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DRUK- EN UITGAVE 

    

KEDIRI - SNELPERS 

Algemeene Leider J.D.L. v. WAARDENBURG 

REDACTIE- EN ADMINISTRATIE 
TELEFOON No. 83. 

ABONNEMENT 1 1.50 PER KWARTAAL, 
BIJ VOORUITSETALING. 

ADVERTENTIE- 

  

VERSCHUNT 
DINSDAG EN VRIJDAG 

AGENTEN 

EN NIEUWSBLAD 

VOOR DE RESIDENTIE KEDIRI. 

IN HOLLAND 
PUBLICITEITSKANTOOR ,GLOBE" 

ADVERTENTIE TARIEF 
GEWONE ADVERTENTIE: 

1 maal pl. f 0.25 per regei. 2 maai pi. f 0.20 per rege! 

4 maal plaatsen f 0.15 per regel. 

2.9. 
Abonnements 

kleine aankondigingen (1.— per piaatsing. 
advertentis gereduceerd 

LOSSE ADVERTENTIEN BIJ VOORUITBEFTALING 

tariet. 

  

No. 20 

    

  

STADSNIEUWS 
  

    

De Stadswacht. 

De keuring van her, die zich heb- 

ben aangemeld om dienst te doen bij 

de stadswacht, heeft Vrijdagmiddag 

reeds p'aats gehad. De doktoren Pati- 

radjawane, van Bijsterveld en Kamp- 
scbuur hadden zich voor het verrichten 

van deze keurirg beschikbaar gesteld. 

Op een enkele uitzondering va zijn 
alle stadswachters, paar wij vervemer, 

goedgekeurd. De orfeninogen worden 

met voortvarendheid voortgezet: ook 

gymnastieklessen staan op het program- 

ma. Het aantal deelnemers zai echter 

nog grooter dienen te worden, al heeft 

de hoofdformatie nog niet aan de oe- 

feningen deelgenomer, 

Uitbreiding Aniem. 

We vernemen, dat de onderdistrici- 

plaatsen Goerab, Minggiran en Mri- 

tjao weldra geelectrificeerd zullen zijo. 
Het techoisch personcel, 200mede koe- 

lies en schrijvers zijn reeds naar ge- 

noemde plaa:sen gezonden, zoodat dan 

ook binnen erigz weken bet werk ge- 

heel gereed zal komen en de bewo- 

ners aldaar kuonen genietea van goed 
ea goedkoop licht. Ondanks deze tij- 

den is het de Aniem gelukt nog zu'lke 

uitbreidingen te maken tot 

Ht zal niet 

ger oegen 

van de bevolking lay 

meer duren, of alle onderdistriciplaat- 

seo rondom Kediri zulleo van electiisch 

licht voorzien zijo. 

Wandelmarsch. 

Onder leiding van den heer Soepe- 

no, maakte de j-ugdvereeniging P.T. 

op Zondag j.!. een wandelmarsch naar 

Koevnir, onyeveer 9 kilometers van 

Kediri gelegeo. Wel 80 jongens en 

meisjzs amen aan deze wandelmarsch 

deel. Zonder uitvallers kwamen zeom 

half twaalf te Kediri terug, 

Goed werk. 

Met het verzameler aluminium voor- 

Werpen gaat men met spocd te werk. 

Alle padvioderij:n in Kedir', z00mede 
de Surija Wirawans 

middag langs de huizen om die orge- 
bruikte dan wel afgedragen aluminium 

voorwerpen in onvangst te nemer, Her 

dessabestuur doet ook haar best om 

genoemde voorwerpen van hun dessa 

te verzameleo. Alle scholen doen ook 

hun bijdrage om de inzameling zoa 

groot mogelijk te doen makeo. 

SPORT. 
Schaak, 

Op Zaterdagavord j.l.8.30u. p.m. 

12.30.».m. vond de wedstrijd plaats 

tusschen de schaakc ub 

»Koedaware& gpati” en de Pareesche 

schaakclub ,,Tjahja Fikirao”. 

De stand is als volgt: 

»Tiabja Fikiran” ,,Koedawanengpati. 

aan bijoa iederen 

plaatselijke 

. Oei Mo Tk—Boechari '/2 —/, 
O—1 

1. Zoechal—Dr.Pattiradjawane O—1 

2. Safei—Soemarko O—1 

3. Soewadi— Soemeto 0—1 

4. Darmojoewono-—Sadono  0—1 

5. Sadaroem—Soewirjo 0—1 

6 
7 . Marlan—T. Ermady   

DINSDAG II MAART 1941 

1,   

24e Jaar ang 
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FILIALEN: Batavia C. Bandoeng, Cheribon, € jocjakarta, Djember, Malang, 

bedrag geretourneerd worden 

PHILIPS-rad 

inname yan een 

rugbetaald wo 

Koopers(ste — op Jaf 

Laat deze 

Uw gekochte Bril 

of Radio-toestel 

CADEAU!! 20 

  

Ter gelegenhsid van ons 40-jarig I 

het volgende aan: 

Met ingang yan 28 Decen 

toor te Soerabaia een sta 

de naam en adre3 yan ied 

baja,dan wel bij £€n onzer 

ooper(ster) van een complete 
en aan 

stoestel ip 

astel) z 

io-ontyang 

eni t   

an gelegenhsi 

J.h. GOLOBERGs 
JUBILEUM- AANBIEDING / 
—u 
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JH. GOLDBERG 

Hoofdstraat 70. 

10 
51 - Kediri - Tel. 

Residentslaan 37 - Madicen- Tel. I! 10    
PLAT ter antara baba a Pata Pat, 

Madioen, Magelang Modjokerto, Palembang, 
Solo, Poerwokerto. Agentschappen: Ambarawa, Bandjarnegara, Gombong, Klaten, Parakan, Salatiga,Tega', Tjepoe 

Tarakan, Temanggoeng, Wonosobo. 

  

Me aa EN 

8. Notosoejoso—Soepeno 3 — 3 

9. Wignjodibardjo —Ranoe 0—1 
10. Hardjosoedarmo— 

Abdul Sockiman 0—1 

11. Soebari —Soedjoko 0—1 
12. Wakeman—Sotijono 0—1 

13. Ssleh— Wasis 1—0 

14. Moeljo—Roeslan O—1 
15. Soejoso— Adi 0—1 

16. Soegiman—Tjiptoprawiro 1—0 

17. Hadi— Soedomo 1—0 
  

Uitslag 4-13 

voor Kediri. 

Zeer interessant kan genoemd wor- 

den de eerste partij, waarbij Dr. Pat- 

tiradjawar& in bet beginspel keer op 
keer aangevallen werd, doch door een   

ostander na 3 un 

Proficiat 

doorbraak den tey 

spelen tot opgevso dwang. 
Dr. Patti ! 
We vernemen, dat Dr. Pattiradjawar €, 

Eerelid van Koed 

het 

schaakcompetitie 

awanengpati 'alhier 

initiatief besfr, genomen om een 

te Organiseeren tus- 

schea de schaakvereenigingen in de 

residentie Kediri onderling, waarbij 
cen beker zal beschikbaar worden ge- 
steld, 

Voetbal 

Doho — Perslands 2 — 1. 

