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VRIJDAG II APRIL 1941 

matraansche bouwstijlvormen, welke 

hun oorsprong vinden in een grheel 

andere levenssfeer van de Westersche, 

niet.altijd mogelijk is. Niettemin wordt 

de meening, dat bij de uitvoering van 

gebouwen zooveel mogelijk rekening 

dient te worden gehouden, met den 

bouwstijl van de omgeving, door de 

regeering gedeeld. Dit blijkt o.a. hier- 

uit, dat de bouw vas woningen van 

Inheemsche bestuursambtenaren thans 

plaats heefc volgens ovtwerpeo, welke 

gebasseerd ziju op den Javaansche 

bouwtrant Aan de nieuw standaard- 

ontwerpen voor scholen ea politie- 

kazernes ligt een zelfde streven ten 

grondsiag. Het ligt echter in de be- 

doeling deze gedragsiijo niet alleen bij 

de overheidsgebouwen te volgeo, maar 

ook op het gebied van den bouw van 

woningen voor de verschillende maat- 
t/m: Februari 1941 f 92.507.74 

Maart. 1941 «138.64 | sehappelijke groepen, ieder naar haar 

K0273638 0273638 cigenaard, waarbij tevens rekening dieat 

58 F- Iteworden gehouden met eischen van 

Vereonigde Privs Bernhard- & 

Spitfire Fovdsen. 

/m Februari 1941 £ 8.048.58 

Maart '41 (Propaganda 

Groep).: » 

Maart 'M (Diverse. 
bijdragen) ,, 

1.175.60 

312.— 

£ 9.536.168 Ha ——— 

Krachtig Iodig Actie. 

t/m Februari 1941 t 395897 | Een huwelijkskwestie voor 

Maart '41 » 285.23 den Landraad. 

hk 424,20 Op: Dinsdag, 8 Maart j. I.. werd door' 
2 RS 

den. Landraad vam Kediri: een huwe- 

Steunfonds Griekeoland: » ljjkskwestie behandeld, waarbij eeo 

tAm Pebruari 1941 f 2.132.07 | zekere Midjan en. Djairah door den 

Maart '4I pe 24.— | pengitoeloe niet.in den echt verbonden 

F 215607 | kon worden, aangezien bejden niet van- 

Comitk Stads- en Landwachten i/d 

Residentie Kediri. 

Jm Pebruari 1941 Ko 65719 
Maart '41 » 741.84 

£ 1.40503 £ 2.405 03 

Het nieuwe stadsplan. 

Binoenkort zal het ontwerpea van 

cen nieuwestadaplan voor de Gemeente 

Kediri aan de beurt zijn. 

Met de bebouwing zal niet allaen, 

wat betreft de overheids-gebouwen, 

maar ook wat betreft den particulieren 

wonisgbouw: rekening: wordea gehou- | 

dia met de cultureele belangen vam 

da: Indonesisehe samenleving. Het: de- 

partement van. Verkeer en Waterstaat 

beeft er de aandacht van het gemeen- 

tebestuur op gevestigd, dat in den 

VYottiraad door eenige leden er op 

Werd gewezen, dat op het gebied van 

den wesinghamwe waining  mekening ia 

gehouden vam genoemde samenleving. 

De Javasustie, Minanghabsusche en 

Sumatraansche houwatijlen, welke ieder 

voor zich op architectonische gebied 

een bepaald type vertegenwoordigen, 

komen bij de in de laatste.jarer ga- 

volgde architectuur hop: mear: is, het 

gGedrang. Deze leden, drongen ex op 

aan bij de uitvoering van bouwwerken 

z00weeli magelijk aandaciit teschoaken 

aan dan bowuntiji van da engexing. 

Na is de Regeering van oordeel, dat. 

de aan veleoverheidsgehouwen te stel- 

len ciseben- vam doelmatigkeid veclal 

van dian. sand zifa. dat: de toepassing 

wan Jawannache, Minangkabauscbe Su- 

doelmatigheid en hygiine. Om in de 

praktijk iets op dit gebied te bereikeo, 

zal medewerking der locale ressorten 

noodig zijn, vooral omdat deze gemeen- 

schappen met de taak vao de verzor- 
ging van, het inheemsche onderwijs 

belast zijo. Io verband met de groote 

uitbreiding van het onderwijs, kan biar 

kal dadelijk met deze.opvattingen wor- 

"den rekening gehouden. 

denzelfde godsdienst waren. en &€n van 

beidea niet tot cen andere godadienst 

wilde overgaaa,. Beiden waren, inwo- 
ners van de dessa Boeloesari, onder- 

district Grogol. Midjan was Christeo, 

terwijl Djairah Mobammedaansche. Op 

hun verzoek om het buwelijk door den 

penghoeloe te doen voltrekken, wei- 

gerde-deze partiaent, aangezien de voor- 

scbriftem uan. de Islam dit && :maal viet 

toelaat. Briden gingen daarna naar het 

kantoor voor den Ioheemschen Burge- 

lijken Standg. daah ook hier dersvozden 

mecilijkhedeo, Djairah-moest namelijk 

cerat can verklaring:van den penghoe- 

loe hebiten, dat deze geen bezwaar 

| had ap: Bmer buwelijk. Immers, artikel 

76. van da ,kluwelijksordonnantie voar 

Inheemscha: Christenen, sub. 7 van de 

regeling op: de gemengde huwelijken” 
had dit voorgescheven. Doch ook dezen 

keer wilde de- pesghoeloe geer ver- 

klaring afgeveo, aangezien het stand- 

lipan. van den Islam het z00'n huwe- 

Ik niet geldig verklaarde. Ec bleef nog 

alleen kta uitweg open. De vader vambet 

meisje had aankl-cht in gediend bij den 

Landraad van Kediri middels dan Amb- 

tenaar van den Inheemschen Burgelijhen 
Stand. Naae: aanleiding van artikel 7 

sub 2 van de ,Regeling op de gemengde 

huwelijken”, hetwelk luidt: Versehil 

van ras, godsdienst en stand kan het 

huwelijk niet anmogelijk maken'', stand 

de Landraad van Kediri dit hbuwelijk 

toe. Dat beiden in hun schik waren, 
laat zich begrijpen. Midjao verklaarde 

voor den Landraad nog, dat zija hu- 

welijk op Woendag 16 April dezemzal 

plaats hebben. 

  

  

Voortuigenbelasting. 

Twee maal per jaar geind. 

De inoing van de voortuigenbelas- 
iting van bet regentschap geschiedde 

tot nutoe volgens de jaarlijksche met- 

hode. De belasting moest over een 

voljaar worden voldaan en wel in de 

maand Januari. Voor een groot deel 

van de belastingplichtigen leverde de- 

ize regeling bezwaren op, omdat de 

betaling moest gescbieden, juist in een 

voor de bevolknig'in economisch op- 

zicht ongunstig tijdvak. In de praktijk 

werd met deze bezwaren reeds reke- 

ning gebouden door het geven van 

'uitstel tot de maand Maart. Thaos 

| werd echter cen verandering in de 

| verordening szangebracht waardoor 
| voortaan in twee gelijke termijnen 

betaald kan worden: er 

geen uitstel meer wordeo verleend. 

Het namen van deze beslissing stuitte 

tot gu toe steeds af op de hoogere 

kosten. Deze bezwaren zijn »u reeds 

ondervangen. Wij hopen, dat het Ge- 

meentebestuur ook weldra tot dit voor- 

beeld zal overgaap. 

zal evenwel 

De weg naar Besoeki. 

De weg naar Besozki, het koele 

bergoord op bet Wilis-gebergte, ver- 

keerde, wat het: gedeelie tusschen km. 
21 en 22 betreft, sinds geruimen tijd 

in een slechten toestand. Sinds hetjaar 

1930 doen zich daarter plaatse telkens 

regenbuien 

voor van ongeveer 50 cM. per jaar. 

De weg rust op lossen grond, welke 

steun vindt op een kleilaag, en giiidt 

lapgzaam maar zeker van de helling af. 

