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Gemeenteraadsvergadering. 

Op 30 December a.s. om 6u 30m n.m. 
zal de Gemeenteraad van Kediri bij- 

eenkomen in de verpaderzaal van het 

Gemeentehuis aan de Potjananstraat 

ter bespreking van de volgende agenda- 
punten, 
Puot I. Voorstel tot goedkeuring 

van de notulen van de byzondere 

Raadsvergadering van 24 October 

1940: 
Punt 2, Voorstel tot benoemirg 

va: 
a. cen Wethouder, 

den heer D. Hardasoemarta, 

b. een lid der Technische Commissie 
uit den Raad, in de p'aats van den 

heer Ir. W.L. Begemar: 

c. vier leden van de Commissie voor 

de Armenzorg. 

in de plaats van 

Punt 3. Verzoeken om vrijstelling 
van vermakelijkheidsbelasting: 

B. van de Sportverzeniging 

Hoa” 
b. van het Bestuur van de veresnigirg 

»Havana Band” 
Cc. van mevrouw P. Swager-van Leeu- 

»Tiong 

wen 

d. van het Comite Spitfire Dag 

alleo te Kediri, voor de: 

a. op 15 September 1940 grhouden 

Krontjong-avond, 

b, op 5 November 1940 gehouden 

tooneel-en muziekopvoering, 

C. op 26 October en 21 December 

1940 gegeven kinderoperettes, 

d. op 14 December 1940 en op 15 

December d.o.v. respectievelijk gehou- 

den Kermis en voetbalwedstrijd: 

Punit 4. Voorstel tot voorloopige 

vaststelling van de begrootfngsrekenizg 

dienstjaar 1939, 

Punt 5. Voorstel tot '4e) wijzi- 

ging van de begrootiag van U:tgaven 

en Ontvangsten dienstjaar 1940: 
Puot 6. Voorstel tot nadere her- 

Ziening van de wegec-klassificatie, 

Puot 7. MEDEDEELIN- 

GEN: 
Puot 8. INGEKOMEN- 

STUKKEN: 
Puot 9. RONDVRAAG. 

Prinses Juliana Jeugdstichting. 

Zooals bekend, krijgt de Gzmeente 

van Kediri voor de omrastering van 

het Jeugd Sportterreip te Kediri cen 

subsidie van de Prioses Jul:aca Stick- 

tingte Batavia een bedrag van f 450. — 

Het bestuur van genoemde srichting 

heeft terzake het verzoek gedaan een 

Commissie van beheer van dat terrein 

in te stellen, ten eiade het contact 

met de stichting te bewaren. Naar 

aanleiding hiervan, heeft het College 

van B.en W. een commissie benoemd, 

bestaande uit de ondervolgende heeren: 

1. Th. P.J. Duyodam. 

2. J.P.M. van de Eeckhout. 

3. Soepardi. 

4. Kho le Soen 
"5. E.J, A. Stelter, 

Deze commissie van beheer kan 

tevens van voorlichting dienen inzake 

de beoordeeling van sport onder de 

(school) - jeugd. 
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NAN DANG 

Uw gekochte Bril 

of Radio-toestel 

Abonnements 
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40 40 

40 40 

“2 CADEAU!! 2 40 . 40 

40 
40 

40 ' AN . . , aa 40 
40 Ter gelegenheid yan ons 40O-jarig bestaan bieden wij onze geachte clientele 40 

40 het volgende aan: 40 

2 Met ingang van 28 December 1940 t/m 27 Maart 1941, zal op ons hoofdkan- 2 

40 toor te Soerabaia een statistiek aangelegd worden yan datum en uur,Z0ome- 40 

2 de naam en adres van iedere klant, die in genoemd tijdv ak bij Ons te Soera- Pu 

40 baia dan wel bij $€n onzer filialen een bril of radio-toestel koopt. Aan ieder 40 

40 100e kooper(ster) van een complete bril zal het dgor hem (haar) gpstaalde 40 

S bedrag geretcurneerd worden en aan iedere 250e kooperGster) yan een 5 

40 PHILIPS.radio-ontvangtoestel (hetzij nieuw of tweedehandsch, met of zonder 40 

40 inname yan een oud toestel) zal de prijs van de gekochte radio ten volle te 40 

3 rugbetaald worden. “ 

40 Koopers(sters) op afbetaling dan wel op huurkoop dingen eveneens mee, 40 

3 LLaat deze gelegenheid niet voorbijgaan en koopt daarom bij: 2 

40 
40 

4 JH. GOLDBERG 20 
? Hoofdstraat 5! - Kediri - Tel. 70. 2 

40 Residenisiaan 37 - Madioen - Tel. 110. 40 

40 £1 40 

40 40 40 40 40 40 4040 40 40 40 40 40 40 4040 

  

FILIALEN: Batavia C., Bandoeng, 

Solo, Poerwokerto, Agentschappen: Ambarawa, 

  

  

RICHE THEATER. 

Heden 27 en Zaterdag 28 Dec. 

Gong's waarlijk mooie Fransche film- 

werk 

»HOTEL DU NORD” 

Annabella — Jean 

Louis Jouvet — Ar- 
met de bekoorlijke 

Pierre Aumont — 

letiy e.v.a. uitstekende krachten. 

Een meer dan schittereode film met 

een gozd verhaal, en welke zich af- 

speeit ia Hotel du Nord ergeos in 
Fraokrijk. 

Wat gebeurt er achter de deuren 

van dit kleine hotel? 

Het antwoord geeft UI deze film, 

welke U niet licht vergeet | 

In dit kuostwerk kunt U genieten 

kunstvolle foto's   van meesterlijk spel,   

   

HOOFDKANTOOR: SOERABAIA 

TOENDJOENGAN 85 . 

Tarakan, Temanggoeng, Wonosobo, 

en belichting, boeiende handeling, gran- 

dioze in- en exterieurs... kortom een 

superfilm, de niemand missen 
mag! 

