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Ben knockpartij. 

Dinsdagavond j.I. zoowat om acbt 

uur kreeg de heer D. S. H., eigenaar 

van de autoverhuurderij: Smeroe een 

telefoon van toko Soen. Een klant had 
een taxi noodig, doch daar alle wagens 

reeds besproken waren, moest heer Djie 

tot zijn leedwezen de klant wel te- 

leurstellen. 

Desondanks werd hem verzocht, toch 

bij toko Soen te komen. Het bleek 

echter, dat de een of ander met hem 

een grap wilde uithaleo, daar mijoheer 

Soen beweerde, dat dien avond niemand 

Via zija toestel om een taxi beeft ge- 

vraagd. 

Toen de heer D. S. H. 

wilde peddelen, werd hij door de heer 

T. H.G. gewenkt: doch hij kreeg zoo- 

der dat hij het vermoedde, zoo'n flicke 

Opstopper, dat hij neersmakte. Het 

scheen, dat dat nog niet genoeg was. 

Een aoder gaf hem er &&a op den koop 

toe. Gelukkig werd de politie door den 

heer S5. die toevallig voorbij reed, ge- 

waarschuwd. 

Wat de oorzaak, en wie de schul- 

dige is, mag de politie uitmaken. 

De Kedirische Huishoud- 

School. 

Een paar weken geleden werd op de 

Kedirische Huishoudschool te Dan- 

dangan, die onder leiding van Mevr. 

Setjo-Kruyt staat, inspectie gehouden, 

Dat de gegeven lessen voldoende 

worden geacht voor de vervolg-cursus 

van de leerkrachten aan de meisjesver- 

volgscholeo is weleen afdoend bewijs, 

dat de inspectis op bevedigende wijze 

is afgeloopeo, wat de leiding van de 

b.g. Huishoudschool tot eer strekt. 

Op 17—18 en 19 April worden de 

vervolg-cursussen gehouden, waarbij 

leerkrachten meisjesvervolg- 

scholen niet alleen van Kediri maa: ook 

van Ngandjoek, Toe!. Agoeng, Paree 

tegenwoordig zijo. 

Het programma is als volgt: 

W oensdag 17 April. 

Praktijk huishorden, 2e klasse 

(Mevr, Setjo). 

Theorieles Voedingsmiddelen le klasse 

(Mevr, Setjo). 

Koiples 2e klasse (Mej. Wartini). 

paar huis 

van de 

Donderdag 18 April. 

Vouwles en strijken le klas 

(Mej. Wartioi). 

Recepten-leer 2e klasse (Mej. Wartini). 

Koken 2e klasse (Mzj. Wartini). 

Vrijdag 19 April. 

Wassen en strijken 2e klasse 

(Mej. Wartini). 

Werkstukken bekijkeo van le en 

2e klasse (Mje. Wartini) 

Naailes le klasse (Mej. Roetiadjenp). 
Verstelles 2e klasse (Mej. Wartini), 

Rectificatie. 

In ons blad van 16 dezer hebben we 
cen artikel geschreven, over een theo- 
sofische lezing die door Ds. Schuur- 
man uit Malang gehouden zal wordeo. 

Terecht is die lezing gegeven voor 
de groep van Vrijzionig-Godsdienstiger, 
zoodat de foutieve melding biermede 
is verbeterd.   

Wegverkeersverordening. 

Naar aanleiding het voorstel van het 

Hoofd van den Technischen Dienst der 
Stadsgemeente Kediri, ddc: 2 Februari 

1940, haeft het Coll. van B, & W. be- 

sloter, om te bepalen als volgt : 

I. Het is bestuwrders van vrachtwagens 

verboden de volgende wegen te be- 

rijden : 

a. de Sekartadjistraat, loopende van af 

de Djagalaolorstraat tot de Ringin- 

sirahstraat : 

b. de Amidjojostraat, 

de Djojobojostraat 

straat 

c. de Kemasanstraat, loopende van af 

de Goedang SS-straat tot de Djo- 

jobojostraat : 

d. de Anggrenistraat, loopende van af 

de Goedang SS-straat tot de Sekar- 

tadjistraat : 

e. de Goenoengsaristraat, loopende van 

af de Djagalanlorstraat tot de kam- 

poengweg Kemasan : 

f. de Kilisoetjistraat, loopende van af 
de Djojobojostraat tot de Pandji- 
straat : 

9- de Wanengpatistraat, loopende van 

af de Ngadisimostraat tot de Sia- 
doerostraat. 
II. bet is bestuurders van alle rij - 

tuigeo en vrachtwagens 

(geza handkarzijode) verboden den 

volgenden weg te berijden : 

»Goenoengsaristraat”, loopende van 

af de Djagalanlorstraat tot de kam- 
poengweg Kemasan. 

loopende van af 

tot de Pandji- 

Regentschapsraads- 

vergadering, 

Op Zaterdagmorgen 13 April j,l. te 

8 uur hield de Reg. Raad Kediri haar 

vergadering. Aanwezig waren 20 

ledeo, afwezig met keanisgeving 6, 

terwijl er 1 vacature openstond. 

De besprekingen verliepen vlot. met 

cenige beschouwingen werden alle voor- 

stellen op put 13 na, aangenomer, Deze 
werd uitgesteld tot een volgende ver- 

gaderiag. 

Hieroa vertrok de excurtie raar de 

volgende objecten. 

1. Chineesche 

WoNonJojJo. 
Deze is overgenomen vao een Chi- 

neesche Vereeniging in 1935 en verbe- 

terd ia 1936 ten bedrage van f 495, — 

begraafplaats 

2. Betonnen 

SENDEN. 
brug PANTJAR 

  

  

   

    

                

    

   

io 5 kleurendruk 

op Schaal 1: 500.000 

waario opgenomen: 

  
f EEN PRACTISCH, HANDIG EN KOSTBAAR 

WERK VOOR EEN LUTTEL BEDRAG! 

DE AUTOWEGEN -ATLAS 
van JAVA MADOERA en 

13—-, 

op stevig ivoorcarton 

met Cartonnen omslag «» linnen reg, 

alle berijdbare wegen 
Kilometerafstanden van plaats tot plaats 
Hooid-Afstandstabel voor grcotere afstanden 
Bergen en plaatsen met hoogte-cijters 
Spoorwegen, Vliegvelden, Ondernemings - fabrieken 
Pasanggrahans en vele aanwijzingen voor toerisme. 
Verkrijgbaar bij de Ked, Snelpers. 

Oorspronkelijk was deze een ijzeren 

brug methouteo dekplanken. Door bet 

doortrekken vao het Pan 

verbouwing van den bri'g noodzakelijk 

en wel loodrecht (op zijn goedkoopst) 

op bet kanaal, 

De onderbouw van de R.R.- brug is 

van de Sf. 

Hierbij draagt de S.f. 

jar-kanaal is 

saamgekoppeld met die 

»Mioggiran”. 
bij f640.— 

3. Ijzeren brug MINGGIRAN, 

Door verlegging yan de loop van 

het Pantjar-Dermo-kanaa! moet de brug 
ook verplaatst worden. 

De onderbouw van de R.R. . brug 

issamengekoppeld met die van de S.f. 

»Mioggirao”. Hierbij 

bij ook f640.— 
draagt de S.f. 

