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Bekendmaking. 

De Assistent- Resident van Kediri 

maakt bekend, dat de registratie van 

vuurwapens waarin mede is begrepeo: 

luchtdruk—, veerdruk— en imitatie- 

wapens voor het 1941 

zal in het Regeotschap Kediri plaats 

hebben in de maaoden: Januari, .Fe- 

bruari en Maart, a.s. t.w: 

I. voor bet districe Kediri: op 

iederen Maandag en Vrijdag 

ten kantore Stadspolitie te 

Kediri : 

II. voor bet district Ngadiloe- 

wih, op iederea Zaterdag ten 

kantore van den Detachementscommas- 

dant der Veldpolitie te Kediri: 

III. voor de districten Paree en 

Papar, opiederen Woensdag ten 

kantore van den Detachementscomman- 

dant der Veldpolitie te Paree. 

I toteo met Illen weltusscher 8 u, 

jaar 

van de 

eo 12 uur v.m. 

Besmettelijke ziekten. 

Het  wekelijksch rapport van den 

Residentie Arts omtrent besmettelijke 

ziekten in de residentie Kediri, luidt 

als volgt: 

Typhus Abdominalis 

Kediri 5 en Toeloengagoeng 3 geval- 

lenj in het geheel dus 8 gevallen. 

Malaria-explosies. 

Ia verband met het lange uitblijven 

der regens in de zuidelijke streken 

van de residentie Kediri (en bet aan- 

grenzende deel van de residentie Ma- 

dioer) zijo vermoedelijk malaria-ex- 

plosies uitgebroken, welke veroorzaakt 

worden door de ia brgkwater broe- 

dende A. Ludlowi. 

In Prigi, Kalibatoer en Besoeki van 

het regentschap Toeloengagoeng zijn 

resp. 1700, 580 en 500 zieken gecon- 

stateerd, in Moendjoengan van bet 

regentschap Patjitan 1300 ziekeo, ter- 

wijl ook ia Boemi Ajoe van bet regeot- 

scbap Blitar veel zieken voorkomen. 

Voor Prigi zijo 7 ea voor Kaliba- 

toer 5 kininedistributeurs aangesteld, 

terwijl voor Moendjoengan reeds toe- 

stemming van bet regentschap werd 

ontvangen voor bet aanstellen 

distributeurs, 7 kisten kinine 4 50.000 

tabletten zijin verzonden, tezameo met 

een voorraad euchinine voor de jonge 

kindereo. 

van 

Nader vernemen wij dat de dienst 

der volksgezondheid reeds de noodige 

maatregelen heeft getroffen ter be- 

strijding van deze plotseling oplaaien- 

de volksziekte. 

De residentie-arts te Kediri, den heer 

Kodjjat, is naar de geteisterde gebieden 

vertrokken teneinde de leiding der 

dienst der 

ie nemen 
werkzaambeden van de 

volksgezondheid op zich 

De malaria-explosies zijo geconsta- 

teerd in Prigi, Kalibatoer Besoeki, 

Moendjoengan en Boemiajoe resp. in 

de regentschappen Toeloengagoeng, 

Patjitan en Blitar. 

Het valt wel op, dat de explosies 

van deze meest gevreesde volksziekte 

niet geassaineerde gebie-m 
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den, is tegenstelling met wel geas- 

saineerde gebieden aan de Noordkust. 

Ia de malaria-dessa's zijo nu distribu- 

teurs aangesteld, die on der leiding van 

de mantri's-malaria der regentschappen 

met een systematische kipine-distributie 

zija begonnen. worden 

broedplaatsen der malaria-muskieten 

riviermondiageo vrijge- 

tevens moet worden 

Tntusscbeo 

gedempt en 

maakt, 

gezorgd voor voedselverstrekking aan 

de door de vele ziektegeval!en sterk 

bedupeerde bevolking. 

De begrootingsvergadering 

Vrijdagavond kwam de gemeente- 

raad ooder leiding vas burgemeestei 

Scheltema bijeen am de begrooting 

voor bet volgende jaar vast te stellen. 

De voorzitter merkte, na eenige woor- 

den vao welkom tor de leden gericht 

te hebben, op, dat de begrooting weinig 

speling laat. Een enkele uitgave ineens 

is nog mogelijk, maar uitgaver, weike 

terugkeeren, kunoen verder niet gedaan 

terwijl 

worden. Bovendien is er 

geen kans op, dat #e financieele ver- 

houding geregeld word. Voor 
"is een betrekkelijk 

voor'oopig 

o0- 

voorzieoe uitgaven 

groot bedrag opgebracht, omdat wij 

niet weten wat ons te wachten staat, 

de mogelijkheid bestaat, dat de regee- 

ring opdrachten verstrektaan de locale 

ressorteo om bepaalde regeeringsmaat- 

regelen uit te vozren (b.v. de land- 

wachten). 

Nadat de notulen van de vorige 

vergadering waren goedgekeurd be- 

houdens een k!eine verbetering, die op 

verzoek van den beer Moentoro werd 

aangebracht, stelde de heer Zaal voor 

de agenda in dien zio te wijzigen, dat 

“dor de begrooting eerst de mededee- 

lingen behandeld zouden worden met 

het oog op puat 9, ol. bet rapport van 

dokter Partiradjawane met den uitslag 

van bet onderzoek omtrent den a'ge- 

meenen gezondheidstoestand van de 

schoolkinderen. 

Aangezien blijkt, dat alle ledea ge- 

noemd rapport nog niet hebben inge- 

zien, wordt besloten een afscbrift aan 

de raadsleden te verstrekken. De heer 

Zaal merkt op, dat het schoo'artser- 

vraagstuk thans met eecige onderbre- 

kingen al 6 jaren besproken wordi, 

Eco jaar geleden beeft hij de zaak 

weer aanhangig gemaakt en bij wil ou 

eindelijk wel eens weten, wanoeer er 

een beslissing kan worden geromen. 

Op voorstel van deo urgemeester 

wordt besloten deze aangelegenbeid op 

de agenda te plaatsea van de eerste 

vergadering van het volgende jaar. 

Vervolgens opeot de beer Roossevo 

de agemeene beschouwingen. Spr. zegt 

een voorstander te zijn van samenwer- 

king tusscheo partijen en groepen, 

zooals die vcoral deo laatsten tijd ge- 

propageerd wordt, mits deze samen- 

werking niet alleen bij phrasen blijfe. 

Spr. onderwerpt de begrootingscijfers 

aan cen onderzoek en concludeert, dat 

het financieele plafond bereikt is, dat 

belastingverhooging niet mogelijk is 

en de gemeente Kediri feitelijk nood- 

ljjdend is te noemen. In verband hier- 

mede betreurt hij ten zeerste de ver- 

mindering van de landsuitkeering. Spr. 

wijdt bierna uitvoerige beschouwingen 

nieuwe stadsplan en somt 

verder eenige desiderata op, zooals 
aan het   bedrijfsboekhouding, statistiek, een ge- 

eericlike arbeic beurs, €rz.   

