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STADSNIEUWS 

Arbeidsbemiddeling. 
De leider van bet kantoor voor 

arbeidsbemiddeling alhier, die ook 

vaste zittingsdagen heeft in verschil- 

lende plaatsen in de residentie, zooals 

Paree, Toeloeng Agoeng, Blitar en 

Wiingi, zal naar ops werd medege- 

deeld in den vervolge geen zitting 

meer houden te Wlingi. De proefoe- 

ming heeft aangetoond, dat het de 

moeite oiet loont. Zij, die echter van 

de bemiddeling van het kantoor wen- 

schen gebruik te maken, kunnen zicb 

daartoe aanmelden op de zittingsda- 

geo, weike te Biitar gehouden wordeo, 

te weten op iederen eerstenen derden 

Maandag van de maand, in het 

gemeentehuis aldaar. 

Bij wijze van proefoeming zal te 

begionen met Maandag 24 Februari 

a.s. op iederen vierden Maandag van 

de maand zitticg worden gehouden te 

Ngandjoek. Er bevioden zich in die 
streek twee suikerfabrieken on. J. Les- 

tarie en Djatie, terwijl er verder eenige 

oliefabrieken, rijstpellerijen en strootjzs- 

fabrieken zijn. Van de animo, die er 

zal blijken te bestaan om de tusschen- 

komst van bet kastoor in te roepen, 

zal het afhangea of deze toestand 

bestendigd zal worden. Het kantoor 

doet zeer nuttig werk en is er reeds 

  

in geslaagd verscbillende meoschen te 

plaatsen. 

Baden Powell. 
Door de padvinders van de vereeni- 

ging »Kepandoean Bangsa Indonesia” 

zal Zaterdag 22 Februari a.s. de ge- 

boortedag van Sir Robert Baden Po- 

well herdacht worden bij een kampvuur. 

Dit kampvuur wordt gehouden op het 

terrein van de neutrale schakelschool 

en vangt des avonds om 7 uur aa». 

Ia geval van ongunstige weersom- 

standigheden zal de herdenking geschie- 

den in het Balai Pertemoean-gebouw. 

Weerbaarheidsfonds 
benadeeld ? 

Indertijd hadden we gepubliceerd 

omtrent de opvoering van dev plaat- 

selijke vereeniging ,,Havava-band”, 

welker netto opbrengst bestemd is voor 

het Weerbaarheidsfonds. We veruemen 

thans, dat de Politie een onderzoek 

instelde in de verantwoording, daar er 

twee verantwoordingen waren aznge- 

geveo, welker verschil erg aanzieolijk 

was. De heer M., welke zich in tusschen 

van bet bestuurschap terugtrok, had 

aan het Hoofd van plaatselijk Bestuur 

cen verantwoording voorgelegd, welke 

met f135,99 afsloot, terwijl het bestuur 

van genoemde vereeniging een verant- 

woording aangaf, welke slechts f 19,32 

bedroeg. Zoodoende was dus het Weer- 

haarheidsfonds met f 115,67 benadeeld. 

Het onderzoek duurt nog steeds 

voort, De uitslag hiervan zullen we 

nader bekendmaken. 

Herdenking. 

De herdenking van den 40sten sterf- 

dag van Thamrinen van den 1000sten 

sterfdag van Dr. Soetomo zal hier ter 

plaatse uitsluitend geschieden in een 

bijeenkomst van de leden van de af- 

deeling Kediri van de Parindra en wel 
op Zaterdog 22 Februari a.s.   

KEDIRISGHK CO 
AGENTEN   

      

  

    
   

   
    

    

    
      

        
   

vliegtuig-telegrafist 

uit Ned.-Indie 

Als vliegtuig-telegrafist bij de Koninkliike Marine mee 

te strijden in Europa — dat is thans mogelijk. Jongelui 

met einddiploma Mulo of daarmee gelijk te achten oplei- 

ding, die Nederlander zijn en minstens 17 jaar oud, kunnen 

voor de opleiding tot vliegtuig-telegrafist 

in aanmerking komen. Vraagt nadere in- 
onderstaande coupon. lichtingen op 

Nevenstaande cou- 
pon uitknippen, op 
een briefkaart plak- 
ken en opzenden 

S3 aan den 

Wervingsambtenaar, 
Departement der Marine, 

Batavia - Centrum. 
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COUPON Gaarne zou ik van U volledige inlichtingen 

ontvangen over de aanneming en opleiding tot vliegtuigtelegratisi 

bij de Koninklijke Marine. 
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RICBE TDEATER 

  

  

Mt 

K—
 

N.B.! 

Gong's meer dan schitterende Franschbe film 

Louis Jouvet — Claude Dauphin — Odette Joyeux 
Ziehier wederom een Fransch meesterwerk, welk wij een ieder warm aanbevelen. 

Kortom. niemand mag ,Ouverture” m'ssen!!! 

Extra Voorstelling ! 
boekte deze film enorme successer. 

Zaterdagmiddag 4.30 u 

Zondag 23 en Maandag 24 Febr. 
Warner Bros meest sensationeele Detective film 

.NANCY DREW REPORTER” 
Met BONITA GRANVILLE — JOHN LITEL — FRANK THOMAS e. a. De vroolijke en spavnende 

avonturen van cen dapper meisj met Sherlock Holmes neigingen ! 
Kortom een film, vol avontuur, spanning romance en humor, welke ongetwijfeld in den smaak zal vallen. 

Nog Heden en Morgenavond 
Donderdag 20 t/m Zaterdag 22 Febr. 

»0 UVERTURE“ (Eotree des Artistes.) 
e,a. beroemd: Fransche artisteo. 

Komt dit zien!! 

MAXIM THEATER 

Op alle plaatsen 

  

    
Mt de 

van “ZOLA" en 
wilskracht en moed ! 

    

   

  

B.! 

doorweven met muziek! Deana brengt U in deze film nieuwe vreuyde, nicuwe muziek en nieuwe liederen..... 
e&3 woord ,Mad About Music” is DE muzikale seosatie van Uw lever. ! 

» te hoorea, om te doen, wat anderen slechts droomden ! 
film, die men gezien moet hebben! 

Zaterdagmiddag 4.30 u. 
ZondagmOrgen 

Vanaf Heden 2! tm Zondag 23 Febr. 
Warner Bros grcore fi'msch'ayer 

» THE STORY OF DR. EHRLICH'S MAGIC BULLET” 
beroemde karaktei-acteur EDW.G. ROBINSON in de 

,PASIEUR”.... 

lou. 

