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STADSNIEUWS 

  

    

Mutaties. 

We vernemen, dat de heer H.J.M. 

Vogeld, beheerder Isie klas bij het 

proviociaal zoutbedrijf albier, overge- 

plaatst is oaar Panaroekan. In zijo plaats 

komt dz heer P, W. P, Flem, beheerder 

3de kl. bij genoemd bedrijf, 

Overgeplaatst naar het inspectiekan- 

toor te Soerabaia, de le klerken ophet 

inspectiekantoor van Financito alhier, 

Th. Jamin en R. Mohamad Ismail Soer- 

jonegoro. 

Provinciale Raad. 

Tot lid van den provincialer-raad 

van Oost-Java is benoemd, de heer 

M. Soepandji, particulier te Paree. 

De beer Soepandji is namelijk gekozen 

lid van den Regentscbapsraad van 

Kediri en behoort tot 4€n van die leden, 

die steeds groote belangstelling toont 

in regentschapsaangelegenheden. 

V. IG. - bijeenkomst. 

We vernemen, dat de Vereeniging 

Indonesische Geneeskundigen op Zater- 

dagavond j.I. een bijeenkomst hielden 

te Blitar, ten huize van den heer Soe- 

maotri, Gouveroements Iodisch Arts 

aldaar, ter bespreking van eenige vak- 

belangen, Voorts werden afgevaardig- 

den gekozen ter bijwonirg van de 

Coofereotie te Barjoemas, weike in de 

maard April zal worden gehouden. 

Luchtbeschermingsoefeningen 

We vernemen, dat op 25, 26 en27 

Februari a.s. luchtbeschermisgsoefe- 

ningen gehouden zullen worden. Deze 

keer zal het niet alleen in Oost-Java 

plaats hebben, doch over geheel Java. 

Evenals de vorige keerep, alle zullen 

diensten hieraan deelnemen. 

Tariefverlaging. 

In &&a van onze vorige nummers 

hebben we gepubliceerd, dat de tarieven 

der electriciteitsmaatschappij ,Electra”" 

van Toeloengagoeng, een zustermaat- 

schappij van de Aniem, met ingang van 

1 Jan. 1941 verlaagd zijo, in verband 

met 't protest, uitgaande van een co- 

mi!& te Ti.-Agoeng. Nader vernemen 

we, dat de tariefverlaging ingevoerd is 

vanwege een besluit van het boofd- 

kantoor der Aniem te Soerabaia. Dus 

van een protest was geen sprake. 

De economische toestand. 

Aan het verslag omtrent den eco- 

nomischen toestand in deze residentie 
gedurende het laatste kwartaal van 

bet vorige jaar ontleenen wij nog het 

volgende. Hoewel hardel en verkeer 

den terugslag ondervonden van de 

oorlogsomstandigheden, deden zich 

toch geen bijzondere moeilijkheden 

voor. De opbrengsten der pasars ble- 

ven vrijwel statilonnair, De padiprij- 

zen bleven in de verslagperiode stijger: 
de klapperprijzen konden zich hand- 

haven op het peil van het vorige 

kwartaal, 
De vervoerscijfers van de Staats- 

spoor ea de Kediri Stoomtram toonden 

een stijging in verband met het tra- 

ditioneele familiebezoek tijdens de Le- 

barandagen. Afgezien van deze stijging 

FILIALEN: 

door bijzondere factorer, tconden de 

cijfers een achteruitgang. 
Het bedrijf van de Algemeene Volks- 

credietbank beweegt zich in stijgerde 

Ijo. 

Door de langdurige droogte steeg 

bovendien de behoefte der bevolking 

aan crediet. De achterstand bij de af- 

betalingen van de grondwoekerleenin- 

gen is zeer gering, Ook het bedrijf der 
desa-banken en -loemboengs breidt 

zich regelmatig uit, De achterstand is 
hier eveneens minimaal. 

Wat .enkele welvaarts indicatoren 

betreft wordt opgemerkt, dat de ia- 

ning van de landrente zeer goed ver- 

liep, 990/y van den netto-aanslag was   op het einde van 1940 reeds binnen: 

  

  

  

atavia C. Bandoeng, Cheribon, Djocjakarta, Djember, Malang, M. 
Solo, Poerwokerto. Agentschappen: Ambarawa, Bandjarnegara, Gombong, 

  

J.h. GOLOBERG 
JUBILEUM-AANBIEDING 

Uw gekochte Bril 
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jaten, Parakan, Salatiga 
Tarakan, Temanggoeng, Wonosobo. 

de acbterstand van 19/) is geheel te 

wijten aan bet regentscbap Toeloeng- 

agoeng, De opbrengst van de verma- 

kelijkheidsbelasting tooode een stijging 

in de gemeente Blitar maar een da- 
ling bij de gezamenlijke 

pen: de gemeente Kediri toont vrij 

stationnaire cijfers. 

regentschap- 

De opbrengst van de slachtbelasting 

daalde, evenals van het opium-debiet 

en de tabaks-accijos. De cijfers van 

den pandhuisdienst toonen een groc- 

teren iobreng en een kleinere lossing. 

Ben conclusie valt uit deze cijfers nog 

niet te trekkeo. 

