
  

— KEDIRISCHE COURANT 
    DRUK- EN UITG 

KEDIRI - 

  

TER MAPAN YA 

  

              

  

    
  

SNELPERS : 

Aigemeene Leider J.D,L. v. WAARDENBURG 
  

REDACTIE- EN” ADMINISTRATIE 
TELEFOON No. 83. 

ABONNEMENT f 1.50 PER KWARTAAL, 
BIJ VOGRUITBETALING. 

26 
an 

STADSNIEUWS 
ae 

Nash Show. 

Op Vrijdag 4 en Zaterdag 5 April 
firma 

    

werd in de showroom van de 

Heijbroek alhier 

show van Nash-automobielen gehou- 

den, waarbij ook de Heer Muider van 

de firma Verkerk & Co uit Soerabaia, 

welke deze auto's importeert, aanwe- 

de aangekondigd2 

zig was. 

Reeds den eersten dag trokken de 

tentoongestelde modellen der NASH 

1941 veel bezoekers. 

De groote Nash Ambassadeur Six 

met dubbele ontsteking eo 115 P.K. 

motoris werkelijk in elk opzicht een wa- 

gen die de aaudacbt trekten verdient, 

door zija prachtige lage bouw en lan. 

ge wielbasis. 

Verder werd de geheel nieuwe Nash 

600 met ,,Fiying Scot” motor tentoon- 

gesteldj deze auto heeft 2.8 Liter cy- 

Iinder-inhoud met een kracbtsontwik- 

keling van 75 H.P. bij 3600 tocren 

per minuut en beeft deze wagen reeds 

getoond gemakkelijk 10 K. M. op 1 

Liter benzioe te kunnen rijden bij een 

soelheid vao 65 4 70 K.M., hetgeen 

dit type, dat reeds door zijn uiterlijk 

de aandacht trekt, zeker in dezen tijd 

nog des.te aantrekkelijker maakt: uit- 

gerust met een overdrive kan met de- 

ze wagen met 1 Liter benzine onge- 

veer 13 K. M. gehaald worden. 

Deze Nash beeft bovendien voor 

Amerika nieuws n.l. de 

voorwielveeriog ) deze 

iets geheel 
voorveering 

werd in Europa reeds eerder toegepast 

op de Lancia Lambda, maar vond tot 

nog toe geea togpassing op Amerikaan- 

sche wagens. De fuseepennen staan op 

cen vaste as met schuine trekstangeo 

ter bevestiging aan de body, welke 

€€n geheel is met Chassis, zoodoende 

de voorwielveering een geheel soliede 

Oonstructie gevendes de fusee met 

voorwizl schuift langs deze extra lange 

fusee pen op eg neer en is hier om- 

heen ook draaibaar, 

De schokbrekers zija naast de voor- 

veeren geplaatst en zija gemakkelijk 

toegankelijk"voor vullen of omwisselen. 

De achterveering is ook van het 

spiraalveer type zooals toegepast op 

enkele duurdere Amerikanen en zijn 

de schokbrekers ook hier gemakkelijk 

toegankelijk. 3 

Door de zeer lage contructie en 

doordat de motor z00 laag in deze 

body-chassis staalconstructie is opge- 

hangeo, is het zwaariepunt zoodanig 

laag gebracht dat een zeer vaste weg- 

ligging hierdoor. verkregen wordt.- 

De Nash 600 is dusdanig breed dat 

z00wel voor als achter ruim plaats is 

voor 3 volwassen personen. 

De afwerking is zoowel binnen als 

buiten zeer verzorgd en zeer modern, 

vooral het deluxe stuurwiel is zooda- 

nig modern uitgevoerd dat het een 

lust is voor de oogen gepaard .aa0 

groote practischheid van de. claxon- 

ring. 

De achtervloer is nagenoeg vlak 

door het toepassen van eea hypoid 

achteras, 

Rest ons nog te vermelden dat de 

prijzen in vergelijking met andere 

merken zeer billijk genoemd kunnen 

avond j.l.   
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DINSDAG 8 APRIL 1941 

worden met het voordeel dat de nieu- 

we Nash bespaart door zijn beozine 

verbruik, rer jaar met een afgeleg- 

de afstand vao -- 20.000 K. M. een 

kleine F. 200.- besparing gevende op 

Uw benzinerekening. 

Den tweeden dag trok deze show 

ook weer vele kijkers, die met veel 

belangstelling van de nieuwe cceaties 

kennis namen en merkten wij vele 

autoliefhebbers bij deze keurcollcctie 

van wagens op. 

Ook Zondag werd gedemonstreerd 

op Blitar, waar een uitgelezen gezel- 

zich om de schap va autorijders 

verschillende typen van de Nash, kU 

op het voorerf der Societeit wareo 

opgesteld, verdrongen om deze moder- 

ne en geheel nieuw geconstrucerde 

Nash-wagens te- bezichtiger. 

Ook na de tentoonstellingsdagen zal 

er naar gestreefd worden uit voorraad 

ook te Kediri te kuoven leveren en 

de bekende en oud-gevestide firma 

Heijbroek, met acbter zich de firma 

Verkerk en Co, staat er- borg voor 

dat cen goede service voor de Nash- 

bezitters gegarandeerd wordt. 

BEKENDMAKING. 

Op de a.s. feestdagen, n.l. op Woens- 

dag (Grebeg Mauioed), Vrijdag (Goe- 

de Vrijdag), Zondag (le Paasch dag) 

en Maandag (2e Paasch dag) resp. 

“ddo. 9, 11, 13 en 14 April 1941, zulleo 

de diensten van het post-en Telegraaf- 

kantooralhier alsvolgt worden geregeid. 

Dienst op: 

9 April 1941. 

Telegraaf als op werkdageo. 

8—10 v.m. (Verkoop Post-en Zegel- 

waarden. 

(Aanvame en afgifte Rs. 

(aangcteekende en geadvi- 

seerde stukkeo.) 

Verzending eo ontvangst 

post als op werkdagen. 

Een ochtendbestelling ten 

11 uur v.m. 

11 April 1941. 

8-10 v.m (Verkoop Post-en Zegel- 

waarden. 

(Aavoame en afgifte Rs. 

(aangeteekende en geadvi- 

seerde stukken.) 

9—10 v.m. Aanname telegrammen. 

Postenverzeoding en -ont- 

vangst als op feestdagen. 

“ Een ochtendbestelling ten 

11 uur v.m. 

13 April 1941. 

Als op Zoodag. 

14 April 1941. 

8—10 v.m. (Verkoop Post- en Zegel- 

waarden. 

(Aanname en afgifte Rs. 

(aangeteekende en igeadvi- 

seerde stukken.) 

9—10 u.m. Aanoame telegrammeo. 

Postverzending en -ont- 

vangst als op feestdagen. 

Eea ochtendbestelling ten 

11 uur v, m. 

Vijftienjarig Bestaan Natipij. 

De plaatselijke padvindersorganisatie 

van het Natipy vierde op Zaterdag- 

haar vijftienjarig bestaan 

door een kampvuur te organiseeren op 

het erf van de ,,Balai Moehammadijah” 

aan de B.P, M. straat alhier. Verscbil- 

lende plaatselijke padvinderijen z. a. de 
K.B.I., H.W, en T. H.H.K., 
mede andere vereenigingen werden uit- 

  

z00- 

genoodigd. Een troep Natipanan van 

uit Malang met hunoe 

speciaal overgekomen om het bestaan 

z00plechtig mogelijk te vieren. Om 7 u. 

s'avond werd het vuur 

  

er3 waren 

aangestoken, 

Wwaarna de uitreiking van jaarsterren 

Daarnsa: gaf de heer Abd. 

Mochni, vertegenwoordiger 

“Hoofdbestuur io Oost-J 

ecnzetting omtrent de geschiedenis van 

de Natipij. Verschillende vertegenwoor- 

digers van vereenigingen gaven hunne 

van sympathie. 

avuf de padvinders eenige nummertjes 

Tegen balf tien 

eindigde deze bijsernkomst, 

V.LG. 