De regentschapsraad vond, dat de 

toestand onmiddellijk verbetering be- 

hoefde, want de helling werd steeds 

steiler en steiler. Verbetering van den 

weg bleek niet mogelijk te zijo, zoodat 

tot omlegging werd besloten. 

na. zware verzakkingen 

Deze werkzaamheden, waarvan de 

kosten of £:1700,— geraamd zijo, vor- 

deren snel en zullen spoedig gereed 

zijo. Ongeveer 14.000 M3. moest ont- 

graven worden, aan weik werk onge- 

veer 150 mar bezig is. Het is dus 

tevens een mooi werkverschaffings- 

object. 

Wjg vernemer, dater tegeswoordig 

veel vraag is vaar bouwterreinen in 

Besoeki doch er is weinig grond be- 

schikbaar. Dz gewestelijke raad, die 

io 1903 de pasangrahan liet- bouwen 

en een tuindorp wilde stichten, beeft 

later van die planven afgezien en de 

gronden aan het land teruggegeveo. 

Het boschwezen, dat de gronden in 

beheer kreeg, besloot tot reboisatie 

Over te gaaa en is thans niet meer 

bereid er gedeelten van af te staan. 

Zoo doende is er momenteel weinig 

grond te koop, terwijl het bezoek 

steeds grooter wordt. De pnsanggra- 

han van bet regeotschap floreert uit- 

stekend! 

SPORT. 
Voetbal. 

Een belangrijke voetbal- 

wedstrijd. 

SOLO - KEDIRI 

Op Zaterdagmiddag a.s. zal op bet 

Gemeentelijk Sportterrein ,Koewak”   cen voetbalwedstrijd gehouden worden 

tusschen de bekende p'aatselijke voet- 

balvereeniging. .Doho” 
Moeda”, van Solo, welke is samen- 

gesteld uit een combinatie van spelers 

van eenige bekende. voetbalvereenig- 

en Sinar 

nigen aldaar. 

Wij durven voorspellen, dat deze 

wedstrijd zeer interessant en spannend 

zal zijo. 

De opstellingen zijn als volgt : 

»Simar Moeda” Solo: 

T. S. Nathanoel 

Soeparto Koesni 

Soboed Santoso Tong Lian 

Mustapha Soejadi Soen Bing 

Bing Liong Djing Loen 

Soekarman Roosmadji 

Noor Sarmoedji Dajat 
Taslar Hadi Tahal 

Soetidjan Doel 

Tjabjovo 

»Doho”, Kediri 

RICHE THEATER. 

Heden t/m Zaterdag 12 April 

Gong's machtige Avontureofilm 

»ROSE OF THE RIO GRANDE" 

met de bekoorlijke Movita en John 

Carro!l in de hoofdrollen. 

Een film, welke zich afspeelt in 

Mexico, bet land van de beroemde en 

bekoorlijke senorita's enz. enz. 

Het verhaal van een bandiet, die 

geschiedenis maakte met zija zwaard 

en zijn liefde! 

Kortom, een film, die van begin tot 

eind boeit en ongetwijfeld in ieders 

smaak zal vallen. 

MAXIM THEATER. 

Heden t/m Zondag 13 April 
SPRING PARADE" 

Deanna Durbin's acbtste, grootste ea 

betooverendste filmtriomf. 

Hier is Ster.... het Verhaal.... de 

Muziek.... de Film waarop U gewacbt 

beeft! 

J.G.W, DEKKERS 

Abonnements 

  

advertentie gereduceord tariet. 

LOSSE ADVERTENTIEN BIJ VOORUITBETALING. 

24e Jaarcang 

Een vroolijke, lackende, zingende, 

dansende Deanna stralend van levens- 
vreugde, eleganter, berooverender en 

boeiender dan ooit ! 

Heerlijke meesleepende walsen..... 

opwindende Hongaarsche muziek..... 

betooverende romance... sprar kelende 

humor, dit alles zal een ieder in ver- 

rukking brengen ! 

In de rolbezetting worden 

genoemd: Mischa Auer ( overbekend 

om zijn dwaze rolien), S. Z. Sakali 
(de Hongaarsche acteur, die met zija 

verder 

eerste Amerikaansche rol als tooneel- 

scbrijver in ,Ivsa Date” zoo'n succes 
oogstte), Butch & Buddy (de twee 

muzikale deugnieteo uit ,,The Under- 

Pup”) Aone Gwynne (een talentvol 
opkomend sterretje ) en vele anderen, 

die allen bet 
bijgedragen om Deanna's Achtste film 

tot een groot succeste maken, Deanna 

Durbia zingt vier liederen in dit film- 

hunne er toe hebben 

werk, dat door den eminenten Henry 

Koster werd geregisseerd en waarvan 

de geniale Joe Pasternak de productie- 
leider was. Het is opvaliend, dat haar 

stem mooier en voller is dan ooit te 

voren. Het publisk zal ongerwijfeld 

enthousiast zijn over ,,Spring Parade”, 

een film die ook in Kediri civolle 

zalen zal trekkeo!! 

Politie rapport. 

Tegen H. Dakelan, wonende Koe- 
wak werd P. V. opgemaakt, terzake 
Iichte mishandeling van T., wonende 
Bardjaran. 

Tegen M., wonende Sobangoe (Nga- 
diloewib) werd P. V. opgemaakt, ter- 
zake verduistering van lijfgoederen ter 
gezamenlijke waarde van f 1,72 ten 
nadeele van”s Landsgevargenis aihier. 

Heer J. F. K., wonende Djsngkol 
(Paree) doet aar gifte van dicfral van 
cen riiwiel ter wearde van f 10— bet- 
welk onbebeerd voor het stavovs-,e 
bouw (S.S.) alhier was geplaatst. 

S., wonende Koewak doet aangifte 
van een yijwiel ter waarde van f80—, 
uit ia zijn wonirg, 

aaaaaaawwwwwwwwjwywywy5i @ aa ) 
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in 5 kleurendruk 

op Schaal 1: 500.000 

waarin opgenomen:   
    

Tweedehandsch Menbilair. 

    

EEN PRACTISCH, HANDIG EN KOSTBAAR 

WERK VOOR EEN LUTTEL BEDRAG! 

DE AUTOWEGEN -ATLAS 
van JAVA MADOERA en 

1 3,25, 

op stevig ivoorcarton 
met Cartonnen omslag e» linnen rug. 

in totaal 9: aansluitende kaarten compleet bijgewerkt, en 

alle berijdbare wegen 

Kilometerafstanden van plaats tot plaats 

Hoofd-Afstandstabel voor grootere afstanden 

Bergen en plaatsen met hoogte-cijters 

Spoorwegen, Vliegvelden, Ondernemings - fabrieken 

Pasanggrahans en vele aanwijzingen voor toerisme. 

Verkrijgbaar bij de Ked, Snelpers. 

Emballeeren 

(Ook voor Europa en de buitengewesten) 

Meubelmakerij 

Agentschap : 

Java Koelkasten. 

  

BALI



  

  

  

Nog H 

90 
Mzt de bekoorlijke MOVITA, beken 

in de cast. Het verhaal van een bandiet, 
welke zich geheel afspeelt in het mooite ME. 

bekoorlijke senorita”s. Ongetwijfeld zal de 

  

Mist dit niet! 

Vooraf : Het NIEUWSTE OORLOGSNIEUWS! 

Attentie ! Zaterdagmiddag 4.30 u. 

Zondag 13 en Maandag. 

Warner Bros gigantische filmschlager. 

sDE KLEINE MA 
Met de beroemde sterren FREDRIC MARCH—O 

  

DE film, die U gezien moet hebben! 
Mist deze groote en machtige film niet! 

  

»sOPRI 
DE film, waarop vrijwel cen ieder gewac 

brengen. Ziebier een vroolijke, lachende, zingende, 

ter...... betooverender ..... 

