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STADSNIEUWS 

  

TUBERCULOSE - BESTRIJDING. 
S. C.V. T) 

Tuberculose is een besmettelijke ziekte. 

De voorvaamste wijze van overbrengen 

is hoesten. 

Ba aa ana 
ea 

Spitfiredag in Kediri. 

De Spitfiredag op 14 December j.l. 

had wegens de zware regenbuien op 

Zaterdag en Zondag j.l. niet aan de 

verwachtingen van bet Comite beant- 

woord. Eveowel kon een groot gedeelte 

van het programma voortgang heb- 

benj siechts de  voetbalwedsrrijd 

tusscheo de Veteranen Kediri en” het 

V,0)C. elftal op Zondagmiddag kon 

door 'de zware-regens niet plaats vin- 

den. 

De groote Spitfire-kermis was or- 

danks het.weer druk bezocbt. 

Alhoewel het nog regende, was: de 

societeit ,, Brantas" om 8 uur 's avonds 

reeds vol bezoekers, 

buiten de stad woonachtig zijo en die 

voor deze gelegenheid per auto dan 

wel per picnic-bussen waren overge- 

waarvar velen 

komen. 

Eerst laat in den nacht « erlieten de 

laatste bezoekers de societeit. 

Koedawanengpati 
naar Malang. 

Naar we veroemen, za! de plaatselijke 

sebaakclub ,Koedawantngpati” op Za- 

terdag den 21 sten December a.s. een 

| trip makennaar Malang, alwaar ze het 

Jubileumfeest van de Malangsche 

schaakclub P, T. M. zal bijwonen, 

waarbij. tevens en vriendscbappelijke 

wedstrijd wordt gehoudeo. Er zullen 

op 20 borden- worden gespeeld. 

Besmettelijke ziekten. 

Het wekelijksch rapport van den 

Residentie Arts omtreot besmettelijke 

ziekten in de residentie Kediri luidt a!s 

volgt : 

Typhus Abdominalis. 

Kediri-4, Ngandjoek 1, T.-Agoeng 3, 

in het geheel 8 gevallen. 

Paratyphus, in Kediri 1 geval. 

Nieuwe Buslijn. 

Bioneokort zal de N.V. Autohandel 

en Verkeersmaatschappij ,,Oost Java” 

een nieuwe buslija openen n.I. van 

Djombang naar Malang via Poedjon, 

voorloopig slecbts met 2 bussen. De 

oude: lijn Kediri-Malang zal worden 

uitgebreid met 2 bussen, zoodat er 

dus in bet geheel 6 bussen zullen rij- 

den. Verder kunnen we nog melden 

dat passagiers van Kediri ook van de 

bus Djombang-Malang gebruik kunoen 

maken met overstappen te Poeloredjo. 

Aan den abderen kant kunnen passa- 

giers van Djombang ook gebruik ma- 

ken van de bus Kediri-Malang eveneens 

met overstappen te Poeloredjo.   
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& DINSDAG 17 DECEMBER 1940 

SPORT. 
VOETBAL. 

p.s.B.I Blitar — 

s.v. Oen Hoa Ngoenoet. 

De finale der bekerwedstrijden zal 

Zondag 22 Dec, a.s plaatshebben, 

waarbij p.s. B.I. Blitar uitkomt tegen 

s.v. Oen Hoa Ngoenoet. De elftallen 

Tien er ais volgt uit: 

p.s. B. I. Blitar : 

Moedjalin 

Soetoadi Jahdi 

Ekram Soepeno Noordipin 

Soetrisso  Soemarto  Kasiban 

Soenarso Toekidjo 

A. Bu e Eog Tjo 
SK. To Pik Soei Pik Hoat 

Kian Ao Tho Lauw Ping Koei 

Siang Tjoao Joboy 

Tung Yi 

s.v. Oen Hoa Ngoenoet. 

RICHE THEATER. 

Heden 17 en Woensdag 18 Dec. 

Metro grandioze Super Lachschlager 

»BONNIE SCOTLAND” 

(Schots en Scheef) 

met de wereldberoemde 

Stan Laurel en Oliver Hardy, bijga- 

staan door de bekoorlijke filmdiva 

Juse Lang—Ange:Crey e.v.di' sterre 

De grootste#aclifim- van £: 

Hardy, ooit vervaardigd ! 

gezondeo humor, 

grapjassen 

Tiotelend van 

een uur vol lang! 

U zult zich krom, 
gelukkigst Jachen !! 

Wie dus eens echt genieten wil, 

verzuime niet deze buitengewoon amu- 

sante film te komen zien |: 

doch ook aller- 

MAXIM THEATER. 

Hedenavond voor het laatst. 

Universal sprankelende 
comedie-romance 

»LOVE IN A BUNGALOW” 

(Model Liefde) 

met Nan Grey en Kent Taylor in de 

hoofdrollen. 
Ezo dol vermakelijke comediefilm 

met oer-komische scaoes en moderne, 

viterst smaakvolie settings. 

Ongetwiifeld &€a der vroolijkste, 

aardigste films van de week.... vol 
dolle situaties co romaotische wendin- 
gen... 
Kortom een film voor de heele 

familie | 

Politie rapport. 

K., wonende Tosaren doet aang'fte 

van diefstal van diverse goederen ter 

waarde van f1,60. 

Door de politie werd aangehouden 

de persoon genaamd W., wovende 

Ngadisimo, verdacht van diefstal van 

fl,— tea nadeele vao N., woneode 

Ngadisimo. Door deze arrestatie kwam 

tevens de diefstal van diverse goederen, 

bedoeld bij proces-verbaal No. 1056/A, 

tot klaarheid. 

Tegen S., wonende Bandjaran werd 

P.V. opgemaakt, terzake verduistering 

van een rijwiel ter waarde van f3,— 

ten nadeele van" S., wonende 

Ngoedjang. 

I., wonende Ngadiredjo doet aangifte 

van diefstal, middels valsche sieutel, 

van een sarong ter waarde van f 0,50   

Tegen P., wovende Pakelan werd 

P. v. opgemaakt, terzake lichte diefstal 

van een kain ter waarde van f 0,40 

ten nadeele van S., wovende Pakelan. 

Tegen S., wonende Kaliombo werd 

P- v. opgemaakt, terzake lichte oplich- 

ting van een rijwiel t.w.v. f 7,50 ten 

nadeele van W., wonende Soekoanjar. 

K., wonende Rioginsirah doet aan- 
gifte van lichte oplichting 

rijwiel ter waarde van f20,— gepleegd 

door een onbekend persoon. 

van een 

Tegen S., wovende Katang werd 

P.V. opgemaakt, terzake diefstal van 
een koperen dogcar-bel ter waarde 

van f2,— ten nadeele van D., wonen- 

"de Bandjaran. 

P., wonende Dosajan doet aangifte 

van diefstal van eeo rijwiel ter waar- 
de van f20.— hetwelk onbeheerd voor 
de toko Orion” albier was geplaatst. 

K., wonede Ngadiredjo doet aangif- 

te van lichte diefstal van lijfgoederen 

ter waarde van f2, 90. 

Post uit Nederland. 

Weest op Uw hoede. 

