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STADSNIEUWS 

  

TU BERCULOSE - BESTRIJDING. 
(5. CV. T) 

Hoest niet zonder Uw mond te be- 

dekken. 

Laat U niet aanhoesteo. 

Regentschapraads- 
vergadering. 

Op 28 December. a.s. zal de Re- 

gentschapsraad van Kediri bijeen ko- 

men ter bespreking van de volgende 

1. Vooratel tot vaststelling van de 

Begrooting van het Bedrijfsfonds voor 

het jaar 1941 t.h.v. de Ini. Gemeente- 
Credietinstellingen-in.het Regeatschap 

Kediri. 

2. Voorstel tot wijziging van bet 

Raadsbesluit ddo, 27 Juli 1940 betrefe 

fende de vergunning aan Hadji Mohd. 
Jasia te Kras tot Bxploitatie van eeo 

bizondere slachtplaatp. 
3. Voorstel tot afwijzende beschik- 

king van de subsidie-aanvragen voor 

bet jaar 1941 van de oudheidkundige 

vereeniging »Madjapahit” te Modjo- 

kerto, en van de Provinciale Organi- 

satie Oost-Java var de S.C'V.T. te 

Malang. 

4. Voorstel tot toekenning, eener 

subsidie voor het jaar 1941 aan de 

veeteeli-vereeniging » Pangroekti Ro- 

djokojo-Kediri” in bet Regentschap 

Kediri. 

5. Vooratel, tot. overdracht vao de 

in betrekkelijke artikelen van bet 

A. W.R. aan den Regentschopsraad 

gegeven bevoegdheden aan bet. Col- 

lege vap Gecommitteerdeo. 

6. Voorstel tot toepasselijkverklaring 

van bet Reglement op het verleenen 

van pepsioepen aan, de Weduwen vao 

oiet- Europeesche burgerlijke Landadie- 

nareo. 

7. Voorstel tot vaststelling van de 

Balans en verlies ea Winstrekening 

CB grootingsrekening Van bet 

Regeni pspasarcredietbedrijf over 

het dianatjane. 1939. 
8. Voorstel tot bet doen van de 2de 

At-en Oversebrijving der Begrooting 

yan Uitgaveneo Ootvangsten diens- 

tjaar 1940. 

9. Voorstel tot het doen van de 2de 

Wijziging der Begr ooting van Uitgaven 

en Ontvangsten dienstjaar 1940. 

10, Voorstel tot het doen van de Ide 

Wijziging der Begrooting van Uitgaven 

en Ontvangsten diestjaar 1940. 

Il. Voorstel tot het doen van de 4de 

wiziging der. Begrooting van Uitgaveo 

en Ontvangstep dienstjaar 1940. 

RICHE THEATER. 

Heden 24 en. Woensdag 25: December 

Paramouat unieke sensatie film 

» TELBVISION SPY” 

T elevisie Spionne) met William Heory- 

  

EN ADMINISTRATIE 
TELEFOON No. 83. 

ABONNEMENT 11.50 PER KWARTAAL, 
BIJ VOORUITBETALING. 

  

     
ADVERTENTIEs    

  

VOOR DE RESI 

.. 

Ma at 
DINSDAA EN vrubaa 

AGENTEN 

NIEUWSBLAD 
NTIE KEDIRI. 

IN HOLLAND 
PUBLICITEITSKANTOOR ,GLOBE" 

  

'UWSBLAD | “ADVERTENTIE TARI EF TA,RI EF 
GEWONE ADVERTENTIE: 

1 maal pi. | 0.25 por regel. 2 mani pi. | 0.20 per ojo 
4 maai piaatson | 0.15 per regel. 

2.9. kleine aankondigingen 1 1.— 
Abonnements 
LOSSE ADVERTENTIEN BiJ ape 3 Gn“ 

DINSDAG 24 DECEMBER 1940 

Judiih Barrett - Dorothy Tree e. a, 
bekende sferren. 

Een film die in de ,,hedendaagsche 

| wereld”, een der wonderea van de 

tOekomstige wereld toont | 

Koedawanengpati — P.T.M. 

De uitslag vao den wedstrijd tusschen 

de schaakclub P.T.M, van Malang en 
die van Koedawanengpati te Kediri, 
welke op Zondagmorgen j.l. te Malang 
plaats vond, is als volgt: 

Soemarko—Martosoedirdjo 1/, — 1, 

Soemeto— Margono 1-0 

Soemadi—Pingan 0—1 

Moekardani— Tjitrowidjojo 1—0 

Sadono — Djokomarsandi 1—0 

Sozwirjo -Mocb. Koesea 1—0 

Soegibardjo—Iskak 120 

Tadjib— Ismawil Yaa 

Soepeno—Soengadi 1—0 

Ranoe — Djojodiredjo 1-0 

Soedomo—Oesman Ta me Ig 

Boechari—Soemadi 1—0 

Abdul Soekiman—Soegito 1—0 

Roesian —Adi 0-1 

Tjipto— Sastrosoedarmo O—1 

Soewito —Djoeri 0-1 

Soetijoao - Soeparno 1-0 

Soejono—Moesoekanto 1-0 

Hardjo— Ismail 

  

13—6 
voor Kediri. 

Financith Regentschapsraad. 

De ontvangsten van de Regentschap- 

sragd te Kediri.over de maand Nov. 
bedraagt voor den Gewosen Dienst 

f 65839,27, voor den Buitengewoven 

Dienst f2894,78, dus in tataal f68734,05. 

De Uitgaven van den Gewonen Dienst 

bedraagt 132889,83, die van den 

Buiten Gewonen Dienst f 2935,29, dus 

in totaal (35824,12. 

Politierapport. 

Op den openbaren weg Setonobetek 

werd door de persoon genaamd S., 

Wonende Setonobetek, 2 gonie-zakken 

inhoudende 1 picol rijst ter waarde 

van 14,65: aangetroffen. Bedoelde rijst 

werd aan bet politiebureau alhier 

gedeponeerd. Bij onderzoek bleek, dat 

becoelde rijst .afkomstig was. van dief- 

stal, gepleead ten nadeele van T,T.H. 

»Rystpelleri'” wonende aan de Djaga- 

lanlorstraat. 

Door de politie werd aangehouden 

de persoon genaamd K., zo0der yaste 

woon-en verblijfplaats, verdacbt vao 

diefstal van 13 stuks djagong ter waarde 

van (0,04 ten nadeele van M., wonende 

Baogsal. 

P., Ageot. van de. ,Siager. Sewing 

Gompany”, wonende aan de Semamr 

Pirstraat doet aangifte vaa. verduig- 

tering van eea bedrag aaa contantep 

ad. f17,— gepleegd door R. D., wo- 

nende Tjorekan. 

aan de 

vap 
Mevrouw P., wonende 

Baloewertistraat doet aangifte 

beleediging, gepleegd door S., wonende 

Dandangas, door middel van bet 

plaatsen van een ingezonden stuk i9 

de Kedirisch-Courant van 13 December 

1940 No. 100. 

Door de politie werden aangehoudep 

de.personepgecaamd S. en S., beiden 

wonende Wonokerto, verdacht va 

| male uitzonderiagen : zijo 

  

diefstal van 2 pandrieven (gouden 

munter) waarde” yan (5,95 ten 

nadeele van D., woneude Betet. 

ter 

Uitbreiding dienstplicht, 

Tot 45- en 46- jarigen. 

