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STADSNIEUWS 

STADSWACHT. 

De eerste oefening. 

Zooals eerder vermeld, werd op Vrij- 
dagmiddag, 28 Februari j. I. de eerste 

oefening van het kader voor de Stads- 

wacht gehouden. Hoewel bet nogal hard 

regende, waren toch een vijftigtal Ja- 

vanen en Chineezen present die onder 

leiding van den heer Th. P. J. Duyn- 
dam, Reserve Luitenant le klasse te 
Kediri staao. Aanwezig waren de hee- 
ren M. Scbeltema, voorzitter van bet 
Comite voor de oprichting van de 
Stadswacht hier ter stede, R. A. A, 
Dadoediniograt, Regeot van Kediri, de 
Wedono Kotta, de Assisten-Wedana 
Kotta en nog anderen. V6or de oefe- 

niog sprak de heer M, Seheltema over 
" het doel en streven en de plicht van 

een stadswachter en welke veran'woor- 
ding ze opzich hadden genomen. Daar- 

na werd overgegaan tot de eerste oe- 
feoiog, welke uit marcheeren en theorie 
bestond. Voortaan zal de oefening op 

iederen Dinsdag - Vrijdagmiddag ge- 

schieden. 

  

  

Nieuwe Roode-Kruis- 

formulier. 

Met ingang van morgen, Woensdag 
5 Maart 194| zullen nieuwe Roode- 
Kruis-formulieren eo omslagen verkrijg- 
baar worden gesteld. welke door be- 

middeling van het Internationale Roo- 

de-Kruis te Gendve bestemd ziju voor 

de uitwisseling van familie-berichten, 

bestaande uit ten hoogste 25 woorden. 

Bedoelde formuliren en omslagen, 

welke niet afzonderlijk worden verkocht 

treden in de plaats van de tot dusverre 

gebezigde witte Roode-Kruis-formulie- 
ren en omslagen en worden tegen den 
prijs van 75 cent per stel (formulier- 
omslag) verkrijgbaargesteld. De om- 
slageo zija door middel van een fran- 

keermachine voorzien van een afdruk 
van den waardestempel totdat bedrag. 

De formulieren zullen gemakshalve 

V66r de verstrekking in de omslagen 

Wworden geschoven. Insluiting van meer- 
dere formulieren in den omslag is niet 
toegestaan. 

Insluiting van een antwoordcoupon 

is niet nodig, aangezien 't bedrag ad 
73 ct. alle voor de behandeling van 

' formulier verscbuldigde onkosten, i.c. 

dus zowel voor de heen—als de terug- 

zending, omvat. 

Verschreven formulieren met de bij- 

behorende omslagen kunneo op de 

gebruikelijke wijze door 't publiek tegen 
2cent per stel ( formulier--omslag) 

Worden ingewisseld : afzonderlijke in- 

wisseling van omslagen of formulieren 
is niet toegestaan.   

N.V. Kediri Stoomtram 
Maatschappij. 

De Opbrengst bedroeg over: 

Februari 1941 f 18500.— 

(voorl. opgave) 

Februari 1940 f 13527.— 

(defir, ») 

Sinds 1 Jan. '41 f 38742.— 

(voorl. ») 

Hetzelfde tijdvak '40 f 29143.— 

(defia.”—”,) 

Begrootingswijziging Stads- 

gemeente Kediri. 

Blijkeos de in de Raadsvergadering 

van 29 Juni 1940 goedgekeurde be- 

grootingswijziging Werd voor gedeelte- 

lijke inpoldering Westhelft 

van de kotta een aaovu!lende subsidie 

verleend van f2250.— Van geno'mde 

subsidie heeft de Gemeente in 1940 

verwerkt f1179,61, zoodat het restant 

ad. f 1070,39 dient te worden over- 

gebracht nmaar de begrootiag voor 

1941. Ook zal door het Land bij besluit 

van 16 December 1940 toegekende 

subsidie ad, f 19600.— dienen te worden 

overgebracht naar het diensijaar 1941, 

Verder zullen de artikelen 21 en 35 

begrooting 1941 verhoogd 

dienen te worden met respectievelijk 

f 65.— en f 125.—. Ia de Raadsver- 

gadering van 30 September 1940 werd 

door de Raad machtiging verleend tot 

beheersaanvraag van een stuk grond 

ter oppervlakte van 1776 m? grenzende 

aan het scboolerf van de Meisjesver- 

van de 

van de 

volgscbco! Djagalar, 

Dea kosten van vergoeding voor 

ber verp'aatsen van 9 woningen worden 

geraamd op f 200.—. In verband met 

de uitbreiding van de Meisjesvervolg- 

school Nyadiredjo, zal tot aanshaff.ng 

van schoolbanken, schoolborden, enz, 

moeten worden besloten, waarvan de 

kosten zijn te ramen op f 186.—. De 

artikelen 

geboekt 

verhoogingen van de 

21,35,093 ed 10la 

worden op den post 

»Osvoorziene Uitgaveo.” 

SPORT. 
K. T. B, 

De wedstrijden van de Kedirische 

Tennisbond tusschen Tennisclub Ka- 

boepaten Kediri en die van Ngandjoek, 

welke op Zondag j.I. werden gehouden 

eindigde in een 3-2 overwinning voor 

Kediri. De uitslag is als volgt: 

Kaboepaten Kediri — Ngandjoek. 

1. Mevr. Moehadji—Mevr. Jatmo 

zullen 

3/6 — 2/6 

2. Moesnadi—Jatmo 6/1 —60 

3. Soewaroo—Soedikbio 6/4 — 6/3 

Doubles. 
4. Moesnadi—Soewarno—Zina -Jatmo 

7/5 — 8/6 
5. Mevr. Moehadji — Soegihardjo — 

Jap — Soetantio 7/5 , 1/6 , 2/6 

Tennisclub,, Sehat” Kediri - 

Retjopentoeng ,,T. Agoeng“. 

De reeds eerder aangekondigde ten- 
niswedstrijd tusschen de plaatselijke 

vereenigiog ,,Szhat" en die van Toe- 

loengagoeng vord op Zondagmorgen 
j-l. op de tennisbaan van ,,Sehat” aan 

de Rioginsirah alhier p'aats. De pu- 

blieke belangstelling was bizooder 
groot. Op de ruime tribune was geen 

stoel onbezet. Vanwege de regen werd 
eeo partij afjebroken. De wedstrijd 
cindigde pas om 5 uur s' middags Hoe- 

wel Toeloengagoeng m-t 8-2 verslagen 
werd, waren de partijen gozd gespeeld. 
Ec heerschte eeo sportieve gees", ter- 
wijl het spelpeil nogal hoog genoewd 
kan worden, De Kedirianen moesten 

wel toegever, dat de gewonnen par- 
tijen niet cadeau gekregen waren 

Toeloengagoeng — Kediri. 