I Hier is DEANA weer.... stralend van jeuyd....in een tintelend, 

1 

hoofdrol. En film, grooter als 
een creatie, waaraan U nog jaren zult terugderken. Het is een verhaal 

Hier kwam uit het onbekende een dappere man, om de Conventie te tarten, om 

Extra Voorstelling! 
Maandag 24 en Dinsdag 25 Febr. 

REPRISE van DEANNA DURBIN'S mooiste film 

sMAD ABOUT MUSIC” 

die 

vroo'ijk en aantrekkelijk verhaal, 

  

Mutatie. 

», dat mej. Soebingati, 

gster aan de Gsmeente- 
    

  

chting ..Gambiran” a!- 
laatst 

In haar plaats komt mej: R.R, Soetris- 

van de C.B.Z. te 

is naar Soerabaja. 

  

nowati afkomstig 

Soerabaia 
D» heer Marsoedi, onderwijzer aan 

de Neutrale Sch school alhier, wordt 

benoemd tot onderwijzer aan de Gouv. 

H.I.S. te Soerabaia. 

L. B. D, 
luchtbeschermingsoefeningen 

    

Bij de 

op 25, 26 en 27 Februari a.s. is door 

den Directeur van B.B. voorgeschre- 
ven, dat overdag in de residenties 
Madioen en Kediri bet verkeer geheel 

    
wordt vrijgelaten met uitzondering van 

e Madioep. Des nachts 

wordt het verkeer in beide residenties 

de geme 

  

5 minuten na het signaal ,,lucbtalarm” 
stilgelegd, totdat het signaal ,,'uchta!- 

arm geeindigd” weer klinkt. 

Besmetteijke Ziekten, 

rapport van den 

Arts omtrent besmertelijke 

Kediri luidt 

wekelijksch 

de residentie 

   is Abdominalis: Kediri 
joek 7, Blitar 1 ec 

1 geval 
Paratyphus A: Ngandjovk 6 geval- 

len. 

  

10, 

Toeloeng- 
   

terie: 

  

Kediri 3 gevallen. Er zija 
Cus in het geheel 29 gevallen van bes- 

mettelijke Ziekteo. 

Moord. 

  

zich 

in de 

district Goerah, 

igmorgen j.l. had 

  

   

yespeeld 
dessa Blimbing, Oo   

waarbij een jong 

  

vrouw van onge- 

    slachtoffer was ge- 

Kasilah 

kwartje 

Genoemde 

had namz 

rouw,    een 

   

    

   

leen gegeven, 

tijd weer 

Soekicjin, z00 

Idenaar, had steeds maar 

  

om u gevraagd, welke tot ergervis 

van Kasilah leidde en hem oraangc- 
name woorden toewierp. Hierop was 

genoemde S5. erg woedend geworden, 

waarna hij baac eerst op de neus 

sloeg en daarna op haar borst, zo0dat 

zij opslag Door deze 

ondoordachte bandeling wist Soeki- 

djao 

odneerviel. 

  

eerst doen. 

Maar toen groef hij een kuil in zijo 
niet, wat bij zou 

slaapkamer, waarin hij het lijk van 

de vrouw begroef en daarna girg bij   

weg. Niemand echter wist van ht 

gebeurde, toen zijn vader van de 
sawah terugkwam en toevallig in de 

kamer van zijn zoon ging. Daar zeg 
hij dan, dat de grond een gedeelte 

ontwoeld was en gedreven door nieuws- 

bj 
Maar wie beschreef zijo scbrik, toen 

gierigheid groef dan de vloer. 

bij bet lijk van zijn buurvrouw zap, 

Hj rende de duur uit en schreeuwde, 

dat er in zijn huis een lijk lag. Direct 

werd het dessabestuur gewaarschuwd, 

welke de Assistent-Wedana van Goe- 

rah van het gebeurde op de hoogte 

bracht. Toen deze bezig met het or- 

derzoek was, om uit te maken, wie 

de moordenaar kwam bet 

Soeki- 

djan aan, wiens handen reeds geboeid 

z0u zijo, 

dessahoofd van Klandean met 

waren, Dzze was door zijn zeouwach- 

tigheid niet meer in staat om bet ge- 
beurde voor zich te houden en gaf 

zich aan genoemd dessahoof aan, 

welke hem dan ook naar B-imbing 
bracbt. Zoo kwam het, waardoor die 

moordzaak z00 gauw aan het daglicbt 

was gekomen. 

SPORT. 
Voetbal 

K.V.U. 

We vernemen, dat het programma 

Kedirische 

Vcerbal Unie voor de komende maan- 

dea als vo'gt is vastgesteld : 

van de competitie van de 

23 Febr. H.C T.N.H. — Ouick 

2 Maart : Perselands — Doho 

9 Maart : Vogel —HC.T.N.H. 

16 Maart : Ouick — Doho. 

23 Maart : H.C.T.N.H — Perselands. 

30 Maart : Vogel — Ouck 

6 April Doho — H.C.T.N.H. 

13 April : Ouick — Perselands 

20 April : Perselands — Vogel. 

Ia ons vorig nummer hebben we 

bekend gemaakt, dat Perselands bo- 

De uit- 

slagan der wedsrtri/den van dit tweede 

gdeelte 

venaan staat in de le ronde. 

zullen dan uitmaken, 

kampioen van de K.V.M. zal wod.n. 

RICHE THEATER. 

Heden 20t/m Zaterdag 22 Februari. 

Gong's ,OUVERTURE” 

(Entree des artistes) 

met Louis Jouvet—Claude Dauphin— 

Odette Joyeux e.v.a. beroemde Fran- 

wie 

sche artisten, 

Een film rondom de fabricatie van 

sterren, ontstaao door samenwerking 

der groot:te Fransche filmkuostenaars,   

Marc Allegret hecft deze fi'm opge- 

bouwd met eeo onhcimelijk gevoel voor 

dit spel der menschelijke waarden, d.t 

begint met den eerbied voor een offi- 

Ciers-roset en eindigt met de negatie 

van bet leven zelf. 

»Owverture” is in ieder opzicbt een 

groore film, zooals alleen Franschen 

kuonen maken. 

»Owverture”-het hoogtepunt in de 

rij der Fransche Meesterwerken. 

MAXIM THEATER. 

Heden 21 t/m Zondag 23 Febr. 

Edward G. Robinson, de beroemde 

karakter - acteur in 

THE STORY OF Dr. EHRLICH'S 

MAGIC BULLET 

(bet leven vao dr. Ebrlicb). 
Een waroer bros filmschlager, grooter 

als die van ,Zola” ea ,,Pasteur”, een 

Creatie, waaraan U nog jaren zult te- 

rugdenken. 

