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STADSNIEUWS 

  

  

Luchtbescherming. 

Bij de luchtbeschermiogsoefeoingen, 

welke de vorige week ook te Kediri 

werden gehouden, heeft het de aan- 

dacht getrokken, dat er verwarring werd 

gesticht door bet feit, dat de tong-tong- 

slagen niet alleen gebruikt worden voor 

bet geven van doch 

eveneens voor het geven van de tijds- 

Banduiding. 

Toen de tong-tong eenige 

(vooral de negeo slagen van 9 uur zija 

misleidend!) tijd-sigoalen gaf, welke 
onmiddeltijk door de andere tong-tongs 

werden overgenomen, meende de be- 

volking, dat er luchtalarm was. Het 

z0u O.i. aanbeveling verdienen om in 

den vervolge bij luchtverduisterings- 

ocfeningen de tong-tongs uit te scha- 

kelen voor het geven van tijdsigoalen 

en alleen te gebruiken voor bet aao- 

geven van luchtalarm en ter aanduiding 

van eventueel gevaar. 

De oefevingen kuoneo overigens in 

het algemeen als geslaagd beschouwd 

worden, hoewel vao de. richting-aao- 

Wwijzers nog veel te veel gebruik wordt 

alarmsigoaleo, 

malen 

.gemaakt en de roode achterlampen viet 

steeds zija uitgedraaid dan wel behoor- 

Iykafgeschermd. Het rondcirkelen gedu- 

rende &£n der avonden van een vlieg- 

machise boven de gemeente—de eerste, 

weike ooit verschenen is !—deed de 

bevolking niet naar de schuilkelders 

gaan of eenige andere dekkirg zoeken, 

doch juist naar buiten snellen om dit 

evenement te aanschouwen ! 

Er viel ten slotte te constateeren, 

dat zeer velen blijkbaar nog geea oo- 

derscheid keonen tusschen de kleuren, 

want io plaats van blauw worden ook 

veelvuldig andere kleurea gebruikt, 

zooals rood, paars en groen. 

Landraad. 

Naar wij vernemen, is de heer Soe- 

tarmo, het nieuw benoemde lid van den 

landraad te Kediri, die juist uit B ora 

gearriveerd was, wederom overgeplaatst 

en wel naar Pekalongan. In de plaats 

van den heer Soetarmo is tbans be- 

noemd tot lid van den landraad de 
heer Soedjati Abikoesna, Iod. rechtskuo- 

dige, momenteel: werkzaam te Peka- 

longan. 

De Kunstkring. 

Het bestuur van dea Kedirischen 

kuostkring maakt bekend, dat de alge- 

meene ledenvergadering zal worden 

gehouden op Vrijdag 13 Juni a.s. des 

avonds om 8 uur preciesia het gebouw 

van de societeit Brantas. 
De agenda bevat de behandeliog van 

de jaarverslagen van den secretaris en 

van dea penningmeester en van het 
verslag van de verificatie-commissie. 

Verder heeft een bestuursverkiezing 

plaats: opgave van eventueele candi- 
daten wordt voor 13 Juni ingewacbt 

bij den secretaris. Het aftredende be- 

stuur stelt zich berkiesbaar. 
Het programma van deze maand ver- 

meldt bet optreden van de Ned.-Indi- 

sche Tooneelgroep met ,Jjeugd” en Teo 
de Witte met ,,Largs die pad van 

Suid-Afrika”, Voorts wordt 

volgende maanden de tentoonstelling 

voor de   

nVrouwelijk palet” verwacbt, een pia- 

no-recital van Lili Kraus, de tentoon- 

stelliag van Indonesische scbilders, eeo 

voorstelling van de Officiers Tooneel 

Vereenigiag uit Soerabaia, zen lezing 

van dr. G. W. N. van der Sieea en een 

uitvoering van Darja Collin. 

Ben ongeluk. 

Drie slachtoffers van de Brantas 

Naar we vernemen, waren op Za- 
terdagmiddag j.l, in Poerwoasri 2 Eu- 

ropeesche kinderen, een jongen en een 

meisje, kinderen van een employe van 

de suikerfabriek aldaar, eo een Javaan- 

sche huishoudster, per ongeluk in de 

rivier gevallen en verdronken. De lij- 

ken van beide kinderen werden nog 

te Kertosono opgevischt, terwijl die 
van de vrouw pas een paar dagen later 

te Modjokerto koa worden opgebaald. 

Het voorval beeft als volgt plaats ge- 

had, op dien bewusten middag ging 

de huishoudster met 3 kinderen op de 

dijk ven de Brantas een wandelinge- 

tje maken. Een der kinderen hield 

bet touwije, waaraan bun bond was vast- 

gebonden, vast, op een gegeven oogen- 

bik rukte de hond zich plorseling los 

en rende weg, door de scbrik en de 

smalheid van de dijk kon bet kind zich 

oiet meer in evenwicht bouden en viel 

in de rivier, terwiji ber zijo zuster 

meesleurde. De vrouw, die er naast 

liep was te bulp gesneld, doch ook zij 

werd mee de rivier ingesleurd. De oud- 

ste jongeo, die achteraao had geloo- 

pen, ging huilend naar huis om zijo 

ouders omtrent bet gebeurde in ken- 

nis te stelleo. Met moeite kon men 

toen te weten komen, wat er gebeurd 

as. Men giag direct naar de plaats, 

des ongeluks, doch men kon niets meer 

vindeo. Pas den volgendeo dag werd 

het lijk van beide kindereo te Kerta- 

sono gevonden, terwijl het lijk vao 

die vrouw te Modjokerto werd op- 

gevischt, 

H.H. Kan in Kediri. 

We vernemen, dat de heer H.H. 

Kao, lid van den Volksraad tevens lid 

van bet College van Gedelegeerden, 

met de nachttrein van Zaterdag a.s, 

uit Batavia zal vertrekkep, alwaar bij 

op Zondagmorgen te Kediri zal arri- 

veereo. Een deputatie van Kediri zal 

hem per auto van Kertosono afbalen. 

H.H. Kan in de hoedaniybeid als voor 

zitter van het Hoofdbestaur zal bet 

p'aatselijke comi:€ van oprichting der 

Chung Hua Hui alhier als definitief 

installeeren. Het programma is verder 

als volgt: van 9 uur v.m, tot 12 uur 

zal een algemeene ledenvergadering 

worden gehouden vas Chung Hua Hui 

en installatie van het bestuur en af- 

deeling. Om 1 uur v.m, zal een din€r 

worden aangeboden io bet Riche-botel 

albier, terwijl om 4 uur de heer Kan 

een causerie zal houden voor de af- 

gevaardigdeo van alle Chineesche ver- 

eenigingen ia Kediri en omgeving 

omtrent: De Chineesche bewegiog in 

Nederlandsch Indit. Deze bijeenkomst 

zal worden gehouden ten huize van 

den heer Djie Ting Hiao aan de Kleo- 

tengstraat alhier, Dieozelfden avood 

zal bij met de pacbttrein de terugreis 

naar Batavia aanvaarden.   

Waarschuwingen 

worden gedurende de L.B.D..oefevin- 

gen gelukkig niet meer gegeven. Het 

moet nu maar voor goed uit zijo. Wij 

zullen de overtreders maar kwalificee- 

ren met de woorden ,,S:om noncha- 

lant”, laten ze dan voor hua 

Gaverantwoordelijke stommiteit flink 

boeten. 

Tijdens de laatst gehouden luchtver- 

duisteringsocfeningen op 27, 28 en 29 

Mei jl., werden door de Politie te Ke- 

diri tegen een zevental personen p:o- 

ces-verbaal opgemaakt terzake het niet 

nakomen van de voorgeschreven ge- 

dragsregels bij beperkte en totale ver- 

duistering. 

Daar dergelijke overtredingen een 

Misdrijf is, werden door de Land- 

raad te Kediri bereids vier van zeven 

overtreders veroordeeld :ot boeten van 

respect. f 100,— #50,— f 25, en 

f£15,—. De andere drie, nog bij de 

politie in onderzoek zijode zaker, zullen 

in den loop van den vo'gende week 

door deo Landraad berecht worden. 