Mixad — double 

1. Mcj. Toeso— Slamet—Mevr.Moesto 

— Dimj:di 3/6 — 3/6 
Djanoe — Hadhi — Mevr. 

Soedibjo — Moesto 3/6 — 4/6 

Singles — Heeren. 

3. Soewito -- Partatmo 1/6—7/4—6/9 

4. Djanoe — Dimjadi 6/4 — O/t 
5. Hadbi — Marsoedi 5/0 - 1/6 
6. S'amet — Moesto 3/3 afgebroken. 

Baswan — Loehoer 6/5 — 2/6 — 0/6 
Doubles -— heeren : 

7. Soemito—Djanoe —Partatmo—Mar- 

socdi 6/3 — 4/6 — 2/6 
8. A'i — Tin — Sbedihjo — Paraton 

3/6 — 6/5 — 0/6 
9. Baswao — Wirjooo — Pattiradja- 

war€ — Soetikno 2/6 — 1/6 

10 Soeboed — Ali — Hadinoto — Soe- 
mardi 6/1 3/6 3/6, 

2. Mevr, 

RICHE THEATER. 

Dirsdag 4 en Woensdag 5 Maart. 

Op veler verzock reprise van de pieu- 

we copy van Me:ro's unieke productie : 

TRADER HORN" 

Het macbtigste epos van het zwarte 

werelddeel, obsit te zien en te hooren 

gegeven. 

Ondevkbaar... maar WAARHEID! 

Gzen opname van lamme of afge- 

richte circusdierer, doch Africa's Fau- 

na in de Wilde Natuurstaat ! 

Elke c.m. film zal U boeien en het 

geheel zal U de geheimzionigheden en 

schooobeden vao Centraal-Afrika ont- 

sluieren, waarvan voorheen nog nooit 

Opnamen zijn genomen, met daar door- 

heen geweven de roman eener blank, 

godin van een wilden negerstam ! 

MAXIM THEATER. 

Heden t/m Donderdag 6 Maart 

De sterke Indonesische filmscblager 

“DE GOUDEN ADELAAR” 

(Garoeda Mas) 
Raden Mochtar, de overbekende Ia- 

donesische Acteur, d» ,oude harteklop” 

verschijat io ,,DE GOUDEN ADE- 

LAAR” met DEWI RADIAH, een     

schoone van 18 jaar, ea waarin hij de 
harten van het publiek nog sneller 

zal doen trillen, 

Een spannende, sensationeele, myste- 
rieuze film, die iedereen beslist zal 
boeien en welke opgeluisterd wordt 

door de prachtige zang van DEWI 

RADIAH en MISS EULIS de ver- 

maarde radio-ster, met muzikale bege- 

leiding van ,,Populair's Band” Onder 

leididg van ISMAIL. 

DEWI RADIAH, de ,,VONDST" van 

bet jaar, die voor het eerst in deze 

film optreedt en baar ware charme ten 

toon spreidr, zal met baar ,GOEDEN 
VOIGE” U eenige liederen ten ge- 

hoore brengen. 

Wij raden een ieder aan, 
deze bijzonderheden film 

niet te missen !! 

Politierapport. 

Door de politie werdea aangehouden 

de personen van S., M., en K., ailen 

wonende Bandjarmlati, verdacht van 

diefstal van 48 stuks goeniezzkken ter 

gezamenlijke waarde van f14.40, ten 

nadeele van L.S.G., wonende Bancja- 
ran. Door 

de diefstallen bedoeld bij de processen- 

verbaal Ns's: 250 t/m 262/A, eveneens 

betreffende goeniezakken, tot klaarheid, 

dzze arrestaties kwamen 

N, wonende Bandjarmlati doet aan- 

gifte van diefstal, middels ondergraving, 
van lijfgoederen ter gezamenlijke waar- 
de van 16.55, 

D., wonend: Ba'owerti doet aangif-   te van diefstal van een rijwiel ter 

waarde van f15,— he 
n de autogaraye van 

  

Resident alhier was pep! 
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de persoon g 

politie werd    
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Op den ops weg Kelio 
straat werd d 9 

genaamd T., wosende Kiliom 

personenauto L. 8876, bes'uurd door 

S., wc O-odi Serab.j:) 

aangered De jongen wer cht 

gewond en naar G 

biran” alhier terg 

deling opgezonden 

  S., wonende Bandarlor doet aangifte 

  

van dief 

van lijf     
de van | 

    

VENDU- & COMMISSIEKANTOOR 

J.G.W DEKKERS — 
Manan, 

Transporteeren, 

Hanoel in Nieuw- en 

Tweedehandsch Meubilair. 

oi 

y — 

KediRIi — 

V/H RANTA 

250 

Emballeeren 
(Ook voor Europa en de buitengewesten) 

Meubelmakerij 
Agentschap 

Java Koelka ten 
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Pangan, —— “ 

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

DE AUTOWEGEN -ATLAS 
van JAVA MADOERA en BAI 

f 3.25, 
in 5 kleurendruk 
op stevig ivoorcarton 

met Cartonnen omslag en linnen rng 
op Schaal 1: 500.000 
io totaal 9 aansluitende kaarten compleet bijgewerkt, en 
Wwaarin opgenomen: 

alle berijdbare wegen 

Kilometerafstanden van plaats tot plaats 
Hoofd-Afstandstabel voor grootere afstanden 
Bergen en plaatsen met hoogte-cijters 
Spoorwegen, Vliegvelden, Ondernemings - fabrieken 
Pasanggrahans en veie aanwijzingen voor toerisme. 

L Verkrijgbaar bij de Ked, Snelpers. E 
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De nieuwe Copy van metro's machtige Avonturesfiim 

vIRADER HORN”“ 
Mt HARRY CAREY — EDWINA BOOIH e.a. bekende spelers. Een film die U de geheimzianig 

heden en schoonheden van Centraal Afrika ontsluiert, waarvan voorheen nog nooit opnamen zijngenomen met 
daar doorheen geweven de roman eever blanke godin van een wi'den negers am. 

HET macbtigste epos van het zwarte werelddeel ooit te zien en te hcoren gegeven. 

N.B.! woensaagmiaaag 4.30 u Speciale Kindervoorstelling! 
Donderdag &6 tm Zaterdag 8 Mrt. 