Dea ,Vereeniging Indonesische Ge- 

afdeeling Kediri, hield 

op Zaterdagavond j.!. een bijeenkomst 

volgde. 
van bet 

    va, een Uits 

Hierna werden 

ten beste gegeven. 

neeskundigen” 

ten huize v.»n Dr. Zina re Ngandjoek, 

welke bezocht werd door bare leden 

in de residentie Kediri. Er werd be- 

sproken omtrent vakorganisatie belangen 

en het kiszen van afgevaardigden voor 

de Conferentie te Banjoemas. Als af- 

gevaardigden werden gekozen de hee- 

ren Dr.R. Soemantri 

Dr.R.S. 

van Blitar en 

adhi van Toeloengagoeng: 

De Stadswacht. 

Aangezien er nog veei onzekerheid 

beerscbt omtrent het feit of de leden 

van de stadswachten ook deel moeten 

nemen aan de osfeningeo, wanneer 

zij verlof hebben, 

gaarne bekead, 

maken wij bierbij 

  

t bet legerbestuur 

  

   
het wenschelijk acht, dat de leden van 

de stadswachten, wanneer zij door hun 

werkgever (dienstleiding) in het genot 

worden gesteld v: ontspanvingsverlof, 

tevens gedurende 

  

lien tijd worden vrij- 
  gesteld van deeiname aan de oefeni- 

ngen van de stadswachten. 

Ten einde cumulatie van verloven 

jeen het geval zou 

met de Paasch- of 

asrvoor in aaomerking 

te voorkomen, het 

Zijo, iodien b. v 

Kersdagen ai 

komenden tegelijk 

worden gezonde 

van storenden invloed zouzijo op den 

pormalen gang vsn zaken bij lands- 

kantoren en particuliere insrellingen, 

dient tijdig tevoren in overlegte wor- 

den getreden met den betrokken werk- 

  

met verlof zouden 

hetgeen mniteraard 

gever, ten einde tot een bevrediyende 

oplossing te komen. 

Tot het veriseoen van vrijstelling van 

dswachten — welke   

oefening bij de si 

dient te worden beperkt tot uiterlijk 

twee weken — voor verleende ontspas- 

ningsverloven kas echter worden over- 

gegaan, nadat daarvan door den be- 

trokken werkgever aan den comman- 

daot van de stadswacht mededeeling 

is gedaan. 

De leden van dz stadswachten die- 

nen er evenwel witdrukkeiijk rekening 

mede”te houden, dat eerst met ont- 

spahningsverlof zal mogen worden ge- 

gaan, padat de betrokken commandant 

van stadswacht verlof heeft verleed. 

Plaatselijke belasting- 
verzwaring. 

Door den directeur van Finansitn 

is bepaald, dat te begianen met dit 

jaar het bedrag van de huurwaarde   van de huizeo, waarvoor personeele 

betrek- 

king tot de hoofdplaats Kediri is ge- 

wijzigd vaao f 228,—f 180,—. 

Tot nu toe waren huizen met een 

belasting verschuldiyd is, met 

buurwaarde van f 19,— en lager (per 

maand) vrijgestzId var personeele be- 

lasting. Kediri verkeerde daardoor in 

een guustige positie, want in ceo plaats 

als Madioca b.v., waar Kediri het 

beste mee kan worden vergeleken, was 

het bedrag van de mioimum belastba- 

re huurwaarde f 16, 

    

is thans een Aan deze ongelijkh 
einde gemaakt en—zooals in deze 

oorlogstijden niet anders verwacbt kan 

worden—door verlaying van het vast- 
gestelde minimum. Aangezien de huis- 

huren in Madioeo over bet algemeen 

zeker niet lager zijn dan in Kediri, 

dat bekend staat om de lage huishuren, 

werd bet niet billijk geacht, dat aihier 

door het relatisf tz hooge minimum 

cea categorie personea met redelijke 

inkomens voor de personeelz belastirg 

onbelast zouden biijven, die in Madi- 

oen wel belast waren. 

Verlaging van de mioimum belast- 

bare buurwaarde tot f15,— werd dan 

ook redeiijk en billiik geacht in ver- 

gelijking met andere plaatsing. De 

gemeente Kediri za! hierdoor een 

  

.onbelangriik bedrag van de opbrengst 
vari de personeele belas'ing meer krij- 

geo. 

Bezuiniging van den Raad! 

Voortaan zullen in de vergaderingen 

van den gemeenteraad en van de 

commissies geeu corsumptie en geen 

sigaretten meer worden verstr kt. Het 

  

college van Ge , dat 

   
deze uitgaven niet ten laste van de 

begrooting mogen wor 
  zittingsgelde 

as de 

aang 

  

d raads- en geke    
leden. 

In de laatstgehouden raadsveryade- 
ring kwam het laats: 

  

splitje ter tafel!   

      

   

  

Tweedehandsch Meubilair. 

van JAVA 

io 5 kleurendruk 

op Schaal 1: 500.000 

waarib opgenomen:   

Abonnements 

  

  
EEN PRACTISCH, HANDIG EN KOSTBAAR 

WERK VOOR EEN LUTTEL BEDRAG! 

DE AUTOWEGEN -ATLAS 
MADOERA en 

1 3.25, 

op stevig ivoorcarton 

met Carionnen omsiag en linnen rug, 

alle berijdbare wegen 

Kilometeraistanden van plaats tot plaats 

Hoofd-Afstandstabel voor grootere afstanden 

Bergen en plaatsen met hoogte-cijters 

Spoorwegen, Vliegvelden, Ondernemings -fabrieken 

Pasanggrahans c» vele aanwijzingen voor toerisme. 

1 Verkrijgbaar bij de Ked. Snelpers. 

advertentie gereduceerd tariet. 

LOSSE ADVERTENTIEN BIJ VOORUITBETALING. 

24e Jaargang 

Nieuw abattoir. 

regentschaps- 

slachthuis te Poerwoasri is tbans voor 

het publiek opengesteld. Ec is door 

den regentschapsraad cen siachtkring 

aangewezen, weike een zevental desa's 

van het onderdistrict Papar omvat. Dit 

la 

Het nieuwgebouwde 

atste is een gavolg van de omstan- 
   

  

jheid, dat het slacathuis is gelegen 

in de desa Mranggen, de meest zuide- 

lijke desa van het onderdistrict Poer- 

roodat de slachtkring daardoor 

edeelte van het daaraan 
  mede eer 

grenzende onderdistrict Papar bestrijkt. 

De vastelling van een siachtkring, 

welke is voorgeschreven door de siacbt- 

verordening, brengt mede, dat bet te 

slachten vee binnen dien kring in bet 

slachtbuis moet worden gekeurd en ge- 

slacht. De verpiichte keuring van ve? 

en vlsesch door deskundig personee! 

en bet slachten in cen openbaar siacht- 

huis zijn ia het belang van algemeene 

volksgezondhsid zeer gewenscht. 

Met bet in gebruik memen van dir 

niewe slacbthuiste Poerwosri, hetwelk 

ongeveer f 1500,— heeft gekost, tel 

het regzntschap thans in het geheel 

vier slachthuizen, de andere bevinden 

zich te Paree, Wates es Kandangan. 

Voorshands nieuwe zulieo geen 

slachthuizen meer worden gebouwd. 

Het toezicht op de 

slachthuizen wordt uitgeocfend door 

regeontschaps- 

den afdeelings-veearts van den-provin- 

cialen veterinairen dienst. 

SPORT. 
Voetbal. 

AJAX-Soerabaia— 
H.C.T.N. H.-Kedirl. 

3 — 4. 

Dz uitslag gecfr voldoende aan, hoe 

» den wed- 

  

spansend het ve 

  

   
strijd is geweest. Vooral de eerste 

minuten was het de Ajax, die over- 

donderend kwam opzetten, doch niet 

an apa Aa 2 
Ke Gi 

VENDU- & COMM!ISSIEKANTOOR V/H BRANTAS 

    

JLG.W, DEKKERS — K' DIRI Telefoon 250 

Emballeeren 

(Ook voor Europa en de buitengewesten) 

Transporteeren, 
Meubelmakerij 

Hancel in Nieuw- en Agentschap: 

Java Koelkasten. 

