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STADSNIEUWS 

  

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

Een long-onderzoek zorder 1bntgen 

onderzoek is onvolledig. 

  

Toneelavond. 

R. K. Bondsgebouw - Kediri. 

Zondagavond 16 Maartas. 

om 8 uur zal in bet R. K. Bondsge- 

bouw alhier eea toneelspel worden 

opgevoerd: ,Om-het-kind” drama 
in 4 bedrijven. Deze toneelavond wordt 

gegeven b.g. van het eerste lustrum 

van de R. K, Padvinderj. . . . 

Eotree # 0.30 incl. S. B. Plaatsen 

kunven besproken worden A4 f 0.10, 

adres: Pastorie Muloweg 3. Perso- 

nen beneden de 1d jaar heb- 

ben geen toegang. Voor verdere in- 

lichtingen, zie de programma's. 

Buslichting Postkantoor, 

In verband met de statistieksche werk- 

zaamheden gedurende 't tijdvak 9 t/m 

22 Maart 1941 worden de lichtingen 

der hulp brieveobussen een half uur 

vervroegd, 

Regentschaps inkomsten. 

De inkomsten van bet regentschap 

over de maand Januari hebben ia 

totaal f13146,93 bedragen en wel wat 

betreft den gewonen dienst f11.410,01 

en wat betreft den buitengewonen 

dienst f1736,92. 

Hiertegenover staat een totaal aan 

uitgaven van f46.546,37. De grootste 
uitgaafposten vormen de bezoldigingen 

en bijzondere toelagen ad. f15.816,99 

en de aanvullende subsidie ten behoe- 
ve van de exploitatiekosten van bet in- 

landsche volksonderwijs ad. f13,368,—. 

De uitgaven voor den buitengewonen 

dienst bedragens slechts f3289,39. 

Van de in komsten noemen wij de 

Voertuigen-belasting ad. f5955,-— en 

de rooigelden ad. f353,08: er werd 

nog niets ontvangen aan opcenten van 

de personeele-, verpondings- en in- 

komstenbelasting, 

De passers brachten f3381,87 op, 

hetgeen niet onbevredigend is, De 

overige bronsen van ivkomsten vloei- 

den in de eerste maand van het jaar 

nog maar heel traag binnen. 

Voor de stadswacht. 

Zaterdagavond gaf de band vaneen 

onzer oorlogsbodems een buitenge- 

woon geslaagden avond in de societeit 

Brantas. De ass, -resident van Kediri, 

de heer Scheltema, hield als voorzitter 
van het comit& ,,Stadswacht Kediri” 

een treffende toespraak tot de aanwe- 

zigen. ,Zooeven bij uw binvenkomst 

werd u aangeschoten door lieftallige 

jongedames, die u vlaggetjes verkoch- 

ten, waarop de woorden stonden 

»Stadswacht Kediri”, Vanmorgen heeft   
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reeds menig uwer bezoek gehad van 

enkele dames, die u vroegen om een 

finksche maandelijksche bijdrage voor 

Onze stadswacht. Ook deze avond is, 

dank zij de activiteit van het societeits- 
bestuur en de medewerking van een 

Marineband, gewijd aan de stadswacht. 

U zult nu wel eens nadere bijzonder- 
heden over deze Stadswacht Kediri 

willen booren”. Aldus begon spr. zijn 

rede. 

De luchtbeschermings- 
oefeningen. 

Naar wij vernemen, zija de voor- 

schriften op het gebied van verduiste- 

ring tijdeos de jongste Icchtbescher- 

mingsoefeningen goed nagekomen, al 

moesten nog enkele waarschuwingen 

worden uitgedeeld. De brandweer-en 

Opruimingsploegeo werden ingescha- 

keld, evenals de ordonnance-dienst. 

Gelijk bij de vorige oefeningen werden 

ook nu de meeste toko's en warongs 

om 6 uur gesloten. Na genoemden tijd 

was er bijna niemand opstraat te be- 

kennen. De inwoners van de aan den 

rand van de stad gelegen dessa's 

droegen er z0rg voor tijdig thuis te 

zijo. De verduistering van de dessa's 

was uitstekend, 

Spitfire-cabaret. 

Er wordt thans bekendgemaakt, dat 
het langverwacbte Spitfire-cabaret op 

Zaterdag 29 Maart a.s. alhier in de 

sociteit Brantas zal optreden. De voor- 

stelling is toegankelijk voor iedereen 

voorverkoop van kaartjes heeft plaats 

bij den secretaris van de sociteit, Het 

entrke bedraagt f 2,— per persoon, 

Er kan geen plaats worden besproken. 

De stadswacht 

Het comite ,,Stadswacht Kediri" laat 

inteekenlijsten circuleeren en doet een 

ernstige beroep op de inteekenaren 

om er aan te denken, dat het hier 

gaat om de stadswacht, de verdedi- 

ging vao ons land, onze stad, ons ei- 

gen bestaan. 

Het comit€ wijst er voorts op, dat 

er reeds veel is gegeven voor allerlei 

doeleindeo, doch dat er voor dit doel 

niet kan worden volstaan met een in- 

teekening van twee of drie gulden. Is 

30/, van het inkomen te veel, dan 

dan is het tocht zeker mogelijk in te 

teekenen voor 2//5. Hoe zwaar de 

lasten van het gezin ook mogen zijo, 

een vijftigste deel van het maandelijk- 

sche inkomen kan toch zeker worden 

afgestaan voor de veiligheid van ons- 

zelf en ons gezin ! 

Spr. voerde vervolgens, om het nut 

en de noodzaak van stads- en land- 

wachten duidelijk te makeo, zijn gehoor 

terug naar de Mei-dagen in Hilland, 
Hi herinoerde er aan hoe &&a leger- 

corps binnen de stelling Holland, be- 

stemd als reserve voor aflossing van 

troepen aan bet front, ingezet moest 

worden tegen de duizenden parachu- 

tisteo, die op tal van plaatsea binnen 

de stelling Holland neerkwamen, en 

de op tal van plaatsen opduikende 5de 

colonne, waardoor dit legercorps over 

verschillendz plaatsen verdeeld en 
daardoor volkomen uiteengerukt werd, 

Toen nu na 2 43 dagen onafgebroken 

als leeuwen gevochten te hebben, onze 

troepen aan het front noodzakelijk afge-   

  

    

14 MAART 

17 MAART — BLITAR: 

Laat U het nieuwste product der Amerikaansche optiekindustrie toonen : 

DE NUMONT— FULVUE 

Bijna onzichtbaar - Electrisch gelaschte glazen — Zeer licht dragend ! 

BELTISTOS — DJBBELFOCUS — GLAZEN (voor ver-en nabij, in &€n glas geslepen). 

TOELOENGAGOENG : 

Filiaal Goldberg, Residentslaan 37 

Filiaal Goldberg, Hoofdstraat 51 

p/a Pasanggrahan 

p/a Hotel van Rheeden 

Groote voorraad nieuwe modellen, ook in zonnebrillen, 

Gemakkelijke betalingsvoorwaarden, 

  

lost moesten worden, was onze reserve 

over geheel Hollasd verspreid en zelf 

ook 2 4 3 dagen voortdurend in ge- 

vecht geweest en dus onbereikbaar en 

als reserve onbruikbaar. 

»Deze les zullen wij nimmer mogen 

vergeten”, zeide spr. Zooals het En- 

gelsche leger in Epypte z00 schitterend 

getoond heeft, dat het van de lessen 

van den Blitzkrieg ten volle heeft ge- 

profiteerd, zo0 moeten ook wij toonen 

de lessen begrepen te hebben, die pa- 
rachutisten en 5de colonre in Holland 

ons geleerd hebber, Die les is: houdt 

je reserve intact en z0rgt, dat je achter 

het leger, achter het front een militaire 

organisatie hebt, zeer beweeglijk, zwaar 

bewapend, die eventueel parachutisten 

en de 5de colonne afdoende kunnen 
bestrijiden, zonder dat het vechtleger 

daarvoor manven moet afstaan. 