Universal grootschs O sioosfi m 

“HET DOODS BATALJON” caxi paron 1 
DESIE— SAMUEL HINUS e.v.a. bekenden. Ben herossch verhaal | Met PHILIP DORN — LULI 

    
Batalj    

fila, die tot uw hart zal 

mn 

  

te zien geefr, 

  ema KEA
N
K
 

ht over de mannen van Sneeuw en staal, wier mozd de wereld versteld deed stzan, 
dat en op uit trok in deo winter van 1939, 

spreken ! 
Mst dit onder geen voorwaarde ! 
N BI! Vsoraf 1 Hor n cuwere Oneloasnieuws ! 

MAXIM THEATER 

Wij raden en ieder aan, deze uitsrekende film te komen zier, 
Varaf Vriidag 7 tm Zondag 9 Mrt. 

Warper Bros geweldigs Spionrag- fm 

sHET GEHEIME LEGIOEN“ 
Met JOEL MC CREBA — BREYA MARSH — JUFFREY LYNN e.a. Dustscbe Spionnage ! Activiteiten 

in Amerikan ! Sabotage van allerlei aard en de .5e Colonne” in de V.S! Muar de onb zongen belden van 

Dus m.a. w. meer dan de moeite waard deze film te komen zien ! 
N.B! 

IL, wonende Ringinanom doet aan- 

gifte van diefstal van 2 klossen wit 
garen ter waarde van (0.90. gep!eegd 
door Moh. S., wonende Bandjarmlati 

Kediri). 

Door de politie werd aangehouden 

genaamd K., wonende 

(Baron), verdacht van 
de persoon 
Soegihwaras 
dieflstal van cen sarong ter waarde 

van f 0.50 ten nadeele van T., wo- 

nende Tinalan. 

K., wonende Pakoerden doet aan- 

g'fte van diefstal van lijf,ozderen ter 

gezamenlijke waarde van f 0,45. 

Door de politie werd aangsbouden 
de Inheemsche vrouw genaamd T., 
wonende Kemasan, verdacht van dief- 

zilveren spe!d ter waarde 

ten nadeele van S., wo- 

stal van eer 

van f 0,85 

nende Kemasan. 
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' € , het geheime legioen ziin op hun post. Kortom! een pakkend verhaal van Spionnage en Cortra Spionnage |" 
Wi Sherinoeren U ter even aan, dat deze film. DE Evenknie is van ,,Gonfessions of a Nasi Spij ! 

VOORAF Het NIEUWSTE WERELDNIEUWS!! 

De eilanden van de 
Middellandsche Zee. 

L 
Rhodus en de Dodecanesus. 

De hooggeplaatste, E-gelsche amb- 

tenaar in Csirohcort, dat ik naar Rho- 
dus ga. Het is de cijd, dat de eindstrijd 

in Abessiaig yestreden wordt. De hoog- 
geplaatstz Engelsche ambtenaar zegt 
met een hooghartige 'glimlach: ,,Daar 
zult U een voorbeeldig inge- 
richte kolonie 

zien, een op- 

gepoetst mu- 
seumstuk. Als 
bewijs voor de 

bekwaamheid der Italianen om te kolo- 
niseeren”, Men proeft iets wrangs in 
zijo hoogbartigheid. Dat begrijpt men, 
alsmenaai Cyprus denkt en in Rhodus 
aan wal stapt. Zoo ordelijk, zoo helder! 
Zelfs de marktstraten in de oude Turk- 
sche stad, met Arabische en Turksche 
baambordjes, met zijstraten, die naar 
de moskee#n leiden. Z-lfs deze markt- 
straten zijo proper, als was het altijd 
Zaterdagmiddag. Maar desondanks kan 
men er nog vele Ovsterscbe dingen 
koopen, viet in de laatste plaats de 
Veelkleurige — zoetigheden, waarvan 
slecht &€n soort, de Turksche honing, 
tot onze kermissen is doorgedrongen, 

door 
Margaret Boveri. 

De Jobannietters, die het eiland be- 
zetten, padat de Arabieren eu Byzan- 

tjnen er lang genceg om gevochten 
hadden, de Jobannieters voelden zich 
bier voor het eerst thuis. Uit Jeruzalem 
waren zij verdreven, uit Akko, het 
laatste steunpuot in het Heilige Land 
eveneens. Op Cyprus waren zij nooit 
de meesters geweest, doch slechts gcs 
dulde gasten. Hier konden zij eindelik 
bua stempel drukken op ee stad «n 
cen eilanden zija bewoners. Terwijl de 

Jobannieters vas Valetta op Maita een 
zuivere barok-stad maakten — doordat 
zij daar in eeo latere eeuw regeerden 

—maaktzn zij van Rhodus een Renais- 

sance-stad. Doch daar de ruimte bin- 

nen de vestingmureo te klein was, 

werden de paleizen der Linguen (,tor- 

gen” of nationaliteitep) dicht op elkaar 
gebouwd in smalle straaijzs, Eo daar- 
door krijgt deze Renaissance iets mid- 

deleeuwsch. Ea doordat het eiland 
bergachtig is en de stad Rhodus zelf 

tegen een heuvel gebouwd, is de bo- 
venste vestingwal met zija torens en 

poorten een kostelijke wandelweg, met 
uitzicbt over de noord-oostpunt van he, 

cilaod been naar Klein-Azib, 
De Turken hebben alles z00 gelaten 

als bet was. De Iralianen, die in dea 

oorlog om Tripolis tijdelijk tegenspoed 

ondervonden, bezetten bet eiland en de   

ap @ 
HEATER s. 

I 
Over den kortgeleden gevoerden srrijd van de F.vsche Helden tegen de Russiscbe Overmachr. Ben helden- 

ZIET Het Fiosche 

  

Nog Heden 4 mt Donderdag 6 Mrt. 
De Succesvolle Indonesische film sGAROEDA MAS“ 

Esn film die niet alleen om baar sterk spel te bewonderen is, doch ook schittererde patuur-cpnamen 

twaalf acdere er om been om een mid- 
del tot pressie te hebben. 

