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STADSNIEUWS 

  

TUBERCULOSE - BESTRIJDING. 
GS. CV. T) 

De Consultatie-bureaux der S.C.V.T. 

verstrekken U gratis of tegen een ge- 

ringe vergoeding een volledig onder- 

zoek. 

—— Mw 

Toneelavond, 

R. K. Bondsgebouw - Kediri. 

Zondagavond 16 Maart as. 
Om 8 uur zal in bet R.K. Bondsge- 

bouw alhier een toneelspel worden 

opgevoerd: ,Om- het-kind” drama 

io 4 bedrijven, Deze toneelavond wordt 

gegeven b.g. van het eerste lustrum 

van de R.K. Padvinderij. , . , , 

Estree f 0.30 incl. V. B. Piaatsen 

kunoen besproken worden & f 0.10, 

adres : Pastorie Muloweg 3. Perso. 

nen beneden de Ibjaar heb- 

ben geen toegang. Voor verdere in- 

lichtingzn, zie de programma's. 

Openbare leezaal., 

Ia de begrooting vaa de Gmeente 

Kediri van bet jaar 1941, welke in de 

vergadering van December j.|. is goed- 

geurd, is een bedrag van f 300,— be- 

groot voor het verleenen van sub-idie 

voor een openbare leezaal albier, welke 

begrooting is goedgekeurd en toege- 

Wwezen aan den Heer Seno, eigenaar 

van de Tweedehandsche Boekbande! 

"Del Rio” gelegen aan de Hootdstraat 

54 albier. Op Maandag 17 Maart '41, 

zal de officig:le openiog der leeszaal 
plaats hebbea. 

Tevens, hebben zich ook verschil- 

lende heeren bereid verklaard steun 

te verleenen, io de vorm van bet af- 

staan van gelezen dagbladeo en perio- 

diekeo z.a. de H H. Scheltema, Assis- 

tent-Residert alhier Dr. R. Mobd, Salim, 

Sandbergen, Ajministrateur sf. Poer 

woasri, Morks, administrateur sf. 

Djengkol, G ul, admioistrateur sf. Mri- 
tjan e. a. De leeszaal zal geopend zijo 

van 7.30—1 en van 4—8u, ».m. 

Verder werd ons medegeeld, dat aan 

lezers, die geregeld de zaal zullen 

bezoeken, een bijdrage van f 0,10 's 
maands zal worden gevraagd. Deze 

bijdrage zal besteed worden voor bet 

aanschaffen van ander lectuur, 

Heeft kwaad za1 gestraft 

worden. 

Achbttien martelaren zullen het ver- 

zet in het vertrapte moederland, met 

den dood moeten bekoopen. Hoeveel 

worden er in de concentratiekampen 

vermoord, met of zonder bevel van de 

bloeddorstige Gestapo? 

Hierover te weenen is niet alleen 
dom, maar geeoszins in overeenstem- 

ming met den geest van hen, die ge- 

vallen zija ea nog vallen zullen. 

Vaouit huone graven zullen ze ons 

tocroepen en het van ons eischen, dat   

VRIJDAG 14 MAART 1941 

wij eveneens zullen handelen als -zij, 

wanneer het o ze beurt is, het hoog- 

ste offer te brengen, voor de weder- 

Opstanding van bet vaderland, de ver- 

dediging van ons grondyebied en d- 

vrijheid, 

18 edele zonea van Nederland zullen 

wederom ter slachtbank worden geleid. 

Hbevelen nog bierna ? D: moederland: 

sche bodem, doordrenkt met martela- 

resbloed kan ons dit bijbrengen : 

Nooit meer Duitschers in 

woning en kring. 

Geo Duitschers meer, io welke 
Onbeduidende betrekking hier 

lande ook. 

D: scherpste boijcot van alle Duit- 

sche firma's, die zich na dezen oor- 

log zicb ber weer zullen iodringen 

Den 10deo Mzi as. zullen de 
Kediriaoea natuurlijk bij een event. 

Officieele gelegeobeid, door inacht- 

name van 3 mivuten stilte, 

gevallen helden eeren 

Ooze 

te 

deze 

v.W. 

Besmettelijke Ziekten. 

H-t weke fjkscbe rapport omtre t be. 

smettelijke ziekten de residentie 

Kediri luidt als volgt: 

Typhus Abdominalis. 

Kediri 10, Ngandjoek 8, Blitar 5. 

Paratyphus. 

Ngadjoek 5. 

Diphterie 2 ia Kediri. 

To bet geheei 30 gevallen van besmet- 

telijke ziekten. 

Het nieuwe Stadsplan, 

Naar wij vernemen, zal in de eerst- 

volgende vergadering van den stads- 

gemeenteraad cen commissie uit den 

raad wordeo benoemd — eventueel 

aangevuld met deskundige niet - leden 

— we.ke advies zal uitbrengeo over het 

vaststellea van eea nieuw stadsplan 

voor deze gemeente, 

De technsche dienst 

meente hecfc reeds e-n 
van de ge- 

kaart van de 

Gemeente ontworpen op een schaal 

van 1: 5000 en ook in enkele 

groote lijneo een plan opg-maakt voor 

het toekomstige stadsbeeid, Nadat de 

deze aange- 

zeer 

te benoemea commissie 

legznheid zal hebben bestudeerd en 
advies zal hebbeo uitgebracht aan den 

raad, zullen de ontworpen plannen 

aao bet oordeel van ir. Thomas Kars- 
ten, den bekenden stedebouwkundige, 

Worden onderworpen 

Zoodra bet advies van ir. Karsten 

zullen de verdere de. 

tails van het nieuwe stadsplan door 

den technischen dienst, 

de commissie, worden ontworpen, Het 

Ontvangen is, 

in overleg met 

is voor een kleine gemeente als Kediri 

niet te betalen om door Karsten 

een gebeel nieuw siadsplan te 

Ontwerpen. De kosten van een der- 

geliik werk zija zeer hoog in verband 

met de vele werkzaamheden, we Ike met 

ir. 

laten 

het ontwerpen van stedebouwkundige 

plannen gepaard gaan, 

ir, Karsteo de eenige erkende autoriteit 

op dit gebied, 

Mzt 
noemde 

samea de voorgenomen algebeele wij- 

zigiag van de plaatselijke bouwveror- 

dening. Deze wijsigiog,” die feitetjk 

neerkomt op het vaststellen van een 

gebeel nieuwe verordening, zal bin- 

Bovendien is 

de uitvoering van bovenge- 

plapsen bargt te nauwste 

— 

neokort door den raad in behandeling 

worden genomen. Er zal cenalgemeen 

stadsplaa worden ontworpen met de 

daarmede samenhangende afwaterings- 

ea kampongverbeteringsp'anpen, aan 

de uitvoering waarvan geleidelijk en 

systematisch kan worden gewerkr, Dit 

is ook van zeer ygroot beiang voor de 

gemeente met het oog op het voorstel, 

hetwelk door de kampongverbeterings- 

regeering is ingedierd,   

  

commissie bij 
  

Stadsgemeente Kedir 

RECAPITULATIE van ontvangsten over de maand Februari 1941 

op de onderdeelen der Te voor 1941. 

  

  

  

      
  

Omschrijving der Pemana Geraamd area 

ontvangsten Paman bedrap “1 Trs «| Totaal 

Totaal Ge wone Diens |t 29667,34/t 178004 - 1131241,71- 11442,5911 42084.30 
Totaal Buitengewo- |, 1629,174,, 9775,-1, 411,72 563.881, 975,15 

pen Dienst 

Over Jao.t/m Febr. “4, —,—I,  —-I,iressrel, —,—I.i165816 
voor bet diensijaar '40 

Totaal G :veraal f 31296 sihe 187779 -1:43311,1414 12 06.471 55317,61 

Melkonderzoek. 
Het melkonderzoek verricht door de Gemeente Veearts op 10 Maart 

1941 heeft het volgende resultaat opze!everd: 

    
  

  

Nsam en woonplaats | Kwaliteit der meik Toeataag gu 

1. Mevr. Bosveld, Merirjan Onvoldoende Voldoende 

2. Cordier de Croust, Seloredjo Goed Goed 

3. J. Gaillard, Semampir Voldoende Goed 

4. Hwan Gwan Kiet, Paree vitmuotend Voldoende 

5. Hotel ,Paree” ” Oavoldoende Voidoende 

6, Nio Tiauw Hie . " Goed Voldoende 

7. Mevr, Schrauwen , Madjenng Goed Goed 

8. Tjioe Sian Bo, Dandangan Goed Voldoende 

9, Vrouwe Tini, Bantengan Goed Voldoende 

nl. om in deo vervolge het verleenen 

van regeerings subs'dies voor verbete- 
ik 

bestaan 

ring van toesranden in kampongs 

bankelijk te ste len 

van een stadsplan en daarin passende 
van het 

verbeteringsplannen. 