Die militaire zijo de 

stade- en landwachten (de Esngelsche 
Home Guards). Zij zullen zoo sterk 

mogelijk bewapend moeten zijn en z00 

nie: geheel dan toch zooveel mogelijk 

gemotoriseerd om zich z00 snel te kun- 

dat zij direct 

organisaties 

  

neo verplaatsen, ver- 

spreide groepen parachutisten kuanen 

attagueeren ovschadelijk maken, 

voordat die groepen gelegenheid krij- 

gen zich 

goed geleide eenheden, wier bestrijding 

veel meer mannen vereischt. Men on- 

derschatte het gevaar van parachutis- 

en 

te vereenigen tot grootere 

ten niet, 

Daarom moeten wij, nog niet of oiet 

meer dienstplichtige mannen, 

van de noodformaties, mannen 

andere bevolkingsgroepen zorgen, dat 

wij hier stads- en landwachten hebben. 

Ook wij hier in Kediri, zooals io alle 
streken langs de Zuidkust van Java !, 

aldus vervolgde spr. ziju toespraak. 

Een tweede mogelijkheid immers, waar 

wij verdacht op moeten zijn, vormen 

vijandelijke afleidingsbewegirgen. Ook 

voor en leek is het helder als glas, dat 

een vijandelijke hoofdmacht eventueel 

zal probeeren op de lage, overal toe- 

mannen 

van 

IS 

7 MAART — MADIOEN: 

10 MAART — KEDIRI: 

12 MAART — TRENGGALEK: 

  

gankelijke Noordkust van Jaya te lan- 

den. Omde aandacht biervan af te 

leiden, zal bij ongetwijfeld ook pro- 

beeren met een kleinere troepenmacht 

op de Zuidkust te landen. 

En dan is bet de taak van de stads- 

en landwachten om z00 niet die laa- 

dingspogingen te verijdelen, dan toch 

bet verder doordringen naar het bin- 

nenland te verijdelen, den vijand 
verhinderen en bezig te houden to 

z00noodig — legereen. heden de 

  

overnemen. Ook daarvoor is het echter 

absoluut noodzakelijk. dat de 

    

landwachten gemotoriseerd 

het zij bij wijze van spreken binuen 
uur op de bedreigde plaatsen aanwe- 

zig kuonea zija. Dus ook: De Com- 

pagnie stadswacht Kediri moet germo- 
torisserd zija ! 

Maar een gemotorisserde compagnie 

is heel wat anderes dan een in auto's 

en vrachtwagens geladen compagaie. 

e bestaat 

gepant- 

transport van 

Een gemotoriseerde compa 

  

Uit gepantserde overvalwag 

  

serde wagens voor het 

trorpen, een commandowagen met mi- 

trailleurs en radio, meerdere solo- en 

zijspan-motoren enz, enz. Waarom ge- 

pantserd ? Om te voorkomen, dat een 

enkel machinegeweer een slachting on- 

der de stadswacht zou aanrichten v68 

dat deze inactie kan komen! Spr. gio 

hierop als volgt voort : 

    

»Wilt u de kostea weten van een 

gemotoriseerde compagnie, behalve 

bewapeniag 

  

die van en uitrusting, 

welke het gouvernement voor ziin 

rekening neemt? Ongeveer 75.000 

  

RGS REIZENDE OPTICI 
ER OP TOURNEE VOLGENS ONDERSTAAND PROGRA 

p/a Hotel Accacia 

  

satsing. 

  

advertentio gereduceerd tariet, 
LOSSE ADVERTENTIEN BIJ VOORUITBETALING 

24e Jaargang 

| 
  

    

  

  

! nooit bij elkaar ! Die krijgen wij we 
Niemand eischt van ons, dat wij dat 

Doch als 
of 385 

cash op tafel leg 

        

len maandelijks van 

staan, dao komen w       

u de woorden 
1 —d 

   

  

van 
1002, 1” 

uw inkor 

Ik z0u 9 
dacbt, als u 

wordeo voorgeleg 

  

         

      

komt er het 
staat vast! Of 
of slechts gede 
gemotoriseerd 
bijdragen af, Doch 
overtuigd dat u het 
weten wilt hebben die 
voldoende beschermd 
af te sturen 

en 

  

Dat te voorkomen is ons aller pli 

aa ARA "1 @ —g 
VENDU- &COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS 

  

  

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

Emballeeren 
(Ook voor Europa en de buitengewesten) 

Transporteeren, Meubelmakerij 

Handel in Nieuw- en Agentschap : 
Tweedehandsch Meubilair. Java Koelkasten.



  

  

t | J 3ST. e.v.a, - Beo heroisch verhaal 
an kortgeleden gevoerden strijd van de Finsche Helden tegen de Russische Overmacht. Beo helden- 

    

   N.B! Voor 

N.B.! 
Universal 

af 

vermakelijke en 

      film mw 

    

JOBL MC CREA 
Sa age va    

    iin op 

   

    

   
  

sIIET DOO 
t PHILIP DORN — LULI 

t over de mannen van Sneeuw en staal, 
italjon, dat en op uit trok in den winter vao 1939, 

Ebo film, die tot uw hart zal spreken ! 
Mist dit onder geen voorwaarde ! 

1 Het nieuwste Oorlogsnieuws ! 

Zaterdagmiddag 4.30 Extra Voorstelling ! 
Zondag 9 en Maandag 
aantrekkeliike film 

»MA! HE'S MAKING EYES AT ME“ 

0! Gegarandeerd een uurtje 

MAXIM THEATER 
Voat Vrijdag 7 tim Zondas & Mrt. 

You ha soda se Me HET, GEHEIME LEGIOEN" 
BREDA MARSH — JUFFREY LYNN e. a. Dustsche Spionnag:! Actriviteiten 

lei aard en de 
hun post. 

    

RICHE THEATER 
Nog Heden en Morgenavond. 

Universal machtige en grootsche film 

   
DESTE — SAMUEL HINUS e.v.a 

to 

De bruid kiest een man) 

van tintelende vrooliiheid ! 

»5e Colonne” 
Kortom! 

wier moed de wereld versteld deed staan, 

  

ATALJON” (Ski Patro 
bekenden 

ZIET Het Fiosche 

Mr. 

Met TOM BROWN — CNN MOOKE — ANNE NAGEL e.a. bekende spelers. Een amu- 
t ecen mooi verhaal, waarin mode, muziek, romantiek en Comedie hoogtij vieren ! De film speelt 

en bij een groote modezaak, zoodat U de kans krijgt een keur van de meest modieuze toiletjes 

  

in de V,S! Moar deonb:zongen helden van 
een pakkend verhaal van Spionnage en Contra Spionnage!! 

dat deze film. DE Evenkric is van ,,Gonfessions Of a Nasi Spij ! 

Extra Voorstelling | 

Wi even aan 
dan de mosite waard deze film te komen zien | 

B! V OORAF Hst NIEUWSTE WERELDNIEUWS !! 

N B! | Zaterdagmiddag 4 .30Ou. 
. ZondagmOrgen Oo u. 

Maandag IO mt Donderdag 13 GM 
De u kende Maleische flim 

s.MOETIARA 
Met bekende Inheemsch kracbten van Singapoere Een film met een en al Actie en sensatie, schiterende 

Opnamen van Singapore's omgeving, enz.enz. Eeo film welke geheel vervaardigd is in Singapore. 
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Christelijke H. I, S. 