SPORT. 
VOETBAL. 

v.v. Perslands conira v.v. N.V.C 

Op initiatief de plaatselijke 

voetbalvereenigirg Pers'ands zal mor- 

gen, 28 December, een wedstrijd wor- 

eerstge- 

noemde vereeniging en een elftal van 

het momenteel bier ter stede vertoe- 

vende Wajangoranggezelschap, Ngesti 

Pandowo. Het is algemeen bekend, dat 

het Wajungoranggezelschap Ngesti- 

Pandowo over eensterk elftal beschikt. 

van 

den georganiseerd tusschen 

  

K1 AU Om rA Lan pi 

Cheribon, Djocjakarta, Djember, Malang, Madioen, Magelang, Modjokerto, Palembang, 
Bandjarnegara, Gombong, Klaten, Parakan, Salatiga, Tegal, Tiepoe, 

VENDU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS 

JLG.W, DEKKERS — KEDIRI — Telefoon 250 
  

Emballeeren 

(Ook voor Europa en de buitengewesten) 

Transporteeren, 
Handel in Nieuw- en 
Tweedehandsch Meubilair. 

  

Meubelmakerij 
Agentschap : 

Java Koeikasten. 

aa aa sn 

50”/, van de opbrengst zal ten goe- 

de komen aan bet Spitfire fonds. 

Politierapport. 

Tegen S, wonende Bandjaran werd 

P.V. opgemaakt, terzake dicfstal vao 

een zilveren speld ter waarde van 0,30 

ten nadeele van S., wonende Bandja- 

ran 

Tegen T., zonder vaste woon-en 

verblijfplaats werd P.V. opgemaakt, 

terzake diefstal van 5 stuks djagong 

ter waarde van (0,02 ten radeele van 

M., wonende Bangsal,



    
      

  

Het waarlijk mooie Fraosche filmwerk 
met de eminente Franscbe Artisteo, JEAN PIERRE AUMONT — LOUIS JOUVETen de bekoorlijke AN- 
NABELLA in de hoofdrolleo. Een meer dan schitterende film, welke zich afspeelt in een 

Fraokrijk. 
exterieurs . 

kleine hotel? 

ATTENTIE! 

  

als Voorfilm gaat vooraf : 

N.B.! Zaterdagmiddag 4.30 u. 
Zondag 29 De@Gc. (siechts 1 avond) 

Universal's uiterst boelerde film set them live. ze leven) 
OHN HOWARD — NAN GREY— 

JUDITH BARRETT.- ROBERT WILCOX 
e.v.a, vooraanstannde 'artis'en. 

Een interessant, boeiend verhaal van een 
arts, die politieke tegenstanders bestreed..... 
een bittere strijd om het algemeen welzija. 

Humaniteit kampte tegen hebzucht..... 
en Wetenschap tegen den Dood! 

Zie deze bociende film, die U een iote- 
ressant, bijzonder thema weergeeft! 

n en Morgenavond. 

  

Pia dit kuostwerk kuat U genieten van meesterlijk spel, boeiende handeling,” grandioze in- en 
kortom een film, die zeer in den smaak zal valleo. 

— Mist dit niet!!!! — 

met J 

John Howard, young doctor, saves the life of Benny 
Bartlett. Nan Grey, Judith Barrett and Edward Ellis are 
the others in this scene from Universal's "Let Them Live" 

Wat gebeurt er achter de deuren van dit 
Het antwoord ge:ft U deze Superfilm, die U oiet licht year 

Het .Polygoon Holland's Nicuws 
Extra Voorstelling! 

MAXIM THEATER 

3-4—5 Sin. 
,TROPENLIEFDE” (Torrii Zone) 

met het beroemde trio 
JAMES CAGNEY — ANN SHERIDAN 
PAT O'BRIEN., 

   
    Nor 

» Hotel” ergens in 

Mist dit oiet ! 

    
  

K., wonende Modjoroto doet aangif- 

te van diefstal van lijfgoederen ter 

waarde van (0,50. 

Tegen S., zonder vaste woog-en 

verblijfplaats werd P. V, opgemaakt, 

terzake diefstal van een rijwiel ter 

waarde van f12,- ten nadeele van S, 

wonende Kaoeman. 

  

De grootste zwendel van alle tijden. 

  

Duitsch volksauto: Nimmer heeft het plan 
bestaan de fabriek te bouwen. 

  

Zeven billioen persen uit 
slaven. 

VERKOOPACTE ZONDER 
VERPLICHTINGEN 

Hce het ontstond 

Bind Mei 1938 werd de eerste steen 

gelegd Fallersleben van de Volkswa- 

genfabriek. Het zou de grootste auto- 

fabriek ia Europa worder. 

Twee maanden later, op 1 Augustus 

verkocht dr. Robert L-y, leider vao het 
Duitsche Arbeidsfront (D. A. F.) en 

organisator van de Kracht door Vreug- 
de- (K.d. F.) beweging den Luitschen 

werklieden al dadelijk zes millioen auto- 
mobielen. 

stlling van de 
maar zij 

grootste 

Zelfs oiet eceng de 
nieuwe fabriek was te zienj 
was nu al gegrocid vao de 
autofabriek in Europa tot de grootste 

autofabrisk van de wereld. Wanneer 
men precies met de auto 20u kusnen 

wegrijden, overgelaten aan de troebele 

verbeeldingskrecbt vau de koopers: maar 

€€a ding kon iedereen zonder dralen 
beginnen te doen: betalen. 

Niemand bad ereenig idee van, hoe 

de auto er z0u uitzien. De onderhouds- 

kosten zouden misschien wel meer be- 
dragen dan de gemiddelde werkman 
ooit zou kunnen betalen: maar dat was 
geen beletsel voor eco snorkende pro- 

pagandacampagoe, waarbij verkondigd 
werd, dat de droom van de Duitschers 

aangaande een ,,volksauto voor iedereen 

in vervulliag was gegaan. 