De heer Zaal 

uitdrukking ,noodiijdend” 

merkt op, dat de 

geheel mis- 

plaatst is, aangezien de gemeente in 

het geheel geen scbuld heeft. Ook 

belastingverbooging acbt bij oiet te 

verwerpenj er zit opvoedkundige waar- 

de in bet feit, dat icdereen het zijoe 

bijdraagt, 

belastingdruk betreft maar eens een 

bovendien moet men wat 

vergelijking maken met Engeland. 

De heer De Wit sluit zich aan bij 

de woorden van deh heer Roosseno 

betreft de 

werscht voorts ee 

wat enwerking en 

memorie-post op 

te brengec met het'oog op bet even- 

tucel verleenen aan de van steun 

nLegioen van den geest”-beweging 

uit Soerabaja. Spr, betreurt ook de 

korting op de landsuitkeering. 

Vervolgens beantwoordt de burge- 

Hj 

roemt de goede sameowerkirg in den 

meester de verschillende sprekers. 

raad, die ceo voorbeeld genoemd mag 

worden. Spr. dat 

bet financieele plafond bereikt iss voor 
is ook van oordeel, 

extra-uitgaven zija extra -ontvargsten 

noodig, dus belastingverhooging. Indien 

groote belargen ophetspel stzan, zijo 

bier z.i. geeo bezwaren tegen. Voor bet 

invoeren van een bedrijfsboekkouding 
spr. ook, doci 

Conseguenties zijo niet te aanvaarden : 
voelr de financieele 

de provincie viadt-hetook niet urgent. 

Met het 

gegevens is een begin gemaakt op bt- 
verzamelen van statisticche 

scheiden schaal 

Aan het maken vaa een stadsplan zit 

veel vast, o.a. zeer groote kosteo. Spr. 

heeft 

Karsten besprokenj er zal geleideliik 

aan gewerkt worden. Een arbeidsbeurs 

deze aangelegenheid met ir. 

is overbodig, waot er iser al eeo in 

het gemeentehuis gevestigd ni. van 

de maatschappij tot bestrijding van 

de werkloosbeid. Ten slotte achr spr. 

een memorie-post, als bedoeld door 

den heer de Hit, overbodig. De kosten 

zullen gering zijn en kunven door par- 

ticuliereo gedragen worden. 

Thans wordt overgegaan tot de ar- 

tikelsgewtjze behandeling van de be- 

grooting. 

Dz beer Saycrs maakt bij verschi!- 

lende posten opmerkingen over koe- 

lieloonen, die z.i. te hoog zijn opge- 

bracht. De posten blijven gebandha: f4, 

doch zijn viet erg dwsdelijk. Van deze 

koelieloosen komt spr. via het salaris 

van de kokki vao bet ziekenhuis G:n- 

biran (ea vao den burgemeester) tot 

de kosten in verband met het opbalen 

van vuilsis door koelies en met hen 

samenwerkende trekossen. 

zitter bekent met de trekossen-materie 

niet geheel op de hoogte te zija en 

ziet reeds bet scbrikbeeld van een 

gemeentelijk-trekossen-park als beschei- 

den begin van een dierentuin. Iotus- 

deze zaak nader worden 

De heer Sayers brengt 

ook de afwatering van bet 

terrein Mexoliefabriek ter 

sprake. Ec wordt oa eenige besprekin- 

gen besloten aldaar een voorziening 

aan te brengen, waarvan de kosten 

uit de begrooting vao dit jaar zullen 

worden betaald. De heer Roosseno 

bespreekt de peilers van de brug, die 

Zi. Versterkt moeten wordeo en de 

heer Zaal de gevaarlijke spoelleiding 

langs Baloewerti. Voorts wordt nog 

de luchtbescherming besproken en de 

De voor- 

schen zai 

onderzocht. 

slechte 

van de   

23e Jaargang 

          

  

Doet Uw toestel rare dingen, 

Is er soesah ? Mankement ? 

Slechts 6&n enkel telefoontje, 

Goldberg's Service is present! 

Radio - Goldberg 
Java's Grootste Dag- en 

Nacht Radio - Service 

Hoofdstraat 51 - Kediri - Tel. 70. 

Residentslaan 37 - Madioen - Tel. IIO. 

   

  

VEND U- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS 

  

  

   

   
noodzakeljjkheid van het maken van 

exploitatierekeningen van 

Ook de 

verleenen van pasar-credieten en de 

de gemeen- 
tebedrijveo. wijze van bet 

uitkeeringen ea subsidies door armen- 

zorg worden ter sprake gebracht 

Bij de ontvangsten brengt de heer 

Zaal de gemeentelijke ziekeniorichting 

Gambiran in bet geding. Hij vergelijkt 

de uitgaven van ongeveer f 34000, — 
met de inkomsten ad, (6000, —, waar- 

van dan nog f1900, — aao z9. fram- 

Spr. 

Vindt, dat er meer selectie moet wor- 

den toegepast bij het gratis behande- 

lea van patifotenj er zija er vele, die 

wel een kleinigheid kunnen betalen, 

dit werkt ook zeer opvoedkundig. Ook 

de gratis polikliniek voor de school- 

kinderen wordt aan een beschouwing 

onderworpen. 

De heer Sayers is het met den heer 

boesiagelden wordt ontvangen. 

Tweedehandsch Meubilair. 

  

J.G.W DEKKERS — KEDIRI — Telefoon 250 

Emballeeren 

(Ook voor Europa en de buitengewesten) 

Transporteeren, Meubelmakerij 

Handei in Nieuw- en Agentschap : 

Java Koeikasten. 

pon NS ta 

Zaal cens, dat de inkomsten van her 

ziekenbuis moeten worden opgevoerd, 

dan kan het uit dic meerdere ontvang- 
steu beter geoutilleerd worden. 

De begrooting is hiermede afgehan 

deld en wordt zonder meer ongewij- 

zigd goedgekeurd. 
Bij de rondvraag bespreekt de heer 

Rooseno Soerjohadikoescemo 

van de de renie waarborgsom- 

men van de Aniem en de beer de 

Wit de poodzakelijkheid van bet vast- 

van een subsidie-verordening. 
algemeene besprekingen 

steileo 

Langdurige 

hadden plaats naar aanleiding van een 
Vaderlandsche Club, reguest van de 

Wwaarin wordt aangedrongen om de 

mogelijkheid te scheppen, dat ook an- 

dere patiinten dan on- #0 minvermo- 

genden ia bet ziekenhuis worden op- 

genomen met vrije artsenkeuze. 

De heer Sayers, gesteund door den 

  

 



   

    

      

METRO denderende muzikale f: mscblager 

Dancing Co-Ed” 
met de lieftallige LANY TURNER — 
SHAW en zija Band. Een feest van vro 

amusantste films van den laarsten 
W oensdag 

Donderdag 12 t/m Zaterdag 14 Dec. 
99 Pinamous opziebareee f'metiee oddamaica Inn 

met Engeland's grootsten karakterspeler CHARLES LAUGHTON — de lieftallige MAUREEN O'HARA 
— LESLIE BANKS e.va, uitstekende Engelsche krachten. 
MAUR!ER. E-n verhaal van intriges, romance, avontuur en mysterie en bevat een stormachtige actie, 
welke U tot het einde in voortdurende spanning boudt. | 

ATTENTIE! 

baar te komem zien ! 
VOORAF alis Speciale Extra! Her 

  

ijkheid — melodi: 

  

   
»Het nieuwste 

nicuwste 

ANN RUTHERFORD — RICHARD CARLSON en ARTIE 
— dans en show! 