MAXIM THEATER 
Vanaf Vrijdag 

DEANNA DURBIN'S achtste, grootste en betooverendste filotriomf 

NG PARADE." 
bt heeft! &a weike ongetwijfeid een ieder in verrukking zal 

dansende DEANNA, stralend van leveosvreugde, elegan- 

boeiender dan ooit! Op alle plaatsen, waar deze prachtfilm recds vertoond 

11 tm Zondag 

n en Morgen I2 Apr. as 

SE OF THE RIO GRANDE. 
d uit vele groote films, JOHN CARROLLe. a. uirstekende 

die geschiedeois maakte met zijn zwaard en zija liefde! Beo film, 

XICO, bekend om haar schitterende natuur-gezichten ta hare 

z2 mooie film in ieders smaak vallen, 

bten 

  

Kindervoorstelling ! 
14 Apr. 

DONNA" (Anthony adverse) 

LIVIA DE HAVILLAND e. a. vooraanstsande artisten. 

  

3 apr. 

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

Komt en geniet! 100”/, amusement ! 

N.B. Vooraf als SPECIALE ATTRACTIE Het ACTUEELE OORLOGSNIEUWS! 

Attentie Zaterdagmiddag 4.O u. 
Zondagmorgen jou. 

Is tm Donderdag 17 

De grootste en machtigste fantasie film, ooit vertoond 

Flash Gordon Conauers the Universe” 
FLASH GORDON VEROVERT DE PLANETE 

IETS NIEUWS IETS BYZONDERS! 

Ziet het la ged (12 dee!en) vanaf 14 t/m 17 Aprii 

en 28 @Gd (tevens, 

Een Geheimzinnig 
viertal. 
  

Woordenoffensief is 

Belangrijk. 

Analyse leidt tot ontdekkingen. 

Engeland beschikt over een specia- 

len dienst voor het analyseeren der 

vijandeliike radiopropaganda. Hoe die 

werkt en welke resultaten hiermede 

worden bereikt, vertelt ons W. Hillman 

ia Colliers Weekly. 

Ia sommige opzichten gelooft de 

Britsche Regeering, dat het belangrij- 

ker is. Een anaiyse vao het 

woord, dat in de propaganda verbor- 

gen is, gecft een goed denkbeeld van 

ware 

wat voor plannen er gemaakt zija in 

den huidigen strijd. 

Op deze theorie bouwend hebben 

de Britten een methode toegepast om 

de strategen achter het Nazi-woordof- 

fensief te onderkennen. Zij hebben vier 

schitterende psychologen benoend tot 

propayganda-analisten. Officieel omvat 

hun werk het analiseeren van de vij- 

andelijke woordenbommer, even z00 

wetenschappelijk als de Britsche muni- 

van vlieg- 

  

tie-deskuadigeo fragmen 

tuigbommen onderzozken, die te Loc- 
den zijn uitgeworpen. 

Het laboratorium 

Groot-BrittanniE, 

listen de werkelijke samenstelling van 

Hitler's woordelijk artillerievuur bepa- 

van   propagand   

waarin psycboana- 

len, is geheim gebouden. 

Het is nog steeds een gebeim voor 

millioznren Engelschen. 
Ik kwam bij een toeval het bestaan 

ervan te weten. 

De zaak moest cerst met hooge Re- 

geeringsambtenaren besproken worden, 

alvorens het mij toegestaan werd iets 

terzake te scbrijven. 

Alleen de moderne wetenschap, de 

totale oorlog en het gebruiken van ra- 

dio sls wapen konden hen doen ont- 
staan. Zij geloovep, dat Hitler heel 

wat zei, toeo bij in Mein Kampf ver- 

klaarde, dat In den oorlog, woorden 

daden zijo. 

Zij beschouwen dit als de sieutel tot 

de mentale vorderingen van den Fucbrer. 

Dat is misschien het eenige wat zij ge- 

looven van wat Hitler ooit beeft ge- 

zegd. Het is ,,het stokpaard” van de 
vier psychoanalisten. 

De vier personen komen iederen dag 
bijeen aan een koffietafel. Zij maken 

cen wekelijksch rapport, dat doorge-   

| 

| 
| 

1 
zonden wordt naar het Kabinet en de 

van buiteolandsche zakeo 

oorlog, marine en luchtvaart. 

Cicca drie honderd 'waakzame 

steraars en traoslateurs onder toezicht 

van de British Broadcasting Corpora- 

tion pemen alle uitzendingen op van 

ministeries 

lui- 

ieder radiostation op bet Vasteland bij 

dag en in den nacht. 

De vier psychoanalisten bestudeeren 

gezegd wordt op de 

aethergolven uit Berlija ea Rome. 

Woorden zijn als asch van een sigaret, 

vingerafdrukken en voetsporen in de 

soeeuw voor deze speurders. 

speciaal wat 

D2 uitgezonden woorden zija voor 

her de sleutels. Zij weigeren te luiste- 

r2n naac bianeolandsche inlichtingen, 

zij weigeren geheime rapporten in te 

kijken en bestudeerer slechts de nieuws- 

berichten en propaganda van Duitsche 

en Italiaansche radiostations. Voor het 

eerst in de militaire wetenschap wor- 

den de methoden van Professor Sig- 

muod Freud toegepast. 

De vier psychoanalisten bekommeren 

zich waarheid of de 

valschheid van wat er gezegd wordt, 

dat is de taak van het ministerie van 

inlichtingen. 

viet om de 

Waarom. 

Woorden verraden, wat er in den 

geest van de sprekers omyaat. Woor- 

den ontbulien dz bedoelingen en plan- 
nen van de sprekers. De tekst en niet 

de feiten is de belangrijkste. 
Waarom 

bijvu. na commentaren in bet Engelsch 

te bebben uitgezonden, zekere details 

weg, wanneer hetze!fde bericht uitge- 

zonden wordt in het Fransch of Hin- 

doestansch? Waarom wordt er speci- 

aal nadruk gelegd op berichten, die 

laat de Duitsche zeoder 

vermoedelijk van algemeen belang zijo, 

wanncer die uitgezonden worden voor 

het Duirsche publiek, terwijl die weg- 

gelaten worden in uitzendingen voor 

Rusland, Zuid Amerika of Engeland? 

Waarom vertellen de 

radio-stations aan Noord Amerika in 
Italiaaosche 

het esperanto het tegengestelde van 

wat zij in bet Arabisch of Magyarsch 

uitzeodeo? Wat is de bedoeling van 

Duitsche eo Italiaansche en Russische 

uitzendingen, dat, terwijl zij hetzelfde 

onderwerp in dezelfde taal uitzenden, 

zij cen totaal verscbillenden indruk ge- 

ven? 

De antwoorden op deze vragen zijn 

genoeg om bet katje van de As uit 

den zak te balen. Zelfs indien de 

Deutsche Stimme of de Vox Romano   

! Kindervoorstelling 
Apr. 

Slotged.) ook 12 dio. vanaf 21 t/m 24 April, 

kuonen zij de waarheid 

niet verbergen voor deze vier buiten- 

gewone speurders. 

ontkennen 

Deze vier geheimzinnige personen 

waren dz eersten, die realiseerden, dat 
de Nazi's huv blitzkrieg willen voeren 

tegen de Lage Landeo in Mei. Zij 

voorzagen iets als de magnetische mijo. 
Zij voorspelden voorbereidende activi- 

teit op de Fransche kunst voor de 

invasie in Eogeland en ook zekere 

activiteiten io de Middellandsche Zee. 
Zij betwijfeldeo de. intrede van Italig 
tot den oorlog.niet. Zij waarschuwden 

voor Hitler's plannen betreffende de 
Fraosche vloot. Zij vermoedden, dat 
de Duitschers een vredesoffensief in 
Juli zoudeo iozetten, 

Ik kan thans onthulleo, dat deze 

vier psychologen niet geloofden, dat 
de Nazi's verleden zomer een ioval 
Zouden doen in Bogeland. Hun diag- 
nose—en zij waarscbuwdea de Britsche 

Regeering—was, dat de Nazi invasie- 

voorbereidingen gedeeltelijk een poging 
waren om grootscheepsche Britsche 

marinetonnage af te leiden van de 
convooiplicht en om de vernietiging 

te verhaasten van het Fraosche kolo- 
niale rijk. Duitschland zond invasie- 

verhalen uit naar Eogeland, de Fran- 
sche koloniga ea naar andere deelen 

van de wereld, Nazi radiostations 

zeiden weinig van tegen het 

Duitscbe volk. 