Het Duitsche volk betaalde maar, 
Waarom en hoe, zu!len we spoedig zien. 

Zij betaalden met volle ,,kracht”, 

hetgeen dr Ley steliiy aaozienlijk 

»vreugde” verschafte. Ze betaalden, 

sommigen met groot enthousiasme, ax- 

deren met wat minder. Sommigen twij- 

felden misscbien of de auto werkelijk 

bet geld waard z0u zijo, dat zij er voor 

betaalden: maar zij kondener toch niet 

aan twijfelen, dat het een echte auto 

was, waarvoor zij bun spaarpeaningen   
offerdeo. 

De Fihrer had zelf de plannen vcor 

auto der toekomst oniworpen. 

Ia zijn feestrede op 1 Augus'us, tot 

15,000 werklieden van de Leverkusen- 
Farbwerke (verffab-ieken), had dr. Ley 

het plan beschreven als een ,,groot, 

sociaal werk van den rang”, 

als een ,kroon op de organisatie Kracht 

door Vreugde voor de Duilsche werk- 
lieden” ! 

cersten 

De pers verklaarde als &&n man den 

aankoop van een volksauto als een 

»even verstandige a's vederlandlievende 

daad”. 

Je kreeg ten miaste i-ts voor ja geld 

—misschien wel geen auto, maar ineik 

geval een bon! 

Sinistere aardigheid. 

Zou er ergens cen weerhaak verboi- 

gen zija ? 
Ja, er zat een weerhaak : 

was een sinistere aardigheid. 

bet geheel 

Elks verbzeldingskracht zouer voor 
terugdeinzen zu'k een verhaal te ver- 
zinoen als bier als zuivere waarbeid 

werd opgedie d—het monsterachtige 
feit dat zes millioen menschen iets ver- 
kocht werd, dat nirt bestond, dat nooit 

kon besraan en dat men ook nooit be- 

doeld had te laten bestaan. 

De Duitsche Volksauto! 

Dr. Ley eischte voor zichze!f de eer 

op het idee van de volksauto te heb- 
beo ontworpen. Hij vond bet heer'ijk 
aan luisteraars te vertellen, boe de plar- 

nen waren uitgewerkt gedurende lange 
maanden van blijden arbeid—planven 

voor dit 

Duitsche volk !”. 

@D2 kranten 

mreusachtige voorbereidingen” welke 
getoffen werden, opdat decail 

aan de noodiye proeven koo worden 
onderworpen, om eerst dan definitief 

te worden nadat volle tevrederheid was 
verkregen. Er sionden zelfs foto's in 

de kranten—niet van de auto, welis- 
waar, maar van den Fiibrer, gebogen 

over de plannen en teekeningen die bij 

grootste geschenk aan het 

stonden vol over de 

icder   

had pemaakt, en die hij met blijkbare 

goedkeuring beschouwde. 

Dit was de legende: dc werkelijk- 

heid bood een heel a-deren aanblik. 

Hitler, gabogeo over de volksauto op 
Ppapier, 

ti92 voorbereidin 

door de. Ley werd 
twee haakjes, m 

was Eka di ", en de ,reusach- 

"—werk, dat riet 

verricbt, tusschen 
door Klaus Selzner, 

wecde, En deze beide 

niets met eikander uit 

  

    

—waren een 
diogen hadd-x 

te staan. 

Het der kbeeid 
Ontstond niet in den loop van maan- 

denlangen, vreugdevollen arbeids, maar 

in den loop van verbitte, somtijds zelfs 
verbitterde discussien, 

van de .volksauto 

Brinkmane, van bet Duitsche depar- 

tement van Economische Zaker, had 

geld noodig. In een gesprek met dr. 
Ley ea dicos recbterhand Selzner, 
schilderde hij dea somberen toestand 
van Duitschlands finarciBo. 

Men kon niet eeuwig doorgaan met 

baokpapier diukken. Teneinde de lasten 
die ontzettend waren opge'dopeo en 

iederen dag opliepen, eenigszins te 

verlichten, moest meer geperst worden 

uit bet volk en io de eerste plaats uit 
de massa des vo!ks: de arbeiders. 

Het gesprek duurde den geheelen 

cacht. Men werd bet er over eens 
dat de belastingen niet verhoogd en 
de loonen rist verlaagd konden worden. 

Dat middel was al jaren toegepast 
en dc ontevredenbeid steeg. 

Binveolandsch» leeningen afsluiten 

kon ook niet iedere maand. 

Men geid hebben zonder 
tegenprestatie. Inhouden van bet salaris, 
zooals men inbield voor winterhulp, 

arbeidsfront, Hitler -gave P 

Urgesloten. Ec had al cens een 

arbeider gevraagd of ben misschien 

zijn wilde inhouden en de 

kortingen uitbetalen. Dan zou hij beter 
af zijn .... 

moest 

salaris 

Geld zorder tegenprestatie , . . 
Toen zei S.lzner : 

»Ik zal je eers wat vertelien, Brink- 

De heele gescbiedenis doet 
denken aan den man die een piaro 

kocht op afbetaling. Ken je dat ver- 
haal? Een man kwam thuis en zei 

tegen zijn vrouw: ,Liefste, ik heb cen 
piano gekocht, ontzaglijk goedkoop. 

Maar vijf shilling p€r week aan afbe- 
taling”. ,En kos lang zullen we die 
vijf sbilling per week mosten betalen?” 

vroeg de vrouw. ,,Goeie hemel”, zei 

de man, ,dat heb ik vergeten te vra- 

yen”, Zooiets hebt uook in uw hoofd, 

niet? Als er maar geen piano bij 

geleverd moest worden, was dat pre- 

Cies wat u noodig hebt”. 

»Maar natuurlijk!” riep dr. 

mann. 