Door den Legercommandant is een 

verordening vastgesteld, waarbij de 

mannelijke Nederlanders, die geboren 

za io de jaren 1894 en 1895, voor 

zoover zij niet reeds zijn ingeschreven 
voor den verplichten krijgsdienst, aan 

dea dienstplicht onderworpen wordeo. 

Zooals bekend is, werd reeds eer- 

der het oneslag der dienstplichtigen 

(met inbegrip van bet reservepersoneel) 
deg jaarklassen 1894 en 1895 opge- 

scbort. Enkele categorieda van deze 

leeftijdsgroepen bleven daardoor echter 

cog vrij van den dieostplicbt, b.v. zij 

die zich na bovenbedoelde opschorting 

io Nederlandsch-Iodis hebben geves'igd 

en zij die als beroepsmilitair zija oot- 

slagen. 

Deze Nederlanders zija nu verplicht 

zich in December 1940, of binnen 

dertig dagen na ontschepingin Neder- 

landsch-lndi# aan te geven ter ioschrij- 

ving voor den dienst. Behalve de nor- 

Yan deze 

oscbrijving uitgezondetd, Tij die in dit 

jaar voor den dienstplicht in Neder- 

landsch-Iadis: riya gektdlid of herkeurd 
en ongeschikt zija verklaard voor alle 

dieosten. 

De volledige tekst van de verorde- 

ning luidt als vo'g': 

De legercommandant heeft de vol- 

gende verordening vastgesteld: 

Artikel 1. 

1, Alle io Nederlandscb-lodis verblijf 
boudende manuelijke ocderdanen Ne- 
derlanders, die geborea zija in de jaren 
1894 of 1895 worden — voor z00ver 
zij Diet reeds voor den verplichten 
krijgsdienst in Nederlandsch-lodis zijn 
ingeschrevea — onderworpen aan den 
dienstplidbt op den voet van bet 
dienstplicht-besluit voor Nederlandsch- 
ladia (Staatsblad 1923 or. 408). 

2. Beboudens het bepaalde in, 't 
volgende lid zijo zij verplicht zich in 
de maarid December 1940, dan wel 
bionen dertig dagen na ootscheping in 
Nederlandsch-Indit, in persoon of 
scbriftelijk ter inschrijving voor den 
diensit aante geven bij den betrokken 
dienstpichtambtenaar. 

3. Behalve de personen, bedoeld in 
bet vijfde lid van artikel 7, in artikel 
18 van bet Dienstplicbtbesluit voor 
Nederlandseh-Indis# (Staatsblad 1923 
zr. 408) em in bet tweede lid van ar- 
tikel 12 van de Dienstplichtregeling 
voor Nederlandsch-Indit (Staatsblad 
1924 or.44) zija van de bij het voor- 
gaande lid bedoelde inscbrijving mede 
vitgezonderd zij, diein 1940 voor den 
dienstplicht in Nederlandscb-Indi8 zijn 
gekeurd of herkeurden ongeschikt zijo 
verklaard voor alie diensten. 

Artikel 2. 

1. Nietof niet behoorlijke nakoming 
van bet bepaalde bij't tweede lid van 
artikel 1 van deze verordening wordt 
gestraft met hechtenis van ten hoogste 
cen maand of geldboete van ten hoogste 
vier honderd gulden. Dit feit wordt 
beschouwd als overtreding. 

2. Met- gevangenisstraf van ten 
hoogste tien maanden of een geldboete 
van ten hoogste vierduizend gulden 
wordt gestraft, hij die opzettelijk de 
in het vorige lid bedoelde verplicbting 
niet nakomt: dit feit wordt beschouwd 
als misdrijf. 

Bandoeng, den 17den Dec. 1940. 

DE LEGERCOMMANDANT   

    
      

              
     

Sterk 

PUN Nala Da 
POT 
SERVICE    

  

's Werelds beste electrische 

gramofoon - undersets 

weer verkrijgbaar | 

van construtie en 

prima van toon! Toe- £ 

stellen 

wissel- als gelijk- 
stroom. 

Voorts verkrijgbaar met automatische 

verwisselaar voor 8 platen. 

Inlichtingen en demonstatie bij 

er pinnteiag, 

advertentie gereduoserd ta    t. 

  

230 Jaargana 

   
zija 

zoowel voor 

       

  

Radio - Goldberg 
Java's Grootste Dag- en 

Nacht Radio - Service 

Hoofdstraat si - Tel. 70. 
Residentsiaan 37 - Madioen - Tel: 110. 

  

VEND U- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS 

J.G.W. DEKKERS — KEDIRI — Telefoon 280 
  

Emballeeren 
(Ook voor Europa en de buitengewesten) 

Transporteeren, 
Handel in Nieuw. en 
Tweedehandsch Meubilair. 

ZAL HITLER ITALIE 

  

Meubelmakerij 
Agentschap: 

Java Koelkasten. 

LOSLATEN? 

  

Geen Duitsch belang is gediend bij kostbare 
operatie in Nabije Oosten. 

  

Dank zij Turkije en Rusland. 

Britsch offensief beoogt duidelijk 
den duce voorgoed te elimineeren. 

De bordjes zija verhangen! 

Het is nog maar enkele maanden 
geleden dat de vooruitgeschoven afdee- 
lingen van het Italiaansche leger in 
Lybiz dunvoe draden weefde rond den 

N. W, hcek van Egypte en over de 

dorre rotswanden bij Solium. Graziaoi 

was op weg naar Eoypte, dreigde in 

zijo opmarsch alles voor zich uit te 
drijveo. Het gekakel ia de Italiaan- 
sche journalistieke kippeoreo klonk lui- 

der op dan ooit: niets kon den bloedi- 
geo. mwaarschalk in zija opmarscb, die 

het einde van bet Britsche imperium 

inluidde, stuiteo. Het zou eea nieuwe   

Britzkrieg worden in Afrikaansche om- 
lijsting, soel en afdoend. 

De positie van ons Britscbe bond- 

gencoten op dat moment was inderdaad 

benauwend. De aandacht van bet moe- 
derland was geconcentreerd op het 

afslaan van den aanval van Goerings 
lucbtarwada. De Duce had volop tjd 
gehad om zija aanval op Bgypte voor 
te bereiden, nadat de bedreiging van 

de Westelijke grens van Lybi8.door de 
Collapse van Fraokrijk bad opgehoudea 
te bestaan, Ook de verdwijoing. veo de 
Fraosche vloot uit de Middellandscbg 

Zee was een niet te onderscbatten 
factor in Italit's voordeel. Het kon og- 

gestoord versterkingen sanvoeren naag 
Benghazi, dat op betrekkelijk geringen 
afstand van Messina is gelegen. De 

taak der 'Britsche zeestrijdktacbteo



      

         
            

      

   

Paramouot Unieke sensatie-film 

yan “de toekomstige wereld toont ! 
zal interesseereo. 