  Ii 

BALI 

in totaal 9 aansluitende kaarten compleet bijgewerkt, en 

15 
saraf Se  



  

  

EATER 
aa 

sPRIDE OF THE 

    

Me de hefalije EDITH PELLOWS — JAMIS MC. GALLION 

paard, in de hoofdroilen. Een magnifieke Warner Bros film, welke zich 

  

er 

n Woensdag 9 Apr. 

LUEGRASS.” (Het rasbloed spreekt.) 

ca GANTRY het beroemde film- 
grootendeels afspeelt tijdens de in 

Arerika z00 populair: Kentucky Derby! Esa schittereod werk, dat een ieder boeien zal, 

Attentie ! Woensdagmidaag 4.30 u. 

Donderdasg IO t/m Zaterdag 12 

ROSE Of THE R Gong's machtige avontureafiim 
. 

welke zich geheel afspeelt in het 

| KA 

RICHE TH 

| 

  

OUD en JONG billijke prijzen !! 

mooite MEXICO, bekend om haar scbi 

Kindervoorstelling! 

fiims, JOHN CARROLL e. a. uitstekende krachten 

andier, die g»schiedevis muakte met zijn zwaard en zijs liefde! Eeo film, 

tterende natuur-gezichten 8u hare 

bekoorlijke senorita's. Ongetwijfeld zal deze mooie film in ieders smaak vallen. 
Mist dit niet! 

Vooraf : Het NIEUWSTE OORLOGSNIEUWS! 

  

Met d- bekoor'ijke MOVITA, b-kend uit vele groote 
in de cast. Het verhaal van een 

MAXIM THEATER 

  

  

Vanaf 

   
  

lang daarna wist H. C. T. N. H. voort- 

durend druk uit te oefenen op Ajax. 

Ba z00 gaven de partijen alkaar wei- 

nig toe. De opstelling is als volgt: 

Ajax. 
Roebino 

Haverkate 
Njono Soekimin 

Uden 

@ 
Swan Tiat Hong Lian 

Tjie Liong Sing Tj:y Swi Gwan 

Kboen Gwa» Jam Tjoro Ing Tien 

Oen Hoo Freddy Djie 

Ting Sie: 

Over de wedsusijd z 

Kort 

hoede geducht aan, terwijl de acbrer- 

hoede van H,C.T.N.H. geco kans zag 

om terng aa. te vallen, Eens prachiia 

schor deed de keeper van HC.T.N.H. 

nakiik-v. Doch direct da a deed H. 

C.T.N.H. cen schot van 

Tj Lioog leverde een punt voor H.C, 

T.N.B., 

werd. Aangemoedigd door dit tegen- 

punt, ded H.C.T.N.H. sanvalopaan- 

1, Hierd Ajax oveidorderd, 

Bongers 

Breewsma 

Patirukan  v. 

Lt. Scbier 

Moesiran 

v. Sluys 

   

  

va het begin 1 Ajzax' voor- 

  

cen aanval, 

z0odat de stard thans 1—1 

  

val 

z00 Ie met mosite kon 

tegenbouden, waardeor Hong Liany 

een tweede doel voor H.C.T.N.H. kos 

make: 

Her was, alsof ericzinking onder de 
Ajokkers ontstond, terwiji H.C.T.N.H. 

egevheid gebruik waakte 

  

van deze 

oelpunt te maker, De 

tot de pouze 3—1 voor 
en nog ee 
stand was 

  

Kediri. Na de pauze wist Ajsx weer 

  

met nisuwen moed aanvallen te doen, 

Dsze kwam weer op dresf en kon 
door eea piachiig schot nogeen doz- 

punt maker. Weer deed H.C.T.N.H. 

  

| en sehor van Icg 
de stand thans 4—2. 

et ontmordigd, Aan- 

ea Leg 

   maakte 

Toch was Aj-x 

    

va! op aanva paatsi, tot cen 

soheid zich 

door middel van 

   
prachtise voordeed 

en de rechtsbionen 

doorbraak ceu doeipunt maakte en de 

siacd 4—3 voor Kediri werd. Zoo 

b'ecf de stand tot het einde. 

. De belangstelling was wel groot. De 

opbrengst komt ten bate van de Stads- 

wacbr. 

RICHE THEATER. 

Heden co Woersdag 9 April 

»PRIDE OF THE BLUEGRASS" 
(Het rasbloed spreekt) 

Een magnifieke Warner Bros - Film 

met in de hoofdroileu de liefiallige 

Nog Hedenavond tm 
De uitstekende Singapore-film 

DEANNA DURBIN'S achts:e, groorst: 

»SPRI 
DE film, waarop vriiwe! cen 

slijke, tac 

  

tevoren z00'» mooie film vertoond is geworden. 

29 
U heeft reeds vele maleische films gezien? Wij durven zeygeo, dat z0oals ,,Bermadoe” 1 6£n is, zelden 

Apr. 

ieder in verrukking zal 

KOMT en OORDEELT 

Vriidag it t/(m Zondag9g !3 

hende, zingende, dansende DEANNA, stralend van leveosvreugde, elegar- brengen. Ziehier cen vroc 
ter... betooverender..... boeiender dan ooit! Op alle plaatsen, waa 

werd boekte zij enorme successen en twijfelen wij niet of ook Kediri zal dit weten te appreciecren. 

Komt en geniet! 100, amusement ! 

Edith Pe'lows — James Mc Calliou en 

Gantry bet heroemde filmpaard. 

Eeo 
grootendeels 

zich 

tijdens de io 

schittereod werk, dat 

afspeelt 

Amerika z00 populaire 

»Kentucky Derby”. 

MAXIM THEATER. 

Heden t/m Donderdag 10 April 
»BERMA DU" 

Tan's succesvolle Ioheemsche filmsch- 

lager mt uitstekende Iobeemsche “ 

krachter. 

Een ontroerend verhaal vao een 

ongelukkig leveo eener vrouw, dat 

door toedoen van de tweede vrouw 

barer echtyeroot, een leven vol bitter- 

heid en sma:t moest lijden. Een pracht 

werk, waarvan izder bezoeker (ster) 

sischts getuigen kan, dat het Inderdaad 

ben der 

films is. 

mooiste Maleisch sprekende 

Poliiie rappott. 

Door de politis werd aangehouden 

de persoon van A., wonende Tinalan, 

verdachi van diefstal vao een schaar 

ter waarde van f 1,— ten nadeele van 

M,, wonszude Tinalan. 

H., wos 
dicfstal, middels braak, van con- 

nde Kaoeman doet aangifte 

  va 
tantes ad. | 15,— geplcegd door zijn 
bediende genaamd D., wonende Bogor 
(Ngandjoek). 

Mevrouw R. AB, wonende Balo- 

Wwertistraat doet aangifte van diefsral 

van een rijwiel ter warde van f 60,— 

en aan contanten ad. f 1,50 gepleegd 
in zija auto - garage. 

D.T.L, 
van diefstal 

Pakelan 

van" cen dom- 
wonende doet 

aamogifte 

mekracbt ter waarde vas f 2,50. 

Door de politie werd aangehouden 

de persoon vaa M., wonende Kresek 

(Pesantrer), verdacht van verduistering 

van cen bedrag aan 

f 10,09 ten 
wonende Pekelav. 

contanten ad. 

nadeele van T. T. D., 

Door de politie werdea gaarresteerd 

de j-ugdige personen, respeccievelijke 

genaamd S. en S,, beiden wonende 

Boerenygan, verdacht van diefstal van 

schoolbenoodigbeden ten nadeele van 

z00wel de leerlingeo als van de ver- 

volgscbool cp Ngadisimo alhier. Door 

deze arrestaties kwamen de diefstallen 

bedoeld bij de processen-verbaal No. 

"8: 404 toten met 421/A, tot eveneens 

klaarheid, betreffende schooibenoodig- 

heden,   

ERMADOE" 

e en betooverendste filmtriomf 

NG PARADE." 
ieder gewacht beeft! dn welke ongetwijfeid een 

r deze prachbifilm reeds vertoond 

M., wonende Kampongdalem doet 

aangifte van diefstal van een lederen 

portemonnaie met contanten ad. f 6,50 

gepleegd in het hospitaat ,, Gambiran” 

alhier, 

Door de politie werd aangehouden 

de Icheemscbe vrouw genaamd K., 

wonende Bandarkidoel, verdacht van 

diefstal van een deken ter waarde van 

#1,10 ten padeele van bet hospitaal 

| ,Gambiran” albier. 

