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SPORT. 
Voetbal. 

KEDIRI — SOLO. 

De op Zaterdagmiddag j.!. Jehouden 

voetbalwedstrijd : tusscheo de plaatse- 

Ijke voetbalvereeniging »Doho” en 

»Sioar Moeda” van Solo op het Ge- 

meentelijk Sportterrein ,, Koewak” eio- 

digde in 7—4 voor Solo. Tot de pauze 

was de stand 4—1 voor Kediri. Daar- 

na viel een flivke bui, doch er werd 

doorgespeeid. Zes doelpuaten acbter 

elkaar werden door Solo gemaakt, 

waardoor de ciodstand 7—4 voor Solo 

  

werd. 

De publieke belangstelling was heel 

groot en het spel was bij bet begin 

zeer interessaot en spannend. Het weer 

echter dwong eeo gedeelte van het 

publiek het veld te verlateo. 

Schaakwedstrijd. 

Op Zaterdagavond j.l. bad de wed- 

strijd plaats 'tusscheo de Kedirische 

schaakclub ,, Koedawanengpati” en de 

nBlitarsche Schaakclub” in de societeit 

»Kloet” aan de Pengeraastraat te Bii- 

tar. De uitslag is als volgt: 

1. Soemarko—The Liong Kie O—l 

2. Soemeto—Njoo Kiog L'aog 1—0 

3. Soemadi— Soendjojo 0—1 

4. Sadono—Moersirin 1—0 

5. Soewirjo—Dr. Djokosalamoen O—1 

6. Soenarjo—Soepandji 1-0 

7. Tadjib Bemadi—A. Manicus 1—0 

8. Soepeno—Abdullah O0—1 

9. Rasoe—Tao Hwy Wan 1—0 

10. Soedjoko—Liem Ping Yau '/2—'/3 

11. Abd. Soekiman—Saring 0—1 

12. Adi—Asmaoen 1—0 

13, Soedijono—Maksoem 1—0 

24. Roeslaa—Moeslimio 0—1 

Stand TP 262 

voor Kediri 

RICHE THEATER. 

Heden en Woensdag 16 April 

Gong's succesvolle Fransche Lach- 
scblager 

,BARN ABE" 

met niemaod minder dan de beroemde 

Fransche komiek Fernandel. 

Ben film die U tot bet laatste toe 

zal doea sebaterlachen. Onnoodig hierbij 

te vermeldeo, de inhoud van het ver- 

haal » wij garandeeren 100 pCt. Amu- 

Heeft U kopzorgen? Komt naar 

»Barnab€” die zeker al Uw-soesah's 

zal weglacheo.   
  

HE COURANT 

  

  aan   

  

VNERSCH NT 

DINSDAG EN VRWDAG 

AGENTEN IN HOLLAND 
PUBLICITEITSKANTOOR ,GLOBE" 

TA DVERTENTIE TARIEF 
GEWONE ADVERTENTIE : 

1 maal pi. | 0.25 per regel. 2 maal pi. | 0.20 per ragei 
4 maal piaatsen f 0.15 per regel. 

2.9. kleine aankondigingen | 1.— per plaatsing. 

DINSDAG IS APRIL 1941 

MAXIM THEATER. 

Nog Heden t/m Donderdag 17 April. 

Ubiversal machtige eo ongesvenaar- 

de fantassie film 

FLASH GORDON CONGUERS 

THE UNIVERSE”. 

(Plash Gordon verovert de planeten). 

De allernieuwste avonturen vao den 

beroemden held 

Flash Gordon (Buster Crabbe) 

Nieuwe jjzingwekkende avontu- 

ren... Nieuwe gevaren... Nieu- 

we Werelden...! Ontegenzeggelijk 

grootscher, machtiger en indrukwek- 

kender dan haar beide voorgangers: 

FLASH GORDON” en .FLASH 

GORDON'S TRIP TO MARS”. 

Zonder beste 

faotasie film ooit vertoond !! 

weerga de 

Engeland na den 
oorlog. 

DE TAAK VAN GREENWOOD 

EN LORD REITH. 

Sociale en economische 

reconstructie. 

Ero bijzondere medewerker van het 

N. v.d. D, scbrijft uit Londen: 

Vroeger beb ik cens gescbreveo hoe 

de arbeiderleider Arthur Greenwood 

afgezet werd uit zijn fuoctie van Codr- 

dinator van plannen voor een econo- 

mische politiek van de regeering, en 

tezamen met Lord Reith aangewezeo 

is om planpea te maken voor de recon- 

structie van bet na-oorlogsche Hoge- 

land. 

De bedoeling schijot te zijo, dat Lord 

Reith zich zal bezig houden met de ma- 

tericele reconstructie, en Greenwood 

met de sociale en economische, Dat is 

cen onderwerp waarover dan ook reeds 

de noodige verschillen van: meening 

zija gerezen. 

Men is bet er algemeen over eens 

dat de regeering ook op dit puot reeds 

een politiek behoorde te gaan uitstip- 

pelen, en er niet mee wacbten totdat 

de oorlog' voorbij is: Voor zoover 

mogelijk-behooren ook voorbereidingen 

getroffen te. worden voor reconstructie, 

welke onder oorlogsomstandigh:deo 

Diet ia uitvoering »geoomen kunnen 

worden. 

Invde eerste plaats kan mener reeds 

Over gaan nadenken hoe de beschadig- 

des stedea herbouwd zullen wordeo. 

Aan alle kanten is na den grooten 

brand ia de City van Londen als gevolg 

van den Duitschen luchtaanval reeds 

uitgeroepen, fat dit nu een mooie ge- 

legenbeid was om een nieuwe en betere 

City op te bouwen, zonder die leelijke 

huizen en kantoren, en sloppen van 

wegeo, waar elken dag weer eindeloo- 

ze verkeersopstoppingen de bevolkiag 

geld, tijd en geduld kosten. 

aa Gg 

VEND U- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS 

J.G.W, DEKKERS — KEDIRI — Telofoon 280 

Emballeeren 

'.(Ook voor Buropa en de buitengewesten) 

Transporteeren, 
Handel in Nieuw- en 

'Tweedehandsch Meubilair. 

Menbelmakerij 
Agentschap : 

Java Koelkasten. 

  

  

Herbouw-probiemen. 

Bovendien zal dit herbouw-proces 

zich niet kunven beperken tot de ver- 
woeste gebieden. Men kan aannemen 

dat de industrieele kaart van Engeland 

na den oorlog aoders zal zija dan die 

van voor den oorlog. Vele industrieEa 

zija van gevaarszones overgebracht 

naar veiliger streken, en een groot deel 

daavan zal niet meer naar de oude 

plaats terugkeereo. Dat beteekent, dat 

ook de bevolking van Engelard aoders 

verdeeld zal worden dan voor den oorlog 

het geval was. 

Dit brengt weer mede, dat de eischen 

van vervoer, openbare diensteo, etc. 

van verschillende districten en plaatsen 

aangepast moeten worden. Die veran- 

deringeo zullen er in elk geval komen, 

maar men behoort viet toe te staan 
dat zij zich zonder eenig systeem ont- 

wilkkelen. 

Het blijktimmers thans hoe gevaarlijk 

bet was, dat men 'heeft toegestaan, dat 
Eogelaod zicb, wat stedenbouw aan- 

giag bijv., in alle.vrijheid heeft uige- 

lecfd. Rzeds larg geiedenziju de auto- 

riteiten lintbebouwing moeten tegen- 

gaan, en systematisch parken en ,,groe- 

ne gordels” moeten gaan opeohouden 

als evenzoovele ,longen” voor de ste- 

den om te kuanea uitademen. 

De vijandelijkeyluchtaanvallen beb- 

ben ook ema en verkeerd bet 

was, dat men in Engeland de'centra 

van openbare diensten heeft geplaatst 

waar bet het beste paste, want nu blijkt 

dat de beschadiging van een electri- 

sche centrale bijvoorbeeld, de meest 

Onvoorziene gevolgen heeft voor het 

gebied, dat deze centrale placht te 

nbedienen”. 