  

os 

stelevision Spy 
met WILLIAM HENRY — JUDITH BARRETT — DOROTHY TREE e.v.a, 

Ben film met een boeiend en spannend verhaal en die in de ,| 

De ciimax van deze film is te sensation' 

(..... Het waarlijk mooie Fraosche filmwerk 

h Heden en Morgenavond. 
sar 

Ongetwijfeld is ,Televisie Spion” 

Donderdag 26 t/m Zaterdag 28 Dec. 

  

  

    

         

  

     

    

  

     

Let op de Vertoondata va ,TORRID LONE" (Tropenliefde) eo »AMBOANGA" 

MAXIM THEATER ae - 

  

in het 

(Televisie Spiov) .. 

bederdaagsche wereld”, &dui der wonderen 

klo dier filmwerken, die U zeker 

eel, om baar nu reeds bekend te maken. 

met de eminente Fraosche' Artisten, 
PIERRE AUMONT —' LOUIS JOUVET 
en de bekoorlijke 
hoofdrolleo. 

Een meer dan schitterende film, welke 

zich afspeelt ia een Hotel” 
Fraokrijk. 

Ia dit kunstwerk kuat U genieten van 

meesterlijk spel, boeiende handeling, gran- 

dioze in- en exterieurs.. . kortom een film, 

die zeer in deu smaak zal vallen. 
Wat gebeurt er achter de deuren van dit 

kleine hotel ? 
Het antwoord geeft U deze Superfilm, 

die U viet licht vergeet! 

    

bekende medespelers. 

Nord” 
JEBAN f 

ANNABFLLA in de 

Mist dit niet!! 

  

Onder admiraal Cunningham was 200 

veelomvattend, dat zij zich hadden te 

bepalen tot incidenteele raids op Ita- 

liaansche concentraties langs de Lybische 

kust. 

Defensief. 

Onder deze omstandigheden moest 

het leger onder generaal Wavell, dat 

naar de getalsterkte momenteel verre 

inferieur was aan Graziaoi's strijdmacbt, 

zich bepalen tot een strategisch defen- 

sief, tot pogingen om den opmarsch van 

den vijand te vertragen en hem zooveel 

mogelijk afbreuk te doer. 

De wijze, waarop de Engelschen zich 

van deze taak hebben gekweten, was 

boven allen lof verheven, maar kon 

desondanks niet beletten, dat de Itali- 

#nen op Eayptische gebied doordror- 

gen en Sidi Barani wistente bezetten, 

Op ongeveer 100 K.M. afstand gelegeo. 

Graziani copieerde de Duitsche tactiek 

tot In de geringste bijzonderheden, 

bediende, zicb van ,speerpunt-zanval- 

leo” met gebruikmaking van tanks en 

lorries, in veel gevallen voorafgegaan 

door macbinegeweer-afdeelingen, die 

van uit Solium in Oostelijke richting 

Opereerden. Een ruim gebruik werd 

daarbij gemaakt vav kleine Piat-tanks, 

door twee manscbappen bedierd, als 

gevolg wasrvan zija avanceeren veelal 

deed denken aan bet optrekken van 

en mierenleger. Verliezen legden geen 

gewicbt in de schaal, ook in dat opzicbt 

werd het Duitsche voorbeeld getrouw 

nagevo'lgd. Menschenlevens tellen in 

de autocratisch bestuurde landeo nu 
cenmaal niet. 

Naarmate echter Graziani vorderde, 

nam de Britsche weerstand in stevigbeid 

toe, Sidi Barrani werd teo koste van 
zware offers bereikt maar allengs 

stroomden uit de verschillende deelen 
van het Britsche wereldrijk de verster- 

kingen toe. 
Het ging met de z00veel ophef aan- 

gekondigde verovering van Baypteen 

afsnijdiog van bet Suez-kanaal niet naar 

wensch, het italiaansche offeosief liep 

dood in het Lybische zand. 

De opvoer van benoodigdheden voor 

het leger, inzonderheid van het kost- 

bare water, baarde Graziani eindelooze 

mocilijkhedeo. Steeds duidelijker werd 

her, dat de dycamische strategie in een 

statische was overgegaan en dat bet 

al heel raar moest !oope: wanneer niet 

binnen afzienbaren tijd de rollen vol- 
komen omgekeerd zouden zijn en de 

Italianeo in bet defeosief worden ge-   drongeo. 

Het breekijzer In as. 

Het is geeo toeval, dat bet tijdstip 

door den Britschen opperbevelbebber 

voor het inzetten zijoer operaties tegen 

den Iraliaanscbeo rechtervleugel geko- 

zen, sameovalt met ce critische periode 

van bet Grieksche offensief tegen 

Mussolin's afgetakelde weermacht in 

Aibani&. Beide gebeurtenissen grijpen 

ineen met een precisie, die niet alleen 

cen weerspiegeling is van den radicaal 

gewijzigden strategischen toestand in 

het Nabije Oosten, maar tegelijkertijd 

het vaste voorsemen van de Britsche 

legerleiding om in de duidelijk aao 

het licht getreden breuk in de as het 

breekijzer te zetten. De poging wordt 

thans ondernomen om de totalitaire 

combinatie op de meest kwetsbare plek, 

de door de Italianen bezette puoten, 

aaa te grijpen en definitief uit te 

schakeleo. 

De intrede van Griekenland in den 

oorlog heeft de gelegenheid daartoe 

geschapen, en het thans door generaal 

Wavell tegen de door Italit in Noord- 

Afrika ingenomen stelling ontketende 

offensief piet anders beoogen dat den 

duce voor goed te elimineeren. 

De Britsche strategie, welker kracht 

eer pleegt te schuilen in hardnekkig 

zZich teweerstellen tegen bedreigingen, 

die reeds aanwezig zija dan in pogiogeo 

om het ontstaan der gevaren te voor- 

komen, heeft hier blijk gege en vao 

cen verbeeldingskracht, die het succes 

van de groote veldheeren heeft bepaald. 

Zelfs de berichtgeving blijkt achteraf 

een ro! beteekenis te hebben 

gespeeld. Teruggrijpend paar de maar- 

den, die achter ons liggen, maanden 

waarin men noodig heeft gevonden 

om, zonder in eenig opzicht ook maar 

van 

ziju ongeschokt vertrouwen in twijfel 

te laten trekken, met nadruk te wijzen 

op de geweldige die de 

bondgenooten bedreigden, kan zooder 

gevaren, 

gevaar worden verwezen, met eenige 

de optim istische 

begoocheling, waaraan men zich toen 

ironie zelf, naar 

overgaf ten aanzien van bet ,,reusacbtig 

geallicerde leger”, dat in het Nabije 

Oosten op de been werd gebracht. 