Ley, 

  

  
  

nhier heb je de oplossing! Ik heb het 

gevondeo. Geen piano— een auto! 

Wij zullen auto's verkoopen aan de 

werkliedeo. Te betalen met vijf mark 

per week, te leveren in bet Duizend- 

jaiig Rijk”. 
Aldus werd het denkbeeld vao de 

volksauto geboren. Briokmann verliet 

Miiocher, uiterst voldaao. 

Het rare contract, 

De zaak wordt met Duitsche groc 

digheid aangepakt. En het gaat sel, 

want de geldstroom moet z00 spoedig 

mogelijk gaan vloeien. 

D: arbeiders moeten een contract” 

teekener. Contract is een raar woord: 
de verkooper — het Duitsche rijk — 

verplicbt zich n.I. tct niets. 

Want in deze heele verkoopacte of 

koopcontract zu!t u tevergeefs 

een prijs speuren. De auto heeft geen 

officieelen prijs. Men moet vijf mark 

per week betalen. Hoe lang? Precies 

zoo lang als de man in anecdote voor 

zijn piano. Maar ditmaal heeft niemand 

er aan gedacht hem dat te zeggeo. 

Is punt 2 lezen wij, dat voor ecen 

Cabrio - Limousine een grootere som 

moet worden betaald. Groorer daa 

wat? Daar wordt niet over gerept. 

Weliswaar verklaarde dr. Ley in het 

openbaar dat de auto 990 mark zou 

Maar cen groot 

vzrschil tusschen wat iemand zegt en 

Wat zwart Op Wit staat. 

Daar 

kosteo. er bestaat 

Maar de ,Praokfurter Zeitusg” van 

4 Augustus bad een ongelukje: de 

censuur van dr. Ley beging blijkbaar 
eenfout: en z00 vermeldde de krant— 

zij was de eenige — bet bedrag van 

de veizekeringssom, die niet vermeld 

had mogen worden. Io ieder geval, 

zelfs als we dr. Ley op zija woord   

gelooven, kost de auto' niet langer 990 

mark, maar 1,190 mark. Als alles in 
Ode is en er niets verkeerd gaat, 

moeten we vier jaar en zeved maandea 

afbetalen “Gor de auto ons eigendom 

wordt. lemand die, laten we zeggen, 

in Augustus 1938 begon, zou —als 

alles verder in orde was geweest — 

zich in het bezit van zija auto hebben 

kusen verbeugen in Maart 1943. 

Als alles verder in orde was geweest. 

Maar dat was niet zoo. Dit merk- 

Wwaardige verkoopcontract onderscheidt 

zich van alle andere, die gewoonlijk ia 

mplutocratiscbe” landen worden opge- 

maakt, doordat de verkoopen niet aan 

cen bepaalden leveringstijd is gebon- 

den, ,Zoodra de fabricage is begoonen. 

zal bet district van den aanvrager hem 

een volgoummer aanwijzen”, leven wij 

in puot 5, iseen orakelstijl die niets te 

wenschen overlaat op het punt van 

onduidelijkheid. Volgens wat voor 

priccipe zal de veerdeeling van vo'g- 

numers plaats h-bben? Waar staat dat 
degene, die het eerst zija inteekening 

indieot, ook werkelijk de eerste zal zija 

Om een auto in ontvangst te nemen? 

Stel dat no. 1 heelemaa! niet word, 

vitgevoerd? Stel dat de telling begint 
bij 1.000.000 ot 2.000.000 en de goed- 

geloovige kooper maar geduldig wacht 

tot de z0ogenaamde een of twee mil- 

lioen voorgangers voorzien zijr? Waar 

staat dat de kooper eenig recbht van 

Controle heefi? Waar wordt er imel- 

ding gemaakt vao het productiever- 

mogen van de fabriek, die, laten we 

dat niet vergeten, nog gebouwd moet 

worder? 

O, ja, dr. Ley zei wel z00 iets in 

z'jo toespraak. Hij zei: ,De eerste 

serie van deze volksauto's zal vermoe- 

  

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 

zelfde dag, dat ze bij 

radiotoestellen op de- 

U thuis (Kotta) worden 

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 
Telefoon Ked. No. 225 1 

WATES 

PERCEEL-PAKISSADJI 

  Aa TA AA 

Levert versche volle melk. 

Karnemelk, Yoghurt, 
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'  



  

  

delijk de fabriek verlaten aan het eind 

van dit jaar”. Dat zou dus zija aan 

het eiod van 1939. 

Maar et was maar 44o krant, die 

deze mededeeling van dr. Ley publi- 

ceerde er daarna dan ook een ernstige 

berisping ontviog. Ditmaal was de 

»Berliner Birsenzeitung” de ongeluk- 

kige schuldige. 

De Duitsche werkman werd ge- 

dwongen op de velksauto in te schrij- 

ven. Tegenstand bielp niet. Want 
inteekenen was niet alleen een verstan- 

dige, maar ook een vaderlandlievende 

daad. Het eenig gelukje dat hij in de 

heele kwestie had, was, dat hij aan 

wekelijksche afbetalingen 1190 mark 

kwijt was, zonder het gevaar te loopen 
Ooit een auto te krijgen. Want bij zou 

het onderhoud niet hebben kunnen 

betaleo. De pers was z00 schaapachtig 
de onderhoudkosten op te roemenj 

garagebuur, 20 tot 30 mark per maand: 

verzekering, na het derde jaar,8 mark: Oo P L E I D I N G T Oo T 

banden, reparatie, olie, reservedeelen, 

enz., minstens 5 tot 8 mark prr maandj " . “. . 

benzine, 30-tot 40 mark. Dit zija nog 
. - 

de meest bescheiden ramingen voor 

en man met 200 tot 300 mark maan: 
delijksch inkomer, die gedwongen was 

een inscbrijvinvg aan te gaarj een mar, 

die met tegenzin 5 mark. per week 

afstond, van hem wordt nu verwacht 

95 tot 85 mark onderhoudskostem per 
maand voor de auto te betaler. 