»ZOLA" — ,PASTEUR" — 

»DR. EHRLICH". 
De eene filmsensatie na de andere!.... 

eo ,Dr, Ebrlich” wordt door de We- 

reldpers de grootste van alle genoemd | 

Het is een verhaal van wilskracbt en 

moed. Hier kwam uit bet onbekende 

cen dappere map, om de Conventie te 

tarten, om de traditie te hoonen, om 

te doen, wat anderen slechts droomden ! 

Ongetwijfeld is ,,Dr. Ebrlich” ega van 

de beste filmwerken van den laatsten 

tijd, die men gezien moet bebben | 

Politierapport. 

Door de 

de persoon van M., wonerde. Balere- 

Gjo (Prambon), verdacht van diefstal 

van lijfgoederen ter gezamenlijke waar- 

de van f 060, tea nadeele van M., 

wonende Njadisimo. 

politie werd aangehouden 

Door de politie werd aangehouden 

de persoon van K., wonende Danda- 

ngan, verdacht van diefstal van een 

sarong ter waarde van f 0,30, tenna- 
deele van D., wonesde Ngrorggo. 

M., wonende Djagalanlor doet aangif- 

te van diefstal van een emmer, een 

ijzeren katrol en een ketting ter geza- 

menlijke waarde van f 2,25 ten na- 

deele van de Meisjes Vervolgschool 

(Djagalanlor). 

L. T. H., wonende Banaran doet 
aangifte van diefstal van een kip ter 

waarde van f 0,30, 

Door de politie werd aangehouden 

een Inheemsche vrouw genaamd S., 

wonende Bandarlor, verdacht van dief-   

VEND U- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS 

J.G.W, DEKKERS KEDIRI — Telefoon 250 
  

  

Emballeeren 
(Ook voor Europa en de buitengewesten) 

Transporteeren, 

Handel in Nieuw- en 
Tweedehandsch Meubilair, 

  

Meubelmakerij 
Agentschap: 

Java Koelkasten. 

WILT U GAAN FILMEN? 

Laat U zich dan eerst volledig 
inlichten door 

VAN WINGEN 

KEDIRI 
TELEFOON 

13. 

  

  

stal van 136 stuks kie &k strootjes ter | ming, van lijfgoederen ter gezamenlijke 

gezamenlijke waarde van f 0,34, ten 
nadeele van L.K. H., wonende Ringir- 
anom. 

H., wonende Kemasan doet aangif- 

tz van diefstal van een koperen beker 

ter waarde van f I—. 

Door de politie wurd aangehouden 

de persoon genaamd R., wonende 

Toenggoeredjo (Prambor), verdacbt 

van diefstal van een rijwiel ter waar- 
de van f 5—, ten nadeele van P., 
wonende Singonegaran. 

Tegen D., wovende Semampir werd 

P.V. opgemaakt, terzake lichte mis- 
handeling van T., wonende Semampir. 

L, T. H. wonende Bandarlor doet 
aangifte van diefstal, middels irklim-   

waarde van f 3,30. 

Mevrouw E. S. V. — B., wonende 

Bandarlor doet aangifte van diefstal, 

middels inklimming ea verbreking, 

van 2 kippen en 2 kains ter gezamen- 

ljke waarde van f 0, 90. 

Door de politie werd aangehouden 

de persoon van S., wonende Doekoeh 
(Waroedjajeng), verdacht van diefstal 

van een broek ter waarde van f 0.25, 

ten nadeele van P,, wonende Pandean. 

S., wonende Bandjaran doet aangifte 
van diefstal van een rijwiel - plombe 

G.K. No. 1238 

  

Het vertrouwen in Nederland in een 
Britsche overwinning. 

  

Er heerscht een prachtige optimistische stemming met een 
onverflauwden, steeds toenemenden geest van verzet. 

  

  

Als vader naar de 
B.B.C. luistert... 

De feiten, welke den goeden 
geest in het moederland 

bewijzen. 

  

Londen, 17 Febr, (A.NP.). Een in- 

formatie uit de eerste hand stelt in 

staat vast te stellen, dat de geest van 
Verzet in Nederland niet alleen onge- 

broken, doch bovendien nog gegroeid 
is. Gesprekken met Nederlanders, die 

zeer kort geleden uit Nederland zijn 

Vertrokken, bevestigen, dat het nieuws 

van het A.N.P. tot nu toe goed ge- 

fundeerd was, en dea toestand zuiver 
veergaf. 

De geest van de groote massa van 

het Nederlandsche volk is prachtig op- 
timistiscb, Zij is, overtuig van een ge- 
allieerde zege, zelfs aannemend, dat 
deze niet verwijderd is. Deze geest 
blijkt vooral uit berichten en verhalen, 
diein Nederlaad in omlonp zijn en   

waarin de humor een groote rol speelt. 

hetgeen op zichzcIf bewijst, dat het 
Nederlandsche karakter zich handhaaft. 
Het is a!s het ware een verfrisschend 
bad te spreken met Nederlanders, die 
maandenlang de bezetting en onder- 
drukking hebben gadegeslagen en aan 
den lijue gevoeld. 

De siudenten 

De gewone volksklassen houden zich 
prachtig. De studentenwereld vormt 

cen plechtanker voor Nederlands hoop, 
niettegenstaande de universiteiten te 
Leiden en Delft gesloten blijven ten- 

einde de studenten door bedreiging van 

hun toekomst te dwingen het hoofd 

te buigen, De colleges staan volkomen 
stil. Studenten mogen professoren en 
lectoren niet ontmoeten ter voorkoming 
van zelfstudie, waardoor de toekomst 
van duizenden studeerenden wordt 
bedreigd. Desniettemin is hun houding 
oowankelbaar. Studenten, die deel uit- 
maken van de N.S.B, vormen cen te 
verwaarloozeo mirderheid, 

MET ANA TR RN TP



            

  

Standvastigheid der ge- 

Interneerden 

ladische en andere gejsterneerden 

zija welvarend standvasstig. De 

ioterneering heeft nauwe banden doen 

Oontstaan en de geinterneerden dooden 

den tijd broederlijk samenlevend en 

elkaar wederzijds hulp biedend. Ze ge- 

ven elkaar lessen en beurenelkaat op. 

