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STADSNIEUWS 
  

  

Kindervacantie-Kolonie. 

Op Maandag 26 Febr. heeft de Af- 
deeling Kediri van de Kindervacantie- 

Kolonie een algemeene ledenvergade- 

ring gehouden in de Societeit Brantas. 

Er waren zes personen aanwezig : 

waaronder de Burgemeester, de heer 

Scheltema. 
De voorzitter, Dr. W. vav Bijster- 

veld, opende de vergadering met een 

mwoord van weikom tot de aanwezigen, 

waarra de 8 ageodapuoten vlot wer- 

den afgewerkt. 

Nadat de jaarverslagen van den 

secretaris en den penningmeester waren 

woorgelezen, ontspon zich een gedach- 

tenwisseling. Daarbij liet de vergaderiog 

in hoofdzaak haar gedachten gaan over 

het volgende. 

In 1939 zijn 49 kicderen naar cen 

ikoel klimaat gezonden evo het gezamen- 

iHjke aantal verpleegdagen van deze 

patifnten bedroeg 1133. Met deze aan- 

tallen neemt Kediri een eerste plaats 

in onder de afdeelingen van Oost-Java. 

Gelet op den zeer gunstigen invloed, 
idie de uitzending op alle patiZoten heeft 

gebad, verdient hetaanbeveling, dat de 

mereeniging dit werk bij voort during 

woortzet. Om dit te kunnen bereiken 

beeft zij de steua en de medewerking 

wan bet publiek noodig. Tenslotte wijd- 

de de voorzitter eea woord van harte- 

ljke dank aan aller, die op ecenigerlei 

“wijze hebben medegewerkt, om het 

goede doel te bereiken en sprak de 

hoop uit, dat de Kinder-Vacantiekolo- 
nie Kediri mag blijven groeien tot heil 

van het zieke en zwakke kind. 

Prinses Juliana Jeugd- 
stichting. 

Voor 'het gereedmaken van bet 

jeugdsportterrein te Madjenang, krijgt 

de Stadsgemeente Kediri van b.g. 

stichting een subsidie van f 450.— 

Hierbij is aan de Gemeente het ver- 

z0ek gedaan, om een Commissie van 

Beheer in te stellen, die het contact 

met de stichting-bewaart, en het sport- 

terrein: Het Prioses Ju'iana Jeugd- 

sportterrein” te noemeo. 

Het cterrein heeft eeo oppervlakte 

van 21.000 vierkante meter. Voorts 

diant nog'te worden vermeld, dat in 

de .gemeente Kediri 29 scholen zijn 

met niet minder dan 4500 leerlingen. 

“Schoolverhuizing, 

Gistereamorgen werd met de ver- 

buizisg wan ide Neut. Schakelschool 

Daarihet gebouw wan de Neutr. H.I.S. 

te Ringinsirah begonnen, terwijl deze 

school het nieuwe gebouw te Dan- 
dangan betrok. Daar deze verhuizing 

natuurljjk een paar dagen in beslag 

neemt, kunoen waarscbijnlijk morgen 

ipas de lessen weer worden geregeld. 

De frobelsckeol is tbans nog io aao- 
bouw : -de Sehakelschool heeft voor- 

loopig een klas afgestaan voor de 

frobeWeerlingen, hoewel ze aa de 10 

ilokalen aet.genoeg plaats heeft voor 

haar eigen leerlingeo. 

Op Zondagavond j.l. werd in het 

nieuwe gebouw te Dandangan een 

elametan gegeveo, deelgenomen door 

DINSDAG 2 

aan 

Toro MIYAKO. 

leden van de Neutr, Schoolvereeniging, 

de onderwijzers en eenige omliggende 

inworers. Het ging er heel geze lig 

toe, terwijl muziek, afgewisseld met 

gamelan, bespeeld door de onderwij- 

zers en voor zorgde, dat de stemming 

er in bleef. 

Op 17 Maart a.s, zal de Neutr. 

Schoolver. een groot feest geven, voor 

alle leerlingen van de Neutr. scholen, 

met name de Kartini, Neutr. Schakel- 

school, Neutr. H.I.S. en de Neutr. 

Mulo, Huane ouders, benevens de 

p'aatselijke autoriteitea zullen worden 

uitgeroodigd. 

Statistiek betreffende rijwie- 
len, rijtuigen en ftjikars in de 

Stadsgemeente Kediri. 

De opgave van de statistiek betref- 

fende rijwieler, rijtuigeo en tjikars io 

de stadsgemeente Kediri luidt 

volgt: 

rijwielen: houders 4375, waaronder 

12 bedrijven en 18 Gowv. diensten 

aantal: 4641. 

rijtuigen: houders 107, aantal 227. 

Tjikars: houders 85, aantal 94, 

waaronder 15 met luchtbanden. 

Mutaties. 

Overgeplaatst van Kertosono, regent- 
schap Kediri naar de resideatie Malang, 

de 'Mantri-politie Iste klasse Mardjaib 

Miotoprajitao : 

Benoemd tot Mantri-politie bij de 

bestuurspolitie te Kertosono, regent- 

J.G.W., DEKKERS   
  

  

Hoofdstraat 

Tel, No. 29 

Kediri. 

Heeren 

Regenjassen 

12,50 p.st. 

Kinder 

Regenjas 

12,50 p.st. 
(5 jaar yarantie.) 

  

schap Ngaodjoek, Rades Moegihardjo, 

thans Mantri-Kabozpaten te Japara: 

Overgeplaatst van Plosoklaten, dis 

trict Paree, regeotschap Kediri naar 

Bogor, district en regentschap Nyan- 
djoek, het Onderdistrictshoofd, Raden 

Dahlan : 

Benoemd tot Onderdistrictshoofd van 

Piosoklaten, district Paree, regentschap 

Kediri, Raden Laotip, thans Mantri- 

politie in de residentie Madioen. 

Wij versemen, dat in de p'aats van 

den Heer: Heim de heer: H, H.A. 

Dirrie komt. De beer Smith, hoofd- 
agent van Kediri is naar Soekaboemi 

Overgeplaatst. 

De heer P.W. Best zal spoedig met 
butsnlaodsch verlof gaan. Io zijo plaats 

komt de beer A.W. Vermeulen, van 

buitenlandsch verlof teruggekeerd, 

De plaatsvervanger van den beer 

Nauta is nog niet bekend. 

Padvinderij. 

Zondagmorges j.l. kwamen de leden 

van de B.P.K.D., bestaande uit leiders 
van de K.B.!,, Natipij en H.W. in het 

P,B.K. gebouw sameo. De bijeenkomst 

werd door den voorzitter, den heer 

Simson met dankwoorden geopend, 

waarna bespreking van de agenda no.l 

volgde : momeot actie Perkino op 23 

Maart 1940. 

Besloten werd, om op dien datum 

en optocht te houden van de 3 pad- 

Vindersgrozpen, die 200 uniek mogelijk 

zal worden uitgevoerd. 

VENDU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS. 

— KEDIRI — Telefoon 250. 
  

