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Uitslag Niau Wandelmarschen 

Door de Nederlandsche - Indische 

Atbletiek Unie zijo te Toeloengagoeng 

vier Wekelijksche waodelmarschen uit- 

geschreven, De eerste mars is begon- 

op 17 Mei van uit de societeit ,, De 

Gezelligheid” te Toeloengagoeng. De 

lengte van de afstanden bedroeg re- 

spectievelijk 15 km, 20 km, 24 km en 

30 ko. 

De belangstelling was groot. Alle 

bevo'kingsg-oepen waren vertegen- 

woordigd, Br was ook een V, O. C.— 

groep uit Kediri, 

Het aantal dames, dat meedeed, was 

opvallend groot. Op verschillende pun- 

ten van de weg werdeo de wandelaars 

door sportliefhebbers getrakreerd op 

cen koele drook en koekjes. Ook de 

Nederlandsch-ladische Theepropagao- 

da was er met thee eo muziek. De 

ongemakken van deze marschen wer- 

nog verholpen door de koele 

avondlucht en de heldere maneschijo, 

Van de 188 deelnemers moesteo 43 om 

verschlende redenen uitvallen, zoodat 

145 het diploma behaalder. Deze war. 

delmarscheo mogen dan ook als goed 

ges'aagd bescbouwd worden, 

Hulde aan de Niau ea het Comite, 

H. Erling. 

den 

Programma Roode- 

Kruis-Week. 

We hebben erreeds eerder melding 
van gemaakt, dat de Roode - Kruis- 

Week vavaf de 3de tot en met de 

Bste zal wordeo gehoudeo. Doch in 

verband met bet vertrek van een zeer 

groot aantal mannelijke ingezetenen, 

die hun landstormplicht ergens io Indit 

moeten vervullen wordt het tijdvak 

verzet van 10 op 15 Juni a.s. Het 

programma der Roode - Kruis - Week 

is als volgt samengesteld. Dinsdag 10 

Juni wordt des voormiddags een collecte 

van een cent gehouden van kinderen 

van alle landaarden ap iedere school 

in de stad, Des middags om 5 uur 

heeftinhet Volta-theater een bioscoop 

voorstelling voor kinderen plaats: de 

toegangsprijs bedraagt 10 cent. Woens- 

dag 11 Juni, word in het Riche-tbeater 

's avonds om 8 uur eeo bioscoop- 

voorstelling voor volwassenen gegeven. 

Als entree is een eeoheidsprijs van 

f 0,75 vastgesteld, Donderdag 12 Juni, 

wordt 's morgens in de socitteit Bran- 

tas cen bridge - drive voor dames (en 

andere spelen) georganiseerd. Het in- 

leggeid bedraagt per persoon f 1,— : 

iedereen is welkom. 

Zaterdag 14 Juni beeft 's avonds 

van 8 tot 12 uur een cocktail - partij 

plaats in bet residentie - huis. De toe- 
gangsprijs bedraagt f 0.50: voor muziek 

zal gezorgd worden en er zullen ver- 

schillende verrassingen zijo. 

Zondag 15 Juni worden zwemwed- 
strijden voor kinderen gehouden in 
het zwembad Koewak. Het begiot om 
8 uur 's morgensj aangifte voor deel- 

name kan worden gedaan bij de Heren 
Koossen (Baloewertiestraat) en Burlage 
(Hoofdstraat). Het inleggeld bedraagt 

f0,50: belangstellenden betalen f 0,25. 
Dienzelfden dag zai als siot van de 

Roode - Kruis- Week 's middags een 
gecostumeerde voetbalwedstrijd gehou- 
dea worden door veteranen. 

Inscbrijviag gescbiedt bij de Heren 
Stelter (Balowertiestraat) en Vao Viiet 
(Pakelan). De toegangsprijs bedraagt 
f 0,50 per persoon, 

Voorts kunnen wij nog melien, dat 
het dames-comit€, hetwelk gevormd is 
om de Roode-Kruis-Week te orgarise- 
ren, uit de volgende dames bestaat : 

Mevr. Tydemar, voorzitster, Mevr. 
Hes, secretaresse-penningmeesteres, de 
echtgenote van den Regent en de We- 
dono-Kotta, Mevr. Vao Bijsterveld, 
Mevr. Brinkhorst, Mevr, Alferiok. 
Mevr, de Kanter. Mevr. van Lelyveld, 
Mevr. R. Mohd, Salim, Mevr. La 
Pontaine, Mevr. van Maren en Mevr. 
Tan Hoe Swie, 

H, H. Kan in Kediri. 
Zooals eerder vermeld, was 't Volks- 

raadslid H, H. Kan op Zondagmorgen 
i-I. te Kediri aangekomen in de hoe- 
danigheid van Voorzitter van het 
Hoofdbestuur der Chung Hua Hui, om 
de plaatselijke afdeeling albier te instal- 
leeren. Dieo morgen werd dan ook een 
ledenvergadering gshouden en de for- 
matie van het bestuur van de plaatse- 
Tyke Chung Hua Hui is als volgt: 

Voorzitter: Djie Ting Hiao. 
Viec-Voorzitter: Tan Tong Bie. 
Secretaris: Tan Khoen Liong. 
Penviogmeeste: Lien Sik Biauw, 
Commissarissen, de heeren Tan Swie 

'Gwar, Bwa Ping Hwie, Liem Siang 
Gwar, Yap Wie Hing, T. I. Kho, 
Djie Ting Loen en Sho Ping Boen. 

's Middags om 4 uur kwamen ten 
huize van den heer Djie Ting Hao 
z0owat eeo tachtigtal mensen bijeen, 
grooterdeels afgevaardigden van de 
Chineesche vereenigingen hier in de 
stad en omyeving, om naar de causerie 
van den heer H.H. Kan te luistereo. 
Het Wilhelmus werd gespeeld en daar- 
na opende de heer Djie Ting Hian de 
bijeenkomst en dankte de aanwezigen 
voor bunne belangstelling. Hier begon 
de heer H. H. Kan met zijn causerie, 
welke de sociale samenwerking. bet 
Onderwijs, en de handel omvat en op 
verzoek ook nag wat omtrent de Stads- 
wacht. De opr'cbting van de plaatse- 
ljke vereeniging Chung Hua Hui werd 
ook bekend gemaakt. Om 6 u. ».m. 
ecindigde deze bijeeokomst. 

Fotografie-vVerbod, 

Strenge bepalingen t. a, v. 
het medenemen foto- 
toestellen in treineo. 

Hetfotografeeren van vele terreinen 
en objecten is om redenen van mili- 
tairen aard streng verbonden. De ter- 
reineo, waarop een fotoverbod rust, 
zijo aangegeven door Wwaarschuwings- 

borden. Verschillende van die terrei- 
nen zija langs of in de onmiddellijke 
nabijheid van spoorbanen. Daar de 
waarschuwingsborden uit een trein 
meestal niet zullen worden opgemerkt, 
kan het gebeuren, dat treinreizigers 
Opnameo maken van onder een foto- 
grafieverbod vallende terreinen, terwijl 
Controle hierop vrijwel onmogelijk is. 
De Legercommandant heeft bij zijn 
verordening Ne. 81 verboden, zonder 
verguoning van bet Militair gezag in 

van   sSpoortreinen, op stations 

DINSDAG 10 JUNI 1941 
en spoorwegemplacementen, cen fo- 
to- of filmtoestel los bij zich 
te hebben. Het vervoer van zulk een 
toestel is .lechts toegestaan, wanneer 
men het goed opbergt in een afgeslo- 
ten koffer, tasch of soortgelijke berg- 
ruimte, hierooder ecbter niet te ver- 
Staan een &tui of tasch, speciaal voor 
opberging vao het toestel bestemd. 

Het bevoegd, 
cen overtreder te verbaliseeren en het 
toestel tijdelijk in bewaring te nemen, 
De aaodacht wordt er op gevestigd, 
dat somige spoorwegen de 

ntramwegea” dragen, doch ook op 
deze spoorwegen beelt de verordening 
betrekking. Het verbod geldt ecbter 
Diet voor de stadatramwegen te Ba- 
tavia en Soerabata. 

SPORT. 
Voetbal. 

spoorwegpersoneel is 

baam 

Op Zondagmiddag j. I. vond de 
ootmoeting p'aits van de kampioen- 

club van Kediri ,Persland” tegen de 

v.c. Ambach:sschoo! van Paree, 

Het bleek dat Persland een te sterke 
tegeostander was van de Pareesche 
gasteo. D- u's'ag tot de pauze was 
reeds 3-1, terwijl de eindstand 6-1 
voor Persland was.” 