De criminaliteit geeft een stijging 

te zien, vergeleken bij het vorige kwar- 

taal: overigens schommelen de cijfers 

  

  

   ioen, Magelang Modjokerto, Palembang, 
Tegal, Tiepoe) 

VENDU- & COMMISSIEK 

  

  

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

Emballeeren 
(Ook voor Europa en de buitengewesten) 

Transporteeren, Meubelmakerlj 

Handel in Nieuw- en Agentschap: 

Tweedehandsch Meubilair. 

van de verschillerde verslagperioden 

nogal op en neer. Het aantal zware 

diefstallen bedroeg bet vorige jaar in 
totaal 6163, tegenover 5524 in hetjaar 

1939. Wat de lichte diefstallen betreft, 
zija deze cijfers resp. 16709 ep 17166. 

  

ANTOOR V/H BRANTAS 

  

Java Koeikasten. 
| x 

Voor de zeevarenden, 5 " 
Voortdureod worden er nog ver. 

zoeken gedaan om boekenen tijdschrif- 

ten te zenden voor de zeevarenden. 

Wij vestigen er gaarne de aandacht 

op, dat mevr. Sayers, Insulindestraat,
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Heden en Morgenavond 

Warner Bros Comedie Schiager 

».WOMEN ARE L 
KAY FRANCIS PAT O'BRIEN en 

Komt U deze mooie film zien! 

IKE TIHAT” (Zoo zijn de Vrouwen) 
in de hoofdrollen. 

Donderdag 13 tm Zaterdag IS Febr. 

PAR 
Movita en Warren Hui 

Ea flm 
En boei icfdes-epos op 

| houden. 
film, die wij U warm 

Gong's meer dan «chi 

99 
Met 

opgeromen in 
  

    

in de 

eerd bim-ch ager 

DISE ISLE" cc.» zudse tayie) 

STILLE ZUIDZEE, een eiland in de 

aanbevelen | 
Vooraf : SPECIALE ATTRACTIES!!! 

1. Gaumont British News 
2. Universal Oorlogsnieuws, 

hoofdrollen, bijgestaan door verscheidene andere uitstekende artister. 

de schitterende natuur van Samoa-eilanden. 
cn welke een ieder tot bet einde 

No 9 

Mist dit niet!! 

  

   

  

   

  

agen 

"roodike en 

| slr I HAD 
Mt Gloria Jran, ber sehat 

  

tijd weer zal verteederen en 
ukksijke di ren brengt ! 
Vooraf : Sbeciale Atiracties! 

Woen Sdag 

Met de eminente srerren , rc . 

Een verhaal over het leven, de licfde en bet huwelijk in New York s vroolijkste, levendigste kringen. 

Esn film met vele nicuwe vondsten keurige en amusant: dia'007, beschaafd spel en ultra moderne settings. 

MAXIM THEATER 
13 Febr. 

3 SMART GIRLS GROW UP" 
Een film, die Uw dagelijkscne zorgen doet 

deze mooie film vooral piet te missen. 

Vriidag 14 t/m Zondag 

12 en Donderdag 

vOoraanstoar de sterren.   

a trekkelike fiim-enager 

u tg» 11 jang meisja, dis opnieuw tot 

Universal Oorlogsjournaal. 

  

I6 Febr. 

MY WAY“ (De Schalksche Rakker) 
komt in een rol, die U tegelijker- 

rrukken, Ziet deze tweede groote film van Gloria Jean, die U vieuwe ver- 

Kortom een zzer aardige film, die niemand missen mag !! 

Ghumont British N-ws en 

  

Stadsgemeente Kediri. 

Opgave van 

P der begrootin 
ontvangsten over de maand Januari 1941 

g voor 1941 
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Totaal G-wone Diens f 1483367 f 178004, — f£ 31241,71 

Totaai Bui » 81459 IL, 9775,— »— 411,27 
nen IT 

er J ” — » “— » 11658,16 

diensijaar 1940 1 

Totaal Gsneraal | 15648,26 | £ 187779, — £ 43311,14 

en mevr. van den E-ckbour, Nyadisi- Uitgebeide maatregelen werden ge- 

mostraat, alhier zich belastten met bet | nomen om deze malaria-explosies te 

inzamelen van lectuur, bestrijden: er werd kinine verstrekt 

Bridge - Drive voor de 

   

Grieken, 

Wi berinnerea hierbij aan de 

bridge-drive voor dames ten bate van 

het steunfonds voor de Grieker, wel- 

    

   12 Februari a.s. wordt 
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ke Wo 9 
ia de societeit Brantas. 
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Koele 

zullen 
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dig te weten op hoeveel 

  

gerekend kan worden, 

  

t het op bijzonderen prijs gesteld, 

mogelijk men 100 spocdig 
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Ernstige Malaria - Explosies. 

    

   

Blikens 

   Er 

malaria - exp osies 

worden versi 

geconstateerd 

   

    

Lengkong (regentschap Nyanc 
en vooral langs de geheele Zuid 

is ber district Lodojo (Biitar) in 
ceniye onderdistricten van Toeloerg 

Ajoeny, werd de bevolking ia ernstig 

a loor de mularia asngetast, Er 

Wwaten desa's, waarvan alle bewoners 

san melaria ledeng ook de culiuuron- 

d em g-na de Zwdkust werder 

getroften, 

en de gsnceskundige dienst werd ver- 

sterkt met extra-personeel. Ook werd 

in veischillende desa's overgegaan tot 

het gratis uitdeelen van voedsel, waar- 

voor door de regeering ook gelden 

werden beschikbaar gesteld, 

De oorzaak 

waarschijn ijk te zoeken in de langdurige 
van deze explosies is 

droogte, waardoor poelen van brak- 

water werden gevormdachter de rivier- 

moudingen van de Zuidkust, welke 
waren dichtgeslibr, Jareniang zijo der- 

gelijke hevige explosiesniet voorgeko- 

me, 

Wanneer de bandjirs de riviermon- 

dingso weer hebben uitgeslepen, wordt 

pas verbetering van den toestand ver- 

wacht. Iotusschen bebben de getroffen 

maatregelen reeds bun uitwerking ge- 

toond, Van de 9351 personen, die ia 

de verslagperiode door malaria werden 

aangetast, waren er op ultimo Decem- 

ber 1940 nog 1841 zick. 