Maandag 18 Maart 40, 
W. J. RIJKSEN.   Vriidag 8 Maart 1940. Commissie-Vendutie 

in ens Jocaal. Hoofdstraat 28, Kediri. Gelegeheid tot bijbrengen van 

goederen. 

ten huize van den WelEd. Heer 

Semampir — Kediri, van meubilair. 

  

FEBRUARI 1940 

  

23e Jaargarg 

JISpIpIn 
de kleine stille werker.. 

v..de uriend in den nood... is klein, 

maar zijn heilzame werking is groot... 

is 200 volkomen en eenig in 2ijn soort, 

dat van iets beters nog nooit werd 

8 
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Java's grootste dag en 

nachtradio-service staat 4 

onafgebroken voor U ' 

gereed.. # 

Een eigen zender be- ' 

zorgt U iederen dag E 

eenige uren muziek.... 1 

Een geheel vrijblijvende | 

demonstratie bij U aan 

huis en dan nog .-.. 

onze gemakkelijke be- 

talingsvoorwaarden .... 
Meer dan : 

30 £ili Dat is onze service! 
0 filialen en HOOFDSTRAAT 49-TELEF.70 

agentschappen 5 KEDIRI 

op Java! RESIDENTSL N139- 

TE TELEF' iO1 MADICEN   

  

KEDIRI. 

Aloon-Aloon Straat 13 

Telefoon No. 13 

Manager. H.O. NINCHRITZ. 

   



  

   

  

5 RICHE THEATER — Aa ian 4 

  

  

Heden 27 en Woensdag 28 Febr. 

Warner Bros vitstekende film 
66 

.Beloved Braf 
| | met BONITA GRANVILLE — DOLORES COSTELLO — DONALO CRISP e.v.a. bekende sterreo. 

Een film, die ongetwijfeld in ieders smaak zal vallen Boeiend en onderhoudend van begin tot eind. 

— Komt en Overtuigt U. — — — se 2 3 

Donderdag 29 Febr. t/m Zaterdag 2 Mri. 

Warner Bros interessaote en boeiende filmschlager Pi 

OF AN ACTRESS" 

door ongesteldheid van een der digoi- 
taressen, doch thans kon deze verga- 
dering definitief worden vast- 

gesteld op 28 (achtentwintig) 

Febr. a.s. om half elf uur precies in 

het Meisjes Tehuis aan Kebon Kawoeng 
24 te Bandoeng, deze Jaarvergadering 

zal o.m. cen korte bespreking worden 

gehouden over ,Zielszorg“ in een Hol- 

landsch Doorgangshuis, door Mejuf- 

frouw C. van Dam, verbonden aun 

»Immanuk“ en tevoren vele jaren 

werkzaam geweest bij het Sociale werk 

van de Philips fabrieken en daarna 

als directrice van een Doorgangshuis 

in Zetten. (Gelderl). 

  

Indien wij onderde buidige omstar- 
digheden het traject Amsterdam-Lissa- 
bon ongestoord kunnen bevliegen, zal 
binnen zeer afzienbaren tijd een lucbt- 

verbioing tusschen Nederlanen Portugal, 

welke tweemaal per week zal plaats 

bebben, worden geopend ten dienste 

van het postvervoer, aansluitend op den 

passagiersdienst Lissabon-New York. 

Verromen wordt, dat de dienst door 

een DC-3-toestel zal worden uitgevoerd. 

.1. . 
Veiligheid op zee. 

Rotterdam, 23 Febr. (Aneta). Io ver. 

band met de ongelukken van Neder- 
landsche schepen in de jlaatste dager, 

  

“DUEL 
met JOHN BOLES — 
lachen... 

»9 

aangebracht,   

»SECRETS 
met KAY FRANCIS, de beroemde en gevierde 

H TER — GLORIA DICKSON ea. 

haar beroemd de andere verliefd.... aan wien was zi 

| Secrets of an Actress” genomen uit de 

MAXIM THEATER 
R,K.O. Radio orkaan van vroolijkheid 

OM 
JACK OAKIE — 

een film vol afwisseling ... kortom een film die een probaat middel is om Uw zorgen te vergeten. 

  

actrice, bijgestaan door GEORGE BRENT — IAN HUN- 

Onthullingen over het intieme leven van een beroemde actrice gecomzn 

uit het dagboek ,,Seerets of an Actress" op boeiende wijze verteld door Kay Francis zelf. 

En wie z0u het beter keonen dan zij, die de wereld aan haar voeten heeft? De eene mao maakte 

ij haar hart verschuldigd ? Zie Kay Francis beslissing in haar 

meest verborgen diepten van haar ziel. Mist deze mooie film oiet! 

  

IDA LUPINO e.a. 

Komt dit zieo | — 

Vriidag I t/m Zondag 3 Mrt. 

New Universal bijzondere mysterie film 

HOUSE OF FEAR” (“t Huis der Verscbrikkiogeo) 

TX Een Sublieme Combivatie van een griezelfilm en een detective story. 

van de intense spanning waaria men door de diverse misdaden verkeert, ook vele grappige momenten zijn 

terwijl aan de romantiek ook de noodige aandacbt is besteed. 

Reserveert Uw avond voor dexz bijzondere film | 

  

MARIETTA” (Fight for your Lady) 
Een film, waarbij zult gieren van bet 

Een film, waarin ter afwisseling 

  

Hierna zal op bet erf van de Neutr. 

Schakelschool cen kampvuur worden 

gebouden. 

Agenda no. 2. 

Er zullen bekerwedstrijden worden 

uitgeloofd, voor welke gelegenheid de 

heer Soetikoo machtiging van de B.P. 

K.D, kreeg, om te trachten, met een 

van de plaatselijke voetbalclubs ia con- 

tact te komen, die de organisatie voor 

deze wedstrijden op zich wil nemen. 

De B.P.K.D. za! de voorverkoop z0rgen. 

Een paar weken na deze voetbalwed- 

strijden zal de B,P.K.D. eea fancy-fair 

houden, Nadat deze kwestie in ruwe 

trekken werd besproken, sloot de voor- 

zitter de vergaderiog om | uur smiddags. 

terwijl werd vastgesteld, om op 8Maart 

weer samen te komen. 

Kampvuur K. B. I. 

Op Zaterdagavond j.l. bield de 

K.B.I, afd. Kediri op bet erf van de 

Neutr. Schakelschool haar installatie- 

kampvuur. Om 7 uur bad de opening 

plaats door den voorzitter, den Heer 

Darmoadidjojo, waarna de installaties 

van de afdeelingscommissaris, de be- 

stuursleden van het afdeelingskwartier 

en de leiders volgden. Ter eere van 

de nieuwe afdeelingscommissaris werd 

een kwartier gedefileerd. Als laatste 

punt kwamen padvindersnummers aan 

de beurt. 

Om iets voor 9 werd bet kamp- 

vuur gesloten. 

RICHE THEATER. 

Dinsdag 27 ea Woensdag 28 Febr. 

