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AGENDA 

Regentschapsraads- 
vergadering. 

Op Zaterdag, den 29sten Maart a.s. 

zal de Regentschapsraad van Kediri 

haar le vergadering houdenin de ver- 

gaderzaal van den Regentscbapsraad 

te Kediri, des voormiddags om 9 uur. 

De agenda is als voigt: 

1. Voorstel tot vaststelling van de 

rekening van het Bedrijfsfonds der 

ILG.C.I. voor het Regeotscbap Kediri 

voor bet jaar 194). 

2. Voorstel tot vaststelling van de 

Ccontrolekosten der I. G.C.I. voor het 

jaar 1941. 

3. Voorstel tot afschrijviag en ver- 

nietiging inventarisartikelen van de 

Regentscbapsziekeniorichting te Paree. 

4. Voorstel tot wijziging eo aanvul- 

ling van het Raadsbesluit dd. 27 Juli 

1940 betreffende verguoring aan Ha- 

dji Mob. Jasin.te Kras tot “exploitatie 

van een byzondere slachtplaats. 

5. Voorstel tot overdracht van Rzads- 

bevoegdheden aan het College van 

Gecommitteerden inzake het bebeer van 

aan den Lande toebehoorende zaken. 

6. Voorstel. tot toewijzing van sub- 

sidies dienstjaar 1941. 

7. Voorstel tot goedkeuring van bet 

besluit van het College van Gecom- 

mitteerden, betreffende den bouw van 

twee archiefkamers t.b.v. het Regent- 

schapskantoor. 

8. Voorstel tot goedkeuring van bet 

besluit van het College van Gecom- 

mitteerden, betreffende -het doen van 

zware herstellingen aan en omlegging 

van cen gedeelte van den Regentscbaps- 

weg Sambiroto-Besoeki. 

9. Voorstel tot subsidie verleening 

aan den aanleg van een waterleiding 

aan de dessa Kepoeng. 

10. Voorstel tot subsifieverleening” 

aan de dessa Kedak voor brug Poh- 

sarang. 
Il. Voorstel tot nadere wijziging 

en aanvulling van de ,Bezoldigings- 

verordeping Regeotschap Kediri 1938”. 

12. Voorstel tot vaststelling eener 

verordeving betreffende den rechtstoe- 

stand van het personeel in dienst van 

het Regentschap Kediri. 

13. Voorstel tot nadere wijziging 

van de ,,Kedirische Regentschapsvoer- 

tuigenbelasting” in bet Regentschap 

Kediri van 24 Juni: 1933. 

14. Voorstel tot het doen van Af— 
en Overschrijving der Begrooting van 

het Regentscbap. Kediri voor het 

dienstjaar 1941. 

15, Voorstel tot 2de wijzigiog der 

Begrooting van bet Regentscbap Ke- 

diri voor het dienstjaar 1941. 

16. Rondvraag. 

Suppletoire Agenda : 

I. Voorstel tot vaststelling van den 

slachtkring voor het Regentschaps- 

slacbthuis te Poerwoasri. 

2. Voorstel: tot 3de wijziging der 

Begrooting van: het Regentschap Ke- 

diri voor bet dienstjaar 1941.   

“AD VERTENTIE- EN NIEUWSBLAD 
VOOR DE RESIDENTIE KEDIRI. 

  

VERSCHINT 

DINSDAG EN VRIJDAG 

AGENTEN IN HOLLAND 
PUBLICITEITSKANTOOR ,GLOBE" 

  

   

ADVERTENTIE ERTENTIE TARIEF 
GEWONE ADVERTENTIE: 

1 maal pi. 0.25 per regel. 2 maai pi. f 0.20 per regel 
4 maal plaatsen f 0.15 per regel. 

2.9. kieine aankondigingen f 1.- per plaatsing. 

VRIJDAG 28 MAART 194i! 
an 

Kranslegging bij de cenotaaf. 

Vrijdagmiddag hebben de Vrijwil- 

lige Oefen Corpsen van Kediri en Bii- 

tar op plechtige wijze een krars ge- 

legd bij da cenotaafop de tentoonstel- 

ling .Geeft Acht”. De resident en de 

ass.-residznt van Kediri gaven van hun 

belangstelliog blijk. De reservekapitein 

Gijsberts hield een krachtig toespraak, 

waarin bij aanspoorde om bij te dra- 

gen tot de oorlogsfondsen en de Stads- 

wacht en toe te tredeo tot bet V.O.C. 

Wij zagen verschillende V.OC.-ets 

na de kra-slegging nog losse bloemen 

leggen bij de kransen aan den voet 

van de cenataaf, waar de krans van 

het Ned.-Indische Leger en de Mari- 

ne het middelpun: vormde. Boven de 

V.O.C.-ers, die de tentoonstelling be- 

2 chtigden, woeien de vlaggen van Ne- 

derland, Eogeland, Griekenland, Zuid- 

Afrika, Canada, Austral:8, Nieuw-Zee- 

land, Belgit, Vrij- Fraokrijk, 
Noorwegen, Tsjecho-Slowakije en Lu- 

xemburp, benevens de Engelsche oor- 

logsviag. 

Polen, 

Zaterdagavond werden kransen ge- 

legd door de plaatselijke afdeelingen 
van de Vaderlandsche Club, bet I. E. 
V., de I. K. P., de gezamenlijke afdee- 

lingeo van de P. P. B. B. onder lei- 

ding van den patih, de Chung Hwa 

Hui eo de Blitarsche I. K. P.-afdec- 

ling. 

Zondagmorgen verzamelden zich de 

padvinders van de N. I. P. V., joc- 

gens en meisjes, voor de societeit Bran- 

tas met hua leidsters om 

een krans eo losse bloemen voor de 

cenotaaf te leggen. Zondagavond had 

de kranslegging plaats door vertegen- 

woordigers van de Loge ,,De Dage- 

leiders en 

raad”, de plaatselijke afdeelingeo van 

het N. IL O. G, den Katholieken 

Ooderwijzersbond, de Mulo-vereeni- 

ging en de Chemische, Technische en 

Landbouwkundige vereeviging De heer 

Druyif hield tijdeos de plechtigheid 

een treffende rede, welke wij hieron- 

der laten volgen: 

»Staande aan den voet van deze 

cenotaaf komt over onze harten het 

doffe floers van den rouw. Rgpw om 
hen, die vielen aao den IJssel, aan de 
Maas en aan de Grebbe, op bet eiland 

van Dordrecht en in Rotterdam en 

roodom Den Haag en overal in het 

land. 

Maar door dien rouw schijot een glans 

van dankbaarheid voor het voorbeeld, 

dat zij ons gaven van moed ea stand- 

vanstigheid. Dankbaarheid ook, dat zij 

ons twee begrippen hergaven : Vader- 

land en volk, die in een eeuw van vre- 

de voor ons bewustzija waren ver- 

vaagd. Maar sedert Mei weten wij 

weer met volkomen duidelijkheid, dat 

wij cea Vaderland hebben en dat wij 

daarvan houden, volmaakt subjectief, 

alleen maar omdat het ons Vaderland 

is. Sedert Mei weten wij weer met 

volkomen duidelijkheid. dat wij, met 

al ouze groepjes en groepev een voik 

zijn dat wij daarvan houden, volmaakt 

subjectief, omdat het ons volk is. 

Op een avond als deze worden wij 

weer met pijnlijke scherpte herinnerd 

aan het onverdraaglijke feit, dat dit 

land en dit volk overweldigd zijo. Eo 

onze gedachten gaan terug raar die 

Mei-dagen, toen wij, diep ia ons bart 
de belofte hebben afgelegd, dat het   

Onrecht gewroken zou wordeo, dat wij 

er gelukkig ook nog waren dat wij 

ons beter zouden voorbereiden, dat wij 

ons nooit gewonnea zouden geven, 

dat wij niet zouden rusten, voordat 

wij weer als een vrij volk zoudeo le- 

venin een vrij Ind. 