Het zij hier ten overvloede nogmaals 

uitdrukkeltjk gezegd, dat geen consi- 

derarie door bevoegde instanties zal 

worden genomen met overtreders en 

dat is maar goed ook. 

N. V, Kediri Stoomtram 

maar 

“Maatschappij. 
De Opbrengst bedroeg over : 

Mei 1941 £ 18300.— 

(voorl. opgave) 

Mei 1941 £ 15178.— 
(defin. opgave) 

Sinds 1 Januari 1941 f 94690. — 

(voorl. opgave) 

Hetzelfde tijdvak "40 f 77520.— 
(defio. opgave) 

Malang Stoomtram 
Maatschappij. 

Mei 1941 f 38400.— 

voorl. opgave 

Mei 1940 f£ 38310.— 

defin, oppave 

Sinds 1 Jaouari "41 f 115635.— 

voorl. opgave 

f 112027 — 

defin. opgave. 

RICHE 1HEATER. 

Nog beden t/m 

Warner Bros ui: 

Sinds 1 Januari '"4i 

Zaterdag 7 Juoi 

kende 

Amusementsfilm 

»3 CHEERS FCR THE IRISH" 

(Ben lastig Heer) 

met Priscilla Lane— Thomas Mitchell— 

Dennis Morgan — Irene Hervey 
e.a. bekende sterren, 

Een dolvroolijk verbaal over een 

veete tusschen ec ler en een Schor, 

welke verhonderd-oudigd wordt als 

de Schot es de Jschter van den ler, 

liefde voor elkaar opvatten ec daardoor 

de poppen eerst goed beginnen te 

dansen, 

Het is een kosreitjke film, die &&a 

en al charme en betosvering uitstraalt... 

met honderd complicaties, weike klate- 

rende lachsalvo's ontketenen | 

Maakt keonis met Dennis Morgan, 

de zingende en fluitende acteur als den 

Charmavteo romaotischen held. . 
met Priscilla Lane, de fascioeerende 

schoonbeid, als het meisje 

dat hij bemint .... 

. co   

MAXIM THEATER. 

Nog heden t/m Zondag 8 Juni 

»DARK STREETS OF CAIRO" 

Unsiversal's 

vao mysterie en Doodsgevaar ..... 

vaa misdaad en intrige . . ... . in de 

donkere scbaduwen van een Ooster- 

sche stad! Sigrid Gurie heeft in deze, 

baar nieuwste rolpreot, de vrouwlijke 

uiterst boeiend filmwerk 

hoofdrol, zwaar bijgestaan door Ralph 

Byrd — George Zucco — Rod La 
Rocjue e.v.a. goede krachten. 

Ezn spannende gescbiedenis uit het 

land van de eeuwenoude pyramiden... 

een collectie uiterst kostbare juweelen 

werd door een kleine archulogische 

expeditie io het graf van een Pharao 

gevonden... doch inplaats van Roem 

eo Rijkdom bracht zij Dooden Verderf 

aao de bezitters ! 
Kortom een filmwerk, waaroaar meo 

met genoegen kijken zal, terwijl men 

daarbij meer dan eens koude rillingen 

langs den rug omboog zal 

kruipen, 
De film, diz juist 2 weken geleden 

io het Rex Theater te Soerabaia met 

voelen 

evorm succes vertoond werd | 

Politie - rapport. 

Tegen S., wonende te Paree werd 

proces-verbaan opgemaakt terzake dief- 

stal van een bedrag aaa contanten 

ad f.2,— ten nadeele van P. K. S., 

wonende te Keras. 

Tegen Mevrouw T. D. J., worende 

aan de Djayalanlorstraat werd proces- 

verbaal opgemaakt terzake overtreding 

van de bepalingeo der Luchtbeschar- 

mingsordonnantie. 

Door de politie werd aargehouden 

de persoon van K., wonende te Bagor 

verdacht van diefstal van een rijwiel 

ter waarde van f.15,— gepleegd te 

Kentjong Paree. 

Door de politie werd aangehouden 

de persoon van S., wonerde te Simbi 
verdacht van verduistering 

rijwiel ter waarde van f.5,— gepleegd 

te Wates. 

van cen 

Bericht ontvanger, dat de persoon 

van T. verblijf houdende te Lirbrjo 

Zich van bet leven heeft beroofd mid- 

dels doorsnijden van zijn hals meteen 

pennemes. Het lijk werd naar bet hos- 

pitaal ,Gambirau” ter schouwing opge- 

zonden. 

Tegen M., wonende te Bandjarmlati 

werd proces-verbaal opgemaakt terzake 

diefstal van een kain ter waarde van 

f1,— ten nadeele van A., wonende 

te Modjoroto. 

Tegen D., en K., beideo wonende 

te Bandarlor werd proces-verbaal op. 

g”maakt terzake lichte mishandeling van 

S., wonende te Bandarlor.   

24e Jaarcang 

H., wonende te Dandangan doet 

aaogifte van dicfstal van een bedrag 

aan cootanten ad f 7,19. 

T. H.L., wonende aan de Dohostraat 
doet aangfte van op'icbting van een 
petromax-lamp ter waarde van f 22,50 

gepicegd door een onbekenden Chinees. 

S. IL A., wonende aande Dohostraat 

doet aangifte van diefstal van een rij- 

wiel ter waarde van f 20,— betwelk 
voor toko ,Satoe”, Dohostraat, onbe- 

heerd was geplaatst. 

De Bestuurspolitieageot van Semen, 

genaamd M., doet aangifte dat de ver- 

dachte gevaamd M, tijdens bet trans- 

port naar Kediri in de kali Brantas 

alhier is gesprongen en nog niet te- 

recht is. 

Tegen M., wonende te Koewak werd 

proces-verbaal opgemaak: terzake dief- 

stal van een schaar ter waarde van 

f 1,25 ten nadeele van T.T.N., wo- 

neode aan de Dohostraat alhier. 

Door de Politie werd aangehouden 

de per-oon van M., wonende te B:soek, 

verdacht van diefstal van lijfyoederen 

en huishoudelijke artikelen ( wee maal 

gepleegd) ter gezamenliike waarde van 
f6,79 ten nadeele van H. M., wonende 

Djamsareo. 

T.T.S., won-nde te Pandean, 
aangifte 

doet 

van diefsral van een rijwiel 

ter waarde van f 12 —, hetweik in de 
Dohostraat onbehbeerd was gs plsast, 

T.SG. wonende te Balowerti, doet 

aangifte van diefstal vao lijfgoederen 
ter waarde van f 14,— gepleegd door 

zija bediendz gevaamd W. 

bAAT HET OM 
DRUKWERK ? 

De Kedirische 

pers Drukkerij drukt 

immers beter, netter en 

goedkooper. 

Vraagt offerte bij de Ked. 

Snelpersdrukkerij ! 

U verbindt zich 

tot niets! 

  

Snel. 
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VEND U- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS 

J.G.W, DEKKERS KEDIRI — Telefoon 250 
  

Emballeeren 
(Ook voor Europa en de buitengewesten) 

Transporteeren, 

Handel in Nieuw- en 
Tweedehandsch Meubilair. 

Meubelmakerij 

Agentschap : 

Java Koelkasten.
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— RICE THEATER — 

    

Noj Heden en Zaterdag 7 Juni 

De uitstekende Amusementsfilm 3 CHEERS FOR THE IRISH” 

Met de sterren : 
Een kostelijke film, die e&3 

welke lachsalvo's doen ontketeven. 
cen meer dan genoeglijken avond !! 

Priscilla Lane — Thomas Mi:chell — Dennis Morgan e.a. 
charme en betoovering uitstraalt . 

Ziet de lieftallige Priscilla Lane op baar best! 
Toegankelijk voor alle leeftijden. 

en al 
goede krachter, 

“... Met honderd complicaties, 
Wi verzekeren U 

VOORAF als Extra ATTRACTIEI het belangwekkerde Oorlogsnieuws! 
N.B! Zaterdag 4.30 u. MATINEE 
  

Zondag 8 en Maandag 9 Juni. 
Wederom een sterke JOHNNY MC. BROWN Cowboy - film 

.SON OF ROARING DAN“. 
Een Avonturenfiim zonder weerga..... 
Hoort de populaire Cowboysongs van de , TEXAS RANGERS". 

