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Regens in Kediri. 

Het beeft in Kediri, evenals op ar- 

dere plaatseo, flink geregend in de 

laatste tijd waardoor het wateroiveau 

van de Brantas thans op een hoog 

peil staat, doch in verband met de 

goede bedijkingen aan de Brantas- 

oevers, welke door de Gemeente waren 
vitgevoerd, is het te daoker, dat er in 

de stadsgemeente Kediri geea over- 

stroommingen plaats vinden. Doch 

even buiten de stad, zoob.v. io Gam- 

peogredjo, Soesoehan enia het Papar- 

sche liggen vele bouws sawabs onder 

water, terwijl vele erven ook blank 

staao, Ia vorigejaren had de bevolking 

in deze streken het hard te verduren, 

dech dit jaar schijat de ramp viet al 

te groot te zijo. 

K. V, U, 

Op Diosdagavond jl. hield de 

K.VLU. een vergadering in het H.C. 

T.N.H. gebouw in de Hoofdstraat 
alhier. Ia verband met de regens waren 

niet alle aangesloten voetbalvereenigin- 

gen vertegenwoordigd. Evenwel kon 

de agenda voortgang hebben en de 

formatie van de K.V.U. is thans: 

de heer Put 

Jansen 

Voorzitter. 

secretaris-peoning- 

meester, 

»..” 

Van Damme commissaris. 

Koudijs 

Verder werd een voorstel tot ver- 

boogiog van 't minimum der maan- 

delijksche contributie van de vereeni. 

gingen van f 1,— tot f 1,50 aange- 

nomen, terwijl een artikel uit het 

Huisboudelijk Regiemeot werd gewij- 
zigd. 

"..» 

Competitie leider. 

Herdenking Baden Powell. 

De padvinders van de Inbeemsche 

padvindersvereeniging Natipy herdach- 

ten op Zaterdagmiddag j.l. hun grooten 

leider Baden Powell. D2 vlaggen 

hingen hallsfok. 

Zondag werd Baden Poweli eveneens 

door de padvinders van de Kepan- 
doean Bangsa Indonesia herdacht. 

Regentschaps-Financisn. 

De eigen belastingen va» bet re- 

gentschap zullen dit jaar nazar ra- 
ming f 59.880,— opbrergen, hetgeen 

f 4500,— meer is dan het vorige jaar. 

Op de personeele belasting worden 

wederom 12 opcenten geheven, op de 

inkomste nbelastiog 6 opcenten en op 

de verpondingsbelasting 12 opcenten. 

De opbrengst van de opcenten van de 

verponding is over de afgeloopenjaren 

zeer uiteenloopend geweest : het hoofd 

van de inspectie van financi&o albier 

raamt de opbrengst voor dit jaar op 

f 4000,—, hetgeen f 3000,— meer is 

dan het vorige jaar. De inning van 

de opcenten op de verschillende be- 

lastingen geschiedt door den landsbe- 

lastingdienst, hiervoor wordt 2pCt 

inningskosten vergoed. De opbrengst 

van de vermakelijkbeidsbelasting wordt, 
evenals bet vorige jaar, op £ 2200,— 

geraamd , de ontvangsten zijo de laat- 
ste jaren vrij constant gebleven. De 
raming van de opbrengst van de voer- 

tuigenbelasting is dit jaar weer f 1500—   
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hooger dan bet vorige jaar en wel 

f 43000,—. Het grostste gedeelte vao 

deze belasting wordt door de fietsers 

opgebracbt en wel f 26.000,—. De 

opbrengst van de vuurwerkbelasting 
is dit jaar niet te ramen, als gevolg 

van de door den legercommandaot 

gelaste beperking van de geleyenheid 

Om vuurwerk af te steken. 

D: verschillende retributito zu'len 
dit jaar naar totaal een 

kleine f 2000, — meer opbrengen dan 

het vorige jaar, te weten f 67.883,—. 

De rooigelden kunnen niet hooger 

worden geraamd dan f 2000,— in 

verband met de onlangs tot stand ge- 

komen herziening van de bouwveror- 

dening, de werkingssfeer 

van deze verordening wordt beperkt 

tot de bevolkingscentra be- 

bouwingen langs provinciale en re- 

gentscbapswegen. Leges-gelden worden 
Diet meer ontv:nger, aangez'en voor 

extract-besluiten en beschikkingen thans 

geen legesgelden meer worden gehe- 

ven, 

raming ia 

waardoor 

en tot 

De keurirg vaa vee en vleesch bui- 
ten de slachthuizen geeft dit jaar een 

aanzienlijk lagere opbrengst in ver- 

band met de afschaffing van de levec- 

de keuring buiten 

de siachtkringen gevolge 

van bet in exploitatie nemen van het 

nieuwe slachthuis ia Poerwoasri. Oo- 

danks bet in gebruik nemer van dit 

nieuwe abattoir, zal de opbrengst van 

de keuringen in de slachthuizen toch 

weinig toenemen wegens de 

afschaffing van de beffing van de af- 

zonderlijke keurretribut'es voor kleinvee. 

De voortdurende daling van de in- 

komsten uit de pasars, waarover z00 

veel te doen is geweest, is evenals bij 

de gemeente, tot staan gekomen. De 

toestand wordt wederom z00 guastig 

geacht, dat de opbrergst op f 46.500, — 

wordt geraamd of f 2500,— meer dan 

het vorige jaar. Hierbij is tevens reke- 

ning gehouden met de verhoogde op- 

brengst aan retributies door de thans 

in eigen beheer gevozrde exploitatie van 

de tevoren verpacbte voertuigenstand- 

plaats bij den pasar Paree-Lama. 

De iokomsten uit schoolgelden van 

2de klasse en vervolgscholen en 

ambachtsleergang te Paree worden 

iets hooger geraamd tengevolge van 

de toeneming van bet aantal leerlin- 

gen. De heffing van scboolyelden 

geschiedt voorshands nog volgens de 

gGouvernementsregelingen. 

van kleinvee 

en ten 

slechts 

den 

De te ontvangen verpleeggelden van 

de ziekeniorichtiag te Paree worden 

eveneensiets hooger geraamd. De lands- 

voorschriften o.m. die betreffende de 

kosten van verpleging in gouvernements 

ziekenhuizen zija van toepassing ver- 

klaard op bet 

Ook de inkomSten uit de poliklinieken 

zullen een stijging gaan vertoooen door 

reyentschapsziekenhuis. 

de toepassing van een strengere selectie 

op de gratis-patitnteo. 

Luchtverdedigingsoefening. 

zullen van af 

voor geheel 

Naar we vernemen 
21 t/m 24 Jaouari a,s, 

Oost-Java luchtbeschermingsoefenirgen 

worden gebouden. 

D2 toestaad ',luchtgevaar 

manwezig” wordt geacht van af 

DINSDAG 21 Januari 18 uur ia te 

gaaa en te eindigen op VRIJDAG 
24 Januari 10 uur. 

Verduistering heeft plaats tusschen 

18 uur en 6 uurin de nachten van 
21/22 Januari 22/23 Jan. en 23/24 Jan. 

Het sigoaal— ,LUCHTALARM” 
wordt gegeven middels sirene-geloei 

gedurende 3 miruten achtereen (al- 

leen bij aanvang van den alarm-toe- 

stand), gevolgd door kentongans (serie 
van 8 siagen). 