Niet alleen mozst dat de Italianeo 

io bedwang houden, maar er werd 

ook Van verwacbt, dat het later in 

staat zou zija om het tegen de Duit- 
scbers op te nemen, dwars door den   

Zija kansop de Russische o'ie, uitslui 

tend door zich zelf van den Kaukasus 
meester te maker. 

Na de Franscbe ineenstorting moest 

de camouflage geleidelijk aao bet licht 

komen, die 

vroeger over hadden geschreven of er 

maar op gezinspeeld, zich bloot stelden 

aan de beschuldiging van defaitisme. 

Men drong dgarertegen van alle kanteo 

op den aanvak ame, zonder zich er 

rekenschap van te geveo, dat hef 

aaokweeken en onderhouden van een 

offensieven geest zonder dat terzelfder 
tijd wordt beschikt over ampel militaire 

middelen om een offensief in en door 

te zetten, cen natie maar den afgrond 

kan voeren. Het was Varro, die voor 
Cannae verantwoordelijk was, al dient 

In denzelfden adem te worden toege- 

geveo, dat bet nooit een Fabius Cunc- 

tator is geweest, die rijn volk de top- 

pen van den roem deed bereiken, 

hoewel publicisten, er 

Waarom taimden de dictators? 

In bet Oostelijk bekken van de Mid- 

del andsche Zee begint de mist op te 

trekkeo. Nog immer hangt zij boven 

de aarzeling der Italianen en ook der 

Duitschers om te oogsten zoolang de 

z0n nog aan den bemel stond. Het ant- 

woord op de vraag, waarom de dicta- 

tors niet toesloegen, met inzetting van 

alle beschikbare middelen, toen er nog 

geen schijn van kans bestond, dat de 

Fransche koloniale legers zich uit de 

apathische verdooving, waarin het 

noodlot ben bad gedompeld, zouden los- 

maken en de Britten in Egypte nog 

slechts beschikten over eea strijdmachtl 

die gua getalsterkte en uitrusting niet 

ia de schaduw koa staan van bet 

prachtige leger, dat thans door gene- 

caal Wavell wordt aangevoerd. za! wey 

nooit met stelligheid kunnen worden 

gegeven. 
De acturele machtsverhoudingen in 

bet Oostelijk deel van Noord-Afrika 

vormen geen vraagstuk meer. In ge- 

talsterkte mogen wellicbt de Italianen 

superieur zijo, maar de onberekenbare 

steun, die de aanwezigheid van de Brit- 

sche vloot biedt en de onovertroffen 

prestaties van de R.A.F., die voor de 

Italiasen een obsessie zija geworden 

moeten bet Britsche leger den geest 

hebben geschonken, die bergen verzet. 

Bedriegen de voorteekens niet, dan is 

de strijdbaarheid vao Graziani's troepen 

al niet hooger aan tesiaan dan die van 

Balkan, of om Hitler te berooven vanhun landgenooten, die van de Orieken 

slikken bebben gekregen, waarbij in het 
byjzooder niet over het boofd mag wor- 

den gezien, dat de ioheemsche hbulp- 

troepen, die een belangrijk contingeot 

vormen, boegenaamd geen aanleiding 

hebben om aan het Italiaansche vaandel 

tot bet uiterste trouw te biijvea. Inte- 

gendeel, de baat dezer Islamieten tegen 

den bioedigen maarscbalk wortelt diep 

en zal, z0odra de gelegenheid daartoe 

zich maar eveo biedt, voor pijolijke 

verrassiagen zorgen, De voorspelling 

Iyjkt piet gewaayd, dat Graziaoi cen 

geslagen man #al blijken nog voor bij 

slag heeft geleverd. 

Waar blijtt Hitler? 

De vraag ligt voor de hand waarom 

Duitsche hulp uitblijft. Beseft Hitler 

niet, dat zijo aspartner in doodelijk 

gevaar verkeeri? Ea waarom aarzelt 

hy dan? 

Nu bet gordija op bet strijdtooneel 

in het Oosten is opgegaao blijkt dat 

de onderlinge samenhang der gebeur- 

tenissen ia de vorige bedrijven op 

cardinale punten belangrijke hiaten vet- 

toont en acbter hetideologische front, 

dat oaar ne buitenwereld was toege- 

keerd met de bedoeling om deze   
: macbtig te imponeeren door kracht 

“en barmonie, laag-bij-de-grondscbe 

motieven opereerden. 

Het is thans wel zeer duidelijk ge- 

“ worden, dat elke dictatorer een prive-| 

interpretatie opoa houdt van hetgeen 

onder het brengen van een nieuwe 

orde moet worden verstaan. Zoodra 

het op verdeeling van den buit aankwam, 

trad de laagste zelfzucht aan den dag   en trachtte ieder zich het grootste 

Radio van 

veren. 

controleerd. 

LEESBIBLIOTHEEK 

             snodeel ia de buit toe te eigenec. Ia 
de pracifjk kwam zuikser op neer, dat 

de geheele onderseming voorloopig 

den scbija wekt uitsluitend “gericht te 

zija op bevrediging van Hitler's aspi- 

raties, terwijl van den duce slechts 
verwach scbijot te zija geworden, dat 

hij het gelag betaalde, vulgo voort- 

durend meer van ziju reeds tragisch 

bestaand prestige inboette en zich te- 
geo wil en dank de positie van ocder- 

danig dienaar liet aanleuoer, 

Het is zeer goed mogelijk, dat 

Mussolini's dolzinnige escapade tegen 
de Grieken gezien moet worden als 

reactie op de systematische kleineering, 

die Hitler hem in voile scherpte, 
feitelijk reeds vanaf de ineenstortirg 

van Fraokrijk, heeft doen gevoeien, 

Achtereenvolgens uitgeschakeld bij de 

occupatie van Frarkrijk, beroofd van 

zija iavloed in Middeo-Europa en af- 
gehouden van hetgeen hij rechmatig 

zcbtte te behooren tot zijn Lebensraum 

op den Balkan, heeft de Duce geen 

aoderen uitweg tot berstel van zijc 

prestige gezien dan het grootsch 

Initiatief in Griekenland, waarvan de 

catastrcfale afloop, die vermoedelijk 

zija ondergang za! worden, zija As- 

partner derkelijk dag ia dag uit met 

leedvermaak vervult. 

Dat Hitler zich realiseert dat de 

Duce zich zoo diep io het moeras 

hecft gewerkt, dat bij als bondgenoot 

eerlang zal moeten worden afgeschre. 

veo, behoeft iet te, worden betwijfeld. 

Daarnaast lijkt de mogelijkheid zelfs 

niet witgesloten, dat het proces der 

afscbrijving reeds tot bet verleden 

behoort. 

  

Afdeeling Radio 

Fa. van WINGEN. 

Uw Radio Defect? 

Bel op Kediri 13! 