Afscheid der matrozen. 

Vrijdagavood had in de societeit 

Brantas, weike door het bestuur ter 

beschikking was gesteld, een afscheids- 

feest plaats voor het 8-tal matrozen 

van de Van der Zaan, hetwelk bier 

arie dagen bij ecnige families gastvrijs 

heid heeft genoten. Het was een zeer 

yesiaagd feest, waaraan ongeveer 90 

personen deelramen. Zaterdagmorgen 

vertrckken de mat:ozen naar de onder- 

neming Soember Petoeng om verder 

de residentie Kediri 

maken. 

met kennis te 

S.H. 

RICHE THEATER. 

Heden Il en Woensdag 12 Feb. 

Warner Bros verrukkelijke Come- 

die-Schlager 
»WOMEN ARE LIKE THAT”   

(Zoo zijn de vrouwen) 
het pertecte romantisch 

Kay Francis—Pat O'brien en andere 

vooraanstaande artisteo. 
Het verhaal betreft het leven, de 

liefde en het huwelijk in New York's 
vroolijkste, levendigste kringen, die 

der menscher van het publiciteitsvak. 
De bekende mode-ontwerper Orry 

Kelly cregerde de vele snoezige toilet- 
jes voor de charmante Kay Francis. 

U zult genieten van deze verrukke- 

ljke Comedie met, vele nieuwe vond- 

sten, keurige en amusante dieloog, 

beschaafd spel en ultra-moderoe set- 

tings. 
— — Een film, die U beslist niet 

voorbij mag laten gaan!— — 

MAXIM THEATER. 

Heden 12 eno Donderdag 13 Feb, 

Universal's pracbtvolle fimschlager 

»3 SMART GIRLS GROW UP” 

met de allerbekoorlijkste Deanna Dur- 

bin-Nan Grey en Helen Parrish, 
bijgestaan door Robert Cummings— 

Charles Winnioger bekende 

spelers. 

met team 

e.v.a, 

Deanna komt tot U in deze haar 

aantrekkelijkste film, waarin zij char- 

manter en aanbiddelijker is dan ooit. 

Een film, die ongetwijfeld Uw da- 

gelijksche zorgen doet vergeten. 

Wi raden dan ook een ieder aan, 

deze zonnige film vooral niet te mis- 

sen. 

  

Om den dood van 
Chiappe. 

Officieel Italiaansch 
communigue. 

Londeo, 8 Febr, (Reuter). Het vlieg- 
tuig, dat wijlem Jean Chiappe, den 
beroemden prefect van politie van 
Par.is, vervoerde toen hij op weg was 
paar Syri& om de functie van hooge- 
Commissaris te aanvaarden, werd door 
eea Italiaansch vliegtuig neergeschoten. 

Deze categorische verklaring werd 
heden gedaan door het Vrije Fraosche 
dagblad ,France”, dat te Londen ver- 
scbijnt, in een boeiend artikel van zes 
kolommen, waario documentaire bewij- 
zen worden geleverd ter weerlegging 
van de beweringea van de propaganda 
der as-mogendheden, dat het vlieg- 
tuig van wijlea Chiappe door de Brit- 
ten werd neergeschoten, 

De bewijzen werden vermeld en uit- 
gezocht door den correspondent te 
Lissabon van ,,France”. 

Het voornaamste bewijsstuk is een 
Communigu€ van bet Italiaansche minis- 
terie van lucbtvaart, dat op de gebrui- 
kelijke wijze op den 28sten November 
1940 werd uitgegeven, doch werd aan-   gehouden door den Italiaanschen censor.   

De correspondent te Lissabon schrijf: 
mhet lijavliegtuig” van de ,,Air France”, 
bestuurd door Guillaumeot, den Frar- 
schen vlieger, die beroemd was om zijo 
talrijke vluhteo over den Noordelijken 
en Zuideliiken Atlantischen Oceaan, 
had Jean Chiappe en nog vijf passa- 
giers aaoboord toen het in den middag 
van den 27sten November 1940 bij de 
kust vao Sardini& door een Italiaansch 
gevechtsvliegtuig, dat boven dit gebied 
patrouilleerde, tijdeos den grooten 
Engelsch-ltaliaanschen zeeslag bij kaap 
Teulada, werd neergeschoten. 