  

De Kwetsbaarheid 
van het Panama 

Kanaal. 

EEN NOODLOTTIGE 

BESLISSING. 

Daar waar het Amerikaaosche vaste- 

land, dat aan de &€ne zijde bespoeld 

wordt door den Atlantischen Oceaan 
en aan den anderen kant door de 

Sriile Zuidzee, zich 200 zeer versmald 

heeft, dat men het met den romanti- 

»the kiss of the 

oceans” betiteld heefr, bouwden de 

Amerikanen eenige tientallen jaren 

geleden het Panama Kanaal, dat sedert 

schen baam vas 

dien voor de wereldscheepvaart van 

kolossale beteekenis is geworden. Het 

is, in feite, cen onmisbare doorgang 

voor den wereldhandei geworden en 

de gevolgen zouden, althans geduren- 

de eenigen tijd, niet te overzieo zijo, 

indien dit kanaal plotseling niet meer 

z0u bestaan, of althavs onbruikbaar 

zou zijo. 

Gedurendz de laatste 

dreigend: onweerswolken zicb boven 

ooze wereld samenpakten eo dat de 

rampspoed van den 

modurnen oorlog steeds nader eo nader 

over deze menschheid kwam, is bet 

Kanaal steeds meer io de ,limelights” 

jaren, dat 

woede en de 

gekomen —niet omdat het een wonder- 

werk is van ingenieurskuost, ook niet 

omdat het een onmisbare schakel is 

in de routes van den wereldhandel, 

doch om zijn strategiscbe waarde. 

Want ook in den Pacific, welke 

men eens den al even romautischen 

naam van Stille Zuidzee schook (een 

betiteling, thaos 

kliokt), hangen dreigende oorlogswol- 

ken. Eo bet is in verband daarmede 

dat de strategische waarde elke andere 

beteekenis van bet kanaai zal blijven 

overschaduwen, totdat.... de Vereenigde 

Staten een Marine bebben gebouwd, 

welke sterk genoeg is om aan alle 

weike paradoxaal     

eventualiteiten, van weike kaot zij ook 

mochten komec, het hoofd te bieden. 

Als de Amerikanen cen Pacificvloot 
en een Atlantische vloot hebben, elk 

sterk genoeg om volkomen osafhan- 

kelijk van eikander te opereeren, zal 

de smalle strook water door de land- 

engte van Panama, die door baar vele 

sluizen z00 uiterst kwersbaar is, mogelijk 

iets van baar militaire waarde inboe'en. 

In een telegram, dat wij in ons blad 

vao gisteren gepubliceerden met betrek- 

king tot de voorzieningen, welke in 

het kanaal worden getroffen, om over 

cenigen tijd ook de nieuwste Ameri- 

kaaosche slagschepen van 65.000 te 

kuonen doorlaten, wordt nogmaals de 

aandacht gevestigd op de 

beteekenis van het kanaal voor de 

defensie der Vereenigde Stateo, 

Ia ,Everybody's Weekly” troffen 
wij een artikel aan over bet Panama 

dat wij genoeg 

achten om hiersrder te laten volgen 

kolossale 

Kanaal, interessant 

Daarin wordt uiteengezet hoe reeds 

tientalleu jaren geladen 'waarschuwende 
stemmen zija opgegaan om geen slui- 

zerkanaal te bouwer, doch een rechbt- 

streeksche verbioding zonder sluizen, 

kortom cen doorgraving, welke op 

zeeboogte blijf. Wij latev thacs het 

weekblad aan ket woord : 

Het heefc een half millioen dollar 

gekost om het Panama Kavaal aan .te 

leggec. De schatkist der Vereenigde 

Statea moet thars een bedrag fournee- 

ren, dat twee malen z00 groot is, 

om het kanaal veilig te stellea tegen 

een eventuselen vijandelijken aanval— 

en dat alles, omdat een commissie van 

Amerikaansche vroeger 

geen oor wilde leepen aan het advies 

van wercids beste ingeniturs. 

Waarschijalijk heeft U nog nimmer 

van Monsieur Bunau- Variila gehoorc, 

zakerlisden 

een Fracsch iogeoieur, die deskundiye   

adviseur was, toen de uitvoering van 

het kolossale plan nog ia haaden der 

Franschken was, ooder leiding van 

Ferdioand de Lesseps. 

Het was zekci viet Bunau-Varilla's 

scbuld dat het plas van De Lesseps 

in duigeo viel. Hij waseen ingenieur, 

Het wanbebeer, de 

omkooperij en de corruptie, die &€a 

der grootste financieele schandalen in 

geen finarcier. 

de Fraosche geschiedenis veroorraakten, 

de koorts, dic honderdeu Tuheemsche 

arbeiders doodde—voor al deze dingen 

was zeker niet de man verantwoordelijk, 

die met de technische uitvoering belast 

was. 

Vitale verbinding. 

Het was zijo werk een vitale ver- 

binding tot stand te brengen tusschen 

de twee oceanen, eer groote waterweg, 

welke dwars door bet land zou voeren 

en die Amerika's ,life-line” moest wor- 

deu en die — het mocht koster, wat 

het wilde—immuun moest zijo tegen 

aanvallen van een eventueelen vijand, 

Bunau-Varilla maakte zich gereed om 

een gewe!dig kanaal te graven op het 

niveau der twee oceanen — een onaf- 

gebroken strook water, welke bij de 

.Straat vao Panama” wilde noemen. 

Maar helaas, reeds in die oude da- 

gen, in het vroegste begin van de 

twintigste ecaw, had de ,,big business” 

grooten invloed in Amerika. Dit plan 

zal ons een balf billioen dollars kosten, 

riepen de financiers, ca cu wil deze 

dwaze Franschman enkele honderden 

millioepen meer spandeeren en boven- 

dien wil bij eokele jaren over het werk 

doen”. 

Eco raad van advies, bestaaode uit 

ingenieurs, werd benoemd, die moest 

beslissen tusschen een karaal zonder 

Of met sluizen. Met groote meerderheid 

yan stemmen sprak de raad zich uit 
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voor een kanaal op zee hoogte. dus 

zonder sluizen, als het eenige plan dat 

cen redelijke zekerheid van veiligen en 

Ongestoorten doorgang zou geven. 

Hiermede was het vraagstuk echter 

nog viet opgelost. Het zag er naar uit 

dat de strijd jaren zou duren. In wan- 

hoop ricbtte president Theodore Roo- 

sevelt. de ,,Isthmian Caval Commission” 

op en gaf baar de volmacht een uit- 

eindelijke beslissing te nemen. De ad- 

Viezen van 's wereids beste ingenieurs 

en van Buneau-Varilla, die meer van 

de gevaren van het heele project af- 

wist dan alle Amerikanen bij elkaar, 

ten spijt, besloot de commissie ten gu:.- 

ste van eer sluizen-kan-al. 

Die noodlottige beslissing heeft heden 
ten dage cen zcer groore last yelegd 

op de financieele en defensie middelen 

der Vereenigde Staten. Het hreft de 

taak der Amerikaansche marine nane- 

noeg verdubbeld. 

De zes paac zluizen, waardoor de 

verbinding tusschen de twee cceavev 

tot stand wordt gebracht, zijn wonde- 

ren van ingenieurskunst. ledere deur 

dezer sluizen weegt 390tor 730 ton, is 

Vif en zestig voet breed en zeven voet 

dik. Er zijo desalniettemin niet meer 

den twee miouten noodig om de s'uizen 

te openen door slechts op cen knopte 

drukkea 

De kwestbaarheid. 

Maar ia minder dan twee minuten 
kan een mao. gezeten ia een vijnande- 

ljk bombardementsvliegtuig, deze slui- 

zen de lucbt in latan vliegeo. Daardoor 

zou de helft van de wereldscheepvaart 

een oogeablik tot stilstand worden ge- 

bracht en de geheele Amerikaansche 

marine zou 

opgesloten blijven, waardoor of de &€ne 

of de andere kustlija der Vereenigde 

in &€a der twee oceanen 

Staten onbescbermd zou blijveo. Zes 

duizend twee honderd en vijftig nau- 

tische mijlen zoaden worden toegevoegd 

aao de route van New-York vaar Ca'- 

lao, aan de Pacificzijde van Zuid-Ame- 

rika. 