Voorloopig kusen wij nog z00 

weinig doen, maar als wij eenmaal 

onze kans krijgen, dan zulien wij het 

voorbeeld waardig navolgen. En sterk 

in onze gebondenbeid aan deze vrij- 
willige belofte willen wij nu in stilte 

onze kransen hier neerlegger, zwaar 

van rouw en zwaar van dank eo rijk 

aan beloften.””" 

Maandagmorgen kwamen de leerlia- 

Europee- 

schelagere school en de Zusterschodi, 

benevens deputaries van: alle scholen 

voor Westersch lager 

bezoek brengen aan 

Er werden 

gen van de eerste en twesis 

onderwijs een 

»Geeft Acbt”. 

twee kransen voor de 

Cenotaaf geiegd, 6€n van de scholen 

voor Westersch lager onderwijs eo &n 

  

van de gouvernements cerste H. I. S. 

D: 
met cenige goedgekozen woorden toe. 

Hij wees er de kinderen op, dat zij 

Dizt kwamen om een tentooostelling 

  

  heer Schuppers sprak de kindgren 

te bezoeken, maar om te getuigen. 

Spr. zette op duideltjke, ecenvoudige 

Wwijze uiteen waar de strijd in Europa 

Om gaat en welke plichten ook de 

kinderen hebbeo te vervullen. 

Onder leiding van 

Diggelen werden 
ten gehoore gebracht. De burgemees- 

ter woonde deze plschtigheid bij. 

Van 

nationale liederen 

den heer 

Rechtszaak wegens 
smaadschrift. 

Zooals we reeds bekend hebben ge- 

maakt, vond op Woensdag, 26 Maart 

j-. de behandeling plaats van het 

klachtdelict van ons blad no. 100 van 

het vorigjaar, waarin 

stuk is 

moest verschijoen, 

cen ingezonden 
beklangde 

de beer Soekirmao, 

opgenomen. Als 

employe van de Aniem alhier, die op 

zija verantwoordelijkheid het stuk had 

geschreveo. De publieke belangstel- 

ling was groot, terwijl de pers goed 

Vertegsowoordigd was. Allereerst las 

de Djaksa bet artikel, 
Bekl-2gde 

stuk te hebben geschreven, doch had 

Diet de opzet om de 

hetweik was 

geschreven. erkende het 

baam en faam 

van dokter Patti te bezoedelen of hem 

te beleedigen. Zijn bedoeling was uit- 

sluitend bet algemeen belang te die- 

nen. Dokter Patti verklaarde op den 

bewusten avond niet geweigerd te 

hebben, doch eischte zooals gewoon- 

ljk het geval was, cen verklaring van 

de Gemeentevroedvrouw Trisniog, of 

zija hulp wel noodzakelijk zou zijo. 

Daarom bad hij tot kwart over elf ge- 

wacht, doch de heer Soenjoto, welke 

hem bad verzocht te komen. verscheen 

niet. Hij was var meening dat de be- 

valling zonder zijn kulp was geschied. 

Wat het gedrag van Mevr. Patti be- 

treft, daar wist hij 

van: en kwam dat pas te Weteo, toen 

hij de Ked. Crt. in handen kreeg. De 

Voorzitter erkende de goede bedoe- 

lingen van het scbrijven van den beer 

Soekirman, doch de techniek was mis- 

plaatst. In zulk een geval diende men 

te wenden tot den chef d.i. Iospecteur 

der D.V.G. of den Burgermeester. Na- 

dat de heer Soekirman een pleidooi 

heelemaal viets 

had gemaakt, werd er raadkamer ge. 

houdeo. Het Vonnis luidde : Boete 25 

gulden of subsidair 5 dagev bechtenis. 

Klactdelicht Weekblad 
»Spero”, 

Op 26 Maart j.l., nadat het klacht- 

delict van de Kedirische Courant 

behandeld was, werd het klactdelicht 

van het weekblad ,,Spero” 

delirg gznomer, waarbij de redacteur 

de heer Lo Liong Tjwan als beklaag- 

de moest verschijsen, terwijl de heer 

ia beban- 

Sie Wie Khong ais getuige optrad. 

Dit is in verband met een artikel, 

hetwelk op 14 Maart 1940 was op- 

genomen onder de titel van ,Lahar 
di Blitar”. Door de stuk, werd de 

Lo Liong Tiwan bescbuldigd 
van artikel 310 wetboek van Straf- 

recht en artikel 207 

W.v.s. (beleediging t.o. ambtenaren 

v.h. gezag.) D2 heer Lo verklaarde 

eveneens, dat hij daarmee bet algemeen 

belang wenschte te dienen, doch bij 

bekende reeds dat hij verkeerd had 

uitgedrukt. Een langdurig debat ont- 

stond omtrent de eenige termen in ge- 

heer 

(smaadschrift) 

noemd stuk. Daarna maakte de beer Lo 

zijo pleidooi. De rdadkamer werd ge- 

houden en het vonnis luidde: beklaag- 

de's schuid is duidelijk bevonden en 

werd bem 2 vonnissen opgelegd, welke 

ieder f 25,— bedroeg, subsidair 5 da- 

gen becbtenis, dus in totaal f 50,— 

subsidair 10 dagen hechtenis. 

Hierbij kan nog vermeld worden, 

dat de heer Lo Liong Tjwan, met 

deze laatste vonnissen gerekend, reeds 

8 keren persdelict 

3 keren 

boete. 

had opgeloopen, 
vrijgesproken en 5 keren 

Vergiftigd. 

In de dessa Besoek, in het Pagoesche, 

was een jongen van &jaar, het slacht 

offer geworden van heteten van ,,ke- 

tella gendroewo, een cassaveplaot, 

waarvan de knollen oneetbaar zijo. 

Zooais men weet, 

"petjeklik” 
de dessabewoners ketella. Zoo gebeur- 

is thans de tijd van 

€a ivplaats van rijst, eten 

de 'c op een morgen, dat een zoon 

van Pak Kasmio, uitgestuurd was om 

ke'elia te kopen. Deze giog oaar een 
veid en trof zijn oom aan, die bezig 

was ketella te oogsten. Gratis gaf de 

oom het verlangde, doch merkte ciet, 

dat het de onzetbare was. 

Dit werd gekookt, en weldra deed 

de heele familie er zich, te goed aan. 

Tegen de middag echter werd 't jongste 

z0ontje, een vierjarig kind ompasselijk 

en niet lang daarna stierf het. 

Het lijkje werd naar't G. B. Z, ge- 

transporteerd, en de uitslag van 't on- 

derzoek was ,vergift'ging”. De andere 

leden van 't gezio, blekenechter een 

sterker gestel te hebben, want op hun 

had de ketella geen nadeelige invloed. 

J.G.W, DEKKERS — 

Abonnements 

  

advertontie gereduceerd tariet. 

LOSSE ADVERTENTIEN BIJ VOORUITBETALING. 

24e Jaargang 

RICHE THEATER. 

Heden 27 r/m Zaterdag 29 Maart. 

Gorg's uitstekende Fraosch filmschlager 

»PIEGES" (Valstrikkeo) 

met de Fransche Mayrice 

Chevalier — Erich Von Strobeim -— 

Maria Dea—Pierre Renoir e.v.a. be- 

kende Fransche artisten. 

Een meer dan scbitterende Fransche 

met charme en humor. 

Het gecft ons de gelegeobeid met de 

meest viteenloopende typen der Fransche 

mondaine wereld kennis te maken, 

AMUSANT!  ONDERHOUDEN! 

MAXIM THEATER. 