Deze zeeslag, waarbij de Italianen 
verschillende oorlogsschepen verloren, 
bad plaats in den ochtend en middag 
van den 27sten November. Hij werd 
beschreven in een communigu€ van de 
Italiaaosche legerleiding vao 27 Nov. 
des avonds, Een meer gedetailleerd 
communigu€ werd uitgegeven op den 
28sten Nov. en tenslotte verstrekte nog 
het Italiaansche ministerie vao lucht- 
vaart dienzelfden dag des middags om- 
streeks 5 uur een lang communigut 
terzake. Zooals gewoonlijk, werden 
cenige dozijoen afscbriften van dit com- 
munigue verdeeld onder de Romeinsche 
en provinciale versiaggevers, evenals 
aan eenige Amerikaarsche eo provin- 
ciale verslaggevers. Het werd om- 
geroepen ia de uitzending van nieuws- 
berichten van zes uur s' avonds Ita'iaan- 
schen tijden de volgende woorieo wer- 
den stenografisch opgzteekend door den 
luisterdienst van een neutrale regeering: 
»behalve dezen slag bij kaap Teulada 
vielen des middags vliegtuigen van ons 
commando gevechtsvliegtuigen, welke 
bij de kust van Sardini2 patrovilleer- 
den, een groot vliegtuig, waarvan het 
type niet kon worden vastyesteld, aan. 
Men meent, dat dit vliegtuig is neer- 
geschoten”. 

Jotusscben worden echter — zonder 
twijfel nadat bericbt Vichy ui: was ont- 
vangen, dat men noodseinen had op- 

gevangen van Chiappe's vliegtuig —alle 
afschrifteo van het commusigu€, waar- 
in dit verhaal stond, gesuppremeerd 
door de censors in het Pallazo Chigi 
te Rome. Alle ochtendbladen versche- 
nen den volgenden morgen met het 
commun'gu€ van het ministerie van 

lucbtvaart, waaruit echter het verhaal 
van bet neergeschoten vliegtuig was 
gescbrapt. 

Er zat echter een maas in bet uet 
van den censor. Het groote te Turija 
verschijneode dagblad ,,La Stampa” 
drukte het geheele communigut af, zo0- 
als het oorspronkelijk was uitgegeveo. 
Het had dit commuvigue in den vorm 
van eeu .speciaal bericht” ontvangea 
van zija correspondent te Rome, die 
het geheele commurijut seinde. 

Hoe deze correspondent door de 
mazen van het net kroopzal wel nooit 
bekend worden. doch de juiste verta- 
ling van de photo-statische copy van 
zija bericht io ,,La Stampa” luidt als 
volgt: ,onze gevechtsvliegtuigen pa- 
trouilleerden geruimen tijd teo Zuiden 
vas Kaap Teulada, teneinde loodsope- 
raties van onzen beschadigden torpe- 
dobootjager ,,Lanciere” te beschermen. 
Den gzheelen dag deden zij bescher- 
mende en onderscheppende aanvallen 
rond eo bij Sardini&, o.m. een vlieg- 
tuig aanvallend, waarvan bet type niet 
kon worden vastgesteld. Men meent 
dat dit vliegtuig is bescbadigd”. 

De correspondent te Lissabon vaa 
»France” geeft dan het verhaal voor- 
zoover Vichy erbij betrokken was, dat 
hj beweert te hebben samengesteld uit 
gesprekkeo met functionarissen, poltici 
en journalisten ui? Vichy en Parijs, die 
sinds het einde van November een 
bezoek aan Lissabon hebben gebracht. 
Hj zegt: .het eenige bericht, dat 
Vicby bereikte, was een S.O.S. van 
bet vliegtuig van Cbiappe, dat door 
het radiostation van het vliegtuig Ma- 
riguao te Marseille werd opgevangeo. 

  

Geestelijk paraat. 
  

Io dit b'ad vao Januari j. |. heb- 
ben wij een artikel gewijd aan het 

belang eener sterke geesteshouding, 
aan de noodzakelijkheid om in dezen 

strijjd welke de toekomst der mensch- 

heid als inzet heeft, geestelijk voorbereid 
te zija om, met uitschakeling van alie 

persoonlijke belangen en verlangens, 

desnoods het offer te kuaven brengen, 
dat de persoonlijke waardigheid redt, 

ea de onoverwinnelijkheid van den 

geest bevestigt. 
Vrijdagavond brachten de bladen 

(wee berichten. 

Eta was over een Hollandsch sol- 
daat, die op een punt van de Greb- 
belinie alleen io een stelling achterbleef 

met een zware mitra Ileur. De Duitschers 
kwamenj bij schoot reer, rij na rij. 

Ze wisten achter hem te komen, en 
bij dat merkte sleepte hij de 

zware mitrailleur uit de stelling, en 

schoot, totaal ongedekt, verder, De 
Duitschers wierpen handgranaten : de 

toen   
eerste verbrijzelde zija helm, ezn vol- 
gende zijn linkervoet. Hij vuurde verder. 

Een andere handgranaat sloeg de helft 
van ziju anderen voet en een stuk uit 
zija been weg. Toen viel bij peer. 

Hij had zija plicht gedaan tot het 
Uiterste en de persooolijke conseguen- 

ties Diet geteld. Hij was paraat, 

geestelijk paraat. 
Het andere bericht ,.... 

Wij hebben hetreeds eerder gezegd: 

in dezen striid spelea persoonlijke 
gevoelens geen rol. Dit is een oorlog 

met de hoogste menschenwaarden als 
inzet. Er kan op deze waarden geen 
recht bestaar, indien men daarvoor 

Diet tevens alles offereo wil, en offeren 

kan. De zwakken gaan daarbij onder. 
Maar zij tellen niet. Over geest bevestigt. 

