieve gedachte voor oogen 
gehoudeo, terwijl ik ondertusschen ia 
de diepste diepte vao het Al schouwde. 

Mijoe vrienden, ons is een antwoord 

toegestaan: ik heb een visioen gebad 

van datgene, wat we zoekeo. Nu, ten 
langen leste, mogen we in een geest 

van blij vertrouwen voorwaarts gaan, 
Want, mijoe vriendep, de kist is. be- 
graven... io 't zand!” 

Wordt vervolgd.
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