Door het Hoofd van bet Algemeen 

Censuurkantoor wordt mededeeld, dat 

dezer dagen een vrij gronte hoeveel- 

heid brieven uit Nederland is aange- 

bracht,sweike'bijnaeen half jaacnoo- 

dig hebben gehad om via Siberi& en 

Japan, Nederiandsch-Indis te bereikeo. 

Deze brieveo zullen zoo spoedig 

mogelijk ter beschikking van de ge- 

adresseerden worden gesteld. Aangezien 

bet normale werk van de censuur 

vaozelfsprekend voortgang 

moet vinden, dient men er rekening 

te houdeo, dat het nog wel 

zal duren voordat de 

eveneens 

mede 

eenigen tijd 

geheele zending zal zijo verwerkt. 

Wanneer deze correspondentie te 

zijoer tijd zalzija uitgereikt, dient men 

bij de lezing daarvan te bedenken, dat 

de brieven werden geSchreven met 

het vooruitzicht, dat zij de Duitsche 

censuur moesten passeeren, 20odat een 

vrije uiting van gedachten uitgesloten 

was. Dat sommige afzenders er niette- 

min in geslaagd zijo door het bezigan 

van bepaalde zegswijzen, woordspelio- 

gen of ironische gezegdeo toch aan 

hun eigen meening uiting te geveo, 

doet daaraan in het algemeen niets af. 

lodien de brieven geen uitwendige 

kenteekenen van de Duitsche censuur 

vertoonen, late men zich daardoor niet 

deze brieven zijnu in dat 

geval open bij de postkantoren inge- 

leverd en pas na doorlezing door de 

Censuur gesloten en verzonden. 

misleideo : 

aa 

De R.A.F.-keert dividend uit, 

Een R.A.F.-escadrille, welke vanuit 

een post in het Zuiden van Engelard 

Oopereert, heeft een winst van bijaa 1 

Millicen pond sterling geboekt, meldt 

de luchtvaart-correspoodent van , The 

Times”. 
De officier van den 

dienst, die de balans opmaakte, ver- 

klaarde, dat de escadrille mogelijk 

minder juist was geweestin haar waar- 

deering van de vijandelijke vliegtuig- 

typen, en waarschijolijk de waarde van 

de Junkers 88 en de Dorniers 17 te 

veel naar conservatieven maatstaf had 

getaxeerd, doch hij voegde er aan toe, 

iolichtingeo-   

Abonnements 

4 maat plaatsen 1 0.15 per regel: 
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DE MATE VAN SERVICE 

igeen factor yan beteekenis bij aankoop 

van een radio. 

Ik breng U servi 

woord8, uitgeyo 

in den .waren zin-des 

door mijn uitgelezen 

staf yan radib-technici. 
Onaigebroken sta ik middela 

RADIO-GOLDBERG'S Dag-€n 
Nacht Service voor U gereed! 

Radio-Goldberg 
— Kediri — Tel. 70 
37 — Madioen—Tel. 110 

    

VENDU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS 

J.G.W, DEKKERS — 
mx 

KEDIRI — Telefoon 280 

Emballeeren 
(Ook voor Europa en de buitengewesten) 

Transporteeren, 

Handel in Nieuw- en 
Tweedehandsch Meubilair. 

dat het nuttig zou zijo, indien alle 

escadrilles overeenkomstige berekeoin- 

gen zouden uitwerkeo, daar de debet- 
zijde heo meer bewust zou doen worden 

van hun passiva zoowel als hun activa. 

Verlies en winst. 

Op de balans komen alsactie voor: 

10 omlaaggeschoten Messerschmitts 

109, gewaardeerd op f 5.000 elk, tot 

een totaalbedrag van f 50,000 dus: 

27'/, Messerschmitts 110, elk van 
£ 10.000, totale waarde f 273.333: €€a 

Juoker 87, ter waarde van f 10.000: 

61/, Juakers 88, van f15.000 ieder, 

totale waarde £ 97.500: 4 Dorniers 17, 

waarde 115.000 per toestel, totaalbe- 

drag f 60.000: 18 Heinkels 111, elk 

van f450.000: en &an Heinkel 113, 
ter waarde van f 10.000: hetgeen een 

totaal aan activa vormt van f 950.833. 

Passiva: 26 Hurricanes verloren, 
ter waarde van f5.000 elk, totaal 

bedragende f 130.000,   Saldo #820.833. 

Meubelmakerij 
Agentschap : 

Java Koelkasten. 

  

Onder de aantallen vliegtuigen ia 

dit lijstje komea breuken voor, san- 

gezien bij de vernietiging van verschei- 

dene toestellen ook andere eschdrilles 
hebben deelgenomen. 

GAAT HET 0M 
DRUKWERK ? 

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

  

  

goedkooper. 
Vraagt offerte bij de Ked. 

Snelpersdrukkerij! 

U verbindt zich 
tot niets! 

     

    

  

 



  

    

  

Metro Grandioze Super Lacbsci 

ata ma .BO 

  

£ 2 

IE SCOTLAND” (Scbots co Scheef) 

j ewe: bekende kamieken LAUREL en HAROY in de hoofdrollen. Beo film van bet grootste lach-kaliber, 

tinteleod van gezonden humor, eev uur lang! U zult zich krom, maar ook allergelukkigst lacher! Wie dus 

eens echt genieten wil van een vroolijke avgnd, verzuime olet deze zeer bijzondere 
-—. “G1 date - — amusante film te komen zien. 

  

ATA CT TE Woensdag: 1 nevwe ,oaumont Brit sh News" No.3. 

KTT EN TIEI Wo “n0mds2e 5 nur. Kindervoorstelling van Bonnie Scotland” 

: Donderdag 19 t/m Zaterdag 21 Dec. 
WARNER BROS booast actueele film 

INTELLIGENCE” (Britsche Geheime Dienst) Pe BRITISH 
met BORIS KARLOFF — MARGARET LINOSAY — ea. uitstekende krachten. Een boeiende en span: 

Shende Ah: “dte U' het spionvagewerk in oorlogstijd toont. Spionsen en hun duister werk hebben de dag- 

Bladen en den publieken geest reeds lang gevuld en nu komt British Intelligence” het spionnagewerk 

toonen in een kokend Europa. 
oorlog komen in de film voor. 

Adembenemende ,dog-fights” in de lucbt, zeeslagen en zelfs de duikbooten 

Kortom: Een film, die U in voortdurende spanving boudt! 
— Komt dit zien ! — 

  

Hedenavond voor het laatst 

UNIVERSAL sprankelende Comedie-romance 
66 

.Love in a Bungalow” ae tere 
met NAN GREY — KEMT TAYLOR in de hooffdroilen. 

Wie van lachen en romantiek boudt, miss: deze film viet ! 

MAXIM THEATER 

  
Vanaf Woensdag 18 

£ 

- 

Dec. t/m 2 Jan. '41 

HITLER VERGAT DIT: RULE 
BRITTANNIA! 

  

  

YHistorie se repete: 

      

'Heerschappij ter zee beslist 

Partners maakt zij 
-' tot vijanden, 

Itali8's oorlogsbalans die van 

een failliet. 

Hitler imponeert Moskou 
: niet meer. 

De historie herbaalt zich, telkens en 

telkens weer. 