»BELOVED BRAT" 

met de Warner Bros star Bonita 

Granville — Dorald Grisp — Dolores 

Costello en anderen. 
Ben aavgrijpend verhaal. 

Donderdag 29 t/m Zaterdag 2 Maart. 

Warner Bros interassante en boe- 

ieode filmschlager 

.SECRETS OF AN ACTRESS” 

Met niemand minder dan de mooie 

Kay Francis, de immer fascineerende 

vrouw, meest gevierde alle filmactrices 

bijgestaan door George Brent, 

MAXIM THBATER. 

Woensdag 28 en 
Donderdag 29 Februari a.s. 

R.K.O. Radio Orkaan van vroolijk- 

heid ',,DUEL OM MARIETTA" 

(Figbt for your Lady). 

met de stars John Boles — Jack 

Oakie Ida Lupino e.a.   

Vrijdag 1 t/m Zondag 3 Maart. 

New Universal Bijzondere Mysterie- 

fil. 

»HET HUIS DER VER- 
SCHRIKKINGEN” 

Een film waarin ter afwisseling van 

de intense spanning ook ve'e grap- 

pige momenten zijo aangebracht. 

VOLTA THEATER. 

Vertoont Dinsdag eo Woensdag 27 

en 28 Februari a.s. 

»DE RECLAME KONING” 

Donderdag 29 Februari slechts voor 

Eko avond reprise van 

«DEVILS PLYGROUND”, 

met in de hoofdrol Dalores del Rio, 

Ricbard Dix en Chester Morris. 

Vrijdag 1 en Zaterdag 2 Maart. 

“THE LADY OBJECTS” 

(Deze dame protesteert) met en de 

hoofdrol Gloria Stucst Lonny Ros de 

bekende Radio-zanger uit , Melodie ia 

Spring” en Jolm Marscb. 

Een Spannend en angrijpend verhaal, 

SPORT, 
H.C.T, N.H, Kediri — Elftal 

strootjesfabriek Ngoenoet 0-2. 

Zondag j.!. kwam H.C.T.N.H. van 
Kediri tegen het beroepselftal van de 
strootjesfabriek van Nyoenoet uit : de 

wedstrijd eindigden in een2-0 welver- 

diende overwinning voor het Ngoenoet- 

elftal. Destand 1-1 z0u de verhouding 
van beide partijen beter doen uitkomeo. 

H.C. T,.N.H, moest met 3 invallers 
speleo. 

Ook de verteranen van beide elfta!- 
leo bielden een kamp, die in een 3-0 

zege voor Ngoenoet afliep. 

Hoogstwaarscbijolijk zal K.V.UL. a.s. 

Zondag naar Toel.Agoeng gaan, om 
aldaar tegen het bondselftal uit te komen. 

.. 

De ronddoende geruchten, dat Ps. 
H.W. uit K.VLU. z0u treden, bleek 
heelemaal onwaar te zijo. Het bestuur 

vaa Ps. H.W. heeft zich aangaande de 

kampioenschapskwestie van de K.V.U. 
bij dieos besluit neergelegd. 

  

Mutaties Jav. Bank. 

Wjj vernemen, dat de Heer A.F. 

ONLENSCHLAGER werd benoemd 

tot Isten Plaatsvervangend Agect te 

BANDOENG.   

Vrouwengebedsdag. 

Te Bandoeng. 

Op Vrijdag 9 Februari kwamen in 

de Oosterkerk aan het Tjibeunjing- 

plantsoen de Hollandsch - sprekende 

Christenvrouwen bijeeo. Ruim 150 

dames volgden den liturgischen dienst, 

die geleid werd door Mevr. Goed- 

hart van de Protestaotsche Kerk ea 
Mevr, Hanskamp van de Gere- 

formeerde Kerk. Er werd mooi gezon- 

gen en wel uit den liederenbundel van 

Hasper, waarbij de dames van het 
koor, verspreid zittend onder het ge- 

hoor, een krachtigeo steun wareo. 

Waren het des morgens hoofdzake- 

lijk de Huisvrouwen: in de middag- 

bijeenkomst kwamen meer de werken- 

de vrouwen en meisjas, zij dus die 
buitensbuis arbeideo. 

In de Zendiogskerk was een goed- 

bezochte samekomst voor de Maleisch 

sprekenden. 

En z00 ontbrak Bando:ng niet bij 
de tallooze gebedsbijeenkomsten die 

over de geheele wereld dien "dag ge- 

houden werden en die alle tot grond- 

slag hadden de bede voor den naaste, 
in nood verkeerend, t.w, Hetzij dat 
&ea lid lijdr, z00 lijden alle 

leden en de troostvolle verzekering, 

in stilheiden vertrouweo is onze sterk- 

te, 
»Wanneer wij zien, met hoe groo- 

ten angst de ,,overwioning” tegemoet 

gezien wordt, uit vrees dat dit weer 

en door haat gedreven nieuw soort 

»Versailles" zal worden, hoe vol en 

sterk kliokt dan de verzekering des 
geloofa, dat de vrede en de overwin- 

ning in Cbristus gegeven is, ook voor 
deze cbaotische wereld!” 

nLigt daarin geen belofte, wanneer 

we bedenken," dat over de gansche 
wereld gebeden wordt, ook door de 

vrouwen, wier mannen gereed staan 

elkaar te verminken en te dooden: 

dat God, die de menschen de aarde 

gegeven heeft om die te bewonen, in 

de harten den geest van eenheid, vre- 

de en verdraagzaamheid zenden moge, 

opdat, niettegeostaande alle moeilijk- 

heden, alle menschen mogen leereo in 

eensgezindheid samen te leven als 

kinderen Gods. 
A,L.D. 

Ned. Indische Vrouwenbond, 
Afdeeling Bandoeng. 

Jaarljksche Algemeene 
Ledenvergadering van dezen 

Bond. 
Aanvankelijk vastgesteld op 7 Febr. 
moest deze datum verschoven worder. 

  

  

telegrafeerde de contact-commissie van 

werknemers ter koopvaardij aan den 

ministerraad, eo drong er op aan om 
te bevorderen, dat de extra-maatregelen 

van de commissie ten aanzien van de 

veiligheid op zee onmiddelijk van kracht 

Belangstellenden zija welkom ter 

vergadering vd. 

  

K. L. M. dienst naar 
Lissabon. 

worden. 

De heer Pleaman dee goeden Brand op d e ,Oueen 

Elizabeth". 
Milaan, 22 Febr. (Aneta-Trans.) Het 

dagblad Popolo d'ltalia meldt uit Lon- 
den, dat een brand is uitgebroken aan 

Den Haag, 23 Febr. (Aneta.). De 
heer Plesman hield in Rotterdam een 
redevoering voor de Ned, Mij. van 
Nijverbeid en Handelen verklaarde o.a.: 

  

— POSTISPAARSANK — 
YENDU-ACCEPTEN | EFFECTENBELEENINGEN 
ersilvering M4 alle pertkantoren, | 43 Yg agentsehoppen te Batavia (ON kendala en annatekangan dar DSN aa da Makasan,         

RADIO LU Telefoon No. 60 

Radio - Technisch - Bureau — xeDiri — 

  

Het betere adres voor 

RADIOTOESTELLEN 

  KOELKASTEN. 
RADIOREPARATIES 

ONDER GARANTIE 

| 

  
  

BOERDERIJEN ..SCHRAUWEN“ 
KEDIRI WATES 

MULOWEG / MADJENANG 1 PERCEEL-PAKISSADJI 

Levert versche volle meik. 