Het contract vermeldt niets over de De Koninklijke Marine stelt jongelieden in de gelegenheid Gpgeleid te 
technische uitrusting van de auto. In worden tot OFFICIER-VLIEGER. 

de haast heeft men dat maar vergeten, » 1 5 Na 2 ' h k 
als zijnde een ondergescbikt detail. Het De candidaten, die voor deze opleiding in aanmerking wenschen te ko- 

was ioderdaad cen zaak van geen men, dienen aan de volgende eischen te voldoen,: 

ba se - sg die .... - 1) Nederlander Of Nederlandsch onderdaan niet-Nederlander zijn: 
wordeo afgeleverd, remmen heeft o! ai 3x 25 d ziin: 
MA et en AT 2) op 1 April 1941 reeds 18 jaar doch nog geen jaar oud zijn, 

allemaal hetzelide voor dengene, die 3) een lichaamslengte van ten minste 1.65 en ten hoogste 1.90 meter 

haar toch niet in ontvangst zal hoeven bezitten:") 

te nemen : 2 , ». Bai, 2g dip! 2 Pe Wake mager 4) in het bezit zijn van &en der navolgende lip oma's: 

doorgaan met jaarlijks 1.500.000 mark. a) einddiploma HBS S-jarige cursus, afdeeling B of van een daarmee 

te betalen—altijd maar door en altijd gelijkgesteld getuigscrift: 

maar dor, volgens den stelregel: b) eindiploma Zeevaartschool A of B of diploma 3e stuurman van de 
aprks nous le deluge. Op het oogen- 

blik worden hem met bedrog zija zuur- 

verdiende pennirgen afgenom»n. En 

daarvoor wordt hij lepelsgewijs gevoerd 

met toekomstdroomen. c) einddiploma M,T.S., mits hieraan ten grondslag ligt een schoolkennis 

De zaak kan worden gekwalificeerd gelijk aan die vereischt voor de toekenning van het diploma M.U.L.O, 
als de grootste vooruitbetalingszwendel 

van alle tijden. Het spreekwoordelijk 

Paoamascbandaal is rog maar kinder- Eerste Afdeeling van het Departement der Marine-Batavia Centrum, 

spel, hierbij vergelekep. Dat ging om 

Manan On Da ana —. De termijn van aanmelding is 
aan de armste loonslaveo. Oopengestelid tot 1 Februari 1941 

Als we in de toekomst naar een 

syaoniem zoeken voor een reusachtig “) Van de onder sub 3 vermelde eischen kan onder bepaalde omstan- 

bedrog., zullen we een modernen siag- 
zin bij de band hebben: ,,Net als met 

de volksauto”, 

(Uit Nazi-praktijken, door 
Hansjiirgen Koehler, Uitgave 
de Unie, Batavia). 

GAAT HET OM 
DRUKWERK ? 

De Kedirische Snel- 
pers Drukkerij drukt 
immers beter, netter en 

groote stoom-en motorhandelsvaart, mits aan de diploma's Zeevaartschool 

A en 3e stuurman ten grondslag ligt een schoolkennis gelijk aan die ver- 

eischt voor de toekenning van het diploma B van het M.U.L.O. 

Nadere inlichtingen worden verkregen op schriftelijk aanvraag bij de 

digheden afgeweken worden 

  

  

Gee oonar. Be aa 
Vraagt offerte bij de Ked. 

Snelpersdrukkerij ! 
U verbindi zich 

tot niets!   
  

  
  

  

  

PROTESTANTSCHE KERK 

Hollandsche Kerkdiensten. 7 

25 Dec. '40 Blitar 'Y wordt nader be- 
31 Dec. '40 Kediri | kend gemaakt. 

  

5 Jaa. '41 Kediri 9 u. v.m. 
Ds. Sikkeo. 

Blitar 6Ou...m 
Ds. Sikken. 

Doopsbediening. 
en 

Maleische Kerkdiensten. 
H, 8. Matulessy 

27 Dec. '40 B'itar 6.30 uur ».m, 
31 Dec. '40 Madiozn 4.30 uur n.m. 

Kediri 8 uuro.m 

OOST -JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEN 

lederen Zondag, 9 uur v.m. 

Te Kediri (Baloewertistraat), Blitar, 

  

Toeloergagoeng, Ngaodjoek, ea., te 

Paree 7 30 uur n.m. 

  

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Zondag. 

t: Kedid le H. Mis 6 uur v. mn: 

2e HM. Mis 7.30 uur v. m. 

Lof 5.30 uur a. m. 

6 uar vm, Stille H. Mis 

  

1.30 uur v.m.  Hoogmis 

5.30 uur n. am. Lof 

Gaderricht Kath. Javanen 6 uur o.m. 

    

  

TOKO 66. 
BOMBAY-WINKEL 

Verkriigbaar 

Nieuw en goedkoop stof 

voor 

Gordiinen en 

Portier's 

T. NATHIRMALL 
  

TENG HONG TJIANG 
VENDUHOUDER —  COMMISSIONNAIR 

MEUBELMAKER 

TRANSPORT — ONDERNEMINA 

KEDIRI Klentengstraat €4 — Tolaf, No, 107 

Venduties 
Vrijdag 3 Januari 41 

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

Tuinge€mploycerde Sf. Poerwoas.ie 

te houden in ovze toko 

Hooidstraat Kediri. 
  

Zaterdag 4 Januari 1941, 

ten huize van den Heer 

AF. Lens. 

| Venficateur der In- en uitvoerrecnten 
Accijnzer, 

Baloewerti 11. Kediri 

Adres voor: 

Mo 

Staalmeubels en ledikanten ver- 

  

roe en antieke meubels. 

chroomd of gelak. 
Tweedehandsche meubels 

Emballeeren en transporteeren 

cen mooie tevnisbaan voor Dinsdag 

Woensdag en Zaterdag, gelegen 

achter Soelpersdrukkerij p.. 
f6, 

  

        
    ae ga ———   

  

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 den Secretaris, 

J.P. Coenweg 27. 
Batavia - C. 