Het eindigen van het ,luchtalarm” 
wordt bekendgemsakt : 

2, door korte 
rai!s 

slagen op ijzeren 

b. door kentongans (oe!oek-oeloek): 

c. door uitlaatfluiter, die aange- 
bracht zijo op door de kotta 
rijdende auto's. 

De veeteelt, 

De algemeene gezondheidstoestaod 

van den veestapel blijft gunstig. Hoe- 

wel io bet tijdperk van de lang aan- 

houdende droogte groznvoer als vee- 

voeder hier en daar schaarsch werd, 

is van voedselgebrek echter nimmer 

sprake geweest. B'ijkens het economisch 

verslag is de door de bestuursambte- 

nareo en den veeartsenijkundig2 dienst 

gedane poging om de thans 

goedkoope coprahboengkil als veevoe- 

der ingang te doen vindzn, geen succes 

uiterst 

geweest: er werd tot dusverre nog 
weinig resultaat bereikt. 

Besmettelijke dierziekten deden zich 

veelvuldig voor. In het regertschap 

Ngandjoek enin een klein gedeelte van 

het regentschap Kediri heeft zich een 

mond- en klauwzeerexplosie voorgedaan 

    
  

Melkonderzoek. 
Het melkonderzoek door de Gemeente Veearts op 7 Januari 

1941 heeft het volgende resultaat Opgelevera 
      

  

Naam en woonplaats (Sameosetion | Hoed. beid. ana 

1. Mevr. Bosveld, Meritjan onvoldoende | voldoende voldoende 

2. Cordier de Croust, Seloredjo zeer goed goed goed 

3. J. Gaillard, Semampir goed goed goed 

4. Han Gwan Kiet, Paree onvoldoende | voldoende voldoende 

5. Hotel ,,Paree” » voldoende | voldoende voldoende 

6, Nio Tiauw Hie Pa goed voldoende voldoende 

7. Mevr, Scbrauwen, Madjenang goed goed goed 

8. Tjioe Sian Bo, Dandangan goed voldoende voldoende 

9, Vrouwe Tini, Bantengan Uitmu mtend | voldoende voldoende   

welke een groot aantal buffels en run- 

deren aantastte, waarvan een deel stierf. 

De gualitatieve verbetering van den 

grootveestapel werd voortgezet. Een 

groot aantal stieren werd gecastreerd, 

terwijl wederom hoogwaardig fokma- 

terieel beschikbaar kon worden gesteld. 

In de behoefte aan werk-, 

€» siachtvee kon ruim worden voor- 

transport- 

zien, een klein surplus werd uitgevoerd 

naar Soerabaja, Malang en Madioev. 

De prijzen van kleinvee, betwelk werd 

verhandeld op de veepasars, bleveo 

ongeveer gelijk aan die van de voor- 

gaande verslagperiode. 

Hygi€nisch centrum. 
Het medisch-hygignische 

van de gemeente in de Wanengpati- 

straat werd door wethouder Moeotoro 

Atmosentono namens de burgemees- 
ter onder groote belangstelling officisel 

geopend. 

De patih voerde het woord namens 

den regent, terwijl de heer dr, R. Ko- 

centrum 

dyat, residentie-arts bier ter stede, 

in een tozspraak het nut van een der- 

gelijk medisch-hygi&aisch propaganda- 

centrum voor de bevoiking uiteenzette. 
Onder de 

voorts de wedaono-Kotta, de ass.-we- 
dono en verschillende andere Indone- 

sische bestuursamtenaren, deartsen R. 

Mob. Salim en Th. A. H. Patiradja- 
wave en verder de heer Jahdi als lid 

van de gezondheids-commissie van den 

gemeenteraad, De loerah's en andere 

be'angstellenden waren 

leden van het dessabestuur van de 

desa's Bandjaran, Dandangan, Sz- 

mampir, Baloewerti en Ngadire- 

djo waren eveneens aanwezig. 
De gemeentelijke vroedvrouw, die met 

de leiding van het voeren van de me- 

disch-hyg'&aische propaganda is belast, 

gaf een uiteenzetting van de werkwij- 

ze van dit nieuw-ingerichte centrum. 

Opvallend groot was de belangstel- 

ling uit Ioheemsche dameskricgen. Na 
afloop van de officieele opening wer- 
den ververschingen rondgediend. 

  

   

  

J.G.W, DEKKERS 
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RICHE THEATER. 

Heden Zaterdag 18 Jaouari 
Metro hoogst vermakelijke comedie 

»SREMEMBER”"? 

(Blijft lefde ceuwig? - 

met de beroemde sterren van bet film) 

firmanent: Robert Zaylor — Greer 

Garson—Lew Ayres e.s, 
Een vroolijke romance, die 

meest gunstigen indruk bij het publiek 
zal achterlaten. 

Een daverende klucht, vol geestige 

trouvailles, die U menige lachbui zvllen 
bezorgen ! 

De film, die op alle plaatsea, waar 

vertoond, enorm succes boekte. 

Mist deze schitterende film dus niet! 

MAXIM THEATER. 

Heden t/m Zondag 19 Januari 

den 

Universal's boeieode spionnage-film 

»SPIONNA GE" 

(Eoemy Agent) 

  

met Richard Cromwell— Helen Vicson — 

Robert Armstrong — Philip Dora — 

Jack la Rue e.a, sterren 

Spionnage! Een' woord, dat tegen- 

woordig op bijna ieders lippen ligt en 

de menschen als een verscbrikking in 

de ooren klinkt. 

Het is dit dat deze film op 

bosiende wijze behandelt. 

Militaire geheimen verdwijnen . . , 
op bet gebied 

thema, 

oieuwe uitvindingen 

van leger-za vlootbewapening worden 

gestolen ! 

Buiteolandsche spionoen treden steeds 

driester op in Amerika en hebben er 

alles voor over om de teekeningen 

van de Vliegende Forten en de fameuze 

richt-apparaten voor bommen te be- 

machtigen 

Doch Uncle Sam is 

Z00 waakzaam en weet 

Zie he 
ia de Vereenigde States ! 

thans dubbel 

toe te slaan. 
  verk der geheime Agenten 

Telefoon 250 
  

    

  

   
   

    

                  

   

   

Transporteeren, 

Handel in Nieuw. en 
Tweedehandsch Meubilair, 

van JAVA 

io 5 kleurendruk 

op Schaal 1: 500.000 

waarin opgenomen: 

Emballeeren 
(Ook voor Europa en de buitengewesten) 

  

  

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

DE AUTOWEGEN -ATLAS 
MADOERA en 
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 

Pasanggrahars en vele aanwijzingen voor toerisme. 
Verkrijgbaar bij de Ked, Snelpers. 

Meubeimakerij 

Agentschap : 
Java Koeikasten. 2 

in 
1 

  

BALI 

in totaal 9 aansluitende kaarten compleet bijgewerkt, en



    

    
   

      

. 

2. ac AE 
5 RICHE THEATER 
  

— Nog Heden en Morgenavond. 
METRO SS hoogst vermakelijke Comedie 

66 

remember? (Blijft Tiefde Eeuwig?) 

Met de populaire sterren ROBERT TAYLOR — GREER GARSON — LEW AYRES — GEORGE 
BARBIER e.a, bekendeo. 