Slechts geestelijk paraat zijo, bereid 

zija om al het persoonlijke te offeren 

voor bet groote doel, kan den strijd 

doen voortgaan en dit doel voor onsen 
ons nageslacht behouden doen blijven. 

  

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 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.



  

  

PROTESTANTSCHE KERK 

Hollandsche Kerkdiensten. 

  

16 Pebr. Kediri 9 uur v.m. 
Ds. Sikken. 

Blitar 9 uur v.m. 
Hr. W. v.d. Vlugt. 

T.-Agoeng 5 uur o.m. 
Hr. W. v.d. Vlugt. 

Paree 6 uur ».m, 
D:. Sikken. 

23 Febr. Madioen 9 uur vm. 
Ds. Sikken. 

Kertosono 5 vur »,m. 
Ds. Sikkeo. 

2 Maart Kediri 9 uur v.m. 
Ds. Sikken. 

Blitar 6 uur ».m. 
Ds. Sikken. 

  

  

Malaische Kerkdiensten. 

H. B. Matulessy. 
16 Febr. '41 Trenggalek 9 uv. v.m 

T.-Agoeng 4 u.     ».m. 
28 Febr. '4| Madioen 10.30u. v. m. 

Ngawi Lu». 

26 Febr. '41 Kediri 6.30 u. o.m, 
Voor Zending. 

ema 

OOST -JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEN 

lederen Zondag, 9 uur v.m. 

Te Ke (Baloewertistraat), Blitar, 
Toeloengagoeng, Ngandioek, ea., te 
Paree 7 30 uur n.m, 

  

    

       

          

    

  

     

  

|! Deze ,Vliegende Hollander” 
vraagt om vliegtuig-telegrafisten 

Tndis ln 2 
Natuutlijk, India blijft niet achterl De nieuwe Hudson 
bommenwerpers van de Koninklijke Marine worden met 
vliegtuig-telegrafisten uit Indis bemand. Jongelui, weest er 
bij en meldt U aan voor opleiding tot vliegtuig-telegrafist 

om bij de Koninklijke Marine vanuit Engeland den vijand 

te bestrijden. De toelatingseischen zijn: Einddiploma Mulo 
of daarmee gelijk te achten opleiding, Nederlander en 
minstens 17 jaar oud zijn. Vraagt nadere 
Inlichtingen op onderstaande coupon, 

KONINKLIJKE MARINE 

    

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 n. m 

te Blitar 6 uur v. m. Stile H. Mis 

1.30 uur v. m.  Hoogmis 
5,30 uur ». m. Lof 

Osderricht Kath. Javanen 6 uur n.m 

MAX FACTOR artikelen 
Thans compleet 

verkrijgbaar bij de 

agent: 

Toko ..MILADY“ 
Aioon-aloon-str.— 15 

KEDIRI. 

    

    

TENG HONG TJIANG 
MEUBELMAKER 

T — ONDERNEM 

  

NNAIR 

   
   

     

   

    

Nevenstaande cou-: TRANS 

pon uitknippen, .op I: 
een briefkaart plak- 
ken en opzenden 

aan den 

Wervingsambtenaar, 
Departement der” Marine, 

Batavia- Centrum. 

    
   

COUPON Gaarne zou ik van U volledige inlichtingen 

ontvangen over da aanneming en opleiding tot vlicgtuig-telegrafist 

bij de Koninklijke Marine. 

   KEDIRI — Kie 64 — Toiaf, No, 107 

VENDUTIE 

wegens vertrek van den Weledelen 
Heer J. P. van LING 

Assistent bierbrouwer b/d A,B C, 

Sekartadjiestraat 3 — Kediri 

Kijkavond, Donderdag, 13 Febr. 1941, 

van 5 tot 7 uur namiddag. 

    

   

      Nsam:   

         

     

  

Genoten onderwijs: 

Adres: 

  

        
Nationaliteit : 

Adres voor: 

Moderne en anticke meubels. 

Staalmeubels en ledikanten ver- 
chroomd of gelakt. 

Tweedehandsche meubeis. 

Emballeeren en transporteeren. 

ren mooie teonisbaan voor Dinsdag 

Woensdag en Zaterdag, gelegen 
achter Snelpersdrukkerij p.m, 

t 6,—   
- - motatamnaa 
De Fransche torpedobootjager | Bison” 
vond een ,Air France” .reddingsgordel, an 
welke in de Middellandsche Zee dreef, 
De gezaghebbende autoriteiten te Vichy 
stelden een communigu€ op, waarin Bloemenhandel .esoeki" 
slechts werd verklaard, dat een viieg- 
tuig van de ,Air France” boven de pja ORION Teif. No. 97. 
Middellandsche Zee was neergeschoten 
Sa Eogelsch-Italiaansch lucht- Steeds versche bloe- 

Laval, die toeo vice-premier en mi- men in voorraad, be- 
nister van buitenlandsche zaken was, - 
pam daarmede echter geen genoegen. stelling van bloem- 

LUC HTBESCHERMING | 
Beveiligt U tijdig !! 

Wij leveren : 

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

| RESIDENTIE APOTHEEK KEDIRI 
TELEFOON No. 52. 

    

              

     

    

  

  

Hij gaf opdracht, de woorden ,,door 
een Britsch gevechtsvliegtuig”” in het 
Communigu€ op te nemen. 