WINGEN. 
Ons reparatieatelier is ultramodern ingericht. Hier- 

door zijn wij in staat om radiotoestellen op de- 

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

weggehaald, onder garantie gerepareerd op te le- 

Buiten KEDIRI binnen 2 dagen. Uw toestel is 

dan tevens zoowel electrisch als mechanisch ge- | 
  

  

     
    

     
    
    
    
    
     
      

      

       

voor 30 
gulden. 

DJABA-        

De abonnementsgelden bedragen : 
f1,— per maand voor En boek 
f 1,75 per maand voor twee boeken tegelijk 
f 2,50 per maand voor drie boeken te 

met dien verstande, dat UI 200 dikwijls moogt ruilen als 
Indien U duseen abonnement voor &n boek 

beeft, waarvoor 
ruilt het boek iederen dag, dan betaalt UI 

boeken 

Wordt lid van 

LEESGEZELSCHAP — LEESBIBLIOTHEEK 

Ked. Snelpers Drukkerij, 

lk 
wilt 

U &tn gulden betasit en UI 

toch niet meer dan &€o 

KOTTA.



  

Nan smt. 

MEOWJANKSWENSCHEK 
Op 31 December a.s. zal in 

ons blad gelegenheid bestaan voor 

bet plaatsea van Nieuwjaars- 

wenschen. 
Eea voorbeeld hiervan lateo 

wij bieronder volgen : 

JP. MASOUIR 
en echtgenoote 

pf 11-41 

De prijs bedraagt f 0.50 
De annonces zullen uitsluiteod 

io ons blad van 31 December 
a.3. worden opgenomeo. 
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In verbaod met de Britsche krachts. 

ontplooilng, die zijs plavoen in her 

Westen volkomen in de war heeft 

gestuurd, met de positieve stellingname 

van Amerika evenzeer als van Turkije, 

en stellig ook met de afvalligheid van 

Stalin, waaromtrent bij zich ovmogelijk 

anger illusies kan maken, lijkt be" 

mia of meer voor de band liggend? 

dat Hitler's beoordeeling van de mili. 

taire situatie hem ertoe leidt om Jtalit 

als het vijfde wiel aan den wagen te 

beschouwen, Er bestaat alleszins reden 

Om aan te nemen, dat Hitler, de onuit. 

voerbaarheid van zijo Aziatiscbe ver- 

Overingsplanoen inziende, geen speci- 

fiek Duitsch belang meer gediend ach' 

door deelname aan eeo kosibare opera- 

tie tegen de Britsche positie in het 

Nabije Oosten en zija continentale 

positie, die bij voorshands onaantast- 

baar acht. Hetgeen de tijd leeren zal. 

Loon naar werken 

Is deze veronderstelling juist, dan 

zal Hitler er geen traan om laten, iodien 

zijo ci-devaot mede firmant blijkt de 

laatste fase van de worsteling om zijn 

bestaan te zijn binnengetreden, zoomin 

als bij cen vioger zal uitsteken — ge- 

steld, dat hij daartoe in staat ware, 

hetgeen op goede gronden mag worden 

betwijfeld — om diens ondergang te 

voorkomen. De Moor heeft zijn werk 

gedaan, de Moor mag vertrekken. 

De Moor heeft loon naar werken 

gekregeo. Toen Mussolivi aan Frao- 

krijk den dolksteek ia den rug toebracht, 

had bj zich het verloop van zaken 

eenigszins anders voorgesteld, zoo iets 

ia bet genre van zonder werken rijk 

te worden. Om hem voor deze af- 

schuwelijke misdaad ter verantwoor- 

diog te roepen en hem zijo gerechte 

straf toe te dienen, heeft Nemesis 

nauwelijks een half jaar noodig gehad. 

Het achterha!eo den voor- 

naamsten vennoot za! wat meer tijdia 

beslag nemen, maar het tempo, waarin 

aan den Italiaanschen gangster thans 

gerecbtigheid geschiedt. vervult ons 

niet alleen met dankbaarheid maar doet 

hopeo, dat de chef van het concern, 

die als voor zoovele anderer, ook 

voor zijn compagoon den fatalen kuil 

groef, daarin straks zelf valt niet alleen, 

maar in de modder op den bodem vol- 

gens de regels ook zai stikken. 

van 

in 5 kleurendruk 

op Schaal 1: 500.000 

waarin opgenomen: 

  
BEN PRACTISCH, HANDIG EN KOSTBAAR 
WERK VOOR BEN LUTTEL BEDRAG! 

DE AUTOWEGEN -ATLAS 
van JAVA MADOERA-en BALI 

1 3.25, 

op stevig ivoorcarton 

met Cartonnen omslag en» linnen rug, 

alle berijdbare wegen 
Kilometerafstanden van plaats tot plaats 

Hoofd-Afstandstabel voor grootere afstanden 

Bergen en plaatsen met hoogte-cijters 

Spoorwegen, Vliegvelden, Ondernemings - fabrieken 

Pasanggraharss en vele aanwijzingen voor toerisme. 

  

Bekendmaking. 
De Regeot vao' Kediri roept bij 

deze gegadigden op voor'de levering 

van verhardingsmateriaal t.b.v. -zware 

  

herstelling en het onderhoud der we- | 

gen 'ia bebeer bij het Regentschap 

Kediri gedurende bet jaar. 1941. 

De aanbesteding zal in het.opeobaar 

worden gebouden in het: Regentscbaps- 

kantoor van Kediri: op “den, 18en 

JANUARI 1941 ten 10 ure voormid- 

dag. 

Inlicbtingen te bekomen op iederen 

werkdag ter Secretarie van" den Re- 

gentschapsraad van Kediri vdnaf 8 uur 

des voormiddags tot 1 uur des pamid- 

dags. 

Kediri, 19 December 1940 

De Regent vaa Kediri. 

R.A.A. DANOEDININGRAT. 

  

| 
Executoriale Verkoop. 
Op Manudag, 6 Januari 1941, des 

voormiddags om tieri uur in- en ten 

overstaan van bet Vendukantoor te 

Kediri 1 
van 

het perceel Recht van Eigendom, ver- 

pondings no. 1777, gelegen io de Pro- 

vincie 'Oost-Java, Residentie Kediri, 

Regentschap Kediri, district Kediri, 

dera Balowerti, groot 3213 M', meet- 

brief dd. 29 Mei 1935 No. 35, ge- 

recbtelijke acte dd. 2 Augustus 1935 

No. 161. 

Executante : Vrouwe Mientje Jo- 

hanoa Dagevos, 

zonder beroep,rech- 

tens gedomicilieerd 

te Kediri, thans ver- 

blijfhoudende te 

Soerabaia. 

Meester Julia 
Adolfs. 

Gesxecuteerde: Frederik — Charles 
Wendelstigh, wo- 

nende te Kediri. 

Procureur : 

De procureur van executante 

Mr. J. ADOLFS. 

Chineesche.Voor- 
straat 92 

SOERABAIA. 