Met ingang 1 Maart j.!, werd de 

Christelijke H.LS, uitgebreid met een 
voorklas. Deze uitbreiding is staat in 

verband met het feit, dat velen het 

  

t hoofd van genoemde 
richt, om naast de 

  

    e 

okeen Fi6belklasse 

Dit verzoek is toegestaan, 

Kediri 

(klassen) aa 

  

te openen, 
men 6 Fi6- 

ft, 

hans io 

    

belscholen 

Een gebeurtenis. 

  

   

   

Op Donderdag, 6 Maart j.l. werd 

ostkantoor van Kediri in op- 

ng gebracht, doordat iemand, 

et wel bij het hoofd was, plot- 

al binnentrad en on- 

woordea uitschreew- 

doen, niets te toen 

bem en diens broer 

     
De politie 

ogte ge- 
ulp van 8 man, werd 

buiten brach hem paar    
    i hiervan direct op 

    

  

Commissariaat van Poli- 

  

dat de ongelukkige 

  

van bet hoofd 

Dien morgen, om- 

bij plotseling    
   

  

Men i eveer 5 

kilometers van aan den 

bouw van en uw ater, Voor- 

dien worden reeds films 

  

    

4     

  

   

  

afgedraaid en de y - 

ling bleek groot te zijn. / t 
toenmalige gebouw niet aan de 

hosften van een theater voorzag, werd 

het afgebroken en cen beter gebouw 
opgericbt. De heer Walter, eigenaar 

van genoemd theater, liet dezer dagen 

juist twee nieuwe toestellen komen. 

  

Binneneen maand zal dan het gebouw 

gzheel gereed komen tot genoegen 
van de dessabevolking aldaar 

Vergadering suikerbond. 

  

Hedenavond in Societeit Brantas 
cen vergadering van de Suikerbond, 
Kring Kediri, gehondee worden, welke 
om ha'f 8 aandangt   

Op deze vergadering zal de perio- 

dieke verkiezing plaats vinden van 
het Kringbestuur, terwijl tevens de 

begrooting van den Bond voor het 

jaar 1941 en de jaarstukken 1940 
besproken zullen worden. De candi- 
daatstelling voor leden van den R-ad 

van Advies, alsmede aanwijzing van 
cen afgevaardigde voor de Alg. Ver- 
gadering 1941, zullen eveneens punten 
van bespreking uitmaken. 

Daarnaast zal de Voorzitter van den 
Bond een uiteenzetting geven over 

de aan de orde zijnode actueele aange- 
legeoheden, in het bijzonder over de 

ordonnantie inzake het bijzooder Over- 
heidstoezicht op de rechtsverhouding 

tusscheo werkgevers en arbeiders, 

welke ordonnastie niet alleen voor de 
nog in dienst zijnde, doch ook voor 

de gepensionveerde suikerge#mployeer- 

den van groote beteekenis is. 

De suikergefmployeerden in Kring 
Kediri worden dringend verzocht deze 
vergadering wel bij te willen wonen, 

waarbij Opgemerkt wordt, dat ook op 

de aanmezigheid van hunne dames prijs 

zal worden gesteld. 

RICHE THEATER. 

Heden t/m Zaterdag 8 Maart 

»HET DOODS - BATALJON" 
(Ski patrol!) 

met Philip Dorn—Luli Deste—Ssmuel 

S, Hinds e.v.a. bekende sterren. 

Een heroisch 

Kortyeleden 
Fiasche Helden 

Overmacht. De 

Do 

d 

den 

van de 

verhaal over 

gevoerden strijd 

tegsn de Russische 

Hollander 

van een moedig volk, 
Fits van 

z00n 

s5 1939 in Hollywood flat 
vervult 

    

onder den naam Philip Dorn, 
de rol van den Finschen held! Mannen, 

  

die vocbhten en gedood werden om 

bun Vrijheid te behouden. 
die streden “60: en met 

! Een heldendicht over de 

  

sneeuw en staal, wier mannen 

moed de wereld versteld deed staan ! 

Het Finsche Bataljon des Doods trok 

er op uit in den Winter van 1939. 

van 

helden in hun witte unifor- 

ski&od ia razende senelheid 

. van het eene punt naar hetan- 

dere, verbitterd vechtend tegen de steeds 

grooter wordende overmacbt der Rus- 

tot het einde! Kortom! Een film, 
die tot Uw hart zal spreken ......! 

Koene 

sen, 

MAXIM THEATER. 

Heden t/m Zondag 9 Maart. 

Joel Mc Crea—Brenda Marshall en 

Jeftrey Lyan in Waner Bros groote 
Spionnage film   

ESPIONAGE AGENT 

(Het Gebeime Legioen) 

De Evenknie van 

»Confessions of A Nazi spy”. 

Duitsche Spionnage ..,.! activiteiten 

in Amerika .... Sabotage van allerlei 

aard en de ,,5e Colonne” in de V.S. 

.! Maar de onbezongen helden 

van het geheime Legioen zija op hun 
pos!! 

Joel 

spionnen sreeds de baas weet te blijven, 

met Brenda Marshall de wondervolle 
exotische beauty, die in deze boeiende 

film haar debuut maakt als ster. 

Kortom: een pakkend verhaal van 
— Spionnage en contra Spionnage — 

Politie rapport. 

Tegen K., woneide Kaoeman werd 

P.V. opgemaakt, terzake licbte oplich- 

ting van een hangklok ter waarde van 

f 10,— ten nadeele van N., wonende 

Bandjaran. 

Tegen K. K,. wonende Ringinanom 

werd P, V. opgemaakt, terzake lichte 

mishandeling van T., wonende Lirbajo 

Tegen T.K., T.T.T. en T.T., allen 

wonende Dohostraat werd P. V. op- 

gemaakt, terzake lichte mishandeling 

van T., wonende Ringinanom. 

Door de politis werd aangehouden 

de persoon van B., wonende Bandar- 

lor, verdacht van licbte oplichting van 

een bedragaan contanten ad. f 0,75 ten 

nadeele van T,, wonende Kemasan. 

L. S.L. wonende Pakelan doet aan- 
gifte van verduistering van een bedrag 
aan contanten ad. £ 27,33 gepleegd 
door N., wonende Boedjel (Kediri). 

Door de politie werd aangehouden 

de persoon van A, wonende Bandar- 

kidoel, verdacht van poging tot dief- 

stal bij nacht, gepleegd in het huis 

van S., wonende Bandarkidoel. 

Door de politie werd aangehouden 

de persoon van P., wonende Tambak- 

redjo (Madioen), verdacht 

stal van cassave ter waarde van f 0.32 

ten nadeele van D., wonende Banaran, 

gepleegd op de sawah te Banaran. 

van dief- 

Door de politie werd aangehouden 

de persoon van D., wonende Bandar- 

kidoel, verdacbt van diefstal van lijf- 

goederen ter gezamenlijke waarde van 

f 2.30 ten nadeele van D,, wonende 

Bandarkidoel. 

Mc Crea als een Super G.! 

Man, die de geraffineerdste Duitsche j 

  

De eilanden van de 
Middellandsche 

1 
Slot. 

Britsche bases. 
Toen de Engelschen bij het gehei- 

me verdrag van Londen de Russen de 

zeeengten toezegden, reserveerden zij 

voor zich het bezit van Imbros en 

Tenedos, Latere geheime overeenkom- 

sten zija niet bekend. Het minst wel 

de nauwkeurige schikkingeo tusschen 

Eogeland en Turkije in de winter van 
de Abessijasch-Italiaaosch2 oorlog en 

de beloften van wederzijdscbe bijstand. 

Deze beloften geldea als vervailen. ") 

Maar wat cens met medeweten van de 

was afgesproken, dat 

behoudt als acte, als herinnering, als 

Zee. 

admiraliteiteo 

precedeot blijveude waarden. Eo waar 

de Engelsche admiraliteit eens haar 
blik op geworpen heeft, daarheen 

keert ze steeds terug. 

