
  

  

DRUK- EN TUK. EN UITGAVE 

EDIR 

      

AD vERT En 

KEDIRI - SNELPERS 

Algemeene Leider J.D,L, v, WAARDENBURG 

  

REDACTIE- 
TELEFOON No. 83. 

EN ADMINISTRATIE 

ABONNEMENT (1.50 PER KWARTAAL, 

BIJ VOORUITBETALING. 

Oo. 20: 

aa 

STADSNIEUWS 
ea 

Regentschapsraads- 
vergadering. 

Op' Zaterdagmorgeo j.l, vood de 

1e vergadering van ditjaar plaats van 

den Regentschapsraad van Kediri. De 

Voorzitter, de Regent van Kediri openo- 

de deze om 9 uur met 

komstwoord tot de aanwezigeo. Spre- 

ker betreurde bet, dat er enkele leden 

verhinderd waren, de vergadering bii 

te wonen, omdat 'zij op dien dag 

@veneens een andere niet minder be- 

langrijke vergadering moesten bijwonen. 

Wegens overplaatsing vao bet lid R. 

Koentopoernomo en daarna van bet 

lid R. Aboenandir, Assisteot Wedana 

van Paree, beide toegewijde leden van 

den Raad, weoschte bij beiden een 

prettige werkkring en goed verblijf op 

de nieuwe standplaats toe. Io de plaats 

vao betlid R. Koentopoernomo werd 

den heer M. Singgih gekozeo. Voorts 

decide spreker mede, dat de Regeot- 

schapsbegrooting 1941 bereids door de 

Gedeputeerden was goedgekeurd, even- 

alis" de begrootingswiizigingen “voor 

1941. Op belangrijke posteo in de 

begrooting o.a. aanstelliog van een 

2de- dokter iin. de polikliaiekeo Wates, 

Griogging en binvenkort ook Modjo 

wees bij toe. De begrootingsrekening 

1938 werd goedgekeurd. Na de vorige 

Raadsvergadering, kreeg bet Regent- 

schap inspectie, waarvan de uitslag 

niet ongunstig.was,: Verder. werd de 

mededeeling gedaan, dat de regeling 

der Finaocieele verbouding, die aan- 

vankelijk voor 1938, 1939 en 1940 

gold, ook thans voor 1941 van toe- 

passing was. Ook voor bet jaar 1941 

werd aodermaal een beroep gedaan 

op de Raad. om een gedeeite van de 

landsuitkeering san den Laode af te 

staan, Als eenblijde mededeeling kwam 

bet bericht, dat in bet Cursusjaar 

1Mt—1M2 de uitbreiding van het 

vervolgonderwijs en volksonderwijs 

vitvoeriag zou vinden. Deze uitbreiding 

omvat 3 vervolgscholen te Pesancren, 

Bogokidoel en Pagoe 'en nog eenige 

paraleiklassen vao de 'bestaande -ver- 

    

cen wel- 

wolgscholen.. De opening van '12 ia: 

1934 opgeheven volksseholeo, stond 

ook op bet programma, De cursussen: 

zouden worden : 

gehandhaafd, waarvan 200 mogelijk in : 
voor volksonderwijs 

samemwerking met andere regentschap- 

pen worden "gepermaniseerd. Als siot 

sprak ispreker, dat de benoodigde fond- 

sen in de eerstvolgende vergader'og bij 

'Begrootingswijziging zouden worden 

aangevraagd, Daaroa kwam aan de 

orde, sagende ino. '1 'betreffende voor- 

stel tot vaststelling "van de rekening 

van .het-Bedryfsfoods' der I.G.C.I. voor 

het Regentschap Kediri.voor jaar.1940, 

hetwelk een hamerpunt was. Ook bet 

Woorstel tot vaststelling van de Coo- 

trdlekosten der LG.C. voor het Re: 

gentschap Kediri voor: het "jane 1941 

en het voorstel: tot afschrijviag en 

.veroietiging iaventarisartikelen van de 

Regeatschmpsziekenioricbtiag te Paree, 

toomede, het voorstel- tot -wijziging es 

aanvulling van het Raadsbesluit be- 

treffende de vergunning aao Hadji 

ob:'Jasin te'Ktras tot erpioitatie van 

cea "bijzondere -simobtplaats werden 
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DINSDAG 1 APRIL 1941 

zZ0nder eenig debat goedgekeurd ea 

aangenomen. Het voorstel 

dracht van Raadsbevoegdheden aan 

het College 

inzake het beheer van aan den Lande 

toebehoorende zaken, en het voorstel 

tot toewijzing van subsidies dieostjaar 

1941, zoomede het voorstel tot goed- 

keuring van het College van Gecom- 

mitteerden betreffende den bouw vao 

2 archiefkamers t.b.v. het Regentschaps- 

kantoor wardeo hamerpunten. Daarna 

kwam aan de orde: Voorstel tot goed- 

keuring vao bet besluit van het Col. 

lege van Gecommitteerden betreffende 

het doea van zware herstellingen aan 

en omlegging van een gedeelte van 

den Regentschapsweg Sambiroto-Be- 

soeki. Nadat de voorzitter bet noodige 

bad toegelicht werd dit voorstel zon- 

der stemming goedgekeurd en aange- 

nomeo. Het voorstel tot subsidiever- 

leening 

waterleiding aav “de dessa Kepoeng, 

tot over- 

van Cecommitteerden 

voor den aanleg van een 

en het voorstel tot subsidieverleening 

aan de dessa Kedak voor brug Poh- 

sarang, zoomede het voorstel tot na- 

dere wijziging en aamvulling van den 

Bezoldigingsverordening  Regentschap 

Kediri 1938 werd goedgekeurd en 

gearresteerd. Het 

stelling eener Verordening betreffende 

den rechtstoestand van bet persoseel 

in dienst.vao bet Regentschap Kediri 

en bet voorstel wijziging 

wan de Kedirische Regeotscbapsvoer- 

tuigenbelasting in het regentschap 

Kediri en ook bet voorstel tot het 

doen van Af- en Overschrijvingen 

der Begrootng van het: Regentschap 

Kediri voor het dienstjaar 1941 wer- 

den:ook goedgekeurd en aangenomen. 

Bij het woorstel tot 2de wijziging der 

Begrooting van het Regeotsehap Ke- 

diri werd eenige verandering aange- 

bracht, De dessasubsidie werd met 

f 500,— verminderd hetwelk besteed 

z0u worden voor den bouw van de 

polikliniek te Modjo. Dit voarstel werd 

zonder stemming goedgekeurd en ge- 

arresteerd. Daarna kwam de Supple- 

toire agenda aan de orde, welke ook 

werd goedgekeurd eo aaogenomen. Bij 

de romducaag-badden eenige leden van 

de xgelegenbeid gebruik gemaakt om 

Op cemicentozstanden in het Regent- 

xhaps toe te. wijaen of te vragen, 

die allemaal tot voidoering van de 

leden werden beantwoord. De vertrek- 

kende' leden hadden gebruik gemaakt 

om-eemafscheidsrede te houden. Niets 

meer -aan de orde zijode, sloot de 

oorzitter met cen woord van dank 

voorsde -betoonde belangstelling om 

1 uur s'middags de vergaderirg. 

Voorstel tot vast- 

tot nadere 

De Gezondheidstoestand 

op de scholen. 

Op verzoek van het gemeentebestuur 

werd door dokter Patiradjawane ceo 

orifnteerend onderzoek .ingesteld naar 

den algemeenen gezondheidstaestand 

van de leerlingen van de eerste klassen 

van -verschillende scholen binnem deze 

gemeente, Ulit dit onderzoek—waarop 

wij nog nader zullen terugkomen —bleek 

O.a. dat meer dan 25”/, van de.onder- 

zochte 'kiaderen in aaomerking ikomt 

voor. directe - geneeskundige beban- 

deling. Ia tegenstelling met :eenige 

randsledeo, achtte het gemeentebestuur 

het niet noodzakelijk tot aanstelling 

van een schoolarts over te gaan,romdat   

vaar. de meening van dit college eea 

schoolarts nlet verbetering in 

dezen toestand zou brengen. Hoogsteos 

zou de aanstelling van een schoolarts 

leidea tot een eerdere onderkenning 

dezer ziekten. 

en bestrijding van dere ziekten zouden 

veel 

Voor de voorkoming 

andere maatregelev noodig zijo, zooals 

aanstelling van speciale mantri's, hy- 

gi&nische propaganda ed. 