    

TE HUUR 
Bandarlor No.9 

Wegens vertrek 

Een groot buis met groote v6dr- en 

achtererf — — — 

# 30,— 's maands 

ingaande 1 November 1940 

te bevr. Ked. Snelpers Telf. 83. 

    

  

in totaal 9 aansluitende kaarten compleet bijgewerkt, en 

Verkrijgbaar bij de Ked, Snelpers. 

Met membesar EA 

ji 

  

BEKENDMAKING. 
De Regent van Ngardjoek roept bij 

deze gegadigdeni op Voor de levering 

van steenslag, breuksteen en grind ten 

behoeve van het onderhoud der we- 

gen, in bebeer bij het Regentscbap 

Ngandjoek gedurende het jaar 10941 

tot cen hoeveelheid vao resp. 6305, 

395 ea 120 M3, 

De amubesteding zal in het opevvaar 

worden gehouden in het Regentschaps- 

kantoor- van Ngandjoek op den 10den 

Januari» 1941 tea '9 1 mei 

Izschrijvingsbiljetten @n leveringe- 

voorwaarden zija in genoemd kantoor 

kosteloos verkrijgbaar op werkdagen 

vanaf 8 uur des voormiddags tot 1 uur 

des namiddags. 

Ngandjoek, 16 December 1940. 

Dz Regent voornoemd, 

Prawirowidjojo. 

  

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! 
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MAX FACTOR artikelen 
Thans compleet 

verkrijgbaar bij de 

agent: 

Toko ..MILADY” 
Aloon-aloon-str.— 15 

KEDIRI. 

  

  

  

Bloemenhandel ,Besoeki” 
pa ORION Telf. No. 97. 

Steeds versche bloe- 

men in voorraad, be- 

steiling van bloem- 

stukken, kransen etc. 

Beleefd aanbevelend. 

    

  

TOKO 6G. 
BOMBAY-WINKEL 

Verkrijgbaar 

Nieuw en goedkoop stof 

voor 

Gordiinen 

Portier's 

T, NATHIRMALL 
  

“PPPA 

NN 

  

  
    

  

——  — 

  

  
  

   PROTESTANTSCHE KERK 
Hollandsche Kerkdiensten. 

25 Dec. "40 Kediri 
25 Dec. '40 Blitar 

31 Dec. '40 Kediri 
wordt nader be- 
kend gemaakt. 

5 Jan. '41 Kediri 9. v.m, 
Ds. Sikken. 

Blitar Ou. o.m. 
Ds. Sikken. 

Doopsbediening. 

  

Maleische Kerkdiensten. 
H, B. Matulessy 

25 Dec. Kediri 9 ?40 uur vm. 
26 Dec. '40 Madioen 9 uur v.m. 

Ngawi 4 uur nm, 
27 Dec, '40 Blitar 6.30 uur n.m, 
31 Dec. '40 Madiozo 4.30 uur n.m. 

Kediri 8 uur am. 

  

OOST -JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEN 

lederen Zondag, 9 uur v.m. 

Te Kediri (Baloewertistraat), Blitar, 

Toeloengagoeng, Ngandjoek, ea., te 

Paree 7 30 uuro.m, 

  

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 a.m. 

6 uur v. m. Stille H. Mis 

Hoogmis 

Lof 

Ooderricht Kath. Javanen 6 uur n.m. 

te Biltar 

7.30 uur v. m. 

5.30 uur ». m. 

  

  

TENG HONG TJIANG 

MEUBELMAKER 
TRANSPORT — ONDERNEMING 

KEDIRI — Klentengstraat 64 — Telat. No, 107 

Venduties 
Dinsdag, 24 December 1940, 

ten huize van den WelEd. Heer 

H.A, de HAAS 

Bockhouder Autohasdel A. Smelt, 

Hoofdstraat — Kediri. 

Vrijdag 3 Januari '41 

van Hr. G,J.C.A. Honing 

Tuinge#mployeerde Sf. Poerwoasrie 

te houden in onze toko 

Hoofdstraat Kediri. 
  

Zaterdag 4 Januari 1941, 

ten huize van den Heer 

A. F. Lens. 

Verificateur der In- en uitvoerrechten 

en Accijnzen, 

Baloewerti 11. Kediri. 

Adres voor: 

Moderne en antieke meubels. 
Staa'meubels en ledikanten ver- 

cbroomd of gelakt. 

Tweedehandsche meubels 

Emballeeren en transporteeren. 
  

cen mooie tennisbaan voor Dinsdag 

Woensdag en Zaterdag, gelegen 

achter Sneilpersdrukkerij p.m. 

f 6,— 

  

  

  

  

LUC 
Beveiligt U tijdig !! 

Wij leveren : 

HTBESCHE RMING 

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

RESIDENTIE APOTHEEK KEDIRI 

  

TELEFOON No. 52. 
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Malentandeph “ovetricht: overgenomen uit hef Soer, Hbid, 

NIBUWE GRIBKSCHE ZEGE 
  

Chimara werd door de Grieksche troe- 
pen bezet: een geheel Italiaansch batal- 

jon werd gevangen genomen. 
Opmarsch naar Valona. 

  

Athene, 23 Dec. (Reuter). De Grie- 
keo bezetten Chimara, waar een geheel 
bataljon Zwarthemder, bestaande uit 
totaal 30 officieren en 800 manschap- 
pen werden gevangen genomen. 

Athene, 23 Dec. (Reuter). De Griek- 
sche vooruitgeschoven eenheden, die 

langs de kust van de Adriatische Zee 
io opmarsch zijn, bevinden zich thans 
Dog siechts op 40 KM afstand van 
Valona, 

De strategisch belangrijke bergpas 

bij Tapeleni, de stad die den binvenweg 

naar Valova bebeerscht, werd gisteren, 

Da een strijd die een maand duurde, 

bezet, 

De gevechten vinden plaats in de 

sneeuw, die een Meter hoog ligt. 

De viaggen uit ! 
Athene, 23 Dec. (Reuter). Het te 

Chimara door de Grieken gevangen 

genomen bataljon is het eenige, dat 

sinds 6 December j.l. in Albanis arri- 

veerde. 

Last werd gegeven ia heel Grieken- 

land de vlaggen uit te steken voor 

cen driedaagsche viering der laatste 
Overwinoing. 

Het beleg van Bardia. 

Catro, 23 Dec. (Reuter). De Britsche 
troepeo, die Bardia belegereo, bevin- 
den zich thans reeds binnen de bui- 
tenste defensielinies van die stad. 

Londen, 23 Dec. (Reuter). Heden- 
ochteod werd vernomeo, dat Bardia 
nog steeds in Italiaansche handen is, 
en dat er geen redeo bestaat om asa 
te nemen, dat de val van deze stad 
manstaaode is. 

  

De situatie in Noord- 
Afrika. 

Cairo, 23 Dec, (Reuter). Volgens 
een door het Britsche hoofdkwartier 

Uitgegevea communigu€ zijo thans 

35.949 krijgsgevangenen, onder wie 

1704-0fficieren, van de groote oorlogs- 

zone te Sidi Barrani gegvacueerd. Nog 

verscheidene duizenden gevangenen zija 

in afwachting van bua terugkeer van 

het vooruitgeschoven kamp. 