Toen in 1912 de vrede gesloten werd, 
hadden zij ze nog steeds weliswaar niet 
rech:matig, maar voorloopig bezet met 
h:t plan ze te ontruimen. Net als de 
Engelschen in Egypte zijo ze geblever, 
Na den oorlog hebben ze zelfs een ver- 
standige zet gedaar. Evenals de Grie- 
ken en de Franschen mochten ze—toen 
het Osmaaoscbe rijk in stukken zou 
Worden gesneden — zen groot deel 
vao Klefh-Azif. bezetteo. Maar toen ! 
ze bemerkten, dat Moestafa Kemal 
tegen alle waarschijalijkheid in mis- " 
scbien toch nog zou overwinner, trok- 
ken zij zich vrijwilliy uit Aoatol & 
terug en bleven slechts in de Dode- 
Cavesus, die ze immers al eerder bezet 
haddeo. Dat vonden de Turken beel 
nerj:s en zij maakten zich dus niet 
boos over de duurzame bezetting der 
eilandeo. Tegeowoordig zija beide 
Staten machtiger geworden. 

stad Rbodus wonen 6000 
Mohammedanen: 5000 Grieksch-ka- 
tbolieken, 4500 Spaaosche Joden en 
4000 Roomsch-katholieken. Op bet 
land en op de overige eilanden is 90”, 
van de bevolking Griekscb. De Italie- 
nen lieten hun een deel van hun 
scholen en kranten en voerden een 
re ele minderhedenpolitiek. 

Vele Grieken hebben slechts &£a 
weosch: vereeniging met Griekenland. 
De Rhodesische emigratie werkt in 
Egsypte eo Amerika, ze heeft propa- 
gaoda-centra in Atbene, Parijs, Londen. 
Eo de Turken kijkeo uit naar het 
vasteland, waar zij paar hun gevoel 
bijhooren. Ia het voorjaar van 1934 
gingen er geruchten door de pers over 
eea opstand in bo der kleine haven- 
steden, bloedig onderdrukt, 10 dooden. 

la de 

Vloot en luchtbases. 

Naast de Fransche is in dit deel van 
de wereld een Italiaansche cultuur- 
propaganda opgetreden. Middelpunt: 
de Universiteir van Rhodus. Modern 
toeg:rust, vooral wat de medicijnen 

berreft,—de belangrijkste wetenschap 

ia 'streken, waar een groot percentage 

van de bevolking voortdurend ziek is. 

Achter de beschavingspolitiek staat 

de strategie—Viootbases op Rhodus, 
Leros en Astropalia. Vliegbasis op 

Leros. Ea bet merkwaardigste, terwijl 
de touristen door middel van een 

groote propaganda-orgavisatie paar 

Rbodus gelokt worden, en daar ia 

Ui, ,tekende hotels goed worden bediend, 

  

  

ziju bezoekers op Leros en Astrapalia 
niet welkom. Ec zijo niet eens hotels 
Niemand kent deze eilanden. Niema-d 
weet hoe groot de versterkingen op 

Leros zijo. Alleen op Patmos, Kos en 
Nisyros zijn nog hotels,—en deze 

cilandeo zijo ongevaarlijk. 

De Dodecanesus bestaat uit ongeveer 
40 kleine eilanden en 13 groote, die 

met een naam te boek staan. Dat zij 

dezondanks Dodekanesoi (de twaalf 
eilandeo) genoemd worden, komt mis- 
schien, doordat 13 een ongeluksgetai 

Castellorizo. 

Nu is er echter nog een veertiende 
eiland, dat er eigenlijk heelemaal viet 
bijhoort. Maar dat er toch wel bijhoort 
omdat het Italiaaosch is, Dat is Cas- 
tellorizo. Als men de kaart bekijkt is 
bet maar een schimmetje van een ei- 
land. Buiten de Dodecanesus,: maar 
vlak bij het Turksche vasteland. De 
Franschen zaten daar tijdens den we- 
reldoorlog. Ea de Fraoschen zija op 

het oogenblik erg vernijnig als ze over   

  

de Italiaansche bezetting van diteiland 

spreken. Niet dat ze het zelf zouden 
willen hebben. Maar ze misgunnen de 

Ikalianen de meest oostelijke punt— 

Oostelijker daa Constantinopel en op 

dezelfde breedte als Alexandris, Ea 

zij herinneren de Turken er steeds 

weer aan, dat in de golf van Adalia, 

acbter Castellorizo de z61e begon, 

die de Italianen in bezit wilden nemen 

ea waarvan de Duce ia gedachten 

ook nu Dog geen afstand zou hebben 

gedaan. 

Hier, io dit rijk der 14 eilanden. 

staan dus drie mogendheden tegenover 

elkaar. D: G-ieken met hua irredenta 

beweging, zooals op Cyprus. De Tur- 

ken, die de eilanden niet bepaald 

willen hebben, maar het onaangenaam 

vinden, dat de groeiende macht van 

Itali& zoo dicht voor hua deur staat 

Huo wensch is: eea autonoom eilan- 
deorijk. En de Iralianen, die tijdens 

de oorlog tegen Abessiniz deze eilanden 

als etappe op weg vaar het Suez-ka- 

naal en terug bijzo:der leerdeo waar- 

  

WILT U GAAN FILMEN? 

Laat U zich dan eerst volledig 
inlichten door 

VAN WINGEN 
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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. 

  

MIEUWE WITGAVE of KERORUK van J. B. WOLTERS" 
UG. Mii, BATAN. 
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Maan 

deeren en die ze a's apriogplank kun- 

nen gebruiken voor verdere onderne- 

mingen in het Nabije Oostec. 

Sympathie en strategie in de 

oostelijke eilandenwereld. 

Dit hoofdstuk is misschien wel het 

belangrijkste vaa al onze hoofdstukkea 

over de eilanden. Ea toch zal bet het 

kortste zijn, Want het steuot niet op 

bestaaade bezitsverhoudingeo, maar op 
geheime afsprakeo, op stemming onder 

bet voik, op geruchten. 

Het behoort bij het groote hoofd- 

stuk: ,bijstand io de Middellandsche 

Zee”. Het gaat om de vraag: welke 

groote mogenheid zal io geval van 

nood beschutting in de Aegeische 

archipel mogen zoeken? 

Daar heeft men b.v. de vier eilar- 

den, voor de mond van Dardanellen 

Twee Grieksch: Samotbraki en Lemnos. 

Twee Turkscb: Imbros en Tenedos. 

Wie ze bezit, zal weliswaar viet de 

toegang tot de Dardanellen kuonen 

forceeren, maar wel de vaart uit de 

Zwarte Zee naar open zee, zooal niet 

gebeel beletter, dan toch aanzienlijk 

belemmeren kuonen. Sedert de confe- 

rentie van Montreux mogen deze ei- 

landen niet versterkt worden. Turkije 

is met de hare begonren. Griekenland 

is niet zoo ijverig: men is immers met 

Turkije bevriend. 