Tot nu toe werden alle verbeterings- 
stadsbeeld 

veel 

proj'cteo van het incideo- 

teel bezien zonder samenbanp, 

terwijl cok aan nieuwbouw door par- 

ticulieren gsen andere grenzen werden 
gesteld dan de 
aanwij:iag van enkele strateo, waar 

voor rooilijnen en 

gszen f brieken of werkplaatsen mogen 

Du h-eft 

duur geleid tot een chaotsch srads- 

bzeld, 
werkplaatsen en fabrieken naast en 

worden opyericbt. op den 

Wwaarin Wwoonsuizen, scholen, 

door elkaar zijnz komen te staan tot 

ongerief van alle betrokken partijen, 

Op de begrooting van het vorige 

jaar werd bereids een bedrag g'oot 
f 1500.— 

begin te maken met bet opzetten van 

uitgetrokkea om vast een 

een eenvoudig bebouwingsp an en voor 

het eventueei aarkoopen van grorden 

om deze als bouwrerrein beschikbaar 

te steilen, Dit werd noodzakelijk ge- 

feit, dat de 

g?mzente langs de boofdwegen ver uit- 

acbt ia verband met het 

gebouwd is, terwijl tusschen deze wegen 
compiex:n braak Ook op de 
bzgrooting van dit jiar komt weereen 

bedrag van £ 1500,— voor tsn behoeve 

Ec 
een begin van uitvoering kunnen wor- 

liggeo 

van dezelfde doeleinden. zal thans 

den gegeven aan de p'annen om door 

aankoop van gronden de moge'ijkheid 
te scheppen deze gronden van gsmeen- 

tewege voor een speciale bebouwing 

te geven. 

Ook kan van die gronden als ruil- 
obj:cr worden gebruik gemaakt om 
elders eea speciale bebouwing mogelijk 
te maken. 

S, H, 

Rech'szaak wegens 
smaad-chr,ft. 

100 van bet vorig 

jsar is een ingezonden stuk geplaatst, 

In ons b'ad no, 

alber 

dokter 

Trans ver- 

waarbij de prektijk van dokter 

bekotiseerd werd. G noemde 

diende een aankacbt in, 

nemen we, dat de zaak voor de Lan- 

draad za' behandeld worden op Woens- 

dag 26 Maart a.s, 

Svehirman als gedaagde 
waarbij de heer 

zal moet:n 

vescbijoen wegens smaadschrift. 

RICHE THEATER. 

H-den "/a Ziderdag 15 Maart 
Metro's overweldigende, denderende 

Muziek -en Dans -f'm 

» BROADWAY MELODY OF 19140” 

met bet beroemdste dinspaar 

wereld, Fed Astaire en El-anor Pc- 

bijgestaan door een k-ur van de 

ter 

weli, 
beste artisten, als Grorge Morpty — 
lan Hunter — F.orence Rice — Fraik 
Morgan e. v.a. sterren, 

J.G.W DEKKERS 

  

24e Jaarcang 

  

De droom van vel 

kers (sters) is 

taire en Eleanor Powe 

e B'oscoopbezoe- 

verwesenlijkil Fied As- 
, de K 

chore 
   

     

Koningis van Terps 

voor het eers 

  

zamen in ecen 

flm ! 

Dit is de bek 

  

eo tevens De 
bet gebied van de be oex: 

    M lody” serie van ,,Me Goldwya 
M.yer”, 

MAXIM THEATER. 

Zn 
Usiversal spannende, 

  

Hzden 1/m Maart 

   Avo 

DIAMANT KONING 

(Diamond Front 

met V ctor Mc Lagien — 

Anve Nagei — Polip Dor 

uitsteke 

"DE 

  

   
Actie,..... 

Avontuur. .,., 

geplaatst teyen cen 

de Afrikaansche Jung! 
En sensationeel 

  

verhaal 

onschu' dig, raar sen strafkolc 

  

bannen 

  

jongeman, die van 
te ontsoappen ea zich op zija vi 

  

wrekeu kon, 

H-bzucht — jilouz 
   

  

Vierdeo hoogtij en dden tot een 

reeks drama-iscis gebeurtenissen, welke 
ia deze film op bosiende wize zija 
weergegeven 

MIST DIT NIETI!! 

Politie rapport. 

   rti doetaan 

  

   

  

L., wonende Tosaren 
van diefstal 

        

cen gouden med: 
ring 
f12 

ter g 

  

vaste woon 

  

Tegen R. er 

Djatis w 

terzake iefsr 

rd proces-v prc 

waarde v an 

    

de persoor 
(Toeloengagos 
duistering va 

       

    

van £ 120,— 
wonende Kras ( 
de A'oo raat 

Tegen K., wonende Pand 

proces - verbaal opg 

  

cenvoudige beleediying 
de Pavdean (Kediri), 

  

D., wonende Modjsroto doet 

van diefstal van 5 
zamenlik: waarde va 

  

door WW., worende $ 

Sea at @ TERNSS Gp 

VENDU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS 

KE DIRI Telefoon 250 
  

Transporteeren, 

Hancel in Nieuw. en   Tweedehand»ch Meubilair, 

Emballeeren 
(Ook voor Europa en de buitengewesten) 

Meubelmakerij 
Agentschap: 

Java Koelka-ten. 

 



  

    

  

  

— RIBET 
    

THEATER — 

  

  

Nog Heden en 
METRO'S denderende muziek- er Danstim 

  

99 
Met het beroemdse dansteam Fk ED ASTAIRE en ELEONOR POWELL, bijgestean door GEORGE 

MURPHY—IAN HUNTER—FLORENCE RICE e.v,a. b kndeo, E-n, feesi 
ians en show! De drocm van vel- bsoscoopbezoekers (sters) is verwezenlijk:. De Konira van bet ,Rhytb- 
me” en de Koningin van de ,JAZZ"” voor het eerst tezamen in een grandioze fiml DE toprresiave op 

gebied van de beroemde ,, Broadway Melody serie. Wij garandeeren een meer dan genoeglijken avond | 
ATTENT!IE! Zaterdagmiddag 4.30 u. 

Zr dag 
Warner Bros Gala productie 

  

  

het 

  

Boyer, twee der beroemdste 
Waar zij vertoond werd, een overweidigend succes boekte, 
week vrij, dus raden wij een ieder aan, haar vooral niet te missea. 

Attentie S.vp! 

ROADWAY MELODY OF 1940” 

(6 «» Maandag 

Vanwege de lengte der f Im, 

Morgenavond. 

Kindervoorstelling 
17 Mt. 

»DIT ALLES EN OOK NOG DE WERELD” 
(All this and heaven too) 

Verfilmd paar den beroemden roman van Rachel Field. In de hoofdroilen : 
acteurs voor het eerst tezamen. Even meer dan schitt-rence f:Im, die overa! 

Deze Speciale film is slecbts twee dagen mid- 

geen 
Aanvang le voorstelling 7 uur preci»sj de 2e 

van vroolijkheid, me'odie 

Fette Davis en Charles 

extrafilms vcoraf' 
voorst 945 uv. rm. 

  

  

MAXIM THEATE 

  

  

Vanaf 
Uni: 

  

»rsal opwit 
(De diamant Konino) 

  

sensationeel 

    

jeplaa 9 
Komt 

N.B! 

METRO machtige Jungle 

het 5 jarig wonder athleet 

nde avonturenfiim 
14 tm Zondaa 

Ike) u. 
7 ec Dindag 

film 

I6 Maart. 

DIAMOND FRONTEER”“ 
met NICTOR MC LAGLE — JOHN LODER — PHIL PORN — ANNE NAGEL e.a. sterren. Een 

verhaal vas cen onschu'dig naar een strafkolonie 
jappen en zich op zijn vijanden kon wrek€n. Bseisnd van begin tot eind. . . 

tegen een achtergrond van de Afrikaansche Jungle 
allen deze meer dan spannende film zien! 

Zaterdagmiddag 4.30Ou. 
Zondagmorgsen 

Maandag 

verbansen jongeman, di- va 

Extra Voorstelling! 
I8 Mrt. 

v»Tarzan finds a Son” 
Met de alombekende athleet Johnny Weissmuller en Maureen O Sullivan, tevens Johnny Sheffield 

Een film die zijn weerya riet heeft ! 