Bzzoeken van de Engelsche viloot 

ia de Grieksche wateren zijo reeds 
lang een traditie, Bovendien weet men, 

dat de Engelscheo altijid bepaalde 

Grieksche vlootbases ter beschikking 
hebben staan. De Sudabaai op Kre- 

ta. — ver verwijderd van elke groote 

plaats, beschermd door kaap Akrotiri, 

een haven 266 goed gelegen, dat zij 

bij elk weer een groote vloot beschut- 

ting biedt. De Mudrosbaai op Lem- 

mos, het eiland dat ten westen van 

Imbros en Tenedos, precies tusschen 

beide door, in da lija van de Darda- 

nellenligt. Dan ge golf van Volo hal- 

verwege tusschen Saloniki en Athene. 

Ea ten slotte mompelt men over Ke- 

phalonia, het eiland ten westen van 

Griekenland, dat Italid de toegang tot 

de golf van Patras en tot de golf van 

Patras en tot de go'f van Corinthe 

Verspert, 

Dit alles wist men reeds lang, Wat 

er tijdens de sancties nog bij is geko-   

  

men, wat in details afgesproken werd, 

weet men niet, 

De Brit is welkom. 

Bij dit alles spelen sympathietoeen 
groote rol. De regeeringen van Bel- 

grado, Athene en Aokara zoude nin de 

kwestie van de wederzijdsche bijstand 

niet z00 soel en vastbesloten achter 

Engeland zijo gaan staan, als de be- 

volking viet was meegegaan. Want 

juist in deze wereld van eilanden ea 

baaien en kapen en doorvaarten kan 
het volk een heel andere politiek voe- 

ren dan de regeering. Men kan een 

vijand van de regeering een schuil- 

plaats verleenen, men kan hem melden 

van welke kant het gevaar komt, men 

kan door eea oud, waardeloos gewor- 

den schip te laten zinken — betreu- 

renswaardig toeval — een nauwe door- 

vaart voor een vriend der regeering 

versperren. — Ea juist in deze gevoels- 

kwestie hebben de Engelsche een groote 

voorsprong. De Italiaansche zeelieden 

zija a's verre neven, waarmee men 

ruzie zoekt, juist omdat zij zo0veel ge- 

lijkenis vertoonen en omdat men zich 

ergert, als die neef plotseling rijk en 

machtig wordt, terwijl dit van een 

vreemdeling weinig indruk maakt. En 

als de Bogelschen op Cyprus slechts 

het allernoodzakelijkste doeo om stra- 

ten en ziekenhuizen, telegraaflijoen en 

irrigatiewerken aan 'te leggen en te 

bouwen, werkt dat kalmeerend, het 

is op een of andere mabier minder ge- 

vaarljk en meer in overeenstemming 

met de oostersche sfeer dan het in- 

richten van een modelkolonie. De al- 

les verbeterende, alles z00 goed mo- 

gelijk regelende Italiaansche activiteit 

heeft eenzelfde uitwerking als eens de 

z00 energieke doortastendheid van het 

Pruisische bestuur in de Elzas. Men 

zou liever wat minder hygi#nisch en 

minder ordelijk van zija rust genieten. 

Men zou willeo, dat men zich niet 
  

WILT U GAAN FILMEN ? 

Laat U zich dan eerst volledig 
inlichten door 

VAN WINGEN    
KEDIRI 

TELEFOON 
3.        

  

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

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

  

J.P. Coenweg 27. 
Batavia - C. 

 



  

200 moest inspannen Om nog maar 

eenigermate te kunnen concureeren. 

Liever wat minder verdienste, maar 

een bedaard, regelmatig humaan lever. 

Van zulke stroomingen merkt men 

in de politiek slechts weinig. Want ze 

blijven langen tijd ondergrondsch. 

Maar als ze sterk genoeg worden om 

naar de oppervlakte te dringen, dan 

kunnen ze meer gewicht in de schaal 

leggea dan alle geheime afspraken en 2 

aa 

alle argumenten van politieke doelma- 

tigheid. Dat beseft Engeland, deze in 

de traditie vergrijsde, indolente heer- 

schersnatuur, beter dan Itali&. 

(Uit Opmarsch io de 
Middellandsche Zee): 

") Zijo thans nogmasls vastgelegd. 

Red, M. 

  

Samenwerking inhet Verre Oosten. 
  

Een Engelsch -Amerika Ansch-Ned Indisch 

Verdedigingsplan Noodzakelij 

  

  

Krachtige weerstands. 
centra. 

Washington, Februari 1941. Ecgz- 
land ea de Vereenigde Staten zouden 

wel doen wanneer zij 'n gemeeoschap- 

pelijken geveralea staf in het Verre 

Oosten instelden om bet hoofd te bie- 
den aan een dreigende Japansche ex- 

pansie naar het Zuiden in de richting 

van Singapore en de Philippijnen. 

In Europa kon Engeland geen stafplan 

Opstellen in samenwerking met de 

neutrale landen om den verwachten 

inval van Hitler te verijdelen, daar de 

neutralen vreesden dat eea derge 

daad juist een inval zou uitlokker, 

Dientengevolge waren zoowel Enge- 

and als de neutralen niet voorbereid 

toen de slag viel en voordat zij zich 

hadden kuaonen herstellen en haastig 

plannen maker, was bet kwaad reeds 

geschied. 

Men vraagt zich af. of Engeland 

vooraemens is dezelfde gedragslija te 
Volgen ten aanzien van Japan in het 

Oosten en of Hitlers plan voor Europa, 

zal worden nagebootst in het Verre Oos- 

ten, Het is in den grond van de zaak 

een marisevraagstuk en 6€n dat samen- 

werking eischt tusschen de marine- 

autoriteiten van Engeland en de Veree- 

nigde Staten die ia het Verre Oosten 

Optreden. 

Het vraagstuk van Ned, Oost-Indig 

is grootendeels ook een marinevraag- 

stuk. Routes over land door die streek 

zija onmogeljk. Er Zija hooge berg- 

ketenen, ondoordringbare wildernissen 

rivieren bandjirrend tengevolge van 
wolkbreuken en bovendien heerscht in 

het drassige laaglandde malaria-muskiet. 

Japaos marioeprobleem boudt slechts, 

in de dekking van de routes tusschen 

de zeehavens en vervolgens geweld- 

dadigz veroveringen van enkele ge- 

wichtige kuststeden op Borneo, op 

Java, op Czlebzs en Singapore. 

De Japansche marinebases, bestemd 

voor dea opmarsch naar het Zuiden, 

zija alle veerbereid en wel voozien 

voor tijden van nood. Ze zija gelegen 

dp Formosa ea Haiaan, doch voordat 

de Japaosche vloot veilig kan optreden, 

moet de Britsche voorpost Hongkong 
veroverd worden. 

lndo-China is krachteloos. gemaakt 

en Thailand staat onder Japansche 

heerschappij. De Philippijoen liggen 

precies op de route van een opmarsch 

der Japaosche marine. Ze zullen moe- 

ten vallen. v&6rdat de Japansche ver- 

bindiag veilig kan worden geacht. 

Daarom is het duidelijk, dat ezn nau- 

were sameowerking noodzakelijk is 

tusschen de Britsche en de Amerikaao- 
sche marioe om de weerstandskracbt 
van de bedreigde landen tot &&a ge- 
heel samen te smeden. 