De interneeriog geschiedde destijds 

geheel willekeurig, Wanneer iemand 

op de lijst stond, doch toevallig afwe- 

zig was, kreeg bij order zich den vol- 

geuden dag bij de gestapo te melden, 

doch vernam vaak bij aanmelding, dat 

hij geboft had, daar een ander zijo 

plaats reeds had ingenomen. Omtrent 
de interneeingen was niets gepubli- 

ceerd, zoodat men toevallig van vrien- 

den of bekendea moest verremen, dat 

die en-die was weggezonden. 

De voeding der geisterneerden is 

nauwelijks voldoede. H-t is torgestaan 

uit Nederland pakketten te zenden, 

doch niet zeker, of het gezondene de 

geioterneerden wel bereikt. 

Generaal Winkelman is ook nog 

grinterneerd. 

Het volik leeft mee met de R.A.F. 

De verhalen, welke in om!oop zija 

over den informatiedienst van de R.A.F. 
en de mikkunst van de Eengelsche 

Vvliegtuigen, grenzen aan het legenda- 

riscbe. Als milsraire doeleo getroffen 

bet Nederlandsche vo'k er 

var, dat Engelsche bommen 

werdep. Wanneer 
Wwoningen getroffen zijn, is men ervan 

Duitschers de bommen 

Zija, :s 
zeker 

geworpen ecbter 

Overtuigd, dat 

Wierpen. 

D: zegslied-n boorden oude dames 

zeggen, dat zij liever wilden sterven 

door Britsche bommen dan leveo or- 

der Duitsche overheersching. 

Het verbea' gaat, dat destijds een 

bijeerkomst van Iuitsche officieren 

werd gehouden in het Wilhelmina- 

gasthuis, te Amsterdam, welke om 
acht uur aanvizg. Eeo kwartier later 

vielen er Eogelsche bommen, zeveotig 

Officieren treffeod. 

»Vader luistert naar de B.B, C.” 

Heel Nederland luistert naar Radio- 
Oranje en de B.B.C. of verneemt het 
vuitgezoodene van anderen. Het ver- 
baal doet de ronde, dat een jongete 

zija vriendje, dat uit het raam hing, 
toeriep naar beneden te komen om te 
spelen. Het vrieadje schreeuwde toen 
terug: »Kan viet! Ik moet uitkijken. 

Vader luietert naar de B,B.C.” 

De Duitsche propaganda beeft niet 

den miosten invloed en wordt volko- 
men herkend en doorzien. Vervalscbir- 
gen van foto's zija aan de orde van 
den dag. Ees film van Rotterdam 
werd vertoond onder den titel: Her 
werk der Engelsche vliegtuigen. 

  

Het Leger des Heils 

in Oorlogstrijd. 
Ongetwijfeld zullen d:genen, die 

belang stellen ia den arbeid van bet 

Leger des Heils zich wel eens hebben 

afgevraagd, hoe bet in deze tijden 

van oorlog met deze internationale 

organisatie gaat in de oorlogvoerende 

en bezette landen en het is ons daar- 

om een genoegen dezulken hierbij een 

en ander daaromtrent te vertellen, 

alsook een blik te geven in wat in 

dit oorlogsjaar in Ned, Indi& zelf mocht 

gedaan worden. 

Zooals bekend is het Leger des 

Heils een wereld-organisatie, waarvan 

het centrum onder den nam van het 

nloternationaal Hoofdkwartier” ge- 

vestigd is te Londen. De oorlog heeft 

natuurlijk in vele landen het contact 

met dit centrum verbrokeo, doch de 

Territoriale Leiders hebben een dus- 

danige zelfstandige positie, dat zij hun 

zaken kuonen regelen en leiden over- 

cenkomstig de veranderde omstandig- 

heden en mits steeds in den geest van 

de Stichting, 

7 

  

Nm 

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. 

  

Zooals begrijpeliik kunnev de lei- 

ders van Duitschland, Itali, Nederland, 

Bz:lg'z, Denemarken, Noorwegen en 

het bezette Frankrijk niet correspon- 

deeren met Londen. Ecbter is er wel 

een kans om met Zweden en Zwit. 

serlaod in contact te treden en daar- 

door toch met den Generaal en het 

ioternationale centrum verbinding te 

hebben. 

Io Itah& zija al onze Officieren 

geioterneerd en heeft het Legerwerk, 

wat 
gekregen. 

In Japan, Korea en Mancbuko, al- 

sook in sommige deelen van China, 

ondervirdt ons werk zeer groote moei- 

men zo0u noemen den nekslag 

lijkbeden en zclfs is dit op sommige 

plaatsen gebeel 

door de houding van het Gouverne- 

ment. Waar het echter maar eenigs- 

zins mogelijk is, gaat men voort met 

het lenigen der nooden van de ver- 

pleegdagen in onze inrichtingen 

het prediken van bet Evangelie. 

ovmogeliik gemaakt 

en 

In alle landen wordt veel gedaan 

voor de militairen. Ia laoden als 

Engeland, Cabada, Australi8, Zuid-Afri- 

ka, Nieuw.Zeeland, Zweden en de 

Vereenigde Statea zija H-ils-Officieren 

aangesteld als leger-predikanten met 

een militairen-rang, terwijl anderen zijo 

aangesteld als ,secretaris voor sociaal 

werk onder de militairen” en dienst 
doen als hulp-predikanten zonder mi- 

litairen-rang. 

Van ljsland tot Singapore is het Le- 

gzr des Heils bazig io meer dan 500 

centra, wekelijks een twee millioenen 

(2.000.000.) mannen van land- zee-en 

lucht-macht- te dienen. Tweehonderd 

(200) mobiele-cantines bezoeken de 

geisoleerde militairen posten, of helpen 
mocht de burgerbevolking in de gebom- 

bardeerde districten. 

Ook worden door circa tweehon- 

derd (200) Leger des Heils-cantines 

lederen nacht 75.000 menschen gehol- 
pen, die in de schuilkelders vertoeven, 

Voor de duizenden, die nacht op nacht 

huo toevlucht moeten nemen onder den 
grond om beveiligd te zijn tegen de 

gruwelijke bombardementen is deze 

instelling, bun een warm kop koffie of 

andere verkwikking te geven, een wa- 

re weldaad. 

Ruim 40.000 wollen kleedingsstukken 

en honderden dekens zija verspreid 

onder menschen, die door lucht-aan- 
vallen dakloos zijn geworden. 

Mevrouw Generaal Carpen- 

ter heeft met vele vrouwen van de 

gehuwde stafoffiecieren de leiding van 

dit werk en vanuit de niet bezette en 

neutrale landen komen geregeld kisten 

met kleeding binnven, die door vaardi- 

ge handen gebreid en genaaid worden 

voor de oorlogsslachtoffers. 