De 
ondaoks 
commentaren 

iovasie 

vier psychologen voorzagen, 

vriendschappelijk Russische 

op boe Londen het 

bombardement kon nemen en hoe de 
R.A. F. de Luftwaffe strafte, dat de 

Russisch Duitsche betrekkingeo nauwer 

zouden worden. 

Hoe voorspelleo deze vier radio- 
speurders cea vijandelijke actie? Hier 

verhaal in de woorden van 

Professor Erost Kris, zooals hij het 

mij vectelde na toestemming van de 

is bet 

Britsche censuur en nadat ik mij ver- 

zekerd had van officieele bulp om de 

feiten te controleeren. 

Kris, het hoofd van de vier psy- 

chologen, die gedurende vijftien jareo 

assistent was van Freud, spreekt het 

best, waoneer hij op eeo neer loopt. 

Wordt- vervolgd:   
  

Tien millioen regeeringsdeelname in voor 
Indi& fundamenteel noodzakelijke 

industrieen. 

  

Bij den Volksraad is betreffende de 

Vle begrootingsafdeeling voor het 

dienstjaar 1941 een aanvullende be- 
grooting ingediend, welke o. m. voor- 

ziet in deelname door de Regeering 
in voor Indi2 fundamenteel noodzake- 

lijke industrie#a voor een bedrag van 

10 millioen gulden. 

Reeds meermalen is uiteengezet, dat 
en waarom de ontwikkeling van de 

nfjverheid in Nederlandsch-Iodig in 

het ecovomische beleid een belangrijke 

en groeiende plaats behoort in te nemen. 

In deeerste plaats heeft de ervaring 

geleerd, dat de betrekkelijk eenzijdige 

instelling van de productie van Neder- 

landsch-lodi8 io de veranderde en zich 

van den vrijhandel afwendende inter- 

nationale economische verhoudingen 

de gevolgen van bepaalde conjuoctuur- 

schommelingen voor deze gewesten 

maakt, 
gevarieerde productie het geval zou 

behoeven te zijn. 

In de tweede plaats kan het vraagstuk 

van den tocnemenden bevolkingsdruk 

op Japa en Madoera en in sommige 

deelen van de Buitengewesten slechts 

worden opgelost, wanneer daartoe alle 

beschikbare methoden vaast elkander 

worden toegepast: onder die methoden 

neemt de vergrooting van de indus- 

trieele productie een belangrijke plaats 

ip, daar zij niet alleen werkgelegenheid 

kan scheppen voor vele duizenden ge- 

zinnen, doch tevens, blijkens de erva- 
rizg juist eeo belangrijk deel van de 
meer ootwikkelden tot zich trekt en 
het streven naar een hoogeren levens- 
standaard stimuleert. 

ernstiger dan bij een meer 

  

In de derde plaats accentueeren de 

oorlogsomstandigheden de gevolgen 

van een te groote afhankelijkheid vao 

bet buitenland met betrekking tot de 

voorziening in de-belangrijke hulpstof- 

fen en levensbehoeften. 
Bj dit alles komt nog de zeer be- 

langrijke factor, dat voor een goeden 

vitbouw van de moderne defensie de 
Ontwikkeling van bepaalde industrie#o 

een eerste vereischte is. 

Dit alles wil piet zeggeo, dat Ne- 

derlandsch-Indi# zich op autarkischen 
grondslag volledig zou moeten gaan 

outilleeren: tal van factoreo, zoowel 

betrekking hebbende op bet voorko- 
men vaa groadstoffen, als op de 
geschiktheid van de aanwezige arbeids- 

krachten zija voor een industrieele 

ontwikkeling in deze landen bepaal- 
delijk gunstig te noemen en die 

ontwikkeling zal, wil zij op gezonde 

basis plaats vinden, zich ook dienen 

te bewegen in de richting van die 
industrie#p, waarvoor de vestigings- 

factoren in behoorlijke mate aanwezig 
zjo. Dit geldt zoowel voor de socisal 

en economisch uiterst belangrijke mid- 

den-en kleinindustrie, als voor de 
grootere iodustrieele bedrijven, welke 
laatste slechts in eenheden van be- 

langrijken omvang, die een aanzienlijke 
kapitaalizvesteering eischeo, kunnen 

worden gesticht. Deze grootere be- 

drijven ziju niet alleen op zichzelf 

van beteekenis, doch moeten, zooals 

hier beneden nog vader zal worden 

uitgewerkt, tevens den grondslag hel- 

pen vormen voor een 'breedere ont- 

wikkeling van de klein-en midden- 

industrie. 
  

WILT U GAAN FILMEN? 

Laat U zich dan eerst volledig 

inlichten door 

VAN WINGEN 
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Beleefd aanbevelend 

L. H. SCHRAUWEN'



- Noorziening van 

  

nana maa 

» Ter bevordering nu van cen saelle- 

,0e ontwikkeling -van: die :grootere 

Industricele bedrijven:in Nederlaodsch- 
Indiz, welke in het economisch lands- 

belang gewenscbt zijo en waarvav de 

de vestiging-in verband met gunstige 

.factoren, of met de belangen der 

defensie, nu en. io de toekomst, verant- 

Woord is te achten, wordt het. nood- 

zakelijk geoordeeld de overheidsbe- 

mocienis terzake concentreeren en 

middelen uit te trekken om een meer 

actieve ontplooiiag mogelijk te maken. 

Daartoe is in de eerste plaats een 

. bedrag van tien millioen gulden uitge- 

trokken, waarmede van: landswege in 

dergelijke vitale bedrijven zal kunnen 
worden decigenomen. Zal de vorm van 

die deeineming in het algemeen zich 

mansluiten bij de gebruikelijke kapitaal- 

3 nijverheidsonderve- 

mingen—aandeelenkapitaal, obligaties 

en credieten — aard en mate van 

deelneming zullen worden bepaald 

eenerzijds door bet bij de bedrijven 

betrokken meer bijzondere lands- 

belang, anderzijds door de nood- 

zaak van of behoefte aan stimuleerisg 

van de noodige investeeringen en be- 

vordering van de industrieele kapitaal- 

vorming in Nederlaadscb-lodie zelf. 

Wanneer bij een industrie zeer bij- 

zondere belanger, bijvoorbeeld defen- 

siebelangeo betrokken zijr, we!ke een 

extra kapitaalinvesteering noodzakelijk 

maken, dan kan bet voor de hand lig- 

geo, dat het Land in het kapitaal zelf 
deelneemt. Voorts dient te worden 

bedacht, dat ia de buidige emstandig- 

heden rekening woet worden gehouden 

met het feit, dat verschillende kapitaal- 

goederen in prijs zijn gesteger, weshal- 

ve het ter voorkoming van overkapi- 

talisatie met .eigen” geld, gewenscht 

kan zijn een deel van het genoemde 

bedrijfskapitaal in den vorm van een 

aflosbaar crediet of een obligatieleening 

nan te trekken. Ook hier is, wanneer 

zulke credieten niet of moeilijk te krijgen 
vallep, voor landsdeelneming plaats. 

Tenslotte is ook een deeloeming 
' denkbaar, waarbij de landsaandeeleo 

bestemd worden om, wanneer dat 

mogelijk blijkt, naderhand aan particu- 

liere kapitaalbezitters te worden over- 

gedragen, waarbij tevens overwogen 
kan worden, om de grootte van de 
Coupures zoodanig te kiezen, dat ook 
de kleivere kapitaalbezitter een redelijk 

deel van zijo vermogen in deze bedrijven 

zal kunnen gaan investeeren. 

Het spreekt vanzelf, dat landideel- 

neming aan dergelijke bedrijven im- 
pliceert, dat, waar noodig, voorwaarden 

in het algemeen belang aan die deel- 

neming zullen worden verbonden. 