Onder leiding van den heer Busse- 
bius, vond op Zondagmiddag de com- 

petitiewedstrijd plaats tusschen Doho 
en Perslands welke op 2— 1 voor Doho 

  

aa ERA @ NG 

VENDU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS 

J.G.W DEKKERS — K“-DIRI — Telefoon 250 

  

  

Emballeeren 

(Ook voor Europa en de buitengewester) 

Meube make rij 
Agentschap 

Java Koelka ten 

Transporteeren, 

Hancel in Nieuw- en 

Tweedehandsch Meubilair. 

aa aa. @ 

D: 
was bizonder groot. Over betalgemeen | ho. 
cindigde. publieke belangstelling | Zoo was dus de stand 2—0 voo 

Perslands kon gelukkig voor de 

werd forsch gespeeid, waardoor Pers- 

  

pauze nog een doelpuot m 

Na de pa 

    

lands door gevaarlijk speltot 2 keeren | door de stand 2—1 werd 
toe strafschoppen kreeg, welke alle- | moest Dobo met 1 uitv. Iler 
mal binsen waren. doch kon, ondanks herhaaldelijke aan- 
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   AN HUNTER— 
D2 droom yan v 

  

jin van de 

3 “beroomde LBr    
ri NTi E! Vooraf gaat 

  

Tan's flimseblager 

  

ch sprekende fi m 
01 en romar    

Vr 
de ane 

t Koering    

  

        
  

  

sationeel verhaal va 20 On 

nesnappen en zich, op zijn vijan 
»nlaatst tegen een achtergrc 
Kowt allen deze meer dan 

  

N.B! 

    

Nieuwste Oorl 

tN c TOR MC LAGLE — Pon LOUER - 

d van 
spannende 

Vooraf als Speciale attraciie! Het nieuwste Wereldnieuws ! 

      

  

RICHE THEATER — 

    

  

Heden lien Woensdag 12 Mrt. 
Usiversal uitstekende filmk'ucht 

»DE VIERDAAGSCHE SCHAKING” 
Four days Wonder) 

Uw smaak zal vallen ! 
Wij raden U aan, deze vlotte film niet te missen. 

Donderdag 
eko Dapat 'm 

....BROADWAY MELODY OF 1940” | 
13 tm Zaterdag 

  

b k-nden, 

  

adway Melo 

  

gpieuws ! 

MAXIM THEATER 
13 Mrt. 1 mt Donderdag 

Esn, feest 

cerst te zamen in een arandioze film! DE 
y serie. Wij garardeeren een meer dan genoeglijken avond ! 

Mer KENNETH HOWELL— wak THA SLEEFER—WALIER CATLETT en de 13 jarige Comidier- 

» JEANNE DANTE. En meer dan schierend gespeelde film, een reeks van verma, U kelijke situaties &a 
Esn film, die zeker in 

FkBD ASTAIRE en ELEONOR POWELL, bijgestean door GEORGE 
LORENCE RICE e.v,a. 

I- bioscoopsez0ockers (sters) is verwezenlijk". 
»JAZZ" voor het 

van vroolijkheid, me'odi- 

De Korirg van bet ,,Rbijthe 
topprestate op 

  

sMOETIARA" 
met ulistekend 

lidag 14 tim 

cbu'dig naar cen strafkolonie 
den ko wsekba. 

de Ati kaassche Jungle ! 
fla zien ! 

PHILP bORN — ANNE NAGEL e.a. sterren. Een 
verbannen jongeman, die van daar wist te 

Bseisnd van begin tot eind . . . - i 

Ikheemsche krachten van Singapore, Een spannend ver- 
ce, scbitterende opramen van Singapore's omgeving | 

I6 Zondag Maart 

? DIAMOND FRONTEER” »9 

actie, sensatie avontuur, 

  

  

STADSGEMEENTE KEDIRI. 
AUTATIES in de Europeesche en met hen ge'ijkgestelde bevolking 

van de Stadsgemeente Ked.ri in de maand Febr. 1941. 

  

  

  

  

    

GEVESTIGD: 
memaman ————— 

Adres: | Aangekomtn van : 

F. W.C. Flem :nang Wringinanom 
(Gu, Landraad) (Sitoebondo) 
Jnsulindestr. Soerabaja. 

Hotel Riche Bondowoso 

Hotel Ricbe Banjoewangi 
Robinson Madjevang Sidoardjo 

(Gg. Landraad) 

  

  

  

  

Vertrokken personen : Adres : Vertrokken naar: 

H.A. Wed, Ruben Madj-nasg Paree 
(Ga. Loodraap) 

C.H. Graafland Insulindestr. Bandoeng 
3seker geb Wiss Semampirstr. 41 Mslang.   
  

10 Maart 1941. 

    

      

Kediri, 

val'c den tegenstander goed 

d Vyf minuten voor bet 

Roetomo, dz keeper Tjahjo- 
| bij ongeluk cen trap 

  

rdoor de laatste u 

De heer 

  

Roes- 

  

  

  

    

6» ok het veld 

da r s 'drie keren waarschu 

“ kreeg. wegens forsch spel. 

Stand 2 —1 voor Doho. 

Kastie. 

-h d de kas- 

t tusschen de leer- 

lingso van de Openbare H.LS. van 
Biar en die van de 2de H.I.S. van 

vond plaats op     

   

      

Commissariaatweg 

e belangstelling wes 

D- uit- 

as volg': 

6 voor Kediri. 

: - 21 voor Kediri. 

Voetoa — 1 voor Butar. 

  

Comite Spitfire-dag. 

De voorlopige ciifers betreftende 
le opbrengst van den op 14 
December j. I. door bovengenoemd 

Spitfire-dag 

bekend 

georyaniseerden 

wij indertijd reeds 

n wij melden, dat aan 

dontvaangen (4452 42. 
totaal (1642 27 

    
   Ontvangsien wer 

  

terwijl de uitgaven i 
bedro z0odat dus het barig salsc 

f 28281 draagt waarvan f 2800,— 

  

reeds werd overgemaakt aan 't Spit- 
fire Fonds te Soerabaja. Het restant 

wordt tegelijkertijd afgedrayen met de 

opbrenuist der medio December gehou- 
den coli'ce onder de Chineescbe han- 

delaren, ci ca zeven honderd gulden, 

welk bedrayu nog niet geheel is ont- 
vanyen, zodst het Comit& teaslotie met 

zija Dec mberactie een bedrag van 

cirea f 35 O,— bijsen zal hsbbin ge- 
brach. E mooi bedras, maar 
nog lang gun Spitfire ! 

Wij verleenen hicr dasrom gaarre 
nog cens cen plaatrjz voor een oproep 

Residentie Ke- 

Doet 

maandelijksche bijdragen! 

aan alle inwoners der 

diri: Steunt de Spitfire actie ! 

mee aan de 

Zorgt er vocr, dat ook uw keonissen 

zich alien opneven als Spitfire — con- 

tribuant ! 