Het gemeentebesiuur acbtte het in 

elk geval gewebscbt bet oordeel-van 

den dienst der Vo!ksgezondheid in te 

roepen. Het hoofd van dezen dienst 

achtte de resultaten van het gehouden 

onderzoek niet verontrustend ea vond 

de aanstelling, yao cen aparten school: 

arts gemoiveerd. De geconstateerde 

ziektegevallen zijo voor het grootste 

gedeelte tamelijk onschuldige aandoe- 

ningen, welke zeer goed door cen 

mantri- verpieger behandeld kunnen 

worden. In het a'gemeen is het niet 

gationeel ea .economisch om voor 

dergelijk werkeen specialen schoolarts 

aan te stelen:temzer wanneer, andere 

meer urgente voorzienirgen 109 Onuits 

gevoerd moeteh blijven. Indien op den 

duur de dagteak van den mantri te 

cmvangrijk 'zow worden, zou eventueel 

de aansteling van cen tweeden mantri 

Overwogen kunnen worden. Beo groot 

deel yan de gecoosrateerde ziektege- 

vallen is een uitvloeisel van de hier te 

lande nog heerschende primitteve le- 

vensomstandigheden en van onhygit- 

nische gewoonten. Verbetering is alleea 

te verwachten door.bet voeren vaneen 

doelmatige hygiinische propagarda. 

Het gebied van de tweedeklasse ver- 

volg- en volksscholen kan eventueel 

met goedkoope middelen worden be- 

#'reden met het scboolwerk-systeem van 

de landelijke hyyiBne, order supervisie 

van den resideotie-arts te Kediri. 

Dz gemeeote Kediri telt 28 openbare 

scholen (inclusief 

ongeveer 4900 leerlingen. 

beschikt de gemeente over cen mantri- 

(voor 

behandeling vas wondjes, lichte huid- 

volksscholen) met 

Daarvoor 

verpleegster voor de scholen 

ziekten e.d.). terwij! voorts 2 middagen 

per week een schoolkindereo-polikli- 

niek gebouden wordt voor kinderen, 

die door den mustri Of door de onder- 

wijzer daarheen 

Daarenboven bezoekt dokter Patira- 

djawane eens in de 14 dagen enkele 

gezonden worden, 

scholen voor cen orifnteerend ondei- 

z0ek en contrdle op dea mantri. 

In de laatst grhouden vergadering 

van den gemeenteraad werd voorts 

besloten, dat dokter Patiradjawane 12 

uten per maand zal besteden aan con- 

trdle en contact met de schoolhoofden. 

Voorts zal de dokter advies uitbrengen 

over de urgentie van de aanstelling 

vaneen trachoom-mantri en het vraag- 

stuk in :beschouwing memen van de 

vaorlichticg van de onderwijzers op 

byyigoisch gebied (vooral huidziekteo). 

Ten slotte zullen:op aandrang van 

de raadsleden ook de ,,wilde” scholen 

in het oridoteerend onderzoek van den 

Hierdoor 

werden ongeveer 8000 schoolkinderen 

in het onderzoek betrokken. De raad 

heeft zich bereid verklaard om—z00 

dokter worden betrokkeo. 

noodig—de gelden voor meerdere 

mantri's toe te staao. 

  

  

Stadswacht en Kok Sia Hwee. 

Op Vrijdagavond j.l. hield de plaat- 

seltjke Chineesche federarie-vereeniging 

Hwa Kiauw Bian Hap Hwee of Kok 

Sia Hwee cen vergadering in het ge- 

bouw van Gie Kie Kong Soe aan de 

Pasarponstraat albier, met als onder- 

Het Comite 

wan de Stadswacht te Kediri was goed 

Vzrtegenwoordigd. Aanwezig waren de 

H. H. Scheltema (voorzitter Comit€), 

fd, Burgemeester van Kediri, R.T.A.A. 

Daroediningrat, regeot Kediri, 

P.W. Best, agent vaa de Javasche 

Baok, W.C. Klerks, Gemeentesecretaris 

ea nog cenige anderen. Ook bestuurs- 

werp ,de Stadswacht”" 

van 

I-den der aangesloten vereeniging van 

Kok Sia Hwee waren compleet, z00- 

mede nog andre vooraanstaande Chi- 

bij de 90 

mensen bedroeg. Om 8 uur s'avonds 

opende de heer M. Scheltema in zijo 

hoedanigheid als voorzitter van bet 

Deezen, welke ongeveer 

Comit€ van de Stadswacht de verga- 

dering en heette de aanwezigen wel- 

kom. Voorts zette spreker 

bedoeling van deze vergadering, al. 

uiteen de 

om voorlichting te geven i/z de Stads- 

wacht, daar gebleken is, dat de Chi- 

neesche ingezetenen heel weinig hier- 

van afwisten. 

De H. Duyodam gaf een expos€ van 

de huidigz oorlogvoering, wasrop van- 

zelf de Vde. kolonne besproken werd.- 

De organisatie ter bestrijdiag van 

Stads- 

wacht zijo eo voor Kediri is daa cen 

bedrag van f 75.000 noodig voor de 
uitrusting enz. dezer Stadswacht. 

dzze pestilentie moet o.a. de 

200 man moet zij sterk zijn, die uit 

de 3 bevolkingsgroepen gerecruteerd 

moeten worden, Een krachtig beroep 

werd dus gedaan op het Kedirische 

publiek, ter voorziening niet alleen der 

benoodigde fondsen, doch ook voor 

de bezetting dezer Sradswacbt.- 

    

Hierna werd bet publiek in ge- 

leg mhsid gesteld, om vragen te stellen, 
Wwaarvao door enkelen werd gebruik 

Heer Djie Tny Hian 

sloot daarna de vergadering, waarva 

onmiddellijik de beslot'n 

KOK SIA HWEE 

werd geopend. Op genoemde gesioten 

gemaakt. De 

vergaderirg 
van door dezen 

vergadering deed de Heer Djie cen 

berorp op de leden, om riaar krachten 

Sradswacbt, 

payemsoter. 
bij te dragen voor de 

hetzij in maandelijksche 

Lijsten 

digers van verschillende vereenigingen 

aan de H.H, Twan 

(aroep Hokkian), Tav Hoo Lian 

(arozp Hoktjioe), Ong A Swie (grozp 

Hioghwa), Lie Tjauw Sien (groep 

Kho), Go Liem Ong. Om 1Ou N.M. 

werd de vergadering gesloten.- 

LB. 
De vereeniging Jong Islamieten Bond 

te Kediri hield op Zondagmorgen haar 

vergadering in het clubhuis B. P. K. 

werden aan de vertegenwoot- 

u'tyedeeld e. w. 

Abonnements 

LOSSE ADVERTENTIEN BIJ VOORUITBETALING. 

  

advertentis gereduceerd tarlef. 

241e Jaargang 

aan de Ngadisimostraat alhier. Behalve 

verslagen van bet laatst gehouden con- 

gres, werd ook her bestuur vervan- 

gen. D- formatie vao het nieuwe be- 

heer 

mej. Soe- 

Moertadji, 2de 

secretaris Fozmarko, penningmeesteres 

mej. Soerjiari, commissarissen de H. H. 

Abd. Soecdiman ea Tjipto. 

RICHE THEATER. 

Heden ea Woensdag 2 April 

Warner bros uitstekende en nieuwste 

Detective - film 

»NANCY DREW TROUBLE 

SHOOTER” 

met de bekoorlijke Bonita Granville— 

Frankie Thomas—Joho Litel e. a. 

goede krachten. 

stuur is als volgt: Voorzitter: 

Ocdijoro, vice voorzitter: 

warni, secretaresse: 

In dezs spannende film, de derde 

»Nancy Drew”-serie, beleeft 

Nancy Drew een reeks vermakelijke 
van de 

avooturen, terwijl zij zich bezighoudt 

met het ontwarren van een mysterie 

voor haar vader. Met haar vriend 

Ted, haalt zij de meest halsbrekende 

toereo vit om uit de moeilijkheden te 

komen, met het gevolg, dat de geschie- 

denis steeds ingewikkelder wordt. 