  

Vanaf 

Universal's uiterst bociend flmwerk 

DE film die U 

N.B! 

Gong's zeer interessante fi' | 
— ROD LA ROCOUE e.v.a. bekenden. 
pyramyden.... van misdaad en intrige.... 

Zaterdag 4.30 u.m. 

  

Een film die er wezen mag! 

MAXIM THEATER 

een en al actie van't begin tot 'teind. 

  

Hedenavond tim Zondag 8 Juni. 

  

tO u.m. 
  

schlager 

Ooggetuigeverslag van den strijd 

der zeereuzen 
  

  

De ,,Hood” die het eerst het vuur opende, ging 

evenals de ,,Bismarck”, strijdend ten onder 

    

»Bismarck” hoopte 
nog op steun. 

De , Hood” ging onder, terwijl 
haar kanonnen nog vuurden. 

Londen, 30 Mei (Reuter). J. R. N. 
Nixon, de speciale correspondent van 
Reuter bij de Home Fleet, meldt: 

Ik heb den slag der reuzen gadege- 

slagen welke culmineerde in het tot 

zinken brengen van Duitschlands .on- 

zichtbare” slagschip de ,,Bismarck”, 
Staande op de brug van een der 

oorlogsschepen zag ik de ,, Hood” 

ondergaan, haar kannonen nog steeds 

vurend, Dit geschiedde op een afstand 

van 2 4 3 honderd meter. 
Zoo begon het grootste marine-epos 

van den oorlog. Het gevecht tusschen 

Groenland en IJsland werd gevolgd 
door een achtervolging die drie dagen 

en vier nachten duurde en welke eir- 

digde toen de trots van de Duitsche 

marine naar den kelder werd gezon- 
den. 

Het einde van de macbtige ,, Hood” 
was een bijaa ongeloofelijke nachi- 
merrie. Kort na den aanvang van het 
gevecht begannen de granaten den 

21 jaar ouden slagkruiser te treffen. 

Wij zagen een felle viam en toen 
ging hij de lucht in. Stukken metaal 

werden honderden voeten de lucht in 
geslingerd en binnen enkele minuten 
was alles, wat van het groote schip 

was overgebleven, een rookkolom, 
die boven bet water bing en enkele 
kleine stukken wrakhout. 

Spoedig daarna werd de ,,Prince 

of Wales” getroffen door een 15- 
inch-granaat, doch de schade was 
gering. 

De siag der reuzen 

De siag der reuzen vormde den 

Climax van een jacht door de ,, Hood” 

en de ,Prince of Wales” om te voor- 
komen, dat de ,,Bismarck” naar den 

Atlantischen Oceaan zou doorbreken 
Om onze convooien aan te vallen. De 
jacht ving aan ter hoogte van IJsland 
eo duurde uur op uur in het lugubere 
halfduister van den poolnacht. De 

»Suffolk” en de ,Norfolk”, die de 

»Bismarck” na haar vertrek uit Ber- 
gen haiden gevo'gd, hislden de ,, Hood” 
de ,Prince of Wales” en de andere 

acbtervolgers van uur tot uur op de 
hoogte van de bewegingen van de 
»Bismarck''. 

Geen enkel oogenblik gedurende 
dien noodlottigen nacbt werd bet 

werkelijk duister. Tot 2 A 3 uur in 
den morgen was het bijna geheel licht. 

Daarna deed het licbt denken aan dat 
tijdens e-n somberen wintermiddag te 

Londen. Een reeks verblindende sneeuw- 
buien zweepte de inkzwarte wateren 

Op. Van tijd tot tijd verminderde bet 
zicht tot enkele meters. 

Volgens nauwkeurige berekeningen, 
die op rustige wijze waren gemaakt, 

werd geraamd, dat wij omstreeks 2 
uur in den morgen met de ,,Bismarck” 
in contact zouden komen, doch op 
het laatste oogenblik veranderde zij 
van koers. 

De ontmoeting. 

Gedurende nog vier uur bleven de 

nHood” en de ,,Prince of Wales” een 

koers volger, die ongeveer even wijdig 

liep aan dien van den vijand, waarbij 
wij ons voortdurend een weg baanden 
door een dicht gordija van sneeuw. 

Plorseling hicld het soeeuwen op en 

den 

zwarte vlekken waar te nemen waren, 

de ,Bismarck” en de ,Prinz Eugn”. 
Gedurende enkele 

voeren wij door teneinde den afstand 

zagen wij horizoo, waar twee 

lange minuten 

te verminderen. 's Werelds grootste 

oorlogsschepen spoedden elkaar tege- 
moet. De vlekken werden grooter en 
spocdig konden wij de vormen der 
Oorlogsschepen herkennen. De spanning 
van het wachten op den strijd werd 
acuut, 

Het werd bijoa 
bionen een fractie van een seconde 

signaal ,,vuren” 

gevolgd door een orarje-gouden vlam 
uit de voorste kanonn »n van de ,, Hood”, 
Binnen 'drie seconden zag men uit de 
»Bismarck” zwarte rookwolkjes opstij- 

gen. Zij had ook bet vuur geopend. 
Toen kwamen de kanonnen van de 
nPrirce of Wales” in actie. Haar brug 

werd omgeven door gele wolken cor-   
'vaar de overlevenden 

  

ARK STREETS OF CAIRO." 
Donkere Straten van Cairo) 

Met SIGRID GURIE in de vrouwelijke hoofdrol, bijgestaan door RALPH BYRD — GEORGE ZUCCO 
Een spannande geschiedenis uit het land van den eruwenoude 
in de donkere schaduwen vaneen Oosterscbe srad. Eev filmwerk 

Waearnaar men met genoegen kijken zal! Boeiend, spanoend van bet begin tot het einde | 
En ea 

VOORAP als EXTRA ATTRACTIE: Het Nieuwste Actueele Wereldnieuws 

' Extra Voorstelling! 
Maandag 9 en Dinsdag 1O Juni 

-DE WERELDREIS VAN DE K. 18”. comes over xe0 
Komt U allen deze mooie Nederland fiim zien ! 

dietrook, waardoor gedurende eenige 

oogenblikken bat geheel werd 

b:lemmerd. Aan bakboordzijde op 2 

4 3 honderd meter afstand voer de 

» Hood”, 

varend, Groote fontsinen water schoten 

zicht 

cen  evenwijdiyen koers 

achter dea slagkruiser omhoog, 

Het vreeselijke schouwspel van 

den ondergang van de ,,Hood” 

De ,Hood” voer door. Tozn werd 

zij plotselirg getroffen. Ben granaat 

te komen 

15-iocb- 

torer, Een groote brand brak uit, we!- 

ke dikken zwar'en rook ontwikkelde. 

Wat daarna geb'urde was een adem- 

bznemend en vreeselijk gezicbt. Een 

vrecseliike ontp'offing had piats er 

het geheele groote schip was in vlam- 

Of granaten scheren neer 

even voor baar achtersten 

men gehuld en rook steeg op en vorm- 

de een reusachtigen paddenstoel. Stuk- 

ken van den schoorsteen en van de 

masten werden honderdeo voeten de 

lucht in geslingerd en kwamen daarna 

gedeeltelijk op het dek, gedeeltelijk in 

zee neer. De mooie, lange romp van 
de ,Hooa” kwam rechtstaodig te staan 

en 3a 4 minuten nadat zij getroffen 

was, was aan de. oppervlakte van de 

zee niets van haar overgebleven dan 

stukken wrakhout en een rookwolk, 

die boven de zee hing. 

Een to:pzdoboorjager kreeg opdracht 

te zoeken en 
slaagdz erin drie te vinden, twee ma- 
trozen en een cadet, 

Al dezen tijd bleef de Prince of 
Wales” »Bismarck” 
afvuren. Meer dan eens toonden wa- 
terforteinen aan, dat de granaten in de 
onmiddellijke nabijheid van bet Duit- 

sche slagschip neerkwamen. 

granaten op de 

Opoieuw kwamen granaten van de 
» Sismark” in de oabijheid van de ,,Prin- 
ce of Wales" neer, doch geen ern- 
stige scbade werd aangericht. De ,Pric- 
ce of Wales” verloor geen oogenblik 
haar gevechtsvermogen, terwijl baar 
snelheid evermin was aangetast. 