Wordt vervolgd, 

  

Mussolini's mor- 
gengebed. 

Lieve Heertje, geef mooi weertj", 

'k Heb het al zoo vaak gevraagd, 

Maar mija vijand krijgt bet voordeel 

Bo ik word met pech gepluagd, 

Toen de Franschen mij belaagden 

Kondea wij geen cor!og aar, 

Want zij bleken in de warmte 

Bo wij io de kou te staar! 

Toen de Griek mij provoceerde 

Viel op oss de regen neer 

Es de vijand profiteerde 

Van bet mooiste oorlogsweer! 

Toen de Brit voer raar Tarente 

In een stralend morgeolich", 

Viel aan onzen kant de haven 
Onder zware nevelen dichi! 

Toen in Lijbif mijo legers 

Werkloos werden van den dorst, 

Wist de vijand op te dringen, 

Huiverend van lichte vors ! 

Toen mijo arme Graziani 

Door een zandstorm werd verblind, 

Lag voor Wavell de woestijaweg, 

Als een pas-gestreken lint! 

Toeo ik troepen aan moest voeren, 

Trof ons telkens een orkaan, 

Maar de Eagelsche transporteo 

Glijden als op olie aan! 

Lieve Heertje, geef mooi weertje, 

Toeo en toen en toen was 't mis. 

Bo ik kan pas overwioneo, 

Als Uw weer-dienst met mjj is. 

  

Hollandia. 

  

  

Bloemenhandel ,,Desoeki" temenhandel ,,Desoeki 
pa ORION Telf. No. 97. 

Steeds versche bloe- 

men in voorraad, be- 

stelling van bloem- 

stukken, kransen etc. 

Beleefd aanhevelend. 
Me en 

  

Plannen voor herbouw van het 

oude Middelburg 

Het voorloopig plan van herbouwing 

streeft naar het behoud van bet oude 

karakter van Middelburg. Het Go- 

thische deel van bet stadhuis zal wor- 

den herbouwd, terwijl hierbij aanslui- 

tend nieuwe administratiegebouwen 

zullen worden opgetrokkeo. Gehoopr 

Wwordt de abdij zo0danig te restaureeren 

dat het oude pleia zijo karakter be- 
houdt. 

Voorts zullen worden berbouwd de 
provinciale bibliotheek, de Nieuwe 

Kerk, de Koorkerk, de Roomscbe 

H.B.S, de toren van de abdij en bet 

R.K. Zustersbuis op de Hariogplaats. 

Waarschijrlijk zullen de Vrije Her- 

vormde alsmede de Waalsche Kerk 

niet kunoen worden herbauwd, Detini- 

tief oiet te herbouwen is het Oost- 

Indisch Huis op de Botermarkt, de 

de voormalige bank van leening en de 

gemeenteschool, 

Wanneer bet 

beginnen, is 

aangezien de geldmiddelen ontbreken" 

De uitvoering zal waarschija'ijk drie 

herbouwirgswerk zal 

vooralsnog onbekend, 

jaar in beslag nemen. 

  

,De oorlog is nog lang 

niet afgeloopen.” 

Premier Menzies tegen 

Oongerechtvaardigd 
Optimisme. 

Londen, 25 Februari (Rzuter). Pre- 

mier Manzies meent, dat de oo log 

lang zal duren. 

Dz Austrlische premier zeide beder- 

avond tot een vertegenwoordiger van 

Reuter: ,,Ik meen, dat het zeer dwaas 

zou zija te geloover, dat de corlog 

oog slechts kort zal dures. Wij heb- 

ben successen geboekt, doch wij zijn 

Dog niet io contact geweest met onzen 

waren vijand. De vraag, welke iedere 

Australi&r zich stelt. is: ,, When do we 
get to the real fellow?” 

Premier Menzies zeide, dat bet zeer 

wel mogelijk is, dat hij tijdens zijo 

verblijf in Engeland een bezoek aan 
Eire z0u brengen. 

MAX FACTOR artikelen 
Thans compieet 

verkrijgbaar bij de 

agent: 

Toko ..MILADY“ 
Aloon-aloon-str.— 15 

KEDIRI. 

  

  

  

LEESBIBLIOTHEEK 
  

De abonnementsgelden bedragen : 
f 1,— per maand voor €€n boek 
f 1,75 per maaod voor twee boeken tegelijk 
f 2,50-per maand voor drie boeken tegelijk 

met dien verstande, dat U z00 dikwijls moogt ruilen als UI wilt 
Indien U duseen abonnement voor &&n boek 
beeft, waarvoor U &€n gulden betaalt eo U 
ruilt het boek iederen dag, 
voor 30 boeken 
gulden. 
Wordt lid van — — 

DJABA - 

dan betaalt U 
toch niet meer dan &€&n 

KOTTA 
—  LEESSEZELSCHAP — LEESBIBLIOTHEEK — 

Ked. Snelpers Drukkerii. 

      

  

  

aa aan ANN NN Nan - 

BEKENDMAKING. 
Het College yan Gedeputeerden yan den Provinci- 

alen Raad yan Oost-Jaya maakt bekend, dat, behoudens 
de na te melden uitzonderingen, alle vorderingen ten 
laste der Provinciale begrooting voor het dienstjaar 1940, 
welke niet zijn ingediend ter Secretarie der Provincis 
Oost-Jaya uiterlijk den 30sten April 1941 zijn verjaard. 

Deze termijn is niet yan toepassing op: 
1. alle vorderingen, welker bedrag bepaald is en welker 

vereffening niet afhankelijkis van een yoorafgaande 
indiening yan stukken door belanghebbenden: 

  

2, alle yereffenis vorderingen, waaryoor door de Pro- 
vincie reeds bevelachriften tot betaling zijn afge- 
geven. 

Soerabaja, 26 Februari 194i. 

Namens het College voornoemd 

De Gouverneur, 

VAN DER PLAS. 

  

  

SCHRAUWEN” 
WATES 

s»BOERDERIJ 
" KEDIRI 

  

MULOWEG / MADJENANG 
Telefoon Ked. No. 225 PERCEEL-PAKISSADJI 

na 
TEE: 

    

Levert versche volle melk. 
Karnemelk, Yoghurt, 

Room en Slagroom 
Prima kwaliteit, 

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

n ter plaatse 

Beleefd aanbevelend 

L. H. SCHRAUWEN: 

  

2 Da 
) verkriigbaar 

# MERE   

   
Prijs f1,50 per expl. 

bij dz 

Kedirische Snelpers Drukkerij.   
  

