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STADSNIEUWS 

  

TUBERCULOSE - BESTRIJDING. 
GS. C. V. T) 

Hoestende bedienden kunnen Uw 

kinderen met tuberculose besmetten : 

stuur ze ter onderzoek naar het Con- 

sultatiebureau. 

  

AA 

Tentoonstelling 

GEEFT ACHT”. 
Eergistereoavond den 19der, dezer 

was de.groote dag daar. van de ten- 

toonstelling .,Gzeft Acbi”, dieom 8u. 

's avonds precies, geopend zou worden, 

ia de groote zaal vaa de soos Brantas. 

Om 7.45 u. werden geen auto's meer 

op het parkeerterrein toegelaten. 

De bezoekers dienoden dus op tijd 

amowezig te zijn, wat, gezien de ercst 

van bet tentoongestelde, zeer. juist 

werd opgevat. 
Het parkeerterrein was dan ook v06r 

het aangegeven uur dusdanig vol met 

auto's, dat bet verkeer weliswaar cor- 

rect VErliep, doch toch met morite 

plaats vond. Deze animo is een zeer 

verblijdend teeken en Kediri heeft zich 

heusch niet onbetuigd gelaten, 
De tentoonstelling was indrukwek- 

kend. Om.8 u. precies trad de Heer 

Lepoutre namens de vereeniging vao 

reserve—officieren naar voren en begon 

zijo speech aldus: 

Mijobeer de. Resident, 

Dames en Heeren, 

U allen beetik oamens de Afdeeling 
Kediri van de Vereeniging van Res. 

Otf. welkom op deze Ns samen- 

komst. Het verheugt ons, dat U ailen 

gevolg hebt gegeveo aan onze uitnoo- 

digiog. 

De tentoonstelling .Geeft acht” is 

thans in Kediri. Dit is niet geheel z00- 

dar moeite tot stard gekomen. Vele 

Uwer hebben bieraan daadwerkelijk 

medegewerkt. Hiervoor spreek ik gaar- 

ne mijo groote erkentelijkbeid uir. 

De tentoonstelling ,Geeft Acht” werd 

voor Indi#, onder auspicitn van de 

Departementen - vas Oorlog ea der 

Marine, door de redactie van bet week- 

blad ,,Geeft Acht” georganiseerd. Het 

batig saldo van deze' tentoonstelling F- 

zal naar inzicht van Z. Bxc. den Le- 

gercommand. en Z. Exc. den Vioot 

voogd verdeeld worden over het Weer- 

baarheidsfonds (dat- geheel tengoede 

komt van de lad. Defensie) en het Privs 

Berohardfonds (dat de vergrooting van 

het aandeel'ia de strijd in Europa mo- 

gelyk maakt) De tentoonseelliag geeft 

in beeld weer, welke ellende het Duit- 

sche volk over de wereld uitstort. Het 

Is noodig dat cen ieder doordrongen 

is van de erost van. deze ellende, opdat 

hy al zijo krachten zal gevea ter ver- 

nietiging van kwaad. En duarom : 

.Geeft Acht” op betgeea deze ten- 

toonstelling U laat zien en leert.   

»Geett Acbt” op Uw omgeving. 

»Geeft Acht” op Uw zelf en tenslotte 

»Geeft Acht", , Weest Waakzaam” en 

actief Mijoh. de Resident, mag ik U 
verzoeken om thans de tentoonstelling 

te openen? 

Na dezen sprekerkwam de Resident 

van “Kediri aan de beurt, die aldus het 

publiek toesprak : 

Mijobeer de Voorzitter van de 

Afdeeling Kediri van de Veree- 

niging van Reseve-Officieren van 

bet Konioklijk Nederlaodsch. In- 

dische Leger. 1 : 

Mijne Dames en Heeren! 

Door het Bastuur van de Afdeeling 

Kediri van de Vereeniging van Reser- 

ve Olficieren vaoshet - Koninklijk Ne- 

dertandsch Indische Leger is tot mij het 

verzoek gericht om deze tentoonstelling 

»Gzeft Acbt” hedenavond te openea 

en wil ik begianen met Ulwe vereeai- 

giag bartelijk daok te zeggea voor de- 

ze z00 eervolle, aan mij te beurt va!- 

lende taak. 

Voorts moge ik Uw bestuur bhulde 

brengen voor het nemen van het ini- 

tiatief voor het verkrijgen vaa deze teo- 

toon telling ook in :Kedirien teostotte 

zpu ik de betrokken Legerautorireiten 

te kenuen willen geveo, dat de bur- 

gerij in de: residentie Kediri .het zeer 

op hoogea prijs stelt, dat vergumning 

werd verleend tot bet houden van de- 

ze z00 belangwekkende tentoonstelling 

ook ter hoofplaats van deze residentie. 

Mijoe Dames en Heeren! Het groote 

nut van deze tentooastelling , Geeft 

Acht” welke ik straks zal openeo, is 

niet alleen. dat wij hierbij te zien krij- 

geo, wat er z00 alif Vroegere oorlogen 

gebeurd is, wat er op militair gebied 

gepresteerd werd €n nog wordt, welke 

gevaren ons dreigen! Neen! Mijoe 

Dames en Heerer'! Deze tetoonstelling 

zal er eoorm veel toe bijdragen om 

Onzen geest ten aanzien van OnS Land 

en ovs Volk, voor zoo ver noodig, 

volkomen wakker te schudden, ver- 

sterken en de volle overtuigiog bij te 

brengen, hoe zeer het in deze tijden 

eeo onafwijsbaar vereischte is, dat wij 

Ooze persoon op zijde stellen in bet 

belang van de groote zaak, de weer- 

baarbeid van oos Land en ons Volk, 

met de uiteindelijke overwioning eo de 

herrijzeais van ons Vaderlaad uit de 

gemeene klauwen van den 200 minder- 

waardigeo overweldiger als cinddoel. 

Mijne-Dames en Heeren ! wij allen, 

juist de burgers, hebben hier cenern- 

stige plicht te vervullen tegenover hen, 

die hua leven hebben gegeven in den 

slag om het Vader!aod. 

Het past o0s om op dit bogenb!ik 

die kranige mannen te gedenken, als 

Ook de tienduizenden weerlooze buc- 

gers, die op de meest schandelijke wijze 

Werden gebruikt als dociwit voor de- 

zen laaghartigen vijand. 

Er is droefbeid in ons om de siag, 

welke onze 200 geliefde Kaningin, ons 

200 dierbaar Vaderland heeft' getrof- 

fen, deerais ia hetgeen wij votlen met 

hen, die thans diep ia rouw zija ge- 

dompeld, ta medeleven met hen, die 

thans vertrapt: co verdrukt worden. 

Laten wij ons goed voor oogen hou- 

den, waarvoor al deze manren hun 

leven lieten io: hun ongelijken strijd 

tegen bruut geweld, rasseuwaan, egois- 
me en materialisure.   

  

VOOR DE - RESIDENTIE KEDIRI. 

  

VERSCMUNT 
DINSDAG EN VRIJDAG 

AGENTEN 

Hua offer, hua bereidheid om te 

vechten voor bet behoud 

:geestelijke goederen, onze vrijheidsic- 

stellingea zal ecbt r 

zija geweest. 