Het, was. de bjokkade,. die. onver- 

““biddelijk Bonaparte dwong om vaar 

het wapen van het continentaal stelsel 

ptesgrijpen, dar zija politieke positie op 

5 het vastelaod ondermijade en het bind- 
- middel der tegen hem gerichte coalities 

8 yormde. Het. was, ruim een ceuw 

later, opnieuw de heerschappij ter zee, 

die meedoogenloos druk oefende op 

# het organisme van het keizerlijke 

“ Duitschland tot het va jarenlangen 

weerstard onder dien druk bezweek. 

L
g
 

De huidiye situatie vertoont met de 

toeomalige op" belangrijke puoten eea 

jopm rkeljjke overeenkomstin zooverre, 

ieuw wordt bewezen, dat de 

beslissing over de verovering van bet 

2
 

    

continent -juist niet op bet continent 

valt, maar elders. 

1 De situatie is sanloog: de bescbaafde 
vedreigd 

met dieo verstande, dat ditmaal de 

Aa akbtbegeerie in moderoe omlijs:ing 

» yerscbijoi. en de. ondergang der be- 

1 khaving doelptelling is gemaakt van 

“ “ten” venncorschip order firma, de 

partsers hebben bun verwacbtinger 

igebduwd' op 'collectieve behartiging 

bunsar belang:p. f 
De vestiging van een ',nieuwe orde 

“ding Bdropa”waarmede de onbescbaam- 

de ambities cuimineerend iu een greep 

baar de begeerde wereldheerscbappij, 

| #werd yecamoufleerd, werd onder het 

aanbeffen van svorkende leuzzn zorg- 

vuldig voorbereid. En dat deei der 

““mtbschheid, dat voorbestemd was om 
slachtoffer van' de aspiraties der beide 

firmanten-Hitler en Mussolioi, te wor- 

den, wachtte io gelatenbeid af onbe- 

kWadm Ob is te zier, dat de moge- 

menscbheid wordt. wederom 

  

ljkheid bestond om door de handen 

ioeen te slaan te vootkomen, dat men 

steaks willig ter slachibank z0u wor- 

den geleid 

Hoe een en ander in zijo werk is 

gzgaan, en met weik cen verbijsterende 

snelbeid, is verbekend, en er behoeft 

niet verder bij te worden stilgestaas. 

Terwijl de Italiaaosche venroot wel- 

overwogen 'zich voorloopig noa-bellit 

gerent hieldeo de kas der firma stijfde 

door leveranties aan de aspirant-slacbt- 

offers, die nog niet aan de 

warza gekomen, begon de Duitsche 

beurt 

partoer resoluut aan bet vuile werk en 

zette een spectaculairen zegetocht in, 

die eerst aan den voet der Pyreseetn 

eindigde. Toen achtte Mussolini den   tijd rijp om zijn kaarten open te leg- 

gen en zich den wettelijken status van 

pelligerent aan te meten, die hem het 

recbt zou yeven om aandeel te bebben 

in de verbrokkeliny van het Franscbe 

imperium. 

Het getij keerde. 

'Tot z00over hadden de vennooten 

he: getij mee gehad. De oppositie was 

e-g meegevallen, eo het zag er naar 

uir, dat met de verdeeling van den 

buit een begin kon worder gemaakt. 

Op alle puoten hadden de berekenin- 

gen geklopt en al wat restte, was de or- 

derwerping van Engeland, Maar men- 

schelijkerwijs gesproken, kon dat geen 
mo ilijkheden meer oplevereo. Men 

had het thans io de band om den 

aaoval op Enge'and, tegelijkertijd met 

dien op Egypte in te zetten, op elk 

gewenscht moment, en succes daar- 

van was bij voorbaat 

hiog slechts af van de vernietiging van 

de Britsche vloot eo van de verdere 

aftakeling van de R.A PF. En daaroa 

waren de zprgen aan kant en kon met 

animo aan de gelijkschakeling worden 

begonnen. Misschien, wie weet, zou 

reeds de enkele bedreiging met een 

invasie al voldoende zijn om de Britten 

in buo scbulp te dozn kruipen.... 
Het leek &| verrukkelijk vao een- 

verzekerd, 

  voud, Men bad echter een kleisigheid   

geen bioscoopvoorsteliingen. 

over het hoofd gezien, dezelfde klei- 

righeid, waarover reeds Booaparte 

was gstruikeld en die vele jareo later 

oorzaak was, dat Wilhelm van zijn 

plannen tot overheersching van bet 

continent voor goed moest afzien om 

cen retraite in Doorn te zoeker. 

De Britscbe vloot. Slecits uit pure 

verwatenbeid kan men weigeren zich 

te spiegelen aan de ervaringen van 

anderen. 

Napoleor moest reeds de les leeren, 

dat Europa niet op zichzelf staat maar 

onafscheidelijk en met sterke banden 

verbonden is van de overige  wereld- 

en dat het lot van Europa 

bes'ist wordt door de mogendheid, die 
deelen 

de heerschappij bezit over de oceanen, 

die deze werelddeelen onderling ver- 

binden. Ook Wilhelm zag zijn droomen 

in rook vervliegen en moest aan den 

lijve ervaren, dat de mogendheid, die 

de zeeroutes beheerscht, den toegang 

tot de wereldmarkten behoudt en z00- 

doende het lot van Europa en feitelijk 

van de geheele wereld in handen heeft. 

Het antwoord op de vraag, waarom 

Hitler”s overwianiogen op bet continent 

van Europa hem niet de vurig begeerde 

eindoverwinving hebben gebracht, moet 

in deze richting worden gezocbt. 

Ongetwijfeld speelt bij deze guaestie 

de verhouding tusschen de luchrstrijd- 

kracbten cen overwegende rol, maar 

zelfs cen Duitsche invasie vav Enge- 

land of de vernietiging vao dat land 

de lucht kan geen doel op 

zichzelf zijo, maar slechts middel om 

het gestelde doel te bereiken: de beheer- 

sching van den Atlantischen Oceaan. 

In dit Jicht heeft men de weder- 

vanuit 

opleving van den duikbooten -ootlo08 

tegen de Britsche scheepvzart te bezien 

als eeo zeer ernsrig gevaar. 

Indizn het Duitschland zou gelurken 
om deze werkelijk blijvend te verstorer, 

dan zou zulks onzeo grooten Bond- 
gzzoot bet water aan de lippen kunnen 

brengen. Vandaar, dat geen middel 
onbeproefd wordt gelaten om dit gevaar 

te keeren co de koapste koppen van 

den Britschen marine -staf zich onaf- 
gebroken met -dit probleem bezig hou- 
den: vandaar de beteekenis van de 
vlootversterking als gevolg van de 

overdracht vas de Amerikaansche 
destroyers en de nadrukkelijkbeid, 

waarmede om afstand van nogmaals 
een gelijk guaotum wordt gevraagd : 

vandaac ook, dat met klem bij de 

Amerikanen wordt aangedrongen om 
bet tempo in de aflevering van vlieg- 
materiaal te versnelleo, opdat bet 

duikbootengevaar ook vavuit de lucbt 

afdoerd kan worden bezworen. 