4. Weg PODjOK- MOPJOKEREP 
De overname is geschied om een 

korten verbinding ter verkrijgen met 

PODJOK (PLEMAHAN). 

Ia verband met de liggirg van den 

toemaligen weg, welke telkens werd 
beschadigd door de daarlangs loopende 
leidirg, is deze weg ia 1933 verplaatst, 

5. Polikliniek KOENDJANG. 

Het gemiddeld aantal bezsekers per 

maand bedraagt 752, 
gratis patienten. 

Opbrengst 1939 f 738,01 en uityaaf 

t2271,05. 

Waarvan 438 

6. Ziekeninrichting PAREE 

Aanotal bezoekers par maand be- 

draagt gemiddeld 1036, waarvan 744 
gratis patieuten. 

Opbrengst in 

uitgaven f 2271,95 

1939 £1070,40 en 

1. Passer PAREE - BAROE. 

De opbrengst in 1939 bedraagt 

f10.133,06 (abonnement f 647,75). 

8. DE AMBACHTSLEERGANG 
PAREE, 

bestaat uit een afdeeling voor ijzer- 

bewerking en 

Het aantal leerlingea bedraagt 135, 

Aarschoolgeld wordt gemidde'd per 

maand f 152,60 ontvangen. 

monteurafdeeling. 

9. Dan volgde Evropeesche be- 

  

graafplaats te Paree, 

10, MEISJESVERVOLGSCHOOL 
» WATES volade, 

gevoelde behoefte te 

die opgericht 

werd om in de 

voorzien, 

  

BALI 

in totaal 9 aansluitende kaarten compleet bijgewerkt, en 

23e Jaargang 

  

  

Een staf van bekwame 
vaktechnische mede- 
werkers.. 
Het steeds in voorraad 
hebben van de modern- 
ste radiotoestellen...., i 
Java's grootste dag- en 
nacht radio-service.,. : 

Een geheel vrijblijvende ' 

demonstratie bij U aan 
huis en.... ! 
gij zult dan overtuigd , 
Zija van onze ervaring 

Op radiogebied en een ' 
toestel koopen bij 

  

5 HOOFDSTRAAT 49 
TELEFOON 70 
KEGIRI 
RESIDENTSLAAN 39 
TELEFOON 110 
MADIOEN 

  

  

  

  

  
      (Walkure, 

Radiogramolooa 
607 Ap 

en 

ERRES RADIO TOESTELLEN 

bij 

RADIO van WINGEN 
Kediri Aloon-aloonstraat 13. 

PHILIPS en Erres Werkplaats. 

BA 

VEN DU. & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS. 

  

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

Emballeeren 
(Ook voor Europa en de buitengewesten) 

Transporteeren, 

Handel in Nieuw- en 

Tweedehandsch Meubilair. 

 



    

      

  

  

RICHE THEATER —: 
b 

JEANETTE Mc 
| het einde der vorige eeuw tot de 

imposante muzikale f'nale evenwel, 
»Scblagers” verheft. 
van ,BUTTERELY”. 

ATTENTIEI! 

| oet HERMAN BRIX — MALA 

Spannender. .   
Aaoschouw het grootsche 

tingen zal overtreffen ! 
Zaterdagmiddag 4. 

RKO. Radio groote sonueo-to i HAWK O 
| de spanning houdt. U zult dit zeker niet willen missen, 

Bm Se bo 

Nog slechs Heden en Morgenavond. 

Serenade” 
| Metro grootsche en derderende filmschlager 

Broadway 
DONALD'S nieuwste triomf, als actrice & 1 als zangeres. 

nieuwste schlagers. Alleen-al door hei 

| zang van Jeanette Mc Donald wordt deze superbe Metro-film gestempeld t 

maakt ,,Broadwy Serenade” tot een 

»WINTERSPORT TONEEL" 

Hcort de ,,Phantastic Rhapsody", een muzika'e Creatie, we 

Reserveert Uw avond voor deze pracbifilm ! 

30u. Extra Voorst 

Zondag 21 en Maandag 22 Apr. 

't Tweede tevens Slotgedeelte 

e.v.a, bekende sterren. Een film die 

. geweldiger dan het Ie gedeelte. 

f the Wilderness 
waoneer U her ecrste gedeelte gezien hceft! 

Komt en Oordeelt ! 

  

Een muzikale Cavalcade vanaf 

#harmante spel en de heerlijke 

ot cen ,,Schlager” le massale 
film, welke zich boven andere 

en een moderse variatie 
Ike Uwstoutste verwach- 

U tot het einde toe in voortduren- 

  

&  MAXIM THEATER 

  

  

lof betreffen 

| ATTENTIE!   
Universal 's geweldige knock-film 
met JOHN Mc BROWN — BOB 

in vele vuistgevechten voorkomen 

Zaterdagmiddag 430 u. 
Zondagmorgen 10 u. 

BETTE 

de deze film. 

BAKER ea. diago's. 

— Mist dit niet : — 

Ootste sterren 

Zij acteert 100 verfijnd en geraffineerd 1 

Een Wildwest- 

'Tot den laatste meter zal deze film Ul in spannin 

Vasaf Heden t/m Zondag 21 Apr. 
6G 

.kevendan$”. om vicoy 
Warner Bros Meesterwerk van ontroerende schoonheid met Hollywood's g 

! BETTE DAVIS, bijgestaan door een Cast van de beste en gri 

HUMPHRY BOGART—GERALDINE FITZGERALD e.v.a. 

de zij ten derde male het gouden beeldje verwierf. 

ste finesses, dat zij in de groote scenes niemand onberoerd kar laten. Alle pers-critici is u 
N.emand misse deze mooie film !! 

EXTRA VOORSTELLING 
Maandag 22 en Dinsdag 23 APr. 

rootste karakter-actrice 
als GEORGE BRENT — 

DAVIS grootste Creatie, waarme- 
tiode klei-- 

in hua 

  

  

  

Trails” 
film van de eersten rang. en waar- 

g houden. 

  

11. PASSER WATES. 

De opbrengst van passer Wates 

bedroeg in 1939 f 3697,— (abono.) 

f 4h— 

12. DE V.V.S. DJIMBOEN werd 

opgericht om in de gevoelde be- 

bocfte te voorzier. 

13. OVERVAART MLATI. 

In 1934 werd de oversteek verplaatst. 

Een grootere veerpont geschikt voor 

als 

loopende 

aangeschaft met 

voortbewegingsmiddel een 

catrol. De bedoeling is een betere eo 

directe verbinding tusschen Modjo en 

Ngadilozwih te verkrijgen om de stille 

plaats Modjo uit 

autovervoer is 

haar isolemeot te 

verlossen. 

14. PASANGGRAHAN BESOEKI. 

Opbrengst in 1938 f 203,15. Uitga- 
ven f 490,26. 

1939 , 55474. 

Uitgaven f 346,85. 

Verbetering en meer aanlokkelijk- 

making van de Pasangrahan is nood- 

zakelijk niet alleen om de ingezetenen 

behoorlijke rustoord 

te verschaffen doch in het bijzor der 
van Kediri een 

eveneens ter bevordering van de wel- 

vaart van de geisoleerde streek Mo- 

djo-Besoeki. 
Gezien het zeer vermeerderde be- 

zoek van de Pesanggrahan in 1939 in 

vergelijking met dat van 1938 en de 

allengs groeieode interresse voor grond 

kart de 

toekomst van deze bergtuin tegemoet 

e1 cultuur, kan met gerust 

worden gezien. 
Velen trachten nu reeds een stukje 

grond te verkrijgen voor de oprichting 
van hun eigen bungalows. 

Wetenschappelijk jaarverslag 

1939. 

De Gzoeeskundigen Dienst in bet 

ressort Kediri. Onder het medisch per- 

soneel hadden gedurende verslagjaar 
1939 geen mutaties plaats. De genees- 
kundigen bestonden uit de heeren : 

1. R. Moh. Salim, Gouv. Indisch Arts. 

Hoofd der Gem. Zieken Inrichting. 

2. Tb. AH. Partiradjawane, Gouv. 

Ind, Arts, belast 

D.22 laatste omvat de werkzaambesen. 

verbonden aan de polikliniek in de 

G. B.Z., Kediri. framboesia-bebande- 

lingen en bestrijding, 'sLands Gevange- 

met de buitendienst, 

nis, Gouv, keuringeo, behandeling van 

leprozen, observatie van krankzinnigen, 

bebandeling van militairen in het schiet- 

bivak Sockoramee, keurirgen aspirant 
Buiteobezittingen 

alle overrige geneeskundige aangelegen- 

kolonisten voor de   

heden in bet ressort Kediri als bestrij- 

ding van eventueele besmettelijke ziek- 

ten, verleenen van spoedmedische bulp 

bij ongelukker, 

van de Politie en Bestuur, verleenen 

van urgeate verloskundige bulp, ver- 

richten van lijkschouwingeo buiten de 

C.B.Z, etc, 
De algemeene gezondheidstoestand 

over het afgeloopeo jaar was bevredi- 
gend. Werden gedurende 1938 in de 

G.BZ. in totaal opgenomen 56 tijphus 
abdominalis gevallen, gedurende 1939 

bedroeg ditaaotal slechts 28, 21 

nen en 7 vrouweo. Het aantal tijphus, 
cholera-diphterie-injecties bedroeg 350. 

Malaria kwam zeker niet in de 
meerdere mate voor dan 1938 en zeker 

1937. 'De dessa's 

Semampir, Kaliombo, Djetis, Modjoro- 

to, Kampoeng Dalem, 

Bangsal, Koewak, Bandjaran, Ngadisi- 

mo, Tosarep, Tinalan, Djagalao-lor, 

Bandjarmlati eo Setono-pande zija wel 

meestal op verzoek 

man- 

minder dan ia 

Singonegaran, 

de plaatsen voor malaria, 

Van de in de G.B,Z, onderzocbte 

bloedpraeparater, in totaal 1364, wa- 

ren 229 malaria gevallen positief r.!. 

115 tropica en 114 teriana. Malaria 

Ouartana werd niet waargenomen. 

De meeste malaria gevallen werden 

waargenomen 
Juli, Augustus en October. 

in de maanden: Juni, 

Ondervoeding met of zonder oedeem 

kwam slechts sporadisch voor, meestal 

bij zwervers en bedelaarstypen en gaf 

geen aanleiding tot urgente massaal- 

dessa-onderzoek. In de G.B.Z. werden 
27 gevallen van ondervoeding opge- 

nomen, 16 mannen en Il vrouwen. 

Tuberculose. Het is bijoa uitsluitend 

de longtuberculose, die op de poli- 

kliniek gezien werden. 

werden vrijwel gedwongen, onder bz- 

handeling te komen, vanwege long- 

De patienten 

bloeding, dan weleen cbronische hoest, 

hoest gepaard met benauwdheid en 

koortsen en een langzaam uitteren van 

bet lichaam. Naast de begingevallen 
en meer goedaardige vormen werden 

longtering met sterk positief spuntum 

waaryenomen, zoodat opoame in de 

G,B.Z. noodzakelijk moest worden ge- 

acbt. Gedurende verslagjaar werden 

in de G.B.Z. opgenomen 17 long t.b.c. 

patienten, 15 mannen en 2 vrouwen. 

Amoebe-dysenterie en andere geval- 

len van Entere colitis kwamen het 
de maanden Jasuari, 

tijd, de grootste 

meest voor in 

Februari, de 

vliegenplaag. 

Influenza en bronchitis kwamen vrij- 

wel het heele jaar voor het gevolg 

met 

van de min of meer beruchte Kediri- 

sche winden. 

Achttien pneumonie 

den ian de G.B.Z opgesomen. 

gevallen wer- 

Hoog bezoek. 

Geruchten doen de ronde, dat in de 

maand Mei Zijae Exellentier de Gou- 
verneur-Generaal Kediri zal bezoeken, 

hij zich 2 dagen verblijf za! 

houden. 

waar 

De badplaats Soember-Bedoeg, die 

vanwege de restauratie moest wor- 

den gesloter, is thans gereed, om het 

zwemlievend publiek te ontvanger, 

Allesis verbouwden vernieuwd en... 

er is volop versch water. De tarieven 

zijn verlaagd: op werkdagen 

volwassenen ! 0,10. Voor kinderen 

beneden 14 jaar f 0,05 op Zordagen 

1 0,15 en f 0,10. 

Een abonnemet bedraagt f 1I,— in 

de maard. 

voor 

respectivelijk 

Bijkaarten kosten f 0,10 

Zooals bekend, is de badplaats Soem- 

ber Bedoeg het eigendom van de des- 

sa Soember-Bedoeg. 

Si. Jorisdag. 

de N.I. 

P.V. alhier cen kampvuur houden ter 

eere van Sr. Jorisdag op bet trainveld 

te Semampir. De St. Jorisdag staat 
bekend als de verbroederingsdag. De 

padvindersbelofte moet door een ieder 

worden opgezegd. 

RICHE THEATER. 

Vertoont heden tot en met morgen- 

avond 

» BROADWAY SERENADE" 

met Janette Mc. Dooald bijgestaan 

door den symphatieken Lew Ayres. de 

bekende held yan: Van het Westfront 

geen Nieuws. 

Op Dirsdagavond 'a.s. zal 

MAXIM THEBATER. 

Heden tot en met Zondagavond 

bet antroerende meesterwerk van War- 

ner Bros: 

»DARK VICTORY” (Levensdaos) 

met Bette Davis en George Brent. 

Hiermee heeft Bette Davis 

nog steeds de beste actrice 

getuige van het voor de 3e keer ver- 

werven van het gouden beeldje, dat 

elk jaar door de Academy Motion 

Pictures Arts and Scierces wordt vit 

geloofd. 

getoord, 

te zijo,   
  

Badpiaats Soember - Bedoeg. . 

VOLTA THEATER. 

'Draait 
lachfilm : 

»BLONDIE TAKES A VACATION” 

heden en morgenavond de 

  

  

De toestand in, 
Nederland. 

Eindelijk voorjaar. De lente is ge- 

komen. Eep zoele Paschen zelfs en een 

cers'e genieten van zacht-stralenden zon 

-hoewel eenigszins verduisterd door 

enkele van tijd tot tijd vocrtjagende 

wolken. Het leven zooals het 

werkelijkheid momenteel. Nieuwe krach- 

ten, nieuwe frissche werkiust, die de 

jonge natuur schenkt telken jare..... 

eco daar echter het donkere van oorlogs- 

drukking, steeds zwaarder geweld, met 

dreiging vaa og erger in bet verre 

verscbiet, wanneer eens Mars, wat de 

Hemel verhoede, ook hier eens zijn in- 

trede zou doen. 
Maar toch ook nu al uit zich de 

toestand io kleinigheden, die wijzen 

zelfs in ons overvloedig met alles ge- 

zegende land, dat het toch nijpen kan 

in de toekomst en dat hiervoor de 

nodige voorzorgsmaatregelen moeten 

worden genomer. Nog lijkt het mooi 

en heeriijk onder den geur van de ont- 

luikende crocussep, hyacinten en andere 

frora-kinderen, die het voorjaar bege- 

Iciden, Maar heel prozzisch luidt het 

pu van regceringswege: Nu de invoer 

van verscbillende artikelen en grond- 

stoffen, vooral over zee, z00 economisch 

mogelijk te gebruiken  daartoe beboort 

ook het verzamelen van afvel, dat nog 

als grondstof kan dieneo voor verschil- 

lende doeleinden en het behouden van 

hetgeen vroeger als waardeloos werd 

is in 

weggegooid. 

Kastanjes en cikels worden reeds ver- 

zameld voor veevoeder .,.. en thars 

wordt een beroep gedaan op de Ne- 

derlandsche huisvrouwen om bepaalde 

vischsoorten te koopen zonder kop, 

omdat de koppen reeds bij aanvoer der 

visch zullen worden afgesneder, ter 

verwerking tot vischmeel, dat eveneens 

tot veevoeder zal worden verwerkt. 

De huisvrouw koopt dus visch zorder 

kop en hoewel dit feit op zicbzelf pu 

, niet z00 heel belangrijk is, typeert het 

» toch den toestand, wzarin de toch reeds 

zuinige buisvrouw wel een belangrijke 

rol zal gaan spzlen io de toekomst 

De Hollandsche huisvrouw staat tocb 

reeds bekend om baar spaarzaamheid 

en goed economisch bebeer ev zij zal 

zich zeerzeker beijveren om het staats- 

bewind ook bierin zooveel mogelijk te 

steunen 5 maar dat het in ons land tot 

  
OERDERIJEN 

KEDIRI 

MULOWEG / MADJENANG 
Telefoon Ked. No. 225 1 

dergelijke maatregelen z0ou komen, die 

we slechts van hooren zeggen uit het 
buitenland kenden, stemt tochstot ernstig 

nadenken, z00 ernstig als we bet in”14 

piet noodig achtten te doen. 

Ongetwijfeld zit bier hetidee echter 
van maatregelen bij tijds en nu zien we 
dan ook de eerste levensmiddelen weer 

belangrijk duurder worden, de prijzea 

der grondstoffen loopen op en- wat 

wederom weer hiervan het gevolg is: 
bij oploopende prijzen neemt de koop- 
lust toe en daarmee ook de binoen- 

landsche handel. Men bad totnog toe 

hetidee, dat die oorlog niet z00 beel 

en dat de 

handel dan zou blijven zitten met dure 

tbans vindt bet 

denkbeeld meer vasteo grond, dat men 

zich toch moet dekken voor langeren 

zonder te ge- 

raken lavgzamerhand. 

lang zou kunnen duren, 

voorraden . ........ 

tijd, om er niet 

Wanneer men begint met den afval 

te verzamelen, dan moet toch het 
origineele product in waarde stijgen 

Haa aa 2 deze logische gevolgtrek- 

king beheerst het zakenleven en de 

factor, dat naar verhouding de aan- 

voer van grondstoffen over zee voor 

de neutra'en het meest wordt bedreigd: 

althans veel meer dan in den oorlog 

van '14, waar weer tegenover staat, 

dat tbaos b,v. Belgit we! leveren kan, 

maar tcgen prijzen, die gelijk staan 

met de levering van dat land aan de 

oorlogvozrende, 

Kortom, alles wijst er op, dat we 

ons bevinden in de stijgende lijna van 

duurte . een lijr, waarvan 

bet einde nog niet is te Zien. 

Frisch steekt daarbij-. af de groei- 

kracht en ondernemingszucht van 

Rortetdam, de eenige stadin oos land, 

die zich geheel en met volle kracbt 

instelt op de toekomst, ordaoks het 

weinig rooskleurig licht, dat thaos de 

100 nijvere Maasstad beschijat. Op 

Tichzelf is dit een zeer merkwaardig 

verschijnsel: het oog op de toekomst 

gericht houden is te allen tijde zeer 

prijzeoswaardig, en het Willen gereed 

zijo, als het plotseling vrede zal wor- 

den, mag geroemd wordep, maar de 

Rotterdamsche plannen gaan verder, 

veel verder. .. en deze energie is eigen- 
lijk meer Amerikaansche dan Ho!- 

landsch en daarom voor onze- laten 

we zeggen, vaak bekrompen ouder- 

wetsche idez, van steeds dekat uit de 

boom kijkeo, tot er geen kat en geen 

boom meer is, wat vreemd. 
  

l 

      
    

»SCHRAUWEN“ 
WATES 

PERCEEL-PAKISSADJI 

    
    

  

  

  

Levert versche volle 

Kediri en Paree en 

  

— 

melk. 

Prima kwaliteit. 

Leverancier van de groote ziekenhuizen te 

de meeste Doctoren 

ter plaatse 

Beleefd aanbevelend 

H. CHRAUWEN. 

  

  
  

  

LEESBIBLIOTHEEK 
  

  

    

            

   

    

  

1,— per 
f 1,75 per 
f 2,50 per 

LEESCEZELSCHAP   DJABA. 

De abonnementsgelden bedragen : 
maand voor 6€n boek 
maand voor twee boeken tegelijk 
maand voor drie boeken tegelijk 

met dien verstande, dat UI z00 dikwijls moogt ruilen als U wilt 
Indien U duseen abonoement voor &€n boek 
heeft, waarvoor U €en gulden betaalt en U 
ruilt het boek iederen dag, dan betaalt U 
voor 30 boeken toch niet meer dan &&a 
gulden. 
Wordt lid van — — 

KOTTA 

Ked. Snelpers Drukkerij.



  

  

GAAT HET OM 

DRUKWERK ? 
De Kedirische Snel- 

pers drukkerij drukt 

immers beter, netter en 

goed kooper. 

Vraagt offerte bij de Ked. 

Snelpers drukkerij! 

U verbindt zich 

tot niets! 

  

De plannen van Rotterdam zijo ei- 

geolijk de plannen van 

stad naast de oude: een nieuwe cen- 

traalstation, hotels, postkantOor, 

schouwburgen, wolkenkrabbers, nieuwe 

kerken en plantsoeser. Breede bou- 

levards zullen de oude en nieuwe 
stad in verschillende richlingen door- 

snijden, waardoor veel ouds onder 
den moker zal vallen, waarme niet 

veel te bederven is, want er is niet 

zooveel architectonische of oudheid- 
kundige waarde bij verloren, havens 

en andere wateren worden gebeel of 
gedeeltelijk dichtgegooid . . . . : van 
den grooten tunnel onder de Maas 

wordt niet meer gesproken, die spreekt 

al van zelf en nadert steeds meer de 
Voltooring, terwijl vao den Amster- 

damschen IJstunnel rog riets is te zien, 
evermin van het nieuwe raadhuis, 

waarover aljaren lang is beraadslaagd 

een Dieuwe 

Deze energie doet goed in deze 
mozilijke dajen: ea de voorjaarszoo 

staalt sterker nog de krachten, ondanks 
de steeds stillere havens het 

vorige jaar nog, dat wil dus zeggen 
tot | Jabuari 1940 bedroeg het scheeps- 
verkeer van Rotterdam nog 12026 

schepen van ca. 20.000.000 tor, voor 
Antwerpen bedroegen deze cijfers 

respectievelijk 9500 en ca. 16.000.000: 
dus cog staat de Maasstad bier bo- 

venaan, maar of het z00 blijven zal, 

nu de Rijovaart vermindert, is de 
groote vraag. — 

x 

In een ander niet minder belangrijk 
opzicbr opent Den Haag ook  nieuwe 
gezichtpunten. Bevordering van de 

kuost voor de massa. Openluchtuit- 

voeringen op bet oude traditioneele 

Bionenhof en wel om te beginnen 

door de Italiaansche opera. Waarom 
het met een Nederlandsche overa in 
ons land nooit behoorlijk wilde flotten, 

is ons steeds een raadsel gebleven. 
Misschien kan de Italiaansche als 
trekpaard fungeereo, maar io ieder 

geval, de Italiaansche operakuost is 

hier zeer in trek. Het ligt in de be- 

doeling de uitvoeringen te geven met 

een twintig beroemde Italiaansche 

artisten en een koor van ca. honderd 

persoven, Het bekende Residentie- 

orkest en ook de Radio zal mede- 

werken. 

En het typeerend verschijnsel van 

niet genoeg te waardeeren interuati- 

onale cultureele 
in deze tijden, is wel dat de Italiaan- 

samenwerking, juist 

  

OLYMPIA 

Schrijfimachines blijven toch al- 

tijd aan de spits. Deze wereld- 

beroemde Duitsche machines kunt 

U tegen bijzondere afbetalings- 

conditie te Kediri, ALLEEN 

krijgen bij de 

N. V. Ked. Snelpers 

Drukkeri). 

  

    

De koning van de drukkerijen 

  

sche - Opera - Directie 

vijiduizend gulden wil uitlovep voor 

de beste opera, die 1941 

door een Nederlander of een Italiaan 

een prijs van 

voor Mei 

zal worden gecomporeerd. Dat de 

Haagsche gemeenteraad deze plancen 

met volle kracht steuot, is begrijpelijk: 

er zullen b.v. vierduizend zitplaatsen 

worden gemaakt op bet Binnenhof 

voor deze gelegenheden en zooals we 

het nu kunnen bezien, zal deze Ne- 

derlandsch-ltaliaaosche cultureele sa- 
menwerkingsidee met succes worden 

bekroond. 

Zoo vullen de Haagsche en Rotter- 

damsche toekomstplanven elkzar aan 

en nu is het 

Amsterdam en andere 

nieuwe ideeen zullen brengen in weer 

een andere richting. Want ongetwij- 

feld zullen deze voorbeelden navoiging 

vinden, zeer zeker als er kavrs op 

succes bestaat. 

wachten op hetgeen 

steden vcor 

Dat zijn tenminste verblijdende ver- 

schijnselen, die ons de toekomst wat 

minder zwaar doet tegemozt zien. 

De 

oieuwe geluiden gebracht, 

lente heeft tenminste nu al 

Gelu. 

  

In het dai der schadu- 

wen des doods. 
In het pas verscheneo no. 

»PRESSE PROTES -tante", 

redactie van Pasteur Andre Monod 

te Paris, schrijft de Veldprediker Rere 
LOVY: 

Ergens in een schuilplaats, waar 

der 

ooder 

achtiien militairen van verscbillende 
rangen konden plaats virden, bad ik 

op een Zondagavond mija laatste 

godsdienstoefening geleid. Wat 

moeid liep ik door een bosch, op 800 

Mtr. van de eerste linie, naar den weg, 

waar-vijf kilometer verder-een rijtuig 

mij wachtte. 

In het balfduister zag ik vier men- 

schelijke gedaaoten naderbij komen 

Geleerd door mijn ervaring van 17 

October, toen ik, onder bijua gelijke 

omstandigheden, een duitsche patrouille 

ontmoette, die mij met graraten be- 

stookte, verstopte ik mij, tot lijfsbe- 

houd achter een boom. 

ver- 

Noodelooze vrees! Het waren vier 

van onze eigen soldaten, bemodderd 

en ruig, die, bij het zoeken van de 

plaats onzer samenkomst, waren verd- 

waald. Blij mij te zien, betuigdea zij 

niettemin hun spijt, dat zij aldus den 

zondagavonddienst hadden gemist. 

Kedirische Snelpers Drukkerij. 

  

te Kediri is de 

    

»Dat is geen bezwaar” -z00 zei ik 

hun-, 'kent gij 

ja mort, ,nous Te serons fidd'es?” Zij 

antwoordden: jal En in de stilte klor- 

keos aanstonds onze door den mist 
gedempte stemmen, 

Over alles lagen de groot: schaduwen 

van dizn avond. Vervn'gens zegde ik, 
uit het hoofd, Psalm 2 

hen, die meende een gebed te hooren 
(en inderdaad is deze psalm een gebed) 

knielde peer op de doode biaderen, 

De anderen en ikzelf kni-denden ook, 

Juist op dit oogenblik spatten ettelijje 
duitsche braodbommen boven ons, in 

de open lucht, uiteen: de scherven en 

kogels vielen knetterend op de takken 

neer. Niemand van ons verroerde zich, 
D3 oude reflexbewegingen, waarin het 

echt menschelijke instinct tot zelfbe- 

houd zichuit, waren afwezig, als hadde 

ze gzestelijke kracht van bet eeuwige 

woord van God ze vernietigd, 

bet gezang: Jusgu'd 

3 op. Esn van 

   

  

den 

uit- 

Na mija korte verklaring van 

psalm, zei een van her, toen wij 

eengingen: ,,dat was toch ook 

bet julste oogenblik om zich te 

scbuilen, waar U immers de 
woorden liet hoorer: ,,Al ging ik ook 

in een dal der schaduw des coods, 

ik zou geen kwaad want 
Gij zijt met »Dat z0u a's een 

lastering van God zija geweest,” 

ons 

Vreezen 
mil! 

Zietbier, wat er kan omgaan iv de 

harten van onze strijdende christenen. 

Het is schoon, als in oude dager. En 

toen ik mijn weg, dienzelfden avond, 
vervolgde, dankte ik den Ecuw ge 
voor dit bewijs van Ziju voortdurende 
aanwezigheid, 

Bat. Nieuwsb!. 

Diet | 
ver-   

oo juist Ontnakt: 
Ook in groote voorraad di- 

verse dranken z0ooals : 
Champagne Demi-sec en Sec 

Asti Spumante. 

Likeuren. 

Bols rood. 
Orange bitter. 

Medoc superieur. 

St. Emilion. 
St. Jullien. 

Ch. Cantemerlie. 
Ch. Pontet-canet. 

Petit bourgogne. 

Chablis. 

Sparkling Burgundij. 

Pommard. 
Chambertin. 

Enz.-Enz. 

Beleefd aanhevelend, 

  

Aloon -Aloonstraat Telf. 63 

KEDIRI. 

  

    

TENG HONG TJIANG 
VENDUHOUDER —  COMMISSIONNAIR 

MEUBELMAKER 

TRANSPORT — ONDERNEMING 
KEDIRI — Klentengstraai €8 — Telef. No, 107 

  

ONDERHANDSCH TE KOOP: 

een zeer goede PIANO. 

Voor Uw meubilair ev ontwerpen 

geroutincerde toekangs en eerste kwa- 
liteit meubelhout, 

Zeer bilik in prijs en levering met 
garantie. 

vendutie gegarandeerd 
goede resultaten. 

Inpakken voor alle plaatsen. 

Voor Uw | 
EA —.6oom....... Ba 

NEKEMT NU KEN ABONNEMENT OP 

  

NI 

9 

MODE 
REVUE 

MET EEN DUBBEL AANTAL 
RADERPATRONEN 
  

PRIJS 

2 

PER 
5 PER ' 

PER KWARTA 

J 
J 

  

N.V. Kedirische Snelpers Drukkeril: 

  

  

Vichy 

Source de Beaute 

    
    

preparaten voor 

Wetenschappelijk samengestelde 

verzorging en 

verfraaiing der huid. 

RESIDENTIE APOTHEEK 
Telefoon No. 52 

  

  

nasiha Hana 

PROTESTANTSCHE KERK 

Hollandsche Kerkdiensten. 

21: April Kediri 

Paree 

9 uur v.m. 

6 uur o.m. 

28 April Ngandjoek 9 u.v.m. Doop 

5 Mei Kediri 
Djombang 

9 uur v.m. Doop 

T uur om, 

  

Maleische Kerkdienst. 

H. B. Matulessy. 

20 April '40 T.-Agoeng 6.30 u. n.m. 

Voorbereiden. 

21 April 40 T.-Agoeng — 4 u. n.m, 
Avondmaal. 

28 April "40 Madioen 10,30 u. vm. 
bevestiging nieuwe Kerkeraad. 

J. W. Rumbajan. 
28 April 1940 Djombang 7.30 v.m. 
——— 

OOST - JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEN. 

lederen Zondag, 

Te Kediri 

Toeloengagoeng, Ngandjoek, e, a., te 
Paree 730 uur n.m. 

9 uur vm, 

(Baloewertistraat), Blitar, 

Hollandsche Dienst te Kediri 

(Baloewertistraat). 

De tweede Zondag 

van elke maand, 6 uo.m, 

door Ds. E. G, v. Kekem 

  

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Zondag 

  

  

  

te Kediri le H. Mis 6 uur v. m. 

2e H. Mis 7.30 uur v. m. 

Lof 5.30 uur am, 
te Hiitar 6 uur v. m. Stille H. Mis 

7.30 uur v. m Hoogmis 

5,30 uur » Lof 

Kath. Javanen 6 uur ».m 

penang BNN 

TOKO 

s9 
»SMADIOEN 

KEDIRI, Aloon-aloonstraat 

No. 17 Teif. No.62. 

Maakt hekend: 
Man alle klanten te Ke- 

dirien omstreken, 

Dat Toko Madioen 

reeds verhuisd 

In het Nieuwe Tokoge- 

bouw aan de aloon'ste, 17. 

Onder Coulante 
bediening. 

En direct thuis 

bezorgen. 

Nicuwe en versche 

goederen. 

Beleefd aanbevelend. 

is. 

  

PETROMAX COMFOREN 
Wij ontpakten zoojuist 

De Nicuwe 

Modelien 1939 

en noodigen U uit tot een be- 

zichtiging dezer 

Schitterende en Practische 

Petromax Comforen. 

Verkrijgbaar bij : 

Toko Wed. 

Tan Bing Wie 
Kientengstraat No. 90, 
€ 
KEDIRI, Tel. No. 149. 

  

  

   



  

Buitenlandsch overzicht overgenomen uit het Soer. Hbld. 

DREIGING IN ZUID-00ST 
EUROPA? 
  
  
  

De strijd in Noorwegen. 

  
  
  

Parijs, 17 April. Volgeos ,,L'Oeuvre” 

heeft Duitschland thans 10 divisies 
geconcentreerd in Slovakije. Er zijn 

verschillende teekenen, weike er op 

Wwijzen dat een Duitscbe aanval op 

Roemeni€, waarbij door Hongarije z0u 

worden getrokker, aanstaande zou 

zijo. 
Tevens wordt gemeld, dat Russische 

trcepen worden samengetrokken in 

Oeckrajiene, bovendien is de Russische 

Zwarte Zee vloot plotseling uitgevaren 

voor het houden van macoeuvres, 

In Zuidoost-Europa heerscht een 
zeer onbehaaglijke stemmine, welke 

door het feit, dat ook de Italiaansche 

vloot thans manoeuvres houdt waar- 

Van den aard geheim gehouden wordt, 

nog wordt gestimuleerd. 

Boekarest, 17 April. Dr, Clodius, 

de Duitsche onderhandelaar die sinds 

cenigen tijd met de Roemeensche re- 

geering io bespreking was betrefferde 

de opvoer van de Roemeensche export 

naar Duitschland, keert Zaterdag naar 
Berlijn terug. 

Io welingelichte kringen meent men, 

dat het hem niet is gelukt grootere 

uitvoerguota ten guoste van Duitsch- 

land te bedingen, terwijl de Roemeen- 

sche regezring tevens niet geneigd zou 

zija ia verdere verlaging van de 

rechten op de export toe te stemmen. 

De bewaking van de Donau. 

Boekarest, 17 Apri!. Te Boedapest, 

Belgrado en Sofia werden toestemmen- 

de antwoorden ontvangen betreffende 

de overeenkomst tusschen de vier Do- 

nau-landen over de bewaking van de 

scheepvaart op de Dovau. 

De overeenkomst voorziet in het 

niet toelaten op de Donau van sche- 

pen welke met weinig moeite in oor- 

logsschepen kuanen worden geconver- 
teerd. 

Voorts zullen de bemanningen van 

alle schepen op de Donau aan bijzon- 
der toezicht worden onderworpen. 

Verder zijo ladingen als teer, am- 

munitie explosieven, cement e.d. niet 

op de Donau toegelaten, ladingen van 

dezen aard zouden kunnen worden 

gebruikt om de scheepvaart te belem- 

meren, dan wel de Donau-werken te 
vernielen. 

De thaos bestaande regelingen zullea 
worden vervangen door de douane- 
bepalingen der vier Doraulanden, daar 

die scherper zija en meer volledig. 

Deze bepalingen, tesamea met scherp 

toezicht van speciale politie zija de 
basis, waarop de vier Donau-landen 
elkaar beloven de Donau te beveiligen 

en de rivier te beschermen tegen alle 

aanslagea welke op de veiligheid van 

de schezpvaart zouden kunnen worden 

gepleegd. 

Wat in Noorwegen gebeurt. 

Londeo, 17 April. Thans wordt het 

bericht, dat de geallieerde landings- 

troepen in Noorwegen contact tot stand 

hebben gebracht met de Noorsche troe- 

pen, officieel bevestigd. 

De Noorsche tegenstand duurt voort: 

het wordt ernstig betwijfeld of de Duit- 

schers er alreeds in zouden zijo geslaagd 

Kongsvinger te bezetten, z00als eerder 
werd gemeld, 

De Duitscbe troepeo, die Narvik bezet 

hielden, trekken thaos langs den spoor- 
ljo van Narvik in de richting van de 
Zweedsche terug, waarbij zij 
voortdurend door de Noorsche troepen 

worden aangevaileo, 

Ten Oosten van Trondheim schijnen 

de Duitschers vorderingen te maken in 

de richting van de Zweedsche grens: 

de Noorsche tegenstand lijkt daar on- 

grens 

1 

  voldoende krachtig, 

De Middellandsche Zee. 

Londeo, 17 April. In verband met de 

bericbtea omtrent stijgeide onrust in 

Zuidoost-Buropa, o.a. veroorzaakt door 

manoeuvres der Italiaansche vloot mee- 

ben Britsche Marinekringen, dat de 

positie der geallieerden in de Middel- 

landsche Zee thans aanzienlijk sterker 

is danomstreeks een week geleden, toen 

een groot deel der geallieerde maritime 

strijdkracbten aao de kust van Noor- 

wegen moesten opereeren. 
Gewezen wordt bovendien op de 

aanwezigheid van het sterke geallieerde 

leger io het nabije Oosteo onder leiding 

van generaal Weygand, terwijl Turkje 

als bondgenoot der geallieerden even- 

eeos een belangrijk punt in het voordeel 

der geallieerden uitmaakt. 

Nederland. 

Duitsche -critiek. 

Op Nederlandsche pers 

Berlijo, 17 April. Scberpe critiek 

Wwordt geleverd op de houding van de 

»Nieuwe Rotterdamsche Courant”, welk 
b!ad dezzr dagen schreef dat de geal-' 

lieerde successea in Noorwegeo in 

Nederland vgldoening wekten. Het blad 

voegde hieraan nog toe dat de Duit- 

sche berichten over geallieerde verliezen 

Diet worden geloofd ! 

DUITSCHE LUCHTAANVAL OP 

BRITSCHE SCHEPEN. 

Voltreffer op siagschip. 

Berlyjo, 17 April. De Duitsche leger- 

leididg maakte hedenmiddag officieel 

bekend, dat Duitsche vliegtuigen een 

aanval deden op een aantal Britscbe 

oorlogsschepen, dat zich bij de Zuid- 

westelijke kust van Noorwegen bevond. 

Een bom van bet zwaarste kaliber tref 

een slagschip, waardoor het in brand 

vloog, terwijl bovendien verscbeidene 

explosjies werden waargenomen. 

Engeland. 
  

Britsche duikboot vermist. 
Wordt verloren geacht. 

Londen, 17 April. Officieel wordt ge- 
meld, dat de Britsche duikboot ,, Thistle” 

sinds eenigea tijd wordt vermist: het 

scbip wordt thans verloren geacht. 

De ,Thistle”, die opereerde in de 

Noordzee, is &£n der 15 duikbooten van 

de ,,Triton”-klasse, en meet iets meer 

dan 1000 tons. Aan boord bevoiden 

zich in totaal 53 man, w.o. de com- 

mandant W. S. Hazelford. 

Bij den aanvang vao den oorlog be- 

schikte Engeland over 57 duikbooten 

waarvan er thans vijf verloren zijo ge- 

gaan, Uiteraard is de nieuwbouw bij 

deze 57 vaartuigen niet iobegrepeo. 

Tevens is dit het vijfde schip, dat- 

Eogeland verliest sinds het begia van 

de operaties tegen Noorwegeo. De an- 

dere vier waren torpedojagers, waarvan 

de namen reeds eerder werden gemeld. 

lomiddels zou Eogeland, althars vo!- 
gens de Duitsche propaganda-berichten, 

sinds 9 April reeds 29 schepen hebben 

verloren. 

Henderson spreekt. 

Over Hitlers bedoelingen. 

Londer, 17 April. Sir Neville Hen- 
derson, spreken over den tijd, welke bij 
als ambassadeur te Berlijn doorbracht, 
verklaarde, dat Hitler wordt verteerd 
door €6n denkbeeld: Britsche imperium 
Volledig ten onder te kuanen brenger. 

Hy verklaarde verder, dat: bet in het 

bijzonder de jewgd is, welke als het   ware wordt gebypnotiseerd door de 

  

machts-doctrine der nazi's eo door het 
begrip der raciale superioreit. 

Wat ecen omwenteling in Duitscbland 
b:treft, deze moet zeer onwaarschijnlijk 
worden geacht, zoolang het Duitsche 
staatsbestel van dien aard is, dat spion- 
page kan doordringen tot in den boe- 
zem van ieder gezin. 

Tegenspraak. 

Londen, 17 April. D- Britsche mari- 

ne-autoriteiten spraken op categorische 

wijze de Duitsche berichten tegen, vol- 
gens welke tusschen 9 en 15 April vier 
Britscbe slagschepen, een groot aantal 
andere oorlogsvaartuigen eo 24 vlieg- 
tuigen werden vernietigd. 

Mijnen voor de Clyde. 

Londen, 17 April. De Britsche 
admiraliteit meldt officieel, dat een 
mijoenveld is gelegd, dat de monding 

de Ciyde, daarmede het 
belaogrijkste centrum der Britsche 
scheepsbouw-industri2 tegen eventuee- 

van en 

le aanvallen beveiigt. De liggiog van 
het nieuwe mijoenveld werd nauwkeu- 
rig omschreven, 

Neemt Itali8 deel aan den 
oorlog. 
  

Engeland staat klaar, zegt 
»Daily Herald” 

Londen, 17 April. De ,Daily 
Heral” scbrijft naar aanleiding van 
de berichten volgens welke de Itali- 
aansche v!oot en legers voorbereidio- 
geo treffemn om aan den oorlsg deel 

dat Engeland 
voorbereidingea trof teneinde met alle 

eventualiteiten houden. 
H-t blad is van meening dat Italia 
spoedig spijt zal hebben van zija daad, 
wanneer het z'cb z0u laten verleiden 
aan bet Buropeesche conflict deel te 
nemen. 

te nemen, eveneens 

rekering te 

- Italit 

De scheepvaar! op den Dohatr, 
Rome, 17 April D: »Popolo 

di Roma” schrijft over de overeen- 
komst der vier Donaulanden betreffen 
de bevestiging van de scheepvaart.dat 
deze overeerkomst een einde maakt 
aan de ongerustheid welke dienaar- 
gaande is ontstaan na de recente 2rit- 
sche sabotage-poging, terwijl het ver- 
langen der Balkanlanden om den vrede 
gehandhaafd te erdoor 
geaccentueerd. 

De geest van samenwerking, welke 
de overeenkomst 

grondslag ligt levert een garantie voor 
de toekomst. 
Deze zwakke sector van den Balkan, 

Waarover Itali8 zijo kalme en serene 
kracbt uitspreidt, laat de wereli zijo 
hoe in deze tijden van angst iedere 
moeilijkheid uit den weg kan word 
geruimd door goede wilen samenwer- 
king. 

  

zien wordt 

aan Dieuwe ten 

GAAT HET OM 

DRUK WERK ? 
De Kedirische Snel- 

  

pers drukkerij drukt 

immers beter, netter en 

goed kooper, 

Vraagt offerte bij de Ked. 

Snelpers drukkerij ! 

U verbindt zich 

tot niets! 

as 

  

  

ama 

Het Zuid-Oost vraagt 
nu de aandacht. 

  

  

Ais Hitler wint, zal de vrede van 
Amerika bedreigd worden. 

Rome, 16 April (Aneta-Reuter). Mus- 
solibi zal mogelijk zinspelen op de 
vraag: vrede of “oorlog in de rede- 
voering, welke hij — naar verwacht 
Wwordt — Zaterdagochtend zal houden 
ter gelegenheid van de indiening van 
het tweede rapport van dec commis- 
Saris-generaal van de tentoonstelling te 
Rome ia bet jaar 1942. 

Hen later telegram meldt, dat vo!- 
gens de Romzinsche bladen de voor 
Zaterdag a.s. bepaalde vergaderiag 
van directeuren van de Wereldtentoon- 
stelling te Rome voor onbepaalden 
tijd is uitgesteld. 

Voor dit besluit werd geen enkele 
verklaring gegeven. 

Later werd het uitstel der vergade- 
ring, tijjdens welke Mussolini het woord 
z0U voeren, van officieele zijde bz- 
vestigd, 

Buitengewone maatregelen in 
Roemenit. 

Boekarest, 16 April (Aneta H.). De 
minister van Marine diende heden bij 
de Kamer een wetsontwerp in, dat 
voorziet in bepaalde buitengewone 

handhaving van de 
orde en veiligheid in de haveo en van 
de veiligheid in de Roemeensche tec- 
ritoriale wateren. 

maatregelen ter 

Nog een Roemeensch verbod 
Parijs, 17 April (Aseta Reuter). 

Door de Radio-Boekarest werd een 
besluit van den Roemeenschen Minis- 
ter van Luchtvaart omgeroepen, waar- 
bij aan commercieele vlizgtuigen wordt 
verboden over de Rosemeensche olie- 
terreinea in het Ploesti-district, alsmede 
bepaalde grensdistricten te vliegen. 

Hen ander door den Minister van 
Economische Zaken uitgegeven besluit 
bepaalt, dat alle voorraden tarwe voor 
20 April as. moetea zija opgegevea. 

Londen, 16 April (Havas). Volgens 
dn @orrespondent van de ,,Daily Mail” 
zou de chef van de Gestapo Himmler, 
ia een van de straten van Kopenba- 
gen door een kogel getroffen zijn wel- 
ke hem door den mond giny. Bijzon- 
derheden hieromtrent ontbreken volgens 
den correspondent nog, doch men zegt, 
dat Himmler den dag na de bezetting 
van Denemarken door Duitsche troe- 
pen in Kopenbagen aankwam, 

De aanslag zou beden hebben plgats 
gehad. 

Nog een Amerikaansch oordeel. 

Reno (Nevada), 17 April (Havas). 
In een radiotoespraak zeide senator 
Pittman het volgende : ,,De Oorlog in 
Europa heefc totdusverre Log geen 
iavloed gehad op Amerika, maar bet 
is mogelijk dat hij in de toskomst den   
  

vrede en de veiligheid van ons land 
bedreigt. Ik geloof niet, dat Duitsch- 
land Noorwegea zal kunnen behouden 
en ben ervan overtuigd, dat binnen 
ceo maand de Duitsche troepen uit 
Noorwegen zullen worden verdreven. 
D2 vraag is ecbter, of Hitler zeer zal 
zijo verzwakt wanneer zija poging tot 

verovering van Noorwegen en Zwe- 
den zal zija mislukt”. 

Pittman besloot met te zeggen, dat 
wanneer Hitler of het systeem van 
het tota'itaire regiem in dezen oorlog 
de overwinning behaalt, de vrede en 
de veiligheid van Amerika niet verze- 
kerd zullen zijo, aangezien Midden- en 
Zuid-Amerika bedreigd zullen wordeo, 
Deze bedreiging zal niet bestaan, wan- 
neer Engeland en Frankrijk de over- 
wioning behalen, 

China. 
Chineesche successen. 

  

Tsjoengking, 17 April. Volgens 
de laatste veldberichten hebben de 
Chineesche legers de belangrijke stad 
Masjeng ten Noordoosten van 
Hangkow veroverd. 

Nadat ten Noordwesten en ten 
Zuidwesten deze stad hevige 
gevechten hebben plaatsgehad, werd 
bet geheele gebied Japansche 
troepen gezuiverd, 

van 

van 

De zilver-kwestie. 

Peking, 17 April. Gemeend wordt 
dat de oplossing der tusschen Japan 
en Engeland met betrekking tot Titot- 
sin nog hangende kwestie, hun op!os- 
sing naderen, 

Gisteren hadden vertagenwoordigers 
van de Japansche expeditionnaire 
macbt in Noord:Chisa en Japansche 
diplomatieke ambtenaren te Peking 
cen conferentie, waarbij werbij werd 
besproken weike maatregelen zullen 
worden genomen ten aanzien van de 
Uiteindelijke oplossiog der zilverkwes- 
tie. 

Wang Tsjing Wei te Hankow. 

Hasokow, 17 April. Wang Tsjing 
Wei, het hoofd van de nieuwe cen- 
trale Chineesche regeering te Nanking, 
is hedenochtend per vliegtuig te Ham- 
kow gearriveerd. Hij werd door de 
locale Chineesche bevolking op en- 
thousiaste wijze tozgejuicht. 
Hedenmiddag ontving Warg ver- 

scheidene vooraanstaande leden van 
de loca'e regeeringsorganisaties, 

IN VOORRAAD 
Ruime keuze 
a Visitekaartjes 

voor de halve prijs. 

KED. SNELPERS DRUKK 
ALOON-ALOONSTRAAT 

Tel.No. 83, 

  

  

Insectenbeten maken u razend door het hevige jeuken der erdoor ont- stane zwellingen. Wrijf ze in met een weinig Purol en gij zult “verbaasd 
Staan over de prachtige hulp, die deze huidzalf u verleent. Purolis verkrijgbaar in dpozgn van f 040 en i 0.75, tube f I.-, .In alle apotheken en toko. 

PEN NS 

  

Door eigen import zijn wij in staat de beroemde 
CARIBONUM producten, z. a. : 

: 
j 

Carbonpapier in diverse soorten, 
Schrijfmachinelinten in alle breedten, 

Schrijf-, vulpen- en stempelinkten. 
Polywog pasta in vasten en vloeibaren toestand, versch 

en tegen scherp corcurreerende, dus 
beneden Soerabaiaprijzen, 

te leveren. £ 
£ N. V. KEDIRISCHE SNELPERSDRUKKERIJ 

SA LSI MIN 

—erwwwwrawLwLwLwwwwwwwwj5-———m—m———wHMMiMccc


	00369
	00370
	00371
	00372