Aamelding - formulieren zijn steeds 

verkrijabaar bij den vertegenwoordiger 

der Spi 
wert: 35 Kediri, en bij de 
der ,A em” en de Javasche Bank. 

re propaganda - grozp, Balo- 

  

kantoren 

RICHE THEATER. 

Diosdag 11 en Woensdag 12 Maart. 

Universa! uitstekende filmklucbt. 

» DE VIER JAAGSCHE SCHAKING"” 

(Four Days Wonder) 

met Martha S'eeper — 

Walter Catlett — 
Alan Mowbray 

en de nieuwe 13 jarige fascineerende 

p #soonlikheid aan bet filmfirmaneot   Jkanoe Danet.   

En sprankelende humoristiscbe film 

met een reeks van vermakelijke situ- 

aties. 

De dialoog is vlot, 

gzestia ! 

Ongetwijfeld zal ,Four Days Won- 

der” een ieder in den smaak vallen! 

humoristisch & 

Komt dit zien | 

MAXIM THEATER. 

Maandag 10 t/m Donderdag 13 Maart 

Tao's 

»MOETIARA” 

De eerste Maleisch sprekende 

fiim, vervaardigd in Singapore 

door de Shaw Brotbers Ltd., met be- 

kende spelers uit hetlnheemsche too- 

- gezelschap aldaar. 

filmscblager 

neel 

Een muziekale film met zang en jo- 

lijt, hier en daar een lachen een traao! 

Een spannend verhaal, goede humor 

uitstekende types, pak- 

kende songs, schitterende opnameo van 

en romance, 

Singapore's omgeving! 

Voornaamste artisten zijn: Miss 

Tina — Miss Habsha — Jem H-ssan 
— Abdullah en Haron. 

Komt allen deze uitstekende Sin- 

Japore-film zien! 

Politie rapport. 

Dr. Th. A.H. P., 
D bhostraat doet aanyifte van dicfstal, 

wonende aan de 

middels inklimming, san 2 kippen en 
lijfyoederen ter gezamenlijke waarde 

van f 1,32'/, ten 

bedierd 

nadeele van zijo 

“B. P, Modjoroto doet 

aangifte van diefstal van een kaio ter 

waarde van f 0,50. 

wonende 

M., wonende aan de Klentengstraat 

diefstal 

rijwiel ter waarde van f 15.—, 

doet aangifte van van een 

hetwelk 

Onbeheerd op het erf van de Missigit 
alhier was peplaatst. 

Tegen K., wonende Madjenang werd 

proces verbaal opgemaakt, terzake licb- 

te misbandeling van K., wonende Pan- 

dean. 

Door de politie werd aangehouden 

dz persoon van K., wonende Singa- 

verdacht van 

van lijfgoederen ter gezamenlijke waar- 

f 1.80 

wonende Singonegaran en S., wonende 

negaran, verduistering 

de van ten nadeele van K., 

Djagalanlor. 

Bandarkidoel 

diefstal va 

D,  wonende doet 

aangifte van een rijwiel 

  

  

ter waarde ven f 6.—, hetwelk onbe- 

heerd op bet erf van de fabriek ,,L. 

D.” (Pakelan) was geplaatst. 

Door de politie werd aangehouden 

de persoon van K., zonder vaste woon- 

eo verblijfplaats, verdacht van diefstal 

van een dogkar-baod ter waarde van 

f 0.50 ten nadeele van D., wonende 
Djongbiroe (Gampengredjo). 

De K.N.I. Motor Club 
in actie! 

Dit ageeren hebben we van deze 
Oavolprezen C'ub verwacht, Niet voor 
Diets draagt zij haar oaam ,,Kovinklijk” 

Wi zija trotsch op z00'a vereeoiging 
en haar bijzondere initiatief m o et 

ioslaan, mo e t worden gehonoreerd. 

Het gaat bier om 

»Ooze Spit-Fire Wagenplague” 

De leden der K. N. IL Motorclub 

wenschen een eigen Spitfire uit te rus- 
ten, om het onrecbt, het moederland 
aangedaan, te wreken, 

Daartoe zal onze motorclub een 
Spirfire autop'aguette verkrijgbaar stel- 

len, welke plaiouettes in een beperkt 

aantal e.w. 3800 stuks, genummerd 

van 1t/m 3.800, werden aangemaakt, 
De hoofdkeur der plaguettes is — 

hoe kan het ook anders — natsurlijk 

oranj». Het figuur is een gevleugeld 

embleem metintop de Nederlandsche 
en Britsche vlaggen ter weerzijie van 

de kroon. Daaronder het devies ,,3pit- 

fire”, in den cirkel het silhouet van 
ee. van deze daverende vechters, de 

Spirfire, mzt daaronder de naam van de 
vereeniging al3 uitgeefster. Op het voet- 

stuk komt bet nummer. 

ledere plague kost f 12.50 waarvan 

f10.— in bet Spitfirefonds wordt 
gzstort. 

Heeft de vereeniging alle plegurs 
verkocbt, z00 zullen de leden een vol 
ledige Spitfire hebben, om zich te 

voegen bij de duizendeo, die de firma 
Huler & Co. mores zullen leeren.   

  

Zooals reeds gezegd, zullen de Spit- 

fire plaguettes worden genummerd van 
1 tot eo met 3800. Nummer &&n wordt 
onze geliefde Koniagio in ballingschap 

aangehouden, nummer 2 en 3 aan 

Prioses Juliana en Prins Berohard, num- 
mer 4 aan den Landvoogd, vr. 5 aan 

Cburchill. Voor deze eerste vijf pla- 
gues begiot de IMC met f 125.— in 

het fonds te storten. Vanaf summer 6 
kunt U ze koopen, De eerste aanvra- 

ger krijgtnummer 6, de voigende num- 
mer 7 enz., enz. 

De namen van de houders der pla- 

guettes met de nummers, 
»Het Motorverkeer” 
wijzer” vermeld. 

worden in 
enio ,De Weg- 

Is het nog roodig U te vragen en 
op te wekken, om Uw wagen met het 

Sp't-fire-embleem te sieren. ? 

M sschica zijn er, die bij zich zelf 
zeggen: ,er wordt tegenwoordig al 
z00veel van ons gevraagd”, Ja, datis 
z00. Maar deze iwaa'f-vijftig kan er 

nog wel bij. Waot men zal het U 

gewakkelijk maken. 
Als het U minder gocd schikt om 

dit ineens te voldoeo, mag U afbeta- 
len. Elke maand een rijksdaalder, 

Maar bovendien geven ze U nog 
een heel klein kansje om U geld dub. 

bel en dwars terug te krijgen of om 
Uw bijdrage aan het Spit-fire Fonds 
nog veel grooter te maken. ledere 
kooper van een Spit-fire pl: guette mag 
rader, wanneer ze bus Spitfire bij me- 

kaar hebben. Dus wanneer ze de acht 
en dertigduizend gulden hebben ont- 
vangen. 

