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NASH 600” 
Hoofdstraat 68, juist tegenover 

de JAVASCHE BANK: is gevestigd, 

de autohandel. 

»HEYBROEK" 

Vertegenwoordiger te Kediri van de 

beroemde. 

$  NASH FABRIEK 
Hij is er! Wie hij? 

Wel, het type nash, 

n600” 

Komt en ziet dit nieuwe type, de 

openbaring van 1941, daar aan veel 

ruimte, het noodige. comfort, mooie 

Hfjoeo en prachtige afwerking aao dere 

wagens ten koste is gelegd. 

Het toppuat van economie, daar 

het benzineverbruik slecbts 1 op 10 

bedraagt, hetgeen voor een 6 cylinder 

motor van -- 1500 c.c.cylinder iohpud 

bij een dergelijke groote wagen zeker 

hettoppuat van economische constructie 

is: bij eeo aantal omwentelingen van 

3400 kan n. I. een kracht van 105 

H:P. ontwikkel wordeo, hetgeen geliik 

staat aan S.e. a.27,3 z.9. Europeescbe 

P. K. 

Vrijdag en Zaterdag zal autohandel” 

nHeybroek” gaarne- het publiek op 

baar ,,Show” outvatgen. Overigens 

verwijzen wij den lezers vaar de, in 

dit mummer betrekking bebbende, 

advertentie, 

Kartini-avond, 

Door de jeugdvereenigingen ..Poetra 

Tama", voor Onze Jeugd, J.I. B. en 

ILB.D.A. alhier is tbans cen comit€ 

gevormd om den verjaardag van wijlen 

Raden Adjeng Kartini zoo plechtig 

mogelijk te vieren. Deze gelegenbeid zal 

plaats hebben op Zaterdagavond, den 

19den April a.s. in het clubgebouw 

van de B.P. K. aan de Ngadisimostr. 

alhier. Op het programma zal een lezing 

gehouden worden door mej. Srioetami 

over de biographie van R. A. Kar- 

tini. Voorts zullen ook cenige klucht- 

spelen vertoond worden. la het co- 

Mit hebben zikting mej. Soewarni als 

voorzitster, Hasmadi, secretaris, Sri- 

oetami, peningmeesters en Goenawan 

als Commissaris. 

N. V, Kediri Stoomtram 
Maatschappij. 

De Opbrengst bedroeg over: 

Maart 1941 £ 17500.— 
(voorl. opgave) 

Maart 1940 £ 16701.— 
(defin. opgave) 

f 56277-— 

(voorl. » ) 

Heczelfde tijdvak 1940 f 45903.— 

(defin. . ) 

RICHE THEATER. 

Heden t/m Zaterdag 5 April. 

New Universal onvergetelijke, onover- 

treffelijke muzikale lach-festijo. 

.THE BOYS FROM SYRACUSE” 

met niet minder dan 9 filmberoemd- 

hecten, die stuk voor stuk uitblinken in 

hua geore, ol: 

Sinds 1 Januari 1941   

    

'VOOR 

  

VERSCHINT 
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PUBLICITEITSKANTOOR ,GLOBE” 
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TENTIE TARIEF 
GEWONE ADVERTENTIE : 

1 maal pl. f 0.25 per regel. 2 maal pl. f 0.20 per rege! 
4 maal plaatsen ' 0.15 per regel. 

2.9. kleine aankondigingen # 1.— per plaatsing. 

VRIJDAG 4 APRIL 1941 

Allan Jones—Martha Raye—Joe Pen- 

ner—Rosemary Lane—lrene Hervey 

—Charles Butterworth—Ailan Mow- 

bray—Bric B'ore en Samuels Hinds. 

Deze verrukkelijke muzikale Comedie 

is gebaseerd op het gelijkaamige Bcoad- 

way-Succes, dat 235 maal voor uit- 

verkochte zalen werd opgevoerd. Hier 

is iets Grootsch.... iets Buitengewoons 

. iets Overweldigends op bet gebied 

van film-Amusemeot! Ben kostelijke 

geschiedenis uit het Oude Griekenland 

berleeft op her zilveren doek! Schit- 

terende sceoes vol schoonheid en me- 

lodie wisselen dol-amusan:e, opwinden- 

de en sensationeele gebeurtenisseo af! 

Esa bij uitstek geschikt programma om 

Kediri en Omstreken verstrooiing en 

ontspanning te brergen ! 

Kortom: 'eeo daverende film, z0oals 

| nog nimmer te voren in Ned.- Indit 

geboden is geworden. 

MAXIM THEATER. 

Vrijdag 4 t/m Zondag 6 Arril. 

Warner bros nieuwste Seosatie - fiim 

»THE DEAD END KIDS ON 

DRESS PARADE”. 

(Zes van de Iofanterie) 

De ,Dead End Kids” vervoigeo bun 

zegepralende tocht naar roem ea glorie 

in ,Zes van de lofanterie”. De bengels 

uit de sloppen zijo tbaos pracht-voor- 

beeldea voor de moderne jeugd! 

Deze vroolijke straatschuimers zija 

thans in het leger gegaan om wat meer 

van de wereld te zien! 

Maar zij hebben geen kanonnen no0o- 

dig, want hun vijanden lachen zichzelf 

weerloos om hun ervaringen als dap- 

pere cadetten! Ziet dit stelletje io hua 

nieuwste succes . . het kostelijkste 

Amusement van Uw leven! Doet mede 

iedereen! Ouden Jong, op naar: ,Zes 

van de Infanteri”. 

Politie rapport. 

Tegen S.B., wonende Bandjarao werd 

Pp. V. opgemaakt, terzake lichte mishao- 

deling van H., wonende Ngadiloewih. 

M., wonende Balowerti doet anogifte 

van diefstal, middels ondergraving, van 

Ijfgoederen en een rijwiel ter gezamen- 

Ijke waarde van f 6,50. 

Mevrouw S., wonende Bandjaran 

doet aangifte van vermissing van ceo 

honden-peoning ter waarde van f 5.— 

K., wonende Grogol Kediri doet aao- 

gifte van diefstal van een rijwiel ter 

waarde van f 15,— hetwelk onbeheerd 

op het erf van de Algemeene Volks 

Credietbank albier was geplaatst. 

Mevrouw R., wonende Semampir 

doet adagifte van diefstal van eeo ta- 

feikleed en een koperen-vaas ter geza- 

menlijke waarde van f 1,50. ” 

R. S., woneade Modjoroto doet aan- 

gifte van diefstal, middels ondergraving, 

van Iffgoederea ter gezameolijke waat- 

de van f 5,15: 

Door de politie werd aangehouden 

de persoon van K., wonende Modoroto, 

verdacht van diefstal van diverse goe- 

deren ter waarde van f I,— ten na- 

deele van B. K., wonende Modioroto. 

D., wonende Semampir doet aan- 

gifte van diefstal, middels ondergraving, 

van Iffgoederen ter gezamenlijke waar- 

de van f 1,50. 

O.T.S. wonende Potjanan doet aan- 

gifte van diefstal van een hangklok 

ter waarde van f 22,50. 

S., wonende Bandjaran doet aangifte 

van diefstal van een koperen-vaas ter 

Wwaarde van f 2,50. 

M.-I., wonende Bandarkidoel doet 

aangifte van diefstak, middels ondergra- 

ving, van goederen ter gezamenlijke 

waarde van f 2,50. 

Tegen K., wonendz Rembang (Nga- 

diloewih) werd P. V. opgemaakt, ter- 

zoke lichte mishendeling van D., wo- 

nende Kaliombo (Kediri). 

Tegen D., wonende Kaliombo (Ke- 

diri) werd P. V. opgemaakt, terzake 

lichte mishandeling van K., wonende 

Rembang (Ngadiloewih). 

Tegen K., wonende Pakoenden werd 

P. V. opgemaakt, terzake lichte mis- 

handeling vao A., Wovende Singone- 

garan. 