RICHE THEATER. 

Dinsdag 10 Juni 

»SUBMARINE D-1" 
(De wonderbaarlijke avonturen 

van de onderzeeboot D —I) 

met Pat O' Brien — Wyae Morris . 
Doris Weston—Gzorge Brent—Fraok 
Mc Hugh 

Een film vol 

mantiek en humor !! 

Submarioe ,,D — !"... Oloochenbaar 
de meest ikte Amerikaansche 
Submarioefilm, geproduceerd met de 
volste medewerking vao de Amerikaan- 
sche Regeering, e» opgenomen in de 

marinebasis te N- wport, RI., Cocos 

Coco in het Panama kanaal ente San 
Diego, Californie. Actueele Opnamen 
Van De Jongste Maroevres op Groote 
Scbaal Door De UI.S.A! Zie hoe de 
D— 1 Gzramd wor.t door een slagscbip, 
waardoor de duk 

van de oceaan t 

A'le Leeftijden ! 

MAXIM THEATER. 

Woensdaz 11 Juni 

SUBMARINE D-1 

(De wonderbaarlijke 

van de ovderzeeboot D — 1) 

met Pat O' Brieo - Wyoe Morris — 

Doris Weston — G:orge Breot — 

Frank McHugb. 

Een film vol Acrie, Spaoning, Ro- 
mantiek en Humor Submarine ,,D-1” 
Onloochenbaar d: meest volmaakte 
Amerikaansche Submarinefilm, gepro- 
duceerd met de volste medewerking 
van de Amerikaansche Regeering, en 
Opgenomen in de marinebasis te New- 
port, R.I., Cocos Coco in het Panama 

kanaal en te San Diego, Califoroie. 

Actueele opnamen van de Jongste 
Manoeuvres op groote 

schaal door de U.S.A. 

Zie hoe de D-1 Geramd vordt door 
een slagschip, waardoor de duikboot 

op den bodem van de oceaan terecht 

actie, spanning, Ro- 

  

volma 

sot op den bodem 
echt komt! Voor 

@vontureo   komt! Voor alle leeftijden !     

Politie - rapport. 

A., wonende te Tosaren doet aan- 
gifte diefstal van een rijwiel- 
peaning over het belastingjaar 1941 
ter waarde van f 2.—, 

van 

Door S., wonende te Singonegaran 
werd aangifte gedaan, terzake belec- 
ding gepleegd door P.S.T., door mid- 
del van het plaatsen van een inge 
zonden stuk 
baja” 

in de ,,Pewarta Soera- 
16 Januari 1941 No. 12, van 

Tegen H., wonende te Pandean 
werd proces-verbaal Opgemaakt 
zake lasterlijke aanklacbt jegens Mevr. 
L. cs. te Pandean. 

ter- 

Door de Po'itie werd aangehouden 
de persoon van S., wonende te Goe- 
moel verdacht vao diefstal van cud 
ijzer ter waarde van f. I,— gepleegd 
buiten de stadsgemeente Kediri. 

Door de Politie werd aangehouden 
de persoo1 van T. 4 K., zonder vaste 

Wooa-en verb'ijfplaats 

diefstal vao 
verdacht van 

lijfgoederen ter waarde 
van f. 3,30, ten nadeele van S , Wonende 

te Boeloeredjo. 

L.O.T., wonende te Pakelan doet 
aangifte van verduistering van een partij 
medicijnen ter gezamenlijke waarde van 
f16,95 gepleegd door Di, wonende te 
Dandangan. 

Mevrouw H, wonende aan de In- 
sulindestraat doet aangifte van diefstal 
van een tafellaken ter waarde van f1, —. 

Tegen S, wonende aan de Klenteng- 
straat doet aangifte van diefstal van 
£36,30. 

Tegen S, wonende te Pakelan Kediri 
werd proces-verbaal Opg3emaakt terza- 
ke diefstal van f1,10 ten nadele van 
vrouwe T. B.N. 

Door de politie werd aangehouden 
de persoon van W, afkomstig van de 
desa Gajam, die lijdende 
standsverbijstering. 

is aan ver- 

    

Geen slechte dag. 
  

Het kind en het badwater. 

Na alle sombere gebeurtenissen van 
de vorige weck,is ht politieke firma- 
nent dan heden wat opgeklaard. Laat 
ons zien waarom. 

Berstens dan scbijat Feisal II toch | 
nog te Bagdad te zijo, tenminste als 
dit gerucht juist is: bevestiging vonden 
wij nergens. Maar laten wij ons de 
vreugde viet bederven en eens in alle 
optimisme &€a keer aanvemen, dat het 
gerucht juist is. Dan is dat bericbtje een 
pak van ons hart, zooals wij 
Zaterdag nog uiteen zetten, de even- 
tueele kidoapping van den koning van 

want, 

Irak beteekent een groot nadeel voor   

24e Jaargang 

de gealli'erden en een groot voordeel 
voor de Russen en Duitsehland. 

Nu is alles dus weer in kannen en 
kruiken in Irak. Er werd met de rebel- 
len een wapenstilstand gesloten en de 
koning en de regent hebben bun intrek 
weer genomen in het koninklijk 
bet ,paleis der zorgen” te Bag 

terug naar de 

desgarnizoenen en de aanstokers en 

   
troepen keerden 

  

leiders zijn allen het land uitgevlucht, 
Het vreugde gehuilom Irak dient nog 
doordringender te zijn, want thans blijkt 
wel overduidelijk, dat Churchils groote 
offers voor Kreta gebracht werden om 

het 
met het oog op de ongewisse toestan- 
den in Irak. Die 
daok niet voor niets gebracht. 

tijd te wipnen, zeer in bijzonder 

offers zijn God zij 

Ten koste van esorme Duit 

door h' 
tegenover 

   
fers werd Kreta 

doch daar dat 
thans weer geheel in het gareel loopt, 
Ook de gebeurtenissen in Abessinit zijn 

Het 

staat Irak 

van voldoening gevenden aard. 
tweede groote restaot bolwerk viel 
Ooozen mannen in handen, en dat be- 
teekent dat er wederom vele troepen 
vrijkomen om elders te worden ingezet. 

Amba-Alagi zijo 
ongeveer een dag of tien 

Sedert den val van 

verloopen. 

De daar vrijgekomen troepen hebben 
momenteel zeker hunne bestemmingen 

in Egypte bereikt, Churebi!l heeft dus 
door Kreta hardnekkig te verdedigen 
—ioderdaad ten koste van niet te on- 
derschatten offers—Egypte veilig ge- 

zich 

nSupce- 

steld. Het was te voorzien dat bij 

Diet door kortz 

  

htigbeid van 
mate ter zee” die de facto niet bestond, 

liet in de war brengeo, en dat bij, na 
een dag of tien tijd gewonnen te heb- 
ben, Kreta weg 

  

lantas zija troepen uit 

trok, deswege voorkomende dat met het 

badwater (Kreta en al te groote marine 

bet (de ng) 
werd weggeworpen. 

offers), kind Overwiar 

Het verlies van Kreta is niet prettig, 

    
maar is— dit zij nadrukkelijk verklaard— 

niet al te belangrijk in bet mo 
vereenigde politeke en 

  Cyprus en Syri 
bedr 

aspecten, 

  

Diet zwaarder doo 

     mia bet Suezka aan 

schecpjes vanuit Kreta onder 

  

steeds schipbreuk lijden, want elke aan- 

  

val op de kusten van de oostelijke en 

Middellandsche 

bij voorbaat gedoemd te 

zuid-oostelijke zee is 

mislukken 

door de Britsche suprematie ter zee, die 

in dit geval wel bestaat, wijl de Britten 
instaat zijo de vloot operaties te dek- 
ken en te steunen door luchtstrijdkrach- 

ten. 

Wat aardig. 

Er is voorts een aardig verbaal over 

in Tripc 
(Syri8) en het bericht vermeldt er in 

Gen adem bij, 
tjes Syri& aan te vallen! Het is altijd 

      klaar maken van scheep 

dat dit nou is om even 

  

prettig als de Duitschers z00 gul zijn 

VENDU. & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS 

  

Tweedehandsch Meubilair. 

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

Emballeeren 
(Ook voor Europa en de buitengewesten) 

Transporteeren, Meubelmakerij 
Handel in Nieuw- en Agentschap : 

Java Koelkasten.