      

De doorslaande “beteekenis van de 

heerschappij ter zee in dezen oorlog 

staat nier elkeen duidelijk voor den 

Er bestaat 

    

geest. daaromtrent veel 

misverstand. Velen waren van meening, 

dat het proces der uithongering van 

Duitschland een snel verloop zou heb- 

ben. De ervaring heeft echter geleerd, 

dat zelfs ia haar scberpstea vorm de 

blokkade haar uitwerking maar lang” 

zaam doet gevoclea. Daar waarneem- 

baar effect uitbleef, trad teleurstelling 

op. De meening vatte post dar, wilde 

zij Ooit resultaten afwerpen, dit spoedig 

z0u moeten sein men 't anders 

beter kon opgeven. 

En toch wijzen de feiten, sedert 

Hitler zija stormloop over West-Buropa 
iozette, uit dat zijn overwinningen, hoe 

verbluffend ook, geen zoden aan den 

dijk zetten en dat hij oomacbtig is om 

betgeen zijo legers hebben veroverd, 

tz consolideeren. Geen leger, dat hem 

op het contineot nog den voet kan 

Cwarszetten. De Britsche lucbtmacht 

taguineert hem, maakt bem bet leven 

zuur en desorganiseert bij beetjes ziju 

oorlogsapparaat, maar is voorsbands 

vog niet bij machte om hem te beletten 

de vruchteh van ziju overwinningen 

te plukkes. Wat hem daarbij den weg 

verspert, kan siechts zija de Britsche 

vloot, 

Het gaat daarbij voorshands nog 

Diet om de voedsel-rantsoznen der 

hunoen, en evesmin nog om da olie- 

voorradec, Hoe belazgrijk deze aa:- 

gelegenheden op zichzelf reeds nu zijo, 

geo straks in toznemeode mate zija 

zullen, voor het oogeoblik prevaleert 

de politieke kant van de zaak.   

Den oplettenden waarnemer ontgaat 
het daarbij niet, dat de druk van de 
Britsche heerschappij ter zee als een 

splijtzwam werke. Zij drijft Duitschland, 

Ikali#, Rusland en Frankrijk uiteen en 

maakt de nieuwe orde in Europa, 

waarover zooveel te koop is geweest, 

regelrecht tot een aanfluiting, 

Aan Hitler en zijo veracbtelijken 

Italiaaoscben bondgenoot gaat zich 

voltrekken hetzelfde noodlot, dat zija 

schaduwea wierp op het pad van 

Bonaparte: hun bondgenooten, of wie 

dat zouden kuonen zija, vervreemden 

zich van hen, tegenstellingen verdiepen 

zich en groeien tot vijandschappen uit. 

Rusland. 

Ia het geval van Rusland is dat al 

zeer opvallend. De Russische gedragslija 

is duidelijk beheerscht geworden door 

vrees voor bet Duitsche leger. Ideolo- 

gisc3e overwegingen hebben daarbij 

evenmin gewicht in de schaal gelegd 

als imperialistische ambities. In dat 

raam passen zoowel het fameuze pac: 

tusschen Stalin en Hitler, de deeling 

van Poleo, de bezetting van de Balti- 

sche staten als de oorlog met Finiand 

en ten langen leste inlijving van Bes- 

sarabiz en de Boekoewina. Enal even- 

zeer staat het vast, dat alleen en uit- 

sluitend de door de blokkade uitgeoe 

fende pressie den Duitsche opmarsch 

in de richting van Hongarije en Roe- 

meri$ kan verklaren, Het gebrek aan 

olie doet zich nijpend gevoeler, en het 

lijkt alleszios waarschijolijk, dat Duitsch- 

lasd—dat io Graziani's onderoeming 

aiet zoo heel veel fiducie heeft—voor 

de omvatticg van Ejypteen bet bezit 

van Irak betrisico van een oorlog met 

Turkije heeft over gehad, althans de 

  

Afdeeling Radio 

Fa. van WINGEN 

Uw Radio Defect? 
Bel op Kediri 13! 

Radio van WINGEN. 
Ons reparatieatelier is ultramodern ingericht. Hier- 

door zijn wij in staat om 

zelfde dag, dat ze bij 

radiotoestellen op de- 

U thuis (Kotta) worden 

weggehaald, onder garantie gerepareerd op te le- 

veren. 

Buiten KEDIRI binnen 2 dagen. Uw toestel is 

dan tevens zoowel electrisch als mechanisch ge- 

controleerd. 

  

LEESBIBLIOT HEEK 
  

De ebonnementsgelden bedragen : 
1,— per maand voor €€n boek 

f 1,75 per maand voor twee boeken tegelijk 
f 2,50 per maand voor drie boeken tegelijk 

met dien verstande, dat UI z00 dikwijls moogt ruilen als CP silt 
Indien U duseen abonnement voor &€n boek 
heeft, waarvoor U &€n gulden betaalt en U 
ruilt het boek iederen dag, 
voor 
gulden. 
Wordt lid van —-— 

DJABA.-. 

30 boeken 
dan betaalt U 

toch niet meer dan &€n 

KOTTA 
—  LEESCEZELSCHAP — LEESBIBLIOTHEEK '”— 

Ked. Snelpers Drukkerij, 

 



  

aan — — 

aa : 
- mogelykireid ervan ernstig moet hebben 

Overwogeo. 

Welke in zoodanig geval de houdiog 

van Stalia Zouzija geweest, of hij met 

de As gemeene zaak gemaakt heeft, zijn 

onzijdigheid bewaard of eventueel de 

Grieken, Turkea en de Britten z0ou 

hebben ondersteund, laat zich bij bena- 

dering niet vaststellen. Het zal intus- 

scheo weinig tegenspraak vinden, dat 

indien Stalio de partij-vao Hitler had 

opgenomen, dit slechts zoolang zou 

hebben geduurd tot bij er volkomer 

zeker van is, dat hij den Duitscher niet 

langer behoeft te ontzien. Zoodra hij 
dat Hitler de giftanden zija 

uitgetrokken, zal de Moscoviet hem caar 

den strot vliegen. 

meent, 

De gebeurtenissen van de laatste we- 

keo, die de dicrators, Mussolini zoowel 

als zijo partaer, in dwangpositie hebben 

gebracht, rechtvaardigen. de veronder- 

steliing, dat Moskou niet meer ia die 

mate door de potentieele kracht der 

Duitschers wordt geimponeerd als 

vroeger het geval was. 

De prestaties van het Engelsche 

luchtwapen. Amerika's vastberaden 

houding en de steeds aan waarschijn- 

ljjkheid wionende uitscbakeling van Itali& 

hebben daarin ongetwijfeld 

gespeeid. Maar stellig zal daarbij den 

doorslag hebben gegeven de overwe- 

giog, dat cen samengaan met Duitsch- 

land onder den dwang der omsrandig- 

heder, bij voortzetting der blokkade 

tot de mogelijkheid leidt, dat Hitler hem 

toegang. vraagt tot de korenschuren 

van de Oekraine eo de broonen van 

een. rol 

den Kaukasus, z00 aiet goedschiks dan 

kwaadschiks. Zoo rijpt de niet te over- 

bruggeo tegeastelling tusschen Ruslard 

co Duitschland onder den druk der 

blokkade tot een conflict, dat mogelijk 

door Duitschlard zal worden verhaast 

wanneer bet zich daartoe sterk geroeg 

gevoecit en geen andere uitkomst mcer 

ziet, Maar ten aanzien Wwaarvan even- 

zeer kan worden volgehouden, dat 
Rusland er geen been is zal zien om 

het wit te lokken, zoodra Duitschland's 

militaire macht symptomeo van aftake- 

ling gaat vertoooen, Eeo en aoder moge 

verklaren, waarom Rusland thans een 

houding van uitgesptoken non-bellige- 

rentie beeft aangenomen, en Duitsch- 

land dwingt om zich opalle eventuali- 

teiten voorbereid te houden. 