N.B! zareraasmiaaas 4.30 Kindervoorstelling! 

daar wist te 
actie, sensatie avontuur, 

  

DE JAPANSCHE VLOOT EN DE 
ZUIDWAARTSCHE EXPANSIE. 
  

Het is te vroeg om te kunnen zeggen of de 
politiek van Japan zal Mislukken. 

  

Schepen als pagodes. 

  

    

   

  

   

   

Japan in 1853, na ruim 200 
van isolatie, op ruwe wijze door 

e scheper” vit zijo wis - 
up werd wakker geschud, waren 

» oorlogsschepen voor- 
n, die 200 jaren mo- 

a die, weike de Japan- 
egenover konden stellen.    

» ten dage een Ameri- 
sch ader de toegang tot de 

i van Tokio zou forceeren, zou het 
hooystwaarschijnliik begroet worden 

Japansche kanonnen, die gelijk- 
ie der Amerikaneo. 

    

   
oote energie, bekwaambeid en 

gsvermogen heeft Japan 
chenleeftijd van 

van landbouwers en vis- 
tot 

   ce    
n militaire en 

dheid van den eersten 

jaren hecft Japan 
ntienvoudiy ver 

t tbans nummer drie op 

     
    

  

eerti 
  

    

  

ing der ver- 
innen bieden, 

pan mer grooten ijver aan plan- 
het land ia staat te stellen de 

machtigste vloot ter wereld te evenaren 

   
  nen om 

    

tc gegevens over in aanbouw 
eoheden der Japansche marine 

3 t den aard der zaak niet te ver- 
doch men zal niet ver aan den 

», wanneer men aarneemt, 
samengesteld is vit: 12 

slz pen, 10 vliegtusgmoederschepen, 
12 10.000 tosskruisers met geschut van 
20 cm 20 kleinere kruisers met geschut 
van 15 cm, 80 groote torpedobootja- 

  

  

  

vloot 

  

  

  

gers, 00 groote onderzeebooten met de 
gebrwkelijke aanvuliing van bulpsche- 
pen, mijnenlepgers en kleiner materieel 
   en nog verschiilende onbekende extra's. 

Het aa actief dienende officieren bij 
de Japansche marine is grooter dan bij 
de Am-rikaansche. D» vloot is z00darig 
gzorganiseerd, dat zij steeds klaar staat 
voor acti2 en heeft dientengevolge te 
allen tijde voldoende offcisren om in 
de oor'ogsbehoefren te voorzien. 

De vioot wordt voor het grootste 
bemand door vrijwilligers, die zich 

s jaar verbonden hebben. Men 
de Jipansche zeeman pbleg- 

iatieker is dan zijn Amerkaansche 
collega, scher ig en taai, De of- 
ficieren en marschappen worden, wat 

rlandsliefde, moed en plichtsbe- 
tIng betreft, door nauwelijks een 

andere natie overtroffen, Absolute ge- 

  

    

   

      

trach 

  

hoorzaamheid wordt als iets natuurlijks 
beschouwd. De Japanner gelooft, uit 
len grond van zijn hart, dat zijo Ksizer 
goddelijk is. door de goden zelf gezon- 

| den, en dat zij ook zelf goddelijk zijo. 
Uit een dergelijk bewustzijn van ver- 
hevenheid spruit het verlangen voort, 
de wereld te regeeren, ze te onderwer- 
pen aan het goddelijk licht van hun 
keizeren van hun land, En tot dit doel 
wordt de Japansche zeeman gedrilda « 
bij geen enkele andere vioot. Vreesen 
persoonlijk belang zija woorden, die 
voor hem niet bestaan, Zonder zijn 
gezicht te vertrekken volgt hij de beve- 
len van zijo superieuren op, al weet bij 
van te voren, dat het zijn dood zal zijo. 
Is zijn dood niet de wil der Goden ? 
Wordt bij door zijn daad niet godde- 
ljk ? Het verlies van mil'ioenen en mi - 
lioenen menschenlevens bereekent niets 
voor Jepan, alis dit verlies hen een 
schrede nader brengt tot het groote 
doel. 

Men heeft weleens beweerd, dat de 
Japansche vloot nog nimmer met een 
moderne sierke zeemachi de wapens 
heeft gekiuist en dat het daarom de 
vraag is, of zij tegen een grooten 
zecoorlog opgewassen is. Dit zegt 
echter heel weinig, daar deze waarbeid 
eveneens gold voor de Ksizeriijke 
Dustsche vloot. In het verleden beeft 
Japan slaafs de leiding der Europee- 
sche scheepsbouwkundigen gevolyd, 
doch van de huidige oorlogsschepen 
is er geen &bo een copy cen 
buitenlandsche type. 

vao 

Voor Europeesche scheepsbouwkun- 
digen 1s ber een raaasel, dar de Ja- 
pansche oorlogsschepes rechtop in het 
water kunnen blijven staan, gezien 
bun monsteriijke opbouw. Op papier 
lijkea hua schepen overbewapend en 
topzwaar, doch afgezien van een on- 
geval aan een torpedoboot in 1934 
heeft veronacbtzaming van ae 
stabiliteitswetren geen funeste gevolyen 

deze 

gehad. De Japansche scheepsbouw- 
kundige ingenicurs hoeven voor nie- 
mand onder te doen. Zz ziju buwiten- 

  

gewoon onderoemend en volgen bun 
tigeo ricbtlijnen. Men kan gerustaa: - 
semen, dat de Japansche vloot zoowei 
io techoisch als in materieel opzicht 
aan die van de overige mogendheden 
gelijkwaardig is. 

ID: Japansche vloot heeft haar taak 
in China met omzichtigheid vervuld 
en als maChtsinstrument der regeering 
doet zij haar invloed ook busten bet 
Verre Oosten gelden. 

D2 organisatie van de vloot gelijkt 
op een pyramide aan den top waar- 
van de Keizer staat. Maar de Keizer 
voert niet persoonlijk het bevel over 
de yloot. Dc laat hij over aan den 
Chef van den Marinestaf, Vlootadmi- 
raal Prins Hiroyasu Fusbimi, een prins 
van keizerlijken bloede, die 

de Keizer zeif ,,heilig” en ,,onschend- 
evenals     

baar” is, en den minister van Marine, 
admiraal Oikawa 

De opperste leiding. 

De Generale S'af is belast met alle 

  

  

zaken betreiferde strategie en opera- 
ties. Het cefent toezicht uit op alle 
Jipansche  marine-attache's in bet   

buirenland, in tijid van vrede verricht 
het voorbereidende werkzaambeden 
voor den oorlog en in ooriogsrijd is 
het de macbt, de achter den Hoofd- 
opperbevelbebber staat. 

H-t Departement van Marine zorgt 
voor bet uitrusten van een vloot tea 
behoeve van den G:neralen Staf op 
last van den Keizer. Het bestaat uit 
8 afdeelingen, waarvan die van Ma- 
rinezaken verreweg het belangrijkste 
is. Aan bet hoofd biervan staat altijd 
cen jonye admiraal met ,brains”. De- 
ze post wordt algemeen beschouwd 
als een eerste stap voor het bezetten 
van de topfuoctie. 

De hoogste marine-leiding is even- 
ais die van bet legor buto het kabi- 
net om rechtstreeks onder den Keizer 
geplaatst. 

Naast de burgelijke politieke clans” 
bestaan er in Japan nog de twee 
militaire ,c'ans”, ni. de leger- clans” 
en de marine- clan”. Terwijl de 
leger-clan mser bet accent op de ex- 
pansie op het Aziatiscn Continent 'egt, 
legt de marine daareuteg:n het acceot 
op de expansie naar de eilanden van 
het Zuiden (Nsnyo). 

De vloot hecft het idee der Zuid- 
waartsche politiek altijd als baar cra- 
ditioneele politiek beschouwd, Deze 
traditie dateert uit den cijd van Hide- 
yoshi (1536). De Zuidwaartsche poli- 
tiek vas de vioot is gekris alliseerd in 
de leuze ,Miami e, Mi ami e” — 
nZuiiwaarts!” ,Zuidwaarts!” 

Bekend memorandum. 