Ontcigening. 

Voor het groorste deel is het gebrek 

aan systeem bij den aanleg van de 

Engelsche steden, en de plaatsing van   

fabrieken en werkplaatsen in de buurt 

van de woonwijken barer arbeiders, 

eengevo'g van het feit, dat particulie- 

re cigendom van den grond te veei is 

ontzien. 

Het is bekend hoe de grootsche 

planneo van den bekwaamsten archi- 

tect dien Engeland wellicht ooit heeft 

gekend, Cristopher Wren, voor den 

herbouw vav Londen na den brand 

van 1666, mislukten, omdat men parti- 

culieren grondeingendom ontzag. Zoo- 

dra in Londen w&l goed werk verricbt 

kon worden bij het verbeteren van 

stadswijken, was dat alleen het gevolg 

van bet feit dat de grond aan de Kroon 

behoorde. 

Bij den herbouw vao bet nieuwe 

Engeland behoort dus niet meer z00 

dringend met particulieren grondeigen- 

dom rekening gehouden te worden, of 

het recht van onteigening door den 

staat behoort versterkt te worden. 

Het zal ook zeer ooodig zija om de 

wegen te verbeteren. en in het alge- 

meen de voorwaarden voor bet ver- 

voer aan te passen aan de eischen van 

deze eeuw. Dit is meteen een mooie 

gelegenheid om de ondergrondsche ka- 

bels en kanalen. ect, niet meer Onder 

de wegenaan te leggen, zoodat de weg 

telkens opgebroken moet worden. Ook 

kuanen de autoriteiteo de kans aao- 

grijpeo om een deel van bet verwoes- 

te gebied van steden opeo te laten en 

er parken aan te leggen, want de En- 

gelsche steden hebben in her algemeen 

geen lucht genoeg. 

Dit zija dus enkele desiderata wat 

den materieelen herbouw van Engeland 

aangaat, en we zullen de details hier- 

bij buiten bespreking laten, ofschoon 

er ettelijke ioteressante vraagstukken 

bij rijzen, bijvoorbeeld of de architec-   

advertentie gereduceerd tariet. 

LOSSE ADVERTENTIEN BIJ VOORUITBETALING. 

24e Jaargang 

tonische monumenteo, die vernield zija 

precies zoo hersteld moeten worden — 

men denke aan de prachtige kerken 

van Wren met haar beerlijke torens 

— of dat men den kooop radicaal moet 

stadsbeeld 

moderne kuaost- 
doorhakken en net nicuwe 

moet verfraaien met 

werkeo. 

Sociale reconstructie. 

Eofin, wij willen daarop dus niet 

ingaan, en het in het tweede deel van 

dit artikel hebben over de 

economische reconstrustie 

land. Hierover heeft de pas benoemde 

minister Greenwood zich uitgelaten in 

sociale en 

van Enge- 

cen interview, dat zeer in hetalgemeen 

gehouden is, en terecht, want bet heeft 

geea zin bu al te gaan kibbelen over 

kleinigheden, welke in bet tijdsbestek, 

voordat de vrede gesloten zal kunnen 

worden, alle waarde kuonen verliezen 

door onvoorziene veranderingen. 

»Wij vechten voor de democratie”. 

z00 heeft Greenwood gezegd, ,,en wij 

moeten na onze overwinning toonen 

dat het de moeite waard was daarvoor 

In dien geest wil hij dan 

Ook zijn rieuwe taak opvatten om de 

bestu- 

te vechten”. 

na-oorlogsche probiemen te 

deeren. Dat beteekent tevens, dat de 

minister zich niet wil beperken tot re- 

Constructie van dit land alleen. 

Na den oorlog zal die gemeenschap 

van volkeo nauwer en ingepast moeten 

worden in bet plan van iateroationale 

reconstructie en ontwikkeling van bet 

Britsche wereldrijk. Daarom moet er 

natuurlijk na den oorlog een organisa- 

ti» komen om bet internationale recht 

te verzekeren en om internationale sa- 

menwerking op economisch en koloni- 

aal gebied te ontwikkelen, waarbij in 

het bijzonder gelet moet worden op 

bet transport-vraagstuk. 

  

    

  

Nemen wij Gods ernst wel ernstig ? 
Ba laa 

EERST ALS wi y DAT DOEN, VERSTAAN WIJ DE | 

PREDIKING VAN DEZE TIJDEN 

»MAAKT ERNSTIG MET GOD. 

WANT HI) MAAKT ERNST 

MET ONS.” 

Paraat zijn als de slagen komen. 

»En gelijk het geschied is in de 

dagen van Noach, alzoozal het ook 

zijn 'in de dagen van den Zoon des 

menschen. 

Zij aten en dronken, zij namen 

ten huwelijk en werden ten huwe- 

lijk gegeven, tot den dag op welken 

Noach in de ark ging en de zond- 

vloed kwam en verdierf ze allen” 

(Lukas 17 vers 20, 27). 

We leven in dagen van stilte 

voor den storm. Dat is beklemmend. 

Het onweer hangt dreigend boven 

ons en het wachten is op de aan- 

stuivende windvlaag, op de blik- 

semende ontlading, op de eerste 

ratelende donderslagen ...... Want 

stormen zal het! Al gebeurt er 

momenteel cigenlijk veel te weinig 

naar onzen zin, tegelijk weten we, 

dat er onafwendbaar verschrikkelijke 

dingen gaan gebeuren. 

Houden wij daar nu waarlijk re- 

kening mee? Wordt er ernst ge- 

vonden, nu er zulk noodweer op 

tilis? Ik geloof het niet. Zeker, 

voorzoover we nog gewone, ,Na- 

tuur”-lijke menschen (en in onze 

samenleving is helaas veel natuur- 

lijheid zoek geraakt) kennen we   

min of meer een instinctief gevoel 

van angst: zooals dieren hebben, 

al is de prairicbrand nog mijien 

ver in aantocht. Overigens meen ik, 

dat het antwoord op de vraag naar 

ernst veeleer in herinnering brengt, 

wat Jezus gezegd heeft over de 

dagen vodr Zijn terugkomst op 

aarde. 

Zij zullen n,l. lijken op den tijd 

van Noach, v6or den ondergang 

der eerste wereld. 

Toen was er ook een samenle 

ving met blijkbaar snelle en rijke 

ontwikkeling van cultuur en weten- 

schap en techniek en kunst, waar- 

bij de ,reuzen,” de krachtmenschen, 

de lieden met den grooten mond | 

als b.v. Lamech gezag hadden en | 

gevreesd waren, (Genesis 5 en 6). | 

| 
| 

| 
| 

  

Maar de aarde was vervuld van 

»wrevel,” Dat &€ne woord teekent 

het complex van boosheid, haat, ja- 

loezie, wantrouwen, bedrog, recht- 

van-den-sterke, tyrannie, ontevre- | 

denheid, annexatie-zucht, enz. enz. | 

Een wereld, waard om naar den | 

kelder te gaan. | 

Waren de menschen toen ernstig? | 

Waarschuwden ze elkaar, dat het 

op die manier moest misgaan? | 

Voelden ze zich ongelukkig en bang? 

Werder eenschreeuw gehoord om | 

gerechtheid, om waarheid en trouw? | 

En was er eenaangrijpend protest, | 

  

dat zulk een leven toch 

geen leven heeten mocht ? 

Och nee, ze aten en dronken, ze 

vrijden en trouwden, M.a.w. het 

leven ging nog zijn gewone gangetije 

van altijd... 

cigenlijk 

Ze namen God niet ernstig. 

Dit is niet zo0zeer een bewijs, d 

ze de situatie niet ernstig nan 

als wel in de ecerste plaats, dat ze 

    
   

   
   

       

  

God niet erstig namen. Dat met 

Hem eenvoudig nie end werd. 

Dit kunt ge va den dag 

nog constateere Is wij ons 

delijk leven niet zien ofniet w 

zien tegen den eeuwigen achter- 

grond, niet rekenen met de wezen- 

lijke relatie met onzen Schepper, 

wel, dan zullen we het wonder en 

de waarde, het die geluk niet ken- 

nen van een leven bij de gratic 

Gods. 