Italis, 
Met Itali# staat het weer eenigszins 

anders. 

Het kan voor Mussolivi niet lang 

verborgen zijn geblever, na zijn laffe 

oorlogsverklaring aan Frankrijk dat, eo 

in welke mate, bij zich had misrekend. 

Want Engeland capituleerde niet, achtte 

het ver beneden zich om met Hitler 

vrede te sluiten en Frankrijk het gelag 

te laten betaleo. Hitler, behept met 

minder scrupules, dacht er anders over, 

sloot een wapenstilstand met Vicby en 

liet den Italiaanschen bondgenoot er- 

voor opdraaien. 

Dit was z00 klaar alis de dag. Hitler 

bebield een overland verbinding met 

Spanje, maar een dergelijk voordeel 

ging den neus vav den Duce voorbij. 

De oudere vennoot ontzegde bem de 

occupatie van de Fraosche Riviera, 

z0odat de verbinding met Spavje uit- 

bleef, hoewel bij in den burgeroorlog 

BOERDERIJEN 
KEDIRI 

MULOWEG / MADJENANG 

Telefoon Ked. No. 225 
—. SG 

Levert versche volle 
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verreweg de belangrijkste bulp had 

geboden. Dat er geen verbiading over- 

'zee tot stand kon worden gebracht, 

daarvoor zorgde de Britsche vloot. 

Maar daarbij bleef het niet. Hitler 

nam, met het oog op zijo invasie- 

plannen, van Frankrijk al wat hem 

daarbij van dieost kon zijo. Opnieuw 

bleef de Duce in de kou staan ea 

moest bij 't Middellandsche 

Zee alleen tegen de Britten opkosp- 

pen. Ea hozwel men den Duce in de 

in de 

meening had gelaten. dat deze zee 

mitsgaders de omringende gebieden: 

Spaoje, het Fransche 

Afrika en Syri8—tot den Italiaanschen 

Lebensraumi behoorde, 1 was tr 

ten overvloede niet hij, maar wel de 

imperium is 

Fiihrer, die met Laval ging keuveien 

over de ,nieuw2 orde” in Europa. 

Zelfs bieef, den Duce de vernedering 

niet bespaard, dat Hitler zich in Mid- 

den Europa bombardeerde tot 

domineerenden fectorein Midden Eu- 

den 

ropa, een onderscbeiding, die hij steeds 

had geambizerd. Zija iavloed in Hon- 
garije en Roemenit# taande snel om 

allengs gehrel en al te verdwijnen, io 

Frankrijk kreeg hij ' zo00min als in 

Sparja een voet aan den groad en in 

Albani2 pleegde bij, overigens volko- 

hara kiri, 

De Italiaansche oorlogsbalans ziet 

men uit vrijen wil, 

er weinig bemoediygead uit, vertoont 

niet anders dan debet- 

posten, en het perspectief is al even- 

voorshands 

mis rooskleurig. 

Hitler scbijot er al ernstig over te 

denken om de vennootschap te ont- 

binden, heeft den Duce waarschijnlijk 

al losgelaten en doet duidelijk moeite 

om Fravkrijk vcor zijn zaak te wianen 
met de kennelijke bedoeling om in 
Europa ceo verdedigende stelling in 
te nemen: De blokkade schakeit bij 
op die man'zr weliswaar niet u!t, en 

zijn kwetsbaarbeid voor luchtaanvallen 
b'ijfr dezclfde, maar tegen rechtstreek- 

sche aanvalizn van de Britsche vloot 
besft bij zich in die positiz veilig ge- 

steid. 

De Duce echter heeft zija voik, dat 
den huidigen oorlog verre van geest- 
dkiftig inging, niet avders te bieden 
dan eenije koloniale oorlogeo, die 

stuk voor stuk een calamiteus verloop 

hebben, mitsgaders bet vooruitzicht op 
een winter vol kommer en ellende, 

waarin voortdurend in omvang toene- 
mende luchtbombardementen de eenige 
afwisseling zullea vormen. Dezelfde 

Britsche vloot, waarover bij nooit 

raliet zich in uitgezocht smalende be- 

woordingen uit te laten, verspert hem 

tbans den weg in alle richtingen waar- 

been zijn iidele ambities hem in bet 

jongste verleden dreven: Griekenland, 

Egypte, dat hij even in 'n ammerijtje 
Onder den voet zou loopeo, en zelfs 

Abessynit, waar zijo legioenen een 
zekeren ondergang tegemoet gaan. 

Onverbiddelijk ondermijot de pressie 

van de heerschappij terzee de de po- 

sitie van den overweldiger in de 

geoccupeerde gebieden om het even 

Of zija faam Hitler dan wel Mussolini 
lvidr. Die druk dwiogt deo usurpator 

tot vexaties en dwangmaatregelen, die 
ze!fs volkeren, welke de nederlaag in 

al haar bitterheid hebben woeten proe- 
vco, niet kunven tolereereo, die hen 

tot wanhoop drijven en ten slotte bet 
verzet doen ontbranden. 

Wanneer de vlammen daarvan straks 

om zich been grijpen” in Polen, in 

Bohemen en in het Westeo, zal men 

daarin de uitwerking hebben te zien 

van de beheersching zoowel van de 

zee als van de lucht, welke de tyran- 

nen steeds verder den weg van de 

terreur opdreef, en hen aanzette tot 

bandelingen, die de maat deden over- 

loopeo.   
.SCHRAUWEN“ 

WATES 

PERCEEL-PAKISSADJI 

melk. 

Karnemelk, Yoghurt, 

Room en Boterolie 
Prima kwaliteit. 

Leverancier van de groote ziekenhuizen te 

Kediri en Paree en de meeste Doctoren 
ter plaatse 

Beleefd aanbevelend 

L. H, SCHRAUWEN'   

  
| industrie in Britsch-!ndis, vooral tijdens 

    
  

    

Peng nan Sebhasir entitas 

De politieke strijd 
in Br. -Indis. 
  

Mohammedanen zoeken cen 
£ middenweg. 

Allahabad, 13 December (Rtr.). Ia 

aansluiting op het bericht, dat door 

den welbekenden politieken leider Sir 

Tej Sapru, cen verklarirg werd uitge- 

geveo, waarin hij suggereerde dat on- 

middellijk bijeeokomst 

Gandhi en den leider van den Britsch- 

ladischen Mohammedaanschen bond, 

Jinvah, zal plaatshebben, kan nog bet 

volgende worden gemeld. 