  

Ben daverende klucht, vol geestige prouvailles, die U menige lachbui zullen bezorgen! Ziet GREER 

GARSON, de bekoorlijke filmdiva, op haar best! UI zult genieten van deze vroolijke romanceeo die den 

meest gunstigen indruk bij U zal achterlaten! Op alle plaatsen, waar deze film vertooud werd, uitverkpchte zalen 

Mist dit daarom niet!! 
ATTENTIE! 

N. 8. 
Extra Attractie! Het 

Zondag I9 en Maandag 20 Jan. 

Universal overvrooitke tin We have our moments (e bevid reemt vacantie) 
met SALLY EILERS—JAMES DUNN —MISCHA AUER esa. sterren. 

een goed verhaal en welke zich afspeelt aan boord 
»vracht” van grappige ro'bezetters ooit voor een film bij elkaar gebrzcht ! 

Wij raden U aan, deze film in geen geval te missen! 

Vanaf 
Universal meest actueele Spionnage-film 

van een luxueuse stoomer. 

MAXIM THEATER 
Hedenavond t/m Zondag 19 Jan. 

Enemy Agent (srionnage) 

NIEUWSTE ENGELSCHE NIEUWS! 
Zaterdagmiddag 4.30 u. EXTRA VOORSTELLING! 

Een dolamusante film met 
Ziet deze meest zwierige 

    

eerste bijstand werd Hermans verleend 
door den chef van het postkantoor, 
den heer Billerot en door den zieken- 
verpleger, belast met de vepleging van 
zieken in het district Poipet. De chef 
van het postkantoor te Poipet heeft 
de chefs van de postkantoren te Si- 
sophon en te Battambang onmiddellijk 
verzocht den Geneeskundigen Dienst 
te waarschuwen. 
Twee militaire doktoren hebben zicb, 

pa ontvangst wan het bericht, uit 
Sisophon met cen ambulance-auto naar 
Poipet begeven. 

De kapitein-dokter, chefs van het 
bospitaal te Battambang en de kapitein- 
dokter, chef van de cbiturgische afdee- 
ling van dit hospitaal, stelden zich 
onmiddellijk in telfonische verbinding 
met Sisophon, teseinde regelingen te 
treffea voor vervozr, van Hermars. 
En ambulance-auto met ziek2cver- 

Plegers vertrok daatop uit Battambang 
naar Sisopbonj aan het personeel 
werden nauwkeurige aanwijzingen ver- 
strekt voor het vervozr van Hermans, 
opdat de gewoide geen schokken 
vao bet transport zou gevoelen. 

Intusscbeo had de chef van het 
postkantoor te Poipet den gewonde 
io zijin eigen auto gedragen en had 
zich, in gezelschap van dea ziekenver- 
pleger van Poipet, met hem op weg 
begeven naar Si:ophon. 

  

  

Aa MAA PAN RE Uh Ae SNN 

- 

D: inmiddeis uit Battambang te Si- 
sophon aangekomen en van daaruit 
weer vetrokken ambulance - auto van 
den Indo - Chineeschen Militaiten Ge- 
neeskurdigen Diecast kwam de auto 
met den gewonde te Aran - Chas, op 
een afstand van 20 K.M. buiten Poipet, 
tegen. 

Bedenkelijk, maar niet hopeloos. 
De beide militaire doktoren onder- 

zochten Hermans en steldeo daarop den 
chef van het bospitaal te Battambang 
telefonisch in kennis van de resultaten 
van hun onderzoek. De toestand van 
van den patint was erostig : zeer zeker 
kon geprobeerd worden door operatief 
ingrijpen den toestavd te redden, doch 
de kansen op succes waren slechts ge- 
ring, zu!lks omdat de getroffen organen 
zeer erostig gekwetst waren! 

Inmiddels had de chef van het post- 
kantoor ta Poipet, de heer Billerot zich 
telefonisch met Sisophonin verbinding 
gesteld, komen, waar Hermans voort- 
durend metaandrang om had gevraagd. 

Te Battambang had de chefgenees- 
heer van bet hospitaal den kapitein- 
dokter-chirurg en een luitenant-apothe- 
ker in een particuliere soelle auto den 
ambularce-wagen met den gewonde 
tegemoet gezonden: intusschen werd 
io het hospitaal zelf alles io de voor 
den gewonde bestemde kameren op de 
operatie-zaal voor zijn ontvangst gereed 

methodeo, waarme2 zij te werk 
D: 

N. B. 

| 
: 
| 

Politierapport. 

Tegen M., wonende Potjanan werd 

P.V. opgemaakt, terzak» eenvoudige 

beleediging van P., worssde Tinelan. 

ML, wonende Poerworedjo doet 

aangifte van lichte diefstal van lijfgoe- 

deren ter waarde van f 295, gepleegd 

door S, wonende Poerworedjo. 

Door de politie werd aangehou- 

den de persoon genaamd P., wonende 

Gampengredjo, verdackt van lichte 

verduistering van een bedrag aao con- 

tanten ad, f 1.- ten nadeele van Me. 

vrouw S., wonerde Ngadisimo 

Tegen L. S.G., wonende 
opjemaakt, 

aao de 

Krommestraat werd P.V. 
lichte mishandelirg 

wonende Singoregaran. 

terzake van S. 

Door de politie werd aaugehouden 
de persoon genaamd J., worende Dja- 

bon, verdacbt van lichte diefstal van 

sloffen en een zaklantaarn 

t1, 60 

ten nadeele van R.K., wonende Ban- 

een paar 

ter gezamenlijke waarde van 

darlor. 

S., wonende Bandarlor doet aangif- 

te van lichte diefstal van 'ijfgozderen 

ter waarde van 10,50. 

Mevrouw T.B.T., wone de Pake! 

   dozt aangifte van dicfstal, midde 

braak, van lijfgoederen ter wairde 

Van f45,— en een bedrag aan con- 

laoten ad. f20,—. 

Door de polisie werd aangehouden 

de persoon genaamd K, wonende 
Gandoesari, verdacht van diefstal van 

0,02 

iredjo 

Cassave ter waaide van ten 

  

nadeele van K., wosende Ng 

T., Bandarkidoel 

werd P,V. opgemaakt, terzake lichte 

Tegen wonende 

beschadiging van een auto deur-gren- 
del ter waarde van (7,50 ten nadeele 

van O.ST,, wonende Ringiusirab. 

    

Un des nbtres 

»Mort au Combodge"', 

  

   

  

— 

Onder deze titel herdenkt Francis 
Gattegno in het te Saigon verschijoend 
dagblad ,!'Opioion” van 7 December 
jl. in treffende bewoordirgen den op 
z200 dramatische wijze aaa den grens 
tusschen Indo China en Thailand ges- 
snewvelden joucnalist Hubert Hermars, 
corresponden van het ,,Soer Handels- 
blad”, 

Wij lateo dit in memoriam hier ver- 
taaid volgen: 
Waoneer ik mij hier neerzet om eeni- 

regelen te wijden aan de nage- 

    

ge 

Holland:che acteur Frits van 
vervult io deze film cen der belangrijkste 
V.S. werkende spionnen voor buitenlandsche mogendheden. 

Vooraf als EXTRA ATTRACTIE! 
Zaterdagmiddag 4.30 u. 
Zordagmorgen 

met RICHARD CROMWELL—HELEN VINSON—ROBERT ARMSTRONG — PH LIP DORM e.e. 