De Heils-officieren werken met de 

autoriteiten samen in allerlei plannen 

voor hulp-verleening : gemeenschappe- 

ljke voeding, het verschaffen van on- 

derdak, evacuatie, e.d. Samenkomsten 

en bidstonden worden geregeld gehou- 

den ia de honderden schuilkelders. 

De Slumzusters, officieren, die ge- 

woonlijk werken in de achterbuurten 

van de groote steden, maken zich ver- 

dienstelijk op velerlei wijze. Sommigen 

van haar zorgen voor zieken, oudeo 

van dagen en kinderen, die in de zwaar 

gebombardeerde wijken wonen, Ande- 

ren ziju met gesvacueerde kinderen 

naar buiten getrokker, terwiji weer   

anderen als begeleidsters van gegva- 

  

cueerde kirndzren naar Canada, de 

Vereenigde Staten er Australe zijn 

gereisd, zeker geen makkelijke en   

ongetwijfeld een zeer verantwoorde- 

lijke taak io deze dagen. Bijoa elke 

Heils-Officier in Engeland vervult de 

den bijzonde- 

Roode Kruis” 

cene of andere taak bi 

rev ,burgerdienst”, ,H- , 

nde Luchtbescherming” 

kelder-warden” (toez 
zorgster). Ben aantal 

of als ,scbuil- 

  

roudster-ver- 
lijke Offi- 

ionaal Hoofd- 

»Auxiliary 

Iweer). 

  

Cieren van ons Taternat 

  

kwartier doet dieost bi 

fire-brigade” (bulp-bra 

Nog niet lang gelede 

Hoofdkwartier te Bar 

Ontvangen, waar wij h 

  werd op het 

  

ng een brief 

rbij icts citze- 

duidelijk 

riogs-arbeid te 

illustreeren. De sebrijfster zegt : 

ren en welks iohoui een 

beeld geef om dezen c    

»Hzt is voor ons een groot voor- 

recht juist in deze tijden in Londen 
te zijn, want ons Leger heeft op dit 
oogenblik prachtige kansen om de 
eklendigen en nooddruftigen te hel- 
pen, en dat zijn onze menschen, niet- 
waar ? Ooze Officieren doen een 
wonderbaar werkin de schuilkelders. 
Een der slum-officieren ging op ei- 
gea initiatisf paar den chef van 
een ondergrondsch spoorwegstation, 
waar elke avond honderden menschen 
vertoeven en vroeg, of zij daar een 

E. H.B. O.-post mocbt openen. De 

Chef was eerst niet z00 gewillig, als 
reden opgevend, dat er geen plaats | 

was voor zulk werk en de zuster 

tusschen de menschen in z0u moeten 

staan”. 

  
Wordt vervolgd. | 

  

MULOWEG MADJENANG 
Telefoon Ked. No. 225 

OERDERIJE SCHRAUWEN” 

  

  

Bekendmaking. 
De fd. Burgemeester van Kediri maakt 
ingevolge art. 25 lid 6 der ,,Kiesordon- 
nantie Gemeenteraden Inheemsche On- 

derdanen” (Stb. 1937 No. 539, zooals 
deze thans luidt), bekend: 

1. dat vanaf den 26sten Maart tot 
en met den 15den April a.s. een 
ieder bevoegd is om bij de Commissie 
tot vaststelling der kiezerslijsteo schrif- 

telijk verbetering van de in bet jaar 

1938 vastgestelde kiezerslijst 1938/1942 
zooals deze laatstelijkin 1940 ge 

is, te vragen op grond, dat hij zelf of 

een ander op | Januari 1941 voldeed 
of niet meer vo'deed aan de in art. 3 

dier Ordonnantie gestelde eischen 

  

   
   

2. dat zij, wier naam niet op deze 
kiezerslijst is gebracht, omdat zij riet 

in de Landsinkomstenbelastirg zijn aan- 

geslagen, doch die overigens voldoen 
aan de inart. 3lid 1 der betrekkelijke 

Kiesordonnantie gestelde vereiscbten, 
bevoegd zijo binnea bovengenoemden 
termijo bij voornoemde Commissie een 

schriftelijk verzoek in te dienen, tenein- 

de op de kiezerslijst 

deeling het niet aangeslayen zijo in 
bedoelde belasting is te wijten aan 

omstandigheden, onafhankelijk van den 

wil van den betrokkene: 

te harer beoor- 

3. dat zij, wier naam niet op de 
kiezerslijst is gebracht, omdat zij op 
den Isten Januari 1941 niet binnen de 

Stadsgemcente Kediri woonden, indien 

zij na dien datum binnen de Stadsge- 
meente zijn komen wonen en overigers 

voldoen aan de in art, 3 van voor- 
noemde Ordonrantie gestelde vereisch- 

ten, bevoegd zija binnen bovengenoem- 
den termija bij voornoemde Commissie 
een schrifteliik verzoek in te dienen, 

teneinde op de kiezers'ijst te worden 

gebracht : 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen 
ter Gzmeentesecretarie. 

KEDIRI, 18 Februari 1941. 

De af. Burgemeester van Kediri, 

M. SCHELTEMA. 

  

  

J. van MEERTEN 
Off. van Gez. 

Keel—neus—oorarts 

ingaande 22 Februari 194I 

Zaterdags om de 14 dg. te Kediri. 

Spreekuur 5—6 

In de Ziekeninrichting ,,Semampir” 

  

  

  

N   

WATES 

PERCEEL-PAKISSADJI! 

  

  

Levert versche volle melk. 

Karnemelk, Yoghurt, 
Room en Boterolie 

   
Beveiligt U tijdig !! 

Wij leveren : 

  

  

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

ter plaatse 

  

  

  

—— 

  

Prima kwaliteit, 

Beleefd aanbevelend 

L. H. SCHRAUWEN'   
LUCHTBESCHERMING, 

TELEFOON No. 52. 

  

  

PROTESTANTSCHE KERK 

Hollandsche Kerkdiensten. 

23 Febr. Madioen 9 uur v.m. 
Ds. Sikken. 
5 uur om. 
Ds. Sikken. 
9 uuc v.m. 
Ds. Sikken. 

6 uur n.m. 
Ds. Sikken. 

Kertosono 

2 Maart Kediri 

Blitar 

  

Malaische Kerkdiensten, 

H, 8. Matulessy. 

23 Febr, '41 Madioen 10.30u, v. me 

Ngawi 4 om. 

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

Voor Zending. 
  

OOST - JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTE 

lederen Zondag, 

Te 

Toeloengagoeny, 
Paree 7 30 uur 

N 

Duur vm 

  Kediri (Baloewertistraat), Blitar, 
Ngandjoek, 

».m, 

La, te 

  

  

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Zondag. 