Nederland heeft een dergelijken 

Japaoschen inval reeds jarenlang vcr- 

wacht, De oliebronnen van Neder- 

landsch-lodit zijn gereed gemaakt om 

in de lucht te vliegen zoodra de in- 

valler zija voet op Nederlandsch 

grondgebied zet. Het raffinaderij-bedrijf 

is terwille van de veiligheid van Bor- 

neo paar Sumatra overgebracht. Bor- 

neo zou bet eerst aan de beurt komen 

bij een aanval terwille van de olie- 

velden. 

Daarna z0u de vijand zich keeren 
tegen Java, Sumatra en tenslotte   

Singapoera. Sumatra en Java zouden 

aan de Japansche vloot de grootste 

moeilijkheden berokkeneo. 

De marine-en luchtbasis van Soera- 

baja is goed beschermd door haar 

geografische ligging en beide toegangs- 

wegen baar de baai worden beschermd 

door mijnen. 

Dz Nederlandsch-lndische 
bestaat uit ongeveer 100 oppervlakte- 

schepen van alle typen en tezamen 

met de 18 onderzeetrs, welker basis 

te Soerabaja is, zou zij in staat zija 

eeo Japanschen aanval geruimen tijd 

Op te houden, Nederlandsch-Indi& kan 

ongeveer 360 vliegtuigea de lucht 

iozenden en er is eeo tamelijk geoe- 

fend leger van ongeveer 80.000 man 

gereed voor de verdediging. 

marioe 

Singapore. 

Siogapore is eeo eerste klasse basis 

die vergeleken kan wordeo met Gi- 

braltar of Pearl Harbor op Hawari. 
Voordat de oorlog begor, had Enge- 

land te Singapore liggen 3 kruisers, | 

Vliegtuigmoederschip, 9 torpedojagers 

en 15 onderzeetrs. Het was een vloot- 

macht, die de bestemming had een 

vijandelijken aaoval te vertragen, tot- 

dat het Britsche smaldee! in de Chi- 

neesche wateren en de schepen uit 

Australi8Z en N.-Zeeland, tezamen 

ongeveer 12 kruisers en 5 jagers, zou- 

den te hulp komen. Deze schepen zijn 

thans voor het meerendeel in de Mid- 

dellandsche Zee om Ital:# te bestrijden. 

Singapore heeft een geduchte ver- 

dedigingsmacht met ongeveer 600 

Vliegtuigen. Japan zou deze stel'ing 

slechts kuonen vermeesteren door een 

beleg. De Britsche vloot, die Singa- 

pore had moeten bewakeo, heeftthans 

de handen vol in de Middellandsche 

Zee, doch daar staat tegenover, dat 

bij Hawaii de vloot der Vereenigde 

Statea gereedgehouden wordt. De 

Nederlandsche strijdmach: is waakzaam. 

Indien men aanneemt dat Japan een 

in Nederlandscb-Indi# io het 

schild voert, dan is het redelijk te ver- 

wachten dat de generale staven van 

Groot-Brittanni8? en de Vereenigde 
Staten Nederland tezamen 

verdedigingsplan uitwerken en dat zij 

niet toelatep, dat Japan Hitlers tactiek 

van verrassingen kan nabootsen. 

inval 

en een 

Yates StirlingJr. 

(ia het N. v. d. D.) 

(Schout-bij-nacht der 

Marine). 

Amerikaansche 

    

Om de heerschappij 
in de lucht. 

Met Amerika's hulp zullen 
wij winnen. 

Een verrassing voor Hitler. 

Met den dag wordt het duidelijker 
dat het vraagstuk van de heerschappij 

in de lucht, z00 niet beslissend voor 
den uitslag van de adembenemende 
worsteling tusschen het Hitlerisme en 
de Democratische staten, dan toch een 
van de voornaamste factoren is, die den 

uitslag zullen bepalen. Reeds nu kan 
worden vastgesteld, dat de tabellen van 

de productie van vliegtuigen de geschie- 
denis van dezen oorlog zullen aange- 
ve»,   

  

  

WAARSCHUWING. 
Ingezetenen, niet-Indonesitrs, die voor hun bedrijf of beroep over goud 

wenschen te beschikken, moeter in het bezit zijn van een vergurning daartoe 
afgegeven door het Deviezeninstituut. 

Een dergelijke vergunning dient vGor 15 April 1941 te worden aangevraagd 
op formulier 40, dat verkrijgbaar is bij de Assistent-Residenten op Java en 
Madoera, de Hovfden van Plaatselijk Bestuur in de Buitengewesten en bij de 
Baoken. 

Personen die in het bez 

  

zijn van een door de Javasche Benk afgegeven 
goudvergunning zullen van het Deviezeninstituut rechtstreeks een nieuw ver- 
gunning ontvangen. 

Het beschikkem over goud zonder verguaning kan leiden tot cen strafrech- 
telijke vervolging. 

Batavia-C., 5 Maart 1941. 

  

2— m2 —m——....—.. 

  

De Directeur van het 
Nederlandsch-Indisch 
Deviezeniostituut, 

Mr. D. Crena de long. 

Ja aa 

  

99 OERDERIJ 
KEDIRI 

MULOWEG / MADJENANG 
Telefoon Ked. 225 

  

SCHRAUWEN” 
WATES 

PERCEEL-PAKISSADJI 

  

      

—   

Levert versche volle melk. 
Karnemelk, Yoghurt, 

Room en Slagroom 
Prima kwaliteit, 

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

ter plaatse 

Niemard kan weten of Goerings 
»wolken vliegtuigen” onkeilspellender 

zijn als bedreiging dan in werkelijkheid. 
Maar in elk geval is hij reeds gedwon- 
gen geweest om zija luchtmacht te ver- 
deelen en een afdeeling naar Sicilit te 
dirigeeren welke—mea. weet dit—van 
een koude kermis thuiskwam. 

Meer bewijs was niet noodig, dat 
den Britten zeer duidelijk voor oogen 
staat Wat in deze nmgeving thans voor 

hen op bet sp2l staat. Zij beschikken er 
over machtige steunpunten in Noord- 

Afrika en in Griekenland, die beide 
cen doora in het oog van Hitler zijo. 

De mislukte invasie van Griekenland, 
Mussolini”s rampzalige blunder, ver- 

oorzaakte een breuk in den muur, dien 
de Fiihrer mocizaam had opgetrokken 
met de bedoeling om Engeland opeen 
afstaod van het continent te houden 
en die breuk te kunnen dichten is hem 
weleen offer waard, 

Het is de ironie van Mussolini's lot 
geweest, dat hij om de Duitscbers uit 
Griekenland te houden, tegen wil en 
dank de Brittea b moest laten, 
Es z00 komt het, dat de schade, die 
de S'uka-bommenwerpers bij Sicili& 
den Britten probeeren toe te brengen, 
voor een deel terugvalt op de Italianen, 
die wel de laatsten zullen zijn om bi 
cen eventusele Duirsche overwinning 

garen te spinnen. 

  

   

  

Inval in Italis? 

Het is intssschen duideiijk, dat mede 

met het oog op de mogelijkheid van 

een Britsche vao Italid—een 
andere bedoeling da 

geest voor te berei kuonen de in 
Calabri& gedaalde Britsche parachutis- 

invasi 

  iets in dezen   

    

“ia 

  

Beleefd aanbevelend 

L. H, SCHRAUWEN' 

ten pauwelijks hebben gehad,—Hitler 
voor het dilemma staat om hetzij den 
Duce los te laten en bet verlies van 
prestige en moreel te nemen, hetzij 
een aanzienlijk deel van zija luchtmacbht 
te bestemmen voor dekking van zijn 
Zuidelijke flank. 