Bericht otvangen, dat de persoon 

genaamd M, wonende Setonobetek, 

een poging tot Zzelfmoord heeft gedaan, 

middels het toebrengen van 2 steken 

in zija hals met eeo scheermes. Be- 

doeld persooa werdi ter geneeskundige 

behandeling naar bet hospitaal ,Gam- 

birao” alhier opgezondeo. 

K., wonende Titan 'doet--aangifte 

van diefstal van lijfgoederen ter geza- 

menlijke waarde van f 3.94. 

Door de politie werd aangehouden 

de persoon van K., wovende Garoem 

(Blitar), verdacbt vao diefstal van een 

rijwiel ter waarde van f 20— ten na- 

deele van T.T.L., wovende Krow- 
mestraat (Kediri). 

D., wonende Bandarkidoel doet aan- 

gifte van diefstal, middels ondergraving, 

van lijfgoederen ter gezamenlijke waar- 

de vaa f 3,65. 

Op 28 sten Maart 1941, circa 7,10 

uur namiddag, had een aaorijding plaats 

op den viersprong Aloon-aloonstraat- 

Djagalaostraat — Dohostraat — Klen- 

tengstaat albier, tusschen dogcart No. 

P.R.- 232 en personenauto A.G.-1229, 

waarbij geen persoonlijke ongelukken 

voorkwamen. De schuld Iag bij den 

dogcart - bestuurder, die geen voorrang 

Verleeude 

Op de openbare weg Aloon - aloon- 

straat had een aaorijding plaat waarbij 

de voetganger, gevaamd M., wonende 

Ringivanom, 

den wielrijder genaamd N,, wonende 

Kedongdoro (Kras). 

werd paar het hospital ,.Gambirao” 

albier, ter geneeskundige bebandeling 

opgezonden. 

amngereden werd door 

Eerstgenoemoe 

  

Japanners in den 

Oorlog. 
Het boek van Hino: 

en soldaten”. 

Veel wordt er in verzwegen.... 

Kan men eigeolijk de lezing van dit 

omvangrijke boek, van deze meer dan 

500 bladzijden oorlogsdagboek van cen 

Japaosch soldaat, den gemiddelden 

lezer aanbevelen? | 

Ik ben er van overtuigd dat na- 

»Koren   genoeg alien die de lectuur van As- 

hihei Hivo's ,Koren en Soldaten” 

(vertaald door Reinier P. Sterkenburg, 

uitgave A'bert de Lange 1640) onder- 

nemen, vrijwel dezzlfde ervaring zul- 

len opdoen, ol. 

op mer dan normale wijze geboeid 

dat ze aanvankelijk 

zullen wordea door dit verhaal van 

de beleverissen van een gewoon 

Japansch mi'itair, die in Oct. 1937 

naar et oorlogsterreia in China 

Wwordt gezonden en die in brieven aan 

zijo familie alles wat hij onderviodt 

tot in details verhaalt. 

Maar ik ben er ook van overtuigd 

dat de belangstelling gaandeweg zal 

verminderen, niet omdat het boek op 

den duur zwakker of slechter zou 

wordeo, maar omdat men na een poos 

voortdurend ervaringen zal ontmoeten 

die men reeds gehad heeft, zooals 

niet in precies denzelfden vorm, dan 

toch in groote trekken. 

Het is niet de schuld van dea schrij- 

ver die op 23 October 1938, als bij 

dit boek afbreekt, 

overing van Canton, nog precies even 

kort na de ver- 

Onopgesmukt, even realistisch, even 

belangstellend voor het detail schrijft, 

als op 20 October 1937, toeo hij den 

eersten brief naar huis scbreef. 

Eentonig. 

Het is de scbuld van den oorlog, 

van deze campagae in China, die | 

steeds dezelfde aspecten blijft vertoonen 

We kennen na een honderd bladzijden 

vrijwel alle gedaanten van dezen oor- 

log, we weten wat deze soldaten 

hebben en wat ze nog 

zullen moeten doorstaar. We kennen 

den oorlog in al zija gruwelijke een- 

tonigheid, een eentonigheid die alles 

doorstaan 

overheerscbt : ontbering, gevaar, angst, 

sensatie. 

We kennen ook den scbrijver en 

al die Japansche soldaten en officieren 

die tot zijn omgeving behooren, en 

Abonnements 

  over wie bij ons meer of minder uit- 

voerig gesproken heeft. We weten 

advertentie goreduceerd tariet. 

LOSSE ADVERTENTIEN BIJ VOORUITBETALING. 

24e Jaargang 

hoe bet met zija kijk op de dingen 

en zija gevoelsleven gesteld is, en we 

hebben de zekerheid dat hij ons niets 

nieuws meer. zal openbaren, dat hij 

ons voor geen raadsel of geen ver- 

rassing meer zal stellen, een zekerheid 

die bevestigd wordt als we het boek 

tot het einde toe hebben gelezen. 

Het eerste gedeelte van dit boek 

hceft de ondertitel : 

en in dit eerste gedeeite vindt men 
”Siijk en Soldaten”, 

ragenoeg alles wat de voigende ge- 

deelten? ,Bloem en Soldaten”, ,Zee 

en Soldaat” nog zullen brengeo. 
indruk is 

»bloem” of bet 

»koren” ofde zee”, maar bet ysliik”. 

Eo de overheerschende 

dan ook niet de 

Een tocbt door bet slijk, een tocht van 

bonderden kilometers, ecen tocht die 

reeds een jaar duurde toen Ashibei 

Hino zija boek afsloot, maar die op 

dat is deze 

veroveringstocht der Japanners in Chi- 
heden nog altijd bezig is, 

na, deze ongehoorde agressie die ons 

hier stik in modder en verdwija” op 

de lippen brengt, maar die in dit boek 

verdedigd wordt als een zware plicht 

die de Japanners op zich hebben g2- 

nomen, en die ze zonder te wankelen 

volbrengen, op een even sobere als 

heldbaftige wijz: ! 

Superioriteitsz waan. 

Men zal bet 

prijzen dat het eigenlijk nergens uiting 

misschien in dit boek 

geeft aan gevoelens van baat of af- 

schuw ten opzichte van de Chineezen. 

Slechts &@€nmaal komt de verachting 

naar voren als beschreven wordt hoe 

sommige Chineezen de Japanners vrien- 

delijk glimlachend tegemoet treden en 

hun guost trachten te winneo. Maar 

dat iseen uitzondering, want bijoa overal 

wordt het optreden van de Chioeezen 

ea van hua alleen 

nbetreurd 

De scbrijver, die daarbij vermoede- 

regeering maar 

lijk de gevoelens van den gzmiddelden 

  

Japanner weergeeft, vindt bet z00 heel 

an @ 
ea ) 

VEND U- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS 

J.G.W, DEKKERS — KEDIRI — Telefoon 250 

    

Emballeeren 

(Ook voor Europa en de buitengewesten) 

Transporteeren, 
Handel in Nieuw- en 
Tweedehandsch Meubilair. 

Meubelmakerij 

Agentschap: 

Java Koelkasten. 

aa aan 
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BEN PRACTISCH, HANDIG EN KOSTBAAR “ 

WERK VOOR EEN LUTTEL BEDRAG! 

DE AUTOWEGEN -ATLAS 
van JAVA MADOERA en BALI 

1 3,25, 
io 5 kleurendruk 
op stevig ivoorcarton 

met Cartonnen omslag en linnen rug, 

op Schaal 1: 500.000 
in totaal 9 aansluitende kaarten compleet bijgewerkt, en 

waarin opgenomen: 

alle berijdbare wegen 
Kilometerafstanden van piaats 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. 

aa 
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Vooraf! 

Universal society film 

  

Een geweldige film met 

moderne jeugd ! Zie slechts deze 
ment van Uw leven! 