  

— RICH 
Warner Bros duikboten — Oorlogsi 
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.SUBMARINE D-f 0 (De wonderbaerlijkeavonturen van de onderzeeboot D-1) 

Met PAT O' BRIEN — GEORGE BRENT — DORIS WESTON — WAYNE MORRIS e.a. 

Actueele opnamen van de jongste manoecuvres op groote schaal door de U.S. A. in het Panama-ka- 

naal en te San Diego. Een film vol actie en spaning! 
Mist dit niet! Voor alle leeftijden!! 

Woensdag Il Juni 
SPECIALE VETOONING van de 

.WERELDREIS VAN DE K. 18”. 
Teo bate van Het Roode Krui:fonds. 

Donderdasg 12 
Gong's Nederla dsche filmschlager F3 

29 
Met niemand minder dan ANNIE VAN EES in de hoofd 

landsche krachten. Een Nationale verrassing....! Meer dan 800 mai 
»BOEFJE” DE Hollandsche film, die U gezien moet hebben ! maal voor de Camera! 

      

Toegang 14 jaar en ouder! 

MAXIM THEATER 

  

medewerking van de Amer, Regeering! 
Zie! Hoe de D 1 geramd wordt en op den bodem van de oceaan terecht komt, 

Donderdag 12 tm Zondag IS Juni. 
De grootste en beste Indonesische filmechlager 

VOOR ALLE LEEFTIJDEN !! 
  

Met de grootste en bekendste Indones'sche artisten, 
Fraaie natuurtafereelen van de beroemde FREANGER. enz. enz. 

Kom dit zien! 

hun mededeelingen, want dan met 
hoeven we niet meer te raden. Overi- 

gens staat het oos vrij de onzin te 

gelooven of piet. 

Als we bet gelooven willen daozal 

het dus alsvolgt moeten geschieden. 

De scheepjes worden na opgekalefaterd 

te zija naar de Dodekanesos of Kreta 

gezondep. De Engelschen zijo zulke 

aardige luis zij zullen die scheepjes 

rustig laten vertrekken en zoo, want 

net als Tromp destijds te Duins moet 

je de vijand toch ook wat gunnen. 

Nou en als dat alles dan in Kreta of 

de Dodekanesos is aaogekomen, daa 

laden de Duitschers die scheepjes vol 

en gaan weer order zei' raar Syrig. 

Weer ziju dan de Enyelscben z00 

aardig om de Duitschers een kans te 

gzven en de Britten staan een landing 

toe. Zov bezet dan Duitschland evev- 

tjes Syrie, U voelt wel dit iseen ver- 

haaltje voor Grcierje in de keuken en 

aardig om in de krant gezet te wor- 

den, want dat geeft dan stof genoeg 

voor een duizeodtal bridge-table talks! 

Maar — als we dat opzichtige ver- 

haal'je niet gelooven — wat dan wel 

met die scheepjzs, Io eik geval gaan 

ze er mee varen dat is zeker, want 

dat is het eenige dat men met scbeepjes 

kan doen, Men kan ze bijvoorbeeld 

opkruipende langs de Syriscbe kust 

gebruiken langs de Syrische kust ge- 

bruiken om naar Haifa te zeilen om 

daar te probeereo de o'ie - installaiies 

te vernietigen, doch dat greft dan toch 

het idee van cen aanval van een muis 

op een olifant en dus moeten we die 

veronderstelliug verwerpen! 

Zoeken wij verder. 

Als bet verhaal van die scheepjes 

waar is daa zullen de Duitschers met 

heteen en ander wel een bedoeling, 

een uitvoecibaar doel beoogen. Haifa 

vait dus af. Daarentegen is een aanval 

op Hatay bijvoorbeeld — het Sandjak 

A'exandrette dat eerige jaren geleden 

aan Turkije werd afgestaan,—iets dat 

zeer gozd mogelijk is. In A'exandrette 

beschikken de Duitschzrs zeker over 

een goede en behulpzame vijfde kolon- 
ne (Het wordt voor 600/5 door Syr Ers 

en voor 40”/, door Turkea bewoond) 

kan Turkije worden 

afgeknepen van zijn verbindingen met 

en vao hieruit 

de gealliferden. De opmarsch door dit 

betrekkelijk vlakke gebied, zal den 

Duitschers niet veel zorgen baren. 

Het succes za! zeker groot zijo, mis- 

lukking uitgesloten, tenzij Engeland 

ervoor zorgt dat de scheepjes grondig   

VOOR ALLE LEEFTIJDEN!! 

worden vernield. Aaovalleo uit de 

lucht met parachutisten en luchtinfan- 

terie zullen de opmarsch der Duitschers 

vit Alexandrette steunen eo binnen 
zeer korten tijd zal de Bagdad spoor- 

weg in handen der Duitschers vallen 

en daarmee het strategisch belangrijk- 

ste object veroverd 

Het verhaaltje dat wij hierboven 

neerschbreven hebben de Duitschers niet 

gedaan. Die schreven dat ze met scheep- 

jes in Syr & Syr& zouden bezetten, 

daarmee der wereld ee keukenmeiden 

ioteliect toekennend. Misscbien hebben 

ze nog viet eens ongelijk. 

Gelijktiidig met een aaoval op Tur- 

zijo 
zwakste en trefbaarste punt—kan dan 

kije als boven geschetst — op 

een aanval gedaan worden op Palestina. 

Midde's medegesomen booten kan de 

Jordaava'lei bevaren worden en van- 

daar verder worden geopereerd, waar- 

door Engeland's verbindingen tusschen 

zee en achterland worden verbroken,, 

waardoor Hngeland tevers van zijo 

olie toevoeren wordt afgekoepen. Op 

die wijze kuasen bov.odien de Brit- 

scbe strijdkrachten gesplitst wordeo in 

dezen zin, dat de legers ter verdediging 

van Suzz en van Irak, elk contact met 

2Ikaar verliezen. 

Armageddon. 

Wij moeten U er toch evea op wij- 

zen. dat de bijbel propheceert dat in 

de viakte van Armageddoz de groote 

striid van kwaad tegen goed zal wor- 
den gestreden. Op bet kaartje dat wij 

bierbij plaatsen vindt men die vlakte 

aangegever, en UI ziet weldat die ligt. 
daar waar wij den aanval der Duitscbers 

door Syri8 verwachten. Wij teekenen 

dit slechts aan het. onzen lezers over 
latend daarover te deoken zooals zij 

willen. 

Maar 8 propos. Uit de mogelijkhe- 
dea die wij hierboven schetsten blijkt 

wel hoe urgeot de dadelijke bezetting 

van Syr.& door de Engelschen is. Chur- 
chill zal zeker het risico niet nemen 

Turkije te verliezen, eo dat risico loopt 
bij door Syr.8 onaangetast te laten. 
Duitscbland zal indie het Turkije aan- 

grijpt, — wij wezen daarop herhaaldelijk 
en kunnen bet niet genoeg herhalen— 

dat land aangrijpen op zijo zwakste 

plekken, bijvoorbeeld in het zuiden. Ze- 

ker zal het niet begionen by de Dar- 

danellen, doch trachten darombeen te 

zeilen. Het bezit van de Dardanellen 
is geen urgentie tot bezettiog vao Tur: 
kije, en zeker geen noodzaak om het 

Nabije-Oosten aan te vallea en te be- 
zetteo. 

MARINE D 1. 
Onloochenbaar de meest volmaakte Amerikaansche Submarinefilm. geproduceerd met de volste 

»ROEKIHATI." 

tm Zaterdag 14 Juni 

rol, bijgestaan door vele kekende Neder- 
al op de planken, thans voor de eerste 

  

Turkije en Rusland. 

Het is bier — sprekende over een 
waarschijo'ijk overwogen aanval van 

Duitschland op Turkije — wel de plaats 

er op te wijzen, dat de groote gebeur- 
tenissen van den laatsten tijd een mee- 

loopen van Rusiand met Duitschland 
wat miader waarschijolijk hebben ge- 
maakt dan het sedert langen tijd ge- 

weest is, Naar het ons wil voorkomea 
hebben en Rusland en Duitschland 
noodgedwongen hunne voornemens om 
samen op te trekken — z00 zij bestaan 
hebben, waaraan we niet twijfelen — 
moeten prijsgeven. De buitergewoon 

duidelijke wijze waarop Roosevelt zich 

verklaard heeft, zoomede de zichtbare 

indruk die Rcosevelts woorden op Ja- 
pan gemaakt hebber, zal niet nagela- 

ten hebben ook indruk te hebben ge- 

maakt op Stalio, zal zijo planneo zeker 

ook gewijzigd hebbeo. 