Dzgene wiens of wier opgave later 
het dichtst bij den werkelijken datum 
blijkt te zijo, ontvangt een premie van 

£ 100.-—. 

Bu. PeDaad! 
Schrijft nog heden aan de K.NI.D.C. 

om een plagoette ! 

  

WILT U GAAN FILMEN? 

Laat U zich dan eerst volledig 
inlichten door 

YAN WINGEN 

        KEDIRI 
TELEFOON 

13. 

  

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 - £. 
 



    

  

Mutaties Javasche Bank. 

Wij vernamen, dat de Heer J.M. 

PALM. plaatsvervangend Agent te 

BANDOENG. benoemd werd tot Agent 
te PADANG in de plaats van den 

Heer H.D.CANNE, die als Afdeelings- 

chef ter beschikking naar het Hoofd- 

kaotooz te BATAVIA werd overge- 

plaats.t 

De heer J.L. VAN VERRE, thans 
Chef van de Afdeeling Productenzaken 

zaken te BATAVIA, werd benoemd 

tot P aatsvervangend Agent te BAN- 

DOENG. Ia zijo plaats zal als Chef 

van de Producten-afdeeling te BA- 

TAVIA optreden de Hzer A.W. 
VERMEULEN, thans Afdeelingschef 

ter beschikking op het Hoofdkantoor. 

De Javasche Bank maakt hierbij be- 

kend, dat tijdens de afwezigheid van 

den H-er H. TEUNISSEN, Agent te 
SOLO, bet beheer van dit Agentschap 
zal word:a opgedragen aan den Heer 
G. HERWIG. 

  

Een tweede Marne. 

Hoevele malen werd bet oude Euro- 
pa al niet bedreigd onder den voet 

geloopen te worden door oorlogszuch- 
tige stammen, door de hordea die uit 

het Oosten kwamen aangerukt. 

Hoe houdt 
in als men leest uit die lang vervloyen 
dagen over de welhaastniet te stuiten 

vloed Ortomanen die doorstootten tot 
aan de poorten van het oude Weenen. 

De namen vaa roemrucbte krijgsover- 

sten als prios Eugenieus van Savoye 
zijau aan nog roemruchter wapenfciten 

uit die periode der historie verbonden. 

Hoe ver rukten niet de Mooreo op. 
Zij paderden zelfs het hart de 

toeomalige beschaving. Hoe welhaast 

Oostuitbaar tukten de 

waarts. 

men nu nog den adem 

van 

Hunnen voor- 

Steede echter, dikwijls op het nip- 
pertje, werden de aanstormende horden 
tot staan gebracht. 

Tot de jongste horden-bestormingen 

behooren de beide Duitsche aanvallen 

op de beschaving vanhet Westen, de 

oorlogen van 1914 en heden. Hoe dreig- 
de en dreigt dit barbarendom, dat hoe 

nauw ook in contact met bet beschaat- 

de Westen barbarendom is gebleven, 

te vernietigen wat z00 zorgvuldig werd 

opgebouwd en geestelijk werd verkre- 

gen. 

In 1914 werden de Duitsche horden 
gestuit aan de Marne. Met het verlie- 

zen van dien slag had Duitschland in 

feite den oo-log reeds verloren, Snel 

kwam het einde niet. Daarvoor 

het Duitsche volk vao 1914 
doorvoed, beschikte aanzienlijke reser- 

ves aan oorloys- en de keizerlijke Duit- 
sche staat over te voedingsbehoeften 

en ook aan goud, had het ook nog 
vele en goede bondgenooten. Boven- 
dien stortte Rusland ineen en bad het 
zich een toevoerweg door het rijke en 

O-W-ende Hollard opengehouden. Het 
heeft nog vier lange jaren geduurd voor 
co aleer de Duitschers korden worder 
verslagen op de slagvelden van Frank- 
rijk en Belgi8. Zelfs in 1918 waren de 
Duitschers nog z00 sterk, dat zij het 

waagden enkele offeosieven in te zetteo. 

Tegen de overmacht der gealliterden 

was 
te wel   

moesten zij evenwel den strijd opgeveo. 

De gealli&erden stemden toe in een 
wapenstilstand, de grootste fout aller 

ceuwen. Mzn had de Duitschers moeten 

verjagen tot binnen de eigen grenzen 

ea daar den genadeslag moeten toebrer- 

gen. De sprovkjes over de joden en 
den dolkstoot in den rug, zoo vlijtig 
door Hitler gehanteerd vanaf den aan- 
vang van zija politieke werkdadigheid, 

die sprookjzs, die de macht aan de 
Nazi's hebben gebracht, wiji aanvaard 

als een door de massa aanvaard evan- 
gelie, in oneindige variaties en zo1der 

ophouden als het gebracht werd door 
Hitlers propagandisten, zouden zeker 
niet ontstaan zijo. Deze fout zullen de 

geal& rden niet maken. Het 
Duitsche volk moet op eigeo terrein 

cen geducht pakslaag hebben en op da 
cigeo terreim de geoade. 

weer 

ak 

Dat alles geschiedde in 1918. 

Waac zullen de hunsenhorden dit 
maal hun Marne vinden? 

Het wil ons voorkomen dat we di: 
binven niet al te langen tijd 

weten. Dui sch'and is in bet bezit of 

kan makkelijk alsnog in het bezit komen 
van beel Europa, op Esgeland na. 

zullen 

Laten we de zee'n waarop het niet 

vechten kan buiten b»schouwirg, dan 
heeft Duitschland rog maar een grers 
over, looperde van Memel tot aan de 
Dardaneller, een front van een uitge- 

strekrheid in rechte lija varo ngeveer 

1500 kiloweters. Op dit front zal het 

eeos den strijd moeten inzetten. Op 

dat front zal een tweede Marne uirge- 
vochten worden. Velen zien de volko- 

men deticle van Graziani in Noord- 

Afrika als een Marne van de 

As, doch waar de rijkdommen van d 

O krzise nog z00 veel kansen bieden 
voor het Derde Rik en zijn ge: ooten, 
terwijl de Ockraine nog stzeds voor 
bet Duitsche grijpen Ig:, lijkt het ons 
een beetj2 overdreven de ineenstorti: g 

van bet Iraliaansch Noord. Afrikaan che 

front als een tweede Marne te be- 
schouwen. 

reeds 

Wordt vervolgd, 

  

Om de heerschappjj 
in de lucht. 

Met Amerika's hulp zullen 
wij winnen. 

Slot. 

Amerika's hulp. 