Toen veranderde de , Bismarck” van 
koers, doch zij werd dien dag en nacbt 
ea den volgenden dag op den Atlan- 
tischen Oceaan achtervolgd. Tweemaal 
gedurende den nacht loste de ,Prin- 
ce of Wales” salvo's op haar. 

Het einde van de ,Bismarck” 

Torpedobommenwerpers van de 
»Ark Royal” en vaa de ,,Victorious”, 
Voerden aantallen op het nazi-slag- 

  

  

schip uit. Deze aanvallen duurden met 
tusschenpoozen drie dagen en vier 

nachtzn en daarna kwam bet drama- 

tische signaal van de ,,Dorsetshire”, 
dat zij de ,Bismarck” had getorpedeerd, 

De ,Bismarck” vocht met 
grooten moed 

Londen, 30 Mei (Reuter). Door of- 
ficieren en manschappen van de Britsche 

marine. die hebben dee!grzomen az» 
de vernietiging van de ,,Bismarck”, 
werd heden verteld hoe de ,,Bismarck” 
door acht of negen torpedo's werd 
getroffen voordat zij te slotte begon 

te zivken, waarbij de leden van de be- 
manning als zwarte purtjes op den 
romp werden gezien. 

Ben dezer mannen verklaarde: De 
vijaod vocht met grooten moed. De 

officieren en mivdereo van de ,Bis- 

marck” geloofdea b'ijkbaar tot bet 
laatste moment, dat hun scbip niet tot 
zinken kon worden gebracht en zj 
hoopten, op hulp van de Duitsche lucht- 
macbt, daar men bun bad verte'4, dat 
200 vliegtuigen waren gezonden om 
bulp te verleenen. 

Terwijl de overlevenden werdenopge- 
Ppikt, werd de waarschuwing ontvangen, 
dat mogelijk onderzeebooten in de na- 

bijheid zouden zijn en de Britsche sche- 

pen voeren hierop door. 

Tot het laatste oogenblik werden 
de salvo's beantwoord 

De ,Bismarck” gaf geen teeken, dat 

zij zich wi'de overgeven eo haar oor- 

logsvlag woei tot bet cinde van den 

top van de mast. Tot dat haar kanoo- 

neo burer werking waren gesteld be- 

antwoordde zij gedurende eenigen tijd 

met haar geheele bewapening de Brit- 

sche salvo's. 

Het aantal slachtoffers aan 
boord van de .,Bismarck” 

was zeer groot 

Londen, 30 Mei (Reuter). De mari- 
tieme correspondent van Reuter meldt: 

Heden werd te Londen verromen, 
dat zich ooder de ongeveer honderd 
overlevenden van de ,,Bismarck” geen 
enkele officier van hoogen rang bevindt. 

  

»BOERDERIJEN SCHRAUWEN“ 
MULOWEG / MADJENANG 

Telefoon Ked. No. 225 

  

  

Het bewijs. van de vreeselijke af- 
straffing, die door de Britsche opper- 

vlakte-vaartuigen en vliegtuigen aan 

het Duitsche s'agschip werd gegeven, 

Wordt wel geleverd door het kleine 

aantal overlevenden. Oogetwijfeld was 

het aantal slachtoffers aan boord van 

de ,Bismarck” zeer groot. 

Tot de treffers, die door de ,,Bis- 

marck” werden ontvangen, behoorden 

er enkele van de ,,Prioce of Wales” 
die zelf lichte schade bekwam. Het 
aantal slachtoffers aan boord van de 

»Prince of Wales" was echter zeer 
klein. 

Hierdoor toch werd de snelheid van 
het scbip met 2 tot 3knoopen vermin- 

derd, zoodat de schaduwende kruisers, 
de ,Norfoik” en de ,Suffolk” hei ge- 
makkelijker konden bijhouden. 

De achtervolging door deze beide 
kruisers beeft ook ia belangrijke mate 
bijgedragen tot het Britsche succes, 
Hct ,team”-werk der beide kruisers, 
die onder de moeilijke omstandigheden 
van een veranderlijk zicht hun taak 

moesten uitvoeren, wordt door mari- 

tieme deskundigen een meesterlijke 
prestatie genoemd. 

Groote hulde wordt ook gebracht 
aan het werk van de vliegtuigen van 
het commando kustverdediging, die de 
posities van de ,,Bismarck” vaststelden 

ea aan dat van de vliegtuigen van de 
vliegdekschepeo ,,Victorius” en ,,Ark 
Royai” die het vijandelijke slagschip 
io bet nauw dreven. 

BAAT HET OM 
DRUKWERK ? 

De Kedirische Snel- 
pers Drukkerij drukt 
immers beter, netter en 

goedkooper. 
Vraagt offerte bij de Ked, 

Snelpersdrukkerij! - 
U verbindt zich 

lot niets! 

  

   

    
Wates 

PERCEEL-PAKISSADJI 

  
  

  

Levert versche volle melk. 

Karnemelk, Yoghurt, 
Room en Slagroom 

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

ter plaatse 

  

   

    

    

  

Prima kwaliteit, 

Beleefd aanbevelend 

L. H. SCHRAUWEN:    

NIEUWE UITEANE of HERORUK van J. B. WOLTERS" 
UIT6. Mij,, BATAYIA, 
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ap logsindustrie. Meer bombardemeneen | SS PS | PROTESTANTSCHE KERK Pacific an ae A2 : 
In en om den a zouden echter bet beetje moreel dat Hollandsche Kerkdiensten. 

Za nog over is ernstig treffen. Een wer- 8 Juoi Kediri 9 

... kelijk zwaac bombardement van spoor- TP P3 Ops "pp 
Nederlandsch.-Indisg en Australig Na aan anta Lega . A Ds. Jonkbof. 

— — an. Italiaanschen tegenstand voikomeno ver- "ref predikant te Milang. 
nletigen. De Britten hadden het plan De Resident van Kediri brengt Madioen 9 vur v.. 

Slot. zevea puaten rond Rome te bombardee- Ta Tn a Kn kenele Adat N ? " 3 : gawi u. .m. 
Valuta-overeenkomst. optredea bezwaarlijk, indien niet onmo- | #€9, maar hebben dit om psycholigische Senar - 2 MN - Su ta Pr 

gelijk, te maken. Speciaal de Japanners | tedenen nagelateo. Zij willen geen diri, P 2 Pp Ngadiloewib (R £ Blitar Gi Natar 
De valuta-moceilijkheden, veroorzaakt | weren dit zeer goed, Een belangrijk | tegeostand bij het volk opwekken en iri, Paree, Papar, Ngadiloewib (Re- 2 Pa 9: 

door den oorlog eo bezetting van Ne- 

derland, zija tot een bevredigende op- 

lossing gebracbt, nu Nederlandsch-lo- 

di8 toegetreden is tot het sterling-blok. 

Na de financieele overeenkomst van 

21 Mei 1940 te Londen werd de wis- 
selkoers gestabiliseerd op ongeveer zes 

guldeo per Australische pood. 22 Juli 

1940 waren alle Australische import- 

restricties met betrekking tot pond 

sterling-landen voor Nederlandsch-lo- 

dig opgeheven. 

Het Australische aaodeel io den Ne- 
derlaodsch-Indischen export bedroeg 

slechts 4 pct. en slechts 3.1 pct. vav 

den import, doch deze lage cijfers zou- 

den misleideod kuonen zijo. Het ver- 

lies van vele Nederlandsch-Indische 
markten door den oorlog, het materi- 

aal dat benoodig is voor de verdedi- 

ging enz, leidener toe dat deze afzet- 

gebieden slechts gering zijn en er zijn 

aanwijzingeo, dat deze cijfers in de 

nabije toekomst veel hooger zulleo 

worden. 

Teekenend voor de nieuwe ontwik- 

kelingen ia den bandel tuschen Indiz 

en Australi# is ook het onlangs geno- 

men besluit om 3 schepeo van de 

K.P.M. elk vao 14.000 ton. uit de 
Zuid-Afrika-Singapore-Batavia-lija te 

nemen (en deze te vervangen door 

schepen van 5000 ton) en ze ir ge- 

bruik te nemen op de Austral:&-vaart. 

Hierdoor zal het tekort aan scheeps- 

ruimte eenigszins verholpen zijo. 