Het is van belang te weten in hoe- 
verre deze expansieve klanken autori- 
tet bezitten. Op 25 Juli 1927 diende 
de toenmalige Jipansche M nister-pre- 
sident Taneka bij den Keizer het 
bekende memorandum ip, dat den titel 
droeg ,P sitieve Politiek in Minds- 
joerije””. Esnige passages geven wij 
bizronder weer: 

»Terwille van zelfverdediging kan 
Jipan de moeilijkheden in Oost-Az & 
niet opheifen, indieo bet net een po- 
livek van ,bloed en ijzer” volgt: maar 
bij het vogen vas zuk een po'itiek 
zal het van aangezicht tot aangezicht 
tegerover de Vereenigde S aten komen 
te staan. Irdien wij is de toekomst 
de contide over China noodig zullen 
bebben, zullen wij de Ver. Staten 
moeien verpletteren. lodien wij er in 
slagen Chira te veroveren, zullen al 
de andere Aziatische landen en de 
landen in de Zuidzee ons vreezen en 
voor ons capuleeren. Wanneer wij 
eenmasl de hulpbronoen van China 
onder onze conti6'e hebben, zullen 
wij voortgaan met de verovering van 
Britsch-Irdi- en van Ned. Iodis..... 

Het is interessart enkele uitspraken 
door gezaghebhende personen gedaan, 
hisr te memoreeren. Io zijo boek ,An 
Avglo-Japanese War is Inevitable” 

  

  

schrijft commander Tota Ishimwaru o.a, 
mw Japan zou middelen vinden om 
zich zelf opdit land (Neder!) te wre- 
ken, bu. door de inboorlingen var N.- 
derl. Indi& tegen de Nederlandscbe re. 
geering in opstand te brengen”. Schout- 
bii-Nacbt Tareij Sosa sprak in de 
»Nipon Hyoru” van den eich tot 
Correctie van onuatuurlijk koloniaal 
bezit'", 

In het maadblad ,,Kayo” is een ar- 
tikel opgenomen van de hand van 
Admiraal Sarkichi Takabashi waario 
deze oud Hoofdopperbevelh-bber der 
Japansche visor o.m. gezegd zou beb- 
ben, dat de Zu'delijke Z-e&a Japsos 
levenslijn op zee zija en dat de Zuid- 
waartsche expansie noodzake!ijk is voor 
de regeling van de China-affaire en 
dat het voor Japan een kwestie van 
leven of dood is. om Iodo China en 
Ihdi& binnen de Japansche invloedssfeer 
te brengen, 

Olietransport, 
Het grootste gedeelte van de Japan- 

sche olie import wordt aangevoerd 
uit de Ver. Sraten, N. S ghalin en 
Borneo. Voor J:pao is de olie uit 
Ned.-Ind & zeer belangrijk. 

Het streven om Zijn invloed in dit 
aebied meer te versterken is te ver- 
klaren, omdat deze oliebronnen binnen 
Japans strategische machtsbereik liggen. 
De springplanken voor dit gebied zijn 
de Mandaat-eilanden, die een verlengirg 
vormeo van de Bonin- en Vukaan 
elanden. Het zuid-'ijkst liggen de Pa- 
lau-eilaoden op 900 zeemijl van Tara- 
kan, De olie uit Nzd.-Ind & wordt vol. 
aangevoerd met snelle marinetaokboo- 
ten. 

Ec zijoerdie zich aan de gevaarlijke 
illusie overgeveo, dat Japan op weg 
is naar een faillissement en dat het 
Diet op een cooflict ia grooten siijl 
zalaan durven Jaten komen. Zal Japan 
iostorten door oorlogsmoeheid? Het 
Japansche volk beviodt zich in den 
greep van een machtige, goedgesmeerde 
militaire machine, die geen teekenen 
van panne vertoont. Psychologisch is 
het voor een Japanner bijna onmogelijk 
om diznstweigeraar te zijn, al ware 
het alleen maar wegens de schande, 
die dit over zijn geheele familie zou 
brengeo, 

Zwakke punten. 

De zwakke punteo in Japans wa- 
penrusting zijn de financi n en de 
toestand van zijn internationale be- 
talirgsbalans. 
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De oorlog en de malaise in dea 
export hebben Japan van bijoa al zija 
goud beroofd. De handelsbalans met 
la den buiten bet yen-blok is ongustig. 

Men mag deze gevaars-igoalen niet 
Over het boofd zien, doch men mag 
de bereekenis ook niet overschatren, 

De ervariog h-eft geleerd, dat acuut 
voedseIgebrek het eerige zekere middel 
is, afgezieo vaneen beslissende neder- 
laag op bet siagveld, om het moreel 
ea de arbeidscapaciteit van de manven 
en de vrouwen acbter het front te 
breken. 

H-t is te vroeg om te kunnen zeg- 
gen of Japans jacht op een Oostersch 
imperium zal siagen of mislukken. 
Mzar, aezien de buidige situatie, is de 
les: Onderscbat Japan niet. ledere 
politiek, die uitgaat van de onderstel- 
ling, dat Japan aan bet zieltogeo raakt 
en onder lichten druk zou bezwijken, 
moet onberroepelijk falikant uitloopen. 

  

Spanning. 
Wel zeer tocvallig lijken twee be- 

richteo gelijtijdig over de wereld te zija 
geseind, 

Eersteos is daar bet bericht dat Wey- 
gand, na zeer langen tijd onafgebroken 
in Aflika geweest te zijn, weer eens 
te Vicay is aangekomen. H-t tweede 
berich dat gelijk met het voorgaaode 
werd gepubliceerd, is de aankomst van 
Duitsche stafofficiere»,en b ijkbaar ook 
van troepen te Cassablanca. 

Oos wil het echter vooikomen dat 
de reis van Weygand naar V.chy ver- 
band houdt met het betreffende debar- 
guemeot van Duitschers in Marokko. 
W.ygand zal ongetwijfeld de beeren 
io Vicby mededeelen, dat hij op het 
bezoek van de Duitsche ,,gang” ir Cas- 
sablanca niet gesteldis en er bij Vicbij 
op aandringen de beeren weer scbielijk 
terug te roepen, wijl levensgevaarlijk 
voor Fraokrijks leven. 

Marokeo biijft de zeer gevaarlijke 
stee in Fransch-Afrikzansche gewesten, 
Nergens kunoeo de Duitschers binder- 
'ijker worden of zijoa dao juist daar. 
De geali!&erden kunaes geen maatre- 
gelen nemen, tenzij de Fransche troe- 
pen overloopen naar het kamp van 
D- Gaulle, waarop, zooder medewer. 
king van W.yyand o.i. zeer weinig 
kans op is, in tegenstelling met Syrie 
waar ons bedunkens het overloopen 
een kwestie van tijd is. 

De Britten zutten een Duitsche 
penetratie niet zonder meer kunnen 
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toestaan. Eeo Duitsche bezetting van 

Marokko z0u immers al bet werk tot 
nog toe in Afrika door de B-gelschen 
verricht, voikomen teniet doen. Een 

nieuw front zou io Afrika ontstaao en 
een gevaarlijk front. Bovendien.—en 

dit nog wel ernstiger—de zeezijde van 
dat front zou den Brirten boogst onaan- 

genvame maanden en jiren kunnen be- 

zorgen, aangezien de totale duikboot- 
oorlog tot ongekende ontplooiing kan 
komen, ook de Amerikanen zullen tegen 

eeo Duitsche bezetting van de Franscb- 
Afrikaaosche Wesikusthavens pro- 
testeeren. Z50 er een protes door de 
Amerikaassche regeering zal worden 

uitgebracbt, dan zal dat gescbieden bij 

monde van den ambassadeur der Sta- 

ten te V.cby en deze vlag-ofi cier zal, 
mede gebo'pen door zija groote erva- 

riag op strategisch-maritiem gebied, de 

juiste argumenten weten te vinden om 
met kracht aan te dringea om elke 

Duitsche eisch tot het afstaan van 
Afrikaanscbe bases voor zijo duikbooten 
zonder meer af te wijzzo. 

Nu ontwaart men eerst hoe juist 

Roosevelt de situatie van Frankrijk 

hzeft beoordeeld. De kracht van bet 
Onbezette Frankrijk is de ongereptheid 

vas Afrika en de vrijz beschikking 

over de zee. De vrijheid van Frankrijk 

is een maritieme aangelegenheid, Roo- 

sevelt heeft dat begrepen en zond een 

admiraal als ambassadeur, tevens een 

vertrouwd vriend en sedert jaren een 

ingewijde in marine staf zaken, erkend 

als een der kundigste strategen van 

de Vereenigde Staten. 

Zal een verovering van Afrika 
steeds op het Duitsche verlanglijstje 

gestaan hebben, toch was zu'ks iets 
wat op bet tweede plan stond. Thans 

echter is een bezetting van enkele 

Franscbe Westkust-havens een Duitsch 

levensbelang. Het is een noodzaak om 

de volle kracht van zija zeker eens 

in te zetten torale duikbootoorlog te 

kuonen ontplooien. 