Door hun offer zal Nederiand onge- 
twijfeld. wederom herrijzer. 

Tnhans evenals in 1672 

van onze 

viet tevergeefs 

maken wij 

een van onze donkerste periodez mede 

gescbiedeois, doch prijzen 

ons gelukkig, dat cook ru weer een 

Oranje mat vastberaden hazd ons 

regeert. 

Ex als wij ons dan richten naar het 

voorbeeid van onze z00 kranige Ko- 

ningio, die met ongeschokte geest de 

grootste gevareo dagelijks trotseerten 

den be- 

welke er 

van onze 

als wij dan nog opzieo naar 

wonderingswaardigen geest, 

onder de bezielende leiding 

Wiaston Churchill heerscht 

100 machtige bordger ooten, 

het viet anders, of ook bij ons maken 

dan deze sombere gevoeleos plaais voor 

den vasten wil' om Onze pa-aatheid tot 

dan hoogsten graad op :e vorren met 

slechts @&3 doel voor oogen ...de be- 

vrijding van Nederland en de terug- 

keer van ooze Kooinyia en Haar gezin 

in Haar vrijz Nederland”, 

Ea daartoe is noodig volkomen cen- 

dracbt, die sterk maakt : 

dracbt, die allen verscbilleo wil uli wis- 

van cen 

bij onze 

dan kan 

Diet de eer- 

jachen, maar de #gndcachr, die geboren 

wordt uit deo wil van allen zonder 

onderscheid van ras, rang of stand, 

zonder onderscheid van kerkelijke ge- 

zindheid of politieke belijdenis 

Daartoe is voor ops noodig om de 

tanden op elkaar te zetten en vast- 

b:raden te voiharden in de taak, wel- 

ke een ieder onzer te vervullen zal 

krijgeo op de hem toegewezen plaats. 

Wij zweren, dat wij in oowarkelbaar 

vertrouwen in onze Koningin, onze 

Volle geestelijke es materieele kracbt 

zullen inzetteo, als het moer, ons leven 

zullen geveo voor de zaak van ovs Va- 

derland. 

Mijoe Dames en Hseren! ik beo er 

van overtuigd U dit alles evenzoo 

amavoelt als Ik en U zich dikwijls zelf 

wel de vraag zu't stellen: Doe ik wei 

vo'doende? Is het door mij gebrechte 

groot geweesi P 

dar dikwijls tot de 
offer wel voldocnde 

Eo dat ovk U 

Conciussie kom", dat U nng steeds te 

kort sebietia Uw opofferingen! En 

dat komt Dames en Heerer, doordat 

wij hier bij wijze van sprekeo nog in 

een paradijs rondwandelen en O:s 103 

steeds in weeide baden en dat wij os 

te weinig realiseeren de schrilie tegen- 

stellingen van ons leven eo dat keven 

van die millioenen daar gicds in Europa, 

die evenals wij zen gelukkig tebuis 

hebben gekend en die thans alles ver- 

loren bebben, die 'hun z00 gelicfde 

mao, buo vader dan wel hun kinderen 

In de strijd li:tec, die beroofd werden 

van al bun bezit en die vooridurend 

voortgejaagd wordeo door een viets- 

ontziende wereld, 

En als wij, die nog steeds ongestoord 

in rust, welvaart.en weelde voortleven, 

dat gaan besefien, mijne Dame en 

Heeren: 

dat ook ons dat zelfde noodlot 

binnenkort zou kunnen treffen, 

dat ook wij ons cigen tehuis zouden 

moeten misse, 
dat ook wij onze dierbare naasten 

z0ouden moeten afstaan voor het 

Vaderlacd, 

EN NIEUWSBLAD 

IN HOLLAND 
.'PUBLICITEITSKANTOOR ,GLOBE" 

  

ADVERTENTIE TARIEF 
GEWONE ADVERTENTIE : 

1 maal pl. ! 0.25 per regel. 2 maal pl. f 0.20 per rege! 

4 maal plaatsen f 0.15 per regel. 
2.9. kleine aankendicingen (I.— per plaatsing. 

dat ook wij 2lles kwijt zouden 

kuonen raken en dat ook wij verder 

als kudden 

voortgejaagd zoader behoorlijke voe- 

ding, zonder de roodige kleeren, en 

z0ndzr eenige gunstige uitkomst voor 

sogen : 

z0ouden kunuen worden 

Ja! Dan! Mijce Dames en Heerer! 

Dan zullen wij eerst recht gaan beseffen, 

dat er nog onseirdig veel meer 

moet worden gedaan, | 

Dam zullen wij beseffen, dat het : 

toch eigenliik te gek is, dat er nog 

met lijsten moet woden rondgebedeld | 

voor een Stadswacht, en bianenkort 

voor Landwachten en dar staan wij 

er over verwonderd, dat de burgers 

uit zich zelf haasten om toch maar 

te offereo, 

kunnen missen en dat er 

alles wat cok zij maar 

cenigszins 

nog meoscben zijo, die z'ch aan deze 

opoffzringen onttrekken door ctitiek 

op het beleid van de Regeering door 

te beweren, dat zij thans viets geven, 

omdat men van oordeel is, dat al deze 

geiden maar moetea worden verkregen 
uit belastircopc2oten. 

Mijne Dames ec Hseren! Ik noem- 

de hter slechts en van de vele zaken, 

waarvoor U, Uw persoor en Uw geld 

tocm U moet offeren. Ik juist met 

opzet deze stads- en Lanciwachten, 

cmdat dit voorbeeld wellicbr in het 

verband mija betoog wel bet 

tot U zal spr@ken en U zal 

besetfen, dat juist deze stads- 

van 

meest 

doen 

eo lacdwachten, mi:s goed . uitgerust 

Kg. gemotoriseerd en dzarvaast op de 
zulk 

vormer, 
meest moderne wijze bewapend, 

een machtig wapen zulien 

om te voorkomen, dat niet cook U in 

diezelfde ellende zou komen te ver- 
keeren als die ongelukkigeo daarginds 
ia Europa. 

U zult 

verwijt 
Mijne Dames en Heeren! 

weliicht uit mija Wwoorders 

coocludeeren, en dit ncg wel, 

de residentie Kediri, 

terwij 

wat offervaardig- 

Abonnements advertontie gereduceerd tariol. 
Loss APVERTENTIEN BIJ VCORUITBETALING. 

24e Jaargang 

heid, en 

gebied 
   persoonlijke werkprestatie 

enthousiasme op verschillend 

toch zeker een schitterend voorbeeld 

wel, hoe bat door mij bedosld werd. 

Er wordt reeds zeer vee! gedaan, maar 

Dames en Heeren! er moet nog veel 
meer gedaan worden! Er sitaan ons 

  

nog veel ernstiger tijden :e wacbten. 