En dit alles maakt hetdan volstrekt 
noodzakelijk dat Duitscblaod de petro- 
leum gaat halen, die hem straks wei- 
licht onthouden zal wordeo. Voor bet 
opblazen der velden in Irak hoeft Hitler 

niet z00 bang te zija. Er zullen onge- 

twijfeld strikte orders gegeven zijn, zo0- 

als overal elders en eerder reeds ver- 

toond, dat petroleum-velden niet op- 
geblazeo kunnen worden en daarmee 

basta. Het kao vatuurlijk zijn dat Chur- 

Ccbill er eindeijk genoeg van krijot en 
de admiralt-it in het bezit zijnde van 

560/, van bet kapitaal der Iraaksche 

maatschappij, order geeft de zaak toch 
maar op te blazeo. Des te beter. Dat 

zal eveowel de grootste tegenwerkiog 
opleveren in iegen huis, en dat is en blift 

bedenkelijk, We zullen moeten afwacb- 

ten. 

Terzake vog deze opmerking. In”t 
algemeen plan, is het samen optrekken 

vao Turkije en Rusland, een onafwend- 

baarheid waarop wij »aast ee samen- 
gaan van Duitscbland ea Ruslaod (ooder 

neutraliteit van Turkije) al eens eerder 
de aandacht vestigeo. 

Darlan le bougnat. 

Tot slot dan nog even iets over 
Darlan en zija kliek. Het verraad 
van dat tuig is thans wel volledig. 

Ia zijo recente walgelijke rede, druipeod 

van demagogiek, werd der wereld 

kond gedaan dat op eevig begrijpen 
van de Fraosche regeerders niet meer 
gerekend behoeft te worden. Meer 
nog, dat die Fraosche regeering Duitsch- 
land allen steun zal verleenen io de 
kolon &o. Tot voor kort hield men ia 
alle redevoeringsn de kwestie der 

koloniale gebieden buiten de bespre- 
kingen. Met die goede gewoonte heeft 
men thans gebroken. Overduidelik   heeft Darlan verklaard dat de boudiog 

  

  

@ | der koloni#o dezelfde zal zijn als die 

van Vichy Fraokrijk, waarmee het 
ooverbrekelijk verbonden is. Om Ame- 

rika viet al te direct te trotseeren 
zullen de Duitschers eo Fraoscben roy 

een beetje voorzichtig zijn met Dakar, 

althans niet al te opzicbhtig Dakar als 
vloot en luchtbasis gebruiken om te 

raideren op Bngelscheo en Amerikanen, 
maar straks, wanneer 't 'acbterland 

voldoende door de Duitschers en 
Franscben zal ziin versterkt behoeft 

men er niet aao te twijfelen of Dakar 
zal wordeo gebruikt als het steuopunt 
ia dea strijd tegen de gecombineerde 

strijdkrachten en als uitvalsbasis voor 

raiders tot harceleering vao Brittanni#'s 

levenslijo. 

lerland. 

Nog even een woordje over Terlaod. 

Dat de Duitschers thans besloteo heb- 

ben lerland te bombardeeren is een 
bewijs, dat zij b'ijkbaar afziea vao'a 
invasie van Bogeland (eventueel door 
cerst lerland in te nemer). De Ieren 
zu'en ia de komende weken nog 
wel meer bommenmisere beleven en 
dat z0u er toe kuanen leiden dat 
het zija balsstarrige houding jegens 

Brittanvie zal wijzigeo. Ben Ier is een 

stugge en koppige koaap. Terroriseeren 

echter laat hj zich niet. 

Met wijs beleid beeft Cburchill de 
lersch Britsche tegenstellingen niet 

verscherpt, hetgeeo toch z00 makkelijk 
bad kunven geschieden ia dezen, van 

electriciteit geladeo tijd. 

»We take our hat off” voor Chur- 
chill en voor Roosevelt. Het zija won- 

derlijke reuzen order de menscher. 

.de M."   
ITALIE ONDER GESTAPOCONTROLE 

    

Het Kabinet besloot Mussolini te doen 

vermoorden en het bewind over te nemen. 

  

Silet. 

Zij eten er goed van. 

Om tot de hongerige Italianen terug 

te keeren. Men h-zeft rantsoeneering. 

Dat z0u nog 200 erg niet zijn, maar 

er is heel weinig voedsel om te raot- 

soeneerer. Het beetje spaghetti dat ik 

kon koopen had een diep grijze kleur. 

Oas brood 

kastanje. Aardappelmeel is het voor- 

naamste bestanddeel en een Iraliaansch 

brood, dat io Zw:tserlaod was onder- 

zocht bleek zelfs houtvezel te bevatteo. 

Ec is genoeg wijo, maar de graanvoor- 

raden zulleo eind April zijn verbruikt 

en er is niets beschikbaar voor Juni als 
de aieuwe oogst bian:9 kome. Rome is 

de best gevoede stad van Itali& omdat 

daar de fascistische kopstukkeo leven, 

en die willen er goed van leven. 

is z00 bruin als een 

Men is er dan ook beter aan toe, 

dan de boeren en werkvolk in andere 

stedeo. Maar de prijzen zijo hoog. Visch 

kost $ 1,75 per pond, kalfsvleescb $1,25. 

Het boterrantsoer is 1/5 pond per 

maand. Er zijo 1200 slagerijen io Ro- 

me. Den dag voordat ik vertrok in 

begin Maart werden onder hen 200 

koeien verdeeld voor de slacbt, dat is 

dus 1 koe op 6 slagerijen. De onte- 

vredenbeid neemt verscbillende vormen 

aao. Het volgend inc:deot had plaats 

in een provisi#owiokel. 

Een vrouw kwam een ei koopen, 

dat toen 1,40 Lire kostte, ongeveer 

7 ceot. Zij had slechts 4 ceat en zeide 

terug te zullen komen. Zijkwam terug, 

kocbt het ei een deed toen iets merk- 
waardigs. In iedere winkel haugt een 

portret van Mussolini en van den Ko- 

ning. Zij keek de foto van Mussolini 

eens aan, deed een stap terug eo smeed 

het ei midden in bet gezicht op de foto. 

Er geb urde ni ts. Men kan zich al- 

tijd nog een beetje vrij wviten, daar 
wordt nog veel gesproken en men 

komt bij elkaar om naar de Italiaan- 
sche nieuwsomroep van Londeo te 
luistereo. En dat gaat dan van mond 

tot mood. 

Iedere verduistering is een gelegen- 
heid om eens te zeggen wat men denkt, 

want ia het donker is men toch viet 
te berkenren. Mussolini is defiritief 

uit de gratie. Men maakt heel wat 
grappen over hem: zelfs de leden der 
partij zija apatiscb. Niet lang geledeo 

had men samenkomsteo waarop zij, die 

zich in woordeo of daden anti-fascis- 
tisch toonden werden aangegeven, maar 
die samenkomsten zija er viet meer. 

»Als wij vuiedereer, die antiefascis- 

tisch is, moeten aangeven, dan blijft 

er niemand over om de bijeenkomsten 
bij te woven”. 

De fascistische partij is niet in een 

gezakt. De gangster-organisatie der 

partij, bekend als- Sguadristi, is tot 
nieuw leveo gekomen. Dat zija'de knap- 

pen vande castorolie, die in de eerste 

dagen van Mussolini's macht tecreur uit- 
oefendeo, Zij werkensamen met Himler's 

S.S..troepen om het volk er onder te 
houder. De Gestapo beeft zich overal 

ingewerkt en moedigt de reorganisatie 

van die benden aan. 

Veel Italianen zoudeo een Britsche 
invasie toejuichen, ic het bizonder in 

Sicilie waar men de druk der Duitsche 
bezetting voelt. Sicilie hseft verscbil- 

lende Duitscbhe vliegveldeo en de Duit- 

schers hebben alle voedselvoorradea 

opgevorderd. Dit met de Britsche blok- 
kade maakt de toestand nijpend. E-n 
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Britsche invasie of een poging daar- 

toe z0u mogelijk bet sein kuonen zijo 

voor een opstaod der bevolking. Dit 
gevaar beseffen de Duitschers ook en 
zij laten niet oa om de onderdrukking 

effecticf te maken. 