Maar zooals het op het oogenblik 

is kunoen zelfs de koapste koppeu van 

de mariae te Washington de vloot niet 

vao den eenen kant van het Ameri- 

kaaosche vasteland vaar den anderen 

brenger, iudieo cook maar &€n de sluis- 

deuren buitea werking is gesteid. Bo-   

vendieo zija reparatiewerkzaambeden 

zeerkostbaar en..... 

En al deze gevaren en moeilijkheden 

zouden voorkomen zijo, indien Ameri- 

ka destijds slechts geluisterd had naar 

den raad van Buneu-Varilla — denzelfs 

den Franschman, die te Parijs, slecht- 

twee wekea voor de Duitsche invasie 

in Poleo verklaarde : ,De Straat van 

Pasama" is de eenige mogelijkheid om 
het gevaar, dat bet kanaal buiten wer- 

zeer tijdroovend. 

kiog wordt gesteld. af te wenden. 

Een nieuw kanaal? 

Bunau-Varille weet dat de Vereenig- 

de Staten door zija 

Volgeode de 
gevear besft gebracht. Maar ook de 

Vereenigde Staten weten dit. Er be- 

staat hedeo ten dage in Ameika een 

groote en iovloedrijke groep, die ge- 

advies riet op te 

nationale veiligheid in 

porteerd is voor de» onmiddellijken 

bouw van een nieuw kanaal, door de 

Dauwe isthmus van Nicaragua — een 

kanaal, dat niet afhankelijk zal zijo van 

sluizen. doch dat van het &€ne uiteinde 

tot het andere op zeehoogre blijft en 

dat gevoerd zou worden door bet 

groote meer van Nicaragua, zooals het 

Caledonische kanaal door de Schotsche 

meren is gelegd. 

Middelerwijl orgaviseert de Ameri- 
kaanscbe regeerinvg de defensie van 

bet gebied, Viif en 

man troepen bewaken bet kanaal, dat 

twintig duizend 

cen lengte heeft van meer dan vijftig 

mijlen en de gebieden tot een totaal 

van 361 vierkante mijl, die het omrin- 

geo. Driehonderd vliegtuigen zija — 

enkele dagen pa het uitbreken van den 

oorlog in Europa — tegevoegd aan 

de lucbtmacht, die in de Panama Ka- 

naal Z6ne gestationneerd is. De heele 

20ne is vol mesanti-luchtafweer-posten. 

Nieuwe vliegvelden zijn aangeleed. 

Uitgebreide voorzorgs- 
maatregelen. 

Tem koste van ongeveer een mil- 

lioen pond sterling is cec mechanische 

inrichting sangebracht, welke de slui- 

zen moet beschermen tegen bommen 

met vertraagdz werking, 

seerende schepen zouden kuruen laten 

vallen. De zeer ingewikkelde installa- 

welke pas- 

tie brengt de bommen nietalleen naar 

bet oppervlak van het water, doch zet 

tegelijkertijd een gebeele raaks alarm- 

  

De herrijzenis van Nederland. 
»Mataram” ontving onderstaand rijm van een Indonesischen, onderwijzer 

aan de ambachtsschool te Djokja. Hij schreef erbij: 

nls dit stukje wel waard in uw blad te worden -opgenomen? Ik verzoek 

u beleefd te bedenken, dat het in de ecrste plaats moet worden gezien alseen 

uitirg van mijo behocfte in onzen cigen 
Verder nog de volgende toelichtiny 

trant te getuigen van onze gevoelers. 
1 De Dalarg—bij ons de schepper van 

de Lakon (dus hier bedoeld: de Almachtige)—doet den Kasatrija (Nederland) 

als overwinnaar uit den strijd tredeo. 

Zoo is ons geloof in de wajarg, en z00 is ook ons vast geloof in de uit- 

eindelijke overwinning van Nederlava”. 

O, Gij Nederland, 
Een klein, vredig Land. 
Als een Kasatrija, 
Met een rein logica, 
Slank en dun is je figuur, 
Maar sterk als een betonmuur, 

Gij staat tegesover een reus, 

Maar die heeft een dierlijke neus. 

Hij maakt gekke gebaren, 

En is viet te bedaren, 
Hij zet op: zija groote mond, 
Zija onderlip raakt den grond. 

Hj zwaait zijn wapen io de lucbt, 
Heel de wereld weet: hij is berucht. 5 
Ziju eerste, tweede, derde slag, is wel raak, 
Bij zijo vierden slag kraakt hij zijn eigen kaak. 

Als een geslachte kip ligt hij daar te spartelen, 

'Zija bondgenooteo hebben lust hem te martelen. 

Gij—Nederland: hersteld van Ulw nederlaag, 
Sta nu op, en geef hem genade-siag! 

Gij zijt de Kasatrija in de Wajang, 
De Lakon wordt verteld door den Dalang. 
De Lakon is eeno symbool van: Leven is strijder, 

Letterlijk of figuurlijk is niet te vermijden, 
Hjj- (de Dalang—de schepper— God) zai er voor z0rgen, 
Dat den dag van morgen, 
Gij als overwinoaar uit den strijd zal treden, 

Dan zijt Gj alweer gelukkig en tevreden. 
Nederland — Nederland — Nederland — Gij zult berrijzen ! 

De vijand — moffen-land — sja-i-tan — zal jaren schreien. 

Jogja, 25 Maart 1941 SOEPARDI. 

toestellen in beweging. Langs het ge- 

heele kanaaal beginnen dan bellen te 

luiden en lichten flitsen aan, waardoor 

de wachten gewaarschuwd worden en 

kuonen toesnellen om de bommen on- 
schadelijk te maken. 

Geen schip, van welke nationaliteit 

ook, kan thans het karzal passeeren 

z0nder een sterke escorte van Ameri. 

kaansche soldaten, die evectuueele sa- 

botage-pogingeo moeten verijdelen. 

Vooral wordt gelet op ,,zelfmoord- 

pogingen", pogingen dus om een schip 

io het midden van bet kanaa! tot zin- 
ken te brengenen zo0doende de doo-- 

vaart te blokkeeren. 

Tusschea 1946 e» 1048 zai de der- 

de serie van sluizen gereed zijo, waar- 

van de deuren ,,bom-proof” zullen zijo. 

Deze siuizer dieven om een snellen 

doorgang te verzekeren, indien de an- 

dere sluizen vernietig zijn. 

Pro-Britsche sympathie8n. 

D2 Panama Kanaal Z0ve, zoowel 

  

de meest waardevolle als meest kwets- 
barc streek in de westelijke hemisfeer, 

is, merkwaardig genoeg, niet het ei- 

gondom der Vereenigde Stateo, doch 

van ees Zuid-Amerikaanschen staat. 

Amerika buurt zijn luchtbases en 

den benoodigden grond voor zijn de- 
fensieposteo en observatie pun    n op 

dat 999 jaren duurt en 

het houdt ziju manoeuvres op den grond 

een contract, 

  

van de kleine republirk Panama. 

Ge'ukkigerwijze heefr het volk van 

  

Panama, ofschoon theoretisch gespro- 

sterke pro-Britsche en 

sympathieec. Het 

gebeurde onlargs dat de 

ken neutraal, 

pro-Amerikaansche 

woners van 

Cristobal op cen morgen wakker wer- 
den entot hun bizonder genoegen con- 

stateerden dat een grappenmaker de 

Engelsche viag geheschen had op bet 

gebouw van de Hamburg Amerika Lijn, 

waarin ook de Duitsche cossul woont. 

Het nieuws ging als een Icopend vuur- 

tje door de stad en reeds spordig ver- 

zamelden zich vele Amerikanen en Pa- 

namaneezen voor het Uuitsche gebouw 

om de Britsche vlag toe te juicben. 