Bo daarom kuonen wij, mijne Da- 
  

  

! mes en Heeren, niet d 

£ gegav3a ea toch voeit U allen 

| nkbear genceg 

zijo, dar ook deze tentoon 

hia Kediri is 

! op zulk een overtuigende wijze zal 

    

Hiog ook 

  

oa zij 

  

komen, aar 

bijdragen tot verhooging van onzen 

! weerbaarhesidsgeest en ons meer ,wat- 

minded” zal maken. 
Deze cenotaaf toch, die U hier ziet, 

is het symboo! 

dadeo, 

van de glorieriijke 

welke osze mannen tijdens 

den inval in Nederland hebben ver- 

ricbt. Het is eea symbool, dat spreekt 

bet van liefde en toewiiding 

Vaderland, z00als het leven was 

Prius Willem van Oranje 
is vao onze z00 zeer geterbiedigde 

Koningis. 
Isik thans bij deze cenotaal na- 

aan 

en thans 

mens het geheeie Korps ambienaren 

! van het Bioneniandsch-Bestuur in deze 

dan zai ik 

dit doea met gevoelens van diepen 
eerbied voor ben ailen, die bun hooy- 
ste offer, bun ieven hebben gebracht 

“ voor bua Vorstin en bun Vaderland 

en dan zal ik daarbij in gedachte en 

ia stilte zweren-en:k ben ervan over- 

residentie een krans leg, 

tuigd, dat ik daarmede ock Uw aller 

Gevoeless vertolk-, dat wij alles zullen 
offerer, wat van ons gevraagd wordt 

niet zullen voor- en dat wij rus 

      

dat wij ons Vaderlaod z 

bevrijd en voordat wij onze Kon 

ea Haar vorstelijk gezin zullen hebben 

doen wederkeeren in Haar Land, ons 

Nederland. 

Hierop wordt door mij de krans 

  

geplaatst en treed ik achteruit w   spreekp! 

  

naar mija 5, waarop cehigs 

eU @ —Z—a 

VENDU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS 

J.G.W. DEKKERS — 
PA 

    

KEDIRI — 
EN LALNLLN 

Telefoon 250 
  

Emballeeren 

. 
Transporteeren, 

Handel in Nieuw. en 
Tweedehandsch Meubilair. 

(Ook voor Europi en de buitengewesten) 
Menbelmakerij 

Agentschap: 

Java Koelkasten. 

pn 

    

In 

EEN'PRACTISCH, HANDIG EN KOSTBAAR 

WERK VOOR EFEN LUTTEL BEDRAG! 

DE AUTOWEGEN -ATLAS 
van JAVA 

1 
in 5 kleurendruk 

MADOERA en BALI 

3.25, 

op stevig ivoorcarton 

met Cartonnen omslag en linnen rvg. 

op Schaal 1: 500.000 
io totaal 9 aansluitende kaarten compleet biigewerkt, en 

waarin opgenomen: 

alle berijddare wegen 

Kilometerafstanden van plaats tot plaats 

Hoofd-Afstandstabel voor grootere afstanden 

Bergen en plaatsen met hoogte-cijters 

Spoorwegen, Vliegvelden, Ondernemings - fabrieken 

Pasanggrahans en vele aanwijzingen voor toerisme. 

Verkrijgbaar bij de Ked, Snelpers. 

Meme 

   

  

en 
na
 M
e 
KN
 e
l
i
t
 

2 

. 

    

s
a
i
a
 

nge
h 

bian 
Dia

n 
si

ng
 

ta
 B
p
k
 

 



: ts Haden en Morgenavond 
VOORTZETTING van Naa Bros machting filmwerk ” 

  

    

»THE SEA HAWK” 
(De Zeehavik: 

Met dea beminden en populairen acteur ERROL AKIK en de lieftallige BRENDA MARSHALL in 
de hoofdrollen. 

Zie uw favoriet als den vermetelen kapitein van een kaperschip! E€n der meest sensationeele Avon- 
turenfilms, ooit vervaardigd. 

Spanning! Opwinding! 

Attentie! 
N.B! 

is reeds cen gang naar ,,Riche” 

  

de gehee!e film door 
| Vooraf gaat als SPECIALE ATTRACTIE : 

Het NIELUWSTE OORLOGSNIEUWS. 
Komt vroegtijdig Ie VOORST. vangt aan om Tu 15 en de 2e VOORST om 9,45 n.m. 
Zaterdagmiddag 4.30 U. KINDERVOORSTELLING ! 

Zo 1dag23 en Maandag 24 Maart. 
Gong's mooie Fransche film-productie Li GRAN 

Met uitstekende Fransche artisten #n met medewerking van de Hollandsche actrice WISSIA -DINA. 
Een film die U werkelijk een genoeglijken avond karang Prachtige opnamen! var het Fransche 

Alpenlandschap en de daaraan verbonden sportgenoegens. . 
waard, 

Komt en Oordeelt 

MAXIM THEATER 

   
ELA 

. cen charmante liefdesgeschiedenie, enz.enz. 
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NB! 

deze prachtfilm 

1o 

»Tbe Hcuse of the Seven Gables"'. 

Vaoaf Heden 21 t/(m Zondag 23 Mrt. 
Universal indrukwekkende excellente film. 

He HOUSE OF THE SEVEN GABLES' 
Het gebeim van bet oude huis.) 

Me: GEORGE SANDERS — MARGARET LINDSAY — NAN GREY! — DICK FORAN ea. sterren. 
Een boeiende meesleepende film over een sinister huis, dat in eec van zijo vele muren een groote schat 

. en groot onbeil over de bewoners bracht 
Een fiim, gebasseerd op Nathani8l Hawtborne's ,,best seler"" 
Een verhaal dat immer an herionering zal blijvea voortleven ! 

ist 
SPECIALE ATTRACTIE ! Het NIEUSWSTE OORLOGSNIEUWL ! 

Zaterdagmiddag Su 
“ Taterdagmorgen 

aoiet 

Extra Voorstelling ! 
Maandag 24 Dinsdag 25 Maart. 

De groote Chineesche Historische film -sCONFUCI US” 

  

lie deren gezongen zullen worden door 

het zangkoor van Bendoredjo, waarva 

nog door mij het volgende zal worden 

gezegd: 

De 4 gezongen liederen waren: 

. Het Wilhelmus. 
. Het Engelsche Volkslied. 

. Heer, diz Uw tent... eoz. en 

. Wilt heden U treden (Een der lie- 

velingsliederen van onze Vorstione), 

Waarna. 

de kranslegging om de cenotaaf. 13ia 
aantal, diverse vereenigingen en 

particulizren, plaats had., 

SL 
O
n
 

van 

Waarop 

de Resident van Kediri de tertoor- 
stelling onder de volgende bewoordin- 

gen opende. 

Mijne Dames en Heerer! 

Moge de sfeer, die op deze ten- 

toonstelling heerscht, U de sparkracht 
van de geest geven, welke z00 nood- 

zakelijk is in den strijd voor het hers 

rjjzeo van Nederland. 

Hiermede verklaar ik de tentoon- 

stelling ,Geeft Acbt” te Kediri voor 

geopend.— 
Na de opesing verspreidde het pu- 

bliek zich, terwijl ,, Roodekruis Zusters" 

albums ea prograwma's verkocbten 

ten bate van diverse fondsen, zooals 

vermeid in de rede van den Residert 

van Kediri. 

Nog dient bier te worden gere- 

bezoekers der 

tentoonstelling werden opgemerkt: Alle 

Regeotan van d: Residentie Kediri, 

den fd. Burgemeester, de Voorzitters 

van bet LE.V., LK.P., V.C., Ioheem- 

sche Vereenigingeo en die van Tiong 

Hwa.— 

Moge bet resultaat dezer tentoon- 
stelling schitterende uitkomsten geven, 

vooral zeer ten genoege van de vo'ij- 

leveerd, dat order de 

verige initiatizfnemers. 