Telefoon Ked. No. 225 
———ee 

Prima kwaliteit, 

      

Leverancier van de groote ziekenhuizen te 

Kediri en Paree en de meeste Doctoren 

ter plaatse 

Beleefd aanbevelend 

L. H. SCHRAUWEN, 

WILT U LEKKER ETEN? 
Ga dan naar het 

Kedirische 
Restaurant 

Opgelulsterd door Radiomuziek 
Eigenaar van het voorheen zoo bekende dancing en 

restaurant ,E LD OR AD O” te Malang. 

Adres: Nieuwe winkelgalerij, schuins tegenover de 

N. V. KED. SNELPERSDRUKKERIJ. 

  

  

      
    
        

    

   



  

- Ino juist Omtpakt: 
Ook in groote voorraad di- 

verse dranken zooals : 

Champagne Remi-seo en Seo 

Asti Spumante. 

Likeuren. 

Bols rood. 

Orange bitter. 

Medoc superieur. 

St. Emillon. 
St. Jullien. 

Ch. Cantemerile. 

Ch. Pontet-canet. 

Petit bourgogne. 

Chabiis. 

Sparkling Burgundij. 

Pommard. 

Chambertin. 

Enz.-Enz. 

Beleefd aanbevelend, 
TOKO 

»SOEN” 
Aloon - Aloonstraat Teif. 63 

KEDIRI. 

ga 

boord van bet Britsche passagiersschip 

»Oueen Elizabeth”, een zusterscbip van 

de ,Oueen Mary”. 

Het schip zow dit jaar io dienst 

worden gesteld. 

De brand veroorzaakte een enorme 

schade. 

De 0ueen Elizabeth”, metende 

85.000 ton, lag gemeerd aan de kade 

van de scheepswerf. De brandweer had 

cenige uren noodig om het vuur meester 

te worden. 

De oorzaak van den brand is nog 

niet bekend, 

| Projectiel viel op school. 

Amsterdam, 23 Febr. (Aceta) He- 

- dennacht is bij bet vuren op vreemde 

Vliegtuigen ezn afgeschoten projectiel 

Op het dak van de gemeentelijke Kweek- 

school op de Nieuwe Prinseoracht neer- 

gekomen, Het sloeg door het dak en 

de zoldering en kwam in eeo klasselo- 

kaal neer, waar lichte materieele schade 

" werd sangericht, 

Het projectiel is viet ontploft en werd 

door het personeel van een artillerie- 

inrichting verwijderd. 

Meer vrijheid voor 
militairen. 

Niet meer gebonden aan bepaal- 

den afstand van garnizoen. 

Den Haag, 23 Februari (Aneta). 

Du Opperbevelhebber deelde den 

korpscommandanten mede yeen be- 

zwaar te hebben om aan militairen 

ruimere bewegingsvrijheid buiten bun 

verloveo toe te kenven, voor z00- 

ver de dienst zulks toelaat. 

Naar verluidt is het hierbij geoor- 

looid om van alle vervoermiddelen 

gebruik te maken. 

De mededeeliag houdt in dat mili- 

tairen des avonds niet meer gebonden 

rijn aan de bepalingen betreffende af- 

stand van het kantonoement of het 

garnizoe0, 

Ook voor de Zondagen kan spoe- 

dig een soepeler rtegeling worden ver- 

wacht. 

  

Steeds meer parasieten. 

Amsterdam, 23 Febr. (Aneta). Vol- 

gens de ,.Telegraaf” is te Haarlem 

ontdekt, dat door fraudes bij het schat- 

ten van door het Rijk gevorderde 

auto's het Laod voor ruim een ton 

werd benadeeld. 
Verschillende militaireo zijo in dit 

verbaod aangehouden. 

Nadat te Amersfoort een militair en 

een burger waren gearresteerd in ver- 

band met de fraudes bij het vervoer 

van zand voor de defensie, hebben 

nog verschillende arrestaties plaats 

gehad. 

Mr, Steenberghe samber 
gestemd. 

. Perspectieven zijn zeer ongunstig 

Den Haag, 23 Febr. (Aneta). Bij de 

bebandeling van de begrooting van 

Econom'sche Zaken in de Eerste Ka-   

     

  

      
    
    
     
   

Beleefde mededeeling, dat de 

. Bloemen handel 
—J. DAGEVOS 

met ingang van 1 Februari '40 

genoemd wordt: 

“4 Bloemenhuis L. DAGEVOS 
Kediri tel: no 128. 

   
     

        

mer werd de begrooting voor het 
landbouwcrisisfonds voor 1940 zonder 
stemming aangenomen met de aantee- 
kening, dat de nationaal-socialisten 
tegen stemden. 

De minister dankte voor de waar- 
deering. 

Inzake de vergoeding van schade 

door inundatie veroorzaak, werd be- 

sloten in bepaalde gevailen de helft 

van de gebruikswaarde vao het over- 

genomen vee als voor als voorschot 

Uit te keeren. 

Binnenkort zal een legerorder ver- 

schijnen met de verplichtiog om meer 

kaas te gebruiken, waardoor de afzet 

31/, millioen kg. worde. 

Rekening met Javasuiker. 

Iozake de klachten tot .beperking 

yaa de uitbreidiog van 'tsuikerbieten- 

areaal tot 1 jaar, zij medege deeld, dat 

de Regeering ook rekening moet houdea 

met de belangen van de overzeesche 

gebieder. 

Men moet suiker uit indi8 gebruiken, 

z0olang de aanvoer nog mogelijk is. 

Op den vraag van den heer Hel- 

dring omtrent de voorwaarden van 

scheepvaart-credieten kon de minister 

niet antwoorden, daar het overleg met 

het departement van FioaociBo nog in 

het laatste stadium verkeert. 

Er zal ten volle rekening mee ge- 

houden worden, dat de vaste lasten 

100 min mogelijk worden verzwaard 

door vermindering van renteverplich- 

tingen in jaren van verlies of geringe 

winsten. 

48 millioen guldeo zal worden op- 

genomen, waarvao 16 millioea voor 

den nieuwbouw, hetgeen beteekent 

dat er werkgelegenbeid is voor 800 

personen gedurende anderbaif jaar. 

Niet optimistisch. 

De minister is piet optimistisch ge- 

stemd ten aanzien van dea economi- 

schen toestand van Nederland. De 

perspectieven zijo zeer ongurstig en 

spr. achtte bet niet uitgesloten, dat 

binven eenige maanden versobering 

vanzelf zal moeten komen. 

De minister was ontstemd over de 

uiting van den heer Von Boenning- 

bausen, dat het Nederlandsche kerkbof 

dik ommuurd is. 