#Den volgenden dag”, aldus vervolgt Beleefd aanheveend. 
de correspondent te Lissabon van | mna 
»Fraoce” ,deden alle orgaoen van de | 
totalitaire propaganda een krachtigen 
aanval op Eogeland” 

stukken, kransen etc. 

  

 



  

  

Buitenlandsch overzicht overgenomen uit het Soer. Hbid. 

Engeland en Z. 0. Europa. 

De Britsche gezant te Boekarest werd 
door de regeering te Londen terug 
geroepen, en bereidt thans tezamen 

met geheelen staf vertrek voor. 

Londen, 10 Fedruari (Rsuter). Van 

gezaghebbende zijde wordt vernomer, 

dat de Britsche gezant te Boekarest 

werd teruggeroeper, 

Londen, 10 Februari (Reuter). 

Bevestigd werd, dat de Britsche 

regeering besloot den gezant te Boe- 

karest terug te roepen. 

Pozkarest, 10 Februari ( Reuter ). 

Officieel werd bekendgemaakt, dat de 

Sir Reginald 

Om zijn paspoorten verzoch". Hj hoopt 

15 

staf va 

Britsche gezant Hoare, 

  

dezer 

  

op of na den met zijo 

50 
eerste beschikbare boot te vertrekken, 

Volledigen 

  

personen per 

Petain houdt vol! 

Berlijo, 10 Febr, (Reurer). Officicele 
Duitsche kringen vernamen uit Vichy, 

dat volgens welingelichte kringen ai- 

daar geen volledige wijziging van bet 

Fravsche kabinet 

V66r het midden der volyende week. 

Londen, 10 Februasi (U, P. 
geruchr bljf: de ronde doen, 

Duitschers bereid zijo om Lavai te 

zal plaatshebben 

      

te stellen en een andere oplossing te 

zoeken voor de impasse in Frankrijk, 

ia verband met Petains starre weige- 

ring om Lavals eischen, met betrekking 

tot een onbeperkt premierscbap en 

het recht om een eigea kabinet te 

vormen, in te willigen, 

Offensief in Afrika blijft vorderen 

Czico, 10 Febr. (Reuter). Een heden 

door het Britsche hoofdkwartier uit- 

geyeven dat 

Mersa Teclai en Karora in Erytbrea 
door de Britsche troepen werden bezet. 

Het communiguk voegt hieraan to, 

Communigu&k meldt, 

dat de druk op de vijandelijke stel- 

lingen rond Keren voortduurt, Zuid- 

Afrikaansche toepen zijo thans 80 K.M. 
in Zud-Eriiopi& doorgedrongen en 

bevinden zich thans inhet gebied van 

Hobok. 
De zuivering van de gebieden in 

Lybis tot El Agheila verloopt bevre- 

digend. De inteosieve patrouille - acti- 

viteit io Italiaansch Samaliland duurt 
voort, 

  

Engeland en Roemeni& 

Londer, 10 Febr, (Rcuter). Offci- 
Londen 

dat enkele maanden geleden Duirsche 
eele kringen te wi 

  

en erop, 

troepen in kleinen getale in Roem:    
begonnen te arriveeren, Het hco 

  

Roemeensche regeering deelde toen 
den Britschen gezavt mid», dat deze 

Duitsche troepen in Ro-meri& wars 
gskomen om het Ro ms nsche leger te 
insiueeren in de merhoden der moder- 

ne oorlogvoeriog. Deze irsiructie heeft 

    

onyetwiffeid plaass yhaden de verde- 
te ortwikkeling is, dat de Duits 
hgesed pin Ro Bale 
ten expeditionsaire 

  

opbouwi en op ve 

  

billende strategi- 

scbe punten grooie hoeveeiheden mu- 

H- en brandstof concentreert,     

  

     

    

     

  

   

  

        
     

F senscbe gebied wordt dus door 
de Duitsche militaire macht als mili- 

taire basis gebruikt ter bevorder 

vav de Duissche oorlogspianneo. D: 
he maatreyelen werd omen 

C ting van de le der 

Roemeensche reg Onder deze 

Omstandighe is de p' e der Brit- 

sche legatie onmoyelijk worden en 

Hoare werd gi sirueerd met z 

en de o hem ressorteere 

sulaire a tenaren te verirekkeo. I 

vertrek zel bi kele dagen p'aats- 

hebben. 

Overzicht van situatie. 

Londen 9 F-bruari (Reute 

militaire sg t van 

Sir Hubert Go schrijft 

FEUILLETON 
SPAANSCHE DUKATONS 

(Spanish Doubioors) 

Ulit het Engelsch 

     
dat de 

  

van 

Camilla Kenyon 

49) 

Ik hoopte, van dit plateau 

  

wat meer van bet eiland zou kuonen 

zien dan de beperkte 

Lant Bay. 

glimp van de 
kamp door bet 

omgeving van 

de laatste 

tenten van 

Maar 

  

toen 

wite het 

bosch aan mija oog 
Onttrokken werd, en het vertrouwde 

geluid van de branding eerst tot een 

zacht gemurmel wepgstierf en eindelijk 

geheel door het aanhoudend ruischen 

yan de coCospalmen overstemd werd, 

    
  

sneile uiterst belangrijke opmarsch van 

hetleger van Generaal Wavell in Ly- 

ki8, welke thars reeds El-AgLeila, aan de 

Golf van Sirte, heeft bereikr, 

schijat te wijzer, dat een groote be- 

erop 

slissing is gevomen en dat de Britsche 

troepen thans snel io de richting van 

Tripo'i oprukken. 
Dit heb ik reeds in mija vorig ver- 

slag voorspeld,—aldus de correspon- 

dent—, 

  

arin ik erop wees, dat her 

de 

dergeliiken opmarsch niet z00z1eer van 
nsico en mosilijkheden van een 

militairen als wel van physieken aard 

in feite was bet 

  

zij:3 een 

vraasstuk van bevoorrading. 