Vrijdag 28 t/m Zondag 30 Maart 

Metro's Markante filmschlager 

STRANGE CARGO" 

(Vreemde Ballast) 

met de grootste en beroemdste sterrea 

van her witte doek Clark Gable—Joan 
Crawford —Ian Huster— Peter Lorre— 

Paul Lukas e.v.a, 
Inderdaad een vreemde ballast vorm- 

sterren, 

den 9 desperado's en een vrouw uit 

een kroeg. Doch er was &€n man onder 

vastberaden met een 

God, die een 

opmerkelijken invloed op zijn gezel- 

schap had. 

Wie of wat was deze geheimzinnige 

mas? 

hen, kalm en 

onwrikbaar geloof 'in 

Door dz hoogst sensationeele momen- 

ten dezer film heeo, spreekt tot ons de 

diepere ondergrond, die aan dit ver- 

baal ten grondslag ligt. 

Politie rapport. 

M., wonende Boerengan doet aan- 

gifte van verduistering vas contanten 

ad. f 135,99 ten nadeele van de veree- 

niging ,H.B.” alhier, gepleegd door 

Mevrouw S., R.H., en M.S, 

B.A, 

aangifte van diefstal, 

Modjoroto doet 

middels onder- 

graving, van lijfgoedereo ter waarde 

wonende 

van f 2,—. 

Door de politie werd aangebouden 

de persoon van K., wonende Semaru- 

pir, die vermoedelijk lijdende is aan 
Verstandsverbijstering. 

Di, wonede Bangsal doet aangifte 
van diefstal, middels ondergraving, van 

lijfgoedereo ter gezamenlijke wasrde 

van f 8,30. 

Door de politie werd aangehouden 
wovende Boere- 

diefstal van lijf- 

ter waarde van f 3,25 ten 

nadeele van P., wonende Boerengan. 

de persoon van K., 

ngao, verdacht van 

goederen 

De heer G.L, wonende Baiowerti 

doet van diefstal, middels 

braak, van 4 stel insteek-sloten eoeen 

aangifte 

oplegslot ter gezamenlijke waarde vao 

E 17,50 gepleegd in zijn onbewoond 

huis te Semampit No. 41. 

Gg 

VEND U- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS 

KEDIRI — Teletoon 250 
  

Transporteeren, 

Handel in Nieuw- en   Tweedehandsch Meubilair. 

Emballeeren 

(Ook voor Europa en de buitengewesten) 

Meubelmakerij 
Agentschap: 

Java Koelkasten.   

   



    

  

  

  

    — RICHE TIhHEATER — 
Nog Heden 28 en Zaterdag 29 Maart. 

Gong's uitstekende Fransche filmschlager 

Pi EG ES“ (Vaitrikken) 

  

geen zorgvolle rimpels, geen droevig | 
in wijde verten starende oogoo. die 
geen uitkomst meer zien. 

Het verschijusel verdiende een die- 
per onderzozk. Esn osderzoek, dat een 
verrassing opleverde. Niet, toen we 
ernaar vroegen bij enkele dames. Er 
zijv nog zooiets te bestaan als vrouwe- 

like solidariteit. ,,Ach ja”, dezulken 
als wij vroegen naar de hairen van 
mevrouw Dinges, ,,die heeft het ook 

Maar ongevraagd deed een jonge 

blom ons een licht opgaao. Zij tuurde 

over een droom van een sorbet, vaden- 

kend proevend het laatste lepel-hapje, 

vaar cen dame van baar kenvis, een 

eind verderop, en sprak de raadselach- 

tige woorden: ,Eliendig, toch die im- 

portmoceilijkhedeo”. 
»Ha? Wat bedoel je?" vroeg ik, 

probeerend mijo geest op economisch 

gebied over te schakeleo. 

Met de Pransche sterren, MAURICE CHEVALIER — ERICH VAN STROHEIM — MARIA DEA— 

PIERRE RENOIR e.v.a. Ben mooi een boeiend verhaal 

ons de gelegenheid, met de meest uteenlonpende tijpen 

Ben film, die ongetwijfeld n 
Vooraf als SPECIALE ATTRACTIE : Het NIEU 

N. B! Zaterdagmiddag 4.30 Uu. 

Uw smaak zal vsllen,..... Amusant .... 
WSTE OORLOGSNIEUWS! 

Extra Voorstelling ! 
Zondag 30 en Maandag 3! Maart. 

Gong's nieuwste Western productie 

sIRAIL OF TERROR” 
held BOB STEELE. Een spannende film met &£n en al actie en 

Een Western van hetgrootste kaliber..... Zie Bob Steele 

is Bob's spel ala'in »Trail of Terror”. 

. Met den populairen Cowbey- 
vu's'gevechten, die U van begin tot cind boeit. 

Ss in zijn Succesfilm...... nimme- zoo vitstekend 

Vosraf: Het NIEUWSTE OORLOGSNIEUWS! 

Attentie! Zondagmorgen lou. 

die U tot den laatsten meter boceit. Het gecft 

der Fransche monda :e wereld kennis te maken. 

Kindervoorstelling! 

onderhoudend ! 
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Vanaf Heden 28 tm Zcidag 30 Maart. 

Metro's overweldigende en srootsche film 

»STIRANGE 
Met CLARK GABLE — JOAN CRAWFORU — PETER LORREe 

tige film, die overal, waar zij vertoond werd, enorm succes boekte. Een film met een spannend en boe- 

iend verhaal! Wij raden een ieder aan, deze uitzonderlijke f Im onder geen voorwaarde te missen! 

ATTENTIE! Vooraf als SPEC. ATT 

NB! 

: met de grootste Egyptische dramatrice Malak 

zich alspelende in he mystieke Egypte, 
K 

Mrt. en Dinsdag ! 

MAXIM THEATER ' 

omt dit zien! 

CARG Oo" (Vreemde Ballast) 

RACTIE ! Het NIEUWSTE OORLOGSNIBUWS! 

Zaterdasmiddas . 4.30 
Zaterdagmorgen 1O 

Maandag 31 

Het Egyptische meesterwerk 

« | Extra Voorstelling! 

»Le Retour 4 Terre” 
Een vlot gespeelde film met een goed verhaal, 

het Land van de Gouden Koningsgraven. 

  

Amerika's Belang bij Singapore. 

  

Publiek eischt duide- 
lijker Waarchuwingen. 

  

Algemeene overtuiging dat Japansche marine 

niet is opgewassen tegen de Amerikaansche- 

  

Brief uit Californi&. 

17 Februari. 

De nieuw-benoemde Japansche ge- 

zant te Washingtor, admiraal Kisjisa- 

boere Nomoera, is we! op een beel 
ongelukkig oogenblik in de hoofdstad 

van de Vereenigde Sraten aangekomen. 

Sedert bij verleden week io San Fran- 

Cisco voet aan wal zette, is de span- 

ning tusschen Amerika en Japan steeds 

toegenomen en de crisis bereikte haar 

(voorloopig) heogtepunt precies op den 

dag, waarop Nomoera zijn geloofsbrie- 

veo aan president Rooseveit overban- 

digde. 
Daar tusschen-in had Nomoera zija 

opwachting gemaakt bij Corce'l Hull, 
een bezoek dat all» vorige bezoeken 

van nieuw-benoemde gezanten aan mi- 

buitenlandscbe zaken ia 

kortheid overtrof: het duurde op den 

kop af twechonderdveertig seconden! 

Desondarks kan het niex worden 

ontkend, dat de japansche regeering 

met Nomoera een zeer goede keus heeft 
gedaan. Want gedurende den eersten 

Amerika en Japan 
beiden tot de Gzallicerde mogendheden 

nisters van 

wereldoorlog, toz 

  

behoorden, waren Roosevelt — toen 

assistent-minister van marine — en No- 

mozra gercgeld met cikaario contact en 

in die dagen oostond er een persoon- 

lijoe vriedscbap tusschen de beide man. 
en, eru vriendschap waarop de gezant 

bij zija cerste bezoek aan het Witte 

Huis nadrukkeliik beeft gewezen. 