De minister wees er op. dat de 

zeelieden de gevaren trotseeren. 

»Wij staan aan bet begia van de 

moeilijkheden,” aldus de minister, 

»doch het Nederland:che volk is ia 

den loop der eeuwen nooit verslagen 

geweest, De regeering en het volk 

zullen eensgezind de economiscie 

mocilijkheden te boven komen. 

  

Er werd geapplaudisseerd en na de 
replieken werd het landbouwcrisis- 

fonds zonder stemming aangenomeo. 
Voorts werd zonder stemming het 

buitengewone crediet van 100 millioen 

gulden op de begrootirg van Econo- 
mische Zaken voor 1939 aangenomen 

en de wet van het Nederlandsch- 
Duitsche verdrag inzake het goederen- 
verkeer, dat op 25 Maart 1939 te 
Berlija werd gesloten. 

  

De ,,Tara“ werd 
getorpedeerd 

  

Zonder waarschuwing. 

Rotterdam, 23 Februari, (Aneta- 

A.N.P.). Da te Rotterdam gevestigde 
scheepvaartmaatschappij , Vracbtvaart” 

Ontving een telegram van den gezayg- 

voerder van het op 21 Februari bij 

Kasp Finisterre vergane vaartuig ,,Ta- 
ra”, meldend, dat het scbip zonder 

waarscbuwing Was  getorpedeerd, 

Voorts telegrafeerde de gezagvoerder 
datde geheele bemannirg van de ,,Ta- 
ra” te La Coruna is aangekomen. 

»Alkmaar” zonk door ongeval. 

Amsterdam, 23 Fcbr. (Ar.). De 
gezagvoerder van bet s.s. ,Alkmaar” 

deeide mede, dat het ongeval, zija 
schip overkomen, uitsluitend moet wor- 

den geweten aan zeer te betreuren 

nautische oorzaker. De geruchten, vol- 
gens welke een en ander t: wijten 
zou zija aan oorlogsomstandigheder, 

zija van allen grood ontbloot. 

NEEMT NU EEN 

R 
MET EEN DU 

TOKO 1 

»MADIOEN” 
KEDIRI, Aloon-aloonstraat 

No. 17 Telf. No.62. 

Maakt bekend: 
Aan alle klanten te Ke- 

diri en omstreken. 

Dat Toko Madioen 

reeds verhuisd is. 

In het Nieuwe Tokoge- 

bouw aan de aloon'str. 17. 

Onder Coulante 

bediening. 

En direct thuis 

bezorgen. 

Nieuwe en versche 

goederen. 

Beleefd aanbevelend. 

    

PETROMAX COMFOREN. 
Wij ontpakten zoojulst 

De Nieuwe 

Modellen 1939 

en noodigen U uit tot een be- 

zichtiging dezer 

Schitterende en Practische 

Petromax Comforen. 

Verkrijgbaar bij : 

Toko Wed. 

Tan Bing Wie 
Klentengstraat No. 90, 

KEDIRI, Tel. No. 149. 
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N.V. Kedirische   
  

Snelpers Drukkeril. 
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| Vichy 

Source de Beaute 

    

    

Wetenschappelijk samengestelde 

preparaten voor verzorging en 

verfraaitng der huid. 

RESIDENTIE APOTHEEK - 
Telefoon No. 652 

  

       PROTESTANTSCHE KERK 

Hollandsche Kerkdiensten. 

3 Maart Blitar 9 uur v.m. doop 

Ds. W.M. Duyker vao Malang 
Kediri 9 uur v.m. doop 

Djombang 7 uur ».m. 

10 Maart Paree 9 uur v. —. 
Blitar 6 uur ».—. 

17 Maart Palmzondag 

9 uur vw. m. Kediri bevestiging 

nieuwe leden. 
5 uur n.m, Toelozog-Agoeng 

bevestiging nieuwe leden. 

22 Maart Goede Vrijdag. 

T.-Agoeng 9 uur v.m. Avondmaal 

Kediri 7 uur ». m. Avordmaal 

24 Maart Paschen. 

Kediri 9 uur v.m. 

Blitar 6 uur 0. m, Avondmaal. 

  

Maleische Kerkdienst. 

H. B. Matulessy. 

3 Maart '40 Blitar 7.30 uur v.m, 
Wlingi 10.30 uur v.m. 

10 Maart '40 Kediri 9 uur v.m. 

S.F. Djatiredjo 4 u.».m. 

19 Maart '40 Trenggalek 9 uur v.m. 

TI.-Agoeng 4 uur ».m. 

21 Maart '40 Kediri 6.30 uur n.m. 
Voorberreiden en aangenomen 

lidmaat. 

22 Maart '40 Kediri 5 uur o.m. 

Avondmaal. 

24 Maart '40 Kediri 10.30 uur v.m. 
le Paschea 

25 Maart 40 Madioen 9 uur v.m. 

2e Paschen 

Ngawi 4 uur ,m. 

2e Paschen 

31 Maart '40 Kediri 6,30 u. n.m. 

Voor Zending. 

J. W. Rumbajar, 
24 Mart 1940 Djombang 7.30 v.m. 

  

OOST - JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEN. 

lederen Zondag, 

Te Kediri 
Toeloenyagoeng, Ngaudjoek, e, a., te 

Parce 730 uur n. mw. 

9 uur vm. 

(Baloewertistraat), Blitar, 

Hollandsche Dienst te Kediri 
(Baioewertistraat). 

De eerste Zondag 
van elke maand, 6 uo.m, 

door Ds. E. G. v. Kek-m. 

—o——————————— — 

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Zondag. 

te Kediri le H. Mis 6 uur vm. 

2e H. Mis 7.30 uur v. m. 

Lof 5.30 uur a. m. 

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

7.30 uur v. m.  Hoogmis 

5,30 uur nm. Lof 

Orderricht Kath. Javanen 6 uur ».m 

wa 

59555 

TENG HONG TJIANG 
VENDUHOUDER —  COMMISSIONNAIR 

MEUBELMAKER 

TRANSPORT — ONDERNEMING 

KEDIRI — Klentengstraat €8 — Telef. No, 107 
  

Voor Uw meubialir en ooiwerpen 

geroutinserde toekangs en eerste kwa- 

liteit meubelhour, 

Zeer billijk in prijs en levering met 

garantie, 

Voor Uw vendutie gegarandeerd 

goede resultaten. 

Iopakken voor alle plaatsen. 

OLYMPIA 
Schrijfimachines blijven toch al- 

tiid aan de spits. Deze wereld- 
beroemde Duitsche machines kunt 
U tegen bijzondere afbetalings- 
conditie te Kediri, ALLEEN 
krijgen bij de 

N. V. Ked. Snelpers 
Drukkerij 
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ENGELAND VERNIETIGDE 
U-BOOTEN. 

aa 

Activiteit in delucht. 

Geweldige nieuwe aankoopen 

der geallieerden in Amerika. 

Londen, 24 FPebr. (Aneta Reuter). 