Sapru zegr io zijo verklariog dat de 
beide leiders de situatie gezameriijk op 

cen tugschen 

vrije en openbartige wijze behooren 
te bespreken, waarbij zij vasibesloten 

moeten Zijn om tot Overeenstemming 

te komen. Ook zu:leo Gandhi evo Jin- 

nab ecen ontmoeting moeteu hebben 

met vertegenwoordigers van de Sikhs 

en andere Britsch-Indische gemeec- 

schappen e» vao de Paria's. Sapru 
zegt verder, dar Gandhi en Jinoah 
cen bezoek zouden mocten brergen 
aan den onderkoning tea cicde te ko- 
men tot cen reconstructic vao de v66r 
het uitbreken van den ocorlog besiaar- 
de regeering, opdat aan deze bet ka- 
takter van een national regeering 
gegeven zal kuanen worden. 

Sapru verklaarde verder nog dat 
een ,ladian Defence Member of Exe- 
cution Council” moet worden benoemd. 
Voorts moet naar zijr7 meening een 
begin met het stichten van een zware 

den oorlog, gemaakt worden. Tenslot- 
le dringt Sapru erop aan dat io de 
Brirsch-lodische provincies wederom 
grondwettelijke regeeringen zullen wor- 
den irgesteld. 

Gowverneur - generaal 
van Formosa. 

Kobe, 13 Dec. (Domei). De nieuwe 
Gouverneur - generaal van Formosa, 
admiraal Kiyoshi Hasegawa, is heden 
12.00 v.m,, aan boord van bet pas- 
sagierssch'p ,Yamate Maru”, vit Kobe   naar zija bestemming vertrokken. 

  

(MK FACTOR arlikelen 
ama ami i 

Thans compleet 
verkrijgbaar bij de 

1 agent: 

Toko .,MILADY” 
Aloon-aloon-str.— 

KEDIRI. 

  

  

  

  

Bloemenhandel ,Besoeki" 
pa ORION Teii. No. 97. 

Steeds versche bloe- 

men in voorraad, be- 

stelling van bloem- 

stukken, kransen etc. 

Beleefi aanbevelend. 

  

  

TOKO 66. 
BOMBAY-WINKEL 

Verkrijgbaar 

Nieuw en goedkoop stof 

voor 

Gordiinen en 

Portier's 

T. NATHIRMALL 
  
  

  

    

| 
ATTENTIE!! 

Wederom verkrijgbaar 

sii ET 

BABY- 

BOEK" 

  

Prijs 1,50 per expl. 

bij de 

Kedirische Snelpers Drukkerij. 

      

Beveiligt U tijdig!! 
Wij leveren : 

penenang seng anna. mantan Songon kematanaga, 
PROTESTANTSCHE KERK 
“ Hollandsctie Kerkdibaaten: "3 
15 Des., M0 Kediri  . 1 .. 9 mx 

1 ' B4 ami 
  

OOST-JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEN 

lederen Zondag,. 9 uur V.m. " 
Te Kediri (Baloewertistrant), Blitar, 

Tosloe-gagoeng, Ngandjoek, ca, te 

Paree 7 30 uur o.m. : 

  

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Zondag. 

te Kediri le H. Mis 6 uur 4. m. 

2e H. Mis 7.30 uur v. m. 

Lof 

6 uur v. m. Stille 

5,30 uur a. m. 

H, Mis 

Hoogmis 

Lof 

te Blitar 

7.30 uur v. m. 

5.30 uur n. m. 

Onderricht Katb. Javanen 6 uur n.m. 

  

TE HUUR 
Bandarlor No. 9 

Wegens vertrek 

Een groot huis met groote v6br- en 

achtererf — - — 2 

ft 30,— 's maands 

ingaande 1 November 1940 

te bevr. Ked. Snelpers Telf. 83. 

  

TENG HONG TJIANG 
VENDUHOUDER — COMMISSIONNAIR 

MEUBELMAKER 

TRANSPORT — ONDERNEMING 

KEDIRI — Klentengstraat 64 —- Telef. No, 107 

Venduties 
Vrijdag 20 December '40 

ten huize van den Heer 

H.Ch. Nanlohy 

Bureauopz:cater b/d Prov. Irr. 
afd. Brantas. 

Ringinsirah 24 Kediri 

Dinsdag, 24 December 1940, 

ten huize van den WelEd. Heer 

H.A. de HAAS 

Boekhouder Autohaodel A. Smelt, 

Hoofdstraat — Kediri. 

Vrijdag 3 Januari '41 

van Hr. G,J.C.A. Hening 

Tuinge#mployeerde 9f. Poerwoasrie 

te houden in onze toko 

Hoofdstraat Kediri. 
Z 

Zaterdag 4 Januari 1941, 

ten huize van dea Heer 

A.F. Lens 
Verificateur der In- en witvoerrecbten 

en Accijozeo, 

Baloewerti 11. Kediri. 

Adres voor: 

Moderne en antieke meubels. 

Staalmeubels en ledikanten 

chroomd of gelakt. 

Tweedehandsche meubels 
Emballeeren en transporteeren. 

ver- 

  

een mocie tennisbaan voor Dinsdag, 

Woensdag en Zaterdag, gelegeo 

achter Soelpersdrukkerij p.w.   f 6,— 

    

TELEFOON No. 52. 

  

LUCHTBESCHERMING 

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

RESIDENTIE APOTHEEK KEDIRI 

  

       



    

RAIN HA SA TO 4 AL Sea gn DU di 1 

h -aversicbt .overgenomen' vit” het' Soer. Hbld. 

PE: OPMARSCH' DUURT: VOORT- 

    

    

Vooruitgeschoven Britsche troepen reeds 

ver over Libysche grenss Italianen- hou- 

den nog te Sollum stand, pauze in 

opmarsch verwacht. 

———— 

Catro, 16 Dec. .(Reuter). Een com- 
muniguk van bet Britsche hoofdkwar- 

tier meldt, dat de Britsche vooruitge- 

schoven troepen zich thans een goed 

stuk over de Libysche grens bevinden, 

waar de gevecbten voortduren. 
Er wordt aan toegevoegd, dat de 

vijand oog steeds in de krachtig ver 

dedigde posities te Sollum stand houdt, 

terwiji'het siechte' weer bet zicht he- 

lemmert. . ., 

Aan de 'grens van den Soedan had- 

den de,Britsche patrouilles een suc- 

cesvollen dag. 

Cairo, 15 Dec. (Reuter). Ofschoon 

de strijd in den afgeloopen nacbt aan 

en stuk door beeft voortgeduurd, be- 

staan er aanwijzingen," dat een pauze 

in deb'Britscben opmarsch zal intreden 

DesBtissche itroepeo geven ecbter de 
Italiaven, die trachteo hua stellingea 

in de grensgebitden te” consolideeren, 
en hevige afstraffing. 

Alexandrit, 15 Dec. (Reuter), Ao- 
dersoo, speciaal correspondent van 

Reuter bij de Britsche vloot, meldt 

het volgende vit Alexandrit. 
Italiaanscbe krijgsgevangenen blijveo 

io grOoten getale in Alexandri& aan- 

komen. Heden zijn der. geheelen dag 
door Italjaansche krijsgevangenen. bij 

de kazernes aangekomen. Zij worden 

Hevige aanval op Ita- 
liaansche viloot en 

. op Napels. 

Voltreffers geboekt. 