Beveiligt U tijdig !! 

Wij leveren : 

TELEFOON No. 52. 

  

      

UCHTBESCHERMING 

VERBANDKISTEN 
in verschillende grootten en prijzen, voor auto, gezin en bedrljt. 

RESIDENTIE APOTHEEK KEDIRI 

 



   
  

Buitenlandsch overzicht overgenomen uit het Soer. Hbld. 

De Grieken vorderen weer. 
  

Nieuwe overwinning bij de Drinos: ook 
vorderingen in den kustsector op den 

weg naar Valona. 

  

Athene, 26 Dec. (Reuter). De 

Grieksche troepen vierde Kerstmis met 1 

cen nieuwe overwioning in bet gebied 

ten Westen van de Drinos, waar de 

krachtigen 

werd teruggedreven. 

Tieo zware machinegeweren en acbt 
zware stukken veldgeschut werden 

vijand door een aanval 

buitgemaakt, terwijl een aantal gevan- 

geoen in Grieksche handen viel. 

Meer naar het Noorden na een strijd 

in sneeuw en mist cenige dorpen bezet. 

De uit Itali aangevoerde 

sterkingen waren niet in staat de situa- 

tie te wijzigen. 

Athene, 26 Dec. (Reuter).In den 

kustsector blijven de Grieken 

deringeo maken. 

ver- 

vor- 

Icmidde!s zijo ongeregelde Albaan- 

sche troepen zeer 'actief 

Italiaanscbe linies. Een aatal 

moet zelfs Tirana zijn binoengedrongen, 

waar zj biljetten aanplakten waarin 

achter de 

bunner 

Duitsche troepen door Hongatije? 

Londen, 26 Dec. (Reuter). In 

New York worden berichten gepubli- 

ceerd betreffende Duitsche troepenbe- 

wegiogen door Hongarije. 

In of:iceele kringen te Londen wordt 

verklaard, dat omtreot derge!ijke be- 

wegingen nietf bekend is. 

Britten consolideeren stellingen. 

Cairo, 26 Dec. (Reuter), De 

Italiaasche luchtmacht bombardeerde 

Solloem. De Britsche troepen b'ijven 
de op de Iralianen veroverde stellinyen 

rond Bardia consolideeren. 

Cairo 26 Dec, (Reuter). Door het 

Britsche hoofdkwartier wordt gemeld, 

dat de Britsche troepen een geslazgden 

raid tea Oosten van Kassala uitvoer- 

den, waarbij den vijand verliezen wer- 

den taegebrachr. 

Uit Libye wordt 

van de situatie gemeld, terwijl van de 

aodere fronten niets te melden is. 

geen verandering 

  

de Italiaden worden gesommeerd, 

Aibaoit te verlaten. 

Thailand. 
  

Thailands positie. 

Verklaringen van premier. 

Bangkok, 26 Dec. (Reuter). 

intervieuw toegestaan aan den corres- 

Ia eco 

pondent van Reuter, werd door dea 

premier van Thailand, Luang Bipul 

Songgram, warme waardeering uitges- 

proken voor Ergelands vriendscbap, 

terwiji de premier verder verklaarde 

Japans nieuwe orde ia Oost-Az8 met 

aandacht gade te s'aan. 

Premier Luang verklaarde zich 

verder bereid om met Frarkrijk te 

onderbandelen over bet grensgeschil 

met Indo- China. 

De premier, die gekleed was in 

militaire uniform ontving den vertegen- 

woordiger van Reuter in de rood es 

goudeo salon van zija zwaarbewaakt 

paleis, 

Op de tafel, bij zija eileboog, stond 

in een prachtige lijst een foto van 

Koning George, 

en ook het besluit van Z. M. waarbij 

premier Luang werd benoemd tot 

Koight Grand Cross of the Order of 
St. Michae! and St. G-orge. 

Luang Bipul Soogrram bevestigde 

in hartelijke 

in admiraalsuniform 

bewoordingenn dat de 
berrekkingen van Tosilard met Eng - 

  

land een uiterst vrieo appe!ijk karak- 

A's be 

verstandhouding tusschen Thailand en 

  

ter dragen. van de govde   
Engeland wees de premier erop, hoe 

eenigen tijd geleden cen grensgeschil 

snel en op vriendschappelijke wijze 

geregeld werd. 

Ust dit feit leidde de premicr af, 

dat Engelaod sympathiseerde met de 

aanspraker, die Thailand doct gelden 
op Indo-Crinee-ch gebird, 

De premier zeide echter, dat Tn 

land bercid was Fraakrijk reeds mor- 

gsn de hand te drukken en de thars 

75 jaar oude veete over een gebied 

van 500.000 vierkaote mijlen, dat ge 

teidelijk Fraokrijk werd year. 
nexeerd en thans Ivdo-Cbira heet. te 

vergeten op voorwaarde, dat 

strooken dunbevo'kt gebied,-an deze 

zijde van den Mekorg aan Thailand 
teruggegever, zoodat 

natuurlijke 

door 

1wee 

  

zouden worden 

Thailand 
krijgen. 

een grers .z01 

Terloops zinspee!de Luang Bipul 
Songgram erop, dat F.arkrijkaao den 
vooravond van bet u'tbreken van den 

oorlog stappen had gedaan bij Thai- 
land voor het s'uiten van cen militair 

verdrag. Tiailand had dit voorstel 
echter afgewezen, daar het zijn neu- 

  

traliteit wenschte te bewarer. 

De pemier zeide verder, dat Thsi- 

land belang stelt in Jipans vicuwe 

orde in Oost Az8 en deze zorgvuldig 
zou bestudeerer, daar het handels- 

andere betrekki gen met Japan o 
houdt. Thei ands voorn: amste zora 

echter steeds 
een onafra kelijk besraas. 