N.B! 

| 
erg jammer dat men de goede bedoe- 

liogen van Japan niet begrijpt. Het wil 

er bij hem niet in dat lemand het on- 

metelijk geluk van door Japanners 

geregeerd te worden viet zou Waar- 

deeren. Eo zijo welwillendheid blijkt 

bij-nader inzien op niets anders te be- 

rusten dan op superioriteitswaan van 

z00'n ontzaglijken omvang en z00 tot 

een tweede natuur geworden, dat hij 

in alle niet-Japanoers alleen maar be- 

klagenswaardige ondermeoschen kan 

zieo, te beklageoswaardiger paarmate 

ze niet vol vreugde de kans aanvaar- 

den van onder de directe hoede van 

Japan te komen. 

Eo die 

zooals die van de Duitschers, een nog 

slecbt geleerde houding, een rol die 

men speelt zonder er in te gelooven, 

zoodat men nog telkens laat zien hoe 

kunstmatig dit allemaal is, co door uit- 

bartstingen van woede en haat bewijst 

dat men den vijard alis gelijke of als 

meerdere erkent. Nzen, ditis een tra- 

ditie die sedert onbeuglijke tijden bestaat, 

en die Yolkomen tot Jevenshouding is 

superioriteitswaan is Diet, 

Para 
HE 

»I VE BEEN AROUN 
Met Cbester Morris en de liefrallige Rochelle Hudson in 

de hoogste kringen. Is her werkeliik alles geluk en glans? Het antwooi 

Met le Klas Ioheemscbe krachten 
ieder bezoeker slechts getuigen kar, 

sak voor 

Mist baar daarom niet! 

MAXIM THEATER 
Vanaf Heden 4 tim Zondag 6 Apr. 

Warner Bros rieuwste sensatie filmscblager. 

vThe Dead En 
met ket beroemde stelletjs. THE DEAD END KIDS—-JOHN LITEL— FRANKIE THAMAS e.v.a. 

es van.de Infanterie.) 

THEATER — 
Nog Heden 4 en Zaterdag 5 Apr. 

Universal bijzondere en onovertreffelijke muzikale Comedie 

The Boys f 
met 9 fiimberoemdheden, diz stuk 

MARTHA RAYE—JOE PENNER—ROSEMARY 

die vooral de ouden van dagen, verstrooi.g zal brengen ! 

thans in Indig geweldig groote opgarg gemaakt heefe! 

in 2 theaters tege'ijk afaedrasid met als resultaat: ,,uitverkochte zalen.” 

Wij garandeeren 1'/, uur onackend genot!! 
SPEC. ATTRAC 

rom Syracuse” 
uttblinken in hun genre n.l.: ALLAN JONES — 

—IRENE HERVBY e.3. Een geweldige amusementsfilm, 
De Amusemeotsfilm, die in AMERIKA en 

Zoowel in Batavia als te Soerabaia werd deze film 

TIE: WERELDNIEUWS!! 

N. B! zateraasmiaaag 4-30. Extra Voorstelling ! 
Zondag & 7 Apr. 

s6 

D (De Wraak vav Dius Waring) 

de hoofdrollen. De sensatie der huwelijken in 

rd hierop vindt Uin deze prachtfilm ! 

d Kids on Dress Parade.” 

cen pakkend verbaal en welke tot leering zal kumnen strekken voor de 

6 bengels uit de sloppen in hun nieuwste succes... bet kostelijkste amuse- 

Doet mede iedereen! 

Oud enJong, allen op ozar ,Zes 

Zaterdagmiddag 4.30 u' 
Zaterdagmorgen IO 

Maandag 7 t/(m Donderdag 
De uitstekende Singapore-film .BERMADOE” 

van Singapore. Een zeer goede film met een mooi verhaal, waarvan 

dat het inderdaad &£a der rrooiste maleisch sprekende films is.i— 

Komt ea Oordeelt! 

geworden: bet is allemaal vanzelfspre- 

kend. 

»Vanzelsprekend”. 

Vaozelfsprekend dat de Japanners 

het recht hebben om met Chica te doen 

wat zij noodig achten, vanzelfsprekeod 

dat de Japansche soldaten superieur zijo 

aan de Chineeschey en ook vanzelf- 

sprekend dat de Ghineezen dat op den 

duur zuller erkennen. 

Wie eenmaal deze fundamenteele 

verwaandheid geprosfd beeft, kan noch 

de bescheidenheid, noch de welwillend- 

heid, noch de meestal eenvoudige en 

beschaafde toon van dit boek laoger 

waardeeren—hij weet, dat alles slechts 

een verstarde vormelijkheid is, een ver- 

starde glimlacb, die bij nadere beschou- 

wiag een grijos blijkt te zijo. 

Verder en verder. 

En wie tot die ontdekking is geko- 

men, gaat het heele boek anders le- 

zZen—met meer wartrouwen en meer 

voorzorg. En dan ontdekt hij dat alles 

minder oprecht en minder realistisch   
WILT U GAAN FILMEN? 

Laat U zich dan eerst volledig 

inlichten door 

VAN WINGEN 

KEDIRI 
TELEFOON 

3. 

    

van de Infanterie”. 

! Extra Voorstelling! 
Apr. 

is dan bij aanvankelijk aaonam. Be- 
paalde dingen wordeo uitgesproken, 
die den indruk van groote oprechtbeid 
maken, doch die vermoedelijk alleen 
maar dieven om de afwezigheid van 
andere zwakke eo-zwarte plekken te 
verbergen. 

Bo wat #men aanvankelijk voor realis- 
me aanzag, blijkt veeleer een behoefte 
tot miniatuurscbildering te zijo, die 
bepaalde onderwerpen volkomen weer- 
geeft, maar andere zelfs nietamoraakt. 
Aargenomen dan nog alrijd dat deze 
heele :childering niet zonder meer 
volgens vasistaande en overgeleverde 

stijiclich&s gesghiedt, die ecischen dat 
de heldhaftigheid vah den samoerai- 
woord geillustrzerd met bepaalde, ons 
Westerlingen realistisch aandoende, 
derails. 

Chaos. 
Als wij het verhaal van de landing 

in de baai van Hangtsjou lezen, dan 
wordt het ons duidelijk dat dit een 
landing is op een slecbts zwak ver- 
dedijde kust, waarbij de Japanners 
over een geweldige technische over- 
macbt aan scheepsartillerie en vlieg- 
tuigen beschikken, en desondanks de 
banden vol bebben met de halfgewa- 
pende Chineezeo, 

Uit de beschrijving van deze opera- 
tie en vao alle volgende krijgt men 
niet alleen den indruk van Japansch 
materiaal dat verhoudingsgewijs over- 
weldigend is, maar ook van een han- 
teeren van dit materiaal waaraan nog 
vrijwel alles ootbreekt. 

Alle onderdeelen blijken al heel 
spoedig hun onderling verband te 
bebben verloren, de verzorging van 
de troepen laat alles te wenschen over, 
en de soldaten redden zich telkens 
door gebruik te maken vao wat het 
land oplevert, en scharrelen verder, 
totdat vliegtuigen pantserwagens en 
artillerie bet verbaod weer berstellen 
door de vijandelijken tegenstand te 
breken. : 

Alle gevechten die worden beschre- 
ven—en dat zijo er beel wat, zoodat 
men weldra genoeg krijgt van deze 
verhalen die allemaal op elkaar lijken— 
eindigen met een overwinoing der 
Japanners, die slechts betrekkelijk ge- 
ringe verliezen bebbeo, terwijl het aantal 
dooden aan Chineesche kaot altijd 
buitengewoon groot is. 