Cateo, 16 Dec. (Reuter). Een com- 

muniguk van het hoofdkwartier der 
R.A.F. in bet midden-Oosten meldt, 

dat vijf voltreffers werden geboekt op 

een concentratie van Kruisers en tor- 

pedojagers, resulteerende in vier groo- 

te ontploffingen : dit vond plaats tij- 

dens een zeer “hevigeo, en 'geslangden 

aaovel, lapge-afstandsbommenwerpers 

der R.A.R. op Napels, in den nacbt 

van 14 op 15 December. 

De bommen barstten o.a. uiteen op 

een landingshoofd wanraan twee siag- 

schepen lagen gemeerdj dientergevolge 

Ontstonden branden, die zeer langen 

tijd bleven woeden. 

Eta Britsch zijo 

gebeele b-mmenlading rabij evo slag- 

scbip uit. 

Terzelfdertijd /werd het “viiegveld 

aangevallen, 

| Spoorwegstations en spaorwegver- 

bindingen werden aangevallen, resul- 

Vliegtuig wierp 

waar brand:n uitbraken, 

teerende.ia drie zw:re ontpioffingen, 

gevolad door .e»n aantal branden. 

FEUVILLETON 

SPAANSCHE DUKATONS 
(Spanish Doubloors) 

Uit het Engeisch 

" 4 va Bi 

Camilla Kenyon 

35) 

Miss 

toon, 

helaas, wel wat te wenscheo lier, 

zeide 

welke aan kalmte ea waardigheid, 

Browne”, ik op cen 

nals het eenige doel vao.... uw lange 

toespraak geweest is, om me te ver- 

tellen, dat ik van eesig aandeel in 

dien bespgrtelijken schat van u uitge- 

sloten ben, dan heeft ueen heele dosis 

energie verkooeid. In de cerste plaats 

geloof ik-niet eens aan't bestaan van 

o0'D sebat. (Dat was de waarheid : 

1 

    

door groote menigten met intense be- 

langstelling gadegeslagen. »Macaroni's”" 

is het woord, dat thans io Egypte bet 

meest wordt gehoord. 

De Britsche troepen, welke zich io 

de achterhoede bevinden, en die trach- 

ten de slagveld-zone te zuiveren, zieo 

Zich voor een enorme taak gesteld. 

Men zal zich dit goed voor oogen 

kunnen stelleo, wanneer in aanmerking 

wordt genomen, dat gevochten wordt 

io een gebied, dat zich over een af- 

stand van 1200 vierkante mijlen uit- 

strekt. 

Thailand en Indo-China. 

Hanoi, 15 Dec. (ULP.), Io cen of- 
ficieel Overzicht van de vijandelijkhe- 

den van Zaterdag en beden wordt 

verklaard, dat acbt 

plaatshadden op steden in Iodo-China, 

Wwaarbij meer dan 100 bommen wer- 

den geworpen. Hierdoor werden 3 

Franschen gedood, terwijl vele huizeo 

Iverden verwoest. 

Aan dit overzicbt wordt de volgende 

verklaringitoegevoegd : , Waarschijnlijk 

zullen door ons hedenavond ernstige 

vergeldingsmaatregelen genomen woi- 

den. Bommen zijn thass het eenige 

middel om te protesteeren, 

diplomatieke kanalen afyesoeden ajo. 

luchtaanvalleo 

daar de 

Alle Britsche vliegtuigen keerden 

veilig terug. 

Nederland 

Nederlandsche duikboot verloren. 

Aseta meldt uit Batavia, 

den bevelhebber der Nederlandsche 

Zeestrijdkrachten te Londen machtigiog 

werd ontvangen tot het bekendmaken 

van bet feit, dat eenige maanden ge- 

  

dat van 

leden een onzer duikbooten io den strijd 

met den vijand nabij de Duitsche kust 

verloren is gegaam 

De namen der opvarenden, die met 

hun schip onderginger, werden reecs 

vermeld in de verliczenlijst der Ko- 

nioklijke Marine. die op 9 Augustus j-!. 

werd gepubliceerd, en waarvan kort 

geleden door A.N.P. te Londen een 

gedeeltelijke herbaling werd gegeven. 

Turkije. 
  

De huidige situatie. 

Askara, 16 Des, (Reuter). In de 

Turksche hoofdstad acbt men het niet 

waarscbijalijk, dat de door Iral:8 gele- 

den nederlageo zulleu leiden tot een 

door Hitler in zijn politiek aan te 

brengen wijziging eo tot het onderne- 

men door den Duitschen kerselier Van 

mijn tjdclijke inzinkiny was aan de 
algemeene opwinding te wijten-) In 

mijn oogen bent u z00 dom 2n n-lef, 

als ik niet gedacht bad, dat eev vo'- 

mensch ziju kor. En in de 

tweede plaats z0u ik er niet aan den- 

iets aan 

Wwassen 

ken om te nemen, zelifs al 

20u'u iets vinden. Deckt u datik met 

menschen, die niets voor mc voelen 

en die miju eigeo tante van m2 ver- 

vreemd hebber, meegegaan ben, alleen 

om een handvol ongelukkiye goudeo 

dukatons? Eo dan de manier waarop 

ik meegegaan ben.... 

als eea stuk bagage, dat moet blijven 

staan, waar het neergezet wordt. Tan- 

te Jane!” ging ik verontwaardigd voort, 

terwijl ik me tot mija bloedverwante 

die angstige 

ooger als een automaat van mij vaar 

tegen mijn wil, 

wendde, met groote 

Miss Browne en vice versa zat te 

kijken. ,Heeft u dan geen greintje 

     
  

een campagae op den Balkan teneinde 

Mussolibi te redden. 
De Duitsche propaganda in Tur- 

kije verklaart “ten” minste' dat Italit 

den oorlog' tegen Engeland en 

Frankrijk' is begonnen zonder goed- 

keuring van Duitsche zijde waaruit 

de gevolgtrekking zou kunnen worden 

gemaakt, dat Duitschland oiet verplicht 

is Itali8 te bulp te komeo. 

In Aokara is men van meening, dat 

de Italiaansche situatie wanhopig zal 

worden alvorens Hitler bereid zal zijn 

gevonden om troepen van het Wes- 

telijke tooneel van den oorlog weg 

te zenden, dat Duitschland beschouwd 
als het gedeelte van het slagveld waar 

de beslissende slag za! worden geleverd. 

Japan 
De nieuwe nationale 

structuur, 

Een uiteenzetting. 

Tokio, 16 December (Domei). De 

woordvoerder van bet inlicbtingen- 

bureau, Dr. Nobufumi Ito, verklaarde 

hedeomorgen tijdens zija cerste onder- 

houd met de vertegenwoordigers der 

buitenlandsche pers, dat Japans nieuwe 

pationale structuur de werkzaambeden 

van den Rijksdag nietzal beinvloeden. 
Dr, Ito ontkende, dat 

CcOperatieve raad van de vereeniging 

van nationale dienstea den Rijksdag 

zal verklaarde dat, 

terwijl deze raad tot taak heeft een 

betere samerwerking tusschen de .re- 

de ceotrale 

vervangen en 

geering en den Rijksdag tot stand te 

brengeo, de taak van den Rijksdag 

ongewijzigd zal biijver. 