Maar dan b€hoevea we evenmin 

altiid ongelukkig te zijn. Immers 

leven we dan maar wat oppervlak- 

kiger en stellen we onze eischen 

niet al te hoog. Is niet menig leven 

afgezet tot het peil van eten en 

drinken, van ,als-je-dan-nog-maar- 

je-natje-en-droogje-hebt ?”” 

Toen God nog uitdrukkelijk kwam 

waarschuwen, dat Hij zulk een sa- 

menleving zou verdelgen, nam nie- 

mand in Noachs dagen die bood- 

schap ernstig. Wat, ondergang? 

Nooit geweest, nog nooit vertoond. 

Het zal wel altijd zoo blijven...,. 

Ondertusschen .werkten zij zich- 

zelf elken dag meer naar den af- 

   



    

RICHE THEATER : 
    

zich geen moment vervele:, 

N.B! 

filmschepoino, dis 

  

Woensdagmiddag 4.30 u. 

Donderdag 

  

ARNABE”. 99 
Mer de groore en alombekende Fransche komiek FERNANDEL bijgestaan door een cast van de beste 

Fraosche artisten. Een film, vol met komische verwikkelirgen en vlot gespceld. Van begin tot einde zult U 
'daar zorgt Fervandel voor! 

Wij garandeeren 100”/, Amusement ! 

(Dit alles en ook rog de hem-i) 
Met de eminente sterren BETTE DAVIS en CHARLES BOYER in de hoofdroiler. 

schitterende film met een mooi verhaal en welke U tot den laaisten meter boeit. Een- wonderbaarlijk mooie 
levenslang io uw geheugen zal blijven!! 

ATTENTIE! Vanwege de lergte der film, aanvangsuren stipt FU en 9.MOU n. m 
GEEN FXTRA'S VOORAF! 

MAXIM THEATER 

IS en Woensdag 16 April. 
Gong's mooie en succesvolle Pransche fiimschlager 

Kindervoorstelling! 

17 tm Zaterdag 19 April. 
WARNER BROS Cirematografsch WERELDSUCCES van ongekende schoonkeid: 

»ALL THIS AND HEAVEN TOO”. 

  

Een meer dan 

  

  

Nog Hedenavond 
De ongs#fvenaarde Fantasie.fi m. 

sFlash Gordon Conauers the Universe” 

“ANGELS WITH DIRTY FACES“. 

(Berste gedeclte). 

machtiger — indrukwekkender dan haar beide voorgaagers ,,Flash Gordon” 
Komt dit zieo! 

I8 t/m Zondag 

(Bogeien met Smerige gezicbter) 

kunnenworden door cen ardere film. 
Z!ET het meesterlijke spel van JAMES CAGNEY, als den moordenaar en PAT O' BRIEN ais dev 

Priester ! 
Mist dit onder geen voorwaarce!! 

IS tm Donderdas 7 April 

ca ,Fiash Gordon Trip to mars” 

Apri! 

Een Warver Bros meesterwerk mer de beroemde sterren JAMES CAGNEY — PAT O' "BRIEN — 
HUMPHREY BOGART — ANN SHERIDAN en de beroemde ,DEAD END” KIDS in de hoofiroiler. 

| | De allernieuwste avonturen van den beroemden held Flash Goidon (Buster Crabbe).Grootscher — 

Esn machtige fim, die, wat betrzft den inhoud, strekkingen sterk spel, vict gemakkelijk overtroffen zal 

Tot bet einde toz zal deze fm U in voortdurende spanving houden. 

  

grond toe. Maar den todstand ern- 

stig nemen deden ze niet, tot op 

den laatsten dag toe niet. Toen het 

meenens werd en de zondvloed 

kwam. Dat was, omdat zij God niet 

ernstig genomen nadden, 

Aan geestelijken vragen sommi- 

ge menschen nogal eens minzaam 

of het voor ons ambt geen goede 

tifd is. Is er niet veel meer geeste- 

lijke belangStelling dan vroeger, 

V6Gr den oorlog” ? 

Latin we nuchter zijn. Ja, na 10 

Mei liepen de kerken meer vol dan 

gewoonlijk, maar het bleek ook dui- 

delijk dat (anders dan in Augustus 

1914) de massa de geopende kerk- 

deuren niet meer zoekt. Voorts wa- 

ren er goed bezette bidstonden, 

waar tegenwoordig bijna niemand 

meer komt.” 

»Maar er is toch een geest van 

offervaardigheid wakker geworden?” 
“ 

»Prachtig, maar niet zonder re- 

clame en attracties en allerlei eer- 

gevoeligheidjes alsmede de assis- 

tentie van Wijntje en Trijntje ter- 

wille van een lustige, vrijgevige fuif- 

stemming. - 

Alles ten bate van een wereld 

met bomaanyallen en gesloten um- 

versiteiten en concentratiekampen. 

Psychologisch verklaarbare react e 

op zooveel narigheid? Mij goed, 

maar praat niet van religieuze op- 

leving. 

Wij eten en drinken, men gecft 

en neemt ten huwelijk, ja en hoe 

staat het dan vaak met de huwe- 

lijkstrouw ? In het algemeen leeft 

men toch, eerlijk gezien, alsof er 

geen nieuw begin, geen waarachtig 

leven, geen genade ware ! 

De eenige boodschap. 

In die oeroude dagen, zegt de Bij- 

bel, was er iemand, die zelf geen 

heilige was, geen bizonder mensch 

met aparte gedsdienstige ernst. 

Maar &€n die God ernstig nam in 

Zijn aanzegging van oordeel en in 

Zijn belofte van verlossing. Dat was 

Noach, die zeker tot spot van zijn 

omgeving de ark bouwde tot behou- 

denis van zich en zijn gezin, Een 

jarenlang getuigenis: .Menschen, 

keert terug tot God, Hij is genadig”. 

Een dagelijksche prediking : ,, Maak 

ernst met God, want Hij maakt 

ernst met ons!” 

Dit is de eenige boodsehap die ook 

ons helpen kan. Laten we elkaar 

niets wijs maken, Wij worden ten 

diepste geen andere, nieuwe men- 

schen door een dreigenden aanval 

op Engeland of een doorbraak naar 

het Suez-kanaal, of doordat we 

kinderen en familie onder terreur 

weten of vrienden in ellendige ge- 

vangenschap. 

Wij zullen hier bij overvloed niet 

minder eten en drinken en al kre- 

gen we een hongerrantsoen als in 

Holland, dan maken we elkaar nog 

nict waarlijk ernstig. Ook niet door- 

dat de tijden benarde tijden zijn. 

Het komt alleen goed, als we 

den ernst van God ernstig nemen! 

Met Hem rekenen. Din verstaan     

Dat Hij in liefde kastijdt, opdat 

we vVGir het te laat is ons nog 

zouden richten Hem. Naar 

Hem, Die het z66 ernstig meent 

in Zijn ontferming en redding van 

deze, Zijn wereld, dat Hij haar Zijn 

ceniggeboren Zoon, gegeven heetft, 

opdat een iegelijk, die in Hem ge- 

looft, niet verderve, maar het eeuwige 

leven hebbe (Joh. 3:16). 

naar 

De ark der behoudenis. 

Ja, God grijpt in de geschiedes 

nis door Zijn oordeel en genade. 

Wij leven in ren wereld, die zich- 

zelf ruineert, spelende met de jok- 

kende krachten en machten van 

den antichrist. Maar ook 

wereld, (vergeet dat nooit !!) waarin 

Jezus Christus gekomen isen komt, 

niet meer weg te cijferen, ja on- 

in een 

overwinnelijk. Hij is een ark der 

behoudenis, waarborg voor de 

nieuwe aarde, waarop gerechtigheid 

woont, 

Wie God niet ernstig neemt, 

doet misschien lichtzinnig om zijn 

instinctieve angst te verbergen. Hij 

kan ook wel eenernstig en gewich- 

tig gezicht zetten. Maar is hij pa- 

raat om de siagen opte vangen? 