KOMT en GENIET van deze mooie Metro-film. 
Gaumont British News" 

Naar bet beroemde 

Een film, die wij bet publiek warm aanbevelen, 
Z E CHARLES LAUGHTON in de grootste rol van zijn film-Carri€re. | 

,Gaumont British News" 

    

RICHETHEATER 
(Professor Jazz) 

Oogetwijfeld Eka der 

(De Gier van Jamaica) 

werk van DAPHNE DU 

  

  

— VOORAR! 

WARNER BROS' 

s
e
 
a
w
 

beer Zaal, tracht een principieele uit- 

spraak van den raad te verkriigen, 

doch aan verschillende leden btijkt 

deze zaak niet duidelijk te zijo, zoodat 

thans zonder meer een onderzoek 

wordt ingesteid naar de wenschelijk- 

beid en de mogelijkheid. 

Clandestiene Arakstokerij. 

Op 2 Dec. jl. bad de I.U. ea A- 

dienst te Kediri weder succes met de 

Invallen, gedaan te Kendaldojong Per 

santren en te Gondanglegi Prambon. 

De inval te Kendaldojong werd om 

2.30 o,m, verricht in de woning van 

een zekere S. Er. werder 2 potten beslag 

aangetrotfen met een inhoudsruimte van 

90 liter, die verborgen waren achter 

een stapel droge bladeren, alsmede 

distilleerketels, bamboeverbindingspij- 

en nog 2 ledige martevaneo, welke 

voorwerpen in den grond begraven 

werden. 

De verklaringen van S. hebben tot 

de aanhouding van den persoor 

van R. geleid, ian wiers woning te 

Gondanglegi Prambon, 

huiszoeking der IU, 

verscheidene voorwerpen, die voor de 

van clandestiene arak be- 

aangetroffen. 

tijdeos cen 
en A. -dienst, 

berciding 
noodigd zijn. werden 

verklaarden op last 

te Kediri te hebben 
Beide personen 
yan een chinees 
gehandeld, 

SPORT. 

VOETBAL. 

p.s.B.I. Blitar—Bondselftal Kediri 

5—. 

belangste'ling 

op Zaterdag 

vond Onder 

de eerse bekerwedstrijd 

jl. plaats. Kediri werd met net minder 

dan 5 —1 

Gedurende den gebeel 
ps.BI. zoodat 

ning alleszins verdisnd was. 

groote 

door de gasten gekiopt. 

  

1 wedstrijd was 

sterker, de overwin- 

,Oen Hoa” Ngoenoet — ,Tiong 

Hoa Oen Tong Poh” Toeioeng- 

agoeng. 

Wedstrijd gestaakt. 

Tijdens de wedstrijd van Zondag 

deed zich een ernstig incident voor, 

waardoor de wedstrijd kort na de 

pauze moest worden gestaakt, tot groo- 

te teleurstelling van het publiek, ,,Oen 

Hoa” had reeds een 

3-0. 

“Oorsprong van 

MAXIM THEATER 
Hedenavond tm Donderdag 12 Dec. 

VOORTZETTING van de veriooning van 
.. sThe Four Just Men” 0. ve. server, 

Naar bet beroemue werk van E. GAR WALLACE. De verdoende Actie van de ,,vijfde Color:e”. 
Een groot lucbtaanval op Eogeland wordt voorbereid, enz. enz. Ziet, hoed 

sooode bedrijf van de vijfde Colonne den kop weten in te drukken. 
»GAUMONT BRITISH NEWS" — — Het nieuwste 

Vrijdag 13 t/m Zondag 15 Dec. 

»You Can't Get Away With Mufder" 
uschuldig Veroordecid) 

met de sterreo HUMPHREY BOGART — LE PAGE — Sibuv HALOP ea. bekenden. 
macbtige fiim met sensaties in machinegeweer-tempo ! 

wereld, hard tegen bard — geweld tegen geweld — dood om dood. 
Een film die U tot den laatsten meter boeit ! 

RICHE THEATER. 

Dinsdag 10 en Woensdag 11 December. 
Metro denderende Muziek- en Dans- 

film »DANCING CO- ED” 
met Lana Turver—Richard C-r'son— 

Asn Rutberford e.a. bekende sterrer. 

Een feest van bumor, veoolijkheid, 
melodie, dans en show. Een der 
amusantste films van den laatsten tijd ! 

MAXIM THEATER. 

Heden 10 tot en met Donderdag 

12 December. 

Gong's zeldzaam Actueele film 

»THE FOUR JUST MEN" 
(De vier rechtvaardigen) 

met de Engelsche sterren Hugh Sin- 

claire — Griffith Jones — Francs L 

Suilivan—Fravk Lawton — Anna Lee 

eva, 

Edgar Wallace, de beroemde mys- 

terie-scbrijver, schreef vele mysterie- 

en detective-verhalen, 
sche wereld door 

over de gav- 
millioenen vers 

Amerika's dreigende waarschuwing aan de order- 

  

Hier is een                 

| 

| | 

nvier recbtvaardigen” het I 

slondeu: doch tot zijn meestgelezen 

creaties behooren ongetwijfeld de span- 

nende en de thans zeer actueele avon- 

turen vao ,,Tbe Four Just Meo." 

De verdoemde actie van de vijfde 

Colonne ! 
Onder de vak:che 

voor den Vrede” e.d. 

leus van , Vecbt 

trachten spion- 

de vijide 
inslapen, 

nen en leden van coloone 

Engeland 
publieke opirie te vergiftigen !.... 

Een groot Luchtaanval op Kogeland, 

wordt voorbereid ! 

Het Suez Kanaal, 6&» der slayaders 
van bet Britsche 

bedreigd!.... 

Autorizeiten kunoen geen vat krijgen 

op de geheime organisatie doch ziet, 

hoe ,,De vier Recbtvaardigen”, met 

inzet van huo eigen leven, op sublieme 

wijze dit 

svoode bedrijf van de vijfde colonne 
den kop weten in te drukken! 

te don «n de 

Imperium wordt 

en bewonderenswaardige   
  

NIEUWS UIT 

Het Nederlandsche standpunt 

Speyaert van Woerden spreekt 

duidelijke taal. 

Londen, 8 Dec. (A.N.P.). Op 20 Nov. 

behandelde bet Arnhemsche G-rechts- 

bof een zaak tegen eer niet-yenoemd 

lid van den Nijmeegschen gemeenteraad 

die lid is van bet nationale front, 

D2 beklaayde bad tijdenseen open- 
bare vergadering op cen vraag inzake 

de 

Rappard 

  

de houding zijner organisatie t.a.v. 

partijen van Kruyt en van 

geantwocrd, dat ,dergelijke lieden, die 

openlijk de opname van Nederland in 

bet Duitscbe rijk bepleiten, dagelijks de 

Nederlandsche eer en den Nederland- 

schen trotsch wonden en besmeuren 

dergelijke pogingen staan gelijk met 

landverraad," 

Naar aanleiding vao dit antwoord 

had van Rappard een amoklacbt inge- 
diend. 

De procureur-generaal van het Aro- 

hemscbe Hof. 