Maac altijd weer trekken de Chi- 
neezen terug, zonder dat de Japanners 
hun boofdmacht in handen: hebben 
kunoen krijgen. Zooals' de Japansche 
oorlogscommunigu€'s, gewaagt ook de 
schrijver van dit boek vaneen gewel- 
dige manoeuvre waarbij een half mil- 
lioen Chineezen omsingeld zouden 
wordeo . . . maar verderop hooreo we 
wel van niecuwe heldendadeo, doch de 
scbrijver is die groote omsingeling 
blijkbaar even grondig vergeten als 
de berichten yao bet Japansche hoofd- 
kwartier, dat pl-gen te doenl 

Verder en verder, 

Men trekt dus verder en verder, 
van de ecene Dverwioving naar de 
andere, maar met dat al heeft die 
ganscbe tocbt iets van 'n val in bet 
luchtledige. Want de beele bescbrijving   

iserecen van cindelooze viakten waar- 
door de Japansche soldaten marcheeren 
(van motortransport is siechts zelden 
sprake), door de korenveldea die door 
de bewonersider dorpen overbaast zija 

| verlaten. De dorpen zijo leeg, de ste- 
den bevatten nog slechts een handjevol 
bewoners: hier en daar zija wat men- 
schen die met 'de Japanners willen 
sameowerken, hier en daar keeren wat 
meoschen teruy, wat den scbrijver altijd 
weer de hovp geeft dat op den duur 
alle Chioeezeo, die immers zooveel 
van hun grond houden, dat voorbeeld 
zullen volgeo, maar de korenveldeo 
zonder boerenen met Japansche soldaten 
zija toch tenslotte ook zijn hoofdiodruk. 

Men leest niet zonder leedvermaak 
de weemoedige beschouwiogen van 
Hino over die arme Chineesche boereo 
die eigenlijk alleen maar belangste!len 
in bun oogst en dienu door de slechte 
Chineesche politici worden gedwongen 
om weg te trekken, terwijl ze hettoch 
z00 rustig konden hebben onder het 
Japaosche oppergezag. 

Maar de boeren zijn weg en blijvep 
weg, en als ze terugkomen dan doen 
ze dat, vergezeld van guerillagroepeo, 
waarmee de Japaoners voortdurend te 
vechten hebben als ze spoorwegen en 
de steden evea hebben verlaten. En 
dus .blijven de Japanners door de 
vrucbtbare tarwevelden trekkeo, die 
toch een verlaten woestijn zijn, en als 
Hibo, (diein dea loop van bet verhaal 
van korporaal, sergeaot is geworden, 
ea die zijo plaats in de troep verlaat 
voor een positie bij de persafdeeling 
van het leger) als Hioo zijo verbaal 

1| van den veldtocht in Middeo-en Noord- 
China eindigt, dan doet bij dat zonder 
iets anders te kunnen vertellen dan dat 
pu weer een veldtocht in Zuid-Chia 
moet worden ondernomeo, die zooals 
wij weten, ook geen beslissing bracht. 

Wat verzwegen wordt. 

Maar wat hij niet of ternauwernood 
Vertelt in dit relaas'van overwinningen 
en heldhaftig doorstane ootberingen, 
datis het verhaal van de tienduizenden 
en Dog eens tienduizenden — op den 
duur honderdduizenden — die aan die 
ontberingeo bezwijken. 

Hij vertelt ons niets van de ziekten 
die het Japansche leger veel geteisterd 
hebben, veel grondiger dan de Chinee- 
sche kogels, en die behalve de duizeo- 
den doodev, ook de enorme massa's 
zieken en voorgoed ongescbikter, voor 
het leger en voor het verdere leven, 
veroorzaakten, 

Het is bekend, dat heele legercorpsen 
door cholera en typhus zijn vernietigd, 
en dat steeds meer mannea uit japan 
moeten worden gehaaid om de gateo 
te vullen, die op deze wijze ontstaan 
zijo. 

Hino verzwijgt dezen kant van den 
oorlog, zooals hy cok de uitwerking 
yan dien oorlog op het moederland 
verzwijgt. Als hij brieven ontvangt, 
dan zijn die in den beroischen stijl 
van het Japansche drama gehouden, 
ter bemoediging van den held. Maar 
aangezieo dit boek over het expeditie- 
leger in Cbina gaat en viet over het 
leven in Japan, kan men nog begrijpen 
dat bet op dit punt onvolledig is. 

Doch er zija onvolledigheden die/ 
minder goed te vergeven zijo. De scbrij- 
ver geeft den indruk, dat de Japanners 
niets in China nemen z00der er voor 
te betalen. ,Hij heeft blijkbaar geen 
enkele van de tallooze reguisities 
meegemaakt, waarbij de Chineesche 
bevolking alles werd afgevomen, soms 
zelfs in letterlijkeo zin de kleeren van 
bet liff. Hy weet daar niets van, z00- 
als hij ook oiets weet van plunderingen, 
brandstichtingen, mishandelingen, fusil- 
lades, tececbtstellingen op groote schaal, 
door de Japansche autoriteiten of door 
de soldaten individueel, 

»Idylle”...... 

Hy weet ook bliikbaar nfkt vao het 
sexueele leven der Japansche soldaten, 
al geeft hij dan ook in bet deel ,,Bioem 
en Soldaat” de beschrijving van cen 
idyile die zich tusschen een Japansch 
soldaat en een Chbineeseh meisje af- 
speclt. Voor de rest wordt er viucbtig 
gesproken over meisjes ia eeo cabaret 
en een circus, maar hierbij wordt al 
direct de nadruk gelegd op de kuiscb- 
heid van de Japansche soldaten, een 
elgenschap, aao welker bestaan mia- 
der atgemeen geloof wordt gehecht dan 
Hibo blijkbaar aanneemt. 
Niemand z0u trouwens kunven ge- 

looven, dat de Japanners in China zich 
op dit gebied totaal anders zouden 
gedragen dan de Japanners io Japan. 
Ea bet is de vraag of een beschrijving 
van wat in werkelijkbeid is voorgeval- 

len, gegeven zou kunnen worden io 

een boek dat voor den vormalen lezer 
bestemd is. Maar laat men dan in ieder 
geval niet doen alsof er idyilische toe- 
standen bebben geheerscht. 

Ontoelaatbaar. 

Juist bij een scbrijver als Hino, die 
duidelijk doet uitkomen welk een rol 
bet lichamelijke in den oorlog speelt, 
teen schrijver die een groot gedeelte vaa 
zija boek vult met verslagen omtreat 
her eten der soldaten, zoodat men het   

    

      

  

OPENBARE KENNISGEVING 
Verplichte registratie van 
personen met onderwijs- 

bevoegdheden. 

Alle niet-militair dienstplichtige man- 

nelijke en vrouwelijke persoven van 

18—55 jaren van alle landaarden, 
Woonacbtig io de residentie Kediri, 
die thans niet verbonden ziju aan een 

openbare, gesubsidieerde op gelijkwaar- 
dig verklaarde school voor Westersch 
Onderwijs en in het bezit zijo van &&a 

Of meer der navolgende bevoegdheden: 

a) de Europeesche c.g. de Indische 
Lagere acte (H. K. S.: H. C. K.: 
H.LK): 
de Europeesche c. g. de Indische 

Hoofdacte: 
een of meer der bij-acten L. O. voor 
Bogelsch, Fraosch, een loheemsche 

taal, Land- en Volkenkunde, Wis- 
kuode, Handelskennis, Natuurken- 

nis, Landbouwkunde, Steno en Ty- 
pen, Teekenen, Gymnastiek. 
een geheele of halve bevoegdheid 
tot het lesgeven aan middelbare 
scholen (H. B.S. 5-j.c, A. en B., 
H.B.S. 3-j.c, A.M. S-A, A.M.S.- 

B, Lyceum, Middelbare Meisjes- 
school, Middelbare.- Handeisschool) 
In €€n of meer der aan die schglen 
onderwezen vakken. 
cen diploma van vakonderwijzer 

aan cen ambachtsschool of techni- 

sche school. 
Wworden mits deze opgeroepen om bio- 
nep een maand na deze bekendmaking 

zich ter registratie te melden bij 

b) 

e) 

9) 

e) 

1) het kantoor van den stadsgemeen- 

teraad indien betrokkene in bet gebied 
van cen stadsgemeente woont en 

2) eiders bij het kantoor van den be- 
trokken regentschapsraad. 

Deze melding ' dient te geschieden 
Onder apgave van: 

a) naam en voornamen. 
geslacht en leeftijd, 
beroep of betrekking, 

adres, 
bebaaide dnderwijsbevoegdheid 

(heden), , 
? bet al dan niet gehuwd zijo, 
9) aantal kinderen en hun leeftijden. 