Wie met God begint en met Zijn 

ernst jegens ons, die wordt een 

ernstig mensch. Hij kaner ook nog 

vroolijk bij kijken. In elk geval is 

hij onbevreesd voor de toekomst. 

Noodweer komt dreigend aanzet- 

ten. Zullen we nog &€r de bliksem 

  

geen oorlog is en dreigt,alsofdeze | Wij de prediking van deze tijden. | inslaat, ernst' maken met Gods 
samenleving niet zou kunnen in- | Dat God bezig is de ,boezoeke” | ernst? 
censtorten, aisof er geen einde zou | wereld met Zijn oordeelen te gee- N.v.d.D. 
zijn, geen dood, geen oordeel. | selen, dat Hij rammelt aan ons | Overgenomen, 
Ik voeg er haastig aantoe: alsofer | zondige, hoogmoedige leventje. 

D: grondstoffen voor den nieuwen | dat wij viet toestaan, dat zich v66dr | zoolang wij dat tot het eind van den 
opbouw zullen weer voornamelijk moe- 

ten komen uit de bronnen, weike nu 

ce! oorlogsmateriaal opleveren. Of- 

   
z0 

schoon de omvang van de taak van 

miniscer Gceenwood natuuriijk gewel- 

dig is, wil hij den practischen kant viet 

uit het oog verliezen, en eeo plan ont- 

Wwerpen voor wat bijvoorbeeld in een 

tijd van drie jaren kan worden gedaan. 

Drieledige taak. 

»Mijn taak”, 

tin drie 
Greeowood, 

In de 
n wij erop letten, 

aidus 
afdeelinyen uiteen, 

    

pas most 

den vrede reeds een toestand ontwik- 

keit, welke een vrije uitvoering van 
na-sorlogsche plannen belemmert, Wij 

mogen bijvoorbeeld geen landspeculatie 

toestaan. Wij moeten bijvoorbeeld 

cook nog niet beginnen met herbouw, 

maar wel reeds met opruimingswerk, 

zoodat wij een gezuiverd terrein krijgen 

voor tenuitvoerlegging van onze plan- 

nen, 

Natuurlijk moeten wij wel eenig, 
wat ik zou willea ncemea Roode 
Kruis-werk doen, door reparaties te 
verrichten om iets in stand te bouden 

oorlog nog noodig hebben. 

tweede plaats moeten 

houden met 

Io de 
wij rekecing 

cen overgangstoestand 
vlak na den oorlog. Daar is natuurlijk 
het probleem vao voedisg der bevrijde 
volkeren, 

Op het oogenblik zijn wij aan bet 
Opkoopen van voorraden, voor een 
groot deel in Nederlandsch - Indie en 
Belgisch Congo, deels om reserves te 
krijgen voor gebruik na den oorlog. 

Voorts zijo er de moeilfjkheden van 

de d€mobilisatie eo de opslorping van 

deze menschen in burgerlijke werkkring,   
  

en het omschakelen van de oorlogs- 
industrie in vredes-industrie. 

De derde groep van problemen 

Omvat die van permanente reconstructie. 

Wat Eogeland betrefc zullen wij onze 

iodustrie#o cen nieuwe. plaats mceten 
geveo, haar organiseeren, het verkeers- 
Wwezen moeten aanpassen en zorgdra- 

gen voor de toekomst vao bet land- 

bouwbedrijf. Voorts moeten wij na- 
tuurliik het werkloosheidsprobleem 

behavdelen, en zorgen voor beter 
Onderwijs eo betere huisvesting”. 

Particulier en overheid, 
Op een vraag of het mogelijk zou 

zijn na den oorlog een gomproinis te 

vinden tusschen bet particulier en het 

overheidsbedrijf, ia bet bijzonder tus- 

schen de particuliere industrie en de 

door den staat gecontroleerde i»dustrie, 

wellicht in socialistischen zin, ant- 
woordde Greeowood, dat bet zeer 
goed mogelijik was, dar bet systeem 

van contid:z op de industrie als gevolg 

van den oorlog z0u worden veranderd, 

en dat na den vrede gestreefd zou 

wordea naar grooter puttigheid en 

betere betrekkingen tusschen werk- 

gevers en ,werknemers. 

Ben tweede vraag was de volgende: 
nlodien deze 
neemt en 

regeering maatregelen 

p'annen maakt voor de 
reconstructie na den oorlog scbijat dat 

in te sluiten, dat zij yelooft, ook 

na den oorlog nog aan de- macht te 

blijves?”" Het antwoord daatop was, 
dat het de plicht van de regeering 

was zich gereed te maken om het 

vredesprobleem te behandelen. De 

Britsche rageering is tha-s' zoodanig 
samengesteld, dat alles gedaan moet 

worden in overeenkomst tusscben de 

verschilleode partijen die eria verte- 

Geowoordigd zija 
Binoen bet raam vav de regeering 

moet dus bet grooiste gemeene veelvoud 
gevonden worden van dat, waarover 

iedereen bet cens is. Dat za! het voor 
eventuscle opvolgers van deze regee-   

Ting gemakkelijker makeu de taak over 
te nemeo. Het zal mogelijk zijo ette- 

lHjke plannen op te stellen, waarover 
geen fundamenteele politieke gescbillen 
zullen ontstaao. 

Principiecle zaken. 

Aao den andereo kant zullen er 

principieele zaken op een beslissing 

moeten blijven wachten, ofschoon de 
kaos grootis, dat haar aantal zal ver- 

minderen naarmate de tijd voorbijgaat. 

»Hlet spreekt vanzelf”, aldus minister 

Greeawood tevslotte, ,,dat het verkeerd 

zou zijn wanueer ik als socialist zoo- 
veel mogelijk zou trachten de wenschen 
van mijo partij door te drijven. 

Eveomin beo ik van pian mij te 
beperken tot zaken, welke alieen de 
regeering aangaar. Ec zullen ook 

richtljjoen gesteld moeten worden voor 

particuliere guaesties, bijvoorbeeld bet 

vakvereeoiginseraagstuk,  organisaties 
van Werkgevers, enz.”" 

  

Een Geheimzinnig 
Viertal. 
  

“ Woordenoffensiet is 
Belangrijk. 

Slot 

Hoe het werkt. 

»Enkele weken, voordat Mussolini 
den gevaarlijken stap vam, werd alhier 

in hooge kriogen nog geloofd, dat hjj 
voorsemens was buiten den oorlog te 

blijven”, zei de op en neer wandeleo- 

de professor, de propaganda-analist. 

»De Italianen wacen te anti-Duitsch 
en ltalid was te kwetsbaar voor den 

Duce om openlijk te riskeeren, zich 

te mengen in hat coofiicr van Hitler 

tegen de Greallicerden. 

Aldus de oauwkeurigste inlichtingen, 

die bescbikbaar waren. 

  

WILT U GAAN FILMEN ? 

Esai u zich an coat aa 

inlichten door 

VAN WINGEN    
KEDIRI 

TELEFOON 

MULOWEG / MADJENANG 
Telefoon Ked. No. 225 

Levert versche volle melk. 

Karnemelk, Yoghurt, 
Room en Slagroom 

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

ter plaatse 
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'Voor ons, die: de Italiaansche uit- 
zendingen gehoord hebbeo, was het 

duidelijk, dat, terwijl Mussolini het 
Iraliaaosche volk ecos kon overtuigen, 

dat siagscbepen aan de genade waren 

overgeleverd van vliegtuigen, hij bea 
daa z0u durven vertellen, dat er niets 

te vreezen viel van de Britsche marine. 
nOp cen kritiek oogenblik io de 

Engelsch - Italiaansche — betrekkingen, 

toen .Engeland en Itali een gescbil 
hadden over het stop zetten van den 

kolenaanvoer vao Duitschlaod naar 
Iralit en de Geallieerde marinestrijd 

krachten ia de Middellandscbe Zee wa- 
ren geconczntreerd, werd uit Duitscb- 

laod juist op bet geschikste oogenblik 

het volgende geseind: 
nEen d-rtig duizend tons metend 

Britsch slagschip is gezonken io- circa 
dertig s:conden door ceo bom van 
cen Duitschen bommeowerper Radio 

Rome greep dit bericht aan en her- 
haalde het met enthousiasme eco zeer 
verfraaid. De Britscbe marine, meldde 

het officieele Italiainsche station, va- 
derde z00 goed alis baar einde. 