De militaire hulpbronnen van bet 

fascistische leger in Lybi& moeten bij- 

na gehzel vernietigd zijn en er kan 

niet zulk een formidabel leger worden 
evormd, dat daarmed: aan de Brit- 

sche strijdkrachten zan het einde van 

hoofd kan 
den geboden, daar vele duizenden 

baar langen opmarsch bet 

wc 

  

Italisansche krijgsgevangenen en groote 
hoeveeihedea uitrustings-materjaal te 

Benghazi ia Britsche handen moeten 

zija gevallen, Bovendien mocten de 
verschrikkelijke moreele en materieele 

die de Italianen hebben 

geleder, a'smede de gevangenneming 

verliezen, 

van z0ovele Italiaansche generaals en 

  

le 
  len van din Italiaanschen geveralen 

staf uiterst groote moeilijkheden vcor 

bben doen ontstaap. 

   ca anderen kant worden den 

voordzelen geboden 

Coor een spoedige bezetting van Tri- 

Britten z00vele 

ke 

cen zeer onpleizizrig gevoel dat, gelocf 
ik, door menscher, 

  

k in de buurt van mija maag 

cie volgeos hun 

cigen zeggen ervan houder, de dingen 

bij hun waren naam te noemen, aogst 

gencemd zou zijo. Ik had een gewaar- 

wording, of ik door een zeer sterk 

touw, dat achter mijo ceintuur vast- 

gekaoopt was, naar de niet zeer roem- 

rijke veiligheid van bet kamp terug- 

getrokken werd. Gelukkig rees op het 
oogenblik dat het touw op zija bardst 

trok, cen visioen voor mija geestesoog 

op van drie parapluie's op een rijtje 

en van mr. Tubbs, die zija manuelij- 

ken boezem dagelijks aan nietbestande 

gevaren blootstelde en ik besloot me 

z00 te houden, dat ik me bij de berin- 

beriag aan ce vele sup€rieure glim- 

lacbjes, waarmee ik tante Jane,s rhap- 

sodic&n over den meer dan moedigen 

mr. Tubbs aangehoord had, niet zou 

  
  

poli, dat het iedere poging daartoe 

waard is, Zoowel voor de Britsche 

vloot als de luchtmacbt zal Tripoli 

van enorme waarde zijn. De bezetting 

van Tripoli zal pamelijk sterken en 

ongunstigen invloed hebben op de 

Duitsche plannen en zal veel bijdra- 

gen tot het versterken van de vast- 

beslotenheid van een eventueel wei- 

felende regeering. 

Het lijkt erop, dat de Duitsche 

luchtmacht, die naar Sicili8Z werd ge- 

zonden, reeds zeer verzwakt is door 

de hevige afstraffing, welke zij heeft 

gehad. De Britsche vloot heeft name- 
ljk Genua aangevallen en is ook 

andere gebieden van de Middelland- 

sche Zee binnengevaren zonder een 
enkelen keer last van den vijand te 

hebben ondervonden. 

Ia Ethiopis dusen de Britsche vor- 

deringen voort en het ernstige gevaar, 

dat Itali's positie te Massawa bedreigt, 

wordt duidelijk door den hertog van 

Aosta erkend, daar hij zija front in 

de nabijheid van Keren hbeeft versterkt 

en en tegenaanval inzette in een 

krachtige poging om den Britschev 

opmarsch tot stard te brengen. 

Het is hier evenmin als elders nood- 

zakelijk voor de Engelschen om front- 

aanvallen uit te voeren en de Eogel- 

schen hebben gelegenheid om ma- 
noeuvres Uit te voeren voor een Op- 

marsch nzar Massawa. 

Italie 

De beschieting van Genua 

En de bombardementen 

Londen, 9 Febr. (Reuter). Genua, op 

drie na de voornaamste plaats in Ita- 

iB, is de voornaamste zeehaven en cen 
belangrijk scheepsbouwcentrum. 

Hoewel het de eerste maal in den 
huidigen oorlog is, dat Gebua van de 

zee uit werd gebombardeerd, hebben 

de bommenwerpers van de R.A.F. de 
havens eo fabrieken van deze stad 

reeds vier malen aan een bombarde- 

ment onderworper, 

In een te Rome uitgegeven officieel 
communigu€ worden de aanvallen door 

Britsch2 vliegtuigen op vliegvelden op 
de eilanden in de Engeische Zee toe- 

gegeven. 
Het communigu€ meldt dat eenige 

schade is aangericht: 

Italiaansch communig€ 

Rome, 10 Februari (Reuter). Het 

Communigu€ van de Italiaanschz leger- 
leiding maakt gewag van het bombar- 

dement vao Gznua. Het beschrijft hoe 
een smaldeel van de Britsche vlcot 
Genua naderde order dekking van een 

dikken mist. In weerwil van het on- 

middelrijen veroorzaakten de salvo's 

ljke optreden van de kustbattezware 

Het communigu€ vermeldt 

eveneens de Britsche luchtaanvallen op 

Livorvo en Pisa. 