De thans reeds voltooide onderzoe- 
kingen, die het directe arbeidsveld voor 
deze werkzaambeden betroffev bebben, 
zija.in het kort samengevat in het 

onderstaand voorkomende overzicht. 
Het spreekt vanzelf, dat dit overzicht 

geenszicht geenszins uitputtend is en 

dat het noodige onderzoek, zoowel 

van Overheidswege als van particuliere 
zxijde, steeds verder zal worden voort- 

gezet. 

Het verdient nog opmerking, dat 
de ia het overzicht genoemde indu- 

strieen voor een belangrijk deel den 
grondalag -kuanen vormen voor tairijke 
bedrijven van kleineren omvang en 
derhalve aanleiding kuanen geven tot 
verder - voortgezette kapitaalinvestee- 

ring. Daarby zal het reeds bestaande 
Crediet voor klein- en middenindustrie 
—bet Fonds voor de Kieine Nijverheid 
en de al dan niet met regeeringsgaran- 

tie uitgegeven middenstandscredieten 
van de Algemeene Volkscredietbank, 

z0omede eventueele particuliere cre- 
dieten—verder kuanen worden ont- 
Wwikkeld en, mocht bet den daartoe 
benoodigden omvang verkrijgen, de 

oprichting van een iadustriebaok of 
de verrijking van de Algemeene Volks- 

Credietbank met een speciale afdeeling 
voor industriecredieten kuanen worden 
Overwogen. 

Naast dezen directen vorm van 
activeering is gebleken, dat ook op 

andere wijze bescherming voor be- 
paalde industrieEo, vooral io haar 
beginstadium, onvermijdelijk is. Naast 
de reeds toegepaste methodeo, is in 
dit verband met name van belang het 
Openen van de mogelijkheid om tot 
extra-afschrijvingen te geraken, ook   

aman ss — -. 

belemmeren. De io het buidige .ttjds- 
gewricht . opgerichte  bedrijven toch 
zullen hem kapitaalgoederen tegen vrij 
hoogen prijs moetea aanschaffen en 

derhalve belang erbij hebben, indien 
zy voldoende rendabel zijo, de extra 
investeering 100 spoedig mogelijk af 

te scbrijven. 
Daar met name de - oorlogswinstbe- 

lasting door het hoog opgevoerde 
tarief dezer heffing aan zulk een extra- 
afschrijvingspolitiek beperkingen kan 
opleggen, 'is een subsidiepost opge- 

bracbt, waaruit, tot eeo door de 

Regeering in overleg met belangheb- 
bendea vast te stellen bedrag, kosten 
van extra-afscbrijving in een bepaald 

jaar kunnen worden vergoed, indien 

en voor z0oover het betrokken bedrijf 

oorlogswiostbelasting betaalt. Door 
langs dezen indirecten weg de moge- 
lijkheid te scheppen den druk van de 

oorlogswinstbelasting op eenig bedrijf 

te verminderen of te elimineeren, kan 

met inachtneming van de bijzondere 
Omstandigheden van iedere geval wor- . 

voorkomen, dat deze belasting den 
een gewenschte ontwikkeling van in- 

dustrie zou kuonen belemmeren, terwijl 

de gevolgen voor het Land in feite 
niet verder kunnen gaan dan bet 

dervea van een bate, die, ware het 
bedrijf onder pormale omstandigheden 

tot oprichting gekomeo, evenmin zou 

zijo verkregen. 

Ook kan gedacht worden aan steun 
in dea vorm van garantie voor rente- 

en/of dividzndbetalingen gedurende 
een bepaald aantal jaren. 

Teneinde met betrekking tot boveo- 

Omschreven landsdeelnemingen, sub- 

sidies en garanties en mede ten aan- 
zien van andere reeds gebruikeiijke 

maatregelen van bescherming—zooals 

ontheffing van invoerrecht op kapi- 

taalgoedereo en bulpstoffen en bescher- 
ming tegen dumping—met de volstrekt 

vereischte snelheid tot beslissingen te 
kunnen geraken, ware de voorlichting 

aan de Regeering terzake op te dra- 

gen aan eeo ladustrieraad, die zal 
worden samengesteld uit de Directeu- 

ren van Financizn, Economische Zakeo 
en Verkeer en Waterstaat en den 
President van De Javasche Bank. Deze 
raad zal 'uiteraard zoowel belangheb- 

benden als deskundigen in ruime mate 

kunven hooren en tevens, wanneer 

andere departementen bij de zaak be- 

trokken mocbten zijo, zorg kuanen 

dragen, dat zija advies na overleg ea 
ia overeenstemming met betrokken 

autoriteiten wordt opgesteld. » 

Ter volledige behartiging van de 

defensiebelangen zullen voorts de Le- 

gercommandant en de Commandant 
der Zeemacht, telkens wanneer zij dit 

weoschen, of de raad daartoe bet 
voorstel doet, als leden ad hoc in den 
Industrieraad kuonen zitting nemeo. 

Echter komt het der Regeeriog 
gewenscbt voor aan dezen raad een 

commissie van bijstand en advies toe 

te voegen, die voor de vraagstukken 

vavjalgemeen maatscbappelijk belang, 

welke bij zja werk betrokken zijn, 

ook het noodige verband met de in 

de maatschappij levende inzichten en 
deskundigheid zal kunnen leggen. De- 

ze commissie, die onder voorzitter- 
schap zal staas van den Voorzitter 
van den Industrieraad en uit haar 
eigen. midden een plaatsvervangend 

voorzitter zou kuonen benoemen, ware 

samen te stellen uit tenminste Ten ten 
hoogste 11 leden, die gekozen kunven 
worden uit maatschappelijk georito- 

teerde, niet belanghebbende, doch wel 

economisch of technisch deskundige 
persooen. Getracbt zal worden te stre- 

ven maar een z00 goed mogelijke 

vertegenwoordiging van de versebil- 
lende deelen der samenleving, welke 
bij de grootere nijverheid betrokken 
zijo, en paar een z00 gtoot mogelijke 

onafhankelijkheid van de leden. 

Het secretariaat van den Industrie- 
raad ea van de commissie van bijstand 
en advies zal in het algemeen verzorgd 
worden door de Afdeeling Nijverheid 

van bet Departement van Econosmische 
Zaken, waartoe meer in bet bijzonder 

een academische kracbt dieot te wor- 
den benoemd, die de eigenlijke secre- 
tarisatswerkzaambeden zal uitoefenen. 

Oprichting van bedrijven. 

Hieronder volgt een overzicht van 
Industrieele mogelijkhedeo, waaromtrent 

indien de: fiscale wetgeving dit z0u | bet onderzoek zo0over is gevorderd, 
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dat tot oprichting van bedrijven zou 
kunnen worden overgegaan. Hierbij 
wordt aangeteekend, dat met de uit- 

voering van bedoelde plannen reeds 
een aanvang is gemaakt. 

Aluminiumfabriek. 