Ia antwoord op eea desbetreffende 

vraag verklaarde Dr. Ito, dat Japans 

nieuwe nationale structuur op funda- 

van die van 

hland, wat de funda- 

opvatiicg 

staat betrefr. 

mentecle wijze verschilt 

Itali& eo Du'ts 

menteele 

  

van het gegrip 

De beweging voor ee» nieuwe na- 

tiosale structuur io Japan is begona:n 

met bet doel het nationale systeem 

Opsieuw te bevestigen, doch daar is 

niets vicuws in, 

Ito verklaarde: ,Dz 'aatste jaren 

was het nationale begtip minder dui- 

“delijk dan tevoren en bet is hoog tijd 

bet nationale begrip van staat en re- 

geering duidelijk te maken”. 

Ia artwoord op de vraag ot het 

“Meiji-stelsel, dat werd ingevoerd na 

de hervormingen van Keizer Meiji in 

1868, onjuist was, verkiaarde Dr. Iio, 
dat dit stelsel voor die tijdeo het juiste 

was, evena!s het buidige stelsel dit is 

voor dea tegenwoordigen tijd. 

Op de vraag wie voorzitter zal zija 

van de vereeniging wan nationale 

diensten, weike vereeniging stuwkracht 

zal gevea aan de beweging voor de 

nieuwe nationale structuur, antwoordde 

Dr. Ito, dat de premier ex officio 

voorzitter zal zija van de vereeniging. 
Dr. Ito adviseerd: de buiteolandsche 

Correspondenten bij de bestudeering 
van dea beweging voor een nicuwe 

nationale structuur bet vraagstuk niet 

daar deze beweging cigen isaan Japan, 

familietcots meer.,... Over genegenbeid 

spreek ik niet eens, dat u rustig kunt 

blijven zittep, terwijl ik zoo behandeld 

word? Best uin de paar weken z00 

bebzuchtig en v-ekkig geworden, dat 

al uw vroegere gevoelens verdrongen 

zijo door het verlangen om ongeluk- 

kige, met bloed bezoedelde dukatons 

te hebben?” 
Taste Jane: begon erbarmeliik te 

builen ,,Maar..... Virgioial" jammerde 

ze, »WAat.,,., onverantwoordelijik van 

je, om zulke dingen te zeggen. Eerst 

was alles zoo genoeglijk en gezellig... 

en toen kwam jij—en op z00'n rare 

manier. Als je maar zoo attent was 

geweest, om van te voren te telegra- 

feeren! En wat die bloedvlekken be- 

treft..... je tante' Susan had een mid- 

deltje. waarmee je ze pracbtig overal 

  

uit kon krijgen..... ik herinver me nog   heel goed dien keer, toeo-die kleine 

  
van een Westersch standpuat te bezien, | 

doch ,volkomen eenvoudig”. Hij vceg- | 

  

de hieraan toe: 
ervan' wordt gevormd doot “het feit, 
dat zoowel de” regeering als het volk 
zich op krachtige wijze moet vereeni- 
gen in dienst van den troon en dat 
de een nooit in oppositie van de. an- 
dere moet zijn. 

De betreurenswaardige neiging, 
welke zich bij de parlementaire 
regeering in dit land heeft ontwikkeld, 
was io laatstgenoemde ricbting, terwijl 
de wil van den Rijksdag den wil van 
de regeering moet vertegenwoordigen 
en omgekeerd”. 

Wat de voorgestelde wijziging van 
de kieswet aangaat verklaarde Dr. 
Ito, dat de regeeriny bad besloten de 
kieswet te wijzigen in overeenstemming 
met 

  

EEN PRACTISCH, HANDIG EN KOSTBAAR 
WERK VOOR EEN LUTTEL BEDRAG! 

DE AUTOWEGEN -ATLAS 
van JAVA MADOERA en BALI 

1 3,25, 
io 5 kleurendruk 
op stevig ivoorcarton 
met Cartonnen omslag eo linnen rug, 

op Schaal 1: 500.000 
in totaal 9 aansluitende kaarten compleet bijgewerkt, en 

waarin opgenomen: 

alle berijdbare wegen 
Kilometerafstanden vao plaats tot plaats 

Hoofd-Afstandstabel voor grootere afstanden 

Bergen en plaatsen met hoogte-cijters 

Spoorwegen, Vliegvelden, Ondernemings - fabrieken 

Pasanggrahans en vele aanwijzingen voor toerisme. 

1 Verkrijgbaar bij de Ked, Snelpers. 

“   

De grondgedachte 

de juiste opvattingen van bet 

  

    

  

   nationale systeem door uitsloitendki 
recht te verleenen aan gezinshoofder 
in plaats van het bestaande systeem, : 
waarbij alle mannen stemgerechtigd 
zijo, hoewel, tea aanzien van oud- 
strijders uitzonderingen “kunneo wor- 
den gemaakt. 

Een gevolg hiervan zal (een ver- 
mindering van het aantal zetels in den 
Rijksdag, dat thans 466 bedraagt, zijo. 

Ito verzekerde “dat de Wester- 
lingen het stemrecht mogen beschoti- 
wen als het recht om te ' stemmen, 
doch dat de Japanners het beschouwen 
als een plicht om te stemmen. 

| 

ma 

  

  

  

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. 
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Door eigen import zijn wij in staat de beroemde 

CARIBONUM producten, z. a. 

Carbonpapier in diverse soorten. 
Schrijfmachinelinten in alle breedten, 

Schrijf-, vulpen- en stempelinkten. 
N
N
 

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

beneden Soerabaiaprijzen, 19 
te leveren. 

N.V, KEDIRISCHE SNELPERSDRUKKERIJ 

jongeo op dat mooie kleedje in den 

salon een neusbloeding had gehad. 

Maar ik zou denken, dat met goud- 

stukken wasschen even goed zou hel- 

pen.” 

Ik kon niet bepaald zegger, dat de 

zaak door dit ristje opmerkingen een- 

voudiger Ik deed mijn mond 

open, om haar dit te zeggen... maar 

Miss Browne was me voor. 
»Miss Virginia Harding heeft toe- 

gegever, dat 

enkele aanspraak op de eventueele 

baten van deze expeditie kan doen 

gelden? .... dat is toch in 't kort, wat 

Uu z00even gezegd beeft, is 't niet, 

Miss Harding?” 

»Gaat uuw gang maar,” antwoord- 

de ik, schouderopbalend. 

»Dan stel ik voor Mijoheer de Se- 

Ccretaris” — dit met een statige hoofd- 

beweging, in de richting van Mr. 

werd. 

ze billijkerwijze geen 

  

Tubbs... ,dat u het door u opgestelde 

geschreven document aan Miss 

Virginia Hardiog ter onderteekening 

voorlegt.” 
»Neen maar,” mengde zicb Mr. 

Vane in het gesprek. , Wat vind ik 

dat dunnetjes,” zeg !” 

en 

Daar de hier aanwezigen van ver- 

scbillende opinie schijven- te zijn”, 

antwoordde Miss Browoe vit de hsog- 

te, ,is het misschien verstandiger, om 

de guaestie in stemming te brengen. 

Laten degeneo. die er v6dr zijo, ja 

zeggen.” 

Wordt vervolgd.
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