Besluit hij tot het laatste, en zulks 
liikt op goede gronden waarschijnlijk, 
dan stijgen als gevolg van de afgeno- 
men aanvalskracht van bet ,,Luftwaffe” 
de Britsche kansen om aan de ver- 
wachte invasie-poging met succes het 
hoofd te bieden, in niet geringe mate, 
En tevens wordt voor de Amerikaan- 
sche vliegtuigindustrie de mogelijkheid 
geschapen om de Britsche productie 
van vliegtuigen, en inzonderheid van 
zwaar materieel, zoodanig aan te vul 
len, dat zij dea aanmaak der totalitai- 
ren evenaart, 

Er is reden om aan te nemen, dat 
tegen bet eind van den komenden 
zomer de Britsche pilotea den Du 
schers ook wat de getalsterkte berreft 
biers meer te benijden zullen hebben. 

Wat de aanvalskracbt betreft, zal 
op dat tijdstip pariteit vermoedelijk 
nog niet zijo bereikt, Daarvoor is de 
Duitsche voorsprong aan duikbommen- 
werpers nog te groot, maar voor wat 
't defensif betreft zija dan de zorgen 
aan kant, want dan zal de R, A. F, 
de beschikking bebben over tal van 
nicuwe gevechtsescadrilles, 

De mocilijke periode, die overbrugd 
moet worden, is het voorjaar, en men 
kan er staat op maken, dat het Brit- 
sche luchtwapen, zoordra het goede 
scizoen aanbreekt, niets onbeproefd 
zal laten om de verhouding z00veel 
moegelijk te zijoen gunste te wijzigen. 
Wij moeten ons voorbereid houden op 
een onafgebroken reeks van 160 felle 
luchtaanvallen op de I ansche maar 
vooral de Duitsche vliegtuigfabrieken, 
aerodrooms en inscheephavens dat de 
stukken er af zullen vliegen. Voorko- 
men is nog altijd beter dan genezen 

Wordt vervolgd. 

  

    

    

PROTESTANTSCHE KERK 
Hollandsche Kerkdiensten, 

     

  

    

    

    

  

    

9 Maart Madioen 9 uur v.m. 
Ds. Sikken. 

(Doopsbediening). 
Ngandjoek 5 uur om, 

Ds. Sikken. 
16 Maart Kediri 9 uur v.m. 

Ds. Sikken. 
(Doopsbediening). 

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

T.-Agoeng 5 uur n. 

Paree 

23 Maart Madioen 

Ponorogo 

6 April Kediri 

Bevestiging van 
bediening v/h H. / 

Blitar 

Maleische Kerkdie 

H. BN 

9 Maart '41 Kediri 9. 

15 Maart "41 Madioen 9 uv. 
23 NM 

      

art '41 Trenggalek 
T.-Agoeng 

0 Maart "41 Kertosono 

Kediri 

  

w»    
OOST - JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEN 

lederen Zondag, 9 uur vm 
Te Kediri (Baloewertistraat), Blitar 
Toeloengagoeng 

  

Ngandjoek, 
Paree 7 30 uurn.m, 

——————————— 

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 
lederen Zondag. 

ea, 

  

   

te Kediri 1e H. Mis 6 uur vm 
2e H. Mis 7.30 uur v 
Lof 5.30 uur &. m 

te Blitar 6 uur vm H. 
7.30 uuc v. m Hoogmis 

5.30 uur n.m. Lof 
Onderricht Kath. Javanen 6 « 

  

    
KEDIRI — K 64 — Telof, No, 107 

GROOTE COMMISSIE VENDUTIE 

Dinsdag, Il Maart 1941 v. om. Juur 

  

In     tokogeb 

Hoofdstraat 

Kijkgelegenheid, Maan 
van 5 tot 8 uur, 

— Kediri 

  

Gelegenbeid tot bijbrengen van 

Adres voor: 

  

me 

  

Moderne en a 

Staalmeubels    chroomd of ge 

Tweedehandseh 

Emballeeren ea 

    

cen mooie tc v 

Zaterdag 

ersdrukkerij 

  

      
    

    

LUCHTBESCHERMING 
Beveiligt U tijdig !! 

| Wj leveren : 

1 

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

RESIDENTIE APOTHEEK KEDIRI 

  

TELEFOON No. 52. 

  

  

  

 



      

  

  

Buitenlandsch overzicht overgenomen uit het Soer. Hbid. 

Overeenstemming bereikt. 

Gemeld wordt, dat tusschen Thailand 
en Indo-China betreffende voornaamste 
punten van het bemiddelingsvoorstel 

Overeenstemming werd bereikt. 
  

Maart (Domei). 

Owmun'gu 

Chi 
land en Judo- China 

s bereikt ten aanzien 

   

  

   

    

   
   

   

   ste punten van het Ja- 

  

gsvoorstel, eo dat 

enkele dagen zullen 
    
  

Tokio, 6 M t (Domei), Het bureau 

chtingen       

      

   

   
dat 

Frao 

eele woning 

me 

  

21 voerden    
nzake de hierboven ge 

  

1oka vertrok weer om 18.00u 

Wordt wapenstilstand 

verlengd ? 

Vichy, 5 Maart (Reuter), De laatste 

berichten uit Tokio toonen aan, dat 

de besprekingen tusschen Ars@ne-Henry 

en Matsuoka hedenavond vniet geheel 

werden betindigd en morgen zullen 

worden voortgezet, Men meent, dat 

de Japanners den wapenstilstand zoo 

noodig zullen verlangen. 
Van niet-officieele zijde wordt ver- 

nomen, dat de Franschen van het aan 

Thailand af te stane gebied een gede- 

militariseerde zone gemaakt wenschen 

te zien, waar Thailand geen troepen 

z0u mogen stationneeren en geen ves- 

tingwerken aanleggen. 

  

De aanval op de Lofodden 

Elf schepen tot zienken 
gebracht 

den, 6 Maart (Reuter). Een com- 

gu€ van de Admiraliteit meldt, dat 
    

   

den Britsche vlootaanval op de 

D, waarvan reeds gisteren mel- 

Duitsche 

hepen €€n Noorsch vaar- 

ler Duitseh beheer stond, 

ding werd gemaakt, negen 

  

koopvaard 
tuig da    

   
   

itsche gewapende treiler tot 

werden gebracht. 

totaal ging omstreeks 19,000 tons 

2» scheepsruimte verloren. 

  

oel van den aanval was, de 

installaties voor de productie van traan, 

dat door de Duitschers bij den aaomaak 

glycerine wordt van explosieven als 
uikt, te vernietigen, hetgeen vol- 

   

   

slaagd. 
De Britten 

  

namen 215 Duitschers 

  

hangers van Ouisling, 

slechts geringe tegenstand 

  

Duitsche zee-officier en zes 

mansch ppen werden gedood, De Brit-     

    

   
   

noch sebade, 
val werd ge- 

Noorsche mari- 

troepen, 

Duitsche reactie 

yart (Reuter). De woe-    
over de Britsche actie 

  

   

  

   

  

Wwordt weerspiegeld in 
»t den Duitschen om- 

teen streek is 

  

van typi- 

enkel uitge- 

oor een land, dat 

gezonken is als Engeland” 

De aanvallen op Engeland 

Londen, 6 Maart (Reuter). Tot gis    
   

van de duisternis geen luchtalarm te 

Londen plaatsgehad. Elders had slechts 

geringe luchtactiviteit plaats. 

Ia het beging vnn den nacht waren 

Vijandelijke vliegtuigen gerapporteerd in 
de nabijheid van twee steden in Oost- 

Aaglia. 
Io een stad aan de Zuidkust 

de gronddefensie een hevig spervuur 

Op tegen een vijandelijk vliegtuig en 
men meent, dat een deel van het toe- 

stel werd weggeschoten. 

wierp 

Heden werd bevestigd, dat Dins- 

dagnacht nog een vijandelijk vliegtuig 

door afweervuur vernietigd werd, waar- 

door het aantal vijandelijke toestellen, 

dat in dezen nacht vernietigd werd, 

tot drie is gestegen. 