          

te Kediri le H. Mis 6 v.x 
2e H. Mis 7.30 u 

Lof 5.30 « ». 

te Blitar vm. Stille H. Mis 

1. Hoogmis 
Lof 5.30 uur n. m. 

  

Bloemenhandel ,Besoeki" 
pa ORION Telf No. 97. 

Steeds versche bioe. 

men in voorraad, be 

stelling van bloem- 

stukken, kransen etc. 

Beleefcl aanhevelend, 
ia 

TENG HON NG 

  

#TJI 
an 1 

COMMISSION 

   KEDIRI — Klenlengsira 

Adres voor: 

Moderne en an 
S 

chroomd of 
   

      

ubels 

  

  

  

Tweedehan 

Emballe ren 

cen mooie tennisbaan voor Dinsdag 

Woensdag en Zaterdag, ge 

achter Soelpersdrukkerjj 

f 6,— 

Voor Uw met    

     

geroutineerde toek 

Zeer billijk 

Voor Uw vendutie 

goe 

Jopakken voor alle plaat 

  

ma # 

| 
| 
i 

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

RESIDENTIE APOTHEEK KEDIRI 

 



   

  

Buitenlandsch overzicht overgenomen uit het Soer. Hbld. 

Het hemiddelingsaanbod. 

Duitschland zou het Japansche bemid- 
delingsaanbod zoowel als de bespre- 
kingen tusschen Franco en Mussolini 

hebben geinspireerd. 
  

Londen, 20 Februari (U.P.). Uit 

betrouwbare bron wordt veraomen, 

dat gedurende bet bezoek aan Bordi- 

gbera Franco eventueele mogelijkheden 

  

van cen vrede met Mussolini besprak. 

Io Engeland werd hierom rent geen 

bevestiging ontvangen, maar waarne- 

mers zijn ervan overtuigd, dat zoowel 

het Japansche bemiddelingsaanbod als 

de besprekingen tusschen den duce en 

Duitschland zija den caudillo door 

griospireerd. 

Japan blijit dreigen. 

Shanghai, 19 Fevruari (U. P.). Het 
orgaan van bet Japansche leger, de 
»Sio Shun Pao”, schrijft in een hoofd- 

artikel »Angry Waves”, 

welke de Engelschen en Amerikanen 
in den Pacific hebben doen ontstaan 

over de 

teneinde de expansie van Japan naar 
het Zuiden tebelemmeren. 

Het is toch niet waarschijolijk, — 

aldus het blad —, dat Japan zija po- 

litiek zal wijzigen. 

Het voegt bieraan toe, dat wanneer 

de Engelschen en Amerikaren de andere 

gebieden van den Pacific ,,prikkeleo” 

om zich tegen de door Japan te stichten 

sfeer van gemeenschappelijk welzija te 

»de tijd dan gekomen is 

voor Japan om geweld te gebruiken, 

verzetten, 

waarvoor de Eogelschen en Amerika- 

verantwoordelijk zullen wordeo 

gesteld”". 
ned 

Nieuw succes in Abessinis. 
Nairobi, 20 Februari (Reuter). Het 

Italiaansche garnizoen te Mega, in 

Zuid-Abessivit, gaf zich aan de Zuid- 

Afrikaansche troepen over, aldus wordt 

van officieele zijde medegedeeld. 
Er werden meer dan 600 gevange- 

nen gemaakt, meerendeels Europeanen, 

terwijl kanonnen en veel machinege- 

weren werden buitgemaakt. 
  

De aanvallen op Engeland 

Britsche jachtvliegtuigen 

tegen bommenwerpers 

Londen, 19 Febr, (Reuter). Zuid- 
Wales scheen hedenavond het voor- 

hnaamste operatiedoel der Duitsche bom- 

menwerpers te zijn. 

De Britsche jachtvliegtuigen stegen 

Op om den strijd met henaan te binden 

toen zij cenigen tijd na het invallen der 

duisternis met korte tusschenpoozen in 

ee1 gestadigen stroom kwamen aan- 

vliegen. 

Op een stad aan de Zuiikust 
Wales werden brand- 
men 

van 

en brisantbom- 

geworpen, 
Zwermen vliegtuigen kwameo he- 

denavond ook over de Zuid-Oostkust. 
Het 

spoedig daarra verschenen de aznval- 
alarm weerklonk te Londen en 

  

lende vliegtuigen. Er werden slechs 

  

eenige salvo's van de lucbt- 

doelartillerie gehoord, 

scherpe 

Tientallen brandbommen werden 

geworpen op een Londenseh district, 
doch zij waren z00 snei gebluscht, dat 

geen branden werden veroorzaakt. 

Nachtelijke raid op Londen 

Londen, 20 Febr. (Reuter). Den af- 

azloopen nacht zijn alleen vliegende 
Duitsche toesteilen boven Londen in 

actie geweest. Er werden brandbommen 
geworpen, die branden veroorzaakten, 

welke evenwel snel gebluscht werden, 
Zeer snel opgestegen Britsche jagers 

pakten den vijand fliok aan 
Een a ! personen werd door bri- 

  

sant-bommen gedood. 

FEUILLETON 
SPAANSCHE DUKATONS 

(Spanish Doubloors 

Uit het Engelsch 

van 

Camilla Kenyon 

52 

begaf ik 
m2 op weg. Hij bleef aarzelend staan, 

Mat een: ,kom jongen!” 

maar toen hij zag, dat 't werkelijk in 

mijn bedoeling lag, om voort te loo- 

pen. kwam hij aangerend. Zoo wan. 

delden bosch door, 

Maar toen we 't kamp begonneo te 

naderen bieef hij telkens weer aarze- 

lend 

meekrijgen. Eindelijk, na veel roepen 

en aanbalen lukte hzt, om bem den 

we samen bet 

staan/ ik kon hem bijna niet   

Kort na middernacht waren de vijan” 

delijke bommenwerpers verjaagd. 

Swansea werd gebom- 

bardeerd 

Londen, 20 Febr. (Reuter). Tbans is 

ontbuld, dat de stad in Zuid-Wales, 
die den afgeloopen nacht werd ge- 

bombardeerd, Swansea was. 

Hospitaal getroffen 

Londen, 20 P.br. (Reuter). Negen- 

tien personen werden gedood en 52 
gewond, toen Woensdagnacbt een hos- 
pitaal albier werd gebombardeerd. 