  

    

  

PROTESTANTSCHE KERK 

Hollandsche Kerkdiensten. 

9 Maart Madioeo 9 uur v.. 
Ds. Sikker. 

(Doop-bediening ). 
Ngaodjoek — 5 uur n.m, 

D:. Skkea. 
16 Maart Kediri 9 uur v.m, 

D.. Skker. 
(Doopsbediening). 

  

  

  

Blitar 9 uur v.m. 
Ds. Ph. v. Akkeren. 

T.-Agoeag 5 uur ». mw. 
Ls, Skken, 

Paree 6 unr nm. 
Ds D- Greaf. 

23 Maart Madioen p 
1 k 

Ponorogo 5 

6 April Kediri 9 

  

  

Maleische Kerkdiensien 

H. 8, Matulssy 

9 Maart '41 K 

16 Maart "41 

23 Maart "41 

  

£ 

  

Trenggalek 

T.-Agoeng 4 

30 Maart '41 9    
OOST- JAVAANSCHE 

JAVAANSCHE£ 

lederen Zondag, 9 

Te Kediri 
Toeloe- gagoeng, 

  

DIENS 

ulir vm 

(Baloe Blitar stra      

Paree 7 30 uu ».m 

  

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederan Z 2g 

  

te Kediri     

   

   
   

    

te Biliar 

    

Adres voor: 

Moderne en : 

Sraalmeube!s 

  

chroomd of 

Tweedeha 

Emballeeren en transporte 

  

   

een mooie tennisb c v 

Woenrdag en Zaterdag 
acbter Soelp 

f 6,— 

Voor Uw meubi 
geroutincerde tockangs 

Zeer billiik in pc 

Voor Uw vendutie 

lapakken voor a 

  

  

Tp           

| 
Beveiligt U tijdig !! 

Wij leveren : 

VERBANDKISTEN 

LUCHTBESCHERMIN 

  

G 

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

RESIDENTIE APOTHEEK KEDIRI 
TELEFOON No. 52. 

   



  

Buitenlandsch overzicht overgenomen uit het Soer. Hbid. 

Naar de Grieksche grens. 

  

De meeste Duitsche troepen die Sofia 
passeeren gaan in Zuidelijke en 

Zuidwestelijke richting. 
  
  

Londen, 3 Maart (Reuter). Volgens 
onbevestigde berichten zijn twee Duit- 
sche troepentreinen uit Philippopel in 
Bulgarije in de richting van de Turk- 
sche grens vertrokken, doch bet staat 
vast, dat de meeste troepen, die Sofia 
passeeren, zich in Zuidelijke eo Zuid- 
westelijke richting—in de richting van 
de Grieksche grens — begeven, 

De grenzen gesloten. 

Londen, 3 Maart (Reuter). Het 

D.N.B. meldt uit Sofia, dat de Bul- 

gaarsche regeering tot nader order de 

Bulgaarsche Niemand 

werd toegestaan het land te verlaten 

zonder speciale vergunning van het 

ministerie van Oorlog. 

grenzen sioot. 

Italiz was verrast 

Over Bulgarije's tegemoet- 

komendheid. 

Baze!, 2 Maart (Reuter). De cor- 
respondent in Rome van het Zwitser- 
sche dagblad Basler Nacbrichten meldr, 
dat de onderteekening door Bulgarij& 
van bet tri-partite pact in Rome als 
een verrassing kwam en eenige sensa- 
tie veroorzaakte. De aandacht van de 
Italiaansche hoofdstzd is thans gecon- 
centreerd op Joegoslavig&, waarom, 
aldus de Zwitsersche correspondent, 
ntbans een srrijd tusschen de as-mogend- 
heden en Engeland gaande is”. 

De fascistiscbe pers verklaart, dat 
de behandeling, die Griekenlaud te 
wachten staat, een welverdierd lot 
zal zija voor het belpen van Engeland. 

Volgeos deo correspondent in Berlijo 
van hetzelfde Zwitsersche blad, werd 
in Berlija door gezagbebbende zijde 
verklaard, dat Rusland op de hoogte 
werd gehouden van de besprekingen 
tusschen Berlija en Sofia. 

  

De Britsche luchtaanvallen. 

Weer Brest! 

Londen, 3 Maart (Reuter), Den 

afgeloopen nacht vielen bommenwer- 

pers van de R.A.F. de havens te 

Brest en vliegvelden io het door den 

vijand bezette gebied aan. 

Duitsch convooi aangevallen. 

Londeo, 3 Maart (Reuter). Britscbe 

Vliegtuigen van het commando kust- 

verdediging vielen gisteren een coz- 

vooi van Duitsche voorradenscbepen 

op de Noordzee aan, waarbij een schip 

ca. 2000 ton midscheeps werd 

getorpedeerd. 

van 

Andere Britsche bommenwerpers vie- 

len gisteren de Duitsche vliegtuig-basis 

List eo Duitsche schepen ter hoogte 

van de Nederlandscbe kust aan. 

De aanval op Brest werd gedaan 
door sterke groeren bommenwerpers 
en had zeer veel succes, aldus meldt 
het ministerie van Lucbtvaart. Ladingen 
bommen werden uitgestrooid boven 

waar de kruiser van de 
»Hipper”-klasse gsmeerd lag. Ver- 
schillende volcreffers op de havenge- 

de havens, 

bouwen werden waargenomen en twee 

hevige ontploffingeo werden gehoord. 

Andere bommenwerpers vielen 

Duitsche vliegtuigen io het bezette 

gebied aan 
Twee Britsche bommenwerpers wor- 

den vermist. 

Duitsche vliegtuigen 

neergeschoten. 

Looden, 1 Msart (Reuter). (Ver- 
traagd). De Royal Air F rce voerde 

FEUILLETON 
SPAANSCHE DUKATONS 

(Spanish Doubloors) 

Uit het Engelsch 

van 

Camilla Kenyon 

55) 

Terwijl de boot door de forsche 

slagen van mijn knappen vis-a-vis over 

't water heenvloog, lag ik lui achter- 

Over in den achtersteven en bekeek 

hem op mijr gemak. Meer dan ooit 
was hij de god van het eiland. 't Was, 

of hij met den dag forscber en gespier- 

der werd, of met den dag zija licha- 

melijke schoonbeid meer 't volmaakte 

nabij kwam. Uitgezonderd dan altijd 

zija bandep, zijo mooie, slanke handen, 

    

heden bij daglicht een offensief uit 

boven Noord-Frankrijk en schoot hierbij 

drie Duitsche jacht-vliegtuigen omlaag. 