Van verhuizingeo na de registratie 

dient bionen een week keonis te wor- 
den gegeven aan het registratiekantoor. 

Het opzettelijk niet of niet behoorlijk 

voldoen aan dezen oproep of het door 

handelen of nalaten opzetteliik bewer- 
ken of medebewerken, dat aan dezen 

oproep niet of niet behoorlijk wordt 

voldaan, wordt gestraft met gevange- 

nisstraf van ten boogste wee jaren of 
geldboete van ten hoogste vijf duizend 
gulden, terwijl bij, aaa wiens scbuld 

het te wijten is, dat aan dezen oproep 

niet of niet behoorlijk wordt voidaan, 

met hechtenis van ten hoogste zes 

maanden of geldboete van ten hoogste 

cen duizend vijfhonderd gulden wordt 

gestraft (art. 26 Burgerdienstplicht- 
verordening). 

De RESIDENT van KEDIRI. 

E.L.J.- TYDEMAN 

aman 
ea 

van maakijd tot maaltijd volgen kan, 

een schrijver die zelfs getrouwelijk no- 

teert als er lets niet in orde is met de 
ontlasting, of den toestand der voeten, 
of de gelegenbeid tot baden en was- 
schen, of de conditie der uniformen, 
Juist bij z00 'o scbrijver kan men het 
niet verdragen, dat hij verkeerde voor- 
stellingen wil wekken over dingen die 

hi, als hy ze niet natuurgetrouw. wijl 
beschrijven — wat begrijpelijk is,—dan 
maar liever moest verzwijgeo. 

De Westersche lezer zal ongetwij- 
feid getroffen worden door de tallooze 

sentimeoteele uitingen die in dit boek 

voorkomen. Oatelbare malen vullen de 
oogen van den verhaler en die van 

zijo strijdmakkers zich met tranen, on- 

telbare malen is hij tot traveo toe 
geroerd. Men moet niet meenen, dat 
dit hwicbelarij is, neen dit is eeo na- 

tuurgetrouw portret van dit volk, dat 

met dat andere voik van krijasiieden, 

de Duitscbers, de sentimencaliteit, de 

slechte beheersching der traanklieren, 

gemeea heeft. 
Dit s00rt gevoeligheid sluit de wreed- 

beid niet uit, doch juist in. Men kan , 

iedere denkbare gruwel bedrijven—als 

men er dan van te voren of naderhand, 
of tweemaal, om gesnotterd heefr, is 

het geweten weer ontlast en kan men 
Weer verder gaan.
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AUTOHANDEL 

AGENT YVOOR KEDIRI EN OMSTREKEN 

  

NASH ,600”“ 
EEN VOLWAARDIGE AMERIKAAN 

Met een benzineverbruik van 9 Aa 10 KM, per liter, en Europeesche wegvastheid, 

Ruime 6-Zits Carrosserie. 
Groote Aangebouwde Kofferruimte. 

6-Cyl. ,Flying Scot” Motor 75 P.K. 

Spiraalveeren Op Alle Wielen. 
Onafhankelijke Voorwielveering (Syst. Lancia). 
Enorme Vaste Ligging Door Laag Zwaartepunt. 

ZEER LUXUEUS UITGEVOERDE AFWERKING. 

ELEGANTE MODELLEN. 

UITNOODIGING 
tot een bezoek aan de SPECIALE SHOW die wij Vrijdag en Zaterdag in onze showroom houden. 

Op 6 April exposeeren wij tijdens de betrouwbaarheidsrit op het erf van de Societeit te Blitar. 

3 TO NA 2 TA han an 

$ 

HEYBROEK. 

  

N. V. HANDEL -MIJ. VERKERK & CO. SOERABAIA - BATAVIA - SEMARANG - BANDOENG. 

Maar bahalve als veiligheidsklep, 

moet men die gevoeligheid ook zien 

als een uiting van geestelijke onvol- 

wassenheid. Dat het nazisme een kna- 
penbeweging is, een beweging, die uit 
cen koapen-mentaliteit voortkomt, is 

wel aigemeen bekend. al zou een uit 
Voerige avalyse voodig zija om dui- 

delijk te maken waarom ecen z00 groot 

gedeelte van het Duitsche volk, in 

geesteliiken zia tot de sentimenteele en 
wreede knapen behoorde. 

Onvolgroeid. 

Voor Japan liagen die oorzaken meer 

voor de haod. Men moet het boek van 
Ashibei Hioo lezeo, waaria deze men- 
schen die allen amuletten ea gewijde 

banden, .senotbari” dragen, en die 

tegelijkertijd alle hulpmiddelen der mo- 

derne techniek tot hun beschikkiog heb- 

ben, voorkomes, om te begrijpen dat 

hier zeer moeilijk een evenwichtigbeid 

aanwezig kan zijo. 
Het is niet alleen die sprong van 

de middeleeuwen naar de industriee- 
le maatschappij, die deze menschen in 

verwarring heeft gebracht, het is bo- 

vendien het feit dat ook die middel- 
eeuwen siechts in geringe mate een 

product van cigen groei waren. 

Ea zijo weioig volken die, z00 wei- 

nig zelf gewrocht hebben en zooveel 
van andere beschavingen bebben over- 

genomen als de Japanners, die alles 

aan anderen ontleeod hebben en niets 
hebben verwerkt, behalve dan in een 
reeks van uiterlijkheden. Eo zelfs die 

uitterlijkheden passen niet meer bij de 

Beveiligt U tijdig!! 

Wij leveren : 

   

  

  
CHTBES 

levensvormen, die ze moeten aanvaar- 

den om staande te blijven in de wereld. 
Oovolgroeid en zonder" innerlijk 

houvast, bebben ze uiterlijke macht en 
glorie noodig om niet alle zelfrespect 
te verliezen. Dus zijn ze op avontuur 
uitgetogen, io China en in de gebieden 
die steeds dichter bij de onze komeo. 
Zonder bet te weten heeft Hino het 
bopelooze van bun avontuur belicht. 
Ze beseffen zelf niet dat ze bezig zijo 
zich te pletter te loopen. Toch is het 
z00. 

Ea omdat ze ondanks allestoch niet 
geheel en al onsympatbiek zijn, moet 
men ze de geduchte nederlaag toewen- 
schen die ze noodig bhebben om te ge- 
bezen en zicbzelf te vinden. 

Hino heeft zeker niet bedoeld dat 
zija boek tot die conclusie zou vceren, 
maar voor ons laat dit, al te uitge- 
spoonen, relaas van den Japanschen aan- 
slag op China, geen andere conclusie 
toe. 

Malanger. 

| 

sBOERDERIJEN SCHRAUWEN” 
KEDIRI WATES 

MULOWEG / MADJENANG 
Telefoon Ked. No. 225 

TG 

PERCEEL-PAKISSADJ! 

Levert versche volle melik. 

Karnemelk, Yoghurt, 
Room en Slagroom 

Prima kwaliteit. 

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

ter plaatse 

  

     
CHERMING 

« 

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

RESIDENTIE APOTHEEK KEDIRI 
' TELEFOON No. 352. 

  

Beleefd aanbevelend 

L. H, SCHRAUWEN' 

       

      
          

PROTESTANTSC HE KERK 

Hollandsche Kerkdiensten. 
6 April Kediri 9 uur v.m. 

Ds. Sikken 

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

Blitar 6 uur n.m. 
Ds. Sikken 

(Palmzondag) 

Bevestiging van nieuwe lidmaten 
H. Avondmaal. 

13 April Madiocn gu. v.m. 
Ds. Sikken 

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

Ds. Sikken 

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

Paree 6 uur n.m. 
Ds. Sikken 

Blitar 9 uur v.m. 
Hc. v.d. Vlugt 

T.-Agoeng 5 uur ».m. 
Hr. v.d, Vlugt 

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

Kertosono 5 uur ».m. 
Ds. Sikken. 

Maleische Kerkdiensten, 
H. B. Matulessy. 

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

Kediri 6.30u. ». m. 