Een algemeen plan voor de verwer- 
king van bauxiet tot aluiraarde en 

aluminium met gebruikmabiosg van de 
energie uit de Assahanvallen voor 
de electrolyse van de grondstof is 

Opgemaakt en kan tot uitvoeriog wor- 
den gebracht. Voor dit plan moet op 

een kapitaaliovestatie van 25 a 30 
milioen gulden worden gerekend. Hoe- 
wel de oorlogstoetand hierin vertra- 

ging heeft gebracht, wordt met alle 

kracbt er naar gestreefd de uitvoering 
door te zetten. lotusschen wordt de 
voorzettiag der plaunen door de Bil- 
liton Maatschappij krachtig ter hand 

genomen. Verwacht wordt dat over 
ca. 20 maanden de Alumina-fabriek 
zal draaien, 

IJzer- en staalbereiding, 

Voor een bedrijf, dat uit hetin Ne- 

derlandseh-lndi& beschikbaar komend 
oud-ijzer (scrap) door versmelting en 
zuivering staal terugwint en bieruit 

dunne platen, profiel- en betonijzer 
fabriceert, zoomede evertueel speciale 

staalsoorteo,is een kapitaal noodig van 

ongeveer drie millioen gulden. Zoowel 
voor de defensie, als als voor de ma- 
teriaalvoorziening van de bouwnijver- 

heid en tal van andere takken van 

industrie is een dergelijk bedrijf van 

zeer: groot belang. In ta! van landen 

zijo reeds soortgelijke bedrijven geves- 
tigd. De grondstof voor de jjzer- eo 

staalbereiding is, zooals reeds werd 

opgemerkt, bier te lande aaowezig, 
aangezien alleen Java reeds thans jaar- 

lijks 30—40.000 ton afvalijzer expor- 

teert. Ben dergelijk smeltwalswerk zou 
Wwaarschijolijk afvalkoper, waarvab in 

Nederlandscb-Indi& jaarlijks ongeveer 
1.000 ton beschikbaar komt, rendabel 

kunven verwerken. De plannen voor 

de kapitaalvoorzieniog waren bij het 

uitbreken van den oorlog voltooid, 

dcch werdea door de bezetting van 

het Moederiand doorbroken. Het ligt 
in de bedoeling dit werk ondanks den 

ondervonden terugslag, toch zoo snel 

mogelijk tot stand te brengen. Deskun- 
dige hulp en voorlichting is van bui- 

voor werd reeds door den Heer Ir.). 
de Vries een studiereis maar Australit 
gemaakt, ter voorbereiding van den 

opzet, 

tenlandsche zijde verkrijgbaar. Hier- I:   

KENNIS EYANG. 
De heer DJIE TING HIAN, geeft 

bierbij kennis dat de voltrekking van 

het huwelijk van zijne dochter 

(Horteosia) LIE NIO DJIE 
en 

BWA DJIEN BING 

plaats zal hebben op den 12en April 

1941 des voormiddags te 11.30, ten 

zijoen buize. 

Klentengstraat No. 19 Kediri, 

    

Zwavelzure ammoniak.-fabriek. 

De opzet voor een dergelijke fabriek 

is mede uitgewerkt : de benoodigde ka- 

pitaalinvestatie ongeveer zeven millioen 

gulden. Gedacht isaan een bedrijf met 

een ZA-productie van 55.000 too. Zwa- 

velzure ammoniak is een onmisbare 

stikstofmest voor de groote landbouw- 

bedrijven, terwijl e stijgend gebruik van 

deze meststof in bet Inheemschp land- 

bouwbedrijf kan worden verwacht, met 

hiermede gepaard gaande toeneming 

van de productie van voedingsgewas- 

sen per oppervlakte.eenheid voor die 

atreken, welke hiervoor in aanmerking 

komen. Twee belangrijke mogelijkhe- 

den ontstaan hierbij, n.l. de gelijktijdige 

productie ven salpeterzuur en sterk 

zwavelzuur, die onmisbaar zijn voor 

de vervaardiging van kruit en andere 

explosieven, zerwijl voorts tal van an- 

dere chemische bedrijven mogelijk wor- 

den, indien deze zuren goedkoop op 

de markt kunnen worden gebracbt. De 

grondstoffen voor de ZA-productie zijo 

alle in Nederlandsch-ladi2 aanwezig. 

De mogelijkheid tot het verkrijgen 

van de benoodigde machines en des- 

kundige leiding bestaat, terwijl belang- 

stelliag voor het project aanwezig is. 

De projecten voor de door deze fa- 

briek moge ijk wordende productie kruit 

en trotyl worden uitgewerkt, 

Volledige projecteo voor de ZA-fa- 

briek zijo al in bewerking, terwijl een 

technisch bevoegd ondernemer reeds 

is gevonden. 

Wordt vervolgd. 
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PROTESTANTSCHE KERK 

Hollandsche Kerkdiensten. 

13 April Madioen gu. v.. 
Ds. Sikken 

(1ste Paasdag)" 
Ngawi 4u.45 o.—. 

Ds. Sikkeo 

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

Paree 6 uur ». m, 
Ds. Skken 

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

T.-Agoeng 5 uur r.m. 
Hr. v.d. Vlugt 

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

Kertosono 5 uur nm. 
Ds. Sikken. 

  

Maleische Kerkdiensten. 

H. B. Matulessy. 

10 April "41 Kediri 6.30 u. n.m. 

11 » 41 Kediri 5u. ».m. 

13 , 41 Kediri gu. v.m. 

14 , '41 Madioen 9u, v.m, 
Ngawi 4u. »,m. 

20 April '41 Trenggalek 9u. vm. 
T.-Agoeng 4u. 0. m. 

27 April '41 Kediri 9u, v.m. (Doop) 
Papar Lu D.m. 

  

OOST-JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEN 

lederen Zond2g, 9 uur vm. 

Te Kediri (Baloewertistraat), Blitar, 

Toeloergagoerg, Ngandjoek, 

Paree 7 30 uurn.m. 

ca. te 

  

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Zondag. 

te Kediri le H. Mis 6 uur v. m. 
2e H. Mis 7.30 uur v. m. 
Lof 5.30 uur nm. 

te Blitar 6 uur v. m. Stille H. Mis 
7.30 uur v.m  Hoogmis 
5.30 uu non. Lof 

Onderrickt Kath. Javanen 6 vur n.m. 

TENG HONG TJIANG 
VENDUHOUDER — 

  

COMMISSIONNAIR 

MEUBELMAKER 
TRANSPORT — ONDERNEMING 

KEDIRI — Klentengstraat 68 — Telef. No. 107 

Adres voor: 

Moderne en antieke meubels. 

Staalmeubels en 

  

ledikaoten ver- 

cbroomd of gelakt. 

Tweedehandsche meubels 

Emnballeeren en transporteeren. 

een mooie tennisbaan voor Dinsdag 

Woensdag en Zaterdag, gelegen 

achter Snelpersdrukkerij 

f 6,— 

BAAT HET OM 
DRUKWERK ? 

De Kedirische Snel- 

pers Drukkerij druki 
immers beter, netter en 

goedkooper, 
Vraagt offerte bij de Ked. 

Sneipersdrukkerij! 

U verbindt zich 
lot niets! 

p.a. 

  

  

    

    

     

     

Beveiligt U tijdig!! 

Wjj leveren :   TELEFOON No. 52. 

sa 

LUCHTBESCHERMING 

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

RESIDENTIE APOTHEEK KEDIRI 
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Buitenlandseh overzicht overcenomen' uit het Soer: HB G 

De wedloop naar Albanit. 

  

Duitschers trachten Italianen, en Joe- 

goslavitrs trachten Grieken in Albanig 
te bereiken: Duitschers zouden 

reeds te Ohrid zijn. 

  

Londen, 10 April (U. P.). De Joe- 

goslavische campagne in het Westen 

ontwikkelt zich tot een wedloop tusschen 

de Duitschers, die de Italianen, en de 

Joegoslavitrs, die de Grieken io Alba- 

vi8 trachten te bereiken. De Duitschers 
beweren de Albaansche grens te heb- 

ben bereikt voorbij Tetuvo, terwiji de 

Correspondent van de C.B.S. te Ankara 

verklaart, dat zij Ohrid reeds hebben 

bereikt, en ,zich mogelijk hebben ver- 

cenigd met de Italianen te Elbasan”, 

De Joegoslavitrs stakea de Drin 

overen rukken ii Zuidelijke richting op: 

Intusschen worden te Londen be- 

richten ontvangeo dat de Joegoslavitrs 

tegenaanvaller hebben gedaan op 

Skoplje, terwijl de troepen te Monastir 

in contact zijn geweest met de gealli- 

eerde troepen. 

De val van Saloniki. 

Athene, 10 April (Reuter). Alvoreos 

de Duitschers Saloniki binnerukter, 

was deze stad geheel door de Griekeo 

ontruimd, die alle voorraden levens- 

middelen hadden meegenomen en de 

benzine - en munitie - voorrader, voor 

deze konden 

meegenomen, hadden vernield. 

z00ver Diet worden 

Britten nog niet In den strijd ? 