Hierdoor werd een Duitsche beamte 

wakker, bij gluvrde uit het versteren 

zag wat de reden van de algemeene 

vroolijkheid was. Gekleed in zijv pya- 

ma haalde bij vervolgens de Britsche 

vlag omlaag. Maar daar:a moest hij 
zich met den meest bekwamen spoed   

  

KENNISGEVING. 
De heer DJIE TING HIAN, g-eft 

bierbij kennis dat de voitrekking van 
het huwelijk van zijne doch:er 

(Horteosia) LIE NIO DJIE 
en 

BWA ODJIEN BING 

plaats zal hebben op den 12en April 
1941 des voormiddags te 11.30, ten 

Zijoen huize. 
Klentengstraat No. 19 Kediri. 

  

uit de voateo maken, want bet tairijke 

publiek werd oproerig. 
Nazi-Duitschland beseft zeer 

hoe belangrijk het Parzwa Kanaal is. 

Dat is ook een van de 
redenen waarom Gobbels 

krachtige propagande voert in de Zuid 

Amerikaansche republieken. 

goed 

voorpaamste 

zulk een 

Dutschland bzeft steeds in het Pa- 

nama Kanaa! belang gesteld, sedert de 
Franscheo met Ferdinand de Le 

gedworgen waren het plas op 
Je Staten het 

namen en het 2 brachte 

zer Wilhelm MI zag inbet P' 

vaal een flinke stap op den we 

de wereldheerschappij. Hij raadplvegde 
de meest eminerte Duitsche ing 

  

   ven en de Vere 

  

    cin 

      

  2niers, 

om de mogelijkheid onder het cog te 

zieo de uitvcering van het plan over 

te nemen, toen de Franschen het werk 
opgaven. Een model op schaal werd 

toen gebouwd en aan den Keizer aan- 
geboden. 

En de kaapste ingenieurs in Duitsch- 

land waren het volkomen cens met 

hun coilega's ie Frankrijk do Ameri- 

ka dat het cen kanaal moest wordea 

het aan Keizer Wil- 
helm aangeboden model was dan cok 

zonder sluizen 3 

dat van cew kasaal, dat gsen sluizen 
had, 

NIEUWE UITGAVE of KERORUK van J. B. WOLTERS" 

UIT6. Mi, BATAVIA. 
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PROTESTANTSCHE KERK 

Hollandsche Kerkdiensten. 

13 April Madioen 9. 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. 
Hr. v.d. Vlugt 

T.-Agoeng 5 uur ».m. 
Hr. v.d. Vlugt 

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

Kertosono 5 uur n.m. 
Ds. Sikken. 

Maleische Kerkdiensten, 

H. B. Matulessy. 

10 April '41 Kediri 6.30 u. ».m, 

IL, 41 Kediri 5u. nm. 

38, 4 Kediri gu. v.m. 

14 "41 Madioen 9u, v., 
Ngawi 4u. 0, m. 

20 April "41 Trenggalek 9u. v.m. 
Ti.-Agoerg 4u. ».m. 

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

  

OOST -JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEN 

lederen Zondag, 

Te Ke 

Toeloergagoeng, 

9 uur v.m. 

  diri (Baloewertistraat), Blitar, 

Ngandjoek, 
Paree 7 30 uur n.m. 

ea, te 

  

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

leleren Londag. 

    

te Media le H, Mis 6 uur vm. 

2e H. Mis 7.30 uur v. m. 

Lof 5.30 uur 8. m. 

6 nur v. m. Stille H. Mis 
7.30 uur v. m Hoogmis 

5.30 uur na. Lof 

t Kath. Javanen 6 uur ».m. 

  

TENG ITONG TIIANG 
VENDUHOUDER —  COMMISSIONNAIR 

MEUBELMAKER 
ANSPORT — ONDERNEMING 

— Klentengsiraat 68 — Telaf. No, 107    KEDI 

Adres voor: 

Moderne en antieke meubels. 

Srsalmeubels en ledikanten ver- 
chroomd of gelak 
Tweedehandsche meubels 
Ewmbalieeren en transporteeren. 

  

een mooie tennisbaan voor Dinsdag 

Woensdag en Zaterdag, gelegen 

achter Snelpersdrukkerij 

f 6,— 

BAAT HET OM 
DRUKWERK ? 

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

goedkooper. 
Vraagt offerte bij de Ked, 

Sne!persdrukkerij ! 

U verbindt zich 
tot niets! 

p.s. 
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CHTBESCHERMING 
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Buitenlandsch overzicht overgenomen uit het Soer. Hbld. 

EEN DEMONSTRATIEF PAGI. 

  

Vriendschaps- en non-agressiepact tus- 

schen Joegoslavie en Rusland ver- 

oorzaakte sensatie te Berlijn. 

  

  

Ziirich, 7 April (Reuter). Da B-ri- 

lijnsche correspondent vga de ,,Neue 
Zuricber Zeitung” verklaart, dat bet 

sluiten van bet vriendschaps- en non- 

agressiepact tusschea Ruslaod en Joc- 

goslavi# vercorzaakte groote sensatie 

in politieke kringen te Berlijn, in 

duidelijk 

dat dit 

huidige omstandigheden bezit. 
Londen, 7 April (Reuter). Radio- 

Muskou blijft wijzen op de bsteekenis 

verband met het demon- 

stratieve karakter, onder de 

van bet pact met Yoegoslavit. 

Matsuoka te Moskou. 

Moskou, 7 April (Rsuter) Matsuoka, 
die Zaterdagavond uit Berlijn is ver- 

trokken, nadat bij Hitler en Von Rib- 

bentrop had bezocht, is om 11.30 uur 

alhier gearriveerd. Volgens Sovjet- 
kringen olijft bij drie dagen te Moskou. 

Duischlands aanval, 

De gevechten in het Struma. dal 

In sommige kringen wordt verklaard, 

dat de aankondiging van den Duitschen 

radio-omroep, dat de Duitschers krach- 

tigen tegenstand ontmoeten in bet 

Struma-dal, niet worden opgevat alis 

een aanwijzing, dat snelle vorderingen 

io Griekenland worden gemaakt. 
Het 

Bulgarije en bet lijdt geen twijfel, dat 

krachtige tegenstand wordt geboden 

daar, waar ket dal Griekenland bin- 

nenkomt. 

Struma-dal ligt tec deele in 

  

Roemenit. 

Joegoslavische lucht- 

aanvallen 

London, 7 April (Rsuter). Stefani— 

het Iraliaansche 

Publiceert 

Roemenig, meldend, dat de voorst den 

denin het Westen 

or Jorgoslasische 

pieuwsagentscbap — 
berichten uit Bu'garije en 

van Sofia en drie s    

  

van Roeme 

  

vlie   tuigen word 

  

aangevallen. Hies 

segd, dat de Roe- 

meensche regeeringeen formeel protesi 

te Be 

  

aan wordt toeges 

    

jrado indiende, 

Geen bevestiging 

»», 7 April (Reuter). Io officieele 
wordt er dea 

Lb» 

kringen 

  

    ndacht op ge- 

vestigd, dat van cenige andere zijde 

geen eokele bevestiging kan worden 

  

verkregen van de berichten aangaande 
bombardementen van Roemeensche ste- 

den door Joegoslavische vliegtuigen. 

    

Een moeilijk gevechtsterrein. 

Lorden, 6 April (Reutei). De mosi- 

ljkhedeo, waarmede de Duitschers bij 

hus opmarsch door bet Struma-dat te 

kampen hebben, werden beschreven 

in een ,ooggetuige-verslag”, dat heden- 

avord door den Duitschen radio-omroep 
werd uitgezondes. 

Spreker verklaacde : »Alle hulpmid- 

deleo van bet Duische organisatiever- 

gebruikt worden ow moyen mosten 

de moeilijkheden van het terrein uit 

den weg te ruimen. Langs den berg- 

achtigen weg hebben vooruitgescho- 

vea Duitsche cenheden palea neergezet 

borden wasrmede de met eraan, 

toriseerde 

  

voertuigen voor Ge- 
   

2 puuten gewaarscbuwd worden. 

Dz Duitsche genie -troepen blazen 

  

rotsrn open werken met pneuwatische 

boren om doorgangen te maken, 

Wwuardoor de grootste en zwaarsie 

voertuigen kunnen passeeren.” 

De sympathie van Rusland. 

Londer, 6 April (Aneta Reuter). 