Bijna geheel rustig 

Londen, 6 Maart (Reuter). Engeland 

blezf in den afgeloopen nacht practisch 

geheel vrij van lucbtaanvaller, 

Enkele bommen werden geworpen, 

doch er werd geen schade aangericht. 

De luchtoorlog 

Wijderzijdsch verliezen 

Londen, 6 Maart (Reuter). Het mi- 

nisterie van Luchtvaart maakt bekend 
dat tusschen 27 Februari en 5 Maart 

19 Britsche vliegtuigen verloren gingen 

tegeo 79 vijandelijke vliegtuigeo waar- 

van er 61 in het midden-Oosten wer- 

den vernietigd. 

Roemenite. 

Ex-koning Carol verliet 
Spanje. 

Madrid, 6 Maart (Anera Reuter). 

Ex-koning Carol verliet Spanje ge- 

meend wordt, dat hij zich thans in 

Portugal bevindt, 
Madame Lupescu verliet gisteren 

Spanje. 

.kamermeisje 

Madrid, 5 Maart (Reuter). Men 

meent, dat ex-koning Carol en madame 
Lupescu gisteren per auto de Spaan- 

sche grens naar Portugal zija overges- 

token en via Sevilla zija gereisd. 

Io Spanje stonden zij in een hotel 

te Sevilla onder politie-bewaking en 
hun vertrek is een gevolg van her- 

haalde pogingen van Carol om de 

Spaansche regeering te bewegen hem 

toe te staan het land te verlaten. 

Madrid, 5 Maart (Reuter). Men meent, 

dat ex-koning Carolen madame Lupescu 

bij Rosal dela Frontera de Spaaosch- 

Portugeesche grens zijo overgestoken. 

Zij vergezeld door 

tweeden auto, waarin zich een aantal 

presonen bevond, dat tevoren Spanje 

werden cen 

uit Portugal was binnengekomeo. 

Voor bun vlucht hadden zj hun 

uitgezonden met klee- 

dingstukken, die gereinigd moesten 

worden. Zij lieten vier groote honden 

in het hotel achter. 

Uit Vicby wordt gemeld, dat volgeps 

een aldaar uit Madrid ontvangen te- 

legram de vlucht van ex-koning Carol 

en madame Lupescu Dinsdagmiddag 
plaatshad, 

Het paar was io een Chrysler, die 

door Carol zelf bestuurd werd, uitge- 

reden, naar het heette voor een auto- 

tochtje in de omgeving van Sevilla, 

Alle bagage was achtergelaten. 

E-a escorte politiebeambten 

volgde den Chrysler io een kleineren 

wagen. 

Plotseling voerde Carol de snelheid 

van zija wagen op en Oontsnapte aan 

zija begeleiders door den hoofdweg te 

verlaten eo de bergen in te rijden, die 
tusscheo Sevilla en de Portugeesche 

grens zijn geleger. Zij waren op het 

moment van hun viucht 240 KM van 
de Portugeesche grens verwijderd. 

Het officieele Spaansche nieuws- 

agentschap E. F.E. beschuldigt Carol 

ervan zija belofte, Sevilla niet te zul- 

leo verlaten, te hebben geschonden, 

van 

Griekenland., 

De Grieksch-ltaliaansche 

oorlog. 

Italiaansch schip 

getorpedeerd. 

Athese, 6 Maart (Reuter). Een 

officieel Grieksch communigue meldt, 

dat een Grieksche duikboot in de 

Adriatische Zee een Italiaansch voor- 

radenschip tot zinken bracht. 

Het bezoek van Eden, 

Algeheele overeenstemming. 

Athene, 5 Maart (Reuter). Ia een 

officieel communigug, dat hedenavond 
werd uitgegeven bij de betindiging 

van het bazoek van minister Eden 

aan Athene wordt verklaard, dat 

nalgeheele overeenstemming” ten aan- 

zZien vao alle aspecten van de situatie 

op den Balkan werd bereikt tusschen 

de Britsche en Grieksche regeeringen. 

Het communigue zegt: 

»Minister Eden en generaal sir John 

Dill arriveerden 2 dezer voor een 

officieel bezoek aan Athzne. Zij wer- 

den door den koning en den voorzit- 

officieele 

ter van den ministerraad ontvangeo, 

met wie zij langdurige besprekingen 

voerden. Minister Eden spraak be- 

wonderiag uit over den heldhaftigen 

tegenstand en de overwinningen van 
het Grieksche leger. 

Van zija kaot gaf monsieur Korizis 
(de Grieksche premier) nogmaals uiting 

aan de groote dankbaarheid van de 

Grieksche regeering en van het Griek- 

sche volk voor de waardvolle hulp, 

dia door Groot-Brittavnit aan Grie- 

kenland werd verleend in zija strijd 

tegen Itali& na de onuitgelokte agressie 

van de zijde van bet laatstgenoemde 

land, waarvan Griekenland bet slacht- 

offer is geworden. 

Beide regeeringen bestudeerden op 

grondige wijze de situatie op den 

Balkan, waar al hare poginges er op 

gericbt blijven een uitbreiding van den 

oorlog te voorkomeo. 

Algeheele overeenstemming t. a. v, 

alle aspecten van den situatie werd 
geconstateerd. 

Eden richtte oa afloop van zija 

bezoek aan Griekenland een boodschap 

aan bet Grieksche volk: Hierin zeide 

bij o.a.: ,,Geoeraal Dill en ik zijo de 

gasten van Griekenland geweest op 

een gedenkwaardig oogecblik. Wi 

waren diep getroffen door het welkom, 

dat ons te beurt is gevailen”. 

Mioister Eden loofde de ,,schitteren- 

de wapenfeiten der Grieken, waarme- 

de zij den brutaleo Italiaanschen aan- 

val beantwoordden”, 

Eden zeide verder: ,,Omstreeks 

2300 jaar geleden werd in Athene 

gezegd, dat het geheim van bet geluk 

Vrijheid is en dat het geheim van de 

vrijheid moed is. Gij geeft thaos vieuw 

leven aan deze groote traditie. Wij in 

Engeland zija er trotsch op, dat de 

Royal Navy en de Royal Airforce 

het voorrecht hebben gehad bij te 

dragen tot uwe schitterende overwiz- 

ningeo. 

De toskomst zal wellicht moeilijk 

zijo,docb gij kunt er verzekerd van 

zijo,” dat wij niet zullen rusten of 

aarzelen alvorens de uiteiodelijke over- 

winning is behaald”, 

Luchtgevecht 

Londen, 6 Maart (Reuter). Een 
vllegboot van het commando kustver- 
dediging bemand met Australi&cs, wel- 

ke Woensdag haar gebruikelijke pa- 
trouille uitvoerde boven den Atlanti- 

schen Oceaan, kwam twee Duitsche 
bommenwerpers tegen ea schoot er 

cen omlaag. 

Het bieromtrent door he Britsche 
ministerie van Luchtvaart uitgegeven 
communigu€ voegt hier nog aan toe, 

dat de tweede bommeowerper zoo 
zwaar beschadigd werd dat hj de 

vlucht cam. 