6 April 41 Blitar 7.30 u. v. m. 
Wliogi 10.30 u. v.m. 

10. '41 Kediri 6.30 u. ».m. 

IL" 41 Kediri 5u. o.m. 

13 , 41 Kediri gu. v.m. 
14 , “41 Madipen 9u, v.m—. 

Ngawi 4u. »,m. 

20 April '41 Trenggalek 9u. v.m. 
Ti-Agoeng 4u. Do... 

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

  

OOST -JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEN 

lederen Zondag, 9 uur v.m. 

Te Kediri (Baloewertistraat), Blitar, 
Toeloe-gagoeng, Ngandjoek, ea., te 

Paree 7 30 uur o.m. 

.te Kediri le H. Mis 

  

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Zondag. 

  

sore vm, 

2e H. Mis 7.30 uur v. m. 

Lof 5.30 uur Oa. m. 

te Blitar 6 uur v. m. Stille H. Mis 

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

Onderricnt Kath. Javanen 6 uur n.m. 
  

TENG HONG TITANG NG HONG TJIANG 
VENDUHOUDER COMMISSIONNAIR 

MEUBELMAKER 
TRANSPORT — ONDERNEMING 

KEDIRI — Klentengstraat 68 — Telef. No, 10 

Adres voor: 

Moderne en antiske meubels. 

Staaimeubels en ledikanten ver 
chroomd of gelakt 
Tweedehandsche meubeis 
Emballeerer en transporteereo. 

  

een mooie teonisbaan voor Dinsdag 

Woensdag en Zaterdag, gelegen 

acbter Snelper 

f 6,— 

Speciale aanbieding: Te Koop: 
cen zeer goede General Electric Koel 
kast, ook te betalen in termijuen van 
f 10 p. m. 
Tennisbaan te huur, per maavd f 12,50. 

GAAT HET OM 
DRUKWERK ? 

De Kedirische Snel- 
per3 Drukkerij drukt 
immers beter, netter en 

goedkooper. 
Vraagt offerte bij de Ked. 

Snelpersdrukkerij! 
U verbindt zich 

tot niets! 

sdrukkeri p.a. 
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Buitenlandsch overzicht overgenomen uit het Soer. hibld. 

00RLOG NIET TE VOORKOMEN? 

  

Mussolini's pogingen om oorlog tusschen 

Joegoslaviz en Duitschland te voor- 

komen zouden mislukt zijn, situatie 

hopeloos geacht. 

    

New York, 3April (Reuter). Volgens 

een bericht uit Belgrado aan de ,,New 

York Times” zijn Mussolini's pogingen 

om op het laatste oogenblik een oor- 

log tusschen Joegoslavie en Duitschland 

te voorkomen, mislukt. 

In nauw costact met de Joegosiavi- 

sche regeeriny staande bronnen ont- 

hullen volgens het telegram, dat de 

besprekingen tusschen Itali en Joe- 

goslavi& en Duitschland en Joegoslavit 

het doode punt hebben bereikt. In 

hooge diplomatieke kringen te Belgrado 

worden de 

genoemd. 

vooruitzichten hopeloos 

Propaganda gaat voort. 

Londen, 3 Aprii (Reuter). Of als 

onderdeel van den zenuwenoorlog, Of 

met onbeilspellender-bedoelingen gingen 

Berlija en Rome heden voort met hun 

propaganda tegen Joegoslavi&. 

Stefani-bet Italiaansche nieuwsagen'- 

schap — verzekerde, dat Duitschland 

den geheelen legatiestaf te Be'grado 

heeft teruggeroepen, bebalve een zaak- 

gelastigde, terwijl de Duitsche cmro”p 

10.000 Duitsche 

vlucbtelingen uit Joegoslaviz te Timi- 

soara in Roemeni& zijo gearriveerd. 

verklaarde dat thans 

Sommigen van hen verklaardeo: ,De 

Serven zeggen openlijk, dat zij ver- 

langend zijn Duitsche bloed te zien 

Vloeien.” 

Laatste Duitschers vertrekken. 

Belgrado, 3 April (Reuter ). Alle 

Duitschers, die nog te Belgrado ver- 

toeven, ongeveer 50, ontvingen heden- 

ochtend iostructies" uit 

onmiddellijk te vertrekken. De Duitscbe 

militaire attacb€en zaakgelastigde zulien 

Berlijn, om 

de eenige nazi-diplomaten zijo, die in 

de Duische legatie blijven. 

Duitsche troepen in opmarsch. 

2 April (Reuter). De 

berichten van bedenavond uit Hongarije 
Belgrado, 

maken melding van bet zenden van 

Duitscbe troepen naar de Joegoslavische 

grens. Andere berichten daarentegen 

melden, dat de Italianep, die Fiume 

verlaten, den indruk hebben, dat Rome 

tracht 

van een aanval op Joegoslavi&. Tege- 
Duitschland terug te houden 

Ijkerujd worden werk - bataljons uit 

Graz en Stiermaken vaar de Joegosla- 

vische grens gezonden, waar zij koorts- 

achtig werkenaan de grensverdediging 

en aan verbetering der wegen. 

Aan de Italiaaosche zijde vas de 

grens stijgt de zenuwachtigbeid bijna 

tot paniek, De burgers stroomen Fiume 

uit, terwijl troepen uit Tr gst paar de 

grens worden gezooden. Af en toe 

passeeren treicen de Italiaansche gren- 

ze5 respeciievelijk te Raken eo Marbor, 

doch het zenden van goederen ia om- 

gekeerde richting is tot stilstand ge- 

komen. Naar veriuidt, is het verkeer 

over den Donau uit Hongarije in de 

richting van Duitschland tot een mi- 

nimum bepe:kt in de laatste dagen. 

De eerste instructies aan het publiek 

hoz te handelen in geval van luchtaao- 

vallen zijo gisteren in de Joegoslaviscbe 

pers Verschenen. De algemeene indruk 

te Belgradois, dat Itali£ zijo best doet 

om Duitscbland van een aanval op 

Jorgoslavi2 terug te houden, daar dit 

bet Italiaanscbe leger in Albani in 

gevaar zou brengen, 

Regeeringsverklaring verwacht. 

Belgrado, 3 April (Reuter). Het 

Joegoslavische kabinet kwam bijeen : 

een regeeringsverklaring wordt spoedig 

verwacht. 

    

Engeland. 

De strijdin Afrika. 

De Italiaansche terugtocht. 

Cairo, 2 April (Reuter). Meedogen- 

loos bestookt door de Britsche vliegers 

stroomt een Italiaansch leger van 

ongeveer 50.000 man naar bet Zuiden 

van Asmara, zonder veel 

nog ergens halt te kunnev maker. 

Heel Erythrea, bebalve een onbelang- 
rijke strook langs de kust naar het 

Zuideo tot Arsad, is thans in Brit- 

sche handen. De campagne io Oost- 

Afrika gaat thans baar laatste stadium 

hoop om 

in, terwijl de Italianen met den rug 

naar den muur staan en zich concen- 

treeren op een laatste poging om 

FEUILLETON 
SPAANSCHE DUKATONS 

(Spanish Doubloors) 

Uit het Engelsch 

      

van 

Camilla Kenyon 

67 
Zoo' n grot mokst je 's nachts 

kunnen bezoeken. Dat zou, door dat 

griezelige, geheimzinnige gefluister, nog 

tien keer interessanter zija dan over- 

dag. Onwillekeurig gingen mijn ge- 

dachten bijna cen eeuw terug. Hoe 

z0u 'ter hier wel uitgezien hebben 

op dien donkeren nacht nu al z00 

toen de boot van de 

»Boony Lass”, behoedzaam haar weg 

zoekend, door de uitmonding aan den 

lang geleden,   
Addis Abeba te verdedigen. Dat was 

het beeld, dat men hier hedenavond 

van de gebeurtenissen had. 

D2 terugtrekkende zija 

prachtige voor de Britsche 

vliegers, terwijl vele achterblijvers door 

de Imperieele Strijdkrachten, welke 

de Italiaansche hoofdmacht op de hie- 

len gevangen genomen zijo. 