Het is alleszins waarschijolijk, dat 

op dit moment de gecombineerde 
Britsche en Amerikaansche productie 
bij de Duitsche guantitatief nog ach- 
terbiijft. De Cijfers zija vict 
bekend, maar met een taxatie van 

2.800 moturen voor gevechtsvliegtuigen 
per maand blijft men aan den veiliyen 
kaot, 

De Amerikaansche iadustrie beefr 
het in de hand om een Britsche over- 
winoing mogelijk te maken. Daarop 
zija de Britsche verwachtingen voor 

eea groot gedeelte gebaseerd. War de 
motor n betreft, para'sseert op bet 

Amerikaansche programma van aan- 

bouw de verdubb-ling van de hu dige 
productie van Pratt & Whitney, die 

mom”rteel ruim een mi lioen pk per 

maand afieveren, tegon Ju! /Augus'us. 
Men hoopt dat ook Curtiss Wright 
tot een dergelijke prestatie in staat 
zal b'ijkeo. 

juiste 

MIEUWE UITGAVE of KERDRUK van f. B. WOLTERS" 
Ulte. Mi, BATAVIA, 
  

   
  

  

  

Auteur(s) Titel Bzstemd voor | Druk: prij Omvang: tor- 
ingen.—geb maat 

LAMAIN. P. | LANGS RIJ- | Cbr. lageroo- | 2, 0.85,-.— | 107 Pags. 
en R. ZIJL- | PENDEK VEL- | derw, Ned. 
STRA DEN 6A Indie Decb. 1940 

.STBEENDE- | Gauwen | Tekenorder- | 2, 020—.— | 16 pags. 
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STEENDE- | GAUW EN Tekeronder- | 2, 0.20,—.— 116 pags. 
REN P. VAN, | GOED 1 wis W.L.O. 
:JTOOT 2 k) Jan. 1941 

  

Gedurende den a.s zomer zal Packard 
in Detroit, die onder licensie Rolls 

Royce Merlin-motoren vervaardigt, 
met de aflevering vao de eerste par- 

tija beginoen, en evenzeer kunnen de 

ecerste afleveringen van Ford, die Pratt 

& Whitney motoren 
aanmaakt, tegeo dat tijdstip worden 
tegemoetgezien. Maar van Buick zoomin 

onder licensie 

als van Studebaker, die ook vliegruig- 

motoren bouwen, valt dezen zomer nog 
eenig tastbaar resultaat te verwachten. 

Dz invloed van de Duitsch2 lucht- 

  

raids op de Bri'sche productie vait 
moslijk pa te gaan. gering die 

iavloed moge zpn, liyt het niettemin 

in de lijn der verwachtingen, dat bij 

aan de z00 roodzaksiiike versse Iling 
van bet tempo in den weg staat. 

Zware motoren. 

De groorste beboeite bestaat aan 

zware motoren. In E getard is 

motor van 2.000 P.K. watergekorld, 
geprifectionneerd en word 

de markt gebracbt, Pat & Whitney 

cen 

tbans op 

ontwierpen een moior van dezelfde 

Capaciteit, die nu bet cxperimentee'e 

stadium achter den rug heeftenstraks 

in productie komt. D-:e motoren zijn 

van buitengewoon grc belang, om 

dat de Britteo er stel van overtuiyd 

zija dat zij kracbtiger zijn dan al wat 

Hiller er in dit voorjaar tegenover 

kan stellen, Het eeniye nadeel is, dat 

de aarmaak niet in srel tempo kan 

plaats hebben. 

S'agen onze bondaenooten er in 

om zich dit jaar den Hun van bet lijf 

te houden — en er bstaat geen en: 

kzie reden, waarom zii dit niet zouden 

kunnen—dan is alle kans, dat de in de 

Vereenigde Staren aarg»maakte motor 

van 2090 P.K. den hoeksteen za! vor. 

men van een programma, dat Hitler 
t- zwaar op de masg zal b'ijken te 
liggeo. 

Insiders zijn va» meening, dat het 

p'afond van de Duitsche capacireit 
niet boveo 3.009 toestellen, compleet 

met motoren, per maand ligt. 

Dat beteekent, dat er heel wat 

meer motoren moeten worden ge- 

borwd, gezwegen nog van de re- 

servc-onderdeelen, De tegeowoor- 

dige producrie beweegt zich tusscher 
2000 en 2500 toestellen per maard, 

en dat cijfer kan voor de gecombi- 
neerde Britsche en Amerikaansche 

industrie&o afschrikwekkends 

hebben. 
D2 grootste moeilijkheden levert de 

niets 

vervaardiging cp van rompen voor de 

groote bommenwerpers, omdat voor 

den afbouw fabreken van reusachtige 

afmetingen noodig zijn, die vaak nier 

meer voldoen nog “6dr de massapro- 

heeft 

oogte geldt dit ook 

ductie een aanveng genomer. 

Tot op zekere 

voor de gevech:-vliegtuigen. 

De Engelsch 
len aanbouw v 

zijn tamelijk laat met 
vliegtu'g»o van wal 

gestoken, en basserden voor de op- 
lossing van dit ptobleem aarvankelijk 
hun verwachtin, Op z00gevaamde 

schaduwfabriekes, opgezet door au-o- 
mobie'-maatschappijen, die bepaalde 
onderdeelen van de carrosserie en van 
d motoren vervsardigder. Die ver- 
schillende o derdvelen werdeo dan la- 
ter elders in eikaar gezet. 

Succesvoile methode 

De sedachte, die hierbij 

voorzat en voorsproot uit den wensch 

leidende 

LUCHTBESCHERMING 
Beveiliat U tijdig!! 

Wij leveren : 

  
  

om het normale proces van voortbren- 

giag z00 mia mogelijk te storen, be- 

stond hieruit, dat deze maatschappijen 

eea deel harer capaciteit beschikbaar 

stelden voor de uitvoering van bet 

Visgtuigbouwprogramma. Deze met- 

hode is gezn succes gebleken, 

stede van te leiden tot een goed ge- 

en in- 

organiseerde collectieve krachtsinspan- 
ning, prikkelde zij daarentegen juist 

het antagonisme tusschen de onder- 

scheidende groepen. 
Ni de roodige pijolijke ervaringen 

is men daa ook van deze methode af- 

gesrapten overgegaan tor bet oprichten, 

door de automobicimaatschappijen, van 
groote fabrieken, waaria de viiegtui- 

gen ia bun geheel werdzn afgebouwd 

Dit stelsel had het voordeel van cen- 

trahisatie en van bet plaatsen der ver- 

antwoorde ijkbeid bij de juste irstan- 

te, i,c. de automobiel-maatschappijen. 
Maar ook toen was men ernog riet. 

Tallooze moeilijkheden mocsten worce 

Overwonoen, zoodat de producti-iosna- 

ging 
men verwachrte en die b antwoordde 

me niet langs de curve, weike 

aan de eischea eener behoorlijke lands- 
verdediging. 
Mn heeft er 

tecbnische kennis, vereischt voor den 

toen, teneninde d: 

zeer gespecialiseerden vlie,tu gbouw- 

ardeid te combineeren met de produc- 

automobiel-maat- 

dat de 

technici 

tie methcde van de 

schappijer, dt op gevonden, 

de 

van de vliegtuigbouw-.maatscbappijen 

regeering de exerts en 

eenvoudig re uireerde en bij de auto- 

mob'el-maatschappijen te werk stelde. 
Es, daarca ging alles van cen leien 
dakjz. 