Het lijdt geeo twijfel of de Duitschers 

die in Cassablanca aan wal zijo gestapt 

zullen opdracht hebben om de havens 

aa de Afrikaansche Westkust ia ge- 

reedheid te brengen teneinde de flotieljzs 

duikbooten te kunnen ontvangen en 

de alsdan als bases ingerichte havers 

afdoende te beschermen tegen even- 

tuecele aaovallen over zee, uit de lucht 

en over land. 

Op deze slinksche en sluwe wijze 

zouden zij een kern hebben van waar- 

uit verder kan worden geopereerd. 

Het is zeer goed mogelijk dat de 

Duitschers P€rain tot het doen van 

deze concessie hebben gedwongen, wijl 

Petaio baar mioder belangrijk acbtte 

dan andzre. Mocht onze veronderstel- 
ling als boven uiteengezet juist zijr, 

dao bebben de Dustscbers een onge- 

looflijk succes weten te bo-ken. Dan 

zo0u voor de z00veelste maal gebleken 

zijo hoe uitsluitead continentaal P€ ain 

de zaken bekijkt en hoe hij nog steeds 

Diet overtuigd is van bet feit dat wie 
de zee beheerscht zeker winnen zal 
en bovendien dat wie de zee prijs 

geeft of ten aanzien van de zee con- 

Cessies doet altijd aan de kaot der 

verliezers staat. 

Mocht onze meeving, namelijk dat 
de Dutschers aan de Fraosch - Afri- 

kaaosche Westkust bases aanleggen 

juist zijn, wat kunoen dan de Engel- 

scheo daartegen doen ? 

Zooder Prankrijk te kwetsenniet veel. 

Churcbill zal ecbter geen keus heb- 

beo. Fsgeland leeft par grace de Ia 

mer. Eike bedreiging van zijo zeeweg 
beteekent 

van Bngeland, en z00 zal hij wel moeten 

besluiten deze gebieden aan te vallen, 

steedsen zonder ophouden te bestoken. 

Hj zal geen consideratie met Pcaokrijk 
kunoen hebben. 

Laat ons echter hopen, dat het niet 

z00ver komt er dat W ygand, geho!- 

pen door de krachtige argumenten 

van Leaby, Perain zal weten te over- 

tuigen, dat het doen van concessies 

als waarvao hier sprake is, desastreus 

is voor Frankrijk eo de wereld. 

Wij willen ons artikel besluiten met 

te wijzen op den hoogst ingewikkel- 

den toestand in den Balkan. Rusland 

bedreiging van het leven   
  

heefr zijn afkeuriog over de Duitsche 

bezetting van Bulgarije uitgesproken. 

Inderdaad schijat Hitler, Salin niet in 

de besprekingen betrokken te hebben. 

Dat blijkt trouwens uit nogeeo ander 

bericht namelijk, dat — zooals bet in 

bet telegram beet — de Duitscbers 

de Bulgaarsche boeren en communis- 

ten hebben wijsgemaakt, dat de be- 

zetting van Bulgarije gescbiedde on- 

der voikomen goedkeuring van Rus- 

laod. Op deze wijz: is bet Hitler ge- 

lukt het lijdzaam te houten. 

G oote woede heerscht alom in Bul- 
garije. Dat zal echter weinig baten. 

Hitler beefr 

betrekkeliik goedkoop trucja zoomede 

geholpen door een uitgezochte vijfie- 

kolonne, Popotf en Filoff aan het 

hoofd, ez2a betrekkelijk groot succes 

weten te boeken, De algemeene toe- 

stand is wel niet veel niet veel ver- 

anderd, maar dat z0u ook anders ge- 

terwijl bet trucje 

volk 

wederom. en door ee 

weest kunnen zijo, 

alsdan even goedkoop zou zija ge- 

weest, 

Door den loop der gebeurtenissen 

is het vraagstuk der Dirdanellen nog 

weer belangrijker geworden dan het 

altiid geweest is. Als men over de 

Dardanellen spreek: dan spreekt men 

tevens over Rusland Eogeland en 

Turkije. 

H-t vraagstuk komt op zijo sum- 

mierst op het volgende neer, 

Wat Turktje betreft komt het neer 

op stecds en met uitsluiting van ieder 

andere mogendbeid baas te zijn over 

de Dardavellen en den Bosporus. 

Wat Engeland betreft komt het 

neer op vrijeo doorgang door de zee- 

engten in vredestijd en in oorlogstijd 

doorgang voor oorlogsschepen onder 

bepaalde omstandigbeden. 

Wat Rusland betreft komt het neer 

op vrijen doorgang uitsluiteod voor 

Ruslaod, zoowel in tijd van oorlog, 

als in tijd van vrede, 

De Turksche en Britsche belangen 

kuonen zeer wel naast elkaar gediend 

worden. De Russische belangen echter 

botsen tegen de Turkscbe ea de Es- 

gelsc-e idem op, 

Het verdreg van Montreux, dat de 

Dardanellen-kwestie voor de zooveelste 

maal regelt, is ncg van kracbt, De 

inhoud is in overeenstemm ng met de 

wenschen van Turken en Engelschen. 

De Russen echter, konden ook te 

Montreux gzen guastiger positie voor 

zCchzelve bedingen en z00 is de groo- 

te controverse Rusland— Turki:e (Es. 

geland blijven bestaan. Dit facet be- 

beerscht Ruslands houding 

bu'dig stadium van den Europeeschen 

kia. Het 

houd ag van Moskou, het verklaart 

echter ook de waarscbuwing inzake 

Bu'garije aan het adres van Berlijn. 

in bet 

verklaart de aarzelende 

D: ongeloofijk ingewikkelde Dar- 

danellen-affaire zullen wij dezer dag:n 

io ors tweede blad belichten middels 

eokele artikelen vao de band van Mar- 

garet Boveri, Waar de Dardane len- 

kwestie weer ia het brandpunt der 

belangstelling staat, zullen die artike- 

len ia deze overtu'ging, de algemeene 

aandacht hebben. 

  

Een tweede Marne. 
Slot. 

Waar zal Dutschbland zijn Marre 
virdzo ? In bet Noorden van Afrika? 
Men denke hierover niet te Icht 
Tunis, Algiers, Marokko, wat Weten 
we van de kracht der verdedi,ing ? 
Wat weten we omtrent 't moreel der 
troepen, die nu reeds aoderbaif jaar 
oiers doen, iets wat desastreus werkt. 
Wat weten wij nog van hunne betrouw- 

baarheid? Een ioval in Afrika is en 
blijft een mogelijkheid, eneen gevaar- 

Ijke. Een tweede Marne echter lijkt 

ons ia Afrika niet mogelijk, alweer 

omdat er betere perspectieven voor 
Duitschland overblijven. 

Ben ioval io Turkije en Rusland 
blijft de grootste kanszo bieden. In 
beide laoden zou Duitschland zijo 

Marne kunren vindeo, Men onder- 

( bezit zullen nemen ven het 

  
  

scbatt: vooral de Turken niet, Afgezien 
van de kracht van bet Turksche leger, 

dea steun der gealli&erden, de supre- 
matie op het water dank zij de bond- 
genooten, is en blijf: Europeesch Turkije 

een moeilijk te kraken noot ook voor 
bet D-rde Rik. Constarinopel wordt 

witstekend verdedigd door een na- 
tuurlijke borstwering die nog nimmer 

eerder door iemand kon worden ver- 
Overd, 

Dwars door meren en morrassen 
ia het stroomg bi?d van de Muritza 
loopt de zoogenaamJle Cata'ja - linie, 

Aan ht eiod, aan de monding der 

Adrianopel. 
De bergen van bet Istrandscha geberg- 

te, het riviertje de Ergene en de kusten 

van de zee vao Marmoraen d» Zwarte 
zee doen de rest. Z oa's g-z'9d, nog 
vimmer mocbt bet den loop der 

historie iemand gelukk:n deze sterke 

positie te veroveren. H:t meest waar- 
schijoliik komt het ons 

Du tschland bier zijn Marne zal vinden 

er-Murirza, ligt de zeer sterke oorlogs- 
haven B os: Aan het eind 
gena 160" of tusschen Maritza ea de 

Dardaneilen. 