De luchtverbindingen tusscheo den 
Archipel en het Zuiden zijo uitste kend. 
De ,@antas Empire Airways” verbindt 

Darwio met Koepang, Soerabaia, Bata- 
via en Singapore. De prachtige K.N. 

IL. M.-dieost (welke bijoa uitsluitend 
gebruik maakt van Amerikaansche 
toestelle:, zooals Douglas, Lockheeden 

Grumman) weike z:lfs de meest afge- 
legen deelen van den Archipel (Balik- 

papao, Makassar, Nieuw-Guinea enz.) 
met Batavia verbiodt, geeft op zija 
beurt weer verbinding met Sydney. 

Deze beide maatschappijeo verleenen 
elkaar wederkeerig alle mogelijke hulp 

betreffende vliegvelden en andere faci- 

liteiten. 

Indiz is waakzaam. 

Wi zullen het in dit artikel viet heb- 

ben over een mogelijke militaire acti- 
Viteit in dit belangrijke gebied. Hetis 

algemeen bekend dat de Nederland- 

scbe autoriteiten steeds allesin 't werk 
stellen om een eventueel vijandelijk   

doch lang niet zeker voldoende afscbrik- 
wekkend middel zou het verwoesten 
van de bodemrijkdommen zijn, een be- 
dreiging, welke reeds door de autori- 

teiteo is geuit. 

Eeo belangrijk gedeelte van deze 
rijklommen bestaat uit de meer dan 
7.000.000 ton ruwe olie welke hier 
wordt geproduczerd. Het is geen ge- 

heim, dat Borseo een belangrijke rol 
speelt in de Japavsche plannen: Bor- 

neo met zija olie-raffinaderijen en de 
haven van Balikpapao. Deze haven, 
welke op ongeveer 60 mijl afstand van 

de olievelden 'igt, behoort aan en is 

gebouwd door de Konioklijke Shell. 

Door de speciale wijze van onklaar 
maken, zou het meer dan twee jaar 
duren voor de haven, de oliebronnen 

en raffivaderijen weer konden werken. 

De autoriteiten zullen zich zeker niet 
laten overvallen. Straat M-kassar wordt 
voortdureod bewaakt door patrouilles, 
evenals de zee over een afstand van 

400 mijl. 

De haven is slechts van 6 uur 's 
morgens tot 3uur 's middags toeganke- 

lijk. D-: mislukte poging van eeo J-pao- 
sche tankboot (met eea bemanving va3 

500 cadetten) om langer dan den toege- 
staven tijd in de baven te blijver, be- 

wijst dat de list, welke bij Narvik 

gebruikt werd, hier niet mogelijk zou 

zijo, 
Het bovenstaande geldt voor den 

ganschea Archipel, hoewel de sterkste 

verdedigingswerkee ratuurlijk op Java 

zijo. 
Nederlandscb-Indit heeft nu aanzien- 

ljjke eno goed-uitgeruste strijdkrachten, 

welke op zichzelf reeds zeer belangrijk 
zijo, nog afgezien van de hulp, welke 

de boven genoemde landen direct zou- 

den bieden. 

la bet bijzonder het luchtwapen is 

zeer sterk. Dz troepen zijn niet sterk 

gemechanisseerd, doch betis bewezen, 
dat duor de terrein-gestelde mechani- 

satie ook van welnig waarde zou ziio, 
C.J. Randau, een geroutineerde waar- 
nemer en directeur van ,,U sited Press”. 
die onlangs een bezoek beeft gebracht 

aan den Archipel en Australit, iszeer 

Optimistisch over de defensie van dit 

gebied, 
Eventueele Japansche actie zou zeker 

sameovallen met een krachtigen ,,as'- 

stoot ia Europa. Door de volledige 
militaire samenwarking met de bevrien- 

de mogendheden is d' succesvolle ver- 
dediging van Nederlandscb- Oost-lodig 

verzekerd. 

ITALIE ONDER GESTAPOCONTROLE 
  

  

Het Kabinet besloot Mussolini te doen 
vermoorden en het bewind over te nemen. 

  

Grandi zou het schot lossen. 

Graziani deed ook mee. 

Martha Browa, eehtgenoote van een 
Amerikaanschen radio - verslaggever, 

die op last vao de Italiaansche regee- 
ring bet land moest verlaten, doet in 

Colliers Weekly enkele ontbullingeo 

Over den bionenlandschen toestand 

van Itali8. 

De toestand is erger dan men ip 

Amerika wel denkt, 

De Britsche voedselblokkade werkt. 

Duizenden menschen, waarvan ik er 

Velen ken, zijn ondervoed en honder- 

den sterven. De blokkade van grond- 

stoffen heeft de Italiaanscbe oorlogsio- 

dustrie in vele opzichteo lam geslagen. 

De Duitschers controleeren letterlijk 

alles door het plaatsen van menschen 

in sleutelposities :   

Itaie is piets anders dan een ander 

bezet land. 

De menschen beginnen dagelijks hun 

positie beter te beseffen en als resul- 

taat zijo zij meer gebeten op de Fas- 

cistenleiders, die ben biertoe gebracht 

hebben, Britten. Vele 

Italianeo vertellen mij fluisterend dat 

zij een succesvolle Britsche invasie 

zoudea toejuichen, maar zij vreezen, 

dat Italif# dan bet groote slagveld van 
dezen oorlog zal worden. Totdat ik 

weg ging waren er geen relletjzs. De 

geest is totaal gebroken door de voort- 

durende verliezen te land en ter zee. 

dan op de 

Zij voelen zich ongelukkig en opatiseb. 

Zij hebbea geen leider en zonder 

leider is een opstand moeilijk. 

Britsche bommen hebben weinig 

schade veroorzaakt, zelfs aan de oor-   

ik denok dat dit op den duur voor de 

Britsche doeleinden ook het beste is. 

»Wij haten de Britten niet, maar 

Wij haten de Duitschers”, fluisteren de 

Italianen : 

Er zija geen behoorlijke schuilkelders 

io Rome of ergens anders io Italis. 

De Fascistische bestaat 

practisch niet meer en als steden of 

verbiodiogen door bombardementen 

zouden worden, dan kan 

daarvan een volledige chaos het resu!- 

taat zijo. Ik zal uiteen zetten wat ik 

bedoel met de ineenstorting der fas- 

Cistische organisatie. 

Toen de Alpeojagers bevel kregen 

naar Fraokrijk op te rukken door de 

koude bergpasseo kregen zij katoenen 

khaki usiformeo die bestemd waren 

voor Lybie. 

Organisatie 

geteisterd 

Toen de Lybische troepen bua 

uniformen ontviogen wareo het de 

wollen, die de Alperjagers hadden 

moeten ontvangen. 

De fascisten zija aitiid prat gegaan 

op het organiseeren van ,,snontane” 

demonstraties. Als 

Tit of een foto vaa cen menigte jui- 

chende Italianen moest meo eens weten 

hoe dat geregeld wordt 

De laatste demonstratie van dien 

aard was het ,spontane” welkom van 

Minister Matsuoka. Men heeft kunnen 

lezen hoe die werd toegejuicht. Wel, 
het in elkaar zetten van z00'n demor- 

stratie is erg cenvoudig. Boodscbappers 

worden rondgestuurd met duizenden 

Deo nieuwsfilms 

kaarten waarop vermeid : 

»Op die en die datum op dat en 

dat uur daar en daar aanweziy zijn” 

en men begrijpt dat van hen weer 

ecen spontane demonstratie verwacbt 

wordt, 

Dit geeft goede propaganda - foto's 

want zwarthemden leiden groepen van 

hooderd tot drie of vierduizend burgers 

Daar de aangewezen plaats. Ik heb ze 

georganiseerd gezien als een groep 

supporters bij een voetbalwedstrijd 

De vergissing. 

D2 zwarthemden beweren dat -ij 
erg eerlijk zijn bij het oproepen voor 

demonstraties. Als men zich op een 

demonstratie heeft heesch geschreeuwd 

dan is men van cen volgende opkomst 

vrij gesteld. Maar z-ifs dit eens efficien- 

te systeem zakt io e|kaar. 