Laatste hindernis. 
De Brtsche moeilijkheden, onder- 

vonden bij de rationalisatie van den 

Vliegtuiybouw, denen zich tbans in 
Amerikan aar. Men heeft daar juist 
de poriode acbter den rug, waarin 
voor de uitvozring van een groot 

vliegtuigbouw-programma aller ver- 

wachtinge» waren gericbt cp de vlieg- 

tuig-industrie. Deze bleek echter t:gen 

die taak op geen stukken na opg?was- 

sen, en thans heeft de Commissie van 
Verdediging voor den aanbouw van 

12 dwzeod 

E geland en een gelijk aantal voor de 
Vereenigde Siaten Detroit 

bommenwerpers voor 

zich tot 

gzwend, 

Alleen de laatste bindernis moet nu 

nog worden genomen. Ook is Ameri- 

op 

van parsatheid zij 
kan zal de automobiel-industrie, 
weik hoog niveau 

ook moge staan, d- technische kennis 
der hebben 

schakelen, Hoo sneller zij dir doet, hoe 
vlisgtuigbouwers in te 

jeringer de kans. dat zij met slecht 

wser te kampen krijst en in gebreke 
noet blijven. 

Eeo stap in die sichting is reeds 

De Pratt & 

Whitne y-fabrieken zulen naar de yge- 
weltige fabri kte R 

g?daan, cxperis van de 

  

er Rouge worde 

  

gedelegeerd om “daar bij de massa- 

vervaardiging van bun mororen bur 
goede dienstes t- bewiizen, Waoneer 
di: procedure a gemeen wordt gevolyd: 

dan zal de produc:ie van bommenwer- 

pers op groote schaal ter band yero- 
Hiter 

grooe 

men kunnen worden en sraat 

een verrassing van de eerste 

te wachten. Maar er zal tijd veel lijd 

mede gemosid zijn, eer het effect ervan 

zich doet gevoelen. 

IBAAT HET DO   
  

PROTESTAN'SCHE KERK 

Hollandsche Kerkdiensten 

16 Maart Kediri 9 vur v.m, 
D.. Skken. 

(Ooop:bediening): 
9 uur v.m. 

Ds. Ph. v. Akkeren. 
Blitar 

  

T.-Agoeng 5 uur n.m. 
Ds. Skken. 

Paree 6 uur ».m. 
Ds D'- Graaf. 

23 Muart Madioen 9 uu vm, 
Ds. Sikken, 

Ponorogo 5 uur n.m. 
Ds. Skken. 

9 uu vm. 
Ds Sk 

ja HA a 

6 

  

    

  

Maleische Kerkdiensten, 

H. 5. M 

  

ulssy. 

16 Maart '41 Midioen 9 vm. 

23 Muart 41 Trenggalek 9 uv. 
T..Agoeng 4 ur, 

30 Maart '41 Kerto ho 9 uv. 

  

1. nm 

  

OOST - JAVAANSCHE Kt 

JAVAANSCHE DIENSTEN 

lederen Zondag, 9 uur vm, 

Te Kediri (Ba'cew traat), Blit 

Toeloe gayoeng, Ngancjo k, ea, 

Paree 7 30 uur o.m 

  

  

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

  

lederen Loncag 

te Ke le H. M 5 

2e H 
Lof 

7.30 uur « i 

5.30 4 Lof 

Gd Kath. Javan r 

  

TENG HONG TILANG 

  

TRANSPORT OnoderRnE 

KEDIRI — KI 4 

Adres voor: 

Moderne 

aa 0 

    

chroomd of k   

Tweedeha 

Emballeer 

    

zen mooie t , Dinsdag 
Woen: dag en Zaterdag 

chter Soelpersdrukke 

f 6,— 

MENEEENENNAREAET PRIN NO TN YAN) 
  

  

DRUKWE!: 
De Kedirisch 
pers Drukkerij 
Immers berer, ne 

goedkooper., 
Vraagt offerte bij de Ked 

Sneipersdrukkerij! 

U verbindt zich 

tot 

   

    

niets 
  

  (antika TEKERAA. Maa 

  

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

RESIDENTIE APOTHEEK KEDIRI 
TELEFOON No. 52. 
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Buitenlandsch overzicht overgenomen uit ket Soer. Hbld. 
  

JOEGOSLAVIe EN RUSLAND. 

Op den dag der onderteekening van 
Duitsch-Joegoslavisch non-agressie-pact 
wordt Joegoslavisch-Rusland vriend- 

schapsverklaring verwacht. 
  

New York, 10 Maart (Reurer). De 
lent te Belgrado van de , New 

York Times” 
correspon 

    

meldt t volgens in nauw 

he regeering 
land 

paar verwacht wordt een grzamenlijke 

Contaci met de Joegosla 

  

staandz kringen, JoegoslaviB en Ro   

vriendschapsverklaring zullen afleggen, 

gelijktijdig met de onderteckening van 

  

het Jreoslaviscb-Duitsche non-agres- 
sie 

  

drag. 

Het pact met Duitschland zal op 11 

Maart te Berlijn worden geteekend, ea 
de Joegosl Russische 

Be do tegelijk met het bericht 

verklaring     

   

    

zal t 

#rteekening te Berlijn wor- 
ckend gemaakt, aldus de corres- 
ot. 

Hij voegt er aan toe, dat deze ver- 

klarirg tijdeliik werd opgeschort tot 

een ,geschikt oogenblik”. 

De Britsche luchtaanvallen. 
Nieuwe actie bij daglicht. 

10 Maart (Reuter). 
hedenochtend over 

Londen, Zware 

ontploffingen, die 
de met mist bedekte Srraat Dover uit 

de richting van de Fransche kust 

    

do den, kort nadat een formatie 

bomm rp van de R.A. F. met 

groote Iheid over het Kaoaal was    
    en er op, dat de R.A.F. 

daglicht over 
gevloger, we 
een vicuwen aanval bij 
Noord-Frankrijk uitvoe 

  

die bij 

tusschenpoozen werden gehoord, pa- 
Tijdens de ontploffingen, 

trouilleerden sterke groepen Britsche 

jagers boven Seraat Dover. 

Griekennland. 

De Grieksch- Italiaansche 

oorlog. 

Athene, 10 Meart (Reuter). Io een 
Hoofdkwartier 

yan de Royal Air Force wordt gemeld, 
R.A.F. 

hevige slayen werden toegebracbt aan 
de Albaneesche 
voornaamste haven van Mussolini voor 

communigu€ van het 

dat Zaterdagnoacht door de 

haven Durazzo, de 

  

iven en het ravitaileeren 

sliaansche leger in Albani 
Groc branden breken uit, die zoo 

hevig waren, dat zij ongeveer 115 

kilom te zien waren. 

E we overwinniog in de lucht 
word Zondag door d- Royal Air 
Force a 

H 

was, w 

g'uiyen ont- 

b 

    

Liever geinterneerd. 
Dan onder Duitsch bewind! 