Londen, 10 April (Reuter). Er werd 

nog geen nieuws ontvanger, dat de 

Britsche en troepen in 

Griekenland is contact zijn geweest 

met Duitschers. 

Imperiale 

Na de verwoesting. 

Vichy, 10 April (Reuter). Het O. 

F.I. meldt uit Belgrado, dat de Duit- 

scbers zich blijkbaar bereid verklaardeo 

Belgrado 

Deze overeenkomst zou zijn bereikt 

Diet meer aan te vallen. 

als gevolg vao buitenlandsche diplo- 

matieke interventie. 

De vluchtelingen keeren in de stad 

terug, na drie dagen in het open veld 

te hebben geleefd. 

Beigrado verwoest. 

De misdaad van Rotterdam 

herhaald. 

Londen, 9 April (Reuter). Fergus J. 

Ferguson, Reuters diplomatieke mede- 

werker, schrijft» ,Het binnentrekken 

van Duitsche voorpostea in Saloniki 

beteekent niet alleen bet verlies van 

de boofdstad van Macedonit, doch 

soijdf ook bet Grieksche veldieger in 

tweetn. 

Er zijo mogelijk verscheidene Griek- 

sche divisies in Thracit en Oost-Ma- 
cedonig en dezezijo practisch omsingeld. 

De hoofdstad van Joegoslavia, Bel- 

grado, is in puin gegooid. De regee- 

luidt: ,Wg 

deelen aan alle bescbaafde voiken de 

verscbrikkelijke misdaden mede, welke 

de Duitsche weermacht heeft bedreven 

in een ons opgedrongen oorlog. Bel- 

grado, de hoofdstad van ons land, 

welke tijdig 

klaard, werd zonder oorlogsverklaring 
door de Duitsche luchtmacht gebom- 
bardeerd, 

Zondagmorgen, terwijl de kerkklok- 
ken de geloovigen ter Kerke riepen, 
werd door de Duitscbe vliegtuigen een 
bombardement ingezet, dat iedere be- 
scbrijving en alle verbeeldiogskrach- 
tart. Een ware zondvloed van brand- 
en brisantbommen werd op de stad ge- 
gooid, die een ruine berschappen werd, 
terwijl alle straten bedekt waren met 
de lijken van kinderen, vrouwen en 
grijsaards. Nimmer in de lange geschie- 
denis is tegen deze martelaren-stad zulk 
cen wreedheid bedreven, zelfs niet door 
de meest pitmitieve barbaren. Deze 
verwoesting van een onverdedigde stad 
werd uitvervoerd door vliegtuigen van 
bet land, dat voor zichzelf de eerste 
plaats onder de beschaafde volken 
opeischt. Alle menscbelijkheids over- 
wegingen werden overboord geworpen 
door de Duitsche vliegtuigen, welke 
het meerendeel van dekerken, scholea 
en cultureele instellingeo van Belgrado 
bij helder daglicht verwoestten. Het 
Konioklijk Paleis is door dertig bom- 
me» verwoest. De Duitschers bombar- 
deerden zelfs alleensiaande huizen, 
waardoor dr. Kulovitscb, leider der 
Siovenen en lid van de regeering, is 
gedood.” 

ringsverklaring terzake 

tot open stad was ver- 

  

Engeland. 
De strijd in Afrika, 

De val van Massawa. 

Kbartozm, 9 April (Reuter). Massa- 
wa werd Dinsdag te 14.00 u. door de 

Britsche Imperiale en de Vrije Frar- 

sche troepen bezet. 

De verdedigers gaveo hun waoho- 

pigen tegenstand tegen deu onophou- 

delijken druk van de Britsche 
periale troepen op en wederom werd 

en Im- 

de witte vlag geheschen. 

D2 Britsche en Imperiale tropen 

van Adoza en Adigrat zetten hun 

opmarsch naar het Zuiden in de rich- 
ting van de overgebleven Italiaansche 

troepen voort en naar gemeid wordt 

concentreeren zij zich op Dessie, 150 

mijl ten Noord-Oosten van Addis 

Abeba. 

De terugtocht in Lybi&. 

Cairo, 10 April (Reuter). Officieel 
wordt gemeld, dat tijdens de Lybische 
operaties een aantal gevangenen werd 
verloren. Luitenantgeneraals T. Neame 
V.C., Sir Richard O'Connor en gen.- 
majoor Sir Gambier Parry worden 
vermist. 

De Britsche luchtaanvallen, 

Berlija geteisterd! 

Londen, 10 April (Reuter). Britsche 
bommenwerpers vielen den afgeloopen 
pacht met succes Berlija aan.   

Het D. N. B. meldtdat brisant- en 
brandbommea op Berlijn werden ge- 

Wworpen, tengevolge waarvan verschei- 

dene dooden ea gewonden zijn geval- 

lec. De Pruisische Staatsbibliotheek 

en het operagebouw, beide aan Unter 

den Linden geraakten in brand. 

Londeo, 10 Aprii (U. P.) Officieel 

werd bekendgemaakt, dat tijdens een 

drie uren geduurd hebbenden aanval 

op Berlijs groote branden witbraken 

in bet centrum van de stad. Vo'gens 

het D.N.B. zija 10 bommen geworpen 

Op het park van het Sans Souci-paleis 

en op het nicuwe paleis te Potsdam. 

De aanvallen op Engeland. 

Duitsche verliezen. 

Londen, 9 April (Reuter). In den 

nacbt van Dinsdag op Woesnsdag j. I. 

is nog een vijandelijke bommenwerper 

door het luchtafweergeschut neerge- 

haald, zoodat dien nacht in totaal 7 
Duitsche vliegtuigen zija vernietigd. 

Voorts deelde een communigu& van 

de Britsche Admiraliteit mede, dat 

Woenszdag 2 Duitsche vliegtuigen ziju 

neergeschoten door Britsche oorlogs- 

schepen. Een Messerschmitt is neer- 

gzschoten door deo torpedobootjager 
»Valorous” en een Heinkel door het 
gezamenlijke vuur van dea torpedo- 
bootjager ,,Avonvale” en een treiler. 
Geen der Britsche oorlogsschepenleed 
cenige schade of siachtoffers.   

- viiegtuigen -boven 

Londen. 10: Aprit: (Reater): Dia 

afgeloopew vacht- werden 10 Dutesclie: 
Engeland door: 

RA.F.- jagers vernield. 

Hevige aanval op Midlands. 

Londen, 10 April (Reuter). Heti 

Britsche wapenfabricageceotrum Bir- 

mingham, en wat de nazi's als de 

haven en de werven van New Castie 

beschouwden, waren het. voornaamste: 

doel van de. Duitsche luchtasnvallen 

in dem afgeloopen nacht. 
De aaovaller op de Midlands wor- 

den krachtig genoemd. Wijd en zyd 

werd schade aangericbt aan handels- 

gebouwen en woonbuizeo. Hedenoch- 

tend werden nog steeds slachtoffera 

onder de puinhoopev vandaan gehaald. 

Gemeend wordt, dat het aantal slacht- 

offers groot is. Verscheidene groote 

branden zija uitgebroken. 

Ondanks bet hevige afweervuus 

vlogen gedurende den geheelen nacht 

honderden' vijaodelijke vliegtuigen on- 

onderbroken over het aangevallen 

gebied. 
De schade, veroorzaakt in de diss 

tricten aan de Noordoostkust is mo- 

gelijk eveneens groot. 