Woerden —waarschijolijk de oud-pro- 

cureur van het Hof te 's Hertogeo- 

boch en bekend ut de 

Baron Speyaert van 

vermaarde 

Ossche affaire —reguireerde vrijspraak, 
waarbij bij o.a. betoogde: 

nLieden, die de opname van Neder- 
land in het Duitsche rijk propageeren, 

beschouwen blijkbaar de Nederlandscbe 

soldaten, die heldhaftig doch vergeefsch   
NEDERLANID. 

Buiten- 

landers moeten niet denken dat de 

weerstand boden, als idioten. 

Nederlanders instemmen met lieden als 

van Rappari en Kruyt, die alles wat 

Hollandscb is wenschen te ontkennen, 

en daarentegen ten hoogste cea imita- 

tie van Duitschers wordeo. De geincri- 

van beklaagde 

droegen bij tot de wetenschap, dat het 

Nederlandsche volk van Rappard niet 

steunt, 

mircerde uitlatingeo 

zoodat beklaagde den dank van 

het Nederlandsche voik verdient.” 

Banken overgenomen. 

Londen, 8 Dec. (A. N. P.), 
| De Nederiandscbe radio meldt, dat 

de Iocassobavk overeenkomsten aan- 

giog, waarbij vao Heel & Co's Bank 
te Goes,en die van L. van Waesberghe 
te Hulst worden overgenomen. 

De politicke situatie. 

Londen, 8 Dec. (A.N, P.) 
Ofschoon dienaangaande alle nadere 

bijzonderheden ontbreken, toch worden 
medegedeeld, dat paar bet scbijot de 
Bank voor Nationaal Herstel zeer 
oolangs aan alle Nederlandscbe poli- 
tieke partijen heeft voorgesteld tot ont- 
bicding over te gaan,en daarra samen 
te smelten. 

Het is vooralsnog niet geheel duide - 
lijk, hoe de huidige toestand in Neder- 
land, die wordt gekenmerkt door ver- 
bitterden strijd, met name tusschen de 
N. S. B. en de Nederlandsche Unie, 
met een dergelijk voorstel in overeeo- 
stemming kan worden gebracht.   

  

  

De ,Deutsche Zeitung in dea Ne- 

derlanden” van 22 November ver- 

klaart echter, dat dit voorstel juist 

werd gedaan ter vermijding van een 

nimminenten burgeroorlog”, alsmede 

ten behoe.e van de vestiging eener 

ware Nederlandsche eenheid. 

Hoe dit ook zij, Mussert weigert 

Categorisch samenwerking met andere 

partijeo. Hij schreef in ,,Volk en Va- 

derland” dat hij jarenlang heeft ge- 

streden om in een nationaal-socialistisch 

Europa een plaats voor Nederland te 

verkrijgeo, en deze strijd zal hij zonder 

Compromis voortzetten. 

Overigens zou waarschijoliik geen 

enkele Nederlandsche politieke partij 

harerzijds iets voor samenwerking met 

Mussert voelen. 

Intusschen publiceert de door Duitsch- 

lard gefnspireerde buitenlandsche pers 

daverende artikelen Mussert, 

zoozls b.v. de ,,Nouveau Journal” de 
»Bruxelles”, welk blad op 18 Novem- 

ber verklaarde : 

»Mussert zal de groote taak vol- 

brengen van de vestiging van een 

nieuw en beter Nederland van den 

Doliard tot Duinkerken”. 

Daarentegen verscheen io bet schend- 

blad ,Der Stiirmer” te Berlijn een 

artkel van Julius Streicher, 

wordt verklaard ,,Mussert is een Jo- 

denknechi”. (!!) 

Op oobekende gronden acht Sirei- 

cher Musserts houdiag tegen Joden en 

vrijmetselaars niet straf geroeg: bij 

bescbuldigt hem zelfs van verraad aan 

de Nazi-zaak. De draagwijdte van bet 

Stiirmer-gedaas is overigers welbe- 
kend, en wordt alleen vermeid van- 
wege het bumoristische karakter. 

Hitler, Seyss lIoguart e,a. hebben 
een andere opinie, en beschouwen 
Mussert als eeo trouwen dienaar. 

over 

waarin 

  

  

  

    Gebrek aan boter en vleesch. 

Londen, 8 Dec. (A.N.P.), Tijdens Th 
cen op den 2den dezz:r gehouden Radio- 

uitzending van bet A.N.P."te Hilversum 

werd den nadruk gelegd op de voor- 

ziening van boter en vleescb, Volgens 

de spreker bedraagt de aanvoer op de 

veemark:en siechts een tiende deel 
van dat in vroeger jaren. 

Spreker zocbt eev 

de situatie door verwijzi 

verklaring voor 

  

9 Saar aller- 

lei geruchtzp, o.m. aangaande een op 

handan zijode devaluatie van den gu'- 

den. 

Hij voegdc hieraas toe, dat de 

aaovoer van siachtvee in September 

en October bijzonder groot was ge- 

doch terwijl 
langrijk deel van den herfstaanvoer 

weest, vroeger een be- 

voor conserveerings-doeleinden werd 

gebruikt, was dit van dit jaar in veel 

verband mindere mate het geval in 

met de « Xport-mogelijkhe- 

der”. 

Dan volgden lange technische uiteen- 

ngrootere 

z2ttingen, waarna het boter probleem 

werd besproken. Het botergebrek vloeit 

voort 
vroeger 

volgens spreker voornamelijk 

vit de omstandigheid dat 
'swinters de voorraden koelhuis-boter 

aangesproken, deze 

beschikbaar zijn, 

aangezien ,,gedurende de zomermaan- 

den de boterconsumptie veel grooter 

gewzest is dan gedurende voorgaande 

werden terwijl 

thans vrijwel niet 

Bovendien heezscbt gebrek aan 

Spreker 

meende, dat de ,, Nederlanders eveomin 

mogen vergeten, dat de aanwezigheid 

van bezettingstroepen iovloed uitoefent 

Wij mogen dit 

betreuren, doch wij moeten ons neer- 
leggen bij de gevolgen san een verloren 
oorlog”. 

jaren”. 

krachtvoer voor bet vee, 

op de consumptie. 

  

Afdeeling Radio 

Fa. van WINGEN. 

Uw Radio Defect? 

Bel op Kediri 13! 

Radio van WINGEN. 
Ons reparatieatelier is ultramodern ingericht. Hier- 

door zijn wij in staat om 

U thuis (Kotta) worden zelfde dag, dat ze bij 

radiotoestellen op de- 

weggehaald, onder garantie gerepareerd op te le- 
veren- 

Buiten KEDIRI binnen 2 dagen. Uw toestel is 

dan tevens zoowel electrisch als mechanisch ge- 

controleerd. 

  

BOERDERIJEN .SCHRAUWEN“ 
KEDIRI 

MULOWEG / MADJENANG IU 
Telefoon Ked. No. 225 

     

  

WATES 

PERCEEL-PAKISSADJI 

  

Levert versche volle melk. 