Een uiterst spanoende en actueele spionnage fiim, waarin builenlandscbe spionrageberden en de diverse 
ondermijner, worden weerpegeven. gaan om de Vereenigde Staten te 

Dongen, die in Amerika onder 
rolien, vamelijk dia van Dr. J 

10 u 

dachtenis van Hubert Hermans, dan 
zweeft mij voor den geest de titel van 
het boek, waarin zorgzame handen de 
artikelen hebben vereenigd van Louis 
Delapr&z: ,,Mort ea Espagne". 

Gisteren heeft de eenvoudige teraar- 
debestelling van Hermans plaatsgebad. 
Zooals Delapre», gelijk Robert de 
Saint- Jean, zija tijdens den Spaanschen 
burgeroorlog gedcode kameraden en 
z0oals zoovele anderejourva'ister, zija 

en onze collega's in Finland, aan het 

front in Frankrijk en cp de oorlogs- 
tooneelen der andere groote drama's, 
welke aan de receate buidige beroe- 
ringen van de wereld vooraf zijn ge- 
gaan of haar hebben gevolgd, is Hu- 
bert Hermans, 6&n van het hoogverhe- 
ven legioen der martelaren, gestorven, 

gedood docr een kogel, weike niet 
voor hem bestemd was, doch die eeo 

leven, een talent en een hoop h-eft 

afuesneden. 
Gisteren waren wij daar bij U, tij- 

dens Uw laaisten gang — wij, bijna al 

Uw coliega's hier. Slechts weinigen 

order ons hebben U persoonlijk ge- 

kerd en zij hebber, staande voor Uw 
stoffelijk overschot, namens ons ailea 
het smartelijke afschzid van de jourca- 
listen gencmer. Wij wisten slechis van 
U, dat Gij nauwelijks 31 jaar oud 
waart, dat Gij de wereld hebt door- 
kruist, op zoek naar pizuws, altijd daar 
aanwezig, waar deor de tragische 

nciging tot gewelddadigheid van het 

menschdom het b'orden de rouw over 
het vergoten blo:d zich met ekander 
vereenigen. 

Henry de Lachevroridre, beeft, toen 
bij den laatsten groet bracht aan Uw 
leven, dat z00 nui    

  

    

  

van ons ve 
gesteld, zeggerd : 
weer eens aangetoond, dat de jourra- 
list cen ceuwig strijder is..." 

Ik deok thans aan de avdere strij- 
ders die, gelijk Gij, zijn teruggekeerd 
naar hst Konickrijk, waar rechtvaar- 
digheid heerscht, aan ben die, op aar- 
de, voldoende in hun werk geloofden, 
om bier het verhevese van te kunnen 
iozier. Voor onzeo geest doemen thans 
de schimmen op van de verslaggevers, 
die bun beroep tot in het aangezicht 
van den dood verstonden en vol- 
bracbten. 

op zee omkwam, 
Hauteclogue, dien ik als 
be: vak bewosderde, toen ik z2if be- 

gor, De Hauteciogue, die uittrok 
om de grerzen van bet in oorlogsgloed 
staande Rusland te overschrijden, die 
van Ncord- Finland en die, zeer kort 
“66: Huler eenaanvang ging maken 
met Zijo ontzeitend avontuur, erop zijt 
getrokken om de vlam, die smeulde in 
obscure en gevaarlijke brouwerijen in 
Mii-chen en elders, te zoeken. 

Arme, groote Xavicr, die men — o, 
ironie van het noodlot — eenige uren 
na zijn terugkeer uit Duitschland dood 
op zija bed aantrof, terwijlde oorzaak 
van zijn overlijden niet viel aan te 
geven. Xavier, overleden na zija te- 
rugkeer uit Duitschland, uit een Duitsch- 
land, dat gereed stond voor de groote 
buiteniandsche omwenteling, waarin hij 
vertoefd had op een tijdstip waarop 

      

  

Komt en Ziet ,,Spionnag2” 
Het Nieuwste Eageische Nieuws! 

Extra voorstelling ! | 
Maandag 20 en Dinsdag 21! Jan. 

Universal's grootste en machtigste produciie A3 
The Invisible Ray. (De Oszicbtbare macht) 

met de groote BORIS KARLOFF en BELA LUGOSI in de hoofdrol!eo. 

  

den naam Philip Dorm filor, | | 
ffrey Arnold, de leider der in de 

  

    
de samenzweerders, op straffe van het 
verlies van hun leven, geen onderdak 
meer konden verstrekken aan personen, 
die hun geheimen kenden. 

Ik denok aan U, kameraad van de 
Amerikaanscbe foto-pers, die staande 

voor Uw camera, geveld werd door 

een niet voor U bestemden kogel van 

den Kroaat, die te Marseil'es konirg 
Alxander vao Joegoslavid en den 

toenmaligen Franscben minister van 

Buitenlandsche Zaken. Louis Barthou, 

neerschoot, ik devk aan U, collega's, 

aan U, kamerader, jagers op nieuws 

en jagers op foto's, die aan het front 

gevallen zijn, met een jaatste becld 
voor ooyen, kostbaar met Uw levens 

betaald, 

  

ek 

Hubert Hermavs becft zij. noodlot 

gevondep, ver van de zijnen, van zijn 

vrouw, die op bem wachtte en die 

thans nicts meer heeft dan haar wan- 
hoop om den terugkeer, we.ke rimmer 

meer zal plaats hebber, Eo men zou 

wenschen over woorden te beschikken 

om het leed en bet viet begrijpen van 

haar van een dergelijken gewelddadigen 

dood te verzachter. Hermaps vond 

den dood, terwijl hij ongewapend was, 

in vrede neerzit en verheugd was 

werk te kuoncn doen, Helaas! . 

Doch eev voorbeeld van detaak, van 

hem en van ons, zai baar wellicht 
troost schenken, haar en ons. Dit is 

het, Ik bevond mij eenige dagen geleden 

Op het kantoor vans een functionaris 

te Hanoi, belast met perszakeo. In de 

werkkamer van dezen functionaris 

bevonden zich, buiten mij, nog vier 

  

gen Uw dood, | ardere jourvalisten, correspondenten 

s alhacs zco | van cicuwsagentschappen, die een 

tiet voor oogen | oorverdoovend kabaai maakteo. 

nDeze dood heeft Waarom? 

Omdat men niet vlug genocg besloten 
had hun de kostbare vergunvingen 
voor doortocht uit te reiken, waardoor 
zij in staat zouden zijn door te reizer, 
naar de greos van Thailand. 

Naar het sombere en in de raakte 
oorlogswerkelijkheid staande oord, 
waar Hubert Hermans viel, gedood 
tijdeos de uitoefenirg vanz mplicht.... 

Zijn laatste oogenblikken. 

Ia het rapport van den kapitein- 

Ik deok aan U, A'bert Londres, die | dokter Ragu gedetacheerd in de 
aan U, Xavier de | residertie Battambang, in bet pro- 

veteraan in | tectoraat van Cambodja, over den 
dood van Hubert Hermans, staat het 
volgende vermeld : 

Hubert Hermans, Nederlandsch jour- 
nalist, 31 jaar oud, is in dea avond 
van den derden December 1940, te 
1830 u., door een scbot in de borst, 
afgevuurd met los kruit, waarbij een 
wond tot in de borstkas werd veroor- 
zaakt ea waardoor ook de onderbuik 
gzraakt werd, doodelijk gewond, toen 
bij zich op grondgebied van Cambodja, 
in de woning van den chef van het 
postkantoor te Poipet bevond: de 
overledene werd beschoten, toen hij 
zich met laatstgenoemde in gesprek 
bevond. 