»Dat het Duitscbe bericht zuiver 
teen verzinsel was, was duidgijk, afge- 

zien van de Brimche officieele tegen- 

spraak. 

Dz naam van het slagscbip werd 
nooit genoemd en de piloot, die de 

Overwianing boekte werd ook nooit 

genoemd: noch minder gevierd en ge- 

decoreerd, zooals het de gewoonte bij 

de Narzi's is. D2 Duitsche radiostations 
bewaarden volkomeo stilzwijgendheid 

inzake deze fabelachtige daad na bet 

eerste bericht. Hzt was duidelijk, dat 
de Iraliaansche radio-stations dit feit 
zouden blijven melden. 

De Italiaansche radio-stations seinden 

aan Turkije in particuliere bewoordio- 

gea de mislukking van de Britsche 

marine”. 

Uitzendingen uit Rome naar Turkije 

eo Arabi#—aldus Kris, begonnea va- 

druk te leggen op wat officieel genoemd 

werd de Awmerikaanscbe reactie” op 

de Duitsche bombardeeriag van de 

Britscbe vloot. 

    

Aan deze twee landes aaa de Mid- 
dellandsche Zee, zoowel als aan het 

Italiaansche volk werd bericht, dat ,de 

Amerikaaosche secretaris bij het minis- 

terie van Marine Edisoo de Amerikaan- 

sche Regeering adviseerde, verdere 

plannen voor den bouw van de slag- 

schepen uit te stellen en zich te con- 

centreeren op den bouw van vliegtui- 

gen, aangezien de luchtmacht heeft 

bewezen, superieur te zijn aan oorlog- 

schepen”. 
ata 

Deze verkeerde voorstelling van de 

aanbeveling van Edison werd niet op- 

geaomen in de Duitsche uitzendingen 

Edison's advies, ,verklaarde 

De Duitschers meldden slechts, 
inzake 

Kris”, 

dat Edison een voorstel had gedaan 

om de bewapening van de slagschepen 

te versterken. Wij noteerden dit verschil 

en de Iraliaaosche herhaling van de 

mislukking der Ergelsche slagschepen 

begon proportie's aan te nemen van 

een grintensiveerde propayandacam- 

pagoe. Wij realiseerden, dat deze com- 

pagne een doel had — het Italiaansche 

volk voor te bereiden op de deelname 

van Italia aan deo oorlog. 

Door deze nederlaag van bet slag- 

.SCbip was de vurige wensch van de 

Ikaliaoen vervuld, waot de Iralianeo 

vreesden— alleen den oorlog, tenzij zij 

er zeker v»0 wareo, dat de Britsche 

vloot knock out kon worden geslagen. 

Wij onderwierpen alle stroomingen 

io de Italiaanscbe uitzendingen aan 

een speciale aralyse en merkten deze 

vervulling van de wensch op. Er was 

geen ontkomen aan de eenige gevolg- 

trekking. Wij wisten, dat Ital & spoedig 

den oorlog z0u verklaren, Het was toen 

midden Mzi Mussolini verklaarde 

den oorlog op 10 Juni”. 

Wordt vervolgd:   
Tien millioen regeeringsdeelname in voor 

Indi fundamenteel noodzakelijke 

industrieen. 

  

Slot. 

Productle van natronloog en 

bijproducten. 

Benoodigd kapitaal ca. f 6.000.000. 

Natronloog is de geimporteerde grond- 

stof voor de steeds groeciende zeepin- 

dustrie, de oomisbare hulpstof voor 

mardolie- en alumioiumbedrijven en 

VOorts van beteekenis voor tal van an- 

dere industrie&o. Ook de bijproducten 

zija van belang, o.l. het chloor voor 

de defensie, de textiel- en papierindus- 

trie, en in den vorm van z0utzuur voor 

tal van andere bedrijven, Eeo natroo- 

loogfabriek is ee typisch fucdameo- 

teele industrie, die te zamen met de 
hiervoren verme!de productie van sterk 

zwavelzuur en solpeterzuur de vervaar- 

diging van tal van andere chemische 

stoffen mogelijk maakt. Tot de belang- 

rijkste hiervao bebooren o.m. de fabri- 

Catie van mierenzuur voor de rubber- 

Coagulatie en natriumsulfaat voor de 

glasindustrie : ook verschillende andere 

takken van chemische industrie bangen 

met het onderwerpelijke project sa- 

mea, zoowel voor de eigeolijke pro- 

De 
Import vanchemicalitn in Nederlandsch- 

Indi8 is reeds zeer belangrijk, maar bo- 

vendien is de loog- en zuurproductie 

belangrijk voor die productiemogelijk- 

heden, waarin chemicalita in belang- 

rijke mate zijo verwerkt (b.v. lucifers, 

glas) of bij welker bersiding chemica- 

lito cen belangrijke rol spelen (ver- 

schillende minerale oli#n). 

Voor de fabricatie van natronloog 

zija de grondstoffen hier te lande aan- 

wezig. 

Het project is opgezet voor een pro. 

ductie van 15.000 ton natronloog. De 

voorstellen voor de witvoering van de 

reeds uitgewerkte plaonen waren in 

cen ver gevorderd stadium van voor- 

ducten als voor de afvalstoffeo. 

  

bereidirg, toea de oorlog uitbrak. Oa- 

derhandelingen worden thans gevoerd 

teneinde de plaonen te kuanen door- 

zetten. 

Zoowel in Engeland alsin Amerika 

wordt over de uitvoering dezer plan- 

nen onderhandeld. 

Groot glasbedrijf. 

Voor een groot bedrijf is een alge- 

meen plan uitgewerkt. De kapitaalio- 

vestatie zal ongeveer 1,2 millicen gul- 

den b:drager. V66r het uitbreken van 

den oorlog leek de verwezenlijking van 

de desbetreffende plaanen rceds ge- 

waarborgd. De omstaodighedzo heb- 

ben bet niet mogelijk gemaakt bet pro-. 

ject af te wikkeleo. Aangezien de te- 

Voren geooemde chemische bedrijven 

verplakkingsglaswerk roodig hebben, 

moet de vestiging van deze industrie 

daarmede samenhangen. 

ling tot blik, dat reeds ia groote hoe- 

veelheden als 

wordt gebruikt, kan glas practisch ge- 

heel uit lodische grondstoffen worden 

vervaardigd, zoodra de bedoelde che- 

mische industrie zal zijn tot stand ge- 

komen. Nieuwe onderzoekingen heb- 

ben uitgewezen, dat ook thans de op- 

richting mogelijk is. 

Voor de oprichting van deze fabriek 

is reeds een ondernemer gevonden, ter- 

wijl het biervoor benoodigde kapitaal 

beschikbaar is. De onderhandelingeo 

Over de aankoop der machines zijn aan 

den gang. 

Ia tegeostel- 

verpakkingsmateriaal 

Fabricatie van houtpulp en papier. 

Hier te lande bestaan thans twee 
fabrieken voor de productie van hout- 

vrij schriff- en cigarettenpapier. Daar- 

naast is eveowel plaats voor productie 

van cellulose en pakpapier, welke stof- 

fen uit lodisch hout kunnen worden 

  

  bereid : de cellulose is mede grondstof 

voor andere producten, als bv. kunst- 

zijde en kan als z00danig een uitvoer- 

product zijo. Hier opeot zich de mo- 

gelijkheid tot het productief maken van 

groote uitgestrektheden bosch. Onder- 

zoekingen zija reeds ver gevorderd : 

de verkrijging van de noodige machi- 
neriea levert nog moeilijkhedeo. Het 

benoodigde kapitssl bedraagt 7,5 mil- 
lioeo gulden. 