Ais er iemand bij machte zou zijo, 

op dit kritieke oogenblik overbetering 

te brengen in de relaties tusschen dz 

Vereenigde Staten ea Japan, dan is 
Nomoera daartoe stellig beter geschikt 

dan eenig ander Japansch diplomaat. 

Maar bet va'ternstig te betwijfelen, 

of die mogelijkheid bestaat, zoolang 

Tokio geen “iogrijpende verandering 

breogt in zija tegenwoordige impzria- 

listische polit:ek. 

Oom sam wordt ongeduldig. 

Ten opzicbte van die politiek is de 

Amerikaansche openbare meening de 

laatste weken hoe langer hoe duidelijker 
teekenen van ongeduld en verbittering 

begonnen te geven.   

Vooral in de Westelijke staten vaa 

de Unie kan mena dea ,man in the 

street” allerwegen hooren verklaren, 

dat Wasbingtoo zich al veel te veel 

van Tokio heeft latea welgevallen en 
dat het voor Amerika zo0owel een plicht 

als een noodzakelijkheid is onmiddellijk 

gewapenderhand in te grijpen als Ja- 

pan ook maar &&n verdere agressieve 
beweging in den Zuidelijken Pacific zou 

maken. 

Io andere deelen van het land gaat 

bet publiek echter nog niet 200 ver. 

Want in Amerika — hoewel het door 

duizenden kilometers water van de 

andere werelddeelen is gescheiden — 

led" de geografie in”t groot tot de- 

zelfde resultaten als elders in 't klein. 

Io het Oosteo van de V. St. beschouwt 
men Europa als een ,,buurman” en de 

Europeesche problemen dientergz volge 
als veel belangrijker en urgenter dan 
de Aziatiscbe. In de Westelijke staten 
daarentegen voelt men zich rechtstreeks 

bestrokken bij de gebeurtenissen in 

een Stilien Oceaan en bekommert men 

zich ernstig om alles wat aan den 

overkant (die immers ,,slechts” achtdui- 

zend kilometer ver weg is) voorvalt, 

Eo in het middengedeelte van de 
Unie, in de z00 genaamde Midweste- 
lijke staten, heeft de aemiddelde sraats- 

burger bet gevoel, dat hij zoowel van 

Europa a's van Azi& onmetelijk ver 

is verwijderd en dat bij zicb dieoten- 

gevolge niets hoeft aan te trekken van 

de conflicten in die twee onrustige we- 
relddeelen. SP 

Aan die primitieve gevolgen van de 

geografische ligging moet bet danook 

worden toegeschreven, dat de oor- 

sprong z0owel als de sterkste aanhang 
vao bet Amerikaansche isolationisme 

(dat den laatsten tijd echter zelfs dddr 

veel van zijn kracbt heeft verloren) 

moet worden gezocht in dat Midder- 

Westen, den geboortegrond van man- 

nen als Boran. Wheeler, La Follette 

en andere tegenstaoders van iedere 

interventie in buiteo - Amerikaansche 
aangelegeobeden. 

Eea spotprent in de Chicago Tri- 

bune steide den toestand deze week 

aldus voor: Uncle Sam probeert een 

lekker dutje te doea in bet zachte bed, 

dat ,,het vreedzame Midden- Westen” 

heets maar daar dat bed te klein voor 

hem is, ligt hij met zijn hoofd midden 

tusschen de granaten van eeo munitie- 

kist, de ,anti - Duitsche state aan de 

Oosikust”, terwijl er voor zijn voeten 

geen andere plaats is dan io een wirwar 

van cactusseo, die ,,de anti-Japansche 

gevoelens in de Pacificstateo” voor- 

stellen. 

Geen vrees voor Japan. 

Io de politieke praktijk komt deze 

situatie hierop neer, dat in het Oosten 

cen groot deel van de bevolking meer 

en meer begint te voelen voor Ameri- 

kaaosche deelueminy aan den oorlog 

tegen Duitschland omdat dat land 

huos inziens de oorzaak van alle 

kwaad isen bet Japansche imperialisme 

vanzelf ter ziele zou gaan zoodra het 

Duitsche gevaar zou zijn bezworen, 

in het Westen daarentegen wil een 

minsters even groot gedeelte van de 

bevoiking liever vandaag dan morgen 

met Japan afrek-nev, ,omdat het daartoe 

op zekeren dag tdch zal moeten komen” 
(zoo zegt men) en omdat Amerika de 
Japaosche vloot volgens de algemzene 

opirie in die kringen binnen zeer 

korten tijd buiten gevecbt kan stellen, 
waarna de geheele Amerikaansche 

zeemacbt dus ongebinderd tegen Duitsch- 
land zou kuanen optreden, 

De overtuiging dat de Japansche 

ooriogsmarine in geen enkel opzicht 

is opgewassen tegen de Amerikaaosche, 
wordt in de Vereenigde Staten door 

vrijwel iedereeo—zoowel door leeken 
als desdundigen — gedeeld. 

Dat ook president Roosevelt zelf 

op het standpunt staat, dat een oorioy 

met Japan geen al te groote krachts- 

inspanving van de Vereenigde Stateo 

z0u vereischen, bleek verled»n week 

uit zijn epmerking tiidens eeo perscon- 

fentie, dat ,Amerika”s materieele steun 
aan Eogeland niet zou verminderen, 

zelfs ia het geval dat Amerika in een 

oorlog in den Stillen Oceaan zou 
worden betrokken”, 

Vele experts deeleo dit standpunt 

van den president en wijzen er op, 

dat Engelavd in zoo'n geval waar- 

schijnlijk zelis meec oorlogsmat-riaal 

zx0u kunnen verwachten omdat de 

Amerikaaosch2 industriein onde daad- 

werkelijke coriogsomstandigheden tot 

cen grootere krachtsinspanning dan 

thans zouden worden gedreven. 

Wordt vervolgd. 

an 

Import leed. 
Eeo Mesanner, die in eeo onzer vo- 

rige causcricen yelezen bad over de 

perikeleo der Medansche huisvrouwen 

bij de mozilijk verkrijgbare vruchten 

en de dure groenten, zeide ons: ,Het 

schijot sommige vrouwen wel ernstig 

aan te grijpen. Heb je wel gemerkt 

hoevee! vrouwen er io de laatste maan- 

den grijs, op het witte af zijn gewor- 
wen? 

Wij hadden aan dit verscbijasel nog 

niet z00 direct aandacht besteed, doch 
nu men zijn we erop gaan letten. Eo 
inderdaad : de tijden scbijoen verscbil- 

lende vrouwen bevig aan te grijpen, 

want er ijo er verscheidenen die plot- 

seling, wat de haaren betreft, vele ja- 

ren ouder zija gewordeo. Maar het 

merkwaardige is, dat dit aan haar ge- 

laatstrekkeo niet te zien is. Geen ver-   magering daar, geen diepe groeven,   

«Dat die Parijsche haarverven niet niet gemakkelijk !” Of woorden in dien 
meer uitkomen”, verduidelijkte ze me, geest. 

aa 

CENTRALE REGISTRATIE 

Yan academici en van personen Met middelhare vakopleiding. 

Ingevolge het Gouvernementsbesluit van 24 Februari 1941, No. 8 worden 

hierbii voor registratie opgeroepen: alle in Nederlandsch-lodig verblijvende 

persoven (an alle landaarden en alie leefrijden, manven zoowel als vrouwen, 

ongeacht bu» funcrie of bun es entueel militair tesp. burgerdienstp'icht verband), 

die eco academische studie of een middelbare vakopleiding hebben 

voibracbt. 
Tevers worden ter registratie, opg'rorpen: personen in bet bezit van de 

verplegingsdiploma's A, B, Al, BI, All, Bil, C en D zoomede degenen, die 

reeds tenminste 2 jaren voor €&n dezer diploma's in opleiding zijn. 