Getroffen.   | Hermans zakte ineen, terwijl hij om 
bijstard vin ceo priesier vroeg. De   

  

Afdeeling Radio 

Fa. Yan WINGEN. 

Uw Radio Defect? 

Bel op Kediri 13! 

Radio van 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- 

veren. 

Buiten KEDIRI binnen 2 dagen. Uw toestel is 

dan tevens zoowel electrisch als mechanisch ge- 

controleerd, 

  

  

  

sSBOERDERIJE SCHRAUWEN” 
KEDIRI WATES 

MULOWEG / MADJENANG 
Telefoon Ked. No. 225 

PERCEEL-PAKISSADJI 

  

  

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' 

Ja 

Radioluisteraars, 
wordt lid van den Bond van Radioluiste- 
raars in Nederlandsch-Indis (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. 

  

 



  

gemaakt. 
lamiddels had de door den beer Bil- 

lerot opgeroepen priester te Sisophon 
zich naar de ziekenzaalter plaatse be- 
geven, waar deuit Battambang aange- 
komen ambulance-auto op de aankomst 
van den gewonde wachtte, 

De ambulance-auto van Sisophon 
was intusschen uit Aran-Chae vertrok- 
ken, nadat alles was gedaan om den 
gewonde z00 goed mogelijk te verzor- 
geo. Ht vervoer vond met de gema- 
tigde snelheid plaats, noodig om den 
gewonde schokken te besparen. Dank 
zij deze voorzorgsmaatregelen en de me- 
dicijoen, welke Hermans waren toege- 
diend, trad een betrekkelijke verbete- 
ring in zijn toestand in, waardoor we- 
liswaar niets werd afgedaan aan den 
ernstigen aard van de door hem be- 
komen verwondingen, doch waardoor 
bij bij bewustzija kon blijveo. 

Na aarkomst te Sisophon werd den 
heer Hermans—die gebeel bij kennis 
was—door een aalmoezenier, verbon- 
den aan de Missie te Saigon, de biccbt 
afgenomen: tevens werden hem de laat- 
ste sacramenten toegediend, 

De dood 
Oodangs de goede zorgep, waarme- 

de de gewonde door de doktoren van 
Sisophon omringd was geworden, ging 
de betrekkelijke veibetering io zijo 
toestand, die aanvankelijk was Inge- 
treden, spoedig in een steeds ernstiger 
wordende situatie over. 

De uit Battambarg sargekomen am- 
bulance-auto nam vervolgers de zorg 
voor den gewonde over en vertrok 
met hem uit Sisophon, Een hbalfuur 
later kwam de auto, waarin zch de 
dokterchirurg eo de luitenant-2pothe- 
ker van bet hospitaal te Battambang 
bevonden, de ambulance-auto tegen: 
de kapitein-dokter kon toen slechts 
constateren, dat Hermans was over- 
leden. 

Na aavkomst in het hospitaal te 
Battambang werd bet lijk van wijleo 
Hermans naar de lijkenzaal overge- 
bracht. 

In den ochtend van den vierden 
December 1940 kwamen de burgerlijke 
eo militaire autoriteiten vao Battam- 
bang, die Hubert Hermans, ondanks 
zija korte verblijf in hun midden, redse 
om diens groote kurdigheden hadden 
leeren waardeeren en onder wien bij 
zZich reeds vrienden had gemaakt, den 
over'edene een laatsten groet brengen, 
terwijl zij bloemenkransen op zijn 
lijkbaar deponeerden. 

Zestien uur lang bleef bet stoffelijk 
overscbot van Hermans, temidden van 
de laatste stoffelijke blijken van aan- 
hankelijkheid van hen, die zijo vrienden 

waren, opgebaardj vervolgens werd 
het lijk gekist. 

De lijkkist werd per trein van Bat- 
tambang naar Saigon, met bestemming 
he: Grail-hospitaal aldaar, gezondeo. 

DE UITVAART. 
Een treffende grafrede. 

In den namiddag van 6 December 

had de begrafenis van het stoffelijk 
overschot van Hubert Hermans plaats. 

Zeer velen hadden zich verzameld 
in de kapel van bet Grailhospitaal, 
waar pastoor Bellocg de absou:e ver- 
richtte, waarna de stoet werd gevormd 
en de laatste rit naar den doodenakker 
werd aangevangen. Twee volgwagens 
waren noodig om de tallooze prachtige 
kransen te vervoeren. 

Toen allen zich rondom de groeve 
hadden geschaard, sprak de heer de 

Lachevrotitre, president van bet pers- 

syadicaat, o.m. de volgende treffende 
woorden: 

nlk ben hier gekomen om namens 
de pers en de journalisten van Indo- 

'Chiva de laatste eer te bewijzen aao 
onzen algemeen geachten collega, die 

als slachtoffer van zij plicht is geval- 
len. 

»Nog slechts eokele urez geleden 

was Hubert Hermans vol levenslust en 
werkkracht. Het dramatisch einde van 
dit veelbelovende leven bewijst eens te 

meer, dat de journalist een strijder is, 

die ten allen tijde aan gevaar is bloot- 
gesteld. 

»Met de pen in de hand strijdt bij 

voor zija denkbeelden en zijn idealen, 

waakt bij voor bet algemeen belang, 

bepleit hij de zaak van een ieder, wijdt 

hij zich aan een intense propaganda 
voor zijn land en verdedigt bij zijo 
grond op het uur van gevaar. 

»Hij verricht zijo taak met volkomen 
negatie van zijo eigenbelarg, want bij 
zal niet mogen rekeven op de dank- 
baarheid van de menigte. Hij verricht 

stilzwijgend ziju taak niemaod immers 
slaat acht op zija dagelijks terugkeeren- 
de problemen van velerlei aard, nie- 

mand veronderstelt zelfs de gevaren, 
welke hem elke minuut omringen, ge- 

varen zoowel van moreelen als van 

physieken aard, 
»Hij riskeert elk moment te worden 

aangevallen om de meest onverwachte 

redenen en bij dient op elk moment 
op zija hoede te zijo, gereed om te 

pareeren, slechts zijn pen tot zija be- 
schikking bebbende. 

»Dat is zijo dagelijksch lot. 

nDat lot wordt nog verzwaard io 
benarde tijden, als die, welke wij thans 

doorleven, want dan moet hij z'ch" 

teneinde aan den vieuwsdorst van het   

    

    

    

     
   

                            

     

OPLEIDING TOT 

Officier- Vlieger 
Bij de Koninklijke Marine 

De Koninklijke Marine stelt jongelieden in de gelegenheid opgeleid te wor- 
den tot OFFICIER-VLIEGER. 

De candidaten, die voor deze opleiding in aanmerking wenschen te komen, 

dienen aan de volgende eischen te voldoen: 

1) Nederlander of Nederlandsch onderdaan niet-Nederlander zijn : 

2) opl April 1941 reeds 18 jaar doch nog geen 25 jaar oud zijn: 

3) een lichaamslengte van ten minste 1.65 en ten hoogste 1.90 meter be- 

zitten :") 

4) in het bezit zijn van &€n der navolgende diploma's: 

a) einddiploma HBS, 5-jarige cursus, afdeeling B of van een daarmee 

gelijkgesteld getuigschrift, 

b) einddiploma Zeevaartschool A of B of diploma 3e stuurman van de 

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. 