Londen, 20 Febr. (Reuter). De 19 
dooden en 52 gewonden, veroorzaakt 

bij het bombardement van een hospi'aal 

te Londer, zijo a!len mannen. Een 
aankondiging, welke  hedenmorgen 

vroeg is aangepiakt, meldde, dat a!le 

vrouwelijke pati#nten in veiligheid zijo. 

Doktoren, zusters, reddingsploegen en 

hospiiaalsoldaten vervoerden de pati&a- 
ten lengs ee ijzeren trap van het gebom- 
bardeerde naar het niet gebombarde»r- 

de gedeelte van het hospitaal. De 
patiBoten, die een wonderbaarlijke 
kalmte aan den dag legden, worden 
door geestelijken opgemonterd en op 
hun gemak gesteld. Ofscboon vele pa- 

ti€nten ernstig ziek waren, was hun 
houding tijdens het gebeurde bewor- 
derenswaardig. Er zijn gsen doktoren 
of zusters gewond. 

De Britsche luchtaanvallen. 

Brest en Calais. 

Londen, 20 Febr. (Reuter). Vilieg- 

tuigen van het commando kustverde- 

diging vielen de afgeloopeo nacbt de 

Rubicon, in den vorm van bet kleine 

riviertje, te doen oversteken. Eo een 

paar minuten later wandelde ik, onder 

het stom verbaasde kijken van Cookie, 

met de witte verschijninvg achter me 

aan, nonchalant bet kamp bionen. 

Bij 'c zien van onzen scbilderachti- 

gen kok begon de hond zachtjes te 

en drukte zich tegen me 

aan, En Cookie stond als de vleesch 

geworden verbazing io zwart en w.t 

grommen, 

van de een naar de ander te kijken. 

»Om Godswil, Miss Jinoy,” barstte 

bij eindelijk uit, ,,is dat 't geest-varken?” 

»Dat was 't Cookie, maar ik heb 

't in een leveoden hond veranderd 

door met gekruiste vingers naar hem 

te wijzen, zooals ja me gezegd hadt. 

Maar pas op je konijaepoot! Als bij 

het ding te pakken krijgt en hij eet 

het op, dan loop je groote kans, dat 

hij weer een varken wordt. Maar voor   

    

vijandelijke vlootbasis Brest en de 

baven van Calais aan, aldus meldt 

een door het mioisterie van Lucht- 
vaart . communigut. Er 

worden geen Britsche vliegtuigen ver- 

mist. 

uitgegeven 

Het Duitsche vandalisme. 

Weer een kathedraal 
verwoest. 

Londep, 20 Febr. (Reuter). Nog 

van Ergelands architectonische 

schatten — de Southwark Cathedral, 

in bet graafschap Surrey—is tijdens 

de joogste luchtaanvallen ernstig be- 

schadigd. Vooral de gebrandschilderde 

ramen hebben ernstiy te !ijden gehad. 
Vrijwel elk raam is door de ontplof- 

fing van eeo bow ingedrukt. Koniog 

James 1 van Schotland is io deze 

kathedraal begraven, 

De strijd in Afrika. 

De Zuid.Airikaansche 
luchtmacht. 

Nairobi, 20 Febr. (Reuter). De 
Zuid -Afrikaansche luchtmacbt blijft 

actief boven Abessini& en het gebied 

van de Juba-ri io Italiaaosch-So- 

maliland, aldus cen communigu€, dat 

hedeo door het hoofdkwartier van de 

R.A.F, is uitgegeven. Het communigue 
meldt, dat bommenwerpers een aanval 

hebben gedaan op Yavello in Abes- 

sini2. Duikbom-aanva'len zijo gedaan 

cen 

    

Opkazernes en administratieve gebou- 

weo. Vele zware en brisantbommen 

zija uitgeworpen en op alle doelen 

werden vele voitreffers geboekt, on- 

daoks het Iraliaansche machinegeweer- 

vuur, 

Offensieve verkenningsvluchten zija 

door andere escadrilles hoven Mega 

en Moyale in Abessini& en boven 

Gelib in hzt gebied van de Jubarivier 

gemaakt. Italiaansche schuilkeldzrs io 

de nabijheid van Moyale zijn eveneens 

gebombardeerd. 

De veldtochtin Abessini8. 

Cairo, 20 Febr. (Reuter), Na den 

val van Dangbeli werden nog twee 

versterkte Italiaansche gebieden ia 

Gojjam veroverd. 

Een groote aantal Abessinigcs is 

thans ia den Soedan in opleiding. 

De Juba rivier overgestoken. 

Cairo, 20 Febr. (Reuter). Officieel 

wordt gemeld. dat de imperiale troe- 

pen er in slaagden de Juba-rivier over 

te trekken, waarbij vijandelijke tegen- 

aanvallen werden afgeslagen. 

De operaties in dit gebied verloo- 

pen bevredigend. 

De situatie aan de andere fronten 
is ongewijzigd 

Een nieuwe contrilebasis. 

Londen, 19 Febr. (U.P.). 
De mioister voor de Economiscbe 

Oorlogvoering maakte bekend, dat 

Engeland de instelling van een nieuwe 

ContrOlebasis nabij de beide Amerika's 

Ooverweegt, vermoedelijk te Tricidad, 
ten einde Engeland in staat te stellen 

contrabandc vervoerende schepen aan 

te houden, in bet bijzonder die, ko- 

mende van de Oostkust van Latijosch- 

bet oogenblik is hij een hord en dat 
zal bij wel blijvean ook.” 

nJi houd Cookie voor gek, Miss 
Jinny," 
»Cookie toch niet bang voor geesr, 

die 'mzelf verlaag tot gewoon, wit 

staathond. K'm'ier, ki-yi jij vrienden 

word met Cookie. Cookie baas over 
etesboel. Ier, hebbie vet, dik mergpijp. 

Gos weet, v'a je eigen kleinkin, mar 

dat s'i jou nie kan schele, he, nou je 

Z00 gevervormd beo.” En blijkbaar 

was Cookie een goed hondenkenner, 

want de dikke, vette mergpijp was 
bionen 't kwartier den weg van alle 

Vleesch gegaan. 

antwoordde Cookie moedig. 

Toen de lunch op tafel stond, kwam 
mija prestige-versterkend oogenblik, 

waarop ik me z00 gespitst had. Het 

verhaal van het geestvarken werd door 

Cookie van 't begin tot 't eind met 

de noodige aandikkingen verteld, daar.   

Amerika via Panama met 
voor Rusland en Japan, vanwaar zij 

Duitschland zouden kunven bereiken, 

goederea 

-Griekenland. 
DE GRIEKSCH - ITALIAANSCHE 

OORLOG. 