Huo, dic tot een van de te registrecren groepen behooren en op Java en 

Madoera woonechtig of vertoevend zijn, Wwordt verzocht ouverwijd aan bet 

Ceotraal Kantoor voor de Stati.tiek, Schoolweg 8, Batavia-Centrum, op te geven: 

le. bun raam, 

2e. hua vo!ledig buisadres, 
3e. het door heo uirgsoefende beroep. 

Deze-opgaaf kan portvrij seschirder, mits op de kaart of op de enveloppe 

vermeld wordt ,,Dienst vrij van port inge volge Burgerdienstplichtverordenivg 

(Srbl. 1940, no. 204)”. 

Personen in de Buitengewesten wonnachtig of vertoevend dienen de 

vorenbedoelde opgave te doen aan den Resident. 

In gevalien van twijfel of men krachteos zijn opleiding wel tot de te 

reg streeren groepen behoort, gelieve men zich nochtars op te geveb. 

Van deze registratie zijo vrijgesteld : 

le. zij, die reeds bij het Centraal Kan'oor voor de Statistiek ziin geregistreerd: 

De. zij, die all&en een zuiver militaire berogpsopleiding hebben genoten 

(K.M.A. e.d.) &n zich thaus nog als beroe psmilitair in actieven dienst bevinden. 

Het niet voldoen aan bovengenoemde verplichtiny tot opgaaf is door de 

Burgerdienstp!ichtverordenirg srafbaa- gesteld. 

  

Het Hoofd van het Centraal Kantoor 

voor de Statistiek. 

H M.J. HART. 

  

  

WILT U GAAN FILMEN? 

Laat U zich dan eerst volledig 

inlichten door 

VAN WINGEN 
KEDIRI 

TELEFOON 

    

   

   

    

    

»BOERDERIJEN SCHRAUWEN” 
KEDIRI Wa 

MULOWEG / MADJENANG $ 
Telefoon Ked. No. 225 PERCEEL-PAKISSADJI 
    

  

Levert versche volle melk. 

Karnemelk, Yoghurt, 
Room en Slagroom : 

Prima kwaliteit. 

Leverancier van de groote ziekenhuizen te 

Kediri en Paree en de meeste Doctoren 
ter plaatse 

Beleefd aanbevelend 

L. H. SCHRAUWEN' 
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f Jongens 

van de Europeesche lagere scholen, 

ambachtsscholen of middelhare scholen, 

beibak" 

    

  

BIJ DE KONINKLIJKE MARINE 
bestaat gelegenheid VL1EGTUIGMAKER te worden 

BJ DEN MARINE LUCHTVAARTD!IENST 

Bij de Eoninklijke Marine bestaat 
voor Europeesche jongelieden van 
M jaar en ouder de gelegenheid 
om VLIEGTUIGMABER bij den 
MARINE LUCHTVAARTDIENST 
te worden. Candidaten worden na 
geschiktbevinding geplaatst bi! een 

2- of Ijarige opleiding, al naar ge- 

lang het genoten schoolonderwijs. Na het vol- 

tooien dezer opleiding kunnen de betrokkenen 

z0owel voor den dienst hier te lande(,Indisch 

verband”) dan wel voor den dienst hier te lande 

en in Europa (,over en weer”) in aanmerking 

komen en zullen zij tzt. ook dienstvluchien 

meemaken, waartoe zij zich bij de aaumoelding 

bereid moeten verklaren. Voor deze opleiding 

worden de navolgende eischen gesteld : 

a/ voor de 2-jariga opleiding : 

Diploma Ambachtsschool (werkt. otelectr.afd.) 

of met goed gevolg de derde klasse van een 

teciinische school hebben doorloopen: 

h/ voor de 3-jariga opleiding: 
Een verklaring waaruit blijkt dat de Euro- 

peesche lagere school of een daarmee geliik- 

waardige onderwiijsinrichting geheel en met 

goed gevolg is doorloopen. 

  

in het genot gesteld van een bezol- 

diging. Deze bedraagtaanvankelijk 
hen die geplaatst zijn bij de 

opleiding f 105 per dag en 

n die de 3-jarige opleiding 
f 070 per dag. Deze be- 

dragen ondergoan in den loop 

van den cursus nog verhooging. 

  

   
   

  

Tant-onderofficier 
ijgnakers kunnen in den 
:ot afleggen van de daar- 

toe vereischte excmens opklimmen tot den 

rang van adjudant-onderofficier, aan welken 

rang, binnen de keerkringen, bij een ,over- 

en-weer" verband een maximum bezoldiging 

yan f SM.- per maand en voor personeel met 

JIndisch verbond” een maximum bezoldiging 

van £ 303.- per maand is verbonden, buiten 

de eventueele toeslagen, kinder-, vakbekwaam- 

heids:, standplaais- en vlieguur-toelagen. 

  

Europeesche vli: 

loop der jaren xz 
   

  

   
   
   

De opisiding begint in de cerste helit van Awgustus 

Meldt U dus zoo spoedig mogelijk per brief 

of briefkaart aan bij het DEPARTEMENT DER 

MPARINE, Batavia-C., onder vermelding van 

naam, adres' leefiiid en genoten onderwiis. 

  

Indien de candidaten bedoeld 

onder b in het bezit zijn van 
een getuigschrift. Ambachts 

leergang, aid. ijzerbewerking, 

worden zij bij de 2-jarige 

opleiding geplaatst, indien zij 

bij cen hiertoe te houden onder- 

zoek geschikt worden geacht. 

Bezoldiging. 
Opleiding, huisvesting en voe- 
ding worden geheel en al door 
de Marine bekostigd. Boven- 
dien wordt men reeds dadelijk 

  

NN 

NIEUWE WITGAVE of HERORUK van J. B- WOLIERS 

UITo. Mi, BATAVIA. 
  

  

    

Druk: prijss Omvang: for- 

Auteur(s) Titel Bestemd voor ingevi--geb, N nsut 

DIELS, P. A. | REKEN- Tekeronder- | 10, 0.27'/3,— | 32 Pags. 

5 WERKBOEK | wis W.L.O. 
IV (6e Irj.) Met. 1941 
LEERL. 

STEENDE- SCHETS- Tekenonder- 2, 0.40,—.— | 54 pags. 

REN P. VAN, | BOEK B wijs W.L.O. 
en J.TOOT Jao. 1941 30X21”/2 cm. 

LICTHART, | VER VAN Voortgezet 75 0.755—.— 1 104 pags. 

JAN, H. HUIS II lezen W.LO. 

SCHEEP- Mrt. 1941 

STRA, A. F. 
PH. MANN. 

BERGSMA, | moLo Ned. Taalm. | 6, 1:50:—.— | 146 pags. 
L. eo R. de TAALBOEK I | v. Voortgez. 

JONG Onderwijs. Febr, 1941 
  

  iii baba 
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VOOR IONGENS DIE NOG OP SCHOOL ZIIN 

Jongens die nu nog op school zijn en eerst bij het 

begindigen van het schooljaar aan de gestelde eischen 

Zullen voldoen, kunnen zich toch reeds nu opgeven. 

Na afloop van dit schooljaar moeten zij dan alsnog de 

vereischte 

  

Jongens, vliogt mec (2 met de M.£. D.! 

  

BELAYGRUK 

getuigschriften of verklaringen indienen. 

cen oieuw hapje nemend. Ik staarde 
gefascireerd naar den grijzen haardos, 

waarop baar oogeo gevestigd waren. 

Er ging me ce hovderd kaarslamp op. 

Nu wekrik: niet alle leedis zieleleed ! 
Tegenwoordig is er ook zooiets als 

importleed ! 

f10p.—. 

Tennisbaan te huur, per maand f 12,50. 

    

LUCHTBESCHERMING 
Beveiligt U tijdig!! 