Het Italiaansche communiguk van 

vandaag werd een kwartier later dan 

gzwoonlijk voor de radio uitgesproken. 

schade. 

De duce heeft last met 

het weer 

Wat betreft den ,,dikken mist” waar- 

rover het communigk spreekt met be- 

trekking tot de vlootactie voor Genuz, 

behoeven te schamen, Dus marcheerde 

ik met mijn hand in de buurt van de 

revolvertasch kordaat den heuvel op, 

terwiji ik alle moeite deed, om niet 

hoorbaar naar adem te snakken, als 

er een blad ritselde of als op een 

kleise afstand een cocosnoot met een 
doffen slag op den grond viel. 

'Tusschen de dicht opeen staande 

stammen van de cocospalmen groeide 

hier en daar wat laag struikgewas. 

Ver boven mijo hoofd grepen de lan- 

ge fijoe bladeren z00 ineer, datereen 

grcen dak gevormd werd, dat het 

felle zonlicht tot een zachtgroen, rustig 

licht temperde. Hier en daar warden 

de rijen palmboomen eensklaps onder- 

broken door een alleenstaande rots, 

welke zonder eenige beschutting in de 

felle tropische ochtendzon lag te bla- 

keren. De lucht om me heen was warm 

en doodstil, je kreeg een gevoel of je 

  
  

wijst men er te Londen op, dat het 
weer den Duce nooit schikt. Toen 
Mussolini het vorige jaar aan den oor- 
log giog deelnemen, was het geheele, 
front in de Alpen gehuld in een mist, 
welke niet eerder optrok voor de wa- 
penstilstand was geteekend, Io Szptem- 
ber van bet vorige jaar rapporteerde 
maarscbalk Graziani, dat de Italiaac- 
sche troepeo in Noord-Afrika ,, vochten 
in de woestija met zandstormen tevre- 
deo waren met slechts een liter water 
per dag”. Twee maande later toonden 
de Italianen enthousiasme voor den 
oorlog in Griekenland ,,ondaoks den 
regen”, terwijl de Grieken dien zelfden 
dag meldder, dat ,,door de een of an- 
dere gril van moeder nutuur de Griek- 
sche loopgraven droog gebleven wa- 
ren”, 

Toen de Britsche wloot op den 22 
sten December j.l. haar aanval in de 
Adriatische deed, meldde het Italiaan- 
sche communigu€ terzake van dit ia- 
cident, dat de Engelschen ,,met opzet 

Ap 

s»BOERDERIJE KEDIRI 
MULOWEG / MADJENANG 

Telefoon Ked. No. 225 

  

een dag kozen, waarop het weer slecht 
was z0odat zij niet de onaangename 
verrassing zoudea beleven, de Itali- 
aausche vloot te ontmoeteo.” 

BAAT HET OM 
DRUKWERK ? 

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

goedkooper. 
Vraagt offerte bij de Ked 

Snetlpersdrukkerij ! 
U verbindt zich 

tot niets ! 

  

  

SCHRAUWEN” 
WATES 

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' 

aa 
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. 

  

EEN PRACTISCH, HANDIG EN KOSTBAAR 

  an 

WERK VOOR EEN LUTTEL BEDRAG! 

DE AUTOWEGEN -ATLAS 
van JAVA MADOERA en BALI 

1 3,25, 
in 5 kleurendruk 
op stevig ivoorcarton 

met Cartonnen omslag en lirnen rug, 
op Schaal 1: 500.000 
io totaal 9 aansluitende kaarten compleet bijgewerkt, en 
Waarin opgenomen: 

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. 

in een kamer waar buiten de 

neergelaten jaloezic&n de zon felstond 

te braden. 

. Na een haf uur loopeo stord ik 

Op het kleine plateau. Van dichtbij 

viel de grootte me mee. 't Was een 

kaal, rotsachtig platform, dat behalve 

Op twee of drie plaatsen, waar bet 

door eenige boomen of liever groote 

struiken, met dikke, wasachtige licht- 

groene biaderen eenige schaduw ont- 

ving, geheel en al voor de zon openlag. 
Links van me verrees de ontzagwek- 

kend hooge top van den vulkaar. 

Heel in de koogte was de oorsprong 

van bet riviertje, dat als een prachtige 

waterval klaterend en schuimend om- 

laag stortte. Vlak voor me viel de 

was, 

grond eensklaps over een hoogte van 

ceo paar meter bijoa loodrecht weg, 

daarna liep hij met een sterke helling 

naar bet tweede lager gelegen, dicht   

begroeide, plateau—in Califorri& noe- 

men we het mesa—dat het grootste 

gedeelte van het eiland vormde, Het 

frissche groen van het plateau werd 

vlak voor me afgebroken door de diep- 

blauwe, half ronde, insnijding van een 

kleine baai, welke op de kaart van 

mr. Shaw iets grooter geteekend was 

dan de onze. Voor ongeveer een der- 

de van de breedte werd ze door een 

sterk vooruitspringend gedeelte ven 

den vulkaan aan 't oog onttrokken, 

maar niettegenstaande dat, was het 

vergezicht, het groene plateau met 

zijo wuivende palmen, de diep blauwe 

baai en dat alles in de zilver-witte 

lijst van de branding, wel de moeite 

van 't klimmen waard. 

Wordt vervolgd.
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