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

gelijk aan die vereischt voor de toekenning van het diploma M.U.L.O. 

Nadere inlichtingen worden verkregen opschriftelijke 

aanvraag bij de Eerste Afdeeling van het Departement 

der Marine — Batavi-Centrum. 

De termijn van aanmelding is opengestold tot 

1 Februari1941, 

4) Van de onder sub 3 vermelde eischen kan onder bepaalde omstandig- 

heden afgeweken worden. 

  

  
publiek te voldoer, begeven vaar dik- 
wijls de meest gevaarlijke plaatser. 

  

»Velen zijn Hubert Hermans voor- 
gegaan in een tragisch einde bij de 
vervulling van die taak, de omvang 
waarvan niemand, bebalve de journa- 
list zelf, ooit zal beseffen. Het is met 
Ontroering, doch ook”met daarneveos 
een gevoel van edelen corporatieven 
trots, in naam van alle jcurnalisten 
van Indo-China, dat ik hier ben ge- 
komen om een laatsten groet te bren- 
gen aan het stoffelijik overschot vaa 
den collega, die niet de vreugde zal 
mogen smaken zija mooie vaderland 
terugte zien, die hier den eeuwigen 
slaap zal slapen ia dezea Franschen 
bodem. 

»Hubert Hermans, ia oaam van de 
Fransche en Indo Chineesche jourra- 
listenbreng ik U dezen laatsten groet. 

»Rust in vrede temidden van ons” 

     

      

   

  

Beveiligt U tijdig!! 

Wij leveren : 

TELEFOON No. 52. 

  

    

  

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

RESIDENTIE APOTHEEK KEDIRI 

  

PROTESTANTSCHE KERK 

Hollandsche Kerkdiensten. 

19 Jao. '41 Kediri 9 uur v.m. 
Ls. Sikkeo. 

Blitar 9 uur v.m, 
Hr. v/b Vlugt. 

T.-Agoeng vur n.m. 
Ds. Sikken, 

Paree 6 uur o.m. 
Ds. De. Graaf. 

Madioen Ds. Sikken 

26 Jan. Pomo Ds. Sikken 
Madioen 9 uur ».m. 

19 , Kediri 
T-Agoeng 5 uo.m. ) Ds: Sikken. 

Paree 6 uur n.m. 
Ds. De Graaf. 

Blitar 9 u. v.m, v/d Vlugt, 

26 Jan. 9 uuc o.m. 

Pn 

Maleische Kerkdiensten. 

H. B. Matulessy 

19 Januari '40 Madioen 9 uur v.m. 
(Doop) 

26 Jaouari '40 Trenggalek 9 uur v.m. 
” » Tig.agoeng 4uur n. m. 

OOST -JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEN 

lederen Zondag, 

  

9 uur v.m. 

Te Kediri (Baloewertistraat), Blitar, 
Toeloengagoeng, Ngandjoek, e.a., te 
Paree 7 30 uur n.m. 

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 
lederen Zondag. 

le H. Mis 

2e H. Mis 

Lof 

6 uur v. m. Stille 

7.30 uur v. m. 

5,30 uur nam, 

Onderricht Kutb. Javanen 

  

te Kadir 6 uur v. m. 

130 uur v. m. 

5.30 uur Oo. m. 

H. Mis 
Hoogmis 

Lot 

6 uur ».m. 

te Blitar 

Bloemenhandel ,Besoeki" 
p/a ORION Telf. No. 97. 

  

Steeds versche bloe- 

men in voorraad, be- 

stelling van bloem- 

stukken, kransen etc. 

Beleefd aanbevelend. 

an 
TIEN yn Tp 
TENG HONG TJIANG 
VENDUHOUDER —  COMMISSIONNAIR 

MEUBELMAKER 
TRANSPORT — ONDERNEMING 

KEDIRI — Klentengstraat €4 — Telef. No, 107 

GROOTE COMMISSIE VENDUTIE 

Vrijdag, 17 Januari, 

in onze toko, Hoofdstraat, Kediri. 
v. im. 9 uur 

Gelegenheid tot bijbrengen van goc- 

deren. 

Adres voor: 

Moderne en antieke meubels. 

Staalmeubels ea ledikanten ver- 

chroomd of gelakt. 

Tweedehandsche meubels 

Emballeeren en transporteeren 
  

een mooie tennisbaan voor Dinsdag 

Woensdag en Zaterdag, gelegeo 

achter Soelpersdrukkerij p.m. 

f 6,— 

  

     



  

mena 

Buitenlandsch overzicht overgenomen uit het Soer. Hbid. 

DUITSCHLAND EN BULGARIJE. 

  

    
  

De Sovjet-regeering draagt geen kennis 

van de aanwezigheid van Duitsche troe- 

pen in Bulgarije, er arriveeren 

toeristen en handelsreizigers. 

  

M oskou, 16, Jan. (Reuter). Radio 

Moskou berhaalde de verklaring, dat 
de Sovjet-regeering onkundig is van 
de aanwezigheid van Duitsche troepen 

in Bulgarije. 
Er werd ook gezinspeeld op het door 

het D.N. B. terzake uitgegeveo dk- 

menti. 

Belgrado, 16 Jan. (Reuter) Ta'- 

rijke Duitschers komen als toeristen of 

handelsreizigers Bulgarije birnen. 

Geen nieuws van Strijd 

in Afrika 

Gairo, 16 (Reuter). Een door het 

Britche A'lgemeene Hoofdkwartier uit- 
gegeven communigu€ meldt, dat nog 

steeds geeo wijziging is gekomen in de 

situatie in Noord-en Oost. Afrika. 
Aan alle fronten duren levendige pa- 
trouille - operaties voort. 

Grensconflici breidt zich uit 
Havoi, 16 Jan. (Domei). Verno- 

men wordt, dat het grensconflict tus- 

sches Thai en Indo - China zich 13 de- 

zer tot een nieuwen sector beeft uitge- 

breid toeo Thaitroepen de Zuidwesi- 

grens van Laos overstaker, klaarblij- 

kelijk met bet docl in de richting van 

de steden Pakse en Basac op te ruk- 

ken. 

Thai-vliegtuigen, die da actie der 

infaoterie ordersteunden, bombardeer- 

den — naar uit latere bericbten blijkt-— 

14 dezer Pakse. 

Gevechten hebben thans 

Noordwestgrens van Laos, aan de 

Westgrens van Laos nabij Thakheten 

Savaonakhet ook in Zuidwest - 

Combodje, waar de Thai-troepen 

eveneens Indo- China zija binnerge- 

drongen. 

aan de 

en 

Ford zal meewerken 

New York, 16 Jan. (Reurer). 

Ford, die zoovls bekend, isolationist 

is, heeft heden in cen radiorede me- 

degedeeld, dat bij zijn massaproductie- 

apparaat ter beschikking van President 

Roosevelt za! steiler, 
  

  

Rusland. 

De situatie in Afrika. 

Russische visie. 