De Duirsche pl zijn op het 
oogenblik nog niet d ik. Dat bet 
Derde Rijk zel pogen de Grieken snel 
ten onder te brengen uis uiterd door 

gebruk te maken cen opmarsch 
door Bulgarije, lijkt niet waarscbijr lijk. 
De aanval op Saloniki zal 
worden ondernomen door het dil van 
den Vardar, dus door Jregos av &, De 
aanval op A exaodropol, de voormali- 

voor dat 

andere 

    

   

  

moeten 

   

ge Bulgaa-sch2 thans Grieksche haven 

aan de Aeg:t che zee zai Duitschland 
moeten ondernemen door het dal van 

de Maritza. Het is de eenigste weg. 
Dat Duitscbland zeker op Alexandro- 
pol zal afstevenen lijt voor de hand. 

Dit stadje ligt ia het door Bulgarije 

z00 hevig begeerde stukje Tracit, dat 

het zeker als belooning voor het ver- 
raad van bet Derde Rijk gedischt zal 

hebben. Het is niet aan te nemer, dar 
de Turken rustig toe 

de Duitschers zon 
zullen zien, hoe     

  

of stoot 

Grieksche 
A exandropol en din rechter oever 

van de Muritza. Alexandropol ia on- 
gestoord, Duitsch bezt zou een door- 

loopende bedreiging zijn eerstens van 
de scheepvaart in de Aegeische zee 
en voorts van de Dardaneilen, terwij 
de recbter oever van de Muritza in 
Duitsche handen een doorloopende 

bedreiging zou zijn van Turkije's beste 
Verdedigingslinie. Het is net aanneme- 

lijk dat de Turken de Duiischers in 
de gelegenbeid zuilen stellen zich in 
alle rust geheel voor te bereiden op 

eeo aaoval op de Turksche stellingen. 

Bovendien de verdediging van Ali xan- 
dropol door de Uricken, z00 zij ye- 
holpen worden door Turken op het 

laod en de Britten terzee, is z-er wel 
met succes te 
gevoerd wordt 

op, dat de Dui 

geliten worden 

D- Esgelscher 
kuanen belasten 
van Salonik. D 

kunnen steunen, 
Zooals wij reds eerder schrever, 

cles bangt af vas Turkije. G ijpt bet 
19 wanneer de Duirschers den aanval 

op Griekenland ondernemen, dan za! 

E geland troeprn overvaren naar G ie- 
kenland. Biijfft Tu kije echter tot het 

jaatst peutraal dan zullen de Enyel- 
schen niet kunnen en mogen besluiten 

cm troepen io Griekeniand te debar- 

keeren. Het zal dus een heele or luch- 
ting zija als we vern men dat de 

Britten inderdaad troepen io Grieken- 

r slag 

vocrer, levert 

1 nog dit voordeej 
schers viet met rust 

200 zij 

  

zouden zich alsdan 
met de verdediging 
vloot zal beide acties 

  

  
  

land bebbeo geland, want dat beduidt 
zonder eenigen twijfel, dat Turkije za 

me:vegbten als Duuschland poogt op 
een of andere wijze Griekenland (en 
Jorgoslavit) aan te vallen, 

Her liyt de grootste mogelijkheid 

van een tweede Miroe, 
A'lvorers te eindigen nog een enkel 

woord over Bulgarije. 

De Bulgaarscbe regeering heef wel 

een zeer louche spel gespeeld. Wij 
schreven her reeds gisteren, wij zijn 

ervan overtu'gd, dat koring Boris dit 

niet gewild heeft. Hij 

dictator gespeeld hebben, hij is steeds 
moge dan de 

cenvoudig geweest, heeft zeker met 

zijn moeilijk volkje meegelecid. Hi 
was zeker razi Duitschland niet wel- 

geziod in tegenstelling met zijn ouden 

recalcitranten vader, die ook nu weer 

zija stem heeft laten hooren, een stem 

die reeds eerder Bulgarije in bet ver- 

derf heeft gestort. 

in Bul- 

garije. D- Komitadj's zullen er 

Ht zal niet rustig blijuen 

aan- 

gemoedigd door Beriin wel weer den 
kop opsteken. Zij zullen ook pogen 
bun Joeyos avische aanspraken te re- 

aliseeren, D- communistep zullen het 

hunne er toe bijdragen de onrust in 

het land te 

zullen voor de 

verhoogen, De boeren 

z00oveelste maal pro- 

bseren cen stem in het kapittel te 

kriigeo. 

Vreemd is het dan ook nog geen 
b. kende 

wederom in de dagbladen te zien op- 
dusken, Noch de duistere Zankotf, 
noch de voortvarende Velcheff, noch 

van de namen in Bulyarije 

ook de partijen waartoe zij behooren 

schijaen aanstalten te maken her be- 

te kijgen. Moge lijk 
dat gewacht wordt op def.nitisve Dut- 

wiod ia banden 

sche beschikkingen. Bulgarije zal, z00 
et in verzet komt, den Duitschers 

pachtmerries kuanen bezorgen. De 
formatie van het zich 

evenals Spanje, Griekerland en A ban:& 

meesterlijk tot het 

land eigent 

voeren van een 
uitgebreide guerilla. Velchef de eers 
gelicfde en nog niet vergeten leider 
der officieren, vriend ook der boeren, 

fanatieke opposant van den koning 

om bet door hem gevoerde r&gime, 
z0u zich met bet leger wel eens tot 

Londgenoot der gealliterden kunnen 
verklareo. Het is in elk geval een feit 
waarmede de Duitschers bij hun op- 
marsch door Bulyarije ernstig rekening 

h-bbeo te 

Ve cheff als vurig Bu gaarsch patriot 
houden. Z ker zal ook 

gaarne Trac& terug wenschen, maar 

het wil ons voorkomen dat voor Sa- 

vische ziclen z00als bij en zijoe mede 

martelaren wraakneminy op den ko- 

ning en de zijoen, voor vijf jaren ge- 
vangenisstraf, z00mede bevriiding van 
bet D.itsche juk, 
dan revisionisme, 

meer zulea tellen 

Bove 

verzekerd zijn van bu'p zijdens S alin. 
Het door 

wind had n.!. heel veel overee: komst 

    

en kan hij 

hem destijds gevoerde be- 

met het Sralinsche in Rusland, 
Wii hebben 

mog-lijkbeden in de 
hier de voornaamsre 

naaste toekomst 

gescbetst en dienen verder af te wach 
ten wat de doer, 

Egeland acht den tijd tot afbreken 

der diplomarieke betrekkingen nog niet 

Duitscbers zullen 

gekomen. Larg bihseven we daarop 
echter niet te wachten, Irmiddels na- 

ieren de Duitscbers den fatalen datum 

van het ortbranden van cen tweeden 

en bopslijk voor het Westen laatsten 

Marne slag. 

  

  
    

PROTESTANTSCHE KERK 

Hollandsche Kerkdiensten. 

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

(Doop- bedienin,). 
  

  

Blitar 9 vur vm. 
Ds. Pb. v. Akkeren. 

T.-Agoeng 5 uur nm. 
Us. Skkeo. 

Paree 6 uur n.m. 
Ds D- Graaf. 

23 Maart Madioen 9 uur vm, 
Ds. Sikken. 

Ponorogo 5 uur nm. 
Ds, Skkeo. 

6 Apri! Kediri 9 uuc v.m. 
Ds Seken. 

Bevestiging Daten en 
bediening «/h 

Blitar 

  

Malsische Kerkdiensten, 

H. B. Matulsssy. 

    

16 Maart "41 Midioen 9 
23 Maart "41 Trenggalek 9 

T.-Agoeng 4 wp, 

30 Maart '41 K-rtos 
Kediri 

    

OOST - JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEN 

lederen Zondag, $ uur vm. 

Te Kediri (Balcewertistraar), Blitar 
Toeloe-gagoeng, Ngandjovk, ea, te 
Paree 7 30 uuro.m, 

bb 

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Zondag 

le H. Mis 6 vur vm. 

2e H. Mis 7.3 

Lof 5.30 uur 0. m 

  

te Kediri 

te Blitar 6 uur v. m 

7.30 uuc v 

5.30 uur 

Osderricht Kath. Javanen 6 uur ».m 

TENG HONG TIANG 
VENDUHOUDER co SS 

   

   

Adres voor: 

     

  

   

  

Mod ke 
S aa en Ie ver- 

Enballee transporteere 

cen mocie tennisbaa Dinsdag 
Woen.-da 

achter S 

DAAT HET OM 
DRUKWERK ? 