Karnemelk, Yoghurt, 
Room en Boterolie 

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

ter plaatse 

   
   

  

   

     

Prima kwaliteit, 

Beleefd aanbevelend 

L. H, SCHRAUWEN:   



        

  maan aa 

Spreker bad zich de mocite van 

zulk eeo ellenlang betoog kusen 

besparen, aangezien iedere luisteraar 

-uit zijo “eigeo woorden de volgeode 

Cconclusie zal hebben getrokken: 

»Wij lijden gebrek aan vleesch omdat 

de veestapel door het ontbreken van 

vezvoeder is verminderd, en de Duit- 

schers het vleesch van het afgeslachte 

vee zelf gebruiken, zoodat geen con- 

serveering heeft plaatsgevondeo. Boter 

is eveneens viet aaowezig omdat de 

Duitsche consumptie gedurende den 

zomer bet aanleggen van koelhuis- 

voorraden onmogelijk maakte. De 

rantsoeneering van mager vleesch eo 

boter is tbans bovendien nog vermin- 

derd omdat de bezettingstroepen het 

leecuwendeel oneischeo. 

Sprekers uitdrukking : ,,De gevolgen 

eener verloren oorlog” is beminnelijk 

euphemisme, dat de Nederlanders za! 

doen koarsetanden ! 

Nederlandsch Agrarisch Front. 

Londen, 8 Dec. (AN.P.). Volgens 

een op 25 November te Lesuwarden 

gehouden Dr. F. E. 

Posthuma tbans verantwoordelijk or- 

ganisator en leider van het Neder- 

landsch Agrarisch Frost, zijode een 

samenvoeging van het N.S.B.- boerer- 

front met de maatschappij voor land- 

vergadering is 

bouw. 

Zevenduizend leden van de land- 

bouwjeugdorganisatie zullen in het 

Nederlandsch Agrarisch front worden 

opgenomen. 

Opgemerkt kan worden, dat de 

maatschappii voor landbouw reeds 

lang koketteerde met het naziisme, 

maar bet omvat gelukkig slechts een 
gering deel van den boerenstand, eo 

vond voornameliik aanharg in Drente 

en Overijssel. 

Dz Christeliike boerenorganisaties 

houden zich gebeel afzijdig, en spreken 

zelfs scherpe afkeuring uit ten ranzien 

van iedere poging tot pazi-eering. 

Ongeregeldheden, 

Londen, 8 Dec. (A.N.P.) Voortdu- 

rend sijpelen berichten door over on- 

geregeliheden in Holland. 
Volgens een verslag in het ,Alge- 

meen Handelsblad” orgaviseerden de 

divisies in Noord-Brabant van de 

N.S.B. op 23 November een betoo- 

ging te Breda. 

De deelasmers werden voorafgegaan 

door een afdeeling bereden W.A.- 

mannen, en zij werden omringd door 

een sterke politiemacht te paard en te 

voet. 

Desniettemin opeobaardg zich bij bet 

publiek duidelijk een vijandige stem- 

ming: ernstige incidenten volgden 

spoedig. 

Toen de W.A.-manren passeerden, 

begon bet publiek te fluiten, waarop 

de W.A. paard op het publiek 

inreed, zoodat de wanorde en opge- 

wondenheid vergroot. 

Tenslotte chargeerde de politie op 

verschillende puaten met blarke 

sabel en gummistok, terwijl vele ar- 

restaties werden verricbt. 

te 

nog werden 

| de tijd reeds gekomer 

  
  

Door eigen import zijn wij in staat de beroemde 

CARIBONUM producten, z. a. 

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. KEDRSCHE SNELP ERSDRUKKERIJ 

2 ea Sea aa aa ay 

Volgens het versiag kon de colon- 

ne ,in marschorde naar bet vertrek- 

punt terugkeeren.” 
Een week tevorea hadden zich te 

Breda reeds wanordelijkheden voorge- 

daan naar aanleiding van den verkoop 

van propagaodalecruur der N.S.B., ter 

gelegenheid waarvan de politie, weder- 

om bijgestaan door bereden W.A.- 

mannen de orde herstelde. 

Als gevolg biervan werd bepaald 

dat in geheel Noord-Brabant na zeven 

uur 's avonds de verkoop van sterken 

drank verboden is. 

Rechtsvervolgingen nemen toe. 

Londen, 8 Dec. (A.N.P.). Het aav- 

tal rechtsvervolgingen in Nederlacd 

neemt voortdurend toe, en bedraagt 

tbans 20”/) meer dan vorig jaar. De 

voornaamste oorzaak is overtredioy 

van allerlei bepalingen aangaande dis- 
tributie, het uitgaansverbod, de ver- 

duistering, sabotage, beleediging van 

de Duitscbe weermacht, etc, 

Den 22sten November j.l, 

Op &£a dag te Den Haag alleen reeds 

395 prncessen-verbaal opgemaakt we- 

gens overtreding van de verduist?rings- 

werden 

bepalingen. 

Dz N-derlandsche politie staat thars 

onder contrd'e van de Duitsche politie. 
De straat-surveillance zal io het ver- 

volg worden 
agenten (ceo Duitscher en een Neder- 

uiigeoefeod door twee 

lander) gezamenlijk. 
Seyss Iocuart verklaarde tijdens een 

recent ioterview aan de ,,VO kischer 

Beobacbter” dat het Nederlandsche 

volk de Duitsche bepalingen tegemoet- 

treedt met terughoudendheid en gebrek 

aan begrip. Deze welbekende houding, 
waarop door bet A.N.P. te Londen 
herhaaldelijk is gewezen, komt nog 

sreeds tot uirdrukking in de Neder- 

landsche pers. Zoo vroeg o lanys een 

Nederiandsch dagb'al: .Is werkeliik 

dat Nederland 

overiviying moet deeie 
  

de Duitsche 

volgens welke E :yeland versiag n is? 

Vele Nederlanders twijfelen en zu len 

doorgaao met twijfeler, zoolang Erc- 

geland niet io denzelfden staat ver- 

keert als Frank ijk Zoolang Erg?!iand 

nog cenigen weerstand biedt zal en 

oozionige (?9 hoop io de harten van 

vele Nederlanders blijven leven.” 

  

De Indische glasindustrie, 

Oprichting glasfabriek. 

Het ,Soer. Handelbl.” deeit mede: 

Naar wij vernemen, is er tusschen 

het departement van Economische Za- 

keo en een g ootconcerr, welks naam 

op het oogenblik nog niet genoemd 

kan worden, in beginsel . vereenstzm- 

ming bereikt betreffende de oprichting 

van groote glasfabriek, die in de om- 

geviag van Toeban zal moeten ver- 

rijzen omdat daar het beste duirzand 

gevonden wordt. Het te investeeren 

kapitaal is getaxeerd op f 1.2C0.000 en 

bij den opzet van de machinale outil- 

leering is er op gerekend, dat bij het 

    

smeltproces temperaturea van 1500 tot 

1600 graden ontwikkeld moeten worden. 