De Britsche artillerie heeft haar on- 

Ophoudelijke harceleerende operaties 

tegen de binnenste defensielinie van den 

vijand te Bardia voortgezet, terwiji de 

Britsche voorbereidingen aan de buireg,, .. 

zijde voortgaao. 

In het gebied ten Westen van Cal- 

labat is de Britsche artillerie actief 

geweest en aan de Noordelijke grens 

van Kenya worden de offensieve pa- 

trouilles voortgezet. 

De crisis voorbij ? 

Petain gaf niet toe. 

New York, 23 Dec. (Reuter) De 

Correspondent te Vichy van de ,,New 

York Times” meldt, dat te Vichy de 

meening toeneemt, dat de spanving 

tusschen de regeering Pktain eo Berlija 

is opgeheven. De correspondeot ver- 

klaart, dat twee punten zeker schijoen: 

le. Petain zal niets toestaan, dat Fraok- 

rijk in een conflict met Duitschlands 

Vijanden zou kunnen betrekker,eo 2e. 

Petains regeering blijft ongewijzigd. 

Vichy, 22 Dec. (Reuter). Het Frar- 
sche nieuwsagentschap meldt, dat ge- 

peraal Bergeret, de Fransche minister 

van Luchtvaart, in een toespraak via 

radio-Bey-outh verklaarde: , Wanneer 

Petais vastbesloten is geeo militair 

inriat»f te nemen tegen wien dan ook, 

FEUILLETON 
SPAANSEHE- DUKATONS 

(Spanish Doubloors) 

Uit het Bagelsch 

van 

Gamilla Kenyon 

37) 
Tersluiks keek ik naar de gezichten 

Om me heen. De oogen van Mr. Tubbs 

scbitterden opgewonden, telkens be- 

Vochtigde hij met de puot van zijo 

tong zija droge lipper. Zija neus, een 

dik kort stompje van een neus, waar- 

wan de punt excelsior wees, was nog 

rooder dap anders. Captain Magnus, 

die is zija kalmste oogeoblikken rog 

rusteloos en ongedurig was, leek su 

Wei -op- den gevangen paoter, die bioed 

    

daa is bij evenzeer vastbes!oten voor 

Fraokrijk de rechten te behouden, die 

het in het verleden verworven heeft”, 

Oeneraal Bergeret verklaarde, dat hj 

in staat zouzijo bij maarscbalk Petain 

een zeer guostig rapport uit te bren- 

gen na zijn inspectie vao de Fransche 

luchtmacht in Syri8# ea den Libacon. 

Contingent uit New Foundland. 

Londeo, 23 Dec. (Reuter). Het nieu- 
we contingent artillerie uit New Found- 

land is in een haven aan de Westkust 
van Eogeland gearriveerd, 

Engeland 

De Britsche aanvallen 

Ludwigshayen en Mannheim 

Londen, 23 Dec. (Reuter) Een 

Communiguk van het ministerie van 

Luchtvaart meldt, dat 200wel Ludwigs- 

haven als Manobeim in den afgeloopen 

pacbt werd gebombardeerd. 

Br werden branden en vele ont- 

ploflingeo veroorzaakt. 

  

Aodere doelen in het Rij.land wer- 

den eveneens aangevallen, terwijl de 

haveos van Duinkerker, Vlissingen en 

Calais werden gebombardeerd. 
Eko Britsch vliegtuig wordt vermist. 

Londen, 23 Dec. (Reuter). Tijdens 

vier aanvallen van de Royal Air Force 
In minder dan cen week moet de 

industrieele capaciteit van Mannheim 

buitengewoon hebben geleden, 

De haven vaa Manonheim is de 

grootste rivierhaven van Duitschland 

na die van Duisburg-Ruhrort en Berlijo. 

Aan de haven liggen groote spoorweg- 

€n co:derenempl. cementen, terwijl erom 

heen zware industrie#o en munitie- 

fabrieken zijo gelegen. 

Verleden week werd Mannheim drie 

nachten achtereen gebombardeerd en 

geroken heeft. Ia den driehoek vao 

zijn opeovallend bemd zag je zijo harige 

Zija bo- 

venlip was weggetrokken, waardoor 

zija gele lange tandeo te zien kwamen. 

Door de manier waarop zija onge- 

breidelde hebzucbt zicb uitte kreeg je 

een glimp van het onbeschbrifflijk sluwe 

en woeste karakter van den mao. 

Het gezicht van Duga!d Shaw. was 

beheerscht zooals altijd, maar de ge- 

Wone rustige lijnen hadden nu iets 

Io zijo hals kon je de groote 

slagader snel zien kloppen. 

Alle materieele welvaart, de kans 

Op een maatschappelijke positie, macht 

en onafbankelijkheid, hing voor hem 
af van den ivhoud van het kleine 
pakje, gewikkeld in gewaste taf, dat 
Miss Browoe juist op dat oogeoblik 
uit haar zak haalde. 

Cuthbert Vane was dus eigenlijk de 
cenige, die zonder eenige moeite zija 

borst snel op en neer gaan. 

stars.   

sm demnamasias. embun 

zwaag, en gerisagd gengemd) 

Engeland 
Manehester geteisterd 

Lenden, 23 Dec. (Reuter). 

Manchester maakte in den afgeloopen 

nacht een zeer langen en buitengewoon 

hevigen luchtaanval door. 

Een rookwolk hing hedenochtend 

boven de stad. 
De aanval begon kort na het -ia- 

vallen vao den avond. toen vijandelijke 

raiders de stad uit het Zuideu naderden, 

zich waaiersgewijs boven een groot 

gebied verspggidden ea de. bekende 
taktiek van Ht werpeo van lichtfakkels 
gevolgd door brandbommen toepasten. 

Golf na golf raasde met tusschen- 

poozen van enkele minuten over de 

stad. 

De geheele brandweer was op post, 
gereed om bij bet uitbreken van bran- 

dea onmiddellfjk in te grijpen. Sommige 

branden waren mijlenver zichtbaar. 

Later brachteo brisant-en brandbommep 

dood onder de bevolking terwijl eigen- 

dommen werden verwoest. 

Het aaotal sg niet 

vastgesteld. Hedesochteod waren de 

meeste. branden bedwongen. 

Ook elders aanvallen 

Londen, 23 Dec. (Renter). Ook 
werden aanvallen uitgevoerd op. Liver- 

poo', de oevers van de Mersey hat 

Oostelijke deel van de Midlands en het 

Zuiden van. Engeland. 

Twee Duitsche bommenwerpers 

werden omlaag geschoten. 

Het is bekend, dat een aantal doodeg 

ca gewonden gevallen zijo, doch bun 

aantal is nog niet bekend. 

Japan 

Duitschland en. de. V.S. 

Japans positie. 