Na weken strijd in het gebied van 

Keren hebben de Italianen—naar men 

Italianen 

doelen 

zitten, 

hier gelooft—waarschijolijk niet meer 

den noodigen moed en strijdyeest om 

achterhozdegevecht 

te leveren. Dit zou trouwens een actie 
een vastberaden 

zijn, welke onder de huidige omstac- 

digheden buitengewoon moeiliik zou 

zijo. 

zeekant naar binnen kwam, en het 

Hlauwe scbijosel van de lantaarn alleeo 

de boot met haar omgeviog venzwart, 

deinend water verlichtte en verder 

rondom niets dan duisternis, een don- 

kere, dreigende duisterois! 

Ver boven mijn hoofd zag ik de 

ouderbreking loodrechten 

wand. Daar bevond zich dus die bree- 

de kant en viak daarbij al die verlei- 

delijke spleten em openingen welke bet 

onderzoekingsveld vormden door onze 

drie schatgravers. Van de plaats waar 

ik stond, kon ik juist twee of drie 

sporten van een touwladder zien, wel- 

ke op demi platten Kant lag, en daar 

door een paar lange breekijzers vast- 

gebouden werd, Als de maunen naar 

boven wildeo klimmeo, baalden ze de 

ladder door middel van een boothaak 

naar beneden es als ze weg gingen, 

gooiden ze hem door middel van 't 

van den 

Niet de voortdurende vernietiging 
van der wegen door de R-AF. en de 
Britsche geni en ook nlet'buit-be- 
weeglijkheid zijn thans belangryk voor 

de Imperieele Strfjdkracheen. De-vraag. 

Of zij-de terugtrekkende Italinser kun- 

nen' bijhouden, hangt ecbter voor cen 

groot deel af van bus capaciteit om 

snel genoeg olie, voedsel en andere 

Voorraden asam te voeren. 

“Beg militaire woordvoerder sprak 

hedenavond over de kwaliteiten als 
soldaat van den hertog van Aosta. 

Hj zeide o.m., dat de hertog niet tot 

bet type manueo behoort, dat de boel 

in den steek laat. Men zal hem waar- 

schijalijk te Addis Abeba aantreffen, 

wanneer deze stad valt. 

Misso bezet. 

Cairo, 3 April (Reuter). Een door 

bet Britsche Algemeene hoofd kwartier 

uitgegeven commurigu& meldt dat 

wootuitgeschoven Britsche troepen Mis- 

s0 hebben weroverd, ongeveer 280 

kilometer van Addis Abeba. De 

opmarscb duurt voort. : 

Massawa wordt niet 
Verdedigd. 

Cairo, 3 April (Reurer). De restan- 

ten der Italiagasche troepen ia Ery- 

threa doen geen mocite om Massawa 

te verdedigen, doch vluchten regel- 

recht paar Addis Abeba. 

Boodschappen uit de Ine # 

Nairobi 3 April (Reuter) Zuid-Afri- 

kamnsche vitegtuigen wierpen Dinsdag 

jl. door middel van  valschermen 

boodshappen Alt boven Addis Abeba, 

Adowa en Awasi. 

Niet naar Rome. 

Londen 2 April (Aneta Domei). Uit 

betrouwbare bron wordt vernomen, 

dat de Japansche ambassadeur, Ma- 

Shigemitsu, afzag 

voornemens om Matsuoka op het 

Europeesche vasteland te ontmoeten. 

moru vas zijo 

De aanvallen op Engeland. 

Weinig actie. 

Londen, 2 April (Aneta Reuter). 

Het ministerie van Luchtvaart maakte 

Iiedenavond meldirg van slechts eenige 

activiteit van alleenvliegende vlieg- 

tuigen boven de Britsche oostkust en 

Schotland. Gemeld werd, dat in een 

plaats in Oost-Eogeland en cen dorp 

aan de noord-oostkust van Scborland 

cenige schade werd aangericht op in- 

dustriegebouwen en dat er een klein 

aantal slacbtoffers was gevallen, van 

wie enkelen doodelijk gewond werden. 

Elders werden geringe schade en 

geen siachtoffers gemeld. 

Hedenochtend werd cen vijandelijk 

vliegtiig vernietigd door Britscbe ja- 

gers. Te Londen werd tot hedenavond 

laat geen alarm gegeven. 

Luchtmailbriefkaarten voor 

Midden-Oosten. 

Lorder, 2 April (Reurer), Heden 

werd bekendgemakt dat een speciale 

»luch'mail - briefkaarten - dieost” — zal 

worden geopend ten behoeve van de 

Britsche troepen in het Midden-Oosten. 

De briefkaarten zullen per vHegtuig 

oaar alle bases in het Midden-Oosten 
worden gebracht, waar zij door den 

leger-post-dienst zullen worden gedis- 

tribueerd. 

zeifde werktuig weer omboog. Ik keek 

onderzoekend om me heen: misschien 

was 't geluk me gunstig en haddenze 

den boothaak laten liggen. 

Maar er was geen boothaak te 

bekennenj in plaats daarvan vond ik 

€en grooten schiop, weike totaan den 

bouten steel in 't zand gestoken en 

100 acbtergelaten was, ia de volle 

overtviging dat zelfs de ktacht van 

den vioed ontoereikend was om hem 

uit twee voet zand los te werkeo. 
Nauwelijks zag ik den schop of ik 

voelde opeens een bevigen drang om 

heel alleen, zonder eenige hulp, den 

schat van de ,Bonoy Less” aan 't 
licht te brengen. Ik wrikte den schop 
los en begon. 

Na vijf minuten werkeo ontdekte ik 

de groote waarheid van de beweriog, 

dat schatgtaven &£a vah, de meest 
opwindende en alle aandacht in besiag 
nemende bezigbeden is, welke een 
mensch zich kan voorstellen. Het   begrip ,tijd” was in mija gedachten 

De Windsors ,gestrand” 

Nassau, 3 April (Reuter), De 
Windsors bevinden zich aan boord 

van een jacht, dat nabij bet eiland 

Eleuthera is vastgeloopeo. Gemeid 

Wordt, dat zij veilig zija eweeo water- 

vitegtuig evo motorboot zfju ter angis- 

tentie uitgevaren. 

De Duitsche uitrusting. 

Londen, 2 April (Reuter). Slsup- 

poeders en andere siaap- middelen 

worden gevondes' in de zakken van 

vrijwel alle Duttsche zeeliedeo en 

Vliegers, die dood' of levend in Brit- 

sche handen vallen. 

De Duitsche verbandtrommels, z00- 

als zj door de Engelschen zijo aan- 

getroffen, bevatten voor het meeren- 

deel geen jodium of vaseline, doch 

slechts een des-infecteerend middel, 

zijade medicioale alcohol. Verband- 

stoffew zijin gemaakt van ,Ersatz”- 

materiaal voor wol en katoen. 

Een onderzoek van bet Duitsche 

oorlogsmaterieel toonde voorts aan, 

dat de Duitschers steeds meer alu- 

mibium-alliages gebruiken inplaats van 

koper. Dit word vitgelegd als een 

amanwijzing, dat Duitschlaod een te- 

kort beginr te krijgen aan katoen en 

koper. Terwijl alumioium - alliages 

dikwijis met goed gevolg gebruikt 

kunnen worden, zijn koper-alliages 

Otrsisbaar voor taleljke doelenden. 

De reddirgsbooten, welke door de 

Dnitsche vliegers gebruikt worden, 

op zee hun toestellen 

moeten verlaten, zijn voorzien van 

matrassen en kusseo, welke zijn ver- 

vaardigd van 1.9. .Kraft-papier”. Ook 

dekatoeven parachutes, welke vroeger 

werden gebruikt bij bet uiwerpeo van 

mijoeo en fakkels, zijo vervangen door 

valschermien van cen mioderwaardige 

kwaliteit, doch de parachutes 

Duitsche vliegers, vervaardigd van 

zuivere Japaosche zijde, zija even 

goed als de Britsche. 