Verhalen over ontevredenbeid bij 
leger en vioot zija ia Rome gemeen 

goed, Malrozen beklagen zich dat 
Wwaoneer hun schip tot zinken wordt 
gebracht de officieren zich het eerst 

redden. De luchtmacbt beklaagt zich 
over de slechte toestand der vliegtui- 

gen, die in brand v'iegen zoodra zij 

geraakt zijo. Italiaansche soldaten zijn 

dapper, maar zij hebben geen uitrus- 

ting, eo wat zij bebben is slecht en 
eris in het geheel geen leiding. Er 

zija veel deserteurs. Ia Albarig scbo- 
ten de soidaten hun officieren in den 

- rug en gaven zich over aao de Grie- 
ken. Zoowel de Grieken als de Brit- 
ten hebbeo ingezien dat zij de fascis- 
ten van de anti-fascisten moeten schei- 

den anders zou het wel eens kunnen 

zijn, dat er geen zwartbemden meer 

over bieven. De geheime zetel van de 

geverale staf in Albanit is ci-teens in 

Albavi& maar io Bari. Berichten uit Ro- 
dat Mussolioi me zeggen, soms in 

zijo gepantserde treio, geschenk van 

Hitler, siaapt ea dat hij iederen 

Dpacht op een andere plaats door- 

brengt, De Koning is evenmin popu- 

lair. Hj was bemiod voor den oor- 
log en sentimenteele Italiasen hebbeo 

nog ecea beetje affectie voor bem. Maar 

als koning is bij een mislukking. 
Emanuel besteedt het grootste deel 

van zijo tijd aan zija munten-en post- 

zegelverzameliny en weet viet wat 
er buiten hem omgaat. Men wordt ge- 
straft als men iets ten nadeele van de 
Duitschers of de fascisten zegt. Zoo. 
als io alle as'andeo zijo de concentra- 

tie kampen goed gevuld. In ieder mi- 
bixterie is een Duitsch ambtenaar, De 
Duitsche infiltratie begon met de lucht- 

macbt, maar su kan men niet in een cafe 

zitten of men ondekt eeo Nazi-uniform 
aan een zijde eo een Duitsche burger 
aan de andere kant. Duitsche geca- 

moufleerde auto's rijden bet land af, 
'Telefoon wordt afgeluisterd en tegen- 

Wwoordig telefoneert niemend meer ten- 
zij het noodzakelijk is. Nazi-troepen 

passeeren openlijk door Itali#, maar 
als een belangrijke troep in bewegirg 

is wordt te Rome luchtalarm gemaakt 

om de menschen van de straat te hou- 
den. De Duitschers hebben bet spre- 
ken ooderdrukt maar bet makea van 
gebaren niet. Een geliefd gebaar is de 
ha-d naar de keel brengen alsof men 

gewurgd wordt. Wie wurgt begrijpt 
iedereen. 

Daar waren ongeveer 1 millioen le- 

den vao de partij, mwaar eea onlangs 

gehouden campagne om het voik ia de 
partij te vereenigen had niet veel suc- 

ces zelfs niet toen de Kroonprinses zich 
als eerste liet ioscbrijven. 

Dit is een fascistische oorlog en or- 
eerlijke fascistische leiders zijo verant- 
Woordelijk voor de ineenstorting van 

Italits oorlogsmachine. Mussolioi werd 

door zijn eigen luitenant bedrogen. 
Het geld dat uit de zakken der burge- 
rij werd geklopt voor leger, vioot en 
luchtmacbt kwam in bun eigen zakken 

terecht. Schepeo werden gebouwd en 
Vliegtuigeo, tanks en wapens werden 

Vervaardigd, maar niet zooveel als 
Mussolini en het volk geloofdea. Toen 
Mussolini aan Frankrijk dea oorlog 

verklaarde dacbt bij werkelijk, dat bj 

een goed uitgerust en geoefend leger 

bezat. 

Eokele ministers wisten wel beter 

en waarschuwdeo Mussolini, maar 

Mussolini geloofde de ,,jabroers” en 

zag over het hoofd dat vele fascisti- 

sche leiders rijk geworden waren door 

zich de gelden toe te eigenen, die 

bestemd waren voor de weermacbt, 

Daar zijo pogingen tot revolutie ge- 

Wweest z00owel in de partij als bij de 

anti-fascisteo. Een authentiek verhaal 
doet in Rome de ronde van een aan- 

slag, weike in Januari op Mussolini 

werd voorbereid en wel onder de 

leden van het kabinet. 

Het kabinet besprak de mogelijkheid 
om zich van Mussolini te ontdoeo. 

Zij vreesden voor een toenemeade 

Controle door Duitschland over Italid 
€n cen plan werd gemaakt. Het kabi- 

net zou het bewind overnemen en 

biervoor moest Mussolini uit den weg 
worden geruimd. 

Het kabinet besloot zulks te doeo. 

De beslissing eenmaal geoomen werd 

geloot wie de daad zou volvoeren. 

Dino Granddi, die het schot zou los- 

sen, 

Maarschalk Graziavi had zija woord 
gegeven zich neer te leggen bij de 

beslissingen van het kabinet. 

Het kabinet had uitgemaakt, dat 

Graziaoi als boofd van bet Italiaosche 

leger te Rome moest zijn als Musso- 

lioi was gedood en een rieuwe re- 

geering, zou zija gevormd. Dag en 

uur werden bepaald eo Graziani werd 

gewaarschuwd dan in Rome te zijn. 

Maar hij kwam niet, of dit nu was 

door de moceilijkheden ia Lybie of 

om andere redenen, niemand weet het. 

In ieder geval werd de moord een 

week uitgesteld. Ia die periode hoorde 

Mussolini van de samenzwering. On- 
middellijk werden alle ministers, ook 

Granddi, naar het front gestuurd. Wat 

Graziaoi betrefr, het is mogelijk dat 
zijo ovtslag verband houdt met zija 

deelname aan het complot. 

Maarschalk Badoglio had geen deel 

in de samenwerking. 

Hi beeft een kans gehad een re- 

volutie te leidea toen hij het comman- 

do in Albanie moest neerleaggeo. Hj 

was de meest populaire man in Itali? 

en kon succes hebben gehad, maar 

bij miste zija kans en kreeg buisarrest. 

Eerst woonde bij io het paleis vao 

den koning ea werd zorgvuldig be- 

waakt, Thans is hij een vrij mao en 

speelt iederen avood bridge met zijn 

Vrienden, ceozaam zonder macbt en 

vergeten io de uren van beproeving. 

Het kabinet maakte het desparate 

plan voor ecen revolutie, omdat bet 

bet Duitsche Mene Tekel op Je muren 

van Rome zag. Het voorzag den toe- 

nemenden wurgende greep van Hitler 

op Iralid eo vreesde voor het moment 

dat Mussolini volledige mariovet van 

Duitscbland zou zijo, 

In Itali8 bescbouwt men Mussolini 

Wals een zieke man. 

Niet lang geleden zakte hij in elkaar 

tijdeos een toespraak in Noord-Italit. 

Niemand weet wat er aan de hand 

was. Sommigen zeggen dat bet een 

bartaanval was. 
Dzo !laatsten tijd beeft men hem 

zelden gezien. Een toespraak die in 

den fascistischen raad achter gesloten 

deuren werd gebouden, werd uitge- 

zonden, maar daarva beeft bij nict 

meer gesproken. 

Mussolini beseft zelf niet voldoende 

hoe bij onder de duim vao Dutsci- 

laod is yeraakt. Er is goede reden 

om aan te nemen, dat als de Duit- 

schers bun controle over Itali gecon- 

solideerd zullen hebben, Mussolini als 

hoofd zal worden gehandhaafd, maar 
dan is bij niets meer of minder dan 

een Italiaanscbe tor. 

  

Ned. - Indie 

Het antwoord aan Japan 

Verbolgen commentaren. 

New York, 8 Jusi (Aoeta). De 

Correspondent van de New York Ti- 
mes te Tokio, Otto Tolischus, verklaart 

in een telegram over de situatie, die 

geschapen is door bet Nederlandsch- 

Indische aotwoord op de Japausche 

eischen, dat dit aotwoord thans door 

de autoriteiten te Tokio groodig wordt 

bestudeerd. Een veelbeteekenend feit 

is, dat de uiteindelijke beslissing over 

dit antwoord genomen zal worden is 

overleg met de autoriteiten vaa leger 

en marine. Bovendien wordt het cri- 

tieke stadium, waarin de onderhan- 

delingen thaos ziju geraakt, ook aao- 

getoond door de.zeer groote activiteit 

der diplomaten te Tokio. 