Boven het Kanaal werd bovendien 

nog een Duitscbe bommenwerper om- 

laag geschoten. 

Aan Britsche 

verliezen geleden, 

De strijd in Afrika. 
Het beleg van Keren. 

Cairo, 2 Maart (Reuter). Over de 

verovering van de belangrijke bergpas 

nabij Keren is nog het volgende ge- 

meld. 

E-o militaire woordvoerder deelde 

hedenavond een verslaggever van Reu- 

ter mede dat de verovering was ge- 

volgd, nadat men ,,de guerrilla-achtige 

oorlogvoering grondig aao den dijk 

gezet had”. De Britsche strijdkracbten 

hebben thans een stelling io handen, 

waarmede zij invloed zulleo uitoefenen 

op de operaties ter verovering van 

Keren. 

Het was, blijkens een heden uitge- 

cen Britsche co- 

lonne, welke uit het Noorden oprukte, 

zijde werden geen 

geveo communiguk, 

die 

was het de colonne, welke uit Kelemit 

oprukte en wairvan gisteren is ge- 

de pas veroverde. Vermoedelijx 

meld, dat zij met de Iraliaoen io con- 

tact 

doorgang ten Noorden van Keren. 

In Abessipit is de opmarsch naar 

Gondar wat vertraagd tengevo'ge van 

bet wel zeer moeilijke terreio. 

was gekomen in een nauwen 

welke nu hard en eeitig waren, met 
korte ingescbeurde nagels. Ea op zija 
eenen arm had hij een groote. blauwe 

plek. Met een witroep van medelijden 

wees ik hem er op. 

nO, dat is niets. Als we tn de grot 

zija en we passen niet op onzen tijd, 

krijgt de zee ons wel eens te pakken.” 

»Metandere woorden, elkendag riskee- 

ren eenige leden van de expeditie daar 

in de grot hun leven, en dat alleeo ter 

wille van een verbeeldingsscbat, die er 

naar alle waarschijolijkheid niet eens 

is.” 

»Nee, misschien niet”, gaf bij toe, 

»maar 't zoeken zeif is al zoo alle- 

macbtig leuk, wat ?” 

»Dat hangt er van af, wat iemand 
persoonlijk ooder leuk of niet leuk 

verstaat”, gaf ik een tikje ironischten 

aotwoord. 

nja maar, kijk, aen veotals ik hoeft   

  

Haschelijke positie. 

Cairo, 1 Maart (Reuter) (Vertraapd). 
De lalianen in Italiaansch-Somaliland 
beviaden zich in een hachelijke posi- 
tie en het is mogelijk, dat zij bet 
geheele achterland tusschen de Juba- 
rivier en Wabgishibeh zullen ontrui- 
men. 

De val van Mogadishu. 

Mogadisbu, 3 Maart (Reutr). Thans 
is bekend geworden, dat de Italiaan- 

sche opperbevelbebber en gouverneur, 

alsmede de Italiaansche troepen, die 

nog niet uiteen waren gevallen, van 

Mogadishu naar Harar in Ethiop:t zijo 
gevlucht, drie dagen voordat de Engel- 
scheo er aankwamen. 

D2 plaats werd toen tot open stad 

verklaard en bijg-volg ook niet ge- 

bombardezrd of beschoteo. 

De blaoke Italiaansche politie bleef 
io de stad ter bescherming van de 

burgers totdat een co'oone Nigeriaan- 

sche troepen arriveerde en de over- 

gave van de stad plaatshad. 

De Italiaaosche civizle autoriteiten 

te Mzrka, eea kleine haven die 80 

kilometer van Mogadishu is gelegen, 

hebben ds Engelscien verzocht de 

stad en de bescherming van de bur- 

gers over te pemer, daar zij aanvallen 

van ioboorlingen vreezen, 

Gevangenen stroomen 
binnen. 

Nairobi, | Maart (Reuter). (Ver- 

traagd). Sedert den slag bij de Juba- 

rivier geven zich nog steeds vele vij- 

anden over, Thans zijo nog 3000 krijgs- 

gevangenen geteld, wie 200 

Europeanen die zich in de nabijheid 

van de kazerne te Mogadiscio hadden 

ingesloten voordat de Britsche troepen 

deze stad binoenrukten. 

D: Afrikaaosche troepen bezetten 

Vrijdag j.!. Bardera, ceny belangrijk 

koooppunt van wegeon. 

C-ico, 1 Maart (R-uter) (Vertraagd). 

Een commun'gut dat de 

Britsche troepeo na de bezetting van 

Bardera het omringende gebied, waar- 

uit de vijaod zich sael terugtrekt, 
zuiveren. 

onder 

vetklaart, 

Het aantal gevangenen, dat werd 

gemaakt tijdens den opmarsch langs 

de kust, met inbegrip van die welke 

gemaakt werden bij de bezetting van 

Mogadiscio, bedraagt meer dan 9000 

man, terwijl zich nog steeds meer 

vijandelijke troepen overgeven. 

Dagelijks hoeveelheden 

oo:logsmateriaal gevonden, 

worden 

Arsenaal gevonden 

Nairobi, 1 Maart (Reuter). 
traagd). 

Te Mogadiscio werd een arsenaal 

gevonden, dat duizenden geweren en 

honderden machinegewaren bevatte. 

Op bet vliegveld werd door den 

vijaod veel waardevol materiaal achter- 

gelaten. 

(Ver- 

De nederiaag der Italiaan- 
sche luchtmacht 

Cairo, 3 Maart (Reuter). Een commu- 
bigu& van het hoofdkwartier van de 

R.A.F. in het Midden-Oosten meldt, 

dat uitgebrande wrakkea van vliegtui- 

toch niet aldoor z00 een gemakkelijk, 
draag-me-alles-achterna soort van le- 
ventjz te leideo! Ik vind dit schatgra- 
verije-spelen werkelijk allerfideelst, je 

krijgt zoo'n gevoel of 't niet echt is. 

Es dan Shaw niet te vergeten — 
denkteens aan, wat 'c voor dien goei- 

en ouwen knul zou beteekenen, als 
we bet goud werkelijk vonden — zou 
cen eigen schip kunven koopen en de 

P. & O. kon naar de maan wandelen.” 

»Eo dan z0u u zeker als scheeps- 
joogen of z00 iets dergelijks mee- 
gaao?” 

»Nee, dat z0u niet gaan”, was het 

cenvoudige antwoord. ,Na afloop van 

dit is 't plicht vOdr, wat?” 