Daar Duitsche en Britsche parachu- 

tes volgens hetzelfde patent worden 

gemaakt, worden de buitgemaakte 

Duitsche parachutes na groodig te 

zijn onderzocht ea in orde gemaakt, 

aan de R.A F. overgedragen, hetgeen 

een besparing van 35 pond sterling 

per parachute beteekent. 

De kleeding vas de Duitsche zee- 

lieden en vliegers — in het bijzonder 

buo onderkleeding—bewijst, dat voor 

de vervaardiging. daarvan dezelfde 

mioderwaardige ,,Ersatz” - middelen 

“voor wol en katoen worden gebruikt. 

Daar aangenomen mag worden, dat 

het beste materiaal wordt gereser- 

veerd voor de Duitsche weermacht, 

geeft cen en ander een manwijzing 

terzake van datgene wat de Duitsche 

burgers moeten dragen. 

Hongarije: 
Premier overleden 

Boedapest, 3 April (Reuter). De 

Hougaarscbe premier graaf Te'€ki is 

overleden. 

wanneer zij 

der 

Kabinetscrisis 
Pleegde graat Teleki 

zelimoord? 

New York, 3 April (Reuter). Vol- 

gens een bericht ut dapest aan 

uitgeschakeld en elken »chop nat, zwaar 

zand tilde ik op, alsof het een veertje 

was. Wel is waar ging die opgewot- 

den stemming na eeo kwartier vdo 

hard werken voorbij en begon bet 

zand beel zwaar en mija rug heel 

pyjolijk te wordes, maar toch ging ik 

door. In 't begin had Cryso8 al zija 
ssndacbt by mija werk, maar va e€o 

,tijdje begon het hem blijkbaar te ver- 

velen, ten minste, hij wandelde weg 

Om eiders wat afleiding te z0eken. 
Maiir dh cen poosje kwam bij weer 
terug en begon om me heen te draaien 

en te biaffeo. Het graven had hem 
nu lang genoeg geduurd, met zija 

rustelooze 'aard wilde bij telkens wat 

anders. En toen ik van zija biaffen 

absoluut geem notitie nam, trok bij 

me aan thija rok, terwiji hf telkens 
kort jankte. 

nStil, Crusot,” reide ik kort, terwijl 
ik een klein schepje zaod op mija 
Lg Dadi ehi een bewegiog maakte 
alsof ik bet vaar hem toe wilde gooieo. 
De sehatgraverskoorts had me nu z00 
te pakken, dat er niets anders meer 
voor me Ik was z00 doedop,   

van 
tenlami- 

sche Zaken de uit bet bi landtigf- 
komstige berichtes,'als zow'graaf 'Ye- 
leki zelfmword hebbea gepfisegd, tegen- 
esproken. Het besicbt,tdatisok gresin 
eleki z0u'zijo overledem,. wordf'ia 

genoemde kringew oveneess tegenge- 
sproken. Meo verkibart, ecbter, datrij 
zich' io cew ziekeoliuis beviodt na'een 
ermstig ongeluk, waarvan deaard echter 
niet ontbuld werd, 

Kabinet mam ontsiag 
Boedapest, 3 April (UV, P.). Het 

Hongaarscbe kabinet diende zijo ont- 
slag in emblijft siechts aamtot Teleki's 
Opvolger zal zijv beroemd. 

Boedapest, 3 Aprii (Reucer). Regeot 
Horthy verzocht de'leden der regeering 
aan te biijveo onder tijdelyk premier- 
schap vao den mivister van Bioven- 
landsche Zaken de. Keresates-Fiseber. 

Zelimoord bevestigd 
Boedapest, 3 April (Reuter). Pre- 

mier Teleki heetf den afgeloopen sacht 
zelfmoord gepleegd en zija ljk werd 
hedenochtend io zija kamer gevonden. 
De premier lieteen brief acbter, waar- 
io bij verklaarde, dat bij zich niet in 
staat acbtte zijo moeilijke taak voort 
te zetten, 

'Ofschoon mocite is gedaan dit nieuws 
voor het Hongaarsche publiek verbor- 
gen te houden, is zulks mislukt en de 
tijdiog heeft in het geheele land een 
zeer diepen indruk gemaakt, 

Erankrijk. 
De stemming in Frankrijk. 

Duitschers zijn erg boos. 
Mouilins 3 April (U.P.). Het stadje 

Moulins, een belangrijk puat aan de 
grens tusschen bet bezette en het 
onbezette gedeelte van Frankrijk, werd 
door de Duitsche bezettingsautoriteiten 
veroordeeld tot eeo boete van 400.000 
francs (20.000 mrrk) omdat de muren 
van de gemeentelijke en andere open- 
bare gebouw gistermorgen bedekt 
waren met opschriften als .Vive De 
Gaulle” en, il fauc gue Y Angleterre 
gagne la guerre”, 

De Duitschers waren ook uiterst 
vertoornd over het feit, dat op de 
voorgevels van bonderden wonigen de 
letter ,V” was geschilderd overeen- 
komstig de uitnoodigiag van de B.B.C. 
aan de Fraoschen ie het bezette ge- 
deeite vao Faaokrijk om dit te doen 
ten cinde aan te toonen, dat men een 
Britsche overwinnivg wenschbt. 

De ,V" 's verschenen bij duizenden 
op de voorgevels vaa huizen te Parijs 
en op het plantteland in de bezette 
zone. “ 

De Duitschers dwongen de bewo- 
ners der buizen de lettrers te vetwij- 
deren en gelastten het gemeentebestuur 
van Moulios de. bewoners van het 
plaatsje allen naar hun fivancieele 
draagkracht te doen bijdragen tot de 
boete van 400.000 francs. 

Teneinden de bevolking te dwingen 
de voorgevels der huizen scboon te 
houden hebben de autoriteiten een 
Dieuwe wet uitgevaardigd, waarbij de 
bewoners van huizen veraotwoordelijk 
Wworden gesteld voor opschriften, die 
op de muren van bun woningen ge- 
schilderd worden. 

Io verband met een optocht van 
schoolkioderen, die lange ' stokken (in 
her Fransc: gaules) meedroegen, werd 
de grens te Moulios gedurende eenige 
dagen voor particuliere reizigers ge- 
sloteo. 

De kinderen riepen ,Vive de” en 
hievea daarna bun stokken (gaules) 
op. 

    

De Gaulle tart Vichy. 

Cairo, 3 April (Reuter). Geveraal 
De Gaulle verklaarde, dat bij niet 
gelooft dat de Duitschers de Fraoschen 
Ooit z00 ver zouden kunsen brengeo 
dat zij met hen tegen Bogeland op- 
trekken. 

nik tart Vicby z00iets tot stand te 
brengen”, aldus De Gaulle. 

dat ik stond te hijgen en mijn banden 
voeiden heet en gezwollen van 't on- 
gewone werk, maar toch ging ik steeds 
voort met spitten. Crusog was z00 
verstandig geweest om met zijo en- 
welkomme atteotie op te houdenj 

.vaag drong het tot me door, dat hy 
er genoeg van bad gekregen en dat 
bij toen weggeloopen was. Evo ik ging 
maar steeds voort met spitten, alleen 
bu €n dan hield ik even 6p 0m op 
adem te komea. Juist, toes ik even, 
geleund op min sehop, met'een Iklein 
gevoel van teleurstelling de niet Weer 
bemoedigende resultaten, eenige @ier- 
kante rieters Omgegraven zand, ##ond 
te bekijken, voside ik plotseling tets 
tegen mija voeten aasspatten. Ik “Net 

ijo schop vallen en draside me blik- 
semsuel om en—stootte een gil wan 
scbrik uit toen ik de grot zag. De 

geheele opperviakte was bedekt met 

donker deineod water, terwij!' bij. elke 

nieuwe manroktnde golf een swwom 

  

van dookergroeo, dreigeod vitelend 
water door de uitmonding aan dea 

zeekant naar binnen geperst Werd.   Werdt verveigd. 
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