Spitfire - Cabaret. 

Het reeds lang verwachte Spitfire- 

Cabaret zal Zatzrdag 29 Maart a.s. ia 

Het 

societeitsgebouw is op dien avond voor 

een ieder toegaokelijk. De eotree-prijs 

bedraagt f 2,— per persoon: plaats- 

bespreking is nier mogelijk Voorver- 

koop van kaartjes beeft plaais bij den 

de societeit Brantas optreden. 

secretaris van de societeit. 

Voorziet U tijdig van plaatskaarten! 

Het loopt reeds storm! 

Het societeitsbestuur heeft beslotea 

de prijzen van de dranken op dezen 

Spitfire-avocd wederom een weinig te   

verhoogeo. De netto-winst, welke 

wordt behaald, zal voor de helft in 

het Spitfire-fonds worden gestort. 

Tocb bezig zijade met het .,Spitfiren”, 

nog bet volgende bizondere rieuws. 

Het Comite ,Sp'ifire- dag Kediri” 

ontvinig een schrijven van den cbair- 

man van bet N.I. Spitfire Fund (East 

Java Section) niet een dankbetuiging 

voor de toezending der tijdens de 

Spitfiredageo in December j.l. hier 

ter plaatse ingezamelde gelden ten 

bedrage van f 2800,— De brief eindigt 

met de woorden ,,The support we get 

from Kediri is a great ercouragemeot 

to us all”, 

Voor de Stadswacht. 

Het bestuur van de societeit Bran- 

tas heeft door een geringe verhoogirg 

van de prijzen van de verschillende 

draoken op den feestavond van Za- 

terdag 1 Maart jl. ceo bedrag groot 

f 37,50 kunnen afdragen aan bet co- 

mit€ Sradswacbt Kediri. 

Gemeenteraads - vergadering. 

Naar wij vernemeo, zal de langver- 

wacbte zitting van den stadsgemeen- 

teraad naar alle waarschijolijkheid op 

bet cinde van deze week worden 

gehouden. 

Het schijot, dat de voorbrreidiag 

van de cicuwe bouwverordening, waar- 

over wij onlangs uitvoerig geschteven 

hebben, nog niet zoover gevorderd is, 
dat zij reeds in cpeobare behandelirg 

kan worden genomen. 

deze bouwverordening 

ten nauwste samen met het 

De vasrstelling 

van nieuwe 

bangt 

Oontwerpen van bet nieuwe stadsplan, 

hetwelk hierdoor thaos eenige vertra- 

ging ondervindt. 

Het vraagstuk van bet evestueel 

oprichten va» een gemeentelijke am- 

bacbtschool verkeert nog in bet stadium 

van onderzoek. Ec dient gewacbt te 

worden op de resultaten van bet onder- 

zoek maar de mogelijkheid van plaat- 

sing van de abiturifoten van deze 

school in de residentie Kediri. De re- 

geering heeft het verleenen van sub- 

sidie afhandelijk gesteld van de ver- 

vulling van de voorwaarde, dat miostens 

de helft van de geslaagde leerlingen ia 

deze residentie geslaatst wordt. ladien: 

dit onderzoek guostig uitvalt, kan op 

een subsidie van de regeering van 

onygeveer f90.000,— worden gerekend. 

Dit bedrag is vereischt voor bet bou- 

weo van een school en de aanscbaffing 

van de noodige werktuigeo enz. voor   

de opleidirg voor ijzerbew:rking en 

electrorechniek. De gemeente zal de 
terreinen voor het scboolgebouw af- 

staan. Hangende hct onderzoek zal 

deze aangelegenheid nog niet kunnen 

worden afgedaan tijdens deze zitting. 

Het schoolartsen-vraagstuk zal daar- 

komen 

te staan. De dieost der vo!ksgezond- 

heid acht cen eigen schoolarts voor 

de gemeente niet nood-zakelijk. Her 

rapport van dokter Patiradjawane, dat 
Da een uitgebreid onderzoek werd in- 

gediend, komt tot dezelfde conclusie. 

Wij vermordeo, dat de raad, mede op 

grond van de booge kosten, verbonden 

aaa het schoolartseo-instituut, tot een 

uitbreiding van lager personeel (man- 

tri) zal overgaan., 

San slotte zal, als wij wel ingelicht 

zijo, het ziekenhuis-vraagstuk nog niet 

rijp voor cen oplosisg zijo. 

Op de begrooting van ditjaar werd 

ongeveer f 3000,— meer uitgetrokken 

dat het vorige jaar 

Uitbreiding, om de medische verzorging 

van de districten Kediri (buiten de 

gemeentekom) en Ngadiloewih 'ter 
haod te nemen, welke tot nu toe bet 

minste bedacbt waren. 

Er 

standplaats Kediri, die bovengenoemde 

districteo tot ressort krijgt. Zijo werk- 

zaambeden in bet bijzonder 

b-staan uit de verzorging van de 
nieuw op te richten poliklivieken te 

Wates en Gringging, met daarnaast 

z00n00dig de verzorging van de massale 

bestrijding van 
voorvamelijk de framboesia. Te Wates 

komt een volledige polikliniek met een 

maotri-verpleger - polikliniek-beheerder, 

te Gringgiog eec bulppolikliniek tonder 

mantri-verpleger. 

Dz nieuwe polikliniekeo worden in 

verband met de beperkte middelen, 

waarover het regentschap bescbikt, 

voorshaods in kampongstijl opgetrok- 

ken: de kosten zijn begroot op'onge- 

f 1600, —. Tea siotte” is nog 

f300,— utgetrokken voor de kosten 

van eerste iorichting eoz. van dere 

poliklioiekeo. 

Naast de uitbreiJiog vav den medi- 
schen dienst met een dokter, is aan 
den aoderen kant door verscbillende 
mut ties order het lagere medi:che 

personeel cerige bezuiviging verkregen. 

Het is cen verblijdeod teeken, dat 
het regentschap io staat is om, on- 
danks de moeiijke fivancieele  oOm- 
standigheden als gevolg vas den oor- 
log, tozh nog meerdere gelden beschir- 
baar te :teilen ia het belang van de 
volksge:@1dheid in Kediri, 

entegen we' op de agendn 

voor personeels 

komt een tweede dokter, met 

zullen 

vo'ksziekten en wel 

veer 

Tooneeluitvoering. 
Zdndag 16 Maart werd ter gelegen- 

beid van het teerste tustrum van de 
#ngdbeweging cen toonel-avond ge- 

rganiseerd door de teiding van de R.K. 
padvindersvereeniging hier ter plaatse. | 

Verschifllende dames verleenden hierbij 

hua reer “Ggewanrdeerde medewerking. | 

Opgevoerd werd een familiedrama in 

vier bedrijven van Pater Adriaous 

O.M. C., genaamd ,Om het kind”. 
Pastoor Wiliems. bij wien de leiding 

van dezen avond berustte, opeode de 

bijeenkomst met den Ghristelijken groet, 

sprak woorden van welkom tot de ver- 

tegenwoordigers van de geestelijkheid 
ta de dames en heren, die door een 

groote opkomat van hun belangstelling 
bliik gaveo en gewaagde met groote 

erkentelijkheid van de bereidwilligheid, 

waarmede de dames en meisjes, die ta 

bet'stuk medespeler, aan zijn oproep 

om medewerking hadden gevolg gege- 

ven. Het stuk, dat somtijds zeer hooge 

tischen stelde aan de speelsters, werd 

vlot vertolktj er viel geen enkele ha- 

periang te bespeuren. Waoneer menin 
amanmerking neemt, dat eenige der ac- 

trices in het geheel geeo routine had- 

den, dan mag van en koap stuk werk 

gesproken worden. 