Terzelfdertijd schijnt men er ecbter 

in alie kringen van overtuigd te zijo, dat 

het Nederlandsch - lndische antwoord, 

hoewel onbevredigend als een geheel, 

toch nog een voldoende aantal der   

Het was de minister van Justitie , 

Japansche voorstellen aanvaardt om 

cen voortzetting der onderhandelingen 

te wettigen. 

Tolischus seint: ,,Men verwacht, dat 

dit het onmiddelijk gevolg zal zijn van 

de regeeringsbesprekingen met bet re- 

sultaat, dat de uiteindelijke beslissing 

waarscbijolijk gedurende eenige tijd zal 

worden uitgesteld Sommiye bladen 

sprekea de meeving uit, dat de uit- 

eindelijke beslissing zal worden uit- 

gesteld totdat de strategische situatie 

in den Pacific zich ten gunste van 

Japan heeft ge wijzigd”. 

Het dagblad Yomiuri Shimbur, dat 

gewoonlijk de spreekbuis is van het 

leger, resumeert op de volgende wijze 

de opinie in gezaghebbende kringen: 

»Nederlandsch-Indi& moet zich er thans 
ten volle van bewust zijn welke stap- 

pen Japan zal memen indien het de 

Japanscbe voorstellen zou afwijzen en 

wat hua lot zou zijn in zulk een geval. 

Io verband met deze wetenschap wordt 

aangenomen, dat het Nederlandscbe 

antwoord t.».v. sommige punten ir gaat 

op de Japansche 

bet deze r.a. v. andere punten terug- 

wijst. Doch iodien de Nederlandsche 

oprechtheid ook slechts m.b.t. enkele 

punten wordt erkend zal de Japansche 

vootstellen, terwijl 

regeering, die verlangeod is naar een 

vreedzame regeling van bet vraagstuk, 

de onderhandelingen hervatten”, 

Tolischus besluit: ,,De pers, die een 

pzssimistische toon aaaslaat, is niet- 

temin vrij kalm ea onthoudt zicb van 

elke aansporinj tot een onmiddellijke 

actie. De bouding van zakenkringen 

Wwordt weergrgeven door de effecten- 

markt, die vrij opgewekt is". 

Volgens den correspondent van de 

New York Herald - Tribune te Tokio 

zou de Japansche regeering Zondag- 

avond of Maardag haar 

houding bepalen. 

Dz Kokumin Shimbun oppert, dat 

Japan Engeland en de Vereenigde 

Staten zou polsen t.a. v. bun houding 
m.b.t, den Pacific: 

definitieve 

wordt lid van den 
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Tokio, 9 Juni (Domei). In officieele 

kringeo te Toio handhaaft men een 

Uiterste reserve c.a.v. de ,, Nederlandsch- 

Indische crisis”, Volgens o-bevestigde 

berichten is minister Matsuoka voor- 

nemens binnen enkele dagen nieuwe 

instructies te zenden aan de Jiparsche 

delegatie te Batavia, waardoor de weg 

z0ou worden gebaand voor een nieuw 

Contact tusschen de Japansche en Ne- 

derlandsch-Indische delegaties. De aard 

van de nieuwe 

worden vasrgesteld, doch de beteekenis 

ervan wordt aangetoond door de be- 

richteo, dat Matsuoka voorsemens is 

instructies kon niet 

heden de autoriteiten van de ministeries 

van Marine en van Overzeesche Zaken 

eo van de andere betrokken departe- 

menten erover te raadplegeo. 

de Kokumin 
oieuwe waarschuwing 

lotusschen publiceert 

Shimbuo 

aan betadres van Nederlandsch - India 

cen 

en driagt erop aan, dat de Necer- 

landscb - Indiscbe autoriteiten een einde 
politiek van 

ontwaken 

zullen maken aan hun 

talmen en zullea uit den 

dwazen droom, dat hua bzlangen kur- 

nen worden gediend door een uitbrei- 

ding van hun militaire defensie tegen 
Japan 

Het blad verklaart, dat de ioop der 

krijgsgebeurtenissen in Europa reeds 
het lot bebben aangetoond van de 

kleine landen, die voor hun bescherming 

vertrouwen op den steun van groote 

mogendheden in plaats van bun eigen 

gedragslija te kiezen. 

De Kokumin uvoemde de militaire 

toebereidselen van Nederlandsch - Indi 

»jammerlijk zoowel a's raadselachtig” 
aangezien Japao slechts streeft naar 
betere handelsbetrekkiagen en niet naar 
gebiedsuitbieiding. 

Japar —z00 besluit bet blad — zal 
genoodzaakt zijo zijn betrekkingen met 
Nederlandsch-lndi& in een ander licht 
te berzien indien Nederlandsch - Indie 
deze'fdz ,onoprechte en hautaine” 
houding handhaaft. In dit geval ligt de 
aanspraakelijkheid voor de toekomst 
uitsluitend bijde Nederlandsch-Indische 
autoriteiten. 

Radioluisteraars, 
Bond van Radioluiste- 

raars in Nederlandsch-Indie (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. 
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Levert versche volle me!k. 

: Karnemelk, Yoghurt, 
Room en Slagroom 

Prima kwaliteit, 

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

ter plaatse 

Beleefd aanbevelend 

L. H, SCHRAUWEN:    
  

PRO TESTANTSC HE KERK. 

Hollandsche Kerkdiensten. 

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

Blitar 9 uur v.m. 
Ds. Ph. van Akkeren. 

Kediri 6 vur o.m. 

Ds. W. Sikkeo. 
22 Juoi Madioen 9 uur v.m. 

Ds. W. Sikken. 

Kertosono 5 uur r.m. 

Ds. W. Sikken- 

  

Maleische Kerkdiensten, 

H. B. Matulessy. 

15 Juni '41 Trenggalek 

T.-Agoeng 

22 Juni '41 Kediri 

25 Judi '41 Kediri 

9 uur v.m. 

4 uur o.m. 

9 uur v.», 

6.30 u. ».m. 

Voor Zending. 

20 Juni '41 Kertosono — 4 uur o.m. 

  

OOST - JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEN 

Iederen Zondag, 9 uur v.m. 

Te Kediri (Baloewertistraat), Blitar, 

Toeloengagoeng, Ngandjoek, 
Paree 7 30 uuro.m. 

ea, te 

  

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

Icderen Zondag. 

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

2e H. Mis 7.30 uur v.m. 

Lof 5.30 uur 0. m. 

te Kiiter 6 uur vm. Stilie ” H. Mis 
7.30 aur v. m Hoogmis 

5.30 uur ». m. Lof 

Gaderricht Kath. Javanen 6 uur n.m. 

  

TENG HONG TJIANG NG HONG TJIANG 
VENDUHOUDER — COMMISSIONNAIR 

MEUBELMAKER 
TRANSPORT — ONDERNEMING 

KEDIRI — Klentengstraat 68 — Telaf. No. 107 

Adres voor: 

Moderne en antieke meubels. 

Staalmeubels en ledikanten ver- 
cbroomd of gelakr. 

Tweedehandsche meubels 

Emballeeren en transporteeren. 

een mooie tennisbaan voor Dinsdag 

Woensdag en Zaterdag, gelegen 

achter Snelpersdrukkerij p.m. 
f 6,— 

  

Voor Uw meubilair ea» ontwerpen 
geroutinserde toekangs en eerste kwa- 

liteit meubelhout 
Zeer billijk in prijs eo levering met 

garantie, 
gegarandeerd 

goede resultaten. 

Inpakken voor alle plaatsen. 

BAAT HE TOM 
DRUK WERK ? 

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

goedkooper. 
Vraagt offerte bij de Ked. 

Snelpersdrukkerij ! 

U verbindt zich 
tot niets! 

Voor Uw vendutie   
  

  

Beveiligt U tijdig!! 

Wij leveren : 

LUCHTB 
—a—- 

ESCHE RMING 

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

RESIDENTIE APOTHEEK KEDIRI 
TELEFOON No. 
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Enkele plaatsen bezet: 

of tegenstand ernstig zal zijn. 

  

Londen, 9 Juni (Reuter). Van ge- 

zaghebbende zijde wordt gemeld, dat 

de geallieerde troepen in Syris Derra 

eo Merjipun zijn bionengetrokken. 

Nader wordt nog versomen, dat de 
geallieerde troepen gistermiddag ook 

Tyrus binnentrokken, 

kilometer binnen de Syrische grens aan 
de kust gelegeo. 

ongeveer 60 

Londen, 9 Juni (Reuter). Albier zijo 

gzen iolichtingen beschikbaar iozake 

een geallieerde lading aan de Syrische 

kust. 