Oolangs waren siudenten opgecom- 

  

   

mandeerd voor ecer demoostratie voor 

de Amerikaanscb: 

O.m. omvat het Palazzo Margherita, 

dat de Amerikaassche regeering van de 
Italiaaoscbe koninkiiike familie heeft ge- 
kocht. Maar de ,,spoatare "demonstra- 

en bet 

van 

ambassade, welke 

tickaarten verme!i verkeerde 

ades. Io plaats 

Margheritn waren de 

stuurd baar het Palazzino Maghberita, 

cen heel ander gebouw dat behoort 
aan Italiaoen, De siudenten vatten hun 
orders voor de demonstratie nogal vrij 

Op, vernielden den tuin en trokken de 

naar Palazzo 

studenten ge- 

    

  

Beveiligt U tijdig!1 

Wjij leveren : 

  
  

LUCHTBESCH 

gentschap Kediri), Nyandjoek, Kertoso- 

no, Lengkong, Waroedjajeng (Reyent- 
schap Ngandjoek), Blitar, Wlingi, 

Lodojo en Srengat (Regentschap Bii- 

tar) geldende minimum-grondbuurprij- 

z2. 

Voor belangbebbenden bestaat ge- 

durende 1 

heden de gelegenheid om ten Resi. 
dentiekantore als ook op de kantoren 

der Regenten en der Assistent-Resi- 

denten Kediri, Ngandjoek en 

Blitar kennis te nemen van de voor- 

loopig bepaalde 

groodhuurprijzen 

maand te rekenen vanaf 

van 

Dieuwe minimum- 

en eventusele be- 

zwaren daartegen scbrifteliik en met 

redenen omkleed ter kennisse te 

brengen van hem Resident dan wei 

van een der Regenten of Assistent- 

Residenten van Kediri, Ngandj ek of 

Biitar.- 

Kediri, 30 Mei 1941. 

De RESIDENT van KEDIRI. 

E.LJ. TYDEMAN. 

  

heining neer. E-rst den volgenden dag 

hoorden zij dat zij bij het verkeerde 

gebouw geweest waren. 

De fascistische desorganisatie strekt 

zich ze'fs uit tot de vloor. Het laatste 

verhaal dat ik te Rome boorde was, 
dat de marine zich niet mzer wist te 

berinseren waar zij buiten de havers 

mijven had gelegd. Hierdoor liepen de 
bemaaningen van oorlogsschepen dub- 
bel risico. Ten eerste zijo zij bang voor 

de Britsche vlooten ten tweede doods- 
bang op eiyen mijnen te loopen. 

Ht is in Rome algemeen b-kend, 

dat Mussolini iederen dag de marine 

bases opbelt om te hooren of zij» laatste 

resta tje slagschepen nog wel veilig is. 

Nog een ander verhaa!: M-n weet 

van de Britsche paracbursien die in 

Itali& geland zijo, Toen een Italiaansche 
uitkijkpost de stippen in de lucht zag 

belde bij het hoofdkwartier op maar 

daar wilde men hem niet gslooven. 
Zij zeiden hem. dat bij drooken moest 

zija en bet maar snel moest vergeten, 

Voordat hij zijn chefs kon melden, dat 

de Brcitten op weg waren, waren de 

parachutisten geland en hadden hem 

onschadelijk gemaakt. 

Dzze 

langrijk aguaduct en spoorwegen ver- 
luchttroepen hebben een be- 

nield. Sommigen wisteo per boot te 

Ontkomen en anderen waren gevangen 

geoomen, maar de Italianen vreezen 

dar zij ze lang niet allemaal hebben. 

Al de parachutisten waren van Ira- 

liaaoscbe afkomst sommigen van Malta 

en allen spraken vioeiend Italiaansch. 
De Italianen gelooven dat er nog 

velen rondzwerven, maar in ieder ge- 
val beeft het hoofdkwartier van graaf 
Crano enkele dagen zonder water ge- 
zeten, bebalve water io fiesschen. 

E:n ander resuitaat van de parachu- 
tisten-actie was het sluiten van de Ame- 
rikaansche consulaten te Napels en Pa- 
lermo. De fascisten zeggen dat de 
Am-rikanen vijanden zijn, die geregeld 
campagnes van haat tegen hen leiden. 

Wordt vervolgd.   
  

G ref predikant te Malang. 
15 Juai Paree 9 uur v.m. 

Ds. W. Sikken, 
Doopsbediening. 

B'itar 9 uur v.m. 
Ds. Ph. van Akkereo. 

Kediri 6 vur o.d. 

Ds. W. Skken. 
22 Juni Madioen 9 uur v.m. 

Ds. W. Sikken. 
Kertosono 5 uur ».m. 

Ds. W. Sikken. 
  

  

Maleische Kerkdiensten, 

H. B, Matulessy. 

8 Juni '41 Blitar. 7.30 u. v.m. 
Wlingi. 10.30 u, v. m, 

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

22 Juni '41 Ko diri 9 vur v.m, 
25 Jusi '41 Kediri 6.30 u. n.m. 

Voor Z-nding. 
29 Juni '41 Kertosono 4 uur 5. m. 
Pn 

OOST-JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEN 

lederen Zondag, 

Te 
Toeloe gapoeng, 

9 uur v.m. 

Kediri (Baloewertistraat), Blitar, 
Ngaodjork, ea, te 

Paree 7 30 uuro.m, 

aa aa 

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Zondag. 

te Kediri le H. Mis 6 uur v. m- 

2e H. Mis 7.30 uur v. m. 
Lof 5.30 uur a. m. 

te Blitar 6 uur v. m. Stile H. Mis 

7.30 uur v.m.  Hbogmis 
5.30 uur n. im. Lof 

O derrichr Kath. Javanen 6 uur n.m 

TENG MONG TJIANG 
VENDUHOUDER —  COMMISSIONNAIR 

MEUBELMAKER 
TRANSPORT — ONDERNEMING 

KEDIRI — Klenteng: 68 — Talaf. No, 107 

  

Adres voor: 

Moderne en antieke meubels. 

Saameubels cn ledikanten ver- 

chroomd of gelakt 
Tweedehandsche meubels 

Emballeeren en transporteeren, 

Dinsdag 

gelegen 

cen mooie tennisbaar 

Woensdag en Zaterdag 

ochter Sueipersdrukkerij p.m. 
f 6,— 

voor 

Voor Uw meubilsir en ontwerpen 
geroutineerde toekangs en eerste kwa- 

liteit meubelhout 
Zeer billijk in prijs ea levering met 

garantie, 
vendutie gegarandeerd 

9goede resultaten. 

Iopakken voor alle plaatsen. 

—— 

Vcoc Uw 

  

  
    

ERMING 

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

RESIDENTIE APOTHEEK KEDIRI 

  

TELEFOON No. 52. 
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aan EN aan jinaninaih    
Boltenlandsch overzicht overgenomen uit het Soer. Hbid. 

NIEUW VREDESOFFENSIEF ? 

  

Hitler zou Amerikaansche interventie 

willen vermijden, en daarom niet 
geintresseerd zijn in voortzetting 

Van strijd tegen Engeland. 
  

  

  

Vichy, 5 Juoi (Reuter). Welingelich- | 

te kringen verklaren, dat Vicby zich 

aansluit bj het koor van geruchten 

inzake een nieuw door Hitler onder- 

nomen vredesoffensief, 
Als redeo hiervoor wordt opgege- 

veo, dat om Amerikaansche interven- 

tle te vermijden en de Duitsche suc- 

cessen te consolideeren, Duitschland 

z0u verklaren dat bet niet gefoteres- 

seerd is In het voortzetten van den 

oorlog tegen Engeland. 

Syris thans het centrum 

Londep, 5 Juni (Reuter). Gemeld 

wordt, dat een aantal vliegtuigen vao 

Fransch type werd waargenomen, 

vIiegend van Rbodes vaar Syrie. 

Gemeend wordt, dat zij met Duit- 

schers bemand waren. 
Een aoder bericbt meldt, dat Frau- 

sche vliegtuigen Amman in Transjor- 

davi& bombardeerden uit weerwraak, 

voor de Britsche bombardementen op 

Beyroeth. 

Cairo, 5 Juni (Reuter). Gemeld wordt 

dat generaal Catroux zich te Haifa 

bij generaal De Gaulle heeft gevoegd. 