MAXIM THEATER. 

Woensdag 2 en Donderdag 3 April 
De groote Chineesche filmschlager 

BIAUW KIM HONG" 

met de bekende en lieftallige Chin. 

actrice Miss Lie Hong e.v.a. uitstekende 

krachten, 

Een film met een goed verhaal, ea 

die UI van begin tot eind in spanning 

houdt. 

Politie rapport. 

WV.J. van S., woneade Bandjaran I, 

doet aangifte van beleediging, ia de 

rechtmatige uitoefening van zija bedie- 

ning, door dea heer B.J. A. L., woneo- 
de Madjenang 

S., wonende Dandangan doet aan- 
gifte van diefstal, middels braak, van 

iifgoederen ter gezamenlijke waarde 

van f1,45 

Op den openbaren weg (Boerengan- 
straat) had een aanrijding plaats tus- 

schen den wielrijder geoaamd K., wo- 

nende Dadapan( Wates)en cen dogkar 

bestuurd door T., wenende Tinalan. 

De wielrijder werd licht gewond, ter- 

Wil zifa rijwiel zwaar beschadigd werd. 

Door de politie werden aangehouden 
de personen genaamd M., K., S. en M., 

allen wonende Podjok (Kediri), ver- 

dacht van diefstal van 5 sarorgs ter 

gezameolijke waarde van f 5,— ten 
  nadeel» van L. D., wonende Klenteng- 

stcaat. 

Tegan A.. wonende Balowerti werd   Pp. v. opgemaakt, terzake eenvoudige 

beleediging van W., won. Balowerti. 

aa an 
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THEATER 
Heden 1 en Woensdag 2 Apr. 

Sip 

    

    

  

m& BONITA GRANVILLE—FRANK:E THOMAS c-a. bekende medespelenden. 

— 

    

Het wezen van het Japansche denken 

Oostersch gebleven. 

De Viloot is Voorzichtiger dan het Leger. 

  

Een bociende film met cen reeks nieuwe en mioder 

»Narcy Drew” boe zij zch uit de moeilijke situaties weet te reddeo. 

Spannend! Vermak-liik! van begio tot eind | 

ATTENTIE! WOENSDAG 2 APR.: HET NIEUWSTE OORLOGSNIEUWS! 

Vasaf Donderdag 3 t/m Zaterdag 5 Apr. 

Universal bijzondere en onovertrefteijke muzikale 

The Boys from 
wet 9 filmberosmubed-n, 

die vooral de oudco van dagen, 

Wij garandeereo 11/4 vur 
Vooraf! 

M 
H-t Esyptisch mee terwerk 

die siur 

MARTHA RAYE—JOE PENNER—ROSE 

rhansin Indi6 geweldig groote opgang gemaakt beef. ! 

io 2 theaters tegelijk afaedraaid met as resultaar 

SPEC. ATTRACT 

XIM 
Hedenavond 

.Le Retour 

Comedie 

voor suk 

verstrooi g zal brengen !! 

muitverkocbte zalen.” 

Oraekend asnat! 

1 

Bi 

Warner Bros nieuwste Detective fila 2 A 

"Nancy Drew trouble shooter 
aangename avon.uren voor Nancy Drew. Zie 

Syracuse 
MARY — IRENE HERVEY e-a. 

THEATER 
voor het laatst. 

la terre” 

urbir ken In bud genre rt 

D: Amusementsfilm, 

Zoowel in Batavia als te Soerabaia werd deze film 

IE: WERELDNIEUWS!! 

  

Woensdag 2 en Donderdag 3 Apr. 

De groore Tiongkok film 

| Warner Bros rieuwsre sensatie t mscrl aer. 

met tet beroemde stelletj-. 

Een geweldize fila 

moderne jrugd | Zie slecbts 

ment van Uw leven! 
Oud en Jong. allen op 

met 

sThe Dead End 

cen pakkend verbaal en we 

es van de Infanterie ) 

vaar ,Zes van 

WITTE-KRUIS- KOLONIE 

bj Salatiga. 
KORT OVERZ!CHT. 

Aantal kolonisten op dz Witte-Kruiskolonie 1 Januari 1940 1.275 

Aantal ko'onisten op Kaleksanan 1 Jaouari 1940 625 

Totaal . $ . 5 5 : 4 . . . 1.900 

Oogenomen gedurende 1940 $ 2 1.052 persooen 

G:boren in 1940. 2 ' . 31 babis 

Overgebracbt naar Kaleksanao : 146 personen 1.237 

Totaal . Kg . . . . . 4 : . . 3.137 

Weggcgaan in 1940 en naar Kaleksanan 

overgebracht . Ki 2 is T F 971 personen 

W2 -gagaan io 1940 van Kaleksanan . . 44 » 

Overieden io 1940 aa . 62 » 1.077 

Totaa! aantal personen uitimo 1940 . . . . . 2 2.060 

waarvan 1333 op de Witte-Kiuiskolonie en 727 op Kalksanao. 

Toraal.inkomsten 1940 . . , 241.431 955 

Totaal uitgaven 1940. . £ 41384 92 

Is kas ultimo 
f 41,03? 

      

H.H.S, wonende Paree doet aan- 

gifte van vermissing van cea zilveren 

polshorloge ter waarde van f 20,—, 

tijdens cen bus-ritje vao Paree naar 

Kediri. 

W., wonende Boerengan doet aan- 

gifte van verduistering van cen kain 

ter waarde van f 1,— gepleegd door 

P,, wonend: Ngasem (Gampengredjo). 

Door de politie werd aangsbouden 

de persoon van S., wonende Bandarlor, 

verdacht van diefstal van een gouden 

haarspeld eo lijfgoederen ter gezamen- 

liike waarde van (32,85 ten nadeele van 

I. S., wonende Ba: darlor. 

Ba 

China loyaal 

bondgenoot. 

Steun aan Britten in Burma 

en Malakka, indien noodig. 

Minister van Oorlog aan 
het Woord. 

G:seraai Ho Ying Tsjio, chef var 

den staf der Chineesche legers en te- 

vens minister van Oorlog verklaarde 

in een exclusief interview, verleend 

aan den correspondent van Associated 

Press. dat ,iodien Japan, door verdere 

daden van de Vereenigde 

Siaten ertoe zou nopen de wapens op 

te nemen, dat de Vereenigde Stateo 

op China kusnen rekenen ais'n loyaal 

bondgenoot, die nimwer den strijd zal 

opgeven totdat Japan is verslageo” 

De generaal wees erop, dat Coioa 

een vredelievend land is, dat thaos 

reeds meer dan drie en een balf jaar 

agressie, 

noodgedwongen strijdt om zich tegen 

de agressie te verzetteo. Hi voegde 

eraan toe, dat China het zou betreu-   
ren, icdien de verscbrikkisgen van 

den oorlog naar andere vredelievende 

landen zoudeo overslaan. Eeo z0org- 

vuldige bestudeering van de politieke 

en mulitaire situaties echter liet volgens 

hem gzen twijfel meer over, dat Japan 

een zuidwaartscbe actie zou begianen 

in den tijd, dat Engeiand in bes'ag 

genomen zou worden door ernstige 

verwikkelnger in Europa en de Veree- 

nigde Staten in militair opzicht n0g 

nizt geheel paraat zouden zija. 

Generaal Ho Yirg T-jio wees er 

ook op, dat Japan land-, zee- en lucbt- 

strijdkrachten op Formosa, op Haivao 

en in bet gebied van Canton beeft 

samengetrokken. De Japarsche verbin- 

dingsli: zuiden acbtte bij 

wsarschijnlijk gericfelijker dan die in 

Cnina, bet 

tarwij! de gevechtskracbt der voor bet 

s naar het 

  

omdat waterwegen zijo, 

zuiden bestemde trorpea waarscbijolijk 

grooter z0u zija dan die in China, 

aangezieo zij Opri'uw wareo urtgeru-t 

D: Chiseesche micister van Oor oy 

dat Japan in de eerste 

p'aats zou trachten zch meester te 

de baai 

Diersa zou het Japansche bezettings- 

leger in bet gebied van Saigor, Tbai- 

land binnendringen er de basis Bang- 

kok voor militaire doeleinden gebrui- 

ken. 