Reeds Franschen overgeloopen 
New York, 9Juci (Reuter). Volgens 

den correspondent te Bern van de 

"New York Times” liepen in het 

gebied van Djebzl Druse 4000 Fran- 

schea met moderne bewapesing naar 

de Britten over. 

Londen, 9 Juoi (Reuter). Vernomen 
wordt, dat Vichy in Syr& 35.000 mao 
troepen heeft, van wie een derde of 

vierde 

bestaat, 

een gedeelte uit Europearen 

Vichy-troepen vallen terug. 

Cairo, 9 Juni (Reuter). De Vrije 
Fransche ,, Radio - Levant” meldt, dat 
140 man Duitsche valscbermtroepen, 
ooder wie een kolonel, in Syri& zijo 

gevangen genomen. 
De omroeper voegde bhieraan toe, 

dat de bevolking den geallieerden in 

Buitenlandsch overzicht overgenomen uit het Soer. Hbld. 

DE ACTIE TEGEN SYRIe 

—- was 

men betwijfelt 

de bezette gebieden enthousiast ver- 

welkomt, terwijl de Fransche troepen 

in deze gebieden terugvielen op een 

livie, bereid om aan de zijde vao de 

Britten en Vrije Franschen te strijdeo. 

Opmarsch duurt voort. 

Cairo, 9 Juoi (R-uter). Officieel 
wordt vernomen, dat de geallieerde 

opmarsch in Syrig ten Noordeo van 

Derra en Tyrus voortduurt. 

Nader : De Fransche autoriteiten in 
het land ziju reeds bezig met de ge- 

ailieerdeo samen te werken. 

De Fransche vloot. 

New York, 9 Juni (Reuter). De 

»New York Times” meldt uit Bero, 

dat verscheidene eenheden van de 

Franscbe vloot te Tovlon bevel kregen 

zich gereed te houden teneinde ieder 

oogenblik te kuaneo vertrekken. 

Amerikaansche torpedojager 

treedt op. 

New York, 9Juni (Reuter). Volgens 

onbevestigde berichten heeft een eerste 

treffen plaatsgebad tusschen een Ame- 

rikaaoschen torpedojager en een Duit- 

sche duikboor, die volgens de beman- 

ning van den jager aaostalteo maakte 

torpedo's af te vuren. De Amerikaan- 

sche torpedo jager wierp daarop een 

aantal dieptebommen uit. 

  

Het verloop van den strija 
De Duitschers vertrokken 

Londer, 9 Juni (Reuter), De berich- 
ten die te Londen omtrent de situatie 
in Syrit worden ontvangen, zijn nog 
cenigszins vaag, doch bet is bekend, 
dat de imperiale en Vrije Fransche 
troepen Derra en Merdjayhoum (Me- 
rjiyous) alsmede Tyrus, aan de kust, 
zijn binvengetrokken. 

Ec bestaat eenige twijfel over de 
vraag, of de geallieerde troepen bc- 
paalden tegenstand ontmoeten, hoewel 
het eenige nieuws omtrent plaatsheb- 
bende gevechten uit Vicby - bronven 
afkomstig is. 

De kracht van dezen tegenstand is 
niet bekend. 

Derra is een kleine stad, even over 
de Syrisch- Transjordaansche grens ges 
legen, terwijl Merdjayhoun een dorp 
is, gelegen aan de helling 
berg Hermon, 

van den 

50 a 60 kilometer ten 

'Zvidoosten van Damascus. 
Van Fransche zijde wordt gemeld, 

dat de geallieerde troepen in vier rick- 
tingen opmarcheeren, te weten langs 

FEUILLETON 

  

SPAANSCHE DUKATONS 
(Spanish Doubloors) 

Uit het Engelsch 

van 

Camilla Kenyon 
76) 

»Neen, zeker niet,” 

Sbaw, met een 
brauwfronser, 

antwoordde Mr. 
ongeduldig wenk- 

Alsof al zija andere 
Onaangename eigenschappen nog niet 
gerozg warer, bleek de man mij 
tens'otte ook nog werk-schuw te zijo. 
Tot dusver was hij door zija kracht 
en zija energie bij vleugen, plus zijn 
ongeloofelijke handigheid met alles 
wat een boot genoemd kan worden, 
cen gewaardeerd expeditie-lid geweest. 
»Neen, zeker niet. Morgen beginnen 
we met de klippen en elke opening 
erin zullen we z00 grondig mogelijk 
onderzoeker. Dat zal ons heel veel 
tijd kosten en 't zal hard werken zijo. 
Ea. wat 't omvaren van bet heele 
eiland betreft, ik voor mij geloof niet,   

de kust, ic de richting van Rayak, ten 

Oosten van B yroeth, vas Amman en 

langs den Eupbraat vao Irak 

Mogelijk is dit een proefballon. 

over. Het is bekend, dat de Duitsckiers 
Syri& binnenkwamen en-het is waat, 

dat zij thaos vertrokkea zija. Het. 

schijot datzy er ,gceo bijzonder goede 

vrienden” aantroffen. 

In Lybit heeftluchtactiviteit rondom 

Tobroek plaats gebad en artillerie- 
activiteit in het Solloemgebied, doch 

overigecs valt er niets te melden. 

Syrisrs loopen over 

Cairo, 9 Juni (U. P.). Volgens be- 

trouwbare Arabische bronnen sloot een 

groot aantal Syritcs, wvoornamelijk 

Druzeo, zich bij de geallieerde zaak 

aan. 

De successen in Abessinis. 

Nairobi, 9 Juoi (Reuter). Officieel 

wordt gemeld, da: West-Afrikaansche 

troepen den opmarsch in Ethiopit — 

in het gebied van de Omo-rivier — 

voortzetten. Behalve de 4000 gevan- 

geoen, reeds Zondag j.l. 

melding werd gemaakt, werden nog 

200 Europeanen en 1000 Erythreanev 

gevangen geromen en 20 vrachtauto's 

buitgemaakt. 

Wwaarvan 

Het commando in Egypte. 

Londen, 9Juvi (Reuter). Het minis- 

terie vao Oorlog maakte bekend, dat 

luitenart-geoeraal Sir James Marsba'l- 

Cor-wil het commando over de PFrit- 

sche troepen en Epypte in handen 

nam. 

Voortdurende luchtaanvallen. 

Cairo, 9 Juni (Reuter). Hoewel de 

R.A.F. ende R.A.A,F. de geal i-erde 

troepen inSyr'& vooitlureod steunen 
blijven de voornaamste bomaaovallen 

vao de R.A.F. nog seeeds gericht op 

de bases van de as - mogendheden in 

Lyb'&, 

In een commun'guk, dat heden door 

het hoofdkwartier van de Royal Air 

Rorce io het Middeo-Oosteo werd uitge- 

geveo werd meldir 5 gemazkt van hevige 

aaovalleoin den r:ch vav Zaterdag op 

Zoodag op de viiegvelden te Derna, 

Gambuter Capuzzo, z00we lals van twee 

aanvallen op de baveo van Benghazi, 
Kisarblijkelijk zija de Vichy-troepen | Te Derna, waar op zijo miost twee 

in contact gekomeo met een of twee 

geallieerde co'onnes en mogelijk zija 

zij tbans zeer verlangend te weten, 

welke andere co'onnes er zija en uit 

welke richtingen zij opmarcheere . 

Te Londen werd iotusschen geen 

bericht ontvangeo omtreot eenige ge- 

vijandelijke vliegtuigen op deo grovd 

werden vernietigd, braken groote bran- 

den uit, terwijl ook verscheidene ont- 

ploffiogen plaatshaddeo. 

De successen ter zee. 

Londen, 9 Juni (Reuter). Een door 

allieerde landiog uit.zee aao de Syrische I de Admiraliteit uit uitgegeven commu- 

kusr,waarvan Vicby eveneens melding 

maakte. Vicby heeft bier pag aan toe- 

gevoegd, dat er gevangenen zijo ge- | 

maakt. 

Wat betreft de Fraosche en Duitsche 
verklaringer, dat de Duitschers Syri | 

hadden verlateo, wijst men er in ge- 

zaghebbende kringen te Londeo op, 

nigu& meldt: tijdeos operaties ra bet 

vergaan van de ,,Bismarck” zijn behalve 

de op 6 dezer gemelde drie voorraden- 

schepen en een gewapenden treiler, nog 

twee vijandelijke voorradenschepeo tot 

zinken gebracht. 