Wij leveren : 

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

RESIDENTIE APOTHEEK KEDIRI 
TELEFOON No. 

          

   

     

    

   

    
Sean 
TEE Damnammacan. 

Speciale aanbieding: Te Koop: 

ceo zeer goede General Electric Koel- 

kast, ook te betalen in termijoen van 

    

Hollandsche Kerkdiensten. 

6 April Kediri 9 uur v/m. 
Ds. Sikken 

Bevestiging van lidmaten en 
bediening v/h H. Avondmaal. 

Blitar 6 uur ».m. 
Ds. Sikken 

(Palmzondag) 

Bevestiging van nieuwe lidmaten 
H. Asondmaal. 

13 April Madioen gu. v.». 
Ds. Sikken 

(Iste Paasdag) 
Ngawi 4u.45 o.m. 

Ds. Sikken 

20 April Kediri 9 uur v.m. 
Ds. Sikken 

Paree 6 uur 0.m, 
bs. Sikken 

Blitar 9 vur v.m. 
Hc. v.8. Viugt 

T.-Agorng 5 uur v.m. 
Hr. v. d. Viugt 

27 April Madioen 9 vur v.m. 
Ds. Sikken 

Kertosono 5 vur o.m. 
Ds. Sikken. 

Maleische Kerkdiensten, 
H. B. Matulessy. 

30 Maart '41 Kertosono 9 u.v,m. 

Kediri 6.30. ». m. 

6 April "41 Blitar 7.30 u. v.m. 
Wlingi 10.30 u. v.m. 

10, '41 Kediri 6.30 u. ».m. 

11 » 41 Kediri 5u, ».m. 

13 , 41 Kediri gu. v.m. 
14 . '41 Madioen 9u, vm, 

Ngawi 4u. n,m. 

20 April 41 Trenggalek 9u. — v.m. 
Ti.-Agoeng 4u. nm. 

27 April '41 Kediri 9u, v.m. (Doop) 
Papar 4u. ».m. 

  

OOST -JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEN 

lederen Zondag, 9 uur v.m. 

Te Kediri (Baloewertistraat), Blitar, 

Toeloengagoeng, Ngandjoek, e.a., te 

Paree 7 30 uur n.m. 

  

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Zondag. 

te Kediri Je H. Mis 6 uur vm. 

2e H. Mis 7.30 uur v.m. 

Lof 5.30 uur 9. m. 

6 uur v. m. Stille H. Mis 

7.30 uur v.m.  Hoogmis 
5.30 uur n.m. Lof 

Oaderricbt Kath. Javanen 6 uur n.m. 

TENG HONG TJIANG 
VENDUHOUDER —  COMMISSIONNAIR 

MEUBELMAKER 

TRANSPORT — ONDERNEMING 

KEDIRI — Klentengstraat 68 — Telaf. No. 10 

te Hiitar 

  

Op Woensdag, 2 April '41, v.m. 9u 
wegens vertrek van den Weledelea 

Heer R. ABOENANDIR. 

Assistent Wedono PAREE. 

Kijkavond, Dinsdag, 1 April 1941 
van 5 tot 7 uur ». m, 

Adres voor: 

Moderne en antieke meubels. 

Staaimeubeis en ledikanten ver- 

cbtoomd of gelak. 

Tweedehandsche meubels 

Emballeeren en transporteereo. 

een mooie teonisbaan voor Dinsdag 

Woensdag en Zaterdag, gelegeu 

achter Snelpersdrukkerij p.m.   f 6— 

| 

| 
| 

PROTESTANTSCHE KERK 

 



    

Bujtenjandseh, overzicht  wergenomen uif het Soer. Hbid. 

EEN REGEERING WEGGEVAAGD 
  

Bloedlooze staatsgreep brengt den jongen 

Koning Peter aan het bewind en een 
nieuwe regeering aan het roer 

  

Londen, 27 Maart (Reuter). Reuter's 

Correspondert te Belgrado meldt dat 

heden om 2.30 uur te Belgrado een 

bloedelooze staatsgreep heeft plaatsge- 

had. Koning Peter nam het bewind 

ever en stelde Generaal Simooich aan 

het hoofd van den staat. 

Tsvetkovitsj bevindtzich onder arrest, 

Belgrado, 27 Maart (Reuter). Koning 

Peter gaf cen manifest uit, onderteekend 

Peter II, waarin bij bekendmaakte, dat 

hij de leidiog van bet land had overgeno- 

Generaal Simonich werd belast men. 

met de vorming van een nieuw kabinet, 

De Koniovg verklaarde in eeo pro- 

clamatie dat de leden van den regent- 

schapsraad zijo afgetreden. Het loyale 

leger ende marine hebben zich gebeel 

ter mijoer beschikking gesteld.” 

De Koning deed een beroep op de 

Serven, Kroaten en S'ovenen om zich 

om hem te scbaren. 

Een later telegram meldt, dat prins 

Pau! het land heeft verlaten. 

  

Samenstelling der regeering. 

Belyrado, 27 Maart (Reuter). Tot 

de gearresteerde ministers behooren 

allen, die hua goedkeuring hechtten 
aan de onderteekening van het tripar- 

tite-pact, 

Oorlog. 

inclusief de mioister van 

De chef van den generalen staf en 

opperbevelhebber van de Joegoslavische 

luchtmacht, geveraal Simovitsj, vormde 

een pationale eenheids-regeering, waar- 

in de Keroaten-leider Matchek vice- 

premier is ea generaal Ilitch minister 

van Oorlog. 

Teder oogenblik kan worden.verwacht, 

dat Koniog Peter den troon bestijgt, 

Koning Peter gaf een tweede pro- 

Clamatie uit, waario verklaard wordt, 

dat de regenteo, die hua fout hebben 

Eeo beroep 

werd gedaan op de bevolkingom bun 

beseft, zija afgetredeo. 

normale werkzaambeden voort te zetten. 

De militaire autoriteiten hebben het 

bestuur in de provincie Belgrade over- 

genomen. Generaal #refanovitsj werd 

benoemd-tot gouverneur en alle reserve- 

officieren zijv opgeroepen. 

Hoe Duitschland het ziet 

Londen, 27 Maart (Reuter). Het 

D.N. B. maakt melding van een ver- 

klaring, wetke te Berlijn werd uitgege- 

ven betreffende de vorming van ceen 

nieuwe Joegoslavische regeering onder 

Simovitsj, waaraan wordt toegevoegd, 

dat zij op ceo ietwat lamlecdige wiize 

werd gevormd na overleg met voor- 

aaostaande personen in de Joegoslavi- 

sche hoofdstad. 

Trouw aan den Koning. 

# Belgrado, 27 Maart (Reuter). Een 

menigte verzamelde zich voor het Ko- 

ninklijk paleis en hoordeeen toespraak 

aan van een Patriarch van de Ortho- 

doxe Kerk, die cen beroep deed voor 

trouw aan de jongen Koning. De me- 

nigte juichte hierop entbousiast. 

Belgrado, 27 Maart (Rtr.). Radio- 

Belgrado maakte bekend, dat het Joe- 

goslavische verbond van reserve-offi- 

Cieren een trouw-belofte aam Koning 

Peter zond. De verklaring eindigt- met 

nLang leve de Koning!” 

  

De staatsgreep. 
Beroep op het volk. 

Belgrado, 27 Maart (Reuter). 

Generaal Milotin deed 

een beroep op het volk om vereenigd 

achter het leger te staan, dat ,,gereed 

is de onafhankelijkheid en integriteit 

van het land te verdedigen”. 
Het leger legde reeds den eed van 

trouw Jaf aan den nieuwen minister 

Stevanavitsj 

van Oorlog, generaal Ilitsj, 

Bevolking wapent zich. 