  

9 de handha i     

  

Het geloof en vertrouwen in de 
toespraken van onze Koningin. 

  

  

Haar bemoedigend woord tot bezet 
Nederland 

  

Londer, 24 Dec. 
Majesteit Koningin Wiibelmira heeft 

via Radio-Orarje de 

toespraak gehouden tot bet 

Nederlind : 

»Sedert Ik bet laatst door de radio 

tot U sprak, staan voor onzen bond- 

genootschappelijken strijd de zakener 

volgende Kerst- 

bezette 

reeds veel beier voor er kunnen wij 

met toenemesde hoop en vertrouwen 

io de toekomst ziew, 

»Dat deze hoop spoedig in vervu!ling 

moge gaan, is Uw en Mija vurigste 

wensch. Tot dat oogenblik is een ge- 

duldig afwachten, zonder overijid han- 

delen, voor U zllen cen verstandig be- 

(A. N. P.). Hare | leid en cen welbegrepzo landsbelang. 

Obk daarin ligt eea groote krachr, 
»Uw standvas:igheid, Uw eeosgezind- 

heid, Uw vastberaden lijdelijke weer- 
stand onder de dwingelandij, welke U 

wordt opgelegd, geven mij groote vol- 

doeniny en vervullen mij met recht- 

matigen trots. 

»Weesi verzekerd, dat Ik Mij reken- 

schap ygeef vao al Uw moeilijkheden en 

beproevingen en dat Ik daarin voort- 
durend met U medeleef, 

»lk bid God, dat, ondanks al hetgeen 
U dit jaar het komen in de ware Kerst- 
misstemming zoo heel moeilijk zal ma- 
ker, bet toch in den vollen en diepen 
zio Kerstfeest voor U moge zijo, 

      

  

nEr staat Mij voci den geest ecen 

Wwoord van de Schrifr, dat de Kerst- 

boodscbap in haar geheel bevat. Het 

luidr, in de nieuwe vertaling: 

»Het licht scbijrt in de duisternis en 
de duisternis heefi hetzelve niet over- 

mochbt. ». 

»A! het kwaad in deze wereld is niet 

bij macbre geweest God's eeuwige, 

ondoorgrondelijke, en onuitputtelijke eo " 

Ontfermende licfde, die zich in haar 

volle heerlijkheid aan ons geet io. |. 

Kindeke in de kribbe AN “Bethiehetn, 

te veradderen of te verzwakkes. . 

»Christus” licht sebitat 

duisternis heen. 

door alle 

»Dit woord van de Xx ka allegs, 
weergalooze worselin dor- £ 

  

  

kere en booze mchten, gevoerd met 

alle geesteliik en stoffelijk wapentuigs 

met als doel de omverwerping vas 

den mensch, ce samenjewirg- engkret 
wereldbestel aan huni eerihappii, 

  

it Mo, 

»Daartegenover staat Cirtistdsgstiij- 
dsnd in de woareniusting van de Hetty 

de menschheid een beilig 'b 
met vernietigi    9 b:dreigesd 

  

    
    

mt a'le wapens, cike dca2 

smeden, onoverwi:!ij Bidan Hg udh 

@edragen wset door,de !icfde Zijas 
Vaders, met dat cene Yaste doel vode 

oogen: de redding yan ds merschen 
u't de ktacht van den bos 

»Deze Kerstboi 

kracht es 

    

      
    

24 
het ta ker, 

kven vastligt. 

    ig tijdsyew 

  

ons innerlijk 

Haar toespraak tot Ned. 
Oost- en West - Indi# 

Voorafyegaan door het zinyen van 

, zond Radio-Orarje in 

Kerstbood- 

  

#Eere zij Goa 

din afye'oopen nccht de 
schap uit va» Hare Majssteit Koningin 

Wiih-Im'na tot Oost-en West: Indit. 
De rede was zeer duidilijk te hooren 
en werd besloten met bet zirgen van 

het Wilhelmus dcor een koor. 
Hare Majzsteit sprak als vo!g': 

»ln dezen zwaren tijd, nu Nederlanu's 
dio Europa onder de dwin- 

van den overweldiger ligt, 

  

grondgebi 

gelandij 

vosl Ik Mij gedrongzn heden eco bij- 
z0onder woord te richten, vooreerst tot 

allen, die er onze eigen driekleur 
Oost-en West-Indis en daar- 

naast tot alle landgenooter, dis deze 

driekleur vrij on!p'ooien kunnen onder 

  

leven in 

Vreemde, maar bevriende volkerer, 

Ik ben dizp onder den indruk van 
Uw gevoelens van medeleven en vooral 

van Uw daden, die z00 duidelijk spre- 

ken van saamboorigheid met het over- 

weldigde Nederland. Bij voortduring 

vloeien die bewijzen van medeleven 

Mj toe. Zij io het 

Uwerzijds even onvermoeid als door 

onze bondgenooten en ons bewonderd 

vioden uiting 

1 gevoerd- Werdes. Tp: 

2 »lk devk: daan aigat' atepgatanertik 

  

»Ons geestelijk leven is gebouwd 
Op een overwinning, welke wij ieder 

persoonlijk tot de onze .moeten maken, 

Op soortgelijke wijze als wij ia dea 

oorlog, welken wijtbans voereo, ieder 

onze bijdrage moeten. leveren tot de 
algemeene en algeheele "zeg?, namelijk 

door den inzet van ons geheele willen 

ea kuonen. - 

#Slechts bet strijdend'geloof, is le- 

vend geloof, waarmede meng wonde- 

“ren van kracht kan Volbrengen A'- 

leen levend geloof stelt onzesharttn 

open voor den vrede em “derBroote 

blijdschap het Kerstevahgelie. 

lk Naa ti met.cen persadalijk woord 

die. her. mocilijk hebbengen 
ia z0tgen verkeeren, 

nIk- denk hier aan-de dreigende 

bongeg.-en koude, 

Ik denk niet   

min 

  

Ne 'denk aan de smarte lijke 

ding-en de z0rgen lover behy Ate "we 

   
z) bf aangedkin onrecbt, bij -ver- 

fde b! iidschap” 1. 