Het vaa Japans 

zuidwaartsche expansie was, z00 zeide 

minister Ho, gebaseerd op de hezr- 

schappij over die drie gebieden, en 

voorspelde, 

maken van van Camraoh. 

geheele schema 

Japan z0u met alle middelen trachten 

deze te krijgen. 

Toen de correspondeat hem vroeg, 

of de Chiseesche geverale staf deze 

inlichtirgeo aan de Brittea had door- 

geyever, antwoordde de generaal: , Dat 

diesen de Bristzm bereids te w ten. 

Wij gelooveo, dat zij daartegen voor- 

bereidingen treflen”. 

: ALLAN JONES — 

Een aeweldige anus mentaf:lm, 

die in AMERIKA en 

1 

a 

Kids on Dress Parade.” 
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e 

THE DEAD END KIDS—JOHN LITEL- FRANKIE THAMAS e v.a. 
Ike tot leeri1g zal kuonen sirekken voor de 

deze 6 bengeis uit de sloppen in bun nieuwste succes... het kosteiijkste amuse- 

Doet mede iedereen! 
de Infanterie”. 

Ofschoon er geen Chineesch-Britsch 

plsa voor gemeenschappelijke defensie 

in overweging is, zouden de Britten te 

allen tijde waoneer zij om militairen 

steun io Burma verzocbten, de beschik- 

king krijgen over Chioeesche keurtroe- 

pen, die thans langs de grens van Yoe- 

nan liggen, gereed voor acrie. Mi sister 

Ho voegde eraan toe, dat de Ch:nee- 

sche troepen, wanoeer hun dat verzocht 

werd, eveneens bereid zouden zijo om 

steua te verleenen indien Malakka werd 

aangevallen. 

De generaal, wieos door de zon 

gebruinde gelaatskleur opviel, ootbulde, 

dat hij meer daa een maand aan de 

grens van Yoeooan is geweest. Het 

moreel der Cnineesche troepen was 

utistekend, zesde hij, terwijl bet terrein 

in dien s:ctor ,, voor d:feosieve actie het 

b:sre is, dat ik ooit beb gezien”. 

Toen hem naar den bioneolandsche 

toestand in Chia werd gevraagd, sprak 

de minister categorich alle gerucht-o 

omtrent een ernstig conflict tegen. ,.Ik 

sta erborg voor, dat er geen burger- 

oorlog zal plaats bebben. Eza burger- 

oorlog is onmogelijk”, verklaarde bij. 

Hij wees crop, dat de communisteo 

slechts drie divisies sterk zijn, tegeo 

e:n totaal van driebonderd divisies van 

bet Vrije Chioa. 

nln de afgeloopen maand is de ver: 

houding tusscbeo de Kuomintang en 

de communisten zeer verbetera”, ver- 

vo'gde bij. »De communisteo houdea 

zich koest, omdat zij beseffen, dat zij 

geen wettige zaak voorstaan. Sommige 

elementen in de roode gelederen zien 

bet nationale belang in en werschen de 

nationale cenbeid niet te verstoreo”. 

Met kiem sprak de generaal tegen, 

dat de krachtige houding. die de cen- 

trale R-geering kort geleden tegenover 

emilitaire ongehoorzaambeid” heefr 

aangenomen, de betrekkingen tusschen 

China en Rus!and verzwakt z0u hebben. 

»De Russische waarnemers in China 

hebben steeds bun sympatbie met de 

Crorrale Regeering berui,d”, zeide bij. 

Ea tot besluit: 

"China is vereerigd order zija gene- 

ralissimus T:jiang Kai Shek en ziet de 

toekomst vasiberaden en optimistich 

tegemoet”. 

Correspondentie van bet Manila 

Bulletin”. 

De Vloot is Voorzichtiger 
dan het Leger. 

Moellijke Positie der Regeering. 

Japan is een merkwaardig land. Aan 

den eenen kant is het een wereldmacht 

io den mod-rneo zina des Woords en 

aan den anderen is het io zija belden- 

vereering en cultus van zijn voorge- 

slacht een toonbeeld van couservatismz, 

z00als er misschien nergens ter wereld 

Ken tweede voorbeeld te vinden is, Men 

vindt er overal de grootste tegenstel- 

lingen. Toch omvat Japan een gesloten 

natie, die zich groote doeleinden beefc 

gesteld en bezield is van den onbuig- 

zamen wil, zelf geschiedenis te scbrijven. 

Hoe wordt dat Rijk. dat eznsdeels 

100 modern is en anderdeels z00 aan 

de tradirie gebondeo is, geregeerd ? De 

historische traditie wi, dat Japan van 

de oudste tijden af alrijd een Keizerrijk 

is geweest. De Japanners ziin er niet 

weffig trotsch op, dat van 660 v. Cbr. 

tot op her cogznblik &£n onafgebrokeo 

rij van Keizers over bua land heeft 

geregeerd. Daar komt dan nog bij, dat 

a:le Japansche Keizers gebuwd zijo ge- 

weest met zuiver Japansche vrouwer. 

Vroeger was er in Japan geen staats- 

eenheid. Men kon toen beter spreken 

van een verzamelng van families, die 

onderli g een vrij onafhankelijk leven 

leidden. 

Er vallen bij de vorming der nationale 

eenheid drie perioden te onderscheiden. 

In de z. 9. Taika-periode (de eerste pe- 
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riode) werd een eind gempekt aan de 

macht der afronderlijke families. In 

1192 vangt de tweedz periode aan. De 

macht van den Keizer ging vrijwel ae- 

beel scbuil onder die van den Shogun, 

den Rijkssradhouder. In'het midden van 

de zeventiende eeuw 'beval. de toenma- 

lige Shogun de volledige verbreking 

vao d: betrekkingen met bet Westen. 

Het Christendom werd verboden en bet 

Shintoisme werd tot staatsgodsdieost 

verheven. 

Io 1868 laat men den moderuen 

cenheidsstaat een aanv-ng nemen. De 

leenheerlijke verhoudingen werden af- 

geschaft, Japan nam de Westersche 

cultuuc en het Westersche politieke 

systeem over. Maar zijo eigen bescha- 

vingsvormen let bet nimmer los 

Nooit beeft de Westerscbe cultuur 

Japao kuonen beheerschen. Japan beeft 

slecbts een nieuwen levensvorm aan de 

Europzesche beschaving gegeven. 

Westersche staatsinstelling. 

Eco der eersten der Japansche staats- 

liedeo, die oaar het Avondiand werd 

gezonden om daar de verschillende 

staatkundige regcis te bestudeeren, was 

vocst Sho. Toeo bij Bismarck een be- 

z0ek bracht, wees deze hem op de 

Pruisische constitutie als een aanbe- 

velenswaardig voorbeeld. Sho volgde 

dit advies op en z00 werd Japan cen 

constitutioseele monarchie naar Prui- 

sisch model. De kabivetsformatie vood 

echer plaats op Engelsche wijze. Op 

11 Februari 1889 werd de vieuwe 

WILT U GAAN FILMEN? 

Laat U zich dan eerst volledig 

inlichten door 

VAN WINGEN 
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maan 

Staatsregeling afgekondigd en op 1 

April 1890 crad zij ia werkidg. Mid- 

delpunt daarvan bieef het oude Japao- 

sche geloof, dat de Keizer van god- 

delijke afstamming was. Men hield 

| #veneens vast aao de overlevering, dat 

de Keizers elkaar in een dhafgebroken 

rij hebben opgevolgd. 

Aan het hoofd van het Kabinet staat 

de minister-presideot. Onder hem fuo- 

geeren de andere ministers als depar- 

tementschoofden. De ministers van Oor- 

log en Marine zija evenwelniet aan het 

Kabiret ondergeschikt gemaakr. Deze 

zija 'alleen verantwoording schuldig aan 

den Keizer. Evenmin als de Vereenigde 

Staten kent Japan eea minister van 

Kolonigo. Dit ambt berinnert te veel 

aan Europzcscbe instellinge:, die men 

zelf grondig verafschuwt. In de plaats 

daarvas schiep men een departement 

van Overzeesche Zaken. 