New York, 27 Maart ( Reuter) 

Volgens een berickt uit Belgrado aan 
de ,New York Times” vroegen de 

boeren Centraa! - Servig 
uit 

uit en de 

Montenegro om 

wapenen en leiding voor den oorlog 

Duitschers. Zij rukken bij 
Cettinje 

binnen. ,, Komitadji's" werden georga- 

bergbewoners 

tegen de 

duizenden Krapujevac en 

niseerd en wapens uitgede Id, terwijl 

FEUILLETON 
SPAANSCHE DUKATONS 

(Spanish Doubloors) 

Uit het Engelsch 

van 

  

Camilla Kenyon 

61) 
Mijn excuses ten behoeve 

verdoolde ziel werden siecht 
van de 

opgeno- 

Mijo taote zij, dat ze altijd ge- 

hoord had, dat bet leven in de tropen 

cen sterk lovloed 

oecfenden en dat ik wel mocht oppas- 

seo, want... en dat ze er 

men. 

zenuwbedervenden 

trouwens 

niet zeker van, was, of.eea. baron een 

kroontje had of: niet. 

Mr. Shaw was alleen wat 

over Cuthbert, die absoluut 

ongerust 
Diet op-   

patrouilles en binderlagen werden 

gevormd te Kragujevac. 

De ceosuur werd verscherpt. 

Arrestaties. 

Belgrado, 27 Maart (Reuter). Behalve 

premier Tsvetkovitsj zijn ook andere 

ministers. gearrestcerd. 

Engeland. 

De strijd in Afrika. 

Abessinis's patriotten 
dringen op: 

Londeo, 26 Maart (U.P.). Berichten 
uit Kbartcem onthullen dat Abessijn- 

sche patriotten, onder aanvoering van 

een priester, den belangrijken weg, 

welke de Italiaansche vesting Gondar 

met-de-hoofdstad van Frytbrea, Asma- 

ra, verbindt, .waarlangs kortgeleden 

versterkingen werden gedirigeerd naar 

het: belegerde garnizoen van. Kereo, 

afgesneden bebben. Zij konden dit tot 

roerig of luidruchtig was, maar die 

zich alleen zoo vreemd en siaperig 

voelde, dar een langdurige sigsta op 

een afgezonderd plekje zeer noodza- 

keltjk was. Tot overmaat van ramp 

was de man met het litteeken juist 

van plan geweest van dea buitenge- 

woon lagenstand van de ebbe gebruik 

te maken, om dien dag de grot een 

exstra lange beurt te geven. Bn nu 

was. Cutbbart buiten werk gesteld. 

mNu moeten we 't samea maar op- 

koappeo. Magnus”, suste hij berustend. 

Niks gedaan—boot moet eerst op- 

gelapt worden—en zonder heb je kans 

dar.de zee je d'erbij laps”, bromde de 

kapiteio. 

»Kom,. pak dan. meteen mee: aan. 

Binoen 't uuc kunneo we met de boat, 

klaar zijo.” 

De kapitein. gaf niet. dadelijk ant- 

woord. Zija loerende oogen dwaalden   

stand brengen door de Italiaansche 

forten, langs beide zijdea van de 

Takazze-rivier te nemen. Op deze wijze 

ljk Gondar. 

De weg is echter dermate belangrijk, 

dat verwacht mag worden, dat de 

Italianen krachtige tegepaanvallen zul- 

len ondernemen, doch zelfs indien zij 

erip zouden slagen den weg te her- 

overen, zullen de opstandelingen dicht- 

bij genoeg blijven opereeren om elk 

coovooi in een hinderiaag te kuanen 

lokken, 

De weg van Gondar vaar Addis 

Abbeba via Debramarkos is reeds door 

de patriotten, die ia de proviocie 

Gojjam opereeren, afgesoedeo. De 

opstand breidt zich uit. in de provincie 

Beghmidre. De priester die de troepen 

aanvaert, draagt een barosteeven hals- 

ketting. Hij keerde eerst kortgeledeo 

aan het front terug van een bezoek 

aan deo.Negus. Hij werd de oover- 

zoeniijke vijand van de Italianeo, toeo 

zij de Thipiaaosche kerk verbrandden. 

De positie rond Keren. 

Londen, 26 Maart (Reuter). De spe- 

ciale correspondent van Reuter aan 

het Keren-front, A.P. Cross, meldi: 

Terwijl de Royal Air Force en de 

Britscbe artillerie voortgaao met het 

bestoken vao de Italianen op de berg- 

toppen rondom en in Keren zelf, 

worden door de Britsche ravitaillee- 

ringsdiensteo voortdurend in een snel 

tempo groote hoeveelheden materiaal 

paar h:t front aangevoerd in afwach- 

ting.van den volgenden aaoval op 

Keren. 

Ondanks de kracbtige Italiaansche 

tegenaanvallen wareo de Britsche troe- 

pen volkomen in staat de stellingen 

te behouden, die zij tot dusverre ver- 

overd hadden en elken nacht worden 

patrouilles uitgezonden langs de hel- 

lingen van de hoogrten, die nog steeds 

door den vijand bezet worden gehou- 

den. De tegenaanvallen worden steeds 

kostbaarder voor de Italianen en de 

met rotsblokken overdekte hellingen, 

die leiden paar het fort Dologorodoc, 

liggen bezaaid met lijken, die door 

den vijand werden achtergelaten va 

elk van zijn negen vergeefsche pogin- 

gen om deze belangrijke stelling te 

heroveren. 

Tijdens een der twee aanvallen, die 

Masandagcacht werden uitgevoerd, 

maakten de Italianen gebruik van drie 

taoks en een pantserauto. Men meent, 

dat een der tanks buiten gevecht werd 

gesteld. De andere trokken zich terug. 

A.P. Cross meldt verder: ,Van den 

600 meter hoogen bergkam, welke op 

Keren uitziet ea waar ik dit telegram 

scbriff, kan men de zijde van den 

Saochi'-piek, de meest vooruitgescho- 

vena positie van den vijand, zien. Deze 

positie ligt goed verborgenachter den 

top, waar de Britsch-Ind &rs die den 

bergkam bezet houdeo hen niet met 

geweervuur Ik hoor 

de granaten, die voortdurend over mijo 

boofd fluiten 

kuoncn raken. 

en zie deze beveden 

neerkomen op den weg, die oaar Ke- 

ren leidt, dat op slechts 6'/, KM af- 

het heele kamp rond, alsof bij iets 

zocbt, maar 'c viet kon vinder, Toen 

bromde biji, dat zijn hoofd net voelde 

alsof bij zonnesteek had en dat hij 

zich een middag wel eens een beetje 
kalm Wwilde houden en daarom van 

plan was, om cen tocht over 'teiland 

te gaan maken. Dan kon bij meteen 

wat wilde eenden schieten, die natuur- 

liik door 't kamp verdreven waren, 

maar die—dat bad hij-door zijo kijker 

van af Kijk-uit gezien—bij hoopen in 

de andere- baai, zaten: 

nZooals je wilt,” zeide de man met 

het litteeken kortaf. ,Ik kan je niet 

dwingen, dis je geem zin hebt. De boot 

kan ik trouwens wel alleen klaarspe- 

leo.” Maar toen de zeeman werkelijk 

wegstapte, zag ik, dat bij hem ver- 

“baasd en niet weinig getrgerd nakeek. 

Na een mivuut of tien ging mr. Tubbs 

met de drie parapluie's het bosch in. 

| gansche 

sneden zij de rijke Noordelijke provio- | 

cie Tigre af en omsingelden zij letter- 

  

stand is gelegen, neerkomen en ook 

rondom de plaatseo, waar men Itali- 

kanoonen Deze vermoedt. 

kavonnen. blijven ec' ter zwijgeo. 