Tot dusverre zijn geen officieele bij- 

zonderheden beschikbamr inzake de 

berichten, dat nog vier onderzeebooten 

tot zioken zijo gebracht, Het verluidt 

echter, dat de R.A.F, een belangrijke 

rol heeft gespeeld bij het tot zinken 

brengen van drie ervan. 

Te Londen wordt verklaard, dat 
twee der U-booten in de Noordzee 

en de derde bij de kust van Schotland 

tot zioken werd gebracht, terwijl de 

Vierde in de nabijheid van de Shet- 

land-eilanden door eea stoomschip 

zou zijo geramd. 

Duitsche vliegtuigen neerge- 

schoten, 

Londen, 24 Febr. (Aseta Reuter). 

Verzekerd wordt dat twee Duitsche 

Vliegtuigeo, die Britsche schepes had- 
den aangevallen, omlaag werden ge- 

bracht, terwijl.een derde ontredderd 

werd. 

Dit bericbt werd gebracht door het | 

4000 ton metende 3. ». , Harley", toen 

het, de sporen van de Duitsche aan- | 

vallen dragend, een Engelsche haven | 

binnenliep. 

»De ,,Harley”, dat zich in gezel- 

schap van andere schepeo bevond, 

werd door de vliegtuigen met bom- 

men en macbinegeweervuur bestookt. 

De aanvallers boekten met een huo- 

ner bommen een voltreffer, 
De bemanning van de ,,Harley” 

begaf zich in de sloepen, doch keer- 

den naar het schip terug toen zij be- 

merkteo, dat dit bleef drijveo. 

De , Harley” werd heden de haven 

bionengesleept. 

Enorme aankoopen in V.S. 

New York, 24 Febr. (Aneta Rtr.), 

De Britsche asokoopcommwissies maak- 

ten bekend, dat zij hadden besloten 

buitengewoon groote nieuwe bestel- 

lingen voor vliegtuigen en andere 

producten bij de Amerikaansche indus- 

trie te plaatsen. 

Verklaard wordt, dat de bestellingen 

mogelijk in totaal een bedrag van 

1.250.000.000 dollar zullen vertegen- 

Wwoordigen, waarvan 75”/, 101 bestaan 

vit vliegtuigen en vliegtuig-onderdde- 

leo. 

Twee schepen verloren. 

Londen, 23 Febr. (Aneta-Reuter). 

Heden werd de vermissing bekend 

Van nogtwee schepen, die waarschija- 

ljk kort geleden tot zinken zijo ge- 

bracht. 

Het 4000 tor metende Britscbe s.s. 

»Leo Dawson”, toebehoorerde aan de 

Edwardian Steamship Company, is 

thans drie weken over tijd en gevreesd 

wordt, dat het schip met man en muis 

is ondergegaan. 

Voorts werd sedert 9 dezer biets 

meer gehoord van het Noorsche s.s. 

»Teloes”, dat van New York op weg 

was waar Nederland en Belgis. Ge-i 

meend wordt dat ook dit schip, dat! 

een bemanving van 18 koppea aanj 

boord had, als verloren moet wordeh: 

beschouwd. i 

Duitsche tuchtaanval op Noor- 
sche schepen. 

Londen, 23 Febr. (Aseta Rer.). 

Daoitsche bommenwerpers vielen giste- 

ren ter hoogte van de Oostkust van 

Engeland twee Noorsthe stoomsche- 

peo aao. : 
Het 1500 metende s.s. ,Akabahta", 

thuis behoorende te Oslo, geraakte in 

brand, doch de viammen werden ge- 

bluscht -en het schip koo zija reis   
voortzetten. 

De peziigvoerder van de ,Akabah- 

ra” verklaarde dat een ander Noorsch 
scbip, dat simen met hem opvoer, 
eveneens gebombardeerd en gezonken 

was. 

Britseh sehip keerde terug. 

Londen, 23 Febr. (Aseta Havas). 

Het Britsche s.s. Gothic", dat gister- 
avood unit een Hagelsche haven ver- 

trok, keerde twee uur later weer terug 

na door Duitsche vliegtuigen te zija 

aangevallen. 

De gezagvoerder en de tweede 

Officier werden door machinegeweer- 

kogels gewond, laatstgenoemde ernstig. 

Vele dooden door luchtaanval. 

Londen, 23 Febr. (Aneta Havas), 
De admicaliteit maakt kekend, dat als 

gevolg van een Duitschen aanval op 

den marineschoener ,,Fifesbire” op 22 

deze 2 officieren en 19 minderen zijn 

omgekomen. 

De R.A.F. bij de bocht van 
Helgoland. 

Londen, 23 Pebr. (Aneta-Reuter). 

Het ministerie van Luchtvaart maakt 

bekend, dat vliegtuigen der R.A. F. 

Dinsdagnacht en ia den vroegen 'och- 

tend van Woensdag bedrijvig waren 

in de bocht van Helgoland. 

Oorlogsschepen, die in de nabijheid 

van Helgoland werden waargenomen, 

werden met bommev bestookt. De 

Uliegtulgen werden beschoten door bet 

afweergeschut der schepeo em de kust- 

batterijen. , 

Een Britsch vliegtuig werd zonder 

succes door drie Duitsche jagers aan- 

gevallen en gemeend wordt, dat een 

der vijardelijke jagers tot dalen werd 

gedwongen. 

Tijdens deze operaties werden door 

de Britsche vliegtuigen geen verliezen 

of schade geleden, doch de terugvlucht 

had onder zeer slechte weersomstan- 

dighedeo plaats, betgeen de reden is, 

dat een der Britsche vliegtuigeo niet 

naar zijo basis is teruggekeerd, 

Duitsche vliegtuigan bij 
Engelsche kust. 

Londen, 23 Febr. (Aneta-Reuter). 

Heden werd nieuwe -activiteit van 

Duitsche vliegtuigen in de nabijheid 

van de Eogelsche kust gemeld. 

Een groot vliegtuig. naar gemeend 

wordt een Duitsche bommenwerper, 

passeerde de Engelsche Oostkust en 

“werd boven Sunderland waargenomen, 

Vliegend op geringe hoogte. 

Eeo ander vijandelijk vliegtuig werd 

op groote boogte in de nabijheid van 

de kust van Norfolk waargenomen. 

Britsche jagers stegen op em zetten 

'koers naar de zee. Later werden bom- 

ontploffingen eo machinegeweervuur 

gehoord. 

Een ander vliegtuig naar gemeend 

wordt een Duitscb, passeerde op een 

ander punt de Oostkust. Hier kwam 

Ide luchtdoelartillerie io actie. 

Bedrog met militaire 
uniformen. 

Schandelijk winstbejag. 

Ten koste van gemobiliseerden. 

Het schandelijke bedrog, door con- 

fectionnairs met militaire uniformeo 

'| gepleegd, b!ijkt helaas veel omvang- 

Tjker te zija dan men oorspronkelijk 

dacbt, 
Io Amsterdam, op het hoofdbureau 

van politie, liggen duizenden pakken 

watteo, welke in militaire uniformen 

tbuisbehooreo. Zij werden bij tal van 

opkoopers in beslag “gevomen, Men 
vermoedt, dat-ook ekders in den lande 

Op grove wijze is geknoeid. Een onder- 

z0ek is gaande. 