Sinds minister-president geveraal ba- 

ron Tanaka de leuze van een positieve 

politiek tegenover China in de wereld 

heeft geslingerd, kwam een stand in het 

Japansche leven naar voren, die eigea- 

Yjk buiten de politiek behoorde te staao, 

ol. die der militairen. Misschien is het 

juist, dat het Japansche leger oiet aan 

politiek doet, maar zeker is, dat het 

Officierencorps zich geducht met de 

staatkunde bemoceit. 

Verschillende groepen. 

Er zijo io Japan vier heel scherp 

van elkaar te onderscheideo groepen, 

die voor de b-oordeeling van Japavs 

standpunt in bet oog gehoudeo moeten 

worden. Dat zija. in volgorde van haar 

beteekenis. het leger. de vioot, de re- 

geering eea bet voik. Het volk is de 

minst beduidende factor, zooals in alle 

landeon, die recbtstreeks of langs een 

omweg in dictatoriale richting koersen: 

ea vooral in Japan, waar bet keizerlijk 

gezag met eea”nimbus van goddelijken 

@orsprong is omstraald. Het leger is 

Onvervaard en zelfbewust den vroeger 

afgebakendeo ,Keizerlijken weg” inge- 

slagen onder den bezielenden kreet: 

»Azit voor de Aziaten”. Het vat, met 

volslagen negeering van dichterbij lig- 

gende doeleinden als stappen op dien 

weg, als middelen ter bereiking van 

het eiodpunt, slecht dat laatste doel in 

het oog: het verfoeit derhalve elk 

compromis j bet kan wijzen op behaalde 

rucczssen in Manchukuo, eo daaraan 

de overtuiging ontleenen, dat er maar 

€#n methode deugt en toepassing ver- 

dient: de methode, die bet militaire 

gezag. volgt. ,Het verkrijgt door deze 

houding een autoriteit, waarbij die 

van de regeering verbleekt. De kabi- 

netten (meervoud: ze 'roilen telkens 

omver als weleer in Frankrijk) voeren 

geen militaire, maar diplomatieke actie 

en moeten dus elders den steun zoeken 

dien zij bij het leger niet vinden : 

Gelukkig bestaat er ook 'een vloot, 

waarvan de leiding, die recbtsstreeks 

met Amerika van doen kan krijgen, 

zich iets meer door voorzichtigheid 

laat leiden. 

Naast bet Kabinet bestaat een Gr- 

heime Raad met als leden belangrijke 

persoonlijkheden uit bet staatkundige 

leven. Deze Raad heeft een adviseerea- 

de stem. De volksvertegenwoordigiog 

bestaat uit een Rijksdag, die verdeeld 

is in Hooger-en Langerbuis. Tot het 

  

  
  

Hoogerhuis behooren de Keizerlijke 

prinsen en de leden van den hoogen 

adel, die den leeftijd van 25 jaar heb- 

ben bereikt. Verder kan de Keizer ook 

andere adelijke persoven en verdienste- 

Ifjke figuren in het Hoogerhuis zitting 

geven. De rest wordt door en uit de 

grootste belastingbetalers wekozen. Het 

aaotal leden is daardoor wisselend. Het 

draait meestentijds om de driehonderd 

en vijfting. 

Kiesrecht. 

De leden van bet Huis van Afge- 

vaardigden worden met algemeen ge- 

heim kiesrecht gekozeo volgens de be- 

palingen van de wet van 1886, die het 

laatst io 1925 is gewijzigd. Hetactieve 

kiesrecht hangt af van den belasting- 

aansiag, die minsteos drie yen 's jaars 

moet bedrageo. De kiezers moeten den 

leeftijd bereikt hebben van 25 jaar, de 

gekozenen van 30 jaar. Dz vrouwen 

"bebben voor het Huis van Afgevaar- 

digden geen kiesrecht. 

Bik jaar roept de Keizer bet Par- 

lement op voor een zitting, die als re- 

gel 90 dagen duurt. De Keizer begeeft 

zich dan naar het Parlementsgebouw 

en leest de Troonrede Vervol 

geos wordt bet Huis voor vier weken 

verdaagd. De algemeene debatten, wel- 

ke steeds geopend worden door groote 

redevoeringeo van dev minister-presi- 

dent en den minister van Buiteoland- 

sche Zaken, beginneo tegen het eird 

van Januari. 

Het cinddoel is wel hetzelfde, ook 

voor de vloot maar zij gaat uit van 

de wijsheid, dat meo, voordat men 

een volgeod gedeelte van cen weg 

aaolegt, eerst bet reeds gereedgekomen 

stuk deugdelijk moet plaveien. 

De op eikaar volgende regeeringen 

van den laatsten tijd zijo het daarmee 

eens, zooals eea bewind, dat d- grootste 

gemeene deeler van alle groepen wil 

zijn en daarom bet kleinste gemeene 

veelvoud van alle weoschen en verlan- 

geos tracht te zoeken, wel moet. Zij 

kunnen niet oobepaald wijken voor 

den drang van het leger, dat van het 

axioma witgaat: de buitenlandsche 

politiek mag in geen eakel opzicht 

befavioed worden door binnenlandsche 

omstandigheden : Dat is trouwens ook 

cen dwaze steiling: oorlogvoering is 

gebonden aan geldmiddelenj hierover 

hebben bankiers iets te zeygen. Die 

geldmiddelen zijo weer afbaokelijk van 

de gewone bronnen van inkomsten, 

ea daar spreekt het voik een woordje 

io mee. 

Japan werd langeo tijd gekweld 

door droogte, die de akkers verpul- 

verde: bovendien tobt mea er altoos 

met een agrarisch vraagstuk en eischt 

vooral de regeling van de rijstpijzea 

een oplossing. De eerste moceilijheid 

kan niet door meoschen worden opge- 

heveo, vreugde hebben de 

boeren den regen eerst en de sneeuw 

daarca als een gave des hemels begroet, 

maar over het tweede vraagstuk zal 

de regeering baar bemoceienis hebben 

uit te strekken : zij heeft daar eentaak, 

die onlosmakelijk vast zit aao wat het 

leger zal kuonen verrichten, Daarom 

is het voor elke regeering onmogelijk 

om aan de legerleidiog de vrijz haod 

te laten. afgescheiden van de voor- 

waarden, die de binnenlandscbe toestand 

dringerd dicteert. 

voor. 

en met 

De voortdurende wisseling van. ka- 

binetten staat dao ook in verband met 

bet inzicht, dat de mogelijkheden van 

de expaosiepolitiek beperkt worden 

door de economische middelen in het 

binnenland, alsmede door de verhouding 

totde groote mogendheden, die belan- 

gen in Azi& hebben te verdedigen. 

Speciale aanbieding: Te Koop: 

eeo zeer goede General Electric Koel- 

kast, ook te betalen in termijnea van 

f10p. m. 

Tennisbaan te huur, per maar d f 12.50. 

      

  

Het belang van Singapore. 

Het puot, waar voor Amerika ales 

.dm draait, is: Singapore. De verove- 

ring door Japan van de gebieden, die 

tot Amerika's voornaamste leveranciers 

van tubber, tin eo ardere essentieele 

grondstoffen behooren zou ongetwij- 

feld een zware slag ziin, maar de Ver- 

eesigde Siaten tracbtev het antwoord 

daarop reeds bij voorbaat te geven 

door de voortdurende uitbreiding van 

de autarkieplanoen en- experimenten, 

waaraan den laatsten tijd barder wordt 

gewerkt dan ooit. Het verlies van Sio- 

gapore aan de totalitaire imachrsgroep 

z0u echter nog enorm veel mosilijker 

te peutraliseereo zijn. Singapore vormt 

een kruispuat van bandelswegen. die 

voor Amerika van onovertroffeo be- 

teckenis zijn. 