Belgrado, 10 Msart (Rtv). Twee vo'- 
ledig uitgeruste re gimer ten Bulgaarscbe 

cavalerie zijn hedenocbtend de Joego- 
slavische grens overgetrokken, en lieten 

zich in Joegoslavi8 interneeren. 

De officieren verklaarden, dat zij, nu 

hun I-nd door de Duitschers is bezet, 

daar niet langer wenschten te blijveo, 

Britsche gezant verirokken. 

Sofia, 10 Maart (Reuter). De Brit- 

sche gezan: Grorge Rerdell is heder- 

ochtend uit Sofia vertrokken. 

menwerper omlaag te sChieten en een 

aantal andere toestellen zware schade 

toe te brengen. 

De Britsche toestellen zija op een 

na ale veilig teruggekeerd, terwijl de 

piloor van het verloren gegane vlieg- 
tuig een geslaagden parachute-sprong 

wist te maken en binnen de Brxitsche 

linies neerkwam 

Het commusi u€ maakt voorts me'- 

ding van een geslaagden bomaanva 
op bet dorp Dukai, ia het Tepeleni- 
gebied, terwijl autotransportconentra- 

ties en geschutsstellingen in dit yebied 

eveneens werden aangevallen. 

Grieken maken gestadig 

vorderingen, 

Londen, 8 Maart (Reuter). Nicuwe 

stellingen ziju heden door de G-cken 
ingenomen, na ,ernstigen hardnekkigen 
strijd”, aldus het communigu€ van 

het Grieksche opperbevel, omgerozpen 

door Radio Athene. 

Deze operaties waren een voortzet- 

ting van de grslaagde actie van Vrijdag 

1000 Icelaren 

gemaakt en 

ji. en opnieuw zijo 
kriigsgevangea is cen 
groote hoeveelbeid auomatische gewe- 
ren, loopgraafmortieren en ander oor- 

Grieksche 

gevallen. De Grirksche luchtmacht nam 

logsmaterieel in bander 

met succes aan d-» operaties deel en 

lced bierbij geen verliezen. 

Nederland. 

De Nederlandsche 

vluchtelingen 

New York, 10 Maart (Aneta). 
Koickerbocker raamt, dat 30600 Ne- 

derlanders zich nog steeds te Parijs 

bevinden, mserendeels werklooze ar 

    

beiders en gepensionneerden uit Indig, 

die thans gehandicapt zijn door de 

meest onoverkomelijke moeilijkheid bij 

het vinden van een pension, en voorts 

ook handelslieder, die geen gelegenbeid 

hebben hun bedrijf uit te oefenen. 

Aan eeo kleine groep Nederlanders 

in een aantal kustplaatseo werd door 

de Duitschers de opdracht gegeven naar 

verder afgelegen departementen te ver. 

trekken, 

Het aantal Nederlandscbe Joden, die 

ia vijf huizen ip bet bezette gedeelte 

van Frankrijk zijo ondergebracbt, wordt 

op 1500 man geraamd. Aan dezen 

wordt bijstand verleend door de ,,As- 

sociatioo du secours Neerlandaise”” 

Mr. B. Ph. van Harioxmathoe Sloo- 

ten, de vroegere g:zant te Brussel, 

bevindt zich 

belas met het vericenen van steun aan 

de Nederland rs in Fraokrijk. Spanje 

en Portugal. 

tha-s ts Lissabon en is 

Belgie 

Ondewijs in Duitsche 
handen 

Londe», 10 Maart (Reuter). Sedert 

de bezetting van Belgid werden 90 
Belgische professoren u't bun ambt 

onizet, 

Het Belgische onderwijs is thans 

geheel in Duitsche handen. 

Duitschland. 

Aanvallen op Roosevelt 

»Vijand van de nieuwe orde” 

Londen, 10 Maart (Rzuter). Volgens 

te Londen ontvang»n berichteo richten 

de Berl nsche bladen heden scherpe 

aanvallen op president Roosevelt. 

De ,Berlirer Birserzeitung schrijft: 

heeft 

zija inmengingin Europa voort te zet- 

ten, Duitschland beschouwt Roosevelt 
thars als een 

  

nPresidert Rooseve t bes'oten 

vijaod van de nieuwe 

orde in Europa”. 

De ,Deutsche Allgemeine Z-itung” 

schiijft: ,D: ,lease-and-lend-bill be- 

wijs dat de houding van Amerika viet 

langer een defensief karakter draagt, 

doch dat van een offensieve bemoering”, 

Duitschland vreest de R.A.F. 

Londen, 9 Maart (Aneta Reuter). 

De nazi-radio deed Zoedagavond een 
dringend berosp op de Duitsche be- 

voiking om de huizen nog grondiger 

dan tot dusverre is 

geschied en voorts water, zand en 

schuilplaatsen gereed te houden. 

te verduisteren, 

Italit. 

Twee oud-ministers gesneuveld. 

Athene, 10 Maart (Reuter). Volgens 

mededeelingen van verschillende dui- 

zenden I aliransche krijgsgevangenen, 

die de laatste dagen werden gemaakt, 

zijn bij Tepelini twee vroegere leden 
van Mussolisi's kibinet gesneuveld, 

De Japansche bemiddeling. 

Franschen ontvingen laatste 

instructies. 

Tokio, 10 Maart (Domei). Ia wel- 
ingelchte kringen werd onthuld, dat 

de F ansche ambassade gisteravond 

    

s-sBOERDERIJ 
KEDIRI 

MULOWEG / MADJENANG 
Telefoon Ked. No 225 

SCHRAUWEN” 
WATES 

PERCEEL-PAKISSADJI 

  cerai 

Levert versche voile melk. 

Karnemelk, Yoghurt, 
Room en Slagroom 

Prima kwaliteit, 

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

ter plaatse 

gp — 

  

  

Beleefd aanbevelend 

L. H. SCHRAUWEN' 

“   

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

DE AUTOWEGEN -ATLAS 
van JAVA M ADOERA en BALI 

1 3,25. 
io 5 kleurendruk 
op Stevig ivoorcarton 
met Carionnen omslag en lirnen rug, 
op Schaal 1: 500.000 
in totaal 9 aansluitende kaarten compleet biigewerkt, en 
waarin opgenomen: 

alle berijdbare wegen 
Kilometerafstanden van 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. d 

Ab 

laat haar laatste iostructies ontving | Henry ce laatste iostructies van Vichy 
van de regeerivg te Vic-y. De Fran- 

schen gaven echter te kennner, dat 

zij niet in staat waren gisteravond 

reeds het antwoord op het Japansche 

bemiddelingsvoorstel te overhandigen. 

Zij verklaarden, dat eenigen tijd noo- 

dig was voor het decodeeren van bet 

telegram uit Vichy, doch ook voor 

het bestudeeren van de definitieve 

instructies. 

Het verluidt, dat de Fransche am- 

bassadeur gisteravord laat regelingen 

trof om minister Matsuoka heden te 

Ontimoeten, zoodat men meent, dat de 

vijfde informeele bijeenkomst tusschen 

de Fransche, Japansche en Thai-dele- 

heden loop van den 

zal plaats hebbeo. 

waarscbijoliik o k het parafeeren van 

de voorwaarden, neergelegd in het 

Japansche pemiddelingsvoorstel plaats- 

vinden. 

Vijfde svmenkomst uitgesteld. 

Tokio, 9 Maart (Reuter). Io tegen- 

stelling met de verwachtingen, dat de 

uiteindelijke regeling van bet Fransch- 

Thalandsche cooflict hedeuavond ver- 
kregeo zou worder, is de 
vijfle sameokomst van de Frarsche, 

Japansche en Thailandsche afgevaai- 

gaties io den 

middag Dan zal 

kunoen 

digden, die op heden vastgesteld was 

om de bemiddelingsvoorwaarden in te 

leiden, uitgesteld. 

Het uitstel is volgeoss Japansche 
bronnen bieraan te wijter, dat Ars&ne 

Doj niet ontvangen beef. Het opti- 

misme blijft echter aanhouden evo er 

Worden geen verdere ontwikkelirgen 
verwacht voor Maandag. In welinge- 

Ichte kringen schrijft men de vertra- 

gi»g van het Fransche aaotwoord toe 
aan den grooten afstand 

Tokio en Vichy. 

Middelerwijl is de aanname door 

Thailand van de bemiddelingsvoor- 

waarden te 22.30 aan den minister van 

Buiteolandsche Zaken Yosuke Mat- 

suoka overgebracht, toen de leider der 

Thailandsche delegatie Privs Varavarn 

den minister een bezozk bracht in 

dieos ambtswoning. 

tusschen 

De regeling thans definief? 

Tokio, 10 Maart (Domei). De Fraz- 

sche ambassadeur, Charles Arstae- 

Heory bracht hedenmiddag 12 uur een 

bezoek aan minister Matsuoka voor 

het regeler van de procedure die ge- 

volgd zal worden bij de onderteeke- 

ningen van de bemiddelingsvoorwaar- 

den ter regeling van het grensyeschil 

tusschen Thailsnd en Iado-China. 

Het verluidt, dat de ambassadeur 

op last van zija regeering om dit 

onderboud had verzocbt. 

De o derteekeving zal heden of 

morgen plaatshebben door de gedele- 

geerden van Japan, Frankrijk, Indo- 

China en Thailacd. 

  

FEUILLETON 
SPAANSCHE DUKATONS 

(Spanish Doubioors) 

Uit het Engelsch 

van 

Camilla Kenyon 

moest ik s waar !” toege- 

  

aatste bewoner van de hut 

aar een man 

  

was blijk geweest, die 

van orde en netheid gehouden had. De 

  

manier waarop er niets van zijn heb- 

ben en houden verdwenen was bewees 
dir 

Langzaam rosiend staken we de basi 
over in de rebting vaa de bewuste 
grot met de twee uimondingen : even 

daarna bevonden we ons in de gang   van de nalt 'onkere grot, waar op dat 

kabbe- 

heerschte een 

ocogenblik rog een paar voet 

stond. Er 
geheimzinniy, yroenacbtig halflicbr, en 

lend water 

de geheele ru'mte was de vervuld met 

dat je 

telkens een gewaarwording gaf van 

half afgebroken 

zinnen, waartusscben door telkens een 

zacht sporteod lachen weerklonk. Mr. 

Vane 

waar ze 

een voortdurend gemurmel, 

fluistererd gezeude, 

wes me de plaats aan, tot 

met bun onderzoek van de 

spleren en gaten van den terugsprio- 

gende ravd gekomen waren. 

De grot oefende een eigenaardige 

toch durfden 

we niet langer blijven, want a's de 

bekoring op me, maar 

vloed opkwam was het hanteeren van 

sterken man 

gemakkelijke taak. Na 
een laatsten verlangenden blik vaaral 

de boot zelfis voor een 

cen lang niet 

de geheimzinnige spleten en kloven 

boven in den wand, gleden we onder 
de overwelfd» tweede uitmonding door 

z00 io het beldere zou- 

licht en in de baai. Ea daar ons vit- 

stapje lang genoeg geduurd had, be- 

sloten we naar bet kamp terug te 

eco kwamen 

gaan. 

Al van ver afzag ik, dat er op bet 

strand iemand heen en weer liep, ie- 

mand, dien ik oomiddellijk aan zijn 

krachtigen loop berkende. Het was 

Dugald Shaw, Ea plotseling, zonder 

eenige aanleiding, begon mijn hart heel 

snel te kloppeo. Dugald Shaw, die 

me niet mocht en dis me nooit aan- 

keek behalve misschien z00 puen dar, 

wanneer hij er absoluut zeker van was, 

dat ik niet zag, Dugald Shaw, de 

man van weinig woorden, de man die 

nooit over zichzelf sprak, maar die 

toch de vermoeienis en de ontberin-   gen en de moeilijkheden van een Zuid-   pool expeditie getrotseerd bad, de man, 

die in aile grootsche daden van die 

kleine groep menschen zijn aandeel 

had gehad — dat was de man, aan 

wie ik maar behoefde 

dat beerlijke, veilige, rustige gevoel te 

krijgeo, dat ik alleen als kleio meisje 

op vaders knie met zijo armen om me 

heen gekend had. Ea daar liep bij ons 

te wachten en daar waadde bij door 

de schuimende, opspattende branding 

heen om Cuthbert bij 't op hetstrand 

zetten van de boot behulpzaam te zijo, 

hij, die een duizend jaar geledend en 

miotsreels tot waardig onderwerp hun 

ner heldenzangen gediend zou hebben. 

te denken om 

Het b.j. begroette hem met een op- 

gewekt ,,Hallo, ouwe jongen”, 

we op 't strand uit de boot sprongen. 

Maar 't gezicht van den man met het 

licteeken bleef strak. 

»Krijg gauw je 

toen   gereedschappen, 

jong”, beval bij kortaf. ,A s we voort- 

maken, 

voordat de vloed opkomt.” 

Dat waren de woordenj 

toon waarop hij ze zeide en de ma- 

Dier waarop bij keek, beteekende : Dus 

niettegenstaande al mijo zorg heb je 

je toch door die kwaje meid laten 

verleiden —. 

Ea oatuurlijk kon ik niet 

om op zijn tooo in te gaan. 

»U moet Mr. Vane geen standje 

geven”, zeide ik smeekend, ,,U weet, 

elk paradijs heeft een slang en in de 

Opinie van de verschillende expeditie- 

Eos als 

je er dan »og rood haar bij hebt, 

geloof dan maar vrij, dat je niets goeds 

kunt doeo. Daar om moetu Mr. Vane 

geen standje geven, over iets, dat na- 

tuurlijk mijo schuld is”. 

Wordt vervolgd. 

kunneo we vet binnen zijn, 

maar de 

nalaten, 

leden bcn ik dat nu eenmaal.
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