  
  

De mobilisatie maiikre berinde ops Ptregen “de confeettonnetes “s00veet 
mende Septemberdagea noodzakelijk 

alom, In cea z00 kort megelijk .tijde- 
bestek, honderdduizendeh uniformen en 

veldjassen te wervaardigen. Dit werk 

moest zelfs worden uitgegeven aan ate- 

Ners, die zich nog nimmer met het in 
elkaar zetten van uniformkleeding had- 

den beziggehouden, Allerlei confection- 

nairs boden zich aan. Er werd een 

onderscheid gemaakt in twee catego- 

rieto, namelijk tusschen de confectie- 

fabrikanten, aangesloten bij de Pede- 
ratie van Vereenigingen van Neder- 

landscbe Confectiefabrikanten waarvan 

prof. mr. C. P, M. Romme, de oudmi- 

nister van Sociale Zaken, die voorzitter 

is, en de eigenaren van de zoognaamde 

loonateliers. De eersten kregeu f 3,75 

voor het maken van een tuniek — de 

laatsten f 280. Waarom dit verschil? 

Officieel wordt dit gemotiveerd met de 

volgende redeneering : 

De groote confectiefabrieken moeten 

voor het militaire werk burgerwerk op 

zij leggen of uitstellen. 

Alsof dit ook voor de kleinere dik- 

wijls niet gold Biji de kleinere con- 

fectionna'rs zette dit kwaad bloed en 

er is een soort bitterheid ontstaan io 

hun gelederen tegeo het Rijk. Te meer, 

Omdat tal van ateliermeisjes, die door 

de kleine confeciionnairs met veel moeite 

en kosten waren opgeleid voor militair 

goed in elkaar te zetten, eeomaal vol- 

leerd, naar de grootere bedrijven gingen, 

die meer loon konden betalen. 

Circulaire. 

Dit leidde er toe, dat de directeur 

der Centrale Magazijoen van militaire 

kleeding en uitrusting op 17 Jan. 1940 

dus eerst kort geleden—aan alle coo- 

fectioonairs van" lakeosche en werk- 

kleeding een circulaire richtte, waarin 

deze passage voorkwam : 

nTen slotte deel ik u mede, dat het 

verboden is, zonder voorafgaand over- 
leg met den betrokken aannemer, pzr- 

soneel in dieost te nemen, dat bij een 

aannemer voor de vervaardiging van 

militaire kleediag werkzaam is. Er moet 

dus tusschen beide aannemers over- 

eenstemming zijn bereikt, Het voren- 

staande is noodzakelijk geworden, nu 

zich vele gevallen voordoen van het 

in dienst nemen van elkaoders perso- 

neel. De opleiding tot bruikbare krach- 

ten heeft, vaak met financieele offers, 

bij den een plaats gehad eneen ander 

profiteert daarvan. Bovendien leidt het 

Overnemen van elkanders personeel tot 

loonsverhoogingep, waarvoor uiteinde- 

ljk bij het Rijk geen compensatie kan 

Wworden verkregen in den vorm van 

« hoogere confectieloonen”, 

Merkwaardig zija ook verschillende 

madere passages uit deze circulaire, die 

Op verschillende misbruiken wijzeo. 

»Een ander punt, waarop hicr de 

y aandacht wordt gevestigd, lis dat het 

allen aannemers van werken verboden 

is giften te doen. in welken vorm ook, 

aan Rijkspersoneel. De gever kan daar- 

door in aanrakingkomen met den straf- 

rechter, terwijl het personeel kans loopt 

te worden ontslagen, nog afgezien van 

de straffeo, die hem kuavea worden 
opgelegd. 

Het geven van fooien, in het bur- 

gerleven wellicht in vele gevalien ge- 

bruikelijk, is eveneens ten strengste 

verboden. Overtreding van het voren- 

staande leidt in ieder geval tot intrek- 

king vaa de verstrekte opdracht”, 

»Wanneer door personeel der Centrale 

Magazijneo op uw atelier voorlichting 

moet worden gegeven over den aan- 

maak van militaire kleeding, kunnen 

de kosten daarvan door Hoofdconfec- 

tiebedrijf. Conradstraat 11, in rekening 

Worden gebracht. Betaling van vergoe- 

dingen aan personeel der Centrale Ma- 

gazijoeo rechtstreeks is ter voorkoming 

van verkeerde gebruiken, verboden", 

Misbruiken kwamen. 

Misbruiken van allerlei 

inderdaad voorgekomen. 

Om bij de watten 'te. blijveo, een 

beirleger van opkoopers liep de confec- 

tioonairs af, om de watten te koopen, 

Gie ia de uniformenthutshoorde.Waarom 

aard zija   

Wwatten ? 

Vemschillende gearresteerden zaggen' 
nu, dat niet te weten en beweren vani 

het Rijk te veel te hebben gekregen, 

Dat is misschien waar, maar eris lets 
aan voorafgegaan. 

Oorspronkelijk kregen de confection- 
nairs het driekwart gedeelte van eea 

vel watten voor een jas. De millitaire 

deskundigen veronderstelden, dat: dit 

voldoende was, doch de confectionnairs 

zeiden: ,Het is te welaig !” Als motief 

gaven zij op, dat, om alle uniformeo 

behoorltk verzorgd te krijgen, zij woe- 

ten scbarrelen met de soippers. Toen 

dachten de militaice ,,deskundigen” : 

Laten wij den coofectionnairs meer ge- 

ven en wel heel vel voor ees 

uniform, 

Zij wisten toen blijkbaar nog niet, dat 

gedurende den geheelen tijd steeds een 

derde velin de uniformen werd gedaan 

en dat de snippers ..... vele pakken 

wol vormdeo, die naar de opkoopzrs 

gingeo. 

Nu zeggen enkele der gearresteerden 
nkoipten wij de vellen gewoon, dan 

hadden wij wat snippers over en knip, 

ten wij wat tactischer. dan bezorgde 

ons dat wat meer ,speer” (afval). Zij 

beschouwen deze zaak ,,en bagatelle ...", 

maar vergeten, dat al die afval is uitge- 

groeid tot een pakhuisruimte vol watten. 

cen 

Een confectionnair zag zelfs kans, om | 

per maaod duizend vel over te houden. | 
Sommigen hielden z6Gveel over, dat 

als de nieuwe pakkeo watteo kwamen, 

deze niet eens geopend behoefden te 

worden en z00 .... ingepakt en wel 

naar de opkoopers gingen. De opkoo- 

pers liepen de deur plat bij de conf:c- 

tionoairs om deze watten te kooper, 

natuurlijk beneden den prijs. 