Dat was reeds he: geval ten tijde 

van den Amerikaansche burgeroorlog, 

z0oals blijkt wit het feit dat oorlogs- 

schepen van de Zuidelijkeo ia die da- 

geo nabij Singapore koopvaardiiscbe- 

peo van de Noordelijken tot zinken 

bracbten als een Onderdeel van hun 

pogingen om de-Noordelijke staten te 

blokkeeren. En thans, nu Duitschiaod 

en Itali streven saar de vorming van 

een anti-democratisch (ea dus a prio- 

ri aoti-Amerikaanscb) Europa, kan 

Amerika minder dan ooit gedoogen, 

dat die leveos-ader in het Verre Oos- 

ten zou worden doorgesneden. 

"Het is echter de vraag, of Japan 

dit in voldoende mate beseftj of lie- 

ver: of Japan begrijpt dat Amerika de 

wapenen z0u opnemen — z0u moPe- 

ten opnemen voor de handhaving 

van den status guo in en om Singa- 

pore, 

Het komt daarbij.vooral aan op het 

ND en Om”, want een geteidelijke 

omsingeling van de Britsche oorlogs- 

haven door aznvallen op Malakka of 

de Soenda-eilarden zou voor Amer:ka's 

cigeo levensbelangen (em dus niet 

slechts uit het cogpunt van bulp aan 

hetzelfde 

resultaat hebben als een rechts:reek- 
de Democratis#») precies 

sche aanval op Singapore 

Waarschu wende daden. 

Amerika heeft al herbaaldeljk met 

daden getracbt, dit den Japanners dui 

deliik te maken. Eta van die daden 

was de waarscbuwing aan Amerikaan- 

  

sche staatsburge n Japan en de be- 

aztte deelen van Chica zoo spoedia 

mogelijk paar bet vaderland terug te 

keeren. Ben andere is de versterking 

van de Hawaii- en de Midway-eilan- 

den, lezers al Wwaarover wij Oonzen 

Amerika's Belang bij Singapore. 
Publiek eischt duide- 

. lijjk Waarchuwingen. 

Algemeene overtuiging dat Japansche marine 

Diet is opgewassen tegen de Amerikaansche. 

Slot. 

  

meer hrbben verteld en waarvan met 

steeds grootere haast en energie wordt 

gewerkt. Een derde is de zending van 

nieuwe eenbeden. der zee- en lucht- 

macbt naar de Amerikaansche basis te 

Manilla, welke nu volgers bet ouw. 

bare militaire bronnen reeds op z'9 

onderzee-booten en minst acbttien 

twee eskaders patrouille-vliegtuigen 

huisvest. Eno tot de daden o» dit ge- 

bied behoort ongetwijfeld ook bet 

Dicuwste plan van de marine, een mi- 

litaire vliegbaven op Samoa te bou- 

wen voor meer dan acbt millioen dol- 

lar (een bedrag dat duidelijk verraadt, 

op welk een imposante schzal die ba- 

sis zal worden aangelegd) en nog cens 

een som van 4,7 millioen dollar te be- 

steden 2an uitbreiding van de fortifi- 

catie op Goeam. 

Maar er zijo velen in Amerika — 

@1 niet alleen in de Westelijke kust- 

statzn — die al deze toespelingen op 

Washbington's houding voor het geval 

var bieuwe Japansche agressie niet 

voldoende vinden en die aandringen 

op cen duidelijke verklaring van de 

Amerikaansche politiek voor een der- 

gelijke eventualiteit, geformuleerd- in 

korte maar forsche bewoordinger. 

Gisteren maakte de bekende militai- 

George Fielding 

Elior, wiens dagblad-artikeleo overal 

in Amerika worden gelezer, zich tot 

bae spreekbuis van die velen door in 

re essayist majoor 

jongste publicatie op te merken : ,Wij 

dienen er rond vooruit te komen, dat 

verdzre Japansche agressi”-bewegingen 

in die richting (de richting van Singa- 
Nederlandsch Oost-Indit : 

corr,) beantwoord zuilen worden met 
pore en 

Amerikaanschen tegenstand in zuike 

mate als noodig mocht zija om ze te 

verhinderen. Het is terechr gezegd, 

dat de onvergeeflijkste van alie oor- 
logen die oorlog is, welke wosdi ge- 

voerd omdat de aanvaller meende dat 

zijn tegens:ander oietz0u vech es. Laat 

ons niet noodeloos in 

  

cen corlog in 
het Verre Oosten worden bs trokken 

omdai wij onze posise nisr vantevoren 

| dudeliik hebben gemaake tege cover 

   edereen wien het aang23.” 
D- aandrang op W. 

  

   

ston tot 

bet afleggen van cen derg lijke ver- 

klaring neemt voortdurend toe. Mecht 

Usip komen, dan is her te hopen dat zij 

krachtig ondubbe'zinnig genoeg za! zijo 
om obk door te dringen tor die kr 

ken in Japan, die zich -- or daoks a'- 
le voorafgaande waarschuwingen van 
Amerika — nog altiji.... ,Oost-I-- 
disch” doof houden!   Malanger. 

    

  

PROTESTANTSCHE KERK 

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. Sikkeo 

(Palmzordag) 

Bevestiging van nieuwe lidmaten 
H. Avondmaal. 

13 April Madioeo 9u. v.m. 
Ds. Sikken 

(Iste Paasdag) 
Ngawi 40.45 o.m. 

Ds. Sikken 

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

Paree 6 aur om, 
Ds. Sikken 

Blitar 9 uur v.m. 
Hr. v.d. Viugt 

T.-Agoeng 5 uur ».m. 
Hr. v.d. Vlugt 

9 uur v.m. 
Ds. Sikken 

5 uur ».m. 
Ds. Sikken. 

27 April Madioen 

Kertosono 

  

Maleische Kerkdiensten. 

H, B. Matulessy. 
30 Maart '41 Kertosono 9 u Lv, m. 

Kediri 6.30u. n. m. 

6 April '41 Blitar 1.30 u. v.m. 
Wlingi 10.30 u. v.m. 

10, "4 Kediri 6.30 u. n.m. 

Ih» 'M Kediri 5u. nm. 

13, 41 Kediri gu. v.m. 
14 , '4! Madioen 9u. vm 

Ngawi 4u. n,m 

20 April '4| Trenggalek 9u. . 
Ti-Agoeng 4u. nm». 

27 April "A1 Kediri 9u, v.m. (Doop) 
Papar 4u o.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 

jederen Zondag. 

le H. Mis 

22 H. Mis 

Lof 

te Kediri 6 uut v. m. 

1.30 uur v. m. 

5.30 uur om. 

H. Ms 
Hoogmis 

Lof 

6 uur n.m. 

  

6 uur v. m. Stille 
7.30 uur v. — 

5.30 uur n. w. 

O lerricht Kath. Javanen 

  

TENG HONG TIIANG 
VENDUHOUDER —  COMMISSIONNAIR 

MEUBELMAKER 
TRANSPORT — ONDERNEMING 

KEDIRI — Klentengstraat 68 — Telat. No, 107 
  

—— 

VENDUTIE 

Op Woensdag, 2 April '41, v.m. 9u 

wegens vertrek van den Weledeleo 

Heer R. ABOENANDIR. 

Assistent Wedoco PAREE. 

Kijkavond, Diasdag, 1 April 1041 
van 5 tot 7 wur ».m. 

Adres voor: 

Moderne 
Staaimeubels en 

en antieke meubels 

ledikanten ver- 
cbroomd of gelakt 
Tweedehandsche meubels 

Eabalie 

    

en en transporteeren, 
  

  cen mooie tennisbaan voor Dinsdag 

Woensdag en Zaterdag, gclegen 

acbter Soelpersdrukkerij 

f 6,— 

  

  

          

  

  

Door eigen import zijn wij in staat de beroemde 

CARIBONUM producten, z. a. 

Carbonpapier in diverse soorten. 
Schrijimachinelinten in alle breedten, 

Schrijf-, vulpen- en stempelinkten. 

  

   
'LUCHTBESCHERMING 

Beveiligt U tijdig!! 
| 

Wjj leveren : 

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

RESIDENTIE APOTHEEK KEDIRI 
TELEFOON No. 52. 

    

Polywog pasta in vasten en vloeibaren toestand, versch 

en tegen scherp corcurreerende, dus 

beneden Soerabaiaprijzen, 12 
te leveren. 