— Griekenlandi 
De Duitsche inval 
Strijad zal voortduren 

Loader, 9 April (Reuter). , V6orde 

overwinning is bebaald, kav ni€ts ons 

vertrouwen schokken”, verklaarde de 

omroeper van Radio Atlreve, na he- 

denavond bet dagelijksehbe nieuws te 

hebben voorgelezen. ..Wij weten, hoe 

wij moeten vecbten en zulien ons niet 

laten beinvloeden doer ongunstige wenr 

dingen. De mogelijkheid vaa een Joer 

goslavischen terugtocht en het afsnijdem 
van de Grieksche strijdkrachten im Mae 

cedoni# ea Thraci& was voorzien. De 
beslissende slag zal worden geleverd, 

waar de strategische omstandighedem 

zulks vrageo. De oorlog duurt voort 

en zal voortduren”. £ 

Italie 

Echt-Italiaansch 

verklaring 

Rome, 9 Aprit (U.P.). De ,Gior- 

nale d' Italia” geeft tekennen, dat de 
Italianeo plannen beramen voor de her 

rovering van Addis Abeba en van de 

rest van Erhiopi& en verklaart, datde 

Italianen voor het einde van de oortog 

in Addis Abeba terug 3ullen zijo. 

»De terugtocht uit Addis Abeba van 

de heldhaftige Itatiaansche 

die —hoewel geisoleerd—vocbtan tegen 

een vijand, die viermaal z00 sterk was, 

z00owel in aantal als in bewapening, 

is slechts tijdelijk. Dit wordt verwacht 

door de kolonisten die nog in de Ethi- 

opische steden, waar zij zooveel be- 

schavend werk hebben aangevargen, 

leven. Dit wordt verwacbt door a!le 

Italianen en door de beschaafde voiken. 
Hoewel dit uitgestrekte gebied momen- 

teel niet door de Italianeo verdedigd 

kan worden is bet zeker, dat het Afri- 

kaaoscbe rijk zal herrijzeo, grooter'dan 

het tevoren was. 

troepeo, 

De Italianen hebben beschaving ge- 

bracht in Addis Abebaen io alle Ethi, 

opische gebiedem. Ditwordt zelfs door 

de Engelschen erkend. De voordeelen 

vao den Italiaanschen arbeid io deze 

gebieden kunnen piet verloren gaan. 

De Italiaoen zulien nog voor het 

cinde van den oorlog te Addis Abeba 

terugkeereo. Zij.zullen terugkeeren met 

geweld van wapenen”. 

Joegoslavig. 

Duitschlands aanval. 

Snelle Joegoslavische opmarseh. 

New York, 10 April (Reuter). Vol- 

geos den correspondent te Bern wan 
e ,New York Times” meldeo berich- 

ten uit Joegoslavit, dat de Joegoslavi- 
sche troepen, die Alessino, 40 kilome- 

ter ten Zuidoosten van Skoetari, ver- 

overden, thans de buitenwijken wan 

Namuras bebbem bereikt. 

- Andara Joegoslanischie troepen: sta- 
ihem op: vale plaatsem de: Drin: over: 

(00 Brittenimactin. 
|» Gemeldi wordt: dat: trospen: uiti Phi 
te de plaata- Kukius Bicaj: bevetten 

en: vooxts: dat: de:door: het Pelagrora- 
dal in Westelijke richting yaar: Prilep 

ea Mosastir oprukkende Duitsche ge- 

F motoriseerde- divisie krachtigem tegen- 

stand' ontmoet, 

- Amerika 
De strijd op den Balkan. 
Amerikaansch comentaar. 

Washington, 9 April (U.R:). ' Milis 

dag overde snelheid van den-Duitschen 

opmarsch in- den Balkan. Zij veagen 

zich af of de georganiseerde weerstand 

van Joegoslavig spoedig zal veranderen 
in guerlilla-gevechtea in de bergeny 

| tenzij de Joegoslavigrs erin slagen zich 

ano tesiuiten bij.de Grieken.in Albanit! 

De Engelschen. zijn waarschijolijk 

van plan huo. lisies in te. richten, in 

het Zuiden van. Griekeoland, waar naat 

gemeld wordt zich de meeste Engelb 

sche troepen en ook het grootste deel 
van het Griekscheleger bevinden. Men 

f wijst er op, dat het uiterste Zuiden 

van Oriekenland zeer geschikt is voor 

de defensie, hoewel de groote superit 

teit der Duitoche-luchtmacht een fac- 

tor in ket voordeel der nazi's is. 
Het valtte voorzien, dat de Britsche 

vloot, zich naar de Adriatische Zee 

zal begeven om de Italiaansche vers 

bindingen af te snijden zoolang Joegor 
slavi& pog in. staat is tegenatand te 

bieden. Dit zal echter groote: sisico's 

met zich meebrengen. 

De veraveriog vea Massawa. word 

teckene duidelijk het einde van: Italie's 

tegenstand in Oost-Afrika met gevoly 

dat Britsche troepea vrijkomen voor 

actie in Lybi€. 

Japan. 
  

Matsuoka te Muskou, 

Moskou, 10 April (Domei). 

Matsuoka confereerde gisterea van 

16.00 tat 19.30 uur met Molotoff. Ont- 

huld werd, dat een nieuwe conferentie 

zal plaatshebben na zijn bezoek aan de 

stad. 

Inlichtingen bij 

Schrijf- 

Polywog pasta in vasten en   

taire kringan leggen verbazing:aan den: 

van 'groote: beteekenis geacht. Zij be |. 

Door eigen import ziin wij kia staat. de. beroemde- 
CARIBONUM  producten, z. a. 

Carbonpapier in diverse soorten. 
aa in alle breedten, 

en tegen scherp corcurreerende, 
beneden Soerabaiaprijzen, 

te leveren. 

|. Teko: 10 Apsil: (Dome): Matmuoka 
b vertreht den 19den dexer: use Moskeu 

en wordt dta- 28itee te Toko terug 
“verwackit. 

 Maskeu, 9 April #Domei). De-Jjapanache 
h minister van-Buitenlaodscbe Zakes Miit- 
- suoka, die zija vertrek uit:Moskownaer 

Tokio 'heeft witgesteld: btacht cen- be- 

F zoek aan de Stalin-autofsbirieken ia: de 

FZuidelijke buitenwijken van Moskou. 

Na de luoch waren Matsuoka en de 
leden van zijn staf gasten op een tea- 

party, die ter hunner eere werd gege- 

ven door den Italiaanschen ambassa- 
deur te Moskou, Suguste Rosse. 

| Nicuwe chef Japanschen 
marinestaf. 

Tokio, 9: April (Dowei). Het: minis- 
terie van Marine maakte-heden bekend, 

dat admiraal Osami Naganoj sinds 1985 

?lid- van dea hoogen oorlogsraad, die 
als de' voornaamste deskundige: bij de 

Japansche marine op bet gebied' van 

| Amerikaansche aangelegenheden be- 

' schouwd wordt, als opvolger van ad- 

| miraal Prins Sbiokyasu Pustimi be- 

npemd is tot chef. van, den marinestaf. 

Nagano, die 60 jaax oud is, was in 

1937 opperbevelhebber van de gecam- 
bineerde en: cerste: wloten, toen da Chi- 

nersch-Japaosche vijaodelijkheden: uit- 
braken. Tevoren diende bij ia 1996:als 

| minister: vao- Marine io: liet: kabtaet- 

Hirota. Hoogtepunten in: Nagano's 
| vroegere loopbaan waren zija tijd als 

marine-attacb€ aan de Japansche am- 

bassade te Washington, als directeur 

van de marine-academie, en als gedele- 

geerde bij de algemeene ontwapenings- 

conferentie te Gen2ve en bij de vlopt- 

ontwapenings - conferentie. te- Londen 

van 1922—1930. 

Een communigu€ vas bet departe- 
ment van Marine meldt sog, dat.prins 

Fushimi ontslag is verleend in verband 

met zijn slechten gezondheidstoestand, 

die hem noodzaakte eenigen tijd rust 

te nemen.   
JKN //// 

Radioluisteraars, 

  

wordt lid van den Bond van Radfotuiste- 
raars in Nederlandsch-Indie. (B.O.R.A.MN.h) 

U dient daarmede Uw eigen en het 
algemeen belang. 

den Secretaris, 

JP. Coenwes 27. 
Batavia an « 

     
    

      

    

-, vulpen- en stempelinkten. 

vloeibaren rn mn versch
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