  

BEKENOMAKING. 
De REGENT vao KEOIRI maakt 

bekend, dat de Regentschapsweg Mo- 

djo-Besoeki tusschen Km 22 en 25 va- 

naf 15 April toten met 25 April 1941 

voor alle asverkeer in beide richtingen 

Voor de vdorbereiding daarvan is 1.gesloren 

Dr. H.R. Braak van de Gouvernemenst 

Landbouwbedrijven onlangs naar Ame- 

rika vertrokken. 

KEDIRI 15 April 1941, 
De REGENT voorzoemd, 

R.A. A. DANOEDININGRAT. 

  

Ply-woodfabriek. UNTAN Ta 
rische producteo wordt slechts ca. 257/5 

(ter te lande gemaakt. Aan de hand 
van een terzake uitgebracbt rapport is, 
in samenwerking met deru Dienst van 
ber Boschwezen overleg geopevd. ten- 
cinde te geraken tot oprichting van 
cen fabriek voor de vervaardiging van 
nply-wood” en triplexkisten. Ook voor 
de oprichting van deze fabriek worden 
door Dr. Braak voorbereidingen ge- 
troffen. 

Verschillende complexen wildhout 

staan thans ter beschikking, waaruit 

cen eensoortige hout-exploitatie kan 

wordeo verkregen. Het gebruik van 

triplex voor verpakking, en vao .ply- 

wood” voor meubels en betimmeria- 

gen neemt steeds toe. Van de ruim 

drie millioen triplexkister, die perjaar   noodig zijo voor den export van agra- Wordt vervolgd 

Jom 

De knapste electricitn. 

Een geestig Zwitsersch blad schrijit het volgende : 

Hitler ist der beste Electriter der Welt. 

  

1. Er hat Deutschland gleich gestaltet. & 
2. » » Gie Religion umgeschaltet. 
3.» » den Komunismus ausgeschaltet. 

A4.» » die Juden isoliert. 
5. » » die Rheinzone an die Berliner Zen- 

trale angeschlossen. 
6. » » verbindungsdrihte nach Japan gezo- 

gen und - 
T. » » dadurch Kurzschluss mit Amerika 

erzeugt. 

8. » » den positieven Versaillervertrag in 

einen negatieven verwandelt. 

9. » » und die ganze Welt in Hochspanning 

versetzt. 

(Hitler is de beste electricien ter wereld. 

j heeft Duitschland gelijkgeschakeld. 
de Godsdienst omgeschakeld. 
het Communisme uitgeschakeld. 

de Joden geisoleerd. 

de Rijnstreek aan de Berlijnsche 

»centrale” aangesloten. 

T
a
 

N
a
a
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TN de verbindingsdraden naar Japan 

geleid. 
LL 5.5. en daardoor kortsluiting met Ame- 

rika bewerkstelligd. 

S.n si het positieve verdrag van Versailles 

in een negatief veranderd. 

nm de gansche wereld in hoogspanning 

gebracht.) 

NIEUWE WITGAVE of HERORUK yan J. B. WOLIHS 
UTG. Mi, BATAVIA. 
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PROTESTANTSCHE KERK 

Hollandsche Kerkdiensten. 

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

Paree 6 uur ».m, 
Ds. Sikken 

Blitar 9 uur v.m. 
Hr. v.d, Vlugt 

'T.-Agoeng 5 uur r.m. 
Hr. v.d. Vlugt 

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

Kertosono 5 uur ».m. 
Ds. Sikken. 

  

Maleische Kerkdiensten. 

H, B. Matulessy. 
20 April '4l Trenggalek 9u. — v.m. 

T:-Agoeng 4u. — n.m. 
27 April '41 Kedici 

Papar 
9u, v.m. (Doop) 

4u. o.m. 

  

OOST-JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEN 

lederen Zondag, 9 uur v.m. 

Te Kediri (Balcewertistraat), Blitar, 

Toeloergagoeng, Ngandjoek, 
Parec 7 30 uur a.m. 

ca, te 

  

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Zondag. 

le H. Mis 

2e H. Mis 

Lof 

te Kedai 6 uut v. m. 
730 uur v. m. 

5.30 uur am. 

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

7.30 uuc v. m.  Hoogmis 
5.30 uur nm. Lof 

Oaderricht Kath. Javanen 6 uur n.m. 

  

TENG HONG TJIANG NG HONG TJIANG 
VENDUHOUDER —  COMMISSIONNAIR 

MEUBELMAKER 
TRANSPORT — ONDERNEMING 

KEDIRI — Klentengstraat 68 — Telet. No. 107 

Adres voor: 

Moderne en antieke meubels. 

Sraalmeubels en ledikanten ver- 

chroomd of gelakt. 

Tweedehandsche meubels 

Emballeeren en transporteeren. 

een mooie tennisbaan voor Dinsdag 

Woensdag en Zaterdag, gelegen 

achter Soelpersdrukkerij p.m. 

f 6,— 
  

Voor Uw meubilair an ontwerpen 

geroutinserde toekangs en eerste kwa- 

liteit meubelhout 

Zeer billijik in prijs en levering met 
garantie, 

Voor Uw vendutie gegarandeerd 
joede resuitaten 

Inpakken voor alle plaatsen. 

BAAT HET OM 
DRUKWERK ? 

De Kedirische 

  

Snel- 

pers Drukkerij drukt 
immers beter, netter en 

goedkooper. 
Vraagt offerte bij de Ked, 

Snelpersdrukkerij ! 

U verbindt zich   tot niets! 

     
      

Beveiligt U diidig !! 

Wjij leveren : 

LUCHTBESCHERMING: 

VERBANDKISTEN 

           
      

  
       
       

TELEFOON No. 52.   in verschillende grootten en prijzen, voor auto, gezin en bedrijf. 

RESIDENTIE APOTHEEK KEDIRI 
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Buitenlandsch overzicht. overgenomen uit het Soer. Hbid. 

RUSSISCH - JAPANSCH PACT. 

  

Te Moskou werd tusschen Rusland en 

Japan een neutraliteitspact geteekend. 

Moskou, 13 April (Aoeta Reuter). 

Het peutralireitspact Rusland en Japav 

werd om 14.00 uur geteekend. 

Belgrado thans bezet. 

Londen, 14 April (Reuter). Grmeend 

wordt, dat de Duitsbers thans Belgra- 

do hebben bezet, doch ten Zuiden van 

de hoofdstad bieden 

krachtigeo, 

de Joegoslavitrs 

en biijkbaar geslaagden 

teyenstand, terwijl op sommige plaat- 

seo zeifs geslaagde tegenaanvallen wor- 

den uitgevoerd. 

In Aibani& slaan de Joogoslaviscbe 

troepen de Italiaven terug. 

Joegoslavisrs bezetten Durazzol 

Londen, 14 April (R-uter). De Joe- 
te Achene heeft 

bekend gemaakt, dat de Jorgoslavische 
goslavische gezant 

troepen Durazzo hebben bezet, 

Het pact met Rusland. 

Tokio, 13 April (Aseta Reuter). 

Het Russisch-Japansche liteits- 

omvat de volgeade 

  

neui 

pact artikelen. 

1. Bzide 
de vreedzame 

partijen komen overeen, 

en vriesdschappelijke 

betrekkingen met elkander te handha- 
ven en elkanders territoriale integriteit 

en onschendbaarheid te eerbiedigen. 

2. Ingeval een der partijen het object 

van militaire actie door ees of meer 

andere landen wordt, zal de andere 

partij tijdens den heelen duur van bet 

conflicht de neutraliteit in acht oemen, 

3. Het pact teeedt in werking met 

Engeland. 

De Britsche luchtaanvallen. 

Vele doelen gebombardeerd. 

Londen, 13 April (Aseta Reuter). 

Bcitsche bombers vlogen gisteren tijders 

bij daglicht 
Duitschland bionen en bombardeerden 

omvangrijke operaties 

de doelen tea noorden van de Roer. 

De operaties strekten zich ook uit tot 

boven de Noordzee en hei door den 

Vijand bezette gebied. 