N.V. KEDIRISCHE SNELPERSDRUKKERIJ 
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Bultenlandsch overzicht overgenomen uit het Soer. HOI&. 

BERLIJN WIL OPHELDERING 

  

Duitsche gezant vroeg Joegoslavische 

regeering opheldering over houding 

t.a,v. tripartite - pact. 

  

Belgrado, 30 Maart. (Us. P.). Het 

verluidt, dat d: Duitsche gezaot Voo 

Heerzn een nota aan de Jogos'avische 

regeeriog zond, waarin bij om ophel- 

dering verzocht van de houding van 

de Joegos'avische regeering tan aao- 

Tien van het Tripartite- pact. Hij gaf 

den wensch vao de Duitsche regeering 

te kennen in den loop van Maandag 

een antwoord te mogen ontvangen. 

Duitsche legatie verzendt 

archieven. 

Belgrado, 30 Mart (Un. P.). De 

Duitsche legatie co het Duitsche coo- 

sulaat albier waren hedenmorger, na 

gisteren vele papieren te hebben ver- 

brand, bezig met het vervoeren van 

de permanente archieven vaar twee 

stoombooten, 

gereed liggen. Er stonden 6 vracbtauto's 

voor het Duitsche coosu'aat. 

Actie lijkt aanstaande. 

Dat een Duitsche actie tegen Joe- 

blijkt uit bet 

volgende door Aneta uit Berlijo ont- 

vangen Usited Press-telegram : 

goslavi& aanstaande is, 

welke op den Donau | 

Het D. N.B.- melit uit Boekarest, 

dat de eerste: Duitsche vluchtelingen 

ten getale van meer dan 100 vit Joe- 

goslavig zijo gearrivee:d, ,na vreese- 

lijke ervaringen te bebben gebad'” 

Volgens bun verklariagen kan gespro- 

keo worden van terreur tegeo 

wat Duitsch is. 

dageijks door aangevallen, 

huizen en winkels Duitscbers 

worden geplurderd. Overal worden 

demonstraties georganiseerd, waarbij 

Britscbe, echter ook 

alles 

Duitscbers wordeo 

Serven 
van 

meestal soms 

Poolsche vlaggen worden meegevoerd, 

terwijl liederen worden gerorgen, 

waarin alle Duitschers met opbanging 

worden bedreigd. Volgens de uitroepeo 

van de demonstranten zulleo daarvoor 

te weinig boomen beschibaar zijo! 

Algemeene motilisatie. 

Berlijo. 31 Maart (U. P.). Ia welir- 

gelichte kridgen wordt het bericht, 

dat in Jorgoslaviz de algemeene mo- 

bilisatie is gelast, bevestigd. 

  

JoegoslaviE's politiek 

Steeds meer anti-as. 

Londen, 30 Maart (Rcuter). Vol- 

gens een bericbt 

het D. N. B. ,,schijat eeo terugkeer 

naar de lijoeo van politiek, door Joe- 

goslav & in Weenen aa vaard, niet 

uit Boedapest aao 

langer mogelijk voor de Simovitcb- 

Aao dit bericht 

toegevoegd. dat politieke 

Roemenit op grond van uit Be lgrado 

regzeriag”, wordt 

kringen io 

ootvangeo inlichtingen verklaren, ,dat 

de door de nieuwe regeering genomen 

maatregelen een meer uitgesprokzn 

aoti-as-karakter beginnen te krijgen”. 

Vo!g:ns bet D. N. B. wordeo ,on- 

verantwoordelijke fanatic” hiervoor 

verantwoordelijk gebouden. Voorts 
verklaart het bureau, dat ,groote iv- 

druk werd gemaakt door de vlucht 

van landbouwers van Duitsche afkomst 

uit Joegoslavi& caar Roemeoi8”. 

D- Duitsche 

meiding van anti-Iehaanscbe demor- 
straties, die Zaterdagavond in Zagreb, 

de hoofstad van Kroati& hebben plaats 

radio-omroep maakte 

gehad, doch aan den anderen kant 

rept het D, N. B. vao een ,volkomen 

orde en rust” in Zagreb, waar de 

der Kcoatische boereopartij, 

onder presidium van dr. Matcbek, in 
leiders 

een confereniie de situatie ia oogen- 

schouw nemen, 

Sunbachitis, de gouverneur 

door Ma'chek 

van 

roatia die uit paam 

FEUILLETON 
SPAANSCHE DUKATONS 

(Spanish Doubloors) 

Uit het Engelsch 

van 

Camitlia Kenyon 

62) 

H-t water van de baai was z00ver 

teruggeloopen, dat een cirkelvormige 

rij rotsen, welke va de landtong raar 

bet strand toeliep ea die gewoo Hjk 

lag, nu te voorscbijo 

kwam, Ik had minsters ceu kwartier 

lang kalm zitten toekijken, hoe de 

zwarte, afgebrokkelde piatte boven- 

onder water 

rand heel langzaam boven water kwam, 

toen 't eindelijk tot me doordrong, 

dat dit cev mabier “was, om“ in “de 

  
  

der Kroaten naar B-Igrado werd ge- 

zonden, is nu naar Zagreb terugge- 

keerd, waar hij onmiddellijk ee 

onderhoud bad met: dr. Matcbek. 

la cen telegram uit B-igrado aan 

Stefani wordt de arrestatie gemeld 

geziode journalisten, 

Onder wie de directeur vao het pro- 

as biad V re me, Gregoritsj. 

yan  pro-as 

In de berichten uit Joegoslavid 

wordt er de vadruk “op gelegd, dat 

het enthousiasme bij de bevoking 

strike biunen de grenzen van orde 

ea discipilinve wordr gebouden. De 

Regcering-Simovith doet thans de 

'oopende zaken af, in het bijzonder 

de begrooting. 

»Well done!” 

De achtervolging van de htaliaansche 

vloot duurde ongeveer 12 uur en had 

plaats over een afstaad van ongeveer 

200 mijl. Onder de gevangenen, di- 

yemaakt werden, bevinden zich 86 of- 

ficieren eo 849 minderen. 

Bij den terugkeer van de vioot in 

de haven van AlexaindriE, zond admi- 

raal Sir Andrew Cuovingham een sig- 

naal aan alle schepen, waario hij een 

teder darkte voor zijo steun en zeide 

nwell done.” 

Overlevenden aangebracht. 

Acheve, 31 Maart (Reuter). 

Te Piraeus ziin overlevenden van den 

gret te komen. De grot... de lokken- 

de, mysterieuse grotl Hier bood zich 

dus eindelijk. de gelegeoheid voor ons 

beiden, Cruso& en mij aan om een 

kleinen onderzoekingsiocht er paar toe 

te organiseeren. 

tusschenkomst van en der anderen 

konden we er eens :ter dege rood-: 

souffeleo en “ons 'hart wan allerlei mo- 

goiikheden en fantasieen opbaleo. 

Zonder vrees voor 

Ik wacbtte, tct de mao met het 

lidrecken aan 't repareeren van den 

anderen kant van de roeiboot begoo, 

waardoor bij met zijv rug naar me 

toe 'kwam te stseo. Die voorzorgleek 

me noodig, want ik was'er van over 

tuigd, dat bij 'me terug '20U -roepen,' 

ats bij be greep, wat-het doel van -mijo 

tocbt “was, en ofscboon-ik “absolunt 

Olet van, pian wasom”me door hem 

de wet te lateo stelleo, was iker toch 

Diet zeker van dat bet me lekhen 301:   

kaliannechen- 
geland, 

Ikat& bezat een torpedejager ,,Vittor 

tio Alfieri” geheeten en deze is waar- 

schijolijk de derde torpedojager, die 

Daar gemeld werd, tot zinken z0ou zija 

gebracbt. 

torpedojager ,Alhieri” 

Atheoe, 30 Mart (R-uter). D2 over- 
leveoden van de drie Iraliranscbe sche- 

pen, die in het Oostelijk gedeelte-van 
de Middellaodsche Zze door Brirscbe 

Oorlogssch pen tot zinken werden ge- 

bracht, 3ijn te'Piracusaao wet geyaan. 
Zij werden door eeo Griekschen tor- 

pedoboorjager aan land gebracht. 

Duitscire bemanntngen:! 