Tijdens de pauze werd op voortref- 

felijike wijze voor den ioweondigen 

measch gezorgd. Het buffet stond on- 

der leiding van een .amateur” die niet 

voor een professional onderdeed. Er 

heerschte een zeer gezellige stemming. 

Bij het slot hadden de dames lang- 

durige toejuichiagen in ontvangst te 

nemen, aan allen werd cen bioemen- 

1 hulde aangeboden. Deleiders van deze 

voorstelling kuanen op een goed ge- 

slaagde avond terugzien ! 

S.H. 

        

| oortocsronDSsEN. 
Verantwoording van gelden ge- 

stort bij De Javasche Bank te 
Kediri t/m. 28 Februari 1941. 

Koninain Wilhelmina Fonds. 

t/m. Dec. 1940 £ 91.015.77 

Jan. 1941 » 105.58 

Febr.1941 m.1431.39 

f. 92.597.74 

Prios Bernhard Fonds. 

t/m. Dec. 1940 £ 1.294.89 
Jao. 1941 . 35.— 

Febr. 1941 ». 143.14 

ct 1.473.03 

Spitfire-Fonds. 

t/m. Dzc. 1940 K 4676.51 

Jaa. 1940 » 741.39 

Febr. 1941 « 115765 

£ 6575.55 

Hiervan is bijeengebr: cit doo : 
Comite Spitfire Dag f£. 3502,50 
Propaganda Groep » 2.023.58 
Diverse bijdragen m0 049.47 47 

|) 575.55 55 

Krachtig Indi? Actie. 

"/m. Dec. 1940 f. 1.918.03 
Jao. 1941 » 155221 
Febr. 1941 m188.13 

£. 3.958.97 

Steunfonds Griekenland. 

"/m. Dec. 1940 £ Sy 
Jao. 1941 »... 344.62 
Febr. 1941 aa 1.787.45 

£ 2.132.07 

Comit€ Stads- evo Landwachten i/d. 

R-sidentie Kediri.   tIm. D c. 1940 £ 2 
Jan, 1941 » 63149 

br. 1941 2570 
! Ko 657.19 
  

WILT U GAAN FILMEN?   
t—

. 

  

Laat U zich dan eerst volledig 
inlichten door 

VAN WINGEN 
KEDIRI 

TELEFOON 

  

  

MIEYWE WTGAYE of. HERDRUK van J. B. WOLIERS" 
UIN. Mi, BATANA. | 
  

  

        

Auteur(s) Titel Bestemd voor | Druk: prijs: Omvang: for- 
Pi ingen,—geb. maat 

'LAMAIN.  P: | LANGS RIJ- | Cbr. tager on- | 2. 0.85, —,—, | 107 Pags. 
en R. ZIJL- | PENDEVEL- | derw. Ned. 5 

DEN 6A Indie Decb. 1940 

1 

STEENDE-. I GAUW EN | Tekenonder- | 2, 0.20,—.— | 16 pags. 
REN.P. VAN, | GOED II wis W.L:O. 
J. TOOT (2e kl.) Jan. 1941 

STEENDE- I.GAUW EN: | Tekenonder- 1 2, 0.20,—.— | 16 pags. 
REN P. VAN, | GOED | wis W.L.O: 
JTOOT (2 .&) | Jan. 1941 
 



  

Raadsverganfering. 

Wy verbetken, dat deoptnbare ver. 
gadering van "den stadgedeenterkad' 
thans deftofrief ts vantgestetd op Maan- 

dag 24 Maart 2.5. De angenda ztillen 
Wi nog Dader 'bekend tnaken. 

SPORT. 
Voetbal. 

Op Zondag a.s. za! de competitie 

van de K.V.U. weer plants hebben, 

n.l. Gaick tegen ps. Dobo, onder 

leidiag van den heer Put. 

Schaak. 

De pleatselijke schaakvereeniging 

nKoedawantagpati" zal op Zaterdag- 

avond 5 April a.s. moeten opkomen 

tegen de Blitarscbe Scbaakclub. De 

wedstrijd zal gehouden worden in de 

socifteit Kloet ann de Pangerasstraat 

te Blitar. Er zal op 20 borden ge- 

speeid worden. 

S.c. ,Mamenang”. 

Op Maandagavond j.I. vond de jaar- 

ljksche vergadering plaats van de 

Coodperatie , Mamevang” in het club- 

buis R.P.K. aan de Ngadisimostraat 
alhier, Om 9 uur's avonds opende de 

heer Joesoefmodjo de bijeeakomst met 

cen woord van dack tot de aanwezi- 

gen, Het jaarverslag werd voorgelezen 

en goedgekeurd. Er was een zuiver 

wiast geboekt van bij de f 190.—: 

cen bewijs, dat de codperatie wel 

recht van bestaan heeft. Daarna werd 

Overgegaan tot bestuursverkizzing. 

Thans is bet bestuur samengesteld uit 

de heeren: Joesoefmodjo als voorzitter, 

Moekmio, vicevoorzitterp Soerodihar- 

djo, Secretaris en Dwidjosoemarto, 

Wasis eo Abdoel Soekiman als com- 

missarisseo. Om | uur 'snachts werd 

de bijeeakomst gestoten. 

RICHE THEATER. 

Nog beden ea morgenavond. 

Warner Bros Dleuw macbtig filmwerk 

THE SEA HAWK"' 
(De Zee Havik) 

met den popu'airea Errol PFlynan 

als den vermetelen kapitein van een 

kaperscbip, co Brenda Mar- 
schali als de schoone heldin van 

bet verhaal, — en nog vele andere be- 

kende en beroemde spelers. — 

Ziebier een nieuw meesterwerk, War- 

ner Bros millioeoea productie, vol dra- 
matische avooturen aan boord der be- 

roemd beruchte pirateoscbepen, welke 

vroeger de zeven zeeEo onveilig maak- 

ten, bemand met galeislaven — span- 

nende zeeslagea ea duels — 'intrige en 
romance! 

Hier ig de ,Robin Hood” der zeven 

zeeta (Errol Piyn als de Zee-Havik), 

de meeiterfilm, waarin Ecrol Fiyan al 

zija cerdere prestaties in roodbloedig 

avontuur Verre overtreft ! 

Zie.., de Bogelsche Boekaniers, als 

zij een Spaansch galjoen enteren en 

Overmeesteren. 

Zie... het spamneide duel, tusschien 

den piraat en “den Eageistlien vecra- 

der, die zijn lacd aan den overwel- 

diger wilde overleveren. 