Aan den Noordkant van den baai 
waaren de klippen aaomerkelijik hoo- 
ger dan aan onzen kant. Het wrak 

van bet kleine scheepje, waar Cuth- 

bert Vane mij heenroeide, lag op het 

— Laga Maan 

  

gen, welke men op een Italiaansch 
vliegveld heeft aangetroffen, en ver. 
koolde resten vertellen, van de ver- 
Wwoesting, welke een Zuid-Afrikaansche 
escadrille heeft aangericht. 

Het feit, dat de Britsche vliegers 
tijdeos patrouilletochten van vele uren 
geen eokel vijandelijk vliegtuig ont- 
moeten, bewijst, dat de Italianen ern- 
stige nadeelen ondervinden van de 
groote verliezen aan vliegtuigen, welke 
zij in de laatste weken hebben geleden. 

Eea Britsch gevechtsvliegtuig, dat 
boven het Noorden van Erytbrea pa- 
trouilleerde, bowbardeerde een Itali- 
aaosch vliegtuig, waarvan het juiste 
type niet met zekerheid kon worden 

Vvastgesteld en dat in een hangar ten 

Zuiden van Asmara stond. De piloot 

Constateerde dat het in braod vioog 

en volledig uitbrandde. Hetzelfde lot 

onderging de hangar. De vernietiging 

van dit vliegtuig bracht het totaal'aan- 
tal vijandelijke toestellen dat door de 

escadrille, waartoe de vlieger behoor- 

de, is vernietigd, op 74. 

De nieuwe ambassadeur der V.S. 

Londep, 1 Maart (Reuter) (Ver- 

traagd). De nieuwe Amerikaansche 

ambassadeur, Jobo G. Wioant, arri- 

veerde hedenmiddag per vliegtuig uit 

Lissabon op een vliegveld ,ergens in 

Engeland”. 

Hij werd namens den koning be- 

groet door den hertog van Kent en 

voorts door den particulieren"secreta- 

ris van Churchill ea aodere vooraan- 
staande personen, 

Winant merkt glimlachend op: Ik 

ben blij dat ik io Eogeland ben”. 

Later werd de nieuwe ambassadeur 

door koning George begroet op het 
sta'ion te Bristol. 

De begroeting van Winant door 

den koning is een historische gebeur- 

tenis. Het is de eerste maal, dat deze 

wijze een nieuwen ambassadeur be- 

groette, 

Men zal zich hzrionereo, dat lord 

Halifax bij zijo aankomst inde Veree- 

nigde Stateo ook persoonlijk door 

president Rooseveit werd begroet. 

droge, aan den voet van een storm 

op het smalle rotsige strand gezet. 

De gebeele romp lag onder 't zand, 

haar dek en haar kleine kajuit waren 

met een laag van wit, droog zandbe- 

dekr. Tot mijo verbazing was het 

scheepje van dicbtbij gezien, merk- 

waardig klein: 't was eigenlijk niets 

meer dan een sioep, een van die klei- 

ne, ranke pleziervaartuigen, die je aan 

de Sausalito kustin Califorvi8 bij tiec- 

tallen kuot zien. De mast was vlak bij 

't dek afgebroken, en aan den voor- 

steven kwam het siompje van den 

boegspriet te voorschijn, als een 

allerlaatst, moedig volgehouden pro- 

test tegen 't alles bedekkende zand. 

De achterkant lag bet diepst, achter- 

steven en cockpit lagen een paar voet 

Onder het zaod, bet dak van de klei- 
ne kajuit stak er echter bovenuit, 

»Arme kleine, verlaten boote“ zei- 

"van bruggen 

  

  

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 
en tegen scherp corcurreerende, dus 

beneden Soerabaiaprijzen, 
te leveren. 

  
  

Wat in Zeeland door den 

oorlog werd vernield. 

Londen, 24 Febr. (A.N.P.) ,Vrij 
Nederland” bevat, in aansluiting op 
vroegere A. N. P. . tel-grammen, een 
overzicht van de in Zeeland aange- 
richte schade. 

Te Ierseke werd de Oude Kerk 
vernield, terwijl verscheidene nabijge- 
legeo gebouwen zwaar beschadigd 

werden. Gehoopt wordt met oude 
brokstukken, fragmenten eo ander puin 

de kerk zooveel mogelijk te herstellen, 
doch de omgeving van bet gebouw is 
onherstelbaar verloren. 

Io het aardige Scbore is het heele 
dorpscentrum vernield. Het gemeente- 
buis, de kerk, een schooleneen groot 
aantal huizen ziju verwoest. 

Sas van Gent iser betrekkelijk goed 
van afgekomen. Door het opblazen 

werdzn enkele huizen 
vernield, maar aan de overzijde van 
bet kanaal bij Westdorpe heeft de 
oorlog vreeselijk huisgehouden. 

Te Haosweerd werden verscheidene 
huizen vernield eo overwogea wordt 
nog enkele huizenafte breken, zoodat 
de Lange Kerkstraat, de Hoofdstraat 
en de Veerweg kuonen worden ver- 
breed en verlengd. 

Te Sluiskil heeft de oorlog de leelijke 
lintbebouwing doen verdwijaen. De 
huizenrij langs 't kanaal is geheel ver- 
woest en niet meer te herbouwen. 

Te Middelburg is een hoeveelheid 
puio van ongeveer tachtig duizend 
kub. meter op te ruimen, hetgeen drie 
en een halve ton kost (Voor Rotterdam 
zijo deze cijfers respectievelijk drie 
millioen en twaalf millioen). 

BAAT HET OM 
DRUKWERK ? 

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

goedkooper. 
Vraagt offerte bij de Ked 

Snelpersdrukkerij ! 
U verbindt zich 

tot niets! 

  

de ik medelijdeo. ,,Door welken merk- 

waardigen samenloop van omstandig- 

heden z0u dit kleine ding hier op dit 

onbewoonde eiland terecht gekomen 
zijo 1” 

»Misschien was ze 't eigendom van 

dien copra-meneer. Ze kan gemakke- 

ljk door &a man bediend worden.” 
»Wat z0u die pu aan zo0'n klein 

ding gehad hebben? Zoo'n boot als 

deze is goed om pleziertochtjes om 't 

eiland te makeo, of in de baai te gaan 
visschen.” 

»Misschien is bij van Panama ermee 

hier naar toe gekomen, maar dan wist 
bij toch vooruit, dat ze veel te klein 

was, om een behoorlijke lading mee 
terug te pemen.” 

Wordt vervolgd.
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