Tokio, 23 Dec. (Dpmei), Dr. Nobufus 

mi Ito, voorzitter van het informatien 
bureau, weigerde heden commentaar 

te leveren op de aaneen woordvoerder 

van Wilhelmstrasse toegeschreven ver 

klaring dat de vraag of de vrede tusz 

schen Duitschland en de Vereenigde 
Staten gebandhasfd zal blijven dag 

wel of een oorlog tusschen beide landep 

z0u vitbreken, zal afhangen van de 

Amerikaansche reactie op het Britsche 

voorstel voor het verleesen van meag 

steun aan Eogeland ia den vorm vag 

schepen 

Tijdens de persconferentie van hes 

denmorgen verklaarde Dr. Ito ig 

antwoord op, cen vraag van eeg 

Amerikaanschen correspondent, dat .hij 

deze kwestie niet kon bespreker, dgag 

dit een ,,hypotbetisch” vraagstuk wag, 

Dr. Ito wees er verder.op, dat hj 

geen officieel rapport had ontvangep 

betreffende de verklaring van deg 

woordvoerder vac Wilhelmstrasse. Hg 

merkte echter op, dat de onderteekez 

naars van bet tripartite pact elkandeg 

moeten raadplegen om te beslissen.of 

een daad van een niet-onderteekengar 

een ,agovai" is, zooals omschreveg 
io bet pact van Berljn. 

gewone kalmte wist te bewaren. Vgor 

hem behoorde de geheele guaegtip 

ond.r de categorie: ,sport”, waarbij 

je als ,gentleman", als je dat wilde, 

voor je. amusemeot ega. weddasichap || 
aan kon gaan, met als inzet een zeker | 

bedrag, maar waacvan.je.dan. in alje. 
kalmte den uitslag afwachtte, 

Met ingehoudep adem zayn we 

allen toe .te kijkeo, terj! Misa Brow- 
ne langzaam het pakje uit de gewgatp 
taf loswikkelde. Natyyeliik. had tante 

Jane weer iets bijzonders: op het .ng- 

ment supt€me” slikte ze een mug io, 

waardoor ze een hevige hoestbyi 
kreeg. 

De erfenis van den Londenschep 
matroos bestond uit een enkel biag 
vergeeld papier. Twpe-detde van hgt | 
vel werd ingenomen door een tywg 

schets io sterk verbleekten inkt “ap 
bet silhouet van het eiland, z00alswij 

'het.van. bet dek yag de....Rutus Smh” 

Kakan: 38 Dago: HRemep,).. Het 
dagblad. Trud', hetarganaser Soviet 
Rassische vakvereenigingen, schrijft : 
hoolang: de:. Beitacha.. vlont.de:.heer, 
schappij. op zee behoudi.en de: Britoche 
luchtmacht. niet, verslagen :is,. zal een 
landiogs. pogiag in Engeland. buiten- 
gewoon motilik zijn, 

De. Britsche luchtmacht vult haar 

verliezep, aan uit cigen bronnen en 
met Amerikaansche hulp. 

Ondanks de Britsche verliezen be- 
draagt de totale Britsche scheepsruimte 

1 megr dan het.onontbeerlijke minimum 
van 8 tot 9 mjllicen ton, 

gerien baddeo. Ia 't midden was de 

bani. geteekend,. met. baar officieelen 
joaam — Lantero Bay — erin geschre- 

venj een stippellija gaf de. vaargeul 
jaan. Ten noorden van de basi: was 
de kustlijn, sieghts een klcin cindje 

'doorgetrokken, Ten zuiden was cerst 
ide lapge, smalle, landtong geteekend, 
welke de baai gedeeltelijk afsinit- ea 

die in een paar rotsige kleine eilandjes 

indigt. Ea op een zeker punt van de 

Ijo, welke den zeekant van de land- 

tong nangaf, ongeveer op gelijke hoog- 
te met de. plaats, waar de. basi het 

atrand raakte, cindigde de schets met 
jeen eigenaardigen haal van de pen, 
Kn op bet cerste.gezicht veel van 

n kruis weghad. 

| Zoover we er over konden oordee- 
leo, gaf de-kaast.dus.alleen aan, hoe 

loppesdown.'t. beste de-bani-kon.in- 
aren. Hoe we ook keken, wekondea   

KEDIRI IU 
MULOWEG / MADJENANG 
Telefoon Ke Ro, 225 
PIA 

Levert versche volle melk. 
Karnemelk, Yoghurt, 

  

Door, eigen import zijn wi in staat de beroemde 
CARIBONUM producten, za. 

$ Carbonpapier in diverse soorten. 
Schrijfmachinelinten in alle breedten, 

Schrijf-, vulpen- en stempelinkten. 

  gen. cakek taskan. vinglen. dat.co..i. 

Volgeng . de. buitenlandarbe.. 
beschikt Eageland over 30 ae 

wasrpedpr, op. 3ija 
minst . Kau ab a Pi 

Voor een geslaagden inval zou dag 
de Duitechers op-zija winat cen evep 
sterke troepenmacht io. Engeland aan 

ad moeten zetten”" 
Wat den Ikaliaansch - Griekschep 

oorlog mangaat schrijft de ,,Trad”": 
»Om aan het Grieksche offensief het 
hoofd te Sa aan de Italianee 
Sterke tri o.ia geo 
Centreerd. De oorspronkelijke sterkte 
der Italiaansche troepen is bijna ver- 
dubbeld. 

Het verschijnen van de Britsche 
marine in de Adriatische Zee belem- 
meet ecbterin sterke mate dea aanvoer 
yan nieuwe versterkingen en bedreigt 
dezen zelfs. 

| Radioluisteraars, 
wordt lid van den Bond van Radioluiste- 
ragrs in Nederlandsch-india (B.O:R.A.N.1) 

.U .dient daarmede Uw eigen en het 
“algemeen belang. 
Intichtingen bij den Secretaris, 

J.P. Coenweg 27. 
Batavia - €. 

aa . 

BOERDERIJEN .SCHRAUWEN“ 
WATES 

PERCEEL-PAKISSADJI 

Na 

Room en Boterolie 
Prima kwaliteit, 

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

ter plaatse 
Beleefd aanbevelend 

L. H. SCHRAUWEN' 

      

      

    

    

Polywog pasta in vasten en vloeibaren toestand, versch 
en tegen scherp. corcurreerende, dus 

g beneden Soerabaiaprijzen, 
t te leveren. 

NeM, KEDIRISGHE SNELPERSDRUKKERIJ 
"NN 

sanduiding gaf van de plaats waar 

de schat begraven was. 

Nu wgren.de, enkele.zinnen. ondag 
de scbets aan de beurt. 't Was duidg: 
Ik te zieo dat het onderschrift ep 

Lantern Bay niet door denzelfden peg- 
ru gescbreven waren. De nsam vag 

ide kleine basi was wel wat beverig, 

maar toch heel duidelijk geschreven, 

'de letters van het onderschrift daareg, 
tegen waren. hanepooten, slordigg, 

ongeoefende hanepooten. 

Wordt vervolgg.
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