Deze groote warmte-opwekking ac- 

centueert het verschil met de hier te 

reeds bestaande 

welke gebroken glasgrondstof gebruikt 

en voor de omsmelting hiervan slechts 

lande glasiodustrie, 

temperaturen van 800 tot 900 graden 

noodig heeft. De nieuwe fabriek zal 

ecbter duinzand als grondstof gebru'ken 

en haar productie zal in 

plaats gericht zija op de levering van 

verpakkingsmateriaal voor oze chemi- 

sche industrie. Het gaat dus om de 

vervaardigig van goedkoop grof glas- 
werk in den vorm van vaten en f!es- 

de eerste 

schen die voor de conserveering van 

Chem'calida , 

wordt dan nog gerekerd op den aar.- 

    
geeigerc zija. Daarnaast 

maak van tien million bierficsschen 
per jaar, waarmee de binnenlandsche 

behoefte voor bijna twee-derd- gedeelte 

wordt gedekt. De 'evering zal tegen 

denzelfden prijs geschieden a!s geno- 

teerd wordt voor het geimporteerde 
flesschemateriaal, en het ligt in de be- 
doeling de bier te lande gevestigde 
bisrbrouwerijen eventueel tot afname 
te verplichten teneirde op die wijz 
alvast een basis voor de rerdabiliteit 
van de te richren glasfabriek te leggen. 

  

Dloemenhandel ,Besoeki” 
p/ja ORION Telft. No. 97. 

Steeds versche bloe- 

men in voorraad, be- 

stelling van bioem- 

stukken, kransen etc. 

Beleefi aanbevelend. 

  

  

TOKO G6. 
BOMBAY-WINKEL 

Verkrijgbaar 

Nieuw en goedkoop stof 

voor 

Gordiinen en 

Portier's 

T. NATHIRMALL 
      

Radioluisteraars, 
wordt lid van den Bond van Radioluiste- 
raars in Nederlandsch-Indie (B.O.R.A.N.I) 

U dient daarmede Uw eigen en het 
algemeen belang. 

  

Inlichtingen bij 

  

  

  

dan Secretaris, 

J.P. Coenweg 27. 
Batavia - C. 

  

  

  

  

ATTENTIE!! 
Wederom verkrijgbaar 

      

& 
| »HET 

BABY- 

Prijs f1,50 per expl. 

bij de 

Kedirische Snelpers Drukkerii. 
  

  

  

  

OOST - JAVAANSCHE .KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEN 

lederen Zondag, “9 uur v.m. 

Te Kediri (Baloewertistraat), Blitar, 

Toeloengagoeng, Ngandjoek, ea., te 

Paree 730 uurn.m. 

  

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 
loderen Zondag. 

    

t le ki. Mis 6 uu om. 

2e H. Mis 1.30 uur v. m. 

Lot 5.30 uur om. 

te 5 uur v. m Stille H. Mis 

7.30 uur v. m.  Hoogmis 

5.30 uur nm. Lof 

Orderriche Kuth. Javanen 6 ur nm. 

ae   

TE HUUR 
Bandar!lor No. 9 

Weger 

Een groot buis met groote v9dr- en 

vertrek 

  

achtererf 

f 30,— 

aande 1 November 1940 

Ked. Snelpers Telf. 83. 

's maands 

ing 

te ber. 

  

  

TENG HONG TJIANG NU NN J Al & 

VENDUHOUDER —  COMMISSIONNAIR 
MEUBELMAKER 

TRANSPORT — ONDERNEMING 

KEDIRI traat €4 — Telat, No, 101 Ktenton 

  

Vrijdag, 6 December 1940) 

Groote Commissie vendutie. 

Il onre Showroom 

  

Hoofdstraat KEDIRI. 

Gelegenheid tot bijbrengen van 

goederen 

Adres voor: 

Moderne en antieke meubels. 
S-aa'meube's co lecikantea ver- 

chroomd of gelakt 
Tweedehandsche meubels 

Emballeeren en transporteeren. 

een movie tennisbaan voor Dinsdag, 

  

Woensdag en Zaterdag, gelegen 

achter Spelpersdrukkerij 
6, — 

p.m. 

GAAT 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 tijdig!! 

Wij leveren : 

LUCHTBESCHERMING 

VERBANDKISTEN 
  

TELEFOON No. 

in verschillende grootten en prijzen, voor auto, gezin en bedrijf. 

RESIDENTIE APOTHEEK KEDIRI 

    

 



  

Buitenlandscb overzicht overgenomen uit het Soer. Hbid. 

Koning Leopold en Hitler 
    

  

  

Er zou thans persoonlijk contact tus- 

schen den Koning der Belgen en Hitler 

bestaan : op welke wijze dit contact tot 

stand kwam wordt niet gemeld. 

    

New York, 9 Dec, (Reuter). De j 
correspondeot van de Columbia 

Broadcasting Cy” verklaarde in een 
omroep uit Brussel, dat tusschen Koniog 

Leopold eo Hitler 

contact tot stand werd gebracht. 

thans persoonlijk 

Italianen erkennen nederlaag. 

Rome, 9 Dec. (Reuter). In een heden 

door de Italiaansche legerieiding uit- 

gegeven communigu€ wordt verklaard, 

dat bet elfde Italiaansche 

een linie ten 

leger op 
Noorden van Argyro- 

Castro is teruggetrokken. 

D2 terugtocht zou zonder verliezen 

aan manschappen en materieel zija 

vitgevoerd. 

Japan en de V.S. 

Tokio, 8 Dec. (U.P.). De ,, Kokumin 

Shimbuo” verzekert, dat de Vereenig- 

de Staten het eenige land zijn, dat dea 

opbouw van een nieuw orde in Oost- 

Engeland. 

De Britsche aanvallen. 

Ononderbroken voorgezet. 

Londen, 9 Dec. (Reuter). In den pacht 

van Zondag op Maandag werden du k- 

bootbases en vliegvelden in het door 

den vijand bezette gebied door de 

R.A. F. bestookt. 

Ook doelen in het Roergebied werden 

aangevallen. 

Bijzonderheden. 

Londen, 9 Dec. (Reuter). De R.A.F. 

viel in den nacbt Zondag op 

Maandag voor de derde maal in een 

week industricele en militaire doelen in 

het gebied van Diisseldorf aan. 

In het desbetreffende communigut 

wordt verder verklaard, dat de duik- 

bootbasis te Loriiot zoomede scbepen 

en haveninstallaties te Bordeaux en 

Brest werden gebombardeerd. 

van 

De havens van Vlissingen, Duinker- 

ken en Grevelingen, zoomede verschei- 

dene vijandelijke vliegvelden werden 

aangevallen. 

Twee Britsche v!iegtuigen werden 

vermist. 

Zeegevecht. 

Tusschen kruiser en raider. 

Montevideo, 9 Dec. (Reuter). Volaens 

een radio-telegram, waarvan de bron 

niet bekend is, vindt in bet Zuidelijke 

van den Atlantischen Oceaan een 

gzvecbt plaais tusscben den Britscheo 

  

de 

kruiser ,Eoterprice” en den Duitschen 
raider, ,Carnarvon Castle”, 

FEUILLETON 

  

SPAANSCHE DUKATONS 
(Spanish Doubloors) 

Uit het Engelsch 

Camilla Kenyon 

33) 
Ea nu bet vervo'g van 't verbaal. 