Zie... de adembenemende zeesiagen!' 

Weergalooze spanning en opwiading 

de geheele film door. 

MAXIM THBATER. 

Vrijdarg 21 t/a Zoudag 23! Maart. 

Universal indrukwekketide excellente 
fim. 

HET GEHEIM VAN HET 
OUDE HUIS 

(The House 'of tlie Seven Gables) 

met sterren als George Sanders — 
Margaret Lindsay — Dick Foran — 
Nan Grey e.v.a. bekenden. 

Eco boeiende mersteeperde Tim'over 

een sinjster huis, dat in cen van ziju 

Vele muren een groote schat” verbor- 

gen hield.... een huis, dat groot' on: 
heil over de. bewoners bracht....! 

Haat werd tusschen zijn murem ge- 

boren.,. een zoon stond op tegen 

zijo vader ,..: twee broers traden te- 

gen eiksar'iai her“batnas, twee gelief- 

  
  

BEKENOMAKING. 
De REGENT weo KEDIRI maakt 

mits dezen ibekend, Gat de Begrooting 

van Ukgaven en Ontvangsten van dit 
Regeorschap voor het diensijaar 1941, 

als bedoeld bj Raadsbesluit ddo. 28 

September. 1940 No. 2I/R, door 

het College van Gedeputeerden van 

den Proviocialen Raad van Oost-Java 

is goedgekeurd bij besluit van 27 Fe. 
bruari 1941 No. F. 2/3/9.— 

KEDIRI, 6 Maart 1941. 
De REGENT voornoemd : 

R.A.A. DANOEDININGRAT. 

den werden van elkaar gescheiden, om- 

dat de 

wangenisstraf werd veroordeeld , 

Een huis, waarin later echter ook 

geluk bloeien kon..,.! 

E-o vloek, die door de eecuwen heen 

van 'kracht bleef en een liefde, die niet 

werd gedood door tegenslagenen tam- 

pen... zija de hoofdmotieven van 
deze prachtige film, die gebaseerd is 

op Nathavi&i Hawthorne's ,best sellez” 

«Tie House of the Seven Gables”. 
Kortom, eeo verbaa', dat im- 

mer in Uw herinnering zal blijven 

voortleven ! 

jongeman tot levenslange ge- 

Politie rapport, 

Door de politie werd aangehouden 

de persoon van S, wovende Tosaren, 

verdacbt van diefstal van een gouden 

haarspeld ter waarde vaa f 20.-- ten 

nadeele van B. L., wovende Tosaren. 

D., woneade Bardarkidoel doet aan- 

gifte van diefstal, middels ondergraving, 

van lijfgoedereo ter gezameolijke waar- 

de van | 255. 

De heer L. H. F.B., woneode Kra- 

denanstraat doet aangifte- van diefstal 

van de refiector van .zijo rijwiel ter 
waarde van f 2.50, gepleeg op heterf 

van het Residentie-kaotoor albier. 

  

De Koninklijke Nederlaidsch- 
Indische Motor Club. 

Esn tieotal dagen geleden ontving 

de K.N.-Ind. Motor Club van Sic 

Stenson Cooke, den Secretaris van hare 

| E-gelsche zustervereeniging ,,Tbe Au- 

tomobile Associaton” welke, zooals U 

bekend zal zijo, de grootste automo- 

bieiclub ter wereld is, telegrafisch eenige 

iolichtingen omtrent het voorloopig 

stop zetten der mogelijkheid om voor 

den tijdeljken invoer van personen- 

auto's ia het Vereenigde Koniokrijk, 

een carnet of triptiek af te geven. 

Io baar antwoord daarop maakte 

zij van de gelegenbeid gebruik om Sir 

Steoson met enkele: woorden in keonis 

te stellen met hare Spitfire wagenpla- 

gue actie. 

Zij moch daarop z0ojuist bet vo'gende 

telegram onivangen, hetgeen o.i. ander- 

maal cen treffend voorbeeld vormt van 

de waardeering onzer bondgenooten, 

voorde Indische' medewerkihg ea van 

den geest ia Eogeland. 

Het telegram luidde : 

"Thanks cable tbrilled your club 

| #plendid ioitiative Spitfire Puod beat- 

| tiest: congratulations and deep gratitude 

f this practical cooperatios typical of the 

| yadauoted spirit"of the. Dutch nation 

| chins tails  aod tbumbs up 

Stenson Cooke”. 

| Moeten wij de leden der K.N.I.M.C. 
' nogmaals eraan herinnereo, ciet achter 

'z00'n wagenplague meester te maken ? 

! Met z0o'0 plague v6or op je wagea, 

izija de inzittenden'steeds io feestkleedij. 

1 Dit teeken is en blijft de vlag van den 
fatitomobilisr, die de lading dekt.   Ite blijveo bij anderen, om zich van | 

Oostearijksch centrum van 
actie te Londen niet 

officieel erkend. 
  

Baldur von Schirach 
uitgejouwd. 

Londer, Januari. 

Terwijl aan de Italiaansche legers 
mokerslagen toegebracht worden waar- 
aan wellicht heel bet fascistische regi- 
me bezwijken zal v66r de corlog vele 
maandeo ouder is, doen zich onmisken- 
bare teekenen van onrust voor in dat 
deel van Hitlers Rijk, dat onmiddellijk 
a n Itali& greost — namelijkin Oosten- 
rijk of, gzltik de Nazi's het, met de 
typisch-Pruisische liefhebbzrij om mooie 
woorden door leelijke te vervangen, 
Doemen, d2 Osimark. 

Terwijl bericbten Omtrert verzet te- 
gen Nazi-dwingelandij in ons eigen land, 
in Noorwegen, en zelfs in Fraokrijk 
talrijk zijo, hebben wij tot voor kort 
weinig vernomen Oomtrent de reacties 
in die landen die in 1938 en 1939, dus 
“00r bet uitbreken van den oorlog, op 
nonbloedige” wijze bij het Nazi. Rijk in- 
gelijfd werden, ofschoon juist in de 
eerste zes weken van den oor!o3 Tsje- 
cho-Siovakije het tooncel was van al- 
les brhalve onbloedige anti-Duitsche 
oolusten. Ten aaozien van de stemming 
in het zoogenaamde Tsij-chische ,,pro- 
tectoraat” heeft natuurlijk ncoit eenigz 
onzekerheid geheerscht, maar de Duit- 
schers oefenden er een bewind uit, 
waardoor elke poging tot openlijk ver- 
zet gesmoord werd, terwijl het uiterst 
moeilijk was iets betrouwbaars te ver- 
bemen Oomtrent bet ongetwijfeld zeer 
omvangrijke lijdelijk verzet 

Voor de annexatie. 