Moskou, 15 Januari (Reuter). De 

ernstige positie der Italiaansche troepen 

in Afrika vormt bet 

een lang artikel in het dagblad Trud, 
het orgaas der Russische vakvereeni- 

gingen. ,,Op basis van de Britsche 

cijfers” raamt het blad, dat bet Britsche 

leger in Libye eeo superioriteit van 

bijva twee tegen een over de Iralianen 

heeft. 

Het blad hier 

»Te oordeelen naar de ontwikkelingen 

is Eogeland met 100.000 man in den 

Soedan en cen gelijk aantal in Kenya 

van plan zija activiteit in Oost-Afrika 

uit te breiden. De ontwikkelingen zija 

van groote beteekenis voor het Afri- 

Onderwerp van 

voegt nog aan toe: 

kaansche oorlogstooneel en voor het 

verlangen der om den 

oorlog in Afrika af te doen, teneinde 

al hua pogirgen te concentreeren op 

het beslissende Europeesch2 siagveid”. 

Moskou, 16 Javuari ( Het 

vakvereenigingsorgaan ,, Trud” scbrijft 

Engelschen 

  

cuter), 

  

m.b.t. de situatie i lelandsche 

Z:, dat de actie ia dz Middel'andsche 

Zee op 10 dezer aantoont, dat de 

suprematie in de lucht niet voldoende 

is om de zee te beheerschen, 

Het blad voegt hieraan toe, dat d: 

Britsche vloot de Italaansche verbir- 

Afrika en Albani8 onmo- 

gsliik heeft gemaakt. 

FEUILLETON 

dingen met 

    

SPAANSCHE DUKATONS 
(Spanish Doubloors) 

Uit het Engelsch 

van 

Camilia Kenyon 

42) 
Tegen wil en dank moest ik de 

buitengewone scbranderheid en 't groo- 
te doorzicht van Mr. Tubbs bewon- 
deren—sinds zijn onvrijwillige onder- 

  

dompeling was onze secretaris even 

waterschuw als een kat — die zich voor 

elke mogelik aanraking met het 
hate 

vitsluitend de operaties te 

ge 
element gevrijwaard had, door 

land —te 

weten het z0oeken naar het graf van 

Bill Halliwell—op zicb te nemen,   

Itali. 

Luchtaanval op Catania 

Een der Duitsche bases ? 

Londen 16 Jan. (Reuter). Volgens 

een Italiaansch communigu& bombar: 

deerden Britsche vliegtuigen in den 

afgeloopen nacht Catabia. 

Verzekerd wordt, dat de schade ge- 

ring is, doch dat er cenige siachtof- 

fers vieler, 

Gemeend wordt, dat het Catania- 

Vliegveld ce der bases is, vaawasr 
de Duitsche 

vliegkampscbip 

aapgevallen. 

duikbommenwerpers het 
»lllustrious” — hebben 

Het vliegveld werd de cerste maal 
aangevallen in den nacht van Zondag 

op Maandag, twez dagen nadat de 

aanval op de ,Illustrious” aanving. 

Nadere bijzonderheden, 

Cairo, 16 Jan, (Reuter), Tusschen 

de dertig en vcertig vliegtuigen zijn 

uitgebrand dan wel zwaar beschadigd 

tijders de eersten aanval van de Ro. 

yal Air Force op het vliegveld Cata- 

nia op bet eiland Sicilia, in den nacht 

van 12 op 13 dezer, 

Ook Benghazi aangevallen, 

Msandag en Dinsdagnacht werd de 

Iteliaansche haven in Libye, Benghazi, 

op bevige wijze aargevallen. 

Waarschijnlijk ten gevolge van de 

zser onvruchtbare samenstelling van 
den bodem, was de landtong lang niet 
z00 dicht beboscht 

het plateau, waardoor bet enn uitge- 

als de vallei of 

zocbt recreatie-terreio voor Mr. Tubbs 

en zija twce metgezellinnen was. Want 

merkwaardig genoeg werd bij op zija 

zwerftocbten in dienst van de expedi- 

tie piets van de wijs te 

brengen standvastigheid door tante 

Jane en Miss Higglesby B:owne ver- 
gszeld. Ze liepen dan op een rij:je, 

met door 

ale drie met een parapluies Mc. Tubbs 

voorop, om hen voor de gevaren van 

een tropenbosch in den vorm van 

slangen en andere wilde dieren te be- 

schermen. 

»Denk toch eens aan, wat die man 

ter wille van ons riskeert”, zeide tar- 

te Jane na den tweeden of derden 

zwerftocht met van ontroering schit- 
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Deze feiten worden onthuld in een 

communigu€, dat heden door de Royal 

Air Force werd uitgegeven. 
Wat betreft deo aanval op Bengha- 

zi voegt het communigue er aan toe, 

dat de voorvaamste pier van de haven 

zwaar werd gebomdardeerd, 

Groote branden onstonden 

de gebouwen rondom bet 

kantoor. Andere bommen troffen ge- 

bouwen langs de kade, terwijl een 

aantal regeerings-gebouwen werd ver- 

miokt. Ook de scheepvaart werd aar- 

gevallen. 

onder 
douane- 

Op hun retourvlucht beschoten de 

Vliegtuigen van de R.A.F. bet vlieg- 

veld te Benina met machisegeweren. 

Twee vijandelijke vliegtuigen werden 

in brand geschoten en verpietigd, ter- 

Wwijl zen aantal andere toestellen werd 

beschadigd. Boven bet gebied tusschen 

Tobroek en Derna voerdenonze jacht- 

Vliegtuigen gestadig patrouilles uit, 

doch ortmoetingen vijand 

badden niet plaats. 

met den 

Verkennirgen boven Catania 

Fotografische verkenningen boven 

Catania toondea aan, dat de Britsche 

luchtaanval Zondagoacht doe!- 

treffeoder is geweest dan men dacht. 

Beba!ve dat — z0cals hierboven reeds 

gemeld — dertig & veertig vijandelijke 

vliegtuigeo uilbranden dan wel zwaar 

werden beschadigd. werd eea hbaongar 

gzheel verwoest, terwijl nog eea an- 

dere zwaar werd gebombardee. Op 

het vliegveld werden door de bommen 

verocorzaakte kraters waargenomen. 

van 

tenslotte 

den 
Het communigu&e maakt 

melding van aaovallen, die in 

pacht van den 14den dezer op Assab, 

in Italiaansch Oost-Afrika en den voor- 

afyaarden nacht op Asmara werden 

uitgevoerd, 

Alie Britsche vlieg'uiyen op €€ava, 

dat boven Libye omlaag werd ge- 

schoter, keerden veilig ia bunne bases 

terug. 

  

  

Abessinit. 
DE OPSTAND IN ABESSINIE. 

Nadere bijzonderheden. 

Khartoem, 15 Januari (Reuter). 

De opstand, die in Abessivi& smeul- 

de sinds bet land vijf jear geleden 
door de Italianen veroverd werd, barst 

thans in vlammaen uit. Aangemoedigd 

door het bericbt, dat keizer Haile 

Selassie zich op slechts enkele mijlen 
van de grens bevindt, scbaren de pa- 

triottische srrijders zich in alle deelen 

van bet land rondom zijn standaard. 