Hopperdwon, de gewezen bootsman, 
die zija geheele leven lang cen opge- 

wekt, tevreden mensch geweest was, 

kreeg den dag na de b' grafenis de 

fatale goudkoorts te pakkeo. Hij ver- 

kocht zijo bebben en bouden en scheep- 

te zicn in op eeo zeilschip naar Val- 

paraiso, io bet volle vertrouwen, dat, 

wanneer hij daar ecnmaal was, de 

rest in den vorm van bet benoodigde   

Azig door Japan io den weg staat, en 

waar de anti-Japansche houding steeds 

duidelijker wordt, 

Het blad verkiaart, dat io Japan de 

stemming voor een kracbtiger houding 

tegenover de Vereenigde Staten steeds 

in kracht toeneemt, en voegt hieraan 

toe, dat de Amerikaaosche opeobare 

meening het zenden van admiraal 

Nomura, hetwelk een herziening der 

Japansch-Amerikaanscbe betrekkingen 

beoogt, negeert. 

De ,Hocbi Shimbun” drirgt er bij 

de Japansche regeering op aan, de 

herziening der Sovjet-Russiscb-Japan- 

sche betrekkingen te bespoedigeo ten- 

einde de tegen Japan gerichte manoeu- 

vres van Engeland en Amerika te niet 

te doen, 
5 

. 

In welingelichte kringen te Montevi- 

dzo is echter geen bevestiging van dit 

bericht ontvangen. 

Nieuwe scheepsbouwtechniek. 

Londen, 9 Dec. (Reuter), Op Britsche 

en Amerikaansche scheepswerveo wordt 

een nieuwe scheepsbouwtechniek toe- 

gepast, om de verloren geyane tonnage 

een Britsche scheper sneller te kunnen 

vervangen. 

Volgens deze werkwijze zulleo in het 

vervolg onderdeelen van schepen, we!- 

ke overeenkomstig het nieuwe pro- 

ductie-stelsel in de Vereenigde Sraten 

zijo vervaardigd, naar Engeland wordeo 

vervoerd. Zoodra de bouw van de 

schepen in boofdzaak voltooid is, wor- 

den de vaartuigen naar basius versleept, 

Wwaar zij verder geheel worden uitge- 

rust. Deze werkwijze levert een groote 

versnelling voor den scheepsbouw op. 

De aanvallen op Engeland. 

De actie tegen Londen. 

Londen, 8 Dec. (Reuter). Omtrent 

den Duitschen luchtaanval op Londen 

in den afgeloopen oacbt meldt Reurer 

nog bet volgende : 

Wederom: werden lichtfakkels en 

brardbommen op Londen 

waarop brisantbomm-n voluden, toen 

de Duitsche vliegers Lun  litz”-mc- 
tboden hervatten, 

krachtig spervuur van het anti-afweer- 

geschut ten gevolge had. 

geworpen 

bergeen een u:terst 

De siaapplaatsen, die van regeerings- 

wege in de schuslkelders in het gebied 

van Londef”zija ingerichr, verschaften 

een groot comfort aan ruim 150.000 

kapitaa! voor bet charteren van een 

weede schip wel vanzeif zou komen. 

Maar de 

met een ernstiger aanval van malaria 

goudkoorts iv combinatie 

maakten een einde aan zijn avontuur- 

tocht. Voordat 

verloopen was, was Hopperdowa dood. 
ljkeo er cen week 

De oude man stierf in 't buis van 

een nicht, aan wie bij, bij wijze van 

erfenis, de kaart naliet. Om hem te- 

vreden te stellen, want zelfs geduren- 

ziekte dacbt bij 

dan over den scbat, schreef 
de zija over niets 

anders 
ze van zija iostructies 

onder de kaart op: 

daarva borg ze bet stuk papier zorg- 

ea dacbt er, in beslag 

genomen door de gewone dagelijkscbe 

ze alles wat 

verstaan kon, 

vuldiy weg 

beslommeringer, niet verder over na. 

Jareniang lag de kaart tusschen andere 

papieren, vergeten ia een lade, totdat 

ze toevallig dcor baar z00n, die ook   

personen, die: den nacht onder den 

grond doorbrachteo. 

Gemeld wordt dat het aantal slaap- 

plaatsen snel wordt uitgebreid. Tacbtig 

duizenod 3 - verdiepingsslaapplaatseo, 

plaats biedend aan 240.000 personen, 

Zija thans afgeleverd aan de plaatse- 

lijke autoriteiten. 

Ook is de 

van slaapplaatseo, 

levering aa.gevangen 

bestemd 

voor de inrichting van schuilplaatseo 

speciaal 

boven den grond. 

Het kaartsysteem, dat reeds werd 

ingesteld voor 14 ondergrondsche sta- 

tions, zal ook worden toegepast op de 

scbuilkeiders en men verwacht dat de 

verstrekkirg van kaarten aan eenieder, 

die regelmatig dekking zoekt in de 

statioos, nog 

Kerstmis geheel zal zijn voltooid. 

ondergrondsche v60r 

De schade. 

Londer, 9 Dec. (Rewer). Tot de 

gebouwen, welke tijdens de Duitsche 

luchtaanvallen van den afgeloopen 

nacht — de hevigste aanvalien sedert 

geruimen tijd — werden getroffen, be- 

hoorden vijf ziekenhuizeo, kerker, een 

klooster en een grcot blok wconhuizen. 

Twee Duitsche bommenw.rpers wer- 

den in den loop van dev nacbt ver- 

nietigd. 

Het communigu€ van bet ministerie 

vas Luchtvaart, waarin deze aanvallen 

»De 

vijaod voerde een hevigen bomaaoval 
worden bescbreven, verklaart : 

vit op Londen e» omringer de districten, 

Vele branden braken uit, De brand- 

weerdiensten b'uschten de meesre dezer 

branden, terwijl de aanval nog steeds 

gaaode was. Aanzienlijke schade werd 

aangericht aan gebouwen waarOnder, 

zich vele wooobuizen bevonden. Een 

aantal personen werd gedood en ande- 

ren werden gewond. 

Bommzo werden ook geworpen op 

Vele districten tusscben Londen en de 

Zuid-eo Oostkust, alsmede op enkele 

andere piaarsen in Zuid - Engelaod. 

Vele 

schade aan, doch in sommige plaatsen 

werden branden veroorzaakt en werd 

dezer bommen richtten geen 

schade toeg-bracht aao buizen en 

andere cigendommen. 

Griekenland. 

De Grieksch-Italiaansche 

oorlog. 

Val van Sanii Ouaranta is 

begin van nieuw stadium. 

Athene, 7 Dec. (Reuter). Maurice 

Lovell, 

correspondenten in Griekenland schrijft, 

dat de oorlog in Aibani& in eco nieuw 

stadium getreden is. 