Londen, 9 Juni (Reuter). Het com- 

muo'gu€ van de Britsche Admiraliteit,   dat de nazi's Irak zijo binvengetrokken 

met bet doel bet in ,brand te steken”. 

Zij deden zulks, docb toenzij het geen 
nal te.goede vlam” vonden, lieten zij 
den last aan de Iraakscbe rebzllen 

dat dat noodig is, want in geen geval 
kan de kist op grooten afsrard van 
deze baai begraven zijo.” 

.Hm... goed dan!” antwoordde 
Captain Magous, Al dien tiid had Mr. 
Tubbs met tante Jane en Miss Browne 
staan fluisterep. Op dat oogenblik 
kuchte bij even en vroeg den beiden 
dames onnoodig luid, of ze soms lust 
hadden om een avondwandelisg langs 
'c strand te maken. Met andere woor- 
den beteekende dit, dat het drieman- 
scbap zich van een beraadslaging ia 
besloten zitting terugtrok en dat dus, 
voor 't vervolg de expeditie zich io 
twee#n gesplitst had. 

Nadat hij een poosje, met-zija-figuur- 
geen-raad-wetend, bad staan ronddrazi- 
en, kondigde Captain Magous aar, 
dat bij paar kooi ging. Cookie sliep 
allang: tusschen bet regelmatig terug- 
keerende geluid van 't breken van de 
golven op bet strand was zijo snorken 
duidelijk te-hooren. De man met het 
litteeker, Cuthbert en ik bleven bij 
het langzaam doovende vuurtje zitten 
Mz. Shaw bad zija pijp opgestoken 
en zat zwijgend groote rookwolken 
voor zich uit te blazeo, Maar 't leek 
wel, of hij dood-alleen op bet boven-   

waario melding wordtgemazkt van het 

tot zioken brengen van nog twee voor- 

radenschepe3 luidt a's volgt : 

Zoodra bekend was, dat de ,Bis- 

marck" en de , Printz Bugen” pogingen 

ste topjz van den vulkaan zat, 100 ver 

was die onbewegelijke figuur op 't 
oogenblik van mij verwijderd. Was 't 

mogelijk, dat ik io werkelijkbeid io zija 
armen gelegen had, was 't mogelijk, 

dat ik dat woord: meiske,., niet 
gedrcomd haa? 

Ik keek op en ontmoette den eer- 

ljken open blik van Cuthbert Vane. 
Wat had hij toch mooie, trouwe oogeo, 

precies die van CrusoE. Ze gaven je 
zZ00 een gevoel van rust en betrouw- 
baarheid, zelfs door 't meest strakke 
kijken werd je geen oogenblik verle- 
gen. Ben gevoel van groote yenegen- 
heid kwam er in mij op. Bijoa had ik 
miju hand uvitgestoken en kem over 
zijn krullebol gestreken. Wat zou een 
leven met hem'rustig en kalm en 
gemakkelijk zijc! Geen oogeoblik kwam 
de yedachte aan den titel in mij op 

—ook zonder High Staaton Manor 
was Cutbbert best de moeite waard, 
Voor een seconde zag ik hem met de 
oogen van tante Jane. 

Stel je voor, als ik met 
hem thuis kwam! Wat zou- 
den ze jaloersch zijn! was de 
verraderlijke gedacbte, welke even bij 
me opkwam. Wat zou ik veel meer 

  

deden om tot dea Atlantischen Oceaan - 
door te dringen, werd aangenomeo, dat 

buo doz! daar was een aanval op ons 

handelsverkeer uit te voeren. 
Bijgevolg werden de deelen van den 

Oceaan, waarin vermoed werd dat de 
Duitsche schepen zouden opereeren, 

door alle beschikbare kruisers en vlieg- 

dekschepen afgezocht, hetgeen dan ook 

met succes werd bekroood. 

De aanvalien op Engeland. 

Londen,9 Juni (Reuter). Volgens een 

Commuoigu€ van de ministeries van 

Luchtvaart en van Bionenlandsche 

Veiligheid werd in den afgeloopen nacht 

een vijandelijk vliegtuig boven Eageland 

Vernield. 

Het communigu€ zegt : , Gedurende 

den nacht kwamen enkele vijaodelijke 

Vliegtuigen boven Eogeland en bommen 

werden geworpeo op pucten nabij de 

kust. Weinig schade werd echter aan- 

gericht en het aantal siachtoffers .was 

klein. 

Gisteravond laat werd een stad aan 
de kust van Cornwail gebombardeerd. 
Eokele huizen werden daar verwoest 
en beschadigd. Er vielen eenige slacht- 
Offers, onder wie een klein aantal doo- 
den. 

  

De Britsche luchtaanvaten. 
West-Duitschland. 

Londen, 9 Juni (Reuter). Ben door 
het Luchtvaartmivisterie uitgegeven 

Communigu€ meldt, dat vliegtuigep van 

het commando bommenwerpers den af- 

geloopen nacht doelen in West-Duitsch- 

land aanvielen. Hoewel niet Jop 

Groote schaal uitgevoerd, hadden de 

Operaties goede resultater, in het bij 

zonder te Essen en Dortmund, waar 

groote branden uitbrakeo. Van deze 

Operaties wordt geen enkel vliegtuig 

Vermist. 

BAAT HET OM 
DRUKWERK ? 

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

goedkooper. 
Vraagt offerte bij de Ked, 

Snelpersdrukkerij ! 
U verbindt zich 

  

  

  tot niets! 

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. 

den Secretaris, 

J.P. Coenweg 27. 
Batavia -C. 

Inlichtingen bij 

   
Door eigen import zijn - in staat de beroemde 

CARIBONUM producten, . z. a 

Carbonpapier in diverse soorten. 
Schrijfmachinelinten in alle breedten, 

Schrijf-, 

Polywog pasta in vasten en vloeibaren toestand, versch 

vulpen- en stempelinkten. i 
en tegen scherp corcurreerende, dus 

beneden Soerabaiaprijzen, 
te leveren. 

N.V. KEDIRISCHE SNELPERSDRUKKERI 
HAN 

effect met hem hebben, dan met een 
gewonen Scbot. 

Met cen gemengd gevoel van schit- 

tering en verlangen keerde ik me van 
den zwijgenden man bij het kampvuur 
af. 

Ik beo ervan overtuigd, dat ik in 
een van mijn vorige levens een jageres 
ben geweest, die 't wild, dat 't hardst 

vluchtte het bardnekkigst achtervolgde. 

De lianding van de 
»isiland Gueen”. 

Den volgenden morgen, dadelijk na 
mijo wakker wordeo, had ik wel kuo- 

men dansen van opgewondenheid. 

Voordat de zon weer onderging zou 
ik, naar alle waarschijolijkheid, in het 

bezit van het geheim van het eiland 
zijo. 

Gelukkig gingen de twee afdeelingen, 
Wwaarin onze expeditie-leden zich sinds 

den vorigen avond geplitst hadden— 

Landmacht en Zeemacbt had ik ze 
stilletjes gedoopt—dadelijk na 't ont- 

bijt dat 's morgens vroeg, als 't nog 
heel koel was, gezamenlijk genuttigd 

werd, elk een tegenovergestelde rieh- 

ting uit. Nu was 't dus de aangewe-   zen tijd, om zonder cenige kans op   

cen onverwachte onderbreking, 't dag- 
boek, dat ik io 't wrak gevonden 
bad, uit te lezen. 

Ik deed 't open en ging voort vanaf 
de plaats waar ik deo vorigen avond 
gebleven was, een regel of zes in 't 
gedeelte onder tien Februari. 

Omdat ik meer dan genoeg van 
visch had--je kunt er net zooveel 
vangen als je wilt, als je met een 
vischlijo acbter je aan langzaam voort- 

Toeit — besloot ik vanomorgen aan wal 
te blijven, om op de varkensjacht te 
gaan. Voor veranderiog koos ik een 
geheel andere richting uit, ik ging 
langs de basis van de landtong en 
z00 langs de kust, dus eigenlijk vlak 
Zuid, terwijl ik tot dusver' alleen het 
gedeelte van het eiland aan de Noord- 
zijde van de baai bezocht had. On- 
middellijk aan mijo rechterhand ver- 
hief zich de vulkaan en hoe meer ik 
langs de Zijdelijke kust van 't eiland 
voortging, hoe steiler de rotswand 
werd, tot dat op een zeker punt de 
ver uitstekende sombere, kale rots- 
massa's als dreigende gevaarten over 
be boomen erbeneden hingen. 

Wordt vervolgd.
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