K!eine onafhankelijke groepen, die tot 

dusver Italit's geisoleerde garnizoenen 

bestockten, beginven zich thans tegen 

den gemeenscbappelijken vijand te 
vereenigen. Zij zija voorzien vas alle 

magelijke soorten modern: wapens en 

andere uirrustiny, waarvoor zij is ver- 
schiliende berichien van hun darkbaar- 

heid getuigd Uit de ia Khartoem 

Ontvangen berichter, kan worden af- 

geleid, dat de gebeurtenissen voor een 

groot deel worden gestimuleerd door 

een proclamatie, welke door de Royal 

   

  

Air Force op groote schaal werd uit- 

gestrooid, 

terende ooger, Niets dan ziju onver- 

saagde moed om zich te verdedigen 

als er iets uit de boscbjes mocht 

springeo.” 

Maar behalve een nijdige oude zeug 

met een worp biggen, door welk ge- 
vaar de drie parapluiestoteeo terug- 

tocht gedwongen werder, welke aan 
waardigheid wel iets te wenschen liet, 

sprong er tot het einde onzer eilands- 

dagep, absoluut niets uit de boschjes. 

Ieder lid van de expeditie, behalve 

ik, bad nu zijn vaste dagelijkscbe taak: 

ik behoorde voch tot de noch 
tot de zee-afdeeling, maar bungelde 

er, precies als de kist van Mohammed, 

beetja tusschen in. Wel had 

tante Jane me ia een grootmoedige 

land-, 

z00'a 

bui voorgesteld, om me bij het para- 

pluie-contingent io te lijven en bijna 

had ik 'r, bij de gedachte aan 't ge- 

zicht dat Miss Higglesby Browne bij   

    

Tot dusver concentreert de tegen- 

stand zich ia bet district Gojjam, bij 

het meer vaa Tana, in het Noord- 

Westen van Abessini#, waar de Ita- 
lIianen reeds lang gencodzaakt zijn 

binnen hun versterkte posities te blijven. 

De Galla's in het Zuiden hebben tbans 

aan den leider van het Gojjam-gebied 

verzocbt een afgevaardigde te zenden 

om den tegenstand tegen de Italianen 
io bun gebied te organiseeren, Ver- 

schiliende volkshoofden in het gebied 

ten Oosten van het meer van Tana, 
dat ongeveer 350 kilometer ten Noord- 

westen van Addis Abeba ligt, zouden, 

naar gemeld wordt, eveneens de wa- 
penen tegen de Italianen kebben op- 

genomen. Zelfs het uit negers bestaande 
deel der bevolking, die geregeerd wor- 

den door afstammelingen der vrozgere 
koningen, vechten tbans voor den 

keizer. De opstand ondervindt veel 

steua door het falen der I'alianen om, 

dank zij den verspreiden tegenstand 

der bevolking, bun gezag verder te 

vestigen dan binnen de voornaamste 
centra. In uitgestrekte gebieden van 

het land werd het bes'uur aan de 
Abessinitrs overgelaten. 

Een groote blunder der Italianen 

is, naar bet schijnat, de veroietiging 

door bommen en branden van veel 

Abessijnsche kerker en het om het 

leven brengon der priesters. Mussolini 

heeft wel groote sommen beschikbaar 

gesteld voor den herbouw, doch hier- 

van kwamen de patriottea niet onder 

den indruk. 

Turkije 
  

Demilitaire besprekingen 

Britsche militaire vertegen- 

woordigers. 

Avnkara, 14 Jao. (Reuter). De 

Britschz general Sir James 

Marshall Corawall en 

de vice-luchtmaarscbalk Em burst, 

vertegenwoordigers van het comman- 

do der Middellandsche Zee, die op 13 
dezer voor stafbesprekingen arriveer- 

veerden, werden later door den chef 

vao deo Turkschen 

maarschak T cbakmat 

generalen staf 

en de 

Ora an an in Si aa an Da 
Nog altiid in voorraad. 

Fe 
LL 

: 
't hooren van bet heuglijk nieuws 

zetten z0u, aangeromen. Maar naeen 

oogenblik van nadenken bedankte ik 

toch maar liever voor de eerj beter 

was 't om een permanent verlies van 

tante Jane via den 't hof-mokenden 

Mr. Tubbs te riskeeren, dan mezelf 

tot zulk een dagelijkscbe beproevirg 

te veroordeelen, Eo dus was ik den 

gebeelen dag, behalve wanneer het 

den Honourable Cuthbert“gelukt was, 

Om aan 't waakzame oog van den 

man met bet litteeken te ontsnappen, 

Op mijn eigen gezelschap aangewezen, 

1 

en tegen scherp 

Dank zij het buitengewone kookta- 

lent van Cookie, de veelzijdige vrucht- 

baarheid van ons eiland en niet te 
vergeten, onze meegenomen voorra- 

den, leefdea we als Sybarieten. Het 

riviertjz en de zee gaveo ons volop 

visch en wat de vruchten betrof, de 

boomen van de aanplanting brachten 

  

    

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 

beneden Soerabaiaprijzen, 
te leveren. 
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MAX FACTOR artikelen 

Thans compleet 
verkrijgbaar bij de 

agent: 

Toko ..MILADY“ 
Aloon-aloon-str.— 15 

  

  

  

KEDIRI. 

Ja 

plaatsvervangenden chef generaal 

Gunders ontvangen. 

Zij werden vergezeld door admiraal 

Sir Howard Kelly, een 

persoonlijk vertegenwoordiger van den 

commandant der Middellandsche Zee- 
vloot. 

Later bezochten de Britsche offi- 
Cieren met den Britschen ambassadeur 

den Tuckschen minister van Buiten- 

landsche Zakeo, Saracoglou. 

Ankara, 14 Januari (Reuter). Gz- 

neraal J. H. Marshall-Corowall en vi- 

ce-luchtmaarschalk T.W. Elmhurst zul- 

len tezamen met admiraal Sir Howard 

Kelly cen bezoek brengen aan de Turk- 

sche militaire instellingen eo defensie- 

z0nes, 

De siafbesprekingeo, die deze week 

te Ankara zullen plaatshebben, hebben 

geen bijzondere beteckenis, behalve dat 

zij de eerste zijn sedert de capitulatie 

vao Fraokrijk. 
Sedert deze gebeurtenis heeft zich 

cchter geen gelegeuheid voorgedaan 

voor informeele gedachtenwisselingen 

behalve tijdeos twee bezoeken van 

Turkschbe officierenaan Egypte ter be- 

zichtiging van de Britsche militaire in- 

stellingen aldaar. 

Het tweede van deze bezoeken viel 

samen met den Britscken aanval op 

Sidi Barrani en het verluidt, dat de 

Turksche delegatie ten zeerste voldaan 

was over hetgeen zij had gezien. 
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corcurreerende, dus 
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Cocosnoten, bananen en sinaasappelen 

in overvloed op. Door allerlei herin- 

neringen aan wat ik vroeger als kind 

ia zeeroover-boeken en boeken over 

kolonisten had gelezen, hoopte ik ook 

nog op een broodboom of een brood- 

wortel of hoe zooiets dan heeten mocht, 

maar tot mijo teleurstelling was geen 

van de tijdeljke Leeward Isle-bewo- 

vers ermee bekend. C-okie deed won- 

deren met de varkentjes, die elken 

dag als jachttrofeeen aan zija voeten 

werden neergelegd, maar ik kon 't 

nooit over mijn hart verkrijgen om 

met smaak een gebraden en keurig 

opgediende vermoorde baby te gaan 

verorberen, en een speenvarkentije geeft 

je nu eenmaal altijd dien indruk, 

Wordt vervolgd. 
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