Mioder zekerheid heerschte ten aan- 
ziea van de ware stemmingin Oosten- 
rijk. Ofschoon de bevolking van dat 
land, toen het in Maart 1938 door de 
Duitschers overweldigd werd, in meer- 
derheid nog aoti-Nazi was, en ofschoon 
er steeds felle tegerstellirgen bestaan 
hebben tusscheo bet Pruisische en het 
Oostenrijkscbe, .,Deutschtum”, was de 
"BAoscbluss” sind den vorigen oor!log 
reeds het ideaal geweest van aile po- 
litieke partijen en van de overgroote 
massa der bevolking. Eerst padat H.. 
ler ia Duitsch'and aan de macht ge- 
komen was, had zich een kracbtig ver- 
zet tegen amansluiting geopenbaard, maar 
dit verzet was niet gericht tegen 
Duitscbland, doch tegen het Nazitisme. 
Het werd ten slotte belichaamd door 
regeeringen die, onder Ieiding van Doll- 
fuss en Schuschnigg, een rcg me uitoe- 
fender, dat met c€moratie niets ge- 
meen had, doch ecer milde vorm van 
ascisnie vertegjenwoordigde, hoewel het 
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Geest van Verzet in Oostenrijk. 
  

Onlusten en Bomaanslagen. 

  

op alles behalve milde wijze een eind 
gemaakt had aan bet verzer der soci- 
alisten en vakvereenigingen, Niet om 
principieele, docht om politiske rede- 
nen poogden Dollfus en Shuschnigg 
opslorping door Duitschland (dus een 
gedwongen Anscuss) te voorkomen, 
en indien zij hierbij den steun hadden 
yan de meerderheid van het volk, dan 
was dit het gevolg van de Oostenrijk- 
sche afkeer van het Pruisianisme, 
dat in bet Naz'isme zijn hoogste ver- 
volmaking vindt, en waarschijolijk ook 
hiervad, dat de Katholieken zich geen 
illusies maakten ten aanzien van het 
lot, dat hun kerk ten slotte onder Na- 
ziheerschappij ten deel zou vallen. 

Karakter van het verzet. 

Toen Oosteorijk eenmaal geannex- 
eerd was, moest men rekening hou- 
den met de mogelijkheid dat het, even- 
als de Katholieke streken van het ei- 
genlijke Duitschland, geleidelijik door 
het Rijk geabsorbeerd zou worden. 
Het was nu cenmaal een Duit- 
sehlasd, dat reeds jare “dbr de 
inlijving onder een anti-democratisch 
stelsel gelecfd had. Zija verhcuding 
tot de rest des Riks was zeer zeker 
een gebeel andere dan dis van Tsje- 
cho-Slowakije, dat bewoond werd door 
cen niei-Du:tsch en hovendien hoogst 
democratisch voik. 

  

Zoo de democratie ooit ia Duitsch- 
land zegeviert, dan zal Oostearijk ze- 
ker wenschen in een of anderen vorm 
deel uit te maken van het Rijk. Van 
eeo ander we. kelijk-nationale orafhao- 
kelijkheidsbeweging kan in Oostenrijk 
geen sprake zijo, en indien zich in dat 
land teekenen van zeer ernstig verzet 
tegen de overhbeerschers voordoen, dan 
heeft dit verzet bet karakter vas een 
bioneclandscbe anti-Nazi bewegiag.   

Een jaar geledeo werd te Londen 
een Oostenrijksch ,,centrum van actie” 
gesticht, onder leiding van Graaf Huyo, 
die verbonden geweest was aan de 
voormalige Oostenrijksche legatie. De 
lerders hooptep, dat bun beweging, 
weke samenwerking merde Grvalliser- 
den beoogde in ,den strijd tegen 
Duitschland, in de worsteling voor bet 
herwinnen van Oosteorijks onafhan- 
kelijkheid, en ia de voorberei van 
zija toekomstiy nationaal leven”, offi- 
cieel door de Britsche R geerivg cr- 
kend zou worden, ge'ijx kort daarvoor 
gebeurd was met het Tsjecho-Sio- 
vaaksch Natioraat Comit€, dat later 
hervormd werd tot een Tsjecho-Slo- 
vaaksche Regeerirg. 

    

Wordt vervoigd. 

  

SCHRAUWEN” 

PERCEEL-PAKISSADYJI 

  

   
   

      

   

   

      

Levert versche vo!le melk. 

Karnemelk, Yoghurt, 
Room en Slagroom 

  

  

1 
WATES | 

Prima kwaliteit, 

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

ter plaatse 

Beleefd aanbevelend 

L. H. SCHRAUWEN: 

  

PROTESTANTSCHE KERK 
Hollandsche Kerkdiensten. 

23 Maart Madicen 9 uur v.m, 
Ds. Sikken 

Ponorogo 5 uur ».m. 
Ds. Sikken. 

6 April Kediri 9 uur v.m. 
Ds. Sikken. 

Bevestiging van lidmaten en 
bediening v/h H. Avondmaal. 
Blitar 6 uur n.m. 

Ds. Sikken. 

    

Maleische Kerkdiensten, 

H. B. Matukssy. 

23 Maart "41 Trenggalek 9 u.v.m. 
T.-Agoeng 4 

"41 Kertosono 9 
Kediri 

u.».m. 

30 Maart uv, mn, 

6.30u. n, m. 

  

OOST- JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEN 

lederen Zondag, 9 uur vm. 

Te Kediri (Baloewertistraat), Blitar, 
Toeloergagoeng, 

Paree 7 30 uuro.m. 

  

joek, cm, te 

    ROOmSCH-KATHOLIEKE 

lederea Zondag 

te Ke le H. Mis 

2e H. Mis 

   
Hoogmis 

Lof 

6 vur ».m 

    

TE NG NONG “TIIANG 
VENDUHO 

    
  TRANSPORT — ONDERNEN   

KEDIRI — Klentengstraat €4 — Tols 

  

Adres voor: 

Moderne en antieke me 

    

Staalmeubels en 

chroomd of gelak. 
Tweedehandsche meubels 

Emballeeren en transporteeren 

  

Dinsdag 

Woensdag en Zaterdag, geleygen 
achter Snelpersdrukkerij p.». 
f 6,— 

| gen mooie tennisbaan voor 

Voor Uw meubilair es oniwe    
    

  

   

  

   

geroutineerde toekangs en eerste 

meubelh 
Zeer billijk in prijs en leve 

  

Voor Uw vendutie 

Iopakken voor alle p! 

BAAT KET OM 
DRUKWERK ? 

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

goedkooper. 
Vraagt offerte biji de Ked 

Snelpersdrukkerij! 

U verbindt zich 
tot niets! 

  

    
    
        

      
Beveiligt U tijdig !! 

Wij leveren : 

LUC SHTBESCHERMING 

VERBANDKISTEN 
  

  

     
    

TELEFOON No. 52. 

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

RESIDENTIE APOTHEEK KEDIRI 

  

  

   



  

Buitenlandsch overzicht overgenomen uit het Soer. Hbid. 

Joegoslavig's probleem - 

  

Besprekingen duren voort, maar omtrent 

verloop is niets bekend. Stojadino- 

vitch zou verbannen zijn 

  

Londen, 20 Maart (Reuter). Ulit 

Belgrado wordt venomen, dat de Joe- 

goslavisch-Duitsche diplomatieke be- 

sprekingen voortduren, doch er zija 

geen betrouwbare aanwijzingen betref- 

fende het verioop. 

Volgens geruchten zou de vroegere 

premier Stojadinowitch uit het land 

verwijderd zijn, en de Grieksche grens 

zijn overgestoken. 

Grieken rukken Tepeleni binnen! 