Voig Redio- Moskou verklaart de 

»Isvestija” naar aanleiding van het 

mon-agressiepact trsschen Sovjer Rus- 

land en Joegoslavi& : 

  

»De pogingen van de Joegoslavische 

regeering om den vrede te bewarer, 
konden slechts de sympathie in Ruslasd 

opwekken. Het verdrag zal op barte- 

lijke wijze worden ontvangeo door de 

brocdervolken van Joegoslavia, die ia 
tegenstelling met hunne veria-gens, 

morilijke en zorgwekkende tijden door- 
maken.” 

meede aanvailen dcor Jorgoslavische 

Vlisgtuiges op dris Roemeensche ste- 

Esa offici 

p wordt aangekondigd, zegi : 

  

sel cowmmuniguf, waarin 

  

hoon grenerlei” 

  

Rocmenig op 

de vijandelijk- 

iB, op welks ge- 

wijze betrokken is bi 

hede 

bied 

meensche 

    

mt Joegosi 

    Rocmsen 
onde 

bat, heefrde Joegoslavische 

2 regeering Roe- 

  

men te beschermen 

uchtmacht 

op 6 dezer Rormeessch gebird gebom- 

  

   

bardeerd te Dorsova, Arad Timi- 
soara, waarbij drie pesovea werden 
gedood es dri andere geword, terwijl 
cnig word aan De 

  

Roemeevnscbe regeering heeft een for- 
pre 

lavische regeering, Generaal Antonescu 

   st gezonden aan de Joegos- 

verzekert de bevoiking, dat alle maat- 

tregelen voor de handhaving van vei- 
ligheid en orde zijo gevomen. Zulke 

erostige en deloyale handelingen kur- 
nen de houding van de Roemeesche 

  

    

    

  

Engeland. 
De aanvallen op Engeland. 

Weer weinig actie. 

Londen, 7 April (Reuter). Terwijl 

Londen den 17den nacht in successie 

geen luchtaanvallen te doorstaan heeft 

gzhad, en bet grootste deel van bet 

land cvgneens geen luchtaanvallen 

beeft moeten verduren, wierpen Duit- 

sche raiders eenige bommen op de 

kustgebieden in Noordoost-Schotlagd 

en Noordoost-Eogeland, Het aaotai 

slachtoffers is zeer gering. eveoals de 

aangerichte schade. 

Duitsche vliegtuigen 

vernietigd 

Londen, 7 April (Reuter). Heden 

werd tz Londen vernomen, dat heden- 

ochtend een Dornier-17 ter hoogte 

van de kust van Suffolk door jacht- 

vliegtuigen van de R.A.F. werd ver- 

nietigd, terwijl een Messerscbmitt-109 

cen zelfde lot te beurt vielter hoogte 

van kaap Gris Nez. 

De Britsche lucht- 

aanvalien. 

De R.A.F. boven Frankrijk. 

Londer, 6 Aprii (Areta Rzuter). 

   cuwsdienst van het mioisterie' van De 

Luchtvaart meldde, dat Bcirsche jagers 

  

an gsschutstel- 

e Frankijk aas- 

vielen en mitrailleerden, 

  Zondag vrachtwag 

    lingen io ber beze 

Actie tegen schepen. 

Londen, 7 April (Reurer). Een com- 

munigu& van het mwisisterie van Lucat- 

jaart: Gedureode daglicht 

vijandelijke 

soschepen co troepen opnicuw 

vaart ve 

werden oorlogsschepen, 

   voorrat 

aangevallen door bommenwerpers en 

jachtvliegruigea yan bet commando 

kustverdediging. 

Vliegtuigen vas bet commando kust- 

verdediging torpedeerdeo cen vijande- 

lijken torpedobootjager ter hoogte van 

de Noordwestkust van Frankrijk, Naar 

dg meening van de vlicgers, die aan 

den aanval dezinamen, is de jager 

gezonken. Ben andere torpedobootja- 

ger werd beschadigd door een bom, 

neerkwam. 

Te IJmuiden stegen wolken rooken 

stoom op tsen bommen neerkwamen 

die op ziju voorsieven 

tusschen de hooyovens aldaar. 

Duitsch2 troepen, vliegtuigen, tran- 

sportcolonnes en geschutemplacementen 

werden door Britsche jachtvliegtuigen 

    van gsringe hoopte aanyevellen. Waar- 
deliik 

jachtvliegtuig ncerstortte toen bet, na 

door Britsche jachtvliegtuigen te 

genomen werd hoe een vij 

  

zijo 

aangevallon, een landing trach:te uit 

te voeren. Het toestel werd waarschijn- 

lijk vernield, 

  

s te Brest werd in 

den afgzloopeo nacht wederom met 

De marine 

vele bommen bestookt. 

Dri: toestellen worder vermist van 

die, welke aan de operaties overdag 

deelnamen, terwijl &€n vliegtuig niet 

van de nachtelijke operaties is terug- 

gekeerd. 
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Een voor Turkije beslissend 
oogenblik. 

Londen, 6 April (Reuter). Is een 

redevoering te Nottiogbam verklaarde 

de minister van Binneolandsche Zaker, 

Herbert Morrison, zinspelende op de 
Duitschland 

aan Joegosiavi& en Griekenland: ,Ik 

hoop, dat Turkije zal beseffen, dat dit 

het oogeoklik is om te beslissen, nu 

oorlogsverklaring door 

de velligheid van den geheelen Bai- 

kan op het spel staat,”" 

Morrison juichte het Joegoslavisch- 

Rassische non-agressie-pact toe en 

zeide: ,Wij mocten er niet te veel 

waarde aao bechten, svoch wanneer 

het eca keerpunt bereekent in de po- 

litiek van de Sovjzt-Unie dan zal bet 

een goed ding zijn, niet alleen voor 

Europa, doch ook 

Unie.” 

voor de Sovjet- 

Griekenland. 
De Duitsche inval. 

Britsche versterkingen. 

Londer, 6 Apri! (Aneta Reuter). Ben 

Officieel uitgegeven communigu€ ver- 

klaarde, dat Britsche, 

Nicuw-Zeelandsche troepen reeds in 

Griekepland zijn en dat de R.A.F. in 

Grickenland krachtig is versterk. 

Australische en 
  

De Britsche troepen. 

Londen, 6 April (Reuter). Een leger 

van Britsche, Australische en Nienw- 

Zeelandsche troepenis reeds in Grie- 

kenland geland. Bovendien zijn dein 

Griekenland opereerende afdeelingen 

van de Royal Air Force krachtig ver- 

aterkt. Deze feiten werden onthuld in 

cen heden, Maandagmorgen, uitgege- 

ven speciaal communigut luidend : 

»Nadat door het binnentrekken ven 
Duiteche trcepen in Bulgarije de lang 

dreigende Duitsche invasie van den 

Balkan cen feit was geworden, heeft 

de regeering van het Vereenigde Ko- 

ninkrjk, na volledige raadpleging van 

de betrokken do 

cen leger naar Griekenland gezonden, 

inion-regeeringen, 

  

bestaande uit troepen van Engeland, 

Australi&en Nieuw-Zeeland, om schow- 

der aan schouderte staan met de sol- 

daten van onze dappere bondgenoo- 

ten ter verdediging van hun vader- 

landschen bodem. De Britsche lucht- 

macht, die sedert eenigen tijd in Grie- 

kenland tegen de Italianen opereerde, 

is krachtig versterkt,” 

Londen, 6 April (Reuter). De be- 

weringen van Duitschland en Ita! 

  

  

  

over de sterkte van de Bsitsche troe- 

pen in Griekenland loopen erg uiteen. 

De Duitsche militaire woordvoerder 

sprak in dit verband eenige dagen ge- 

leden van 350.000 man. Von Ribben- 

trop had bet in een notaaan deJoe- 

goslavische en Grieksche gezanten te 

Berlijn over 200.000 man, terwijl 

Gayda in de ..Popolo d' Italia" over 

100.000 man sprak. 

Londen. 6 April (Reuter). In gezag- 

hebbende kringen te Londen noemt 

men de Duitsche beweringen omtrent 

Britsche operaties in Joegoslaviz, de 
aanwezigheid van Britsche troepen 

aldaar en het bezit van Joegoslavit, 

de aanwezigheid van Britsche troepen 

aldaaren het bezit van Joegoslavische 

luchtbases door de Britten, ,,niets dan 

proefballons, welke ten doel hebben 

ons deze berichten te doen bevestigen 

of tegenspreken”. 