De Britsche nota aan 
Bulgarije 

Londeo, 5 Maart (Reuter). ,De 
Britsche regeering is tot de conclusie 

gekomen dat de Bulgaarsch regeerirg, 

verre van wenschend baar neutraliteit 

te handhaven io bet huidige conflict, 
thans zelfs bereid is wet Duitschland 
samen te werken”, aldus verklaart de 

nota, welke heden door den Britschen 

gezant te Sofia aan de Bulgaarsche 
regeering is aangeboden met betrek- 
king tot de aanwezigheid van Duit- 
sche troepen op Buigaarsch grondge- 

bied. 
De nota voegt hieraan toe, dat het 

der Britsche regeering onverschillig is, 
welke stappen de Bulgaarsche regee- 

ring poodig moge achten voor de be- 

scherming van haar land tegen ge- 
yaar van buiten — in werkelijkheid 
bestaand of slechtsimaginair —. doch 

»Engeland is in oorlog met Duitsch- 
laod en de aauwezigheid in steeds toe- 
nemeode aantallen van Duitsche troe- 
pen op Bulgaarsch grondgebied, alsme- 

de de toenemende dienstbaarheid van 
de Bulgaarsche regeering jegens de 

Duitsche politiek, kan naar de mee- 
ning van de Britsche regeering niet in 

Overstemming worden gebracht me 

de bandhaving van de Britsche diplo- 

matieke vertegenwoordiging te Sofia, 
Met betrekking tot de verklaring 

van den Bulgaarschen premier Filoff, 

dat de Duitsche regeering verklaarde, 
dat de aanwezigheid van Duitsche 

troepeo in Bulgarije slechts tijdelijk is 

en dat bua taak is de orde en rustin 
den Balkan te bewaren, zegt de nota 

dat de Britsche regeering er zich niet 
van bewust is. dat die orde en rust 

ooit is vertoord of bedreigd, door eeni- 

gerlei mogeoheid, welke niet bij het 

Tripartite-Pact is aangesloteo. De Brit- 

sche regeering is van meening, dat 

het voorwendsel, dat door de Duitsche 

regeering is gebruikt, zeer schoos is 

en is verzonnen in overstemming met 

de Duitsche practijken om uiteindelijke 

agressieve bedoelingen steeds te mas- 

keeren, Uit den aard van de Duitsche 
millitaire bewegingen in den Balkan 
blijkt duidelijk. dat Duitschlaands doel 
is Engelands bondgenoot Griekenland 

te bedreigen en — indien noodig — aan 

te vallen, 

Het koningspaar te Glasgow. 

Londen, 5 Maart (Reuter). De ko- 

ning ea kovingin brachten Woensdag 

een bezoek van acbt uren aan Glas 

gow, waar zij op zeer entbousiaste 

wijze werden verwelkomd door haven- 
arbeiders en arbeiders van de scheeps- 

werven, die Huane Majesteiten om- 
ringden, vroolijk juichend en met hun 

petten wuivend. 

De koning sprak met de leiders van 
de havenarbeiders over het belang van 

het snel lossen en laden van schepen. 

J. C. McLean, de secretaris van de 
Schotsche Vereeniging van Transport- 

arbeiders gaf den koning de verzekering, 

dat de arbeidersai hun energie wijden 

aan het z00 snel mogelijk lossen van 
de schepen. De koning zeide: ,,/Het 
verheugt mij zeer dit te hooren. Het 
isin deze dagen van zeer groot belang” 

De koning en koningin brachten 
voorts bezoeken aan fabrieken. Ia een 
dezer fabrieken worden dekens voor 

het leger gemaakt. Leden van den 
Luchtbeschermingsdienst en ,home- 
guards” defileerden voor Huone Ma- 
jesteiten, Eoorme menigten juichten 

den koning en de koningen overal toe, 

toen Huone Majesteiten een tocht 

door de stad maakten. 

  

te 6x t dert het in vallen 

FEUILLETON 
SPAANSCHE DUKATONS 

(Spanish Doubioors 

Uit het Engelsch 

van 

Camilla Kenyon 

56 

  

Maar hoe bet dan, datze hier 

  

op het stri geslageo is, terwijl er 

veilige aokerplaatsen genocg voorban- 
den zija. En, dan nog iets”. Op dat 

oogenblik schoot de Crusot-puzzle 

me weer te binnen, zou er verband 

zija tusschen hemen dit verongelukte 

bootje? ,Hloe beeft hij dan weg kun- 
nen komen ?” 

Maar mijn metgezel 

”0or in de lucbt hangende problemen, 

voelde niets   Feiten, dat waren dingep, waarover je 
een opinie kor hebber, aan veronder- 

stellingen had je riets, 

»Weet ik niet” antwoordde hij zon- 

De eiland- 

hermiet was 't gelukt om weg te ko- 

der eenige belangstelling. 

mer, wat voor nut had 't, om je over 

de manier waarop, het hoofd te bren- 

gen? Ik ben erzeker van, dat de Licht 
Brigade uit louter Cuthbet Vane's be- 
staan heeft. , Theirs not to reason why, 

tbeirs but to do and die...” 

We liepen om den voorsteven heen 

en bekeken de sloep aan bakboords- 

kant. Daar zag ik plotseling een rijtje 

half uitgewischte letters. Opgewonden 

probeerde ik ze te lezen. 

»i—s—1— O, ik zie 'tal, ,,Island 

@ucen.” Dus ze hoorde hier, tenminste 

Waar- 

schijalijk heeft ze de oorspronkelijke 

Adam en Eva van de varkens hier 

naar den naam te oordeelen.   naar toe gebracht.” 

»a Bof, dat ze dan de siang verge- 

ten heeft, wat... I” antwoordde de Ho" 

norable Bertie, met een voor hem zeer 

ongewone ongewone ad-remmiteit. 't 

Was waar, tot dusver had tante Jane 

haar bibber-angstige voorspellingen nog 

niet bewaarheid gezien, er was op 't 

eiland geen enkele siang, een feit dat 

door mij aan de edelaardige bescher- 

ming van St. Patrick en door Cookie 

aan dz tegenwoordigheid van de var- 

kens toegeschreven werd. 

»Varken vindt slang net oester in 
openmaakte schaal," verklaarde Cookie. 

Toen we van bet kleine, droefgees- 

tig uitziende wrak wegroeiden. zag ik 

dat 

op kleinen afstand een pad bevond, 

dat blijkbaar eerst omhoog en dan 

langs den bovenrand van de klippen 

liep. Meteen vatte in het voornemen 

zich aan den rechterkant ervan   Op, om langs dat pad een twee be- 

zoek aan de ,lsland @ueen” te bren- 

geo. 't Was vreemd, maar mija ge- 

dachten bleven steeds om de onbe- 

bekende figuur van den copra-planter 

heendraaier. Misscbien was bij door 

't verlies van zijn sloep wel tot maan- 

den-, misschien jarenlange ballingschap 

op het eiland veroordeeld geweest, 

totdat eindelijk, na lang en vergeefsch 

wachteo, het zeil of de rook van een 

voorbijgaand schip kem de langgehoop- 

te verlossing gebracht had. Wat zal 

die man ten siotte het land gehad 

hebben aan varkensvleesch, ik zou er 

wat om hebben durven verweddeo, 

dat hij zelfs nog op bet oogenblik, 

waar hij ook mag Zitten, bij de ge- 

dachte aan een sandwich met ham zijo 

maag voelt omkeeren. Wat zou hij 

wel zeggen, als hij ooit te weten kwam, 

dat hij in plaats van copra een heele   kist met gouddstukken had kunnen 

meebrengen ? Ea wat bet allerbelang- 

rijkste is, zou bij niet versc"rikkelijk 

verdriet hebben als hij aan deo armen 

verlaten Cruso& dacht, die bij onge- 

luk op bet eiiand was achtergebleven ? 

Plotseling keerde ik me tot Cuth- 

bert Vane ,.Hoe kunt u eigenlijk zoo 
positief zeggen, dat hij bet eiland wer- 

kelijk verlaten heeft?” vroeg ik. 

»Wat? Over wien heeft u het. O, 

de copra-planter. Wel waarom zou 

de hut anders z00 keurig opgeruimd 

geweest zijn — niets achtergelaten, 

geen kleeren, of ander gedoe?" 

Wordt yervolgd.
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