Olieleiding weerin werking. 

Cairo, 5 Juni (Reuter). De belang- 

rjke olie-pijpleidinog van Mosoel oaar 

Haifa is onbeschadigd en de olie 

stroomt weer normaal. 

Laten wij het hopen. 

Melbourne, 5 Juli (Reuter). Menzies 

gaf 

mededeelde, dat de regeering voort- 

durend io contact staat met Lorden 

met betrekking tot de stappen 

lessen in het Midden-Oosten. Hij ver. 

zekerde, dat alle mogelijke stappen 

zullen worden genomen om herhaling 

van de geleden nederlagen te voor- 

komen. 

een verklaring uit, waarin hij 

en 

Ned.Indis en Japan. 

Washington, 5 Juni (Reuter). Mi- 

nister Van Kleffens heeft gisteren op 

het Witte Huis een bezoek gebracht 

aan president Roosevelt. Later deelde 

bij aan verslaggevers mede zeer be- 

moedigd te zijn door de Nederlandsch- 

Indische defensiewerken, die veel ster- 

ker zijo dan bij bad gehoopt. 

De minister verklaarde voorts, dat 

Nederlandsch-Iodi# aan Japan ,rede- 

ljke” voorraden rubber, tin en andere 

strategische zal afstaao. 

Hij voegde toe, dat geen 

confiict over voorraden door de V,S. 

materialen 

hieraan 

wordt gewenscht. 

Nederlandsch-lod:8 zal toezien, dat 

geen voorraden Duitschlaod zullen 

bereiken. 

  

De V.S. en Frankrijk. 
Een ernstige waarschuwing. 

Washington, 5 Juni (Reuter). De 

Fransche ambassadeur Henri Haye 

zond na een onderhoud met Cordell 

Hull een ernstige waarschuwing aan 

maarschalk Petain, om niet met Duit- 

schland samen te werken. 

Naar verluidt heeft admiraal Leahy 

gisteren aan Petain eea memoraodum 

van president Roosevelt overhandiyd, 

waarin de maarschalk eveneens wordt 

gewaarschuwd viet met Duitschland 

samen te werken. 

De situatie in Syrie. 

Londen, 4 Juni (Reuter). De Britsche 

en Fraosche soldateo. die 

Palestijosch Syrische grens patrouillee- 

ren, geven elkander sigaretten, wanoeer 

langs de 

zij elkaar ontmoeten, aldus een bericht 

uit Jeruzalem aan het A. F. I. Doch 

terwijl de Britsche soldaten uitkijken 

FEUILLETON 
SPAANSCHE DUKATONS 

(Spanish Doubloors) 

Uit het Engelsch 

van 

Camilla Kenyon 

      

75) 

Na deze triomfantelijke aankondi- 

ging ginog Miss Higglesby Browne 

Titten. Gedurende een paar oogenblik- 
ken heerschte er cen indrukwekkende 
stilte, welke, gelukkig, door eeo be- 

Wwonderend gemompel van Mr. Tubbs 
gebroken werd, 

»Buitengewoon — wat je roemt, 
buitengewoon! Ea dan hebben ze 't 

over de welsprekendbeid van de Grie- 
ken... z00 waar ik H.H. Tubbs heet, 

200 iets als dit is a pari wel een 

congers-speecb!” 
nik gelooft graag, dat eem visioea 

iets heel buitengewoons is, Miss 

Browoe”, antwoordde de man met 't 
litteeken erostig. ,,Zelf heb ik er nooit 

cen gezieo, omdat ik voor dat soort   
naar Arabische smokkelaars, die trach- 

ten meel en benzine naar Syrig te 

smokkelen, trachten de Fransche so!- 

daten hun landgenooten te verhinderen 

zich bij de Vrije Fransche strijdkrachteo 

Midden - Oosten onder bevel 

van geveraal Catroux aan te sluiten. 

in het 

Langs de grens ligt een Ni- mandsland, 

ve-scheidene kilometers breed op som- 

mige puoten, temidden van de heuvels. 

Dentz, de 

Franscbe hooge commissaris in Syris, 

is een versperringen op bet 

Syrische gebied. 's Nachts scberen 

Fransche zoeklichten over bet dorre 

landschap. 

Op bevel van generaal 

reeks 

Aan den Palestijoschben kant van de 

grens is kortgeleden een weloverwogen 

wegenplar, dat nauwkeurig de grenslijn 

volgr, gereed gekomen. 

Deze strateyische wegen zijn verbo- 

den voor burgerverkeer. 

dingen gzen aanleg heb, maar in mija 
geboorteplaats in Scbotland, Dumbie- 
dykes, woonde een oude vrouw, die 

op 't gebied van helderziendheid bui- 
tcaogewoon begaafd was. Door de 

bewoners van Dumbiedykes, eenvou- 
dige menschen, die met de gebruikelijke 

termen niet z00 op de hoogte waren, 

werd ze de waarzegster genoemd. Wel, 

op goeden dag was mija tante in het 
stadje Micklestone, op een mijjl of vijf 

afstand, inkoopen gaan doen en op 
den terugweg verloor ze een beursje, 

met drie sovereigns erin—een bedrag, 

dat voor mijn tante heel wat betee- 
kende. In haar schrik liep ze naar de 

Waarzegster — een onbezonnenbeid, 
waarover haar geloovige vaderzich in 

zija graf omgekeerd zal hebben. Ea 
de Waarzegster schouwde waarschijn- 
ljk io de diepste diepte van het Al, 

'en vertelde mijo tante dat ze zich niet 

ongerust behoefde te maken, want dat 

bet beursje haar in een visioen ver- 

schesen was en dat het ergens 
op den weg tusschen Mick- 
lestone en Dumbiedykes lag. 

»Ee nu, Miss Browne, zal ik z00 
vrij ziju om u met de woordec van 

dit verbaalije een vraag te doen, die 

Geslaagde aanval in Roode Zee. 

Cairo, 5Juni (Reuter). Twee Britsch- 

Iodische oorlogsschepen vielen twee 

door Italianen bezette eilanden in de 
Roode Zee aan en bezetten deze. De 

900 Italianen, Duitscbers, en Erythre- 

aoen diehet garnizoen vormden, wer- 

den gevangen genomer. 

De aanvallen op Engeland 

Weer op groote schaal 

Londe 5 Juni (Reuter). Een door het 

Lucbtvaartministerie 'uitgegeven com- 

munigu€ verklaart, dat de gedurende 

den afgeloopen nacht ondernomen 

vijandelijke luchtaanvallen op groote 

schaal plaatsvonden er uitgebreid wa- 

ren, Bommeo werden geworpen op de 

Midlands en Zuidoost-Engeland, Het 

aantal slachtoffers is niet grooten geen 

omvangrijke schade is aangericht. 

Ook kwamen bommen neer op punten 

in Noordwest-Engelund, East-Anglia 

en groot-Londen. In deze districten 

werd eevige schade aangericht en is 

een klein aantal personen gewond. Ge- 

dureode de nacbt werden drie vijande- 

lijke bommenwerpers vernietigd. 

Duitsche verliezen. 

Londen 5 Juoi (R-uter). Woensdag- 

nacht totaal 5 Duitsche 

raiders boven Engeland vervietigd, 

werden io 

De Britsche luchtaanvallen 

Zecbrugge 

Londer, 8 Juni (Reuter). Gisteren 

werd door de R A. F. een aaoval bij 
daglicht op Zeebrugge, 

waarbij verscheidene bommeo op de 

uitgevoerd 

pier tot ontploffing kwamen. 

En scbip van 500 ton werd door 

eeo voltreffer .opgeblazeo. Dit werd 

gemeld door den nizuwsdienst van het 

Britscbe ministerie van Luchtvaart. 

De eskadrille-leider, die den aanval 

manvoerde zag een :reffer neerkomen 

op cea schip van ongeveer 3000 ton, 

waaraa de dekken »» masten nog bo- 

veo water zichtbaar waren. Buiteo de 
haven zag bij een aoder wrak liggen, 

Hij keerde om om zija bommen te 

werpen op kranen en aodere haven- 

installaties op de pier. Hij is er zeker 

van, dat de pizr op doelmatige wijze 

werd beschadigd 

Egypte 

Egypte verbiedt handel met Syri& 

Cairo, 4 Juni (Aneta Reuter). H-t 
Egyptische ministerie van Fipancign 
p'aatste Syr &€ op de lijst van laoder, 

Wwaarm:e het verbodeo is handel te 
drijver, omdat ,,bet hetzij door Duitsch- 

land, hetzij door Ital:8 is bezet”. 