Boodschap van den Griekschen 
koning. 

Athene, 6 April (Reuter). In een 
bezielende "boodschap aan zijn volk 

n.a.v. den Duitschen aanval op Grie- 

kenland verklaart Koning George der 

Heilenen: .,Met Gods hulp zullen wij 
de overwinning behalen. Het Griek- 

sche volk, dat de wereld heeft ge- 

toond, dat het zijn eer boven alles 

stelt, zal het land tot het bittere ein- 

de tegen dezen tweeden vijand ver- 

dedigen. Griekenland, dat heden door 

een ander rijk werd aangevallen, is 
— hoewe! bet k!ein is — zoo groot 
dat het niemand zal toestaan het aan 
te raken. Onze strijd zal hard en mee- 

doogenloos zijn. Wij zullen niet bang 

zijn. Wij zullen-al ons lijden dragen 
en voor geen offerterugdeinzen, doch 
de overwinning wacht ons aan het 
einde van den weg om Griekenland 
opnieuw en voor alle tijden te kronen. 

Wij hebben aan onze zijde mach- 
tige bondgenooten in het Britsche 
rijk met zijn onverzettelijke wil en de 
Vereenigde Staten met hun onuitput- 
telijke voorraden. Wij strijden schou- 
der aan schouder met onze Joegosla- 
vische broeders, die hun bloed teza- 
men met ons verge'en voor het heil 
van den gehee'en Balkan en van de 
menschheid. 

Wij zullen winnen met de hulp van 
God en den zegen van de Heilige 
Maagd.” 

Duitsche luchtaanvallen. 

Athene, 7 April (Reuter) Talrijke 
Duitsche luchtaanva'len op Grieksche 
steden en dorpen worden bekendge- 
maakt in een officieel communigu€, 
dat tevens verklaart, dat drie Duit- 
sche vliegtuigen werden neergescho- 
ten. Eenige slachtofiers werden ver- 
oorzaakt onder de burgerbevolking en 
ecnige huizen zijn beschadigd. Te Pi- 
raeus werd een vrachtechip bescha- 
digd. 

  

wordt lid van den Bond van Radioluiste- 

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

U dient daarmede Uw eigen en het 

algemeen belang. 

Inlichtingen bij den Secretaris, 

  

J.P. Coenweg 27. 

  

  
    

  

    

  

Boekarcst, 7 April (Reurei). Heden | ceses beinvlo:den. Dat Batavia - C. 
: an Sa beteek et, dat emand de 

werd bevestigd, dat Roemenit bij Joe- | viiheid 01 de cer'en de 

oslivi8 heeir geproresteerd tegsn ver- | rechten van Roemeenit aan « tasten”. Pe nan 

E U I L L ETO N cevig mededooger, langzaam maar bsel | de grot b | zoodat ik weer ach- | de gevoigen te denken. Gelukkig kon | men! Dis gedachte maakte me gek 

zeker steeg, den doode vinden, drorg | teruitgedreven werd. Tusscben de beide 1 ik zwemmen, al had ik niet veel uit- 

SPAANSCHE DUKATONS 
(Spanish Doubloors) 

Uit het Engelsch 

van 

Camilla Kenyon 

64) 
Hoe had ik hem kunsen vergeten, 

diep verraderlijken vijand, die na eeo 
paar uur van rusi, telkens weer terug 

kwam, op z0oek ngar uwe prooi? 

Crusot had me gewaarschuwd ... en 

toen ik niet had wiilen luisteren, was 

hij weggegaan en nu was ik alleen! 

Es toch al was ik op dat oogeoblik 

bang, doodsbang zelfs, toch was iker 

van overtuigd, dat het me op de een 

of andere mavier lukken zou om te 

ortsnapeu. Dat bet mijn lot z0u kun- 

nen wordep, om in darjdonkere, drei- 
geode water dat 100 gestadig, zonder 

      

io 't begia niet tot me doo 

Met cea 
agyst 

  

odbeschrijflijk gevoel van 
up ik het water ir, om-z00 de 

witmonding aan den baaikart te berei- 
k Maar doordat de bodem scbuin 
aflizp, werd het water bij elken stap 
dieper. Na ecer tiental scbreden kwam 
bet tor aan mija koie#n en kon ik 
slecbts met moeite wadend verder 
komer. Op dit oogenb'ik sloeg eeo 
groote golf naar bissen en voordat 
ik wist, wat er gebeurde, werd ik tot 
aan mijn mddei nat, en verblind door 
het opspartende schuin opgencmen en 
met kracht tot achter in de grot tc- 

dreven 

    

   
   

  

Met een afscbuwelijk zingend geluid 
lep de goif terug. Ik baide mijo 
Vuisten en probeerde voor den tweer 
don keer de uitmonding aan den basi 
kant, welke me de eenige kans op 
behoud bood, te bereiken, Maar 't 
water was io die korte oogeoblikken 

veel dieper geworden en bijna onmid- 

dellijk kwam er een tweede golf met 

een krachtige opstuwing van 't water       uitmondingen stond een verschrikkelijk 
sterk strocm, alsof het een bergrivier 
was, weike door een te rauwe rots- 
kioof heengeperst werd, z00 woesten 
dreigesd, met zulk een geweldige 
stuwing stroomde bet water door de 
gang naar de baai. 

Ten einde raad vluchtte ik raarhet 
hoogstgelegen gedeelte van de grot, 

maar zelfs daar achtervolgde de zee 

me. Het water steeg pu onrustbareod 
snel—dan wierp het me met kracht 

tegan den wand, dan liet het me voor 

een kort oogeoblik los. Met bloedende 
vingers trachtte ik me aan den glad- 
den rotswand vast te klemmez. 

Eindelijk, na een verschrikkelijken 

angstaanval, waarin bet me toeleek, 

dat ikzelf op grooten afstand vaar 

mija cigen angsrtgegil stood te luisteren, 

kwam er een oogenblik van kaimte. 

Ik begreep, dat ik maar &&a kans had, 

om het er levend af te brengen. Ik 
moest den stroom tusschen de beide 

uitmondigen zien te bereiken en me 

er door laten meevoeren, zonder aan     houdingsvermogen. Misschien zou bet 

me gelukken, levend door de uitmon- 

ding aan den baaikant te komen: dan 
had ik kaos, dat het water me tegen 

en van de half onder water liggende 
rotsen zou aanspoelen, waaraan ik me 
dan zoo lang zou kunren vastklemmen 

totdat er hulp kwam—en liep het 
verkeerd af, dan zcu 't teominste in 
bet open water in het zonlicht gebeu- 
ren en niec als een rat in de val in 
die verscbrikkelijke grctl Zonder ver- 

der tijd te verliezen, probeerde' ik, 

zwemmende, de uitmonding te bereiken. 

Maar op dat oogenblik schoot me 

een afscbuwelijke gedachte door bet 
hoofd: mija voeten zonken als lood, 
zelfs mijn aogstkreet bestierf op mijn 
lippen. Ik had de haaien vergeten. De 
zwarte, 'scherpe vin, de plotselinge 

sehildering van den zilverwitten buik, 
die verscbrikkelijke kaken, geoperd — 
neen, neen. dan was 't beter om hier 
te sterveo, dan was het water veel 
beter! Ais—als de haaien ten- 
mioste vietin de grot kwa-   

van angst. Ik beriner me flauwtjes, 
dat ik tcaen den steilen, gladden wand 
trachtte op te klimmer, dat ik vocbt 
om den reddingbrengenden rand, vijf 
meter boven mijn boofd, te bereiken, 
Naderhard bewezen mijn bloedende 
harden en mijo ingescbeurde nagels 
hoe wanhopig ik 't gebracht had. Ea 
ik herinner me, dat ik een paar maal 
slipte en wegzonk, onder water, en 
hoe benauwd ik 't had en hoe ik 
Wworstelde, om weer boven te komen. 
En onopboudelijk gilde ik, gilde ik 
als een wanhopige om hulp. - 

Wordt vervolgd.
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