Ooze vliegtuigen vliegen heen en 

Weer, met groote accuratesse de ver- 
scbillende doelen, welke wij kuonen 

zien, bombardeerend. 
Op een moment vlogen drie Itali- 

aansche vliegtuigen over ons heen en 

wierpeo een reeks bommen uit, klaar- 

blijkelijk bedoeld voor onze kanonnen, 

doch geen schade werd aangericht”. 

De aanvallen op 

Engeland. 

Waarom biijft het rustig? 

Londen, 26 Maart (U.P.). Io ver- 

band met bet feit, dat Eogeland den 

afgeloopen nacbt voor den vierden 

nacbt in successiz vrij van lucbtaan- 

vallen was, schrijft de Daily Express 

io een hoofdartikel : 
-De vazi's' vallen ons niet aao omdat 

zij voorbereidingen treffen voor iets 

groots. Het is zeker, dat een aanval 

op groote schaalop Engeland binnen- 

kort kan worden verwacht. 

mogelijk den 

Deze zal 

vorm aannemen van 

voortdurende hevige aanvallen op onze 

scheepvaart, doch ook is het mogelijk, 

dat hij het karakter zal aannemen van 

aaohoudende aanvallen op onze havens. 

Ben andere mogelijheid is eeo lan- 

diagspoging van parachutisten op vele 

plaatsen tegelijk, die tot taak zouden 
hebben stand te houden in afwachting 

yan de komst van de divisies, die over 

zee Zouden komen”. 

Vloot-en troepenbewegingen 

voltooid. 

Londer, 26 Maart (U.P.). In Brit- 

sche kringeo gaf men te kenaen, dat 

de verplaatsiagen van de Britsche vloot, 

vas het materiaal en van de Britsche 
troepen vo!tooid zijo en dat thans alles 

io gereedheid isom het hoofd te kun- 

nen bieden aan een eventuselen groo- 

ten Duitsche stoot in de onageving van 

de Middellandsche Zee en op den 

Balkao. « 
'Te Gibraltar werd cen groote con- 

centratie van Britsche oorlogsschepeo 

in het Westelijk deel van de Middel- 

landsche Zee gerapportezrd. Dzze ma- 

keo zich blijkbaar gereed om de Duit- 

sche onderzeebooten en oppervlakte- 

vaartuige op den Atlantischen Oceaan 

te vervolgen. 

De correspondent vao United Press 

Grattan McGroarty, dic geaccrediteerd 

is bij de Britsche Middelandsche Zee- 

vloot, telegrafeerd dat de Britten overal 

in de Middelandsche Zee gereed zijn 
voor actie na vele dagen van zware 

bewegingeri in alle deelen van deze 
zee, met uitzondering van het uiterste 

Westelijke gedeelte, hetgeen er wellicht 

Op wijst, dat de overbrenging van troe- 

pen naar Griekeoland voltooid is. 

Churchill belooft Joego- 
slavig volledigen steun 

Londeo, 27 Maart (Reuter). Premier 
Churchill bield hedenochtend een re- 

devoering tijdens een bijeenkomst van 

den centralen raad van het nationaal 
verbond van conservatieve vereeni- 
gingeo te Lunden, waarbij bij o.m. 

Ik keek totdat ze door het 

struikgewas aan mijn oog onttrokken 

warep. lo 

ze na 

mija hart was ik ervan 

Oovertuigd dat de ijver, waar men ze 

io 't begin vaar den grafsteen van 

Bill Halliwal gezocbt hadden, aan- 

merkelijk geluwd was en dat bet drie- 

tal bet grootste gedeelte van bun -tijd 

in een gezellig beschut hoekje door- 

bracbt, dat z2 door middel van kus- 

sens en een hangmaat nog wat gezel- 

liger gemaakt badden, eo daarbij had 

ik een flauw- vermoeden, dat Mr. 

Tubbs 't dames nog gezelliger 

maakte, door baar voor te lezen—ter 

wille vao hun zieleootwikkeling hadden 

Violet en tante Jane beiden een groo- 

te hoeveelheid boeken medegesleept— 

en door haar aliebei anecdoten te 

Vertellen uit den tijd, toen hbij bezig 

was zich omhoog te worstelen in een 

den     van de financieele ceotra van het land.   

Volledigen steun aan Joegoslavit be- 
loofde, 

Hij verklaarde voorts: ,Men behoeft 

gr niet aan te twijfelen dat voordat 

vele maanden gepasseerd zijo, ik in 
staat zal zijn te verklaren dan de oor- 

log in den Atlantischen Oceaan beslis- 

send gewonnen is”. 
Looden, 27 Maart (Reuter). Het eer- 

ste deel van de hedenochtend, door 
premier Cburchil gehouden radiorede 

bestond uit eenige ziospelingen op zija 
voorganger en ministers. Daarop deed 
hij mededeelingen inzake Joegoslaviz. 

»Ik heb groot nieuws voor U en 
voor het heele land”, aldus Churchill. 

#Fedenochtend vroeg heeft het Joe- 
goslavische volk zicbpelf teruggevon- 
den. Te Belgrado had een revolutie 

plaat ea de ministers, die gisterennog 

de ecer en vrijheid van bun land weg- 

gaven door bet tripartite-pact te teeken- 

Den, zijn thans naar gemeld wordt 

gearresteerd. Deze patriottische bewe- 

ging spruit voort uit dev toorn van 

bet heldhaftige oorlogszucbtige ras, dat 

zijn land verraden zag door de zwak- 

heid van zija leiders eo de walgelijke 

intriges van de ,as"- mogenheden. 

Het mag daarom de hoop koesteren, 

dat — ik spreek natuurlijk slechts van 

de inlichtingen. die mij bereikten — 
een Joegoslavische regeering zal wor- 

den gevormd, die de verdediging van 

vrijheid en integriteit van het land 

waardig zal zijn. Zulk een regeering 

zal bij haar dappere pogingen van 
het Britsche rijk, en ik twijfel erniet 

aan ook van de Vereenigde Staten 

allen mogelijken steun en bijstand 

verkrijgen. Het Britsche imperiumen 

zijn bondgenooten ullen met het 

Joegoslavische volk samengaan en wij 

zullen elkander blijven helpen tot de 

algehee'e overwinning is bereikt.“ 

Joegoslavie. 

Beroep op-het volk,. 

Door Britschen minister. 
Londen, 26 Maart (Reuter). De mi- 

nister voor Britsch-Iedi8, Amery, deed 
hedenavood voor de radio een hart- 
stocbtelijk beroep op het Joegoslavi- 
sche volk. ,Het is nog niet te laat”, 
200 riep bij uit, er bij het volk op 
aandringend den nationalen geest le- 
vendig te houdeo. ,,Het was de plicht 
Uwer regeering geweest om “bor de 
onderteekening van het pact het volk 
te raadp'egen. Het volk beschouwt de 
onderteekening van het pact als een 
verraad jegens zijo eer en onafhanke- 
ljkheid. Welke zal Uwe positie zijn, 
waoneer Engeland heeft gewonnen, 
z00als het zeker zal doeo ? Hitler kan 
niet standhouden tegen Engeland en 
Amerika tezameo”, z00 zeide de mi- 

nister, - 

GAAT HET OM 
DRUKWERK ? 

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

goedkooper. 
Vraagt offerte bij de Ked 

Snelpersdrukkerij! 
U verbindt zich 

tot niets! 

Volgeos mijo opinie was Mr. Tubbs 
van de gedacbte, dat &€&n vogel. van 

type tante Jane in de hand meer waard 

was dan een heele kist: dukatons in 

de lucht. Maar alle ontgerustheid op 

dat punt was voorbarig: op het oogen- 

blik was'het me genoeg te weten dat 

een ortvoering van het eiland tot de 

oomogelijkhedep behoorde en dat geen 

der expeditieleden krachtens zija be- 

roep het recht had om, tante. Jane ia 

Mes. Hamilton H, Tubbs te verande- 

ren. 

  

Wordt vervolgd.
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