Londen, 20 Maart (Reuter). Voor- 

uitgeschoven Grieksche cenheden 

trokken hedenochtend vroeg Tepeleni 

bunen, de laatste stad aan den weg 

naar Valona, die nog in Italiaansche 

handen was. 

Tevoren waren hevige gevechten ge- 

voerd, aldus meldt Reuter's speciale 

de Albaansche 

grens aan de hand van door hem ont- 

vangen berichten. Gemeld wordt. dat 

aantal krijgsgevangenen 

correspondent aan 

cen groot 

werd gemaakt en groote hoevelheden 

materiaal zijn buitengemaakt. De 

Grieken zetten hun succes voort. 

Veklaring van Saracoglu 

.Gemeenschappelijke, 

overwinning” 

Athene, 19 Maart (Reuter). De Turk- 

sche minister van buitenlandsche za- 

ken Saracoglu verklaarde in een on- 

derhoud met een specialen correspon- 

dent in Ankara van het Atheensche 

dagblad Ethnos: »Wij zullen een 

gemeenschappelijke overwinning be- 

halen. Inmiddels verheugen wij ons 

over Uwe overwinningen alsof zij van 

ons zelf waren” 

De minister voegde hier nog aan 

toe: ,De Grieksche daden zijn schit- 

terend en voegen en glorierijke 

pagina toe aan de geschiedenis der 

menschheid. Ik ben optimistisch wat 

betreft de toekomst en overtuigd, dat 

het resultaat goed zal zija. Wij zullen 

waarschijnlijk nieuwe beproevingen 

hebben te doorstaan, doch dit maakt 

weinig uit voor ons volk. Uiteindelijk 

zullen wij een gemeenschappelijke 

Minister Sa- 

Tacog'u eindigde met de woorden: 

»Mija hartelijkste groeten aan Grie- 

kenland”. 

overwinning hebben”. 

  

De Britsche luchtaanvallen 

Keulen. 

Londen, 20 Maart (Reuter). Een 

kleine groep bommenwerpers van de 

R.A.F. voerde Woensdagnacht een 

hoogst geslaagden aanval uit op 

Keulen. 

Londen, 20 Maart (Reuter). Een 

commnnigut van het ministerie van 

Luchtvaart meldt : »Verbindingen en 

de industrie-wijk aan den Oostelijken 

oever van den Rijn waren de voor- 

naamste doelen. toen vliegtuigen van 

het commando bommenwerpers den 

afgeloopen nacht Keulen aan een 

krachtigen aanval onderwierpen. Het 

weer was goed, en de resultaten wer- 

den duidelijk waargenomen. Verschei- 

dene fabrieken werden getrolfen en 

cen groot gebouw stortte in tenge- 

volge van de geworpen bommen. 

'Ttwee andere fabrieken werden in 

brand gezet en brandden helsch. Ve- 

le andere branden braken uit langs 

een spoorweg. 

Olietanks te Rotterdam en drie 

vliegvelden in Nederland werden 

eveneens op zeer geslaagde wijze aan- 

gevallen. Geen enkel Britsch vlieg- 

tuig wordt vermist.” 

Uitvoer van levensmiddelen. 

Londen, 19 Maart (Reuter). Met in- 

gang van 3 April as zullen practisch 

SPAANSCHE DUKATONS 
(Spanish Doubloors) 

Uit het Engelsch 

van 

Camilla Kenyon 

60) 
Ik wist geen raad van angst. Mijo 

revolver had ik niet bij me. Dienzelf- 

den morgen had ik die niet omgegespt, 

omdat ik het rondloopen er mee 100 

aanstellerig vond. Als de bosschen nu 

maar niet Z00 verscbrikkelijk dicbt 

geweest waren, als ik maar niet de 

zekerbeid gehad had, dat mijo aller- 

luidst geroep om hulp onmogelijk io 

het kamp gehoord kon worden! 

Toeo zag ik opeens iets wits langs 

alle levensmiddelen onderhevig zijn 

aan een uitvoervergunning en Con- 

De 

zullen 
trole voor alle bestemmingen. 

voornaamste uitzonderingen 

zijn wijsen, spiritualiin, ingemaakt 

z2uur, sauzZen en chu'neys. Op voor- 

cchrift van het ministerie van Handel 

is de conti Olelijat wederom uitgebreid. 

De bepalingen volgens welke, met 

enkele uitzonderingen, aan ex ort- 

contro'e onderhevige levensmiddelen 

zonder vergunning mogen worden 

uitgevocrd naar de kroonko'onies en 

protectoraten, vooropgesteld dat cen 

invoervergunning voor het 'betrokken 

gebied is verkregen, blijven van kracht. 

nHeil Hitler!” 

Londen, 20 Maart (Reuter). Een 

bommenwerper van de Royal Air For- 

ce, die dee' zou nemen aan het bom: 

bardement van Keulen van Woensdag- 

nacht, kon zijn doel niet vinden in 

Verband met het slechte zicht. 

De bommenwerper cirkelde nog 

steeds rond, toen de piloot een aan- 

tal Duitsche bommenwerpers, moge- 

lijk van Engeland terugkeerend, waar- 

nam, dat op het punt stond te landen. 

De Britsche piloot dook met zijn 

vliegtuig omlaag, werd aangezien voor 

cen Duitschen bommenwerper en 

kreeg het signaal om te landen. De 

bommenwerper daalde tot op geringe 

hoogte, waarna de piloot mheil Hitler” 

me heen schieteo. 't Was Crusce die 

al dien tijd geduldig achter me had 

staan wachten, maar die blijkbaar ru 

den tijd om te haodelen gekomen 

achute. Alzijn nekbaren stonden recht- 

op. Zooals gewoonlijk bij het zien 

van Captain Magous, was ook nu 

zija bovenlip dreigend opgetrokken. 

Hij keek me even soel aan, alsof bij 

wilde zeggeo: zal ik springeo? 

Blijbaar was Captain Magous' lust 

tot hofmaken niet tegen deze bedrei- 

ging vat 't wit opgewassen, tenminste 

zijn gebeele houding onderging een 

plotselinge verandering. . 

nHe, zeg!” zeide hij grof, ,hou die 

bond bij je, anders geef ik bem cen 

doodirap!” 

»Dat z0u ik maar niet doen"”, zeide 

ik koud. ,U mocht het eens minder 

prettig vinden, als ik io 't kamp de   ware toedracbt van 't ongeluk giog 

  

seinde.cn cen salvo bommen dwars 

over het vliegveld liet vallen. 

Hierop keerde de bommenwerper 

veilig naar zijn basis in Engeland te- 

rug. 

Na den raid op de Lofodden. 

Londen, 19 Maart (Reuter). De 

aanval door. Britsche en Noorsche 

vlooteenheden op de Lofodden heeft 

groot alarm veroorzaakt onder de 

Duitschers, die in voortdurende vrees 

leven, dat deze opzienbarende daad 

zal worden herhaald. 

Volgens een bericht uit Noorwe- 

gen aan het Noorsche "nicuwsagent- 

schap Andon werken de Duitsche 

militaire autoriteiten plsnnen uit om 

op elk van de honderden kleine eilan- 

djes langs de Noorsche kust garni- 

zoenen te plaatsen. 

Slechts algeheeic capitulatie! 

Londen, 