De Kedirische Snels 
pers Drukkerijy drukt 
iImmers beler, 

goedkooper. 
Vraagt offerte bij de 

Snelpersdrukkerij! 
U verbindt zich 

tot 

  

net 

Ked 

niets! 

na Ue n uh 

“8 

    

    

o . 
| LUCHTBESCHERMING 

Beveilig U tijdig!! 

Wij leveren : 

  

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

RESIDENTIE APOTHEEK KEDIRI 
TELEFOON No. 52. 

) 

| 
| VERBANDKISTEN 
| 
| 

| 
| 
  

    

  

 



    

Buitenlandsch overzicht overgenomen uit het Soer. Hbld. 

JOEGOSLA Ve WEIGERT! 

  

Duitsche eischen, gelijk aan die welke 

aan Bulgarije werden gesteld, worden 

van de hand gewezen 

  

Londen, 12 Maart (Reuter). Uit 

Belgrado wordt vernomen, dat Jo:- 

Duitsche eischen, 

die van gelijk karakter zijo als die 
goslavit besloot de 

   
d 

d 

de 

werden ontvangen, en Bu'garije 

  

werden ingewilligd, van 
hand te wijzen. 

Groote Italiaansche nederlaag. 

Athene, 12 Maart (Rsuter). Tijdens 

dejongste hevige yevechten in Albanit 
ien drie Italiaavsche divisies ge- 

    

| vernietigd. 

  

Weerstand tegen agressie. 

Belgrado, 12 Maart (R'urer). Terwij! 

men gelooft, dat de Duitsche druk op 

de Joegoslavische regeering krachtig 
blijft, is de atmosfeer in het algemeen 

opyewekter en het publiek meent, dat 

bet besluit is genomen, dat aan Duit- 

sche agressie weerstand zal worden 
geboden. 

In welingelichte kringen verklaarde 

men hedenavond, dat een nieuwe 

Duitsche nota aan de Joegos!avische 

regeering is aangeboden, waarin voor- 
stellen waren vervat terzake van ,,actie- 

ven bijstand” aan de mogendheden 
van de as in ruil voor een gereser- 

veerde plaats voor Joegoslavig in de 
»Dieuwe orde” in Europa, 

De juiste aard van deze voorstellem 
is piet onthuld, doch men meent, dat 
zij zullen worden verworpen, daar het 

thans duidelijk is, dat Joegos'avi& liever 
neutraal dan non-belligerent wenscbt 
te blijven. 

  

Engeland. 

De strijd in Afrika. 

Naar Harrar. 

Cairo, 12 Maart (Reuter). De Brit- 

strijdkrachten banen 

zich met groote snelheid in legervoer- 
sche imperiale 

tuigen en vrachtauto's een weg paar 

het belangrijke centrum Harrar. Zij 

  

hebben in twee dagen een afstand 

afyelegd van ongeveer 200 km. en 

hebben daarbij geen tegenstand ont- 

     moet, behalve af en toe een luchtaan- 

val. Gevraagd raar de mogelijkheid 
van Italiaanscben tegenstand te Jj ga 

en Harrar, deelde een militaire woord- 

n»Onze 

chten komen door de achter- 

De Italianen hadden zicb 

Reuter mede: voerder aan 

  

binneo 

  

   

   

  

2id op verdediging tegen aan- 

ao bet Noorden uit, komende 

Djiboeti en 

wachten geen offensief van het Zuiden 

chting van ver- 

vit”. 

Somaliland. 

ro, 12 Maart (Reuter). Io Itali-    c: 
aanscb-Somaliland zijn de Italiaansebe 
troepen tbans in twecen gesplitst, 

  

   

  

   

  

langs verschillende 

orden terugtrekken. 

an dagelijks voort met 

krijasgevangeneo en 

aakte materiaal 

uit 46 stukken 

onaen van de 

Overzicht 

Cairo, 12 Maart (Reuter). Het 

Britscbe Algemeen Hoofdkwartier gaf 

het volgende communigut vit: ,De 

opmarsch der Britsche impsriale troe- 

FEUILLETON 
SPAANSCHE DUKATONS 

(Spanish Doubloors) 

Uit het Engelsch 

van 

Camiila Kenyon 

58 

Gzen enkele trek van zijn gezicbt 

verried, wat er in hem omging. Daar 

had 

nen 
ik trouwens wel aan gewend kun- 

zijo, want het was eeo gewoonte 

van hem om nooit, op geen enkele 

hatelijkheid, te reageeren. Maar steeds 

weer prikkelde bet me, bet zou heej 

wat verstandiger van hem geweest 

zija — en mij had 't meer voldoening 

geyeven — als hij zija ergernis, hoe 
weinig cok, had getoond.   

pen in Italiaaosch S maliland gaat in 

alle sectoren voort: Uit Lybit, Ery- 

threa en Abessini& valt 

ders te melden”. 

niets bijzon- 

Esn commun'gue, dat 

geven door bet R. A.F. -commando 

in het Midden-Oosten meldr, dat Zuid- 

Afrikaansche jachtvliegtuigeo Dinsdag 

werd uitge- 

jl. machinegeweeraanvallen uitvoerden 

op doelen in Erythrea. Vijandelijke 

Vliegtuigen op bet vlicgveld te Asmara, 

hangars te Dewamere ea een aantal 

beozinetanks in dit 

tot de aangevallen objecten. Goederen- 

gehied behooren 

treinen op den spoorweg van Keren 

naar Asmara werden gemitrailleerd 

en beschadigd. Ook werden militaire 

obj:cten te Assab door militaire bom- 

menwerpers aangevaller, 

Alle Brtsche vliegtuigen keerden 

veilig terug. 

Griekennland. 

De Grieksch-Italiaansche 

oorlog 

Het Italiaansche offensief 

Londen, 12 Maart (Rzuter). In aao- 

bet 

nieuwe Italiaansche offensief in Albanit, 

dat sedert 

nog gemeld, dat — volgens 

sluiting op de berichten inzake 

Diosdagochtend aan den 
gang is, 

het Grieksche ministerie van Voor- 

lichting—de slag gedurende vele ureo in 
het geheele gebied woedde. De strijd 

was hevig en hetafmattende Grieksche 

vuur verergerde de moceilijkheden voor 
de Italianeu pog. 

Grieken 

krachtig 
In alle posities, welke de 

hadden veroverd, hielden zij 

stand. De Italianen werden op de punt 

van de bajonet teruggedreven. Drie 
oudere officieren ziin gevangen geno- 

»t ls ook eyenijk onredelyk om "t 

zeide bij 
aankeek. 

jong een standj: te geven,” 
rustig, terwijl hij me koel 

»Maar de kwestie is, hij staat onder 

mija leiding !” 

»Met andere woorden, u zoudt tien 

keer liever mij een standje geven, als 

Uu maar wat over me te zeggen had," 

stotterde ik, rood van drift. 

"Zoo is 't. 't Is altijd verstandig, om 

't kwaad te 

iostemmend, maar 

raken,” 

keek op 

alsof de heele zaak hem 

de oorzaak van 

zeide bij 

een manier, 
niet aanging. 

»Raak dan," 
toe. ,,Raak me dan, zo0oveel als u wilt: 

bzet ik hem woedend 

maar kom voor den dag, scherm niet 

200 met woorden !” 
als ik 

hem nu aan 'tpraten kreeg, kon ik 

Dat was 't allerbeste, want 

bewijzen, dat bij ongelijk had, dat 
bij absoluut ongelijk had en daarna   

  

men. Zij bevestigden dat de Italiaansche 

Verliezen tot dusverre in Albanit 

130.000 man bedroegen. 

Londeo, 12 Maart (Reuter). De of- 

ficicele Grieksche lezing van het Ita- 
liaaosche offensief, dat op 11 dezer in 

den morgen aanving wordt gegeven in 

het communiguk van de Grieksche le- 

gerleiding, dat hedenavond werd uit- 

gegeven. 
Volgens Radio-Athene verklaart dit 

communigus, dat de vijand gisteravond 

en heden, den vierden dag van zijn 

Offensieve actie, zijo pogingen om door 

te breken verdubbe'de, echter zonder 

resultaar, Alle aanvallen werden door 

de Gricksche tcoepen afgeslagen en de 

Iralianen leden aa zienlijke verliezen. 

Tweehonderd krijgsgevangenen, onder 

werdea achter de 
Grieksche linies gebracbt, 

D: Griekscbe luchtmacht heeft bij- 

gedragen tot het weislagen van deze 

wie vier officiren, 

operatie. 

Mussolini zelf ! 

Atheve, 13 Maart (Reurer). Volgeos 

gevangen genomen Italiaansche officie- 

ren heefr Mussolini tijdens een vijf- 

daagsch bezoek aan Aibani& het cen 

trum van bet front bezocht, terwijl bij 

zeif de aanvallen leidde. 