Er ontspon zichin de opkooperswe- 

reld een levendige handel in watten...., 

voor de militairen bestemd, Uiteindelijk 

werden de gestolen watten te koop 

aangeboden tegen zulke lage prijzeo, 

dat de grossier, die aan het Rijk leverde 

er niet meer tegenop kon. Met ziju eigen 

watten werd bij beconcurreerd — aan 

hem is bet te danken, dat de zaak is 

uitgekomeo. 

De controle, door millitairen uitge- 

oefnd, was niet bij machte alle 

uniformen te controleeren, zelfs steek- 

proeven waren onmogelijk. 

Wij hebben den indruk, dat hetbier 

aan deskundigen ontbroken heeft. Wat 

niet wegneemt, dat de schuld volledig 

ligt bij de confectionnairs, die meer aan 

hun wiost dan aan den Nederlandschea 

soldaat dachteo. 

S. H. 

Van Veen'ss wereldreis 

in 8 dagen. 
Op Il Januari uit Batavia, na 100 

uur in Cairo en binnen vier dagen 

daarna in Johannesburg. 

»Ver is nuJules Verne overtroffen”, 

zegt deheer E.J. van Veen, hoofd- 

agent van de Koloniale Bank te Soe- 

rabaia, die thans in Amsterdam ver- 

toeft. Nederlandsch initiatief hebben 

bet mogelijk gemaakt, reizen te onder- 

nemen, waaraan men vroeger niet 
dacht. 

»lk ging”, z00 vertelde de heer Van 

Veen, ,op 11 Januari uit Batavia, 

was 15 Januari in Cairo en stond 19 

Januari ia Jobannesburg. Als u de 

moeite neemt, om uit te rekenen hoe- 

veel mijl dat is...” 

»Waarom ondernam u de reis?” 

nDaaraan 'is een voorgeschiedenis 

verbonden, die ook weer blijk geeft 

eenige treffende staaltjes van 

moderne techniek. 

Het was dan 1x66: Ik z0u van lodis 
Daar Nederland reizen via Zuid-Afrika, 

om daar familiebezoek af te leggen. 

Maar de oorlog kwam tusschenbeide 

en zoo besloot ik, op 25 Januari met 

de K.L.M. 'naar Nederland te gaan 
rechtstreeks. 

Nu maakte ik in December een 

inspectietocht, ,ergens op Zuid-Suma- 
tra” hoorde toen de Nederlandsche 

Dieuwsberichten door de -radio en 

van   
  

    

    

vernam, dat de ,Reiger” “near “Zatd 
Afrika zou vliegen. Hierin zag ik cen 

kans, or toch nog tnija :doej: te be- 
reiken. Ik vloog met Smirsofi van 

Palembang naar Bandoeng en infor- 

meerde bij de K.N.LL.M.. of ik de 

nReiger" in Calro nog zou kunoen 

oppikken. 

Telefoontje : het kon! 

De K.NI.L.M. zou navraag doen 

en mij opbellen. Dat telefoontje kreeg 

ik op 28 December tijdens een verblijf 

Op een onzer theeplantages: Het kon. 

Ik moest dus overleg plegen met 

Nederland. Dank zij onze onvolprezen 

telefoooverbinding bad ik binnen €&a 

uur mijn io Amsterdam zetelende di- 

rectie aan de telefoon gehad en kon 

ik anderhalf uur na mija telefoonge- 

sprek met de K.N.'.L.M. mija vrouw 

in Bloemendaal melden, dat ik mee- 

gtog. 

nNu was er nog &6a factor: de 

»Nandoe” die op 11 Januari zou 
vertrekkeo, ging over Alexandri& ea 
niet over Cario. Ik zeg op bet passa- 

gekantoor half schertsend: ,De KLM 
is z00 beroemd om baar service, nu 
moet ik straks van Alexandrilt naar 
Cairo loopeo. Kan die ,,Nandoe" niet 

een eindje omvliegen ?” 

»O.K,“ zei de K.L.M. service is 

onze hobby.” En de ,,Nandoe" vloog 
en cindjeom en bracbt mij keurig 15 

Jaouari in Cairo. Dat is eenvoudig 
fantastisch !" 

Den dag daarop ben ik uit Cairo 
vertrokken en 19 Januari waren wij 
in Johannesburg." 

nHeeft u lets bijzonders beleefd ?“ 
»Neen, dat is juist het eigenaardige, 

niets. Het eenige wat mij bijgebleven 

is, is de voortreffeliike organ'satie, 
Overal uitstekende hotels, je komt aan 

en vindt letterlijk je bedje gespreid, 

Voortreffelijke organisatie. 

Basra: ',Hotel Airport“, luchtige, 
koele kamers — maar ook electrische 
kacheltjes voor de koude dagen, die 
je daar dok bebt. Nairobi: pracht 
hotel. Boeloewajo: 12000 Europeanen. 

Ik was er op een Zaterdagavond : 

Iedereen in smoking, dz dames in 
avondtoilet, Br is wel iets veranderd 
sinds Stanley en Livingstone. 

Vijftien dagen bleveo wij in Zuid- 
Afrika. Ik beb mija familiebezoeken 

kunnen afleggen, bezocht het Kruger- 
park, ging naar Pretoria en naar 

Kaapstad. Toen was de koek op en 
op 3 Februari verlieten wij Johannes- 

burg. Wij vlogen terug naar Europa. 
Op de accurate en welhaast vanzelf- 

sprekende wijz”, die het geheim vaa 

de Nederlandscbe lijnen schijnt te zijo. 
Zaterdag uit Jobanvisburg, Woens- 

dag daarop in Napels. In Napels. 
Smirnoff ontmoet, 

"Zoo, ben ja daar ook weer?" zei 

Smirnoff laconiek. En dat was alles. 
Avonturen? Neen —ja toch — de 

reis van Napels naar Nederland vond 

ik door den oorlog een grooter avon- 

tuur dan de balve wereld om, 'in 
precies acht dagen. 

Het is alsof ik een film geziea beb— 

het is te onwezenlijk, om te realisee- 

ren, waar ik allemaal geweest ben in 

een paar weken. 

Maar wat een energie en organisa- 

tievermogen moet er toch in ons klein 

landje zijn, dat z60iets, als ik beleefde, 

mogelijk kan zij.” 

»Ea wat was uw sterkste impressie 

toen u in Amsterdam kwam?” 
nDat ik gedacht had, tegen bet 

voorjaar hier te komen: zeveo zomer- 

sche dagen em z00 meer. Een rare 

Voorstelling heeft-men bier tegenwoor- 
dig van voorjaar. 

Maar bovendien, ik'heb een groot 
gevoel van dankbaarheid en bewon- 

dering voor .wat onze landgenooten 

praesteeren. Want die praestaties heb- 

ben toch maar tot gevolg, dat Indi 
Veel beter contact met. het moederland 

kan onderhouden dan in den vorigen 
oorlog. Over de hoofden der oorlug- 

Vocrenden been blijven :wj ia Indie 

met onze kantoren-eo gezinnen in het 

moederland in nauwe verbinding. 
»Dat is van een beteekenis,” zoo 

condudeerde de beer Van Veen. ,,wel- 
ke niet te onderschatten is.” 

'Soer.:Hiand.
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