»Spoedt"U akengroogif" gij zijt, met 

Uw Ifiten en Fofgen negghs Kindeke 

ia Betblehem, in dotmoed.gp vergave. 

tr. zal zich bet “igodagure zijn 

geheimevis “aU 2SIbrengen, daar 

zal Wilengs deg nacht Sa ia leven 

  

  

streven om zeif bij te dragen tot de 

het bezette gebied en 
tot leniging van den novd der zwaar 
beproefde bevolking. De grcote per- 
soorlijke cff rs, die z00veler, ook uit 
alle kringeo van het Koninkrijk buiten 
Europa brenger, hebben Mij zeer gz- 
troffen. Boven alles hewijzen zij Mij. 

bevrijding van 

hoe sterk alle Nederlandsche onder- 

daner, zonder onderscheid en wasr zij 

zich ook bevinden, zich z00 &&a ge- 

voelen met de velen uit ons midden, 

met name onze wakkere maonen van 

oorlogs-, handels- en visschersvloter, 

die hun levens offerden of dagelijks 

wagen voor de zaak van recht en 

vrijheid. Ik weet met wat weemoed     velen van U denken aan verbroken 

betrekkingen, hoevelen in onrust ver- 

keeren over het lot van geliefder, hoe 

velen treuren over smartelijke verliezen 

ea vooral welk leed door velen gedra- 

gzo wordt over bet wegvoeren in bal- 

lingscbap van tairijken van Uw na- 

bestaanden en bekenden. 

Indien iets den band van saamhoo- 

righeid tusschen de Rijksdeelen beeft 

samengesmeed, dan is het dit lijdeo, 
dat wij samen doorstaan en dat ons 
allen 200 onvitsprekelijk ootroert. Ge-   

sin Oebrek ajjp K 
waarover zij maar kuanen b2schkkSF, Jkteeding Ra dekkipg:- 

aan de vele” “tranen, gweike, 

nak x .worden om. Het gemis yani 

ata, die-heeogtaggn. £ 
alle vrijheid en alle goederegi, "di€E-voom FE 

   

  

       
,Bloemenhandel ,Besoeki" 

pa ORION Telf. No. 97. : 

Steeds versche bioe- 

men in voorrdad, be- 

stelling van bloem- 

stukken, kransen etc. 

. Beleeta aambevelend. 

  

aan 

MAX FACTOR-artikelen 
Thans cpmpleet 
Varkrijgbparbij de 

agent! 

kg, -MILADY” 

    

i Behdarlar No. 9 
Wegens vertrek 

Beo groot buis met 9roote vGOr- en 
achtegerf — 

  

1 30,— 'msands 

ingaande 1 November 1940 

stte bevr. ed. Sitalpars Telf. 83. 

aan Meann ab am abs mes 

  

meenschappelijk lijdeo-engemeenschap- 

pelijik gevaar bebben jd jallen, die 

ons veilig wisten eri weten onder de 
Neder!andsche vlag, van' welken gods- 
dieost, van welk ras of van welke 

(Okidar wij ook zijr, tot nog nauwer 
aaneensluting gebracbt. Zij hebben 
ons €€n gemaakt in orzen wil om bet 
grondgebied en de vrijheid van alle 
Oonze gewesten ongeschondente hand- 
haven en met onze bondgerooten den 
ons opgedrongen strijd tot een zege- 

Vierend einde te brengen. 

Met spanning den loop der gebeur- 

tenissen volgeod geloof Ik te mogen 
Vaststellen, dat de vooruitzichten in 

de laatste maanden aanmerkelijk ver- 

beterd zijn. Met nog versterkt 
trouwen in de uiteindelijke zege gaan 

wij de toekomst tegemoet. Velen van 

Ons worden in deze dagen van Kerst- 

mis er meer dan andersaan herinnerd, 
dat het in Waarheid gaat om een strijd 
tusschen het goede en het kwade, een 

sirijd van de duiste-nis tegen licht. Het 
is dezelfde strijd, die in elk menschen- 
hact wordt gevoerd en waarbij de 

Overwinning aileen mogelijk is, indien 
de krachtige wil daartoe door bet 

gloof wordt gesterkt. Moge die sterke 

wil os allen blijven bezielen en moge 
ieder onzer al zija krachten inzetten 

om de macht van den booze te over- 
winnen. Dan mogen wij hopen, dat 
het oogenblik viet ver meer zal zijn, 
Wwaarop het licht de duisterois zal 

doorbreken en met Gods hulp vrijheid 
en recht wederom zullen heerschen. 

En hoe natuurlijk is ook niet veler 

gevoel om bij de wisseling van het 

jaarde balans op te maken, niet slechts 
van het eigen streven nu, maar ook 

van den strijd, die om het bestaan van 

het Koninkrijk zelf wordt gevoerd. 

Tot de millioenen, die in andere 
werelddeelen, maar vastverbonden met 

Nederland leven, tot de velen, die op 

zee varen of die in den vreemde le- 

ven en zich daar met trots Neder- 
landers noemen, ook nu het land in 
rood is, tot U alleo, die Mij nu hoort 
zeg ik, dat wij het oude jaar uitgaan 
met diepen daok voor Uw aller aan- 
deel in de reeds ten deele achter ons 
liggende wereldworsteling en dat wij 
het nieuwe jaar gemeenschappelijk ic- 
gaan, met het vaste vertrouwen, dat 
God dea waren vrede schenken zai 
aan Mija Koniokrijk en aan de ge- 
heele wereld. 

ver- 
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