Hevige luchtaanval op Alexandris. 

Cairo, 5 Jusi (Reuter). Deo afgeloo- 

pen nacht had een hevige luchtaanval 

op Alexandrit plaats, waarbij meer dan 

100 personen werden gedood. 

Cairo, 5 Juni (Reuter). Ben officieel 

bericht over den gedurende den afge- 

loopen nacht op A'exandrit ondernc- 

op 't oogenb'ik voor ons van 't 

allergrootste belang is: precies op 
welkeplekvan den weg tus- 

sches Micklestoneen Dum- 
biedykes ligt de kist?" 

Ofschoon ik bet zelf warm kreeg 
bij het brutale aotwoord van Mr. 
Shaw, waarvan elk woord majesteits- 

schennis was, had ik toch niet ver- 
wacht dat Miss Browne er z00 op 

z0u reageeren, In een oogwenk ver- 

anderde ze van een zeer superieure 

vrouw in een woedende heibei, 
»Mr. Shaw”, bulderde ze, ,,hoe 

duift u zich vermeten om mij met 
een doodgewone Sctotsche boeren- 
VvroUW te...” 
Waarom niei”, viel Mr, Shaw baar 

kalm in de rede, ,de waarzegster was 

een zeer achtenswaardige vrouw en 
ze had een kleiozoon, die dominee 

was. Maar het gaat bier om iets 
anders, de kwestie is, kunt u ons 

misschien nadere aanduidiogen om- 
treot de verblijfplaats vao de kist 
geveo? ,la zand” alleen is met 'toog 

op 't vele zand, dat zich op 't eiland 

bevindt, nogal vaag." 
»Maar Mr, Shaw!” nam tante Jane   Du, vrij zenuwachtig bet woord. ,,la 

men luchtaanval zegt :, ,Een aamval op 

Alexandrit heeft plaatsgehad. Het af- 

Wweergeschut is in werking gebracht. 

Brisant- eo brandbommen werden op 

de stad geworpen. De aanval veroor- 

zaakte talrijke- slachtoffers: meer dan 

100 personeo werden gedood. Het aan- 
tal gewonden is nog niet bekend. Vele 

huizen zijo verwoest.” 

Zweden 
  

Neutraliteitsschending 

Stockholm, 5 Juni (Reuter). Officieel 

werd bekendgemaakrt, dat verscheidene 

Duitsche watervliegtuigen hedenmorgen 

Zweedsch gebied aan de Westkust van 

het eiland Gotlaod overvlogen, Zij 

werden door het afweervuur verdreven. 

Visschersbooten vrij gegeven, 

Stockholm, 5 Juoi (Reuter). Tien 
Zweedsche visschersbooten, die door de 

Duitsche marine in beslag waren ge- 

nomen, zijn weer vrij gelateo. 

Japan. 

De laatste vijf minuten 

Tokio, 4 Juni (Reuter). Generaal- 

majoor Akira Muto, chef van bet bu- 

reau voor Militaire Zaken van bet 

Japansche ministerie van Oorlog, gaf 

— schrijvend in het periodiek Fuji — 

uiting aaa het geloof, dat de vijande- 

lijkhedeo in China bet ,,stadium der 

laatste vijf miouten” hebben bereikt. 

Muto verklaarde, dat dit beteekent, 

dat het heele voik zijn krachtsinspan- 

ning moet verdubbelen om bet ,inci- 

dent” met een overwinning te doen 

eindigen. Hij zeide, dat de z9. ,,affaire 

in Chioa” piet louter een gewapende 

botsing is tusscheo Cbina en Japan, 

docht in breederen zin van het woord 

een revolutioonaire periode in de we- 

reldgescbiedenis is, 

De verhouding met Rusland. 

Tsuruga,-4 Juni (Domei). Sedert 

de onderteekeniog van het neutrali- 

teitspact tusschen Japan en Sovjet- 

Rusland makeo de onderhandelingen 

aangaande de regeling van vele tus- 

schen beide landen bestaarde proble- 

men goeden voortgang, zoo verklaar- 

de eenlid van de Japansche ambas. 

sade te Moskou, Nishi, toen hij aan 
boord van de ,,Kaoa Maru” alhier 

uit Wiadiwostok arriveerde. 

Haruboko Nishi, die wordt verge- 

zeld door zija vrouw en twee doch- 

ters, heeft gedurende negea maanden 

te Moskou vertoefd als raadgever 

van den Japanscben ambassadeur al. 

daar, het verbeteren van de 

relaties tusschen Japan en Rusland. 

voor 

Nishi verklaarde voorts tegenover 

persvertegeowoordigers, dat de onder- 

bandelingen sangaande de visscherij- 

Overeenkomst en betreffende een han- 

delsverdrag goede vorderingen makeo. 

Nishi heeft zich hedenmiddag om 

5 uur via Niigata oaar Tokio bege- 

ve», 

Japan, Thailand en Frankrijk 

Tokio, 4 Juni (Domei), De Japan- 

sche Hooge raad heeft een uit zeven 

leden bestaande commissie benoemd 
ter bestudeering vao de onlangs tus- 

schen Japan en Thailand en tusschen 

Japan en Frankrijk geteekende proto- 

Ccols, waarin garaoties en andere poli- 

ticke overeenkomsten zija vastgelegd. 

De commissie, die onder leiding staat 

van graaf Kikujiru Isbii, zal hedenmid- 

dag voor het eerst bijeen komen ten- 

einde de verklarinog van den mioister 

van Buitenlandscbe Zaken Matsuoka 

aan te hooren betreftende de omstan- 

digheden, die geleid hebben tot het 

teekenen van het vredesverdrag, dat 

door Japansche bemiddeling den Idea 

Mei j.l. tusschen Thailand eo Fraokrijk 

te Tokio werd gesloter. De Hooge 

raad zal naar gemeend wordt den 7den 

dezer wederom bijeen komeo te ver- 

dere bestudeering van deze aangele- 

genheid.   
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. 

Batavia -C. 

zand” —'t is toch buitengewoon veel 

waard, dat we dat weten. We zijn ou 

teominste zeker, dat de kist niet.... 

in de rotsen begraven is!” Onwille- 

keurig kreeg je den indruk van iemand, 

die pogingen in 't werk stelde omeen 

opkomeode donderbui door middel 

vao eeo waaier van palbladeren weg 

te waaieo. 

»Dyoamiet—'t eenige wat geeft— 

laat 't heele ciland in de lucht vliegen,” 

mompelde Captain Magnus. 

»Als een van de andere leden 
misschien een plan heeft”, zeide Mr. 

Shaw, terwijl hij den kring rondkeek, 

»dan ben ik de eerste, die erop in 

z0u gaao. Vao het begin af heb ik 

mezelf als onder de bevelen staande 
van de beide dames, die deze expedi- 

tie georganiseerd hebben, beschouwd. 

Eo zelfs als er voor mij viet zulke 

belangen bij op 't spel stonden, zou 

ik me tdcb, uit een soort loyaliteits- 

gevoel tegenover mijn beide 'schefs, 

verplicht achten, om in 't zoeken van 

de kist moeite noch krachten te spa- 

ren. Maar »u ik zelf er zooveel be- 

lang bij heb om de kist te vinden, 

zal iedereen wel begrijper, dat elke   stap siecbhts ten voordeele van de   

expeditie zijo kan. Eo daarom ben ik 

van plan, om morgeo, als 't weer 
gunstig is, met de boot te gaan kijken 

of er zich op 't eilaod nog meer 
grotten met twee uitmondingen be- 

vinder, die komen natuurlijk in aan- 

merking, Dus morgen na 't ontbijt 
jong, en jij ook, Magnus!” 

Captaia Magous keek nog scbichti- 
ger dan we ia den laatsten tijd van 

hem gewend waren. 

nJe ben toch niet van plan om die 
verd... rotsklomp heelemaal om te 

varen?” vroeg hij onrastig. 

Wordt vervolgd.
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