De vliegtuigen bombardeerden met 

succes de scheepvaart ter hoogte van 

de Nederiandsche 
industriedoelen, seo kracbtstation nabij 

kust, cen aantal 

Leiden en de havens en benzinetaoks 

van Vlissingeo. 

Verscheideae 
werden gedaan boven Noord-Frankrijk, 

offensieve patrouilles 

Esa patrou:lle viel bet 

Le Touguet 
aanj de hanyars en gescbutsemplace- 

Vliegveld van 
vanuit geringe hoogte 

menten werden gemitrailieerd: 2 bran- 

den braken uit. 

het bomber- Zaterdagoacht zette 

cCommando bet offensief voort tegen 

de vootbasis Brest, waar de Duitsche 

FEUILLETON 
SPAANSCHE DUKATONS 

(Spanish Doubloors) 

Uit het Engelsch 

  

van 

Camiilta Kenyon 

63) 

Bo toen ik bij de uitmooding aan 

den baaikant den voorsteveo vas een 

boot zag verscbijsen ev toea ik zag, 

hoe die boot zich langzaam, ha-dnek- 
kig, stukje voor stukje tegen den van 

woede schuimenden stroom opwerkte, 

toen was ik er zeker van, dat het 

slecbts verbeeiding war, eo dat bet 

alleen mija eigan wanhopig, hartstocb- 
telijk verlangen naar hem was, dat 
me het gezicht van Dugald Shaw in 
mijn allerlaatste oogenblikken als een 
Visioen voor den geest deed komen. 

Dugald Shaw was op 't strand, bezig 

  
  

iogang van den dag van voltooiing 

der ratificatie door beide partijen en 

zal 5 jaren van kracht blijven, waarna 

de duur automatisch kan worden ver- 

lengd voor opvieuw 5 jaren, tenzij een 

der partijeo een jaar “66x de expiratie 

tot opheffing van bet 

verdrag te kennen geeft. 

4. De ratificatie en de uitwisseling 

de ratificatiepapieren te Tokio 

zullen zoo spoedig mogelijk plaatsheb- 

den wensch 

van 

ben, 

Een gezamenlijke verklaring, welke 

op denzelfden tijd als de onderteeke- 

bing plaats bad, werd uitgegeven, zegt, 

dat Japan de territoriale integriseit en 

ooschendbaarbeid der vo'ken van de 

republiek Morgolit eerbiedigt, terwijl 

Sovjet Susland de territoriale integti- 

teit en ovschendbaarheid van bet rijk 

Mancbukuo cerbiedigt. 

De Japansche premier, Kono& zegt 

in ceo verklariog, dat de besprekingen 

met het cog op het tot stand brengeo 

van een fundamenteele regeling van 

de. Japansche betrekkingen met Rus- 

land eenigen tijd gaande cija geweest, 

Hj besloot ,Het is mija meening, 

dat het huidige pact vaa het grootste 

gewicbt is voor de Japansch-Russische 

betrekkingen en veel zal bijdragen tot 

de bevordering van den wereldvrede. 

Ik twijfel er niet aao, dat het pact 

zal dienen als basis voor cen snelle 

oplossing op concrete wijze van de 

verschillende hangende kwesties tus- 

schen beide landeo.” 

slagkruisers hadden 

gekozsr, terwijl de onderzeeboot-basis 

Lorient, het vliegveld van Merignzc, 

en de voornaamste basis van de 4- 

moterige Focke Wu'f-bombers eveneens 

werden aargevallec. 

huo wijkp'aats 

Groote branden braken uitia Lorient 

en Merignac. 
Drie Bcirsche 

vermist, terwijl 2 Duitsche jagers wer- 

vliegtuigen werden 

den neergascboter. 

Verlertei actie. 

12 Acil (Reuter), Io een 
melding 

Londen, 

officicel commun'igu€ wordt 

gsmaakt van successeo van het com- 

van bet 

Bommecwerpers in de 

bij de Zuidkust 

Noorweger, de gisteren in dea loop 

masdo Kustverdediging en 

commando 

Noordzee en van 

van den dag werden geboekr. 

Bommerwerpers van het commando 

Kustverdediging viclen een vijandelijk 

voorradenschip van 1500 ton aan ter 

hoogte van de Zuidkust van Noorwe- 

gan en lieten hetia zickenden toestacd 

achter, terwijl dz bemanning het schip 

Verliet. 

met bet repareeren van de hoot, en 

wat ik zag was slechts een bersenschim, 

een pijnigeode hersenschim! 

Maar toen zijn armeo, zijn sterke 

armea me in de boot trokken, toen 

begceep ik dat 't werkelijkheid was, 
dat ik bet geiooven mocht. 

Druipeod van 't water, soikkend, 

trillend van kou eo angst, klemde ik 

me aan bem vast, terwijl de boot 

langzaam naar bet betrekkelijk kalme 

water achter in de giot afdreef. Kram- 

pacbtig sloeg ik miju armen om zijo 

bals—ik durfde hem oiet loslater, uit 

angst dat ik dan weer alleen zou zijn, 
alleen in bet donkere, koude water. 

Mijn boofd lag op zijn borst, en ter- 

wiji hij met zijo cenen arm me tegen 
zich aangedrukt bield,. streek bij met 

Zija rechterhand bet kletsoatte haar 

van miju voorhoofd weg. 

Wat hoorde ik hem daar zeggen? 

»Mijo meiske, mijo ecigeo, cigeo meiske!” 

Es toen ik voelde, hoe hii zija wang 

beel zacht tegeo mijn hoofd aanlegde, 
toen wist ik niet meer of ik 't wel 

gzlooven mocbt.   Na een. poosje .begon mija zelfbe- 

Tijdeos .een uitgebreide. viucht op. 
z0ek naar vijandelijke schepen, voerden 

vliegtuigen van het commando Bom- 

menwerpers van geringe hoogte aun- 

vallen uit op drie vijandelijke. patrouil- 

levaartuigen op de.Noordzee en wisten 

voitreffers te plaatsen op een dezer 

schepen. 

Andere vliegtuigen van -het com- 

mando Bommeawerpers bombardeer- 

den met succes versterkte eilanden. 

Van deze operaties wordt een Britsch 

vliegtuig vermist. 

Londeo, 14 April (Reurer). Ia den 

afgeloopea oacbt vielen bommenwer- 

pers van de R. AF. bet vliegveld te 

bavenwerken Merignac en de van 

Bordeaux man, 

Duitsche verliezen. 

Looden, 12 Apri! (Reuter). De Ro- 

yal Air Force bracht den nacht van 

den Goeden Vrijdag op den grond 

door. Als redeo hiervoor wordt opge- 

gevea het siechte weer boven bet 

vasteland. 

De herzieve cijfers voor de Duitsche 

nachtelijke verliezen in April toonen 

aar, dar 46 Duitsche toestellen yer- 

loren gingeo. Het totaal voor de maand 

Mazrt bedroeg 44. 
De nacht-jachtvliegtuigen namen in 

April 35 voor hun rekening. 

Londer, 12 April (Reuter). Duitsch- 

land heeft io de week, welke heden 

bij het aanbreken van den dag eindig- 

de, 48 vliegtuigen boven Engelarden 

in de nabijheid van de Britsche kust 

verloren, 

In dezelfde periode verloor Engelavd 

in dit gebied slechts een vliegtuig. 

Bijzonderheden. 

Londen, 14 April (Reuter). De Brit- 
sche bommenwerpers, die hun dage- 

lijksche aanvallen op de Duitsche 

scheepvaart ter hoogte van de Neder- 

landsche kust voortzerteo, plaatsten gis- 

teren (Zondag) twee voltreffers op een 

voorradenschip van ongeveer 1500 ton. 

D2 dekken van het scbip werden 

Ook met machinegeweervuur bestookt. 

Toen men het schip het laatst zag 

was de schoorsteea omgevallen co 

was hetacbterschip bijna onder water. 