Italis blijft versterkingen 
aanvoeren. 

Londeo, 19 Febr. (Aseta Reuter), 

Reuter's correspondeot aan de Al- 

baansche greos meldt, dat de Grieken 

heden locale successzn behaalden op 

vele punten van bet front in Noord- 

Albanis, Zij handhaven 't offensief 

aan het beele front ondanks de Italiaan- 

sche versterkingen. Nieuwe Italiaansche 

divisies werden waargenomen, die zich 

bewegen tusschen Elbasan en de 

Skumbirivier Devoli- en 

Moscopoli-sectoren hadden tegenaan- 

vallen plaats. 

De Italiaanscbe divisies in 

Devolisector werden tijdens een nach- 

telijken doorbroken, terwijl 

honderden gevangeneo werden ge- 

maakt. 

en in de 

den 

aauval 

Activiteit in de lucht. 

Athene, 20 Februari (Reuter), 

Ia Alban:8 zija de Britsche en 

Gcieksche luchtmachten weer bijzonder 

actief geweest. Tepelini en omgeving 
zijo hevig gebombardeerd. Ook zija 
vijandelijke troepeo, welke op marsch 

waren bestookt. 

Van de Italiaaosche luchtmacht was 
practisch viets te merkeo. De I-alianeo 
dzden weer tegenaanvalien, welke 

echter zonder veel moeite door de 
Griekeo zijn afgeslagen, waarbij de 

Italiaoen zware verliezen leden, 

Australi6. 

Gezanten voor China, Ned. Indiz 
en Singapore? 

Melbourne, 20 Febr. (Reuter). 

De minister van Marine, Hughes, 

deelde mede, dat de Australische re- 
geering overweegt speciale gezaoten 
naar Chisa, Nederlandsch-Iodi8& en 

Singapore te zendeo, 

Roemenit. 

Verscherpte waakzaamheid. 

Britsche luchtaanvallen gevreesd. 

Istanboel, 20 Febr. (Reuter). Volgens 
alhier van overzee komende Joodsche 

   

   

  

   

                  

   

   

io 5 kleurendruk 

op Schaal 1: 500.000 

Waario opgenomen: 

na bield hij een lofzang op mijn moed, 

om zonder eenig wapen—de revolver 

ge- 
noemd-de jacht op het Spook aan 

te durveo. Ea ofschoon het verhaal 

van de gedaanteverwisseling van het 

geest-varken bij de rest van de expe- 

ditie-leden niet bepaald veel ingang 

vond, was er geen onder hen, die 

niet verbaasd was over de tegenwoor- 

digheid van den buldog op het eiland. 

Want Cookie had het mis met zija 

minachtende betiteling van ,straat- 

hond”,.mijne vondst was een echte 

rasbond met uitstekende kwaliteiten. 

't Was absoluut uitgesloten dat de 

cen of andere Zuid-Amerikaansche 

kustvaarder hem na 't innemen van 

versch drinkwater of z00 iets derge- 

ljks, achtergelaten kon hebben. Een 

rasechte, spierwitte, Fransche buldog 

is niet bepaald het gescbikte type voor 

werd, ter wille van 't effct, niet 

  

  
  

op stevig ivoorcarton 

met Cartonnen omslag ec» 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. 

fi 

  
  

Vluchtelingen uit Boekarest, verscherp 

de Roemeensche militaire autoriteiten 

de verduisteringsmaatregelen en ver- 

boden voor 's avonds het rooken 

Op straat, 
De toestand in Roemenit is betrek- 

kelijk kalm, doch in radiotoespraken 

wordt het volk voortdurend gewaar- 

schuwd de gevolgen van de 

hedendaagsche bombardementen op 

steden. Voorts wordt gezinspeeld op 

mogelijke aaovaller door de R.A.F. 

op Roemeensche doeler, in het bij- 

zonder de havens en olieveldeo, die 

thans volkomen onder Duitsch toezicht 

staao. De Roemeensche autoriteitea 
zija oiet bij macbte in te grijpen, 

Frankrijk 

De Fransche viloot. 

Poging om conflit te 
veroorzaken ? 

voor 

Londen, 20 Febr. (Reuter). De on- 

der Duitsch toezicht staande Fransche 
pers tracbt thans Frankrijk een maat- 

regel op te dringen, tengevolge waar- 

uit een conflict met Engeland zou kun- 

nen komen, De bladen drinyen er 

n.l, op aan, schepen, welke uit de 

Fraosche havens naar Afrika varen, 

door eenheden van de Fransche vloot 

te doen escorteeren. Hierbij treedt de 

boosaardigheid van Hitler weer eens 

aan den dag. Hij tracbt de ontberin- 

geo, welke het Franscbe volk thans lijdt, 
uit te buiten door te beweren, dat de- 

ze worden veroorzaakt door de Eo- 

gelschen en tracht hierdoor de Fran- 

sche vioot te bewegen om tegen de 

Britsche vloot in actie te komen, waar- 

mede hij zelf zou zija gebaat. 

Fransche vliegers 

aangekomen 

Hanoi, 19 Feb. (Domei). Ongeveer 

tien dagen geleden zija 100 officieren 

van de Fransche luchtmacht met een 

Fraosch schip uit Frankrijk te Saigon 

gearriveerd. Zij werden ingedeeld bij 

de afdeeling der luchtmacht te Saigon 

en bij die aao de fronten ia Cambo- 

dja en Laos. 

Het hetzelfde 

schip eenige vliegtuigen te Saigon wer- 

den aangebracht. 

verluidt, dat door 

  

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

DE AUTOWEGEN -ATLAS 
van JAVA MADOERA en BALI 

13.25. 

in totaal 9 aansluitende kaarten compleet bijgewerkt, en 

een scheepshond. De meest voor de 
hand liggende verklaring was dus, dat 
hij het eigendom van den copra-plan. 
ter geweest was, en dat deze hem bi 
zija vertrek achtergelaten had. Maar 
als we deze veronderstelling voor juist 
aannamen, dan rees onmiddelljk de 
vraag: Wat voor reden kon iemand 
hebber, die genoeg van een hond 
hield, om hem als zija eenig metge- 
zel voor een jarenlang verblijf op een 
onbewoond eiland mede te nemen, 
om hem bij zija vertrek achter te 
laten? Van welken kant je de zaak 
bekeek, steeds stuitte je Op punten, 
die te onwaarschijoliik waren, Maar 
hoe was de lichamelijke tegenwoordig- 
heid van den hond dan anders te 
verklaren? 

Worat vervoiga,
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