Loodee,:31- Maart (Reuter). Volgens 

een telegram, dat door de Londenscbe 
biaden uit Athene werd ontvangen be- 

vonden zichonder de overleveodeo van 

IT alinaosche kruisers en torpedoboorja- 

gers, die in de Middellandsche Zee tot 
zinkeo werden gebracbt, 35 Duitsche 

officieren, onderofficieren en kavonoulers: 

Vieriny in Joegoslavis. 

B-lgrado, 3! Maart (Reuter). 

De Joegoslaven vierden eergisteren 

openlijk de door de Britscbe vloot 'in 

de Middellandsche Zee behaalde over- 

winoing. 

Het oordzel der V.S. 

N:w York, 31 Maart (Reuter). Ht 

Trafalgar vao de Italiaaoscbe vloot” 

ts de beschrijving, welke door een 

New Yorksch blad word gegeven aan 

den jongsten zeesiag in de Middel- 

landsche Zee. 

D2 ,New York Herald-Tribune” 

scbrijfr: , De kanonveo van admiraal 

Cunvingham hebben:een donderendeo 

climax geschreven onder een maand, 

reeds 200 vol klinkende successen voor 

de democratische zaak, dat: het moei- 

lijk is hua volle draagwijdte te besef- 

fen. Bovendien moet men niet verge- 

teo, dat de maand Muart tot dusverre 

sreeds H.tlers goede maand is geweest. 

Msart 1041 isechter geen goede maand 

voor Hitler geweest”. 

De ,New York Times” verklaart, 

dat Itah8 reeds ziju Afrikaanscbe rijk 

verloren heeft en dat bet, ruzijo vloot 

Verlamd, witeengeslagen en gedemaora- 

liseerd is, weioig hoop beeft om dit 

rijk weder terug te winnen, 

Het blad voegt bieraan toe, dat de 

Britsche heerschappij in de Middel- 

aodsche Zee thwos onaantasibaar is. 

De waario de Britsche 

overwioning wordt aangekondigd, staan 

naast die, waaria de plotselinge be- 

zetting van Duitsche en Italiaansche 

schepen, liggende in havens aan de 

Ooskust van de Vereenigde Staten, 

door personeel van de Amerikaarsche 

kustwacbt wordt gemeld. 

kopper, 

B.invloed door deze feiten en door 

het krachtige pleidooi in kolonel Do- 

novaas jongste radiorede schijot de 

meerderheid van de openbare meening 

ia de Vereenigde Stateo zich langzaam 

te bewegen in de richting van een 

manvaarding van de gevaren van het 

convoyeeren van schepeo, terwijl de 

oppositie, weike zich tot dusverre rus- 

Om mija eigeo wil door te zetteo. Ik 

acbtte hem er best. toe in staat, om 

me zonder vorm van protest op te 

tillen en terug te dragen en bij was 

er de man niet naar—om zich door 

tranen of smeekbeden te laten ver- 

murweo. Waot natwurtiik zou bij 

probeereo zijo -handelwijze te 'recht- 

vaardigen door'eam te vOeren, dat de 

grot'zeer yevaarljk was—en “dat te- 

genover iemand als ik, die door haar 

komst: op het 'etland, wtsluiteod en 

alleen om tante Jane te beschermen, 

toch wel het bese bewijs sgegeven 

bad, dat"ze tot 't beschermen: van 

webzelf wel ia staat was. Ea zelfs, 

gesteid -het geval, dat ik verdtosk, 

welk recbt bad bij dan so3 om 'zich 

er mte te bemoelec? Maar 'ik was 

oiet van plan te verdrinken, dawepteekt 

vao zeif, 

  
  

tig heeft gehouden, thans vasbesistes 
schijat te zija het coovooivrangstuk 

het voornaamste strijdpunt-te maken 

in een nieuw antioorlogs-offensief. 

  

GAAT HET OM 
DRUKWERK ? 

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

goedkooper. 
Vraagt offerte bij de Ked 

Snelpersdrukkerij! 
U verbindt zich 

i tot niets! 

  

  

NIEUWE BITGAVE of. HER   RUK van JB. WOLTERS 
UITG. Mi, BATAVIA. 
  

  

      

Druk: O f 3 prijs, : ii 
Auteur(s) Titel Bestemd voor res basa Fl Te 2 

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

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

STEENDE- | SCHETS- Tekenorder- | 2, 0.40,—.— 154 pags. 
REN ». VAN, | BOEK B vijs W.L.O. 
en J.TOOT Jan. 1941 30XK21/3 cm. 

LICTHART, | VER VAN Noortgezet 75 0.755—.— 1104 pags. 
AN, H. HUIS II lezen W.L.O. 

SCHEEP- Met, 1941 
STRA, A F. 
PH. MANN. 

BERGSMA, | MOLO Ned. Taaim. | 6, 1.50:—.— 1 146 pags- 

L en R. de | TAALBOEK I | v. Voortgez. 
JONG Orderwiis. Febr. 1941   
  

  

Radioluisteraars, 

wordt lid van den Bond van Radioluiste- 

raars in Nederlandsch-Indis (B.O.R.A.N.I) 

U dient daarmede Uw eigen en' het 

algemeen belang. 
Inlichtingen bij den Secretaris, 

J. P. Coenweg 27. 
Batavia -C. 
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io 5 kleurendruk 

op Schaal 1: 500.000 

waario opgepomen: 

rotsen kleine meertjes van “ylashelder 

water achtergebleven: elk ervan was 

een kleine wereld van fijn, .teer zee» 

wier, kleine rozdscharrelende 'krabbeo 

@walleriei andere bizarre, toover-mooie, 

oieuwe levens-vormen, die ik nooit 

cerder gezien bad. Cruso& en ik 

werdea allebei 200 door al 't moois 

en vieuws geboeid, dat 't heel lang 

duurde, voordat we de grot bereikt 

baddeo. Maar ciodelijk gingen we dan 

toch onder den grooten 'boog,: welke 

dea ingang vormde, door een kwamen 

100 onverhoeds, dat ons 'een o0gen- 

bilik -de-adem -benomeo werd, van -uit 

de verzengende hitte van de felie 

trophche 'z00 in de koele, rustige 

atmosfeer van de grot. 

De bodem van het laagste gedeelte 

op stevig ivoorcarton 

met Cartonnen omslag en linnen rug, 

alle berijdbare wegen 
Kilometerafstanden van plaats tot plaats 

Hoofd-Afstandstabel voor grootere afstanden 

Bergen en plaatsen met hoogte-cijters 

Spoorwegen, Vliegvelden, Ondernemings- fabrieken 

Pasanggrahans en vele aanwijzingen voor toerisme. 

Verkrijgbaar bij de Ked,. Snelpers. 

an 

  van de grot, van de gang tusschen de 

beide uitmondingen, bestond uit barde, 

Dyor de-eb waren :er :temeehen der) iwarte- rol, waarop federe voststap 

EEN PRACTISCH, HANDIG EN KOSTBAAR 

WERK VOOR EEN LUTTEL BEDRAG! 

DE AUTOWEGEN -ATLAS 
van JAVA MADOERA en BALI 

13,25, 

in totaal 9 aansluitende kaarten compleet bijgewerkt. en 

cen metalengetuid gaf. Verderop was 

de zacht dpglooiende bodem met fijo, 

wit zand bedekt. Ea de gelseete grot 

ruiscbte, alsof je een groote' zeeschelp 

tegen je oor had gelegd.- Door de 

Zuidelijke uitmonding heen zag :je de 
Suille Zuidzee als een cindeloog,:zacht- 
deinend wateropperviak. Didhaterbij 

Verrezen de alleenstaaode zwarte rot- 

sen met hua voortdurende Hjst van 

Opspattend wit scbuim als skelet-dee- 

len van het land, dat de zee wersion- 

den bad. Eo na jaren ea jarewaouden 

die wanden, welke de grot-overdek- 

king droegeo, door 't sanboudend 

knagen van diezelfde zee in beokstuk- 

ken wegvallen, tot'te langen leste het 

gewelf in z0u storten, en de “zee jui- 

chend en overwionend over de. ruine 

zou heenschuimen. 

Wordt vervolgd.
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