Een Duitsch patrouillevaartuig en 

een vooriaden schipvan ongeveer 2000 

ton werden eveneens met bommen en 

Machinegeweervuur bestookt. Van de- 

ze operaties is een Brit ch vliegtuig 

niet teruggekeerd. 

Tijdens de lucbtaanval op het vlieg- 

veld Merigsac nabij Bordeaux werden 

gebouwen getroffen en bangars in brand 

'gezet. Van dezen aaoval zija alle Brit- 

sche vligtuigen veilig teruggekeerd. 

Dit was de derde aanval, die de 

R,A.B. in vier dagen tijd op bet slay- 

veld Merinac uitvoerde. Van dit vlieg- 

veld stijgen de Duitsche lange-afstand- 

bommenwerpers op voor aanvalien op 

de Britsche scheepvaart. 

De aanvallen op Engeland. 

Loader, 14 April (Reute). io den 

afge'oopen nacht vond zeer weisig ac-   tiviteit boven Engeland plaats. 

heersching langzaam aan terug te ko- 

men. Het ombedaarlijke soikkec hield 

Op, za even wachten hief ik mijn hoofd 

Op en trachtte iets te zeggen. Maar 

ik kon alleen stamelen: ,U is gekomen, 

u is gekomen!” 

.Ja, patuurlijk ben ik gekomen,” 
zeide hij scbor. ,Kom, kind, beef niet 

z00—j bent pu veilig—veilig in mija 

armeo!” 

Na een paar oegenblikkeo tilde bij 

me op en legde. me in den voorsteven 

veer. Daarna begon hij de boot de 

grot uit te manocuvreereD. Als ik me 

anders gevoeld had, zou ik waarschija- 

Iijk bet gevaar ervan wel hebben inge- 

zier. Een oogenblik later stond er 
bijoa een halven voet water: in de 

boot, 't volgende oogenblik bad ' 

weinig gescheeld of we warep door 
den sterken stroom tegen den rotsigen 

kant van de uitmonding te pletter 

geslagen, maar merkwaardig -genoeg 

yoelde ik me geen :seconde  beangst. 

Hij was gekomeo om me te-redden 

en hij zou me redden. Eu toen plot- 
seling kwameo we uit bet halfdonker 

van de. verscbrikkelijke grotin den 

  

  

Eokele bommeo. werden aande kust 

geworpen, doch er werd geea schade 

aangericht: i 

Eeo stadia bet Noordwesten. van 

Bogeland kreeg door bomaen eenige 

scbade. 

De aanval op Bristol. 

Londeo, 12 April (Reuter). Het aao- 

tal slachtoffers tengevolge van den 

Juchtaanval, welke denafgeloopen nacht 

op Bristol werd uitgevoerd. is — de 

omvang van-den aanval in aanmer- 

king genomen — wonderbaarlijk klein. 

De 

die eenige declen van de stad mitrailli 

eerden, ontmoetten hevig spervuur. 

Rusland. 

Het pact met Japan 

Commentaar 

Msskou, 14 April (Reuter. Matsuoka 

bevindt zich thans op weg oaar Tokio). 

De ,,Pravda” juicht bet Russisch-Ja- 

pansche pact en de begeleidende ver- 

laagvliegende bommenwerpers, 

klaring toz als documenten van de 

grootste politieke beteekenis”. Het blad 

verklaart, dat zij een belangrijke stap 

vormen in de richting van verbetering 

der Russisch-Japansche 
betgeen ten volie overeenkomt met de 

betrekkingen 

Russische politiek van vreedzame be- 

trekkingen met alle naburen en andere 

landeo”. x 
De ,,Pravoa" vervolgt : ,De ootwik- 

keliny van beide landen maakt noodig, 

  
beerlijkeo, warmen zonoeschijn, die op 

mijo verklcumd licbaam dezelfde uit- 

werking bad als een terug sterke wijn. 

Ik bleeft, stil-genietend, met mija hand 

onder mijn wang, in den voorsteven 

liggen, terwijl hij met snelle slagen de 

baai dwars overroeide. en de boot met 

een Elioke vaart op het strand zerte. 

Behalve Captain Magous stonden 

alle expeditie-leden me op te wacbteo, 

Crusot niet te vergeten. Aan hem bad 

ik mijo redding te- danken, Toen 'ikal 

Zija zwijgende raadgevingen in den 

wind sloeg, was bij, kleine piebtere 

hood die hij was een verstandiger 

iemand op gaan zoeken. Ia 't eerst 

had viemand op zijm oorust en zijn 

aanboudend blaffen gelet, De man met 

het litteeke, dien hij extra lastig viel, 

bad hem zelfs.eenof twee masal met 
een paar korte woorden weggestuurd. 

Maar toen de hond met: blaffen en 

jaokeo niet ophield, was bij plotseling 

opmerkzaam geworden. Hij had zijn 
gereedscbap neergelegd en had: den 

hond gevraagd, wat eraan scheeide. 

Oomiddellijk was Crusot  een: en al 

opwinding geweest, blaffead en jankend   
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dat-rij goede naburen zijo en-elkander 
niet hiaderen bij de verwezenlijking van 
huo historische taak””. 

Het blad voegt hieraan toe, dat thans 
een weg gebaand is voor regeling van 
de hangeode vraagstukken tusschen bei- 
de ilanden, inclusief de visscherij-over- 
eenkomst en het handelsverdrag. 
Berlijo blijft zwijgeo. 

Merkwaardig ! 1 

Tokio, 14 April (Reuter). De ,,Nishi 
Nishi Sjimboeo” verklaart, dat het 
vieuwe verdag met Rusland het tri- 
partite-pact versterkt. 

Niet Onmogelijk 
New York, 14 April (Reuter). De 

»New York Times” vraagt zich af, 
of Stalio bet verdrag met Japan sloot 
teneinde zich te vrijwaren tegen eea 
Japanschen aaoval, indien Rusland door 
Duitschland mocbt worden aangevallen. 

Afkeuring “ 

Moskou, 12 April (Reuter). Radio- 
Moskou riep om, dat de Sovjetregee- 
ring Hongarije's oorlog tegen Joegosla- 
via afkeurt, temeer, waar slechts vier 
maandeo geleden tusschen beide landen 
eeo vriendschapsverdrag was gesloten. 

De vice-commissaris van Buitenland- 
sche Zaken, Visjinsky stelde. 

Matsuoka, die den 13den dezer bij den 
Hoggaarschen gezavt te Moskou was 
van deze afkeurjpg ia keonis. 

Irak. 
Engeland erkent regime niet. 

Looden, 13 April (Reuter). De Brit- 
sche regeering erkent het gezag van 
het huidige onconstitioneele regiem ia 
Irak oiet, aldus melden welingelichte 
kringeo in Londeo. Hier wordt gemeend, 
dat de besiuiten van de groep, die in 
Irak de macht in handen nam, geen 
wetrtelijk rechtsgeldigheid bezitten, 

Radioluisteraars, 
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. (oenweg. 27. 
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was bij raar de rotsen toegeloopen. 
Maar de weg, de ioteressante weg van 
cen paar uur geleden, was door den 
vloed afgesloten en toen Crusct een 
paar maal tot aan zija borst 't water 
ingeloopen was, zonder de rotsev te 
kunven bereiken, was hij teruggeko- 
men en had zich aogstig jaokend tegen 
de beenen van den man. aangedrukt, 
die patuurlijk beter wist wat er ge- 
daan moest worden dan een kleine 
hond. 

Toen- begreep Mr. Shaw, wat er 
gebeurd was. Met een sprong was hij 
bij het sleeptouw, een oogenblik later 
trok hij de boot over 't zand oaar de 
baai. Juist toen bij afzette, kwam Coo- 
kie, die door» 't geblaf van Cruso8 
wakker geworden was, uit 't.boschje, 
dat zijo uitverkoren plaats was voor 
zijn sigsta. De Schot riep hem iets toe, 
dat hem verstijfd van schrikdeed staao: 

»Virginia Harding—in de grot— 
warme d:kens—moet misschien bijge- 
bracbt worden.” 

Wordt vervolgd.
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