D: verovering van Saoti Muaranta, 

een van Reuter's speciale 

Argyrocastio en andere belangrijke 

Italiaanscbe stellingen in Zuid-Albaniz 

heefi de mogelijkheden voor de Ita- 
liasen om materiaal en manschappen 

aan te vosren beperkt tot Valona en 

Durazzo. Dit beteekeot niet, dat de 

Grieken, wier leger in hoofdzaak niet 

gemechaniseerd is in die door een 

sneceuwbed van een voet diepte op- 

rukken, sneiler kuonen vorderen dan 

de mannen, die zich vecbtende een 

z:eman was, bij 't zoekeo caar iets 

anders, ontdekt werd. Op zija vragen 

vertelde zija moeder hem, hoe de 

kaart in baar bezit gekomen was, en 

daar hij zelf op zijo reizeo in de Stille 

Zuidzee geweest was, en daar ailerlei 

verhalen en geruchten over Leeward 

Island geboord had, werd deze ach- 

terneef van Hopperdown den boots- 

man, David Jenkins geheeten. voor 

de rest van zijn leven een getrouwe 

volgeling van het Leeward Isle-dwaal- 

licbtje, 

achterdocbtigheid en gierigheid wilde 

bij niets weten van de eenig mogelijke 

manier, waarop bet kaartje hem voor- 

deel had kunnen brengen: bet verkoo- 

pen van zijn geheim aan iemand, die 

want, door zija dombeid of 

Contanten genoeg had om eea expe- 

ditie uit te ruster, Zijo heele leven 

bracht hij door met reizeo ev trekkeo, 

dan als matroos op het eene schip, 

  

MEA PO er ANT OR 

  

Aloon-aloon straat 

weg naar het noorden gebaand heb- 

ben. Ofschoon zij de moeilijkheden 

voor de Italianen aanzienlijk vergroo- 

ten, laten de laatste Grieksche over- 

winningen de Grieken toch nog op 

groote afstanden van eenige plaarseo, 

die als onmiddellijke objectieven van 

bet Grieksche leger vermeld zijo. 

De Grieksche militaire autoriteiteo 

handhaven hun voorzichtige en mer 

thodische tactieken en de Grieksche 

bladen blijven er den nadruk op leggen, 

dat er rog altiid vele hinderpalen 

overwonnen moeten worden. 

Ofschoon drie dagen geleden een 

Italiaansche torpedojager en 2 Italiaao- 

sche traosportschepen getracht heb- 

ben een aantal Italiaanscbe stafofficie- 
ren van Santi (uaranta te evacueeren, 

duurde het nog vele uren voordat de 

haven capituleerde, De Grieken moes- 

ten vele versterkte stellingen op de 

punt van de bajonet veroveren en 

verder naar het noorden moesten zij 

vija rdelijke 
terugtocht van 

huo kameraden oaar Chimarra dekten. 

Tenslotte Grieksche 

artillerie de Italiaseo uit hua versterk- 

verschillende formaties 

verdrijven, die den 

verdreef de 

te stellingen, bun slecbts den kust- 

weg Gbimarra overlateod als 

het cenige middel voor den terugtocht" 

naar 

  

Twee geketende 
staatshoofden. 

Zullen koning Leopold en P€tain 

elkaar ontmoeten. 

Madrid, 6 December (Reuter). De 

mogelijkheid van een spoedige ont- 

moetiog tusschen maarschalk Petain en 

koning Leopold van Belgit—als ge- 

volg van besprekingeo, welke laatst- 

genoemde met Hitler voerde — wordt 

gropperd door den correspondent te 

Parijs var het dagblad Ya. De corres- 

Pktain 

mogelijk binnevkort ook Giring zal 

ontm-eten voor het houden van be- 

sprekingen, waaraan mogelijk ook den 

Franscben minister van Marine, ad- 

pondeot meent voorts, dat 

miraal Darlar, zal deelnemen: 

De correspondent voegt hizraan toe, 

dat Versailles, door 

van de Duitsche troepen is ontruimd 

en Pktaia ongeveer in bet midden van 

bet meereodeel   deze maand zich aldaar zal installeeren. 

dan op 't andere, steeds op den uit- 

kijk naar een goede gelegenheid om 

zonder medeweten van iemand anders 

den schat te pakken te krijgen. En 't 

slot was, dat hij ia een Londeosch 

hospitaal stierf. 

En wa: ik van het fantastische 

verhaal wel het meest fantastisch vond, 

was, dat bij ten slotte zijo alierliefste 

bezitting, zija zorgvuldig bewaard ge- 

heim, aao Miss Higglesby Browne 

verteld had! 

Wat de hoofdlijaen betrof, was bet 

verhaal aan ons allen bekend. Zelfs 

ik had het gehoord, natuurlijk van 

Cuthbert Vane, Maar tot dusver had 

niemand de kaart gezien. Ea su zou- 

den we haar zien: de tijd, welke nog 

moest verloopen voordat die gewich- 

tige gebeurtenis plaatsgreep, was al 

ingekrompen tot minuten, tot secon- 

den.... Maar neeo, mis poes: Miss   
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Schemering van den roem 

van Versailles. 

Aanhangers van de regeering te 

Vicby zeggen dat hij zeer verheugd 
zal zijn over deze wijziging, doch vol. 

gens den correspoodent van Ya, fluis- 

teren zijo oude vrienden het tegendeel, 

terwijl de bevolking van Parijs gelooft 

dat Petain ,,zichzelf zal opsluiten in een 

soort Vaticaan, vo! geestelijke vormen 

en tijdelijke beperkingen.” 

Vroegere onderminister 

veroordeeld. 

Clermont Ferrand, 6 Dec. (Reuter). 

Kapiteio Pierre Viennot, vroeger 

Fransch oader-minister van Buitenland- 

sche Zaker, is door een militair ge- 

rechtshof bij verstek tot 8 jaar gevan- 

genisstraf, degradatie en 20 jaar verlies 

van burgerrechten veroordeeld, wegens 

bet verlaten van zija post in oorlogs- 

tijd. 
Io April was Viennot gedetacheerd 

bij bet Fransche ministerie van Voor- 

lichting en volyens de bescbuldiging 
giog bij op 10 Juni naar Tours en 

vervolgens op 15 Juri nazr Bordeaux. 

Hj schreef, naar het ministerie van 

Buitenlandscbe Zakeo, om een intro- 

drctie, doch bij wachtte niet op ant- 

woord en vertrok aan boord van de 

»Massiglia” uit Frankrijk. 

Brunot kiest de partij van 

De Gaulle. 

Londen, 6 December (Reutet). Ri. 
chard Bruoot, de Hooge Cowmissaris te 
Kameroen tijdevs den wapenst!lstand 
tusschen Frankriik en Duitschland, die 
Oonmiddellijk stappen nam om dea 
oorlog tegen Duitschland voort te 
z:tten, kwam te Londeo aan en bood 
zijn diensten aao generaal DeGaulle aan. 

De Gaulle kondigde aan dat Brunot, 
die de daatste 6 jaren in Fransch 
West-Afrika vertoefde, benoemd is tot 
chef der Koloniale afdeeling der Vrije 
Fransche regeering. 

OLYMPIA 
Schrijfmachines 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 
Drukkerij 

Browne stond op en begon een 

toespraak te houden, Eerst had ze 't 
op en zeer welsprekende manier, 

aan duidelijkheid wel 

wat te wenschen liet, over vriendschap 

en loyaliteit, eo de noodzaak, om ons 

welke echter 

geestelijk te prepareeren voor de taak, 

welke ons op het eiland te wacbten 

stond. Ik luisterde er maar half naar : 

al dat gepraat van Miss Browne kon 

me niets scheleo, ik verlangdeernaar, 

om de kaart te zien. De 
van het eiland had me zoo te pakken, 

dat het sprookje van de kist met du- 

betoovering 

katoos me niet langer een onwaar- 

schijolijkheid toescheen. 

Wordt vervolgd. 

Te An an Pa
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