De Italiaansche verliezen 

Arhene, 12 Maart (Reuter). De Ita- 

liaansche krijgsgevargenen ramen, dat 

de Italiaansche verliezen aan dooden 

en gewonden seder: het begin van den 
strijd in Albavi&# tbans 130.000 mav 

bedrayen, 

Ia een bericht omtreot de jongste 

gzvechten wordt verklaard, dat een 
bata'jon zwarthemden met machinege- 

weren vuur de opterugtrekkende Itali- 

aansche troepen. 

In dagorders, die door de Grieken 

werden buitgemaakt werd niet alleen 

10 Albaneesche 

goudfrancs uitgeloofd voor elken Griek- 

een belooning van 

schen soldaar, die gsvangen werd ge- 

nomer, doch aan de leden van Itali- 

aansche vrijwilligersdetachementen 

werd ook voor het maken van Griek 

sche krijgsgevangenen een militarie me- 
dail'e beloofd. 

Erankriik 

Duitsche deskundigen 

In Fransch-Afrika 

Londer, 13 Maart (R uter), Volgens 

vriie Fransche kringen te Londen zijn 
80 Duitsche militaire deskuodigeo in 

Fraosch Noord- Afrika gearriveerd on- 

der her mom van leden te zija van 

de wapenstilstandscommisie. Hua aan- 

dacht is vooral geconcenteerd op de 

havenfaciliteiten. 

Onbezet Frankrijk levert 
aan Duitschland, 

Londen, 12 Maart (Reuter). Direct 

op d: bedreiging van admiraal Darlan 

te doen 
komt een bericht uit 

authentieke bron, dat men in het on- 

bezette deel van Fraokrijk daadw rke- 

ljk oorlogsmateriaal voor Duitschland 

om Fransche voedselschepen 
Convooieeren, 

produceert, 

kon ik €&1 van mijo gebru keiijke po- 
ses aannemen. Onrustig en hautain, of 

diep gegriefd, maar toch tot vergeveo 

geneigd enz., hetgeen me buiterge- 

woon veel satisfactie zou geveo. 

Maar zonder een spier van zijn ge- 

laat te vertrekken, zeide bij heel rus- 

tig: »lk geloof — dat mija woorden 

al — geraakt hebben!” 

Ik keerde me om en liep weg. Als 

nu de dyoamiet afging zou 't me niets 

kunnen schelen, zelfs niet als de Vio- 

let — Virginia butspot tot den laat- 

sten dag ongesorteerd zou moeten blij- 

ven ligger. 

G-lukkig haalde piemand bet in zijo 

hocfi om de leiding van Cruso& op 

zich te nemen, zoodat ik op mijn wan- 

delingen tenmipste een trouwen en 

metgezel had. 

Mzestal bleven die wandelingen tot 

de onmiddellijke nabijheid van de baai 

betrouwenswaardigen   

Tg Pan AE IR 

Een aantal firma's werkt aan orders 
voor het Duitsche opperbevelen maskt 

vliegtuigonderdeelen voor tarks, alu- 

minium montagebenoodigdhedeo, muni- 

tie en motorbooten, aldus een verkla- 
ring, welke heden door het Britsche 

ministerie voor de Economische Oor- 

logvoering werd afgelegd. 

Het is mogelijk, dat zelfs eenige 

dekschuiten, welke Hitler boopt te ge- 

bruiken voor een inval in Engeland, 

door Franschen zijo gemaakt. 

Het is ook bekend, dat Duitsche en 

Italiaaoscbe commissies in Marseille en 

andere streken van het niet bezette 

deel vao Frankrijk erop toezieo, dat 

La 

behoorlijke hoeveelhedeo 9rauen, olie 

copra en phosphateo uit Noord-Afri- 

ka oaar Fraokrijk worden vescheept 

eo direct per treio naar Duirsch'and 

worden doorgezonden. De verklaring 

van Da:lan wordi bier bestudeerd ea 

is — gelijk iedere phase van den oor- 

log — een o dzrwerp vao bespreking 

tusschen Ergeland en de Vereenipde 

Stateo. Aange omen mag dus wordeo, 

dat de verklariag ook te Wasbington 

wordt besiudeerd, Eogeland is alrijd 

bereid geweest om voedsel tot bet on- 

bezette deel vao Frarkrijk te laten, 

waar 90”/, van de bevolking pro-Eo- 

gelscb is, op voorwaarde dat er cen 

of andere garantie zou worden gege- 

ven, dat het P arsche volk dit voed- 

sel zelf za! gebruiken. E n garantie is 

echter tot dusverre nog niet gegeven. 

nan 

s»BOERDERIJ KEDIRI 
MULOWEG / MADJENANG 

Telefoon Ked. No 225 

SCHRAUWEN” 
WATES 

PERCEEL-PAKISSADJI 
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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 

Beleefd aanbevelend 

L. H. SCHRAUWEN' 

Aa an 
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EEN PRACTISCH, HANDIG EN KOSTBAAR 

WERK VOOR EEN LUTTEL BEDRAG! 

DE AUTOWEGEN -ATLAS 
van JAVA MADOERA en BALI 

1 3.25. 
in 5 kleurendruk 
op stevig ivoorcarton 

met Cartonnen omslag en linnen rug, 

op Scbaal 1: 500.000 
in totaal 9 aansluiten 
Wwaarin opgenomen: 

alle berijdbare wegen 

de kaarten compleet bijgewerkt, en 

Kilometerafstanden van plaats tot plaats 

Hoofd-Afstandstabel voor grootere afstanden 

Bergen en plaatsen met hoogte-cijters 

Spoorwegen, Vliegvelden, Ondernemings - fabrieken 

Pasanggrehans en vele aanwijzirgen voor toerisme. 

Verkrijgbaar bij de Ked, Snelpers. 

An 0) 
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NIEUWE WITGAVE of HERDRUK yan 4. B. WOLIERS" 

UIT6. Mij., BATANIA. 

Auteur(s) Tutel Bestemd voor | Druk: prijs, Omvang: for- 
'ngen.—geb. | maat 

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

STEENDE- GAUW FN 'Tekenonder- 2, 0.20,—.— 116 pags. 

REN P. VAN, | GOEO II vijs W.L.O. 
J. TOOT (2e ki.) Jao. 1941 

STEENDE- GAUW EN | Tekenonder- | 2, 0.20,-.— 116 pags. 
REN ». VAN, | GOED 1 vijs W.L.O. 

J TOOT 2 k) Jan. 1941         
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beperkt. Msat z00 bu en dan g'geo 

we met zijo twecEo naar plateau ,Kijk- 

Uit”, waar we dan naast elkaar op een 

rots gingen zitten en waar we bet dan 

over onze eerste ontmoeting hadden 

en over den geweldigen schrik, dien 

bij me gegeven had. Op mijo aaura- 

den bad elk van de expeditieledeneen 

bezoek aan 't plateau gebracht, waar 

ze wat rondgekeken hadden ea “t uit- 

zicht hoogelijk hbadden bewonderd. 

Maar de eenige trouwe bezoeker, be- 
halve ikzelf met mijo trouwen onder- 

daan Cruso# was, scbrik niet,.... Cap- 

tain Magous. Eo z00 duurde bet niet 

lang. of er ontstond tengevolge van 

onze voortdurende excursies een pad, 

dat van 't kamp vaar 't plateau liep. 

Zija plotseling ootwaakt gevoel voor 

natuurschooo trok Captain Magvusals 

eeo magveeter naar toe : wanneer bij 

een balf uurtje ip de grot gemist kon   

woiden, wist iedereen, waar bj te 

vinden was. Het beboeft zeker yeen 

betoog, dat Cruso€ eo 'ik alles in 't 

werk stelden, om ongewepscbte ont- 

moetingen te voorkomeo, Als ik Cru- 

soE geweest was, bad ik allang mija 

taoden in de kuiten van den kapitein 

gezet, z00 onteibaar waren de keeren 

dat de man bet dier op een geniepige 

maoier trachtte te raken. Maar Cruso# 

stelde zich tevreden, om ziju ongenoe- 

gen door een opgztrokken bovenlip en 
acbterovergelegde ooren te toonen: 

hj had blijkbaar zeer persoonlijke in- 

zichten over de wijze, waarop cen 

hond zich beboorde te gedragen, en 

hij was z00 verstandig om zich door 

geen enkele onaangevame bejegening 

daarvan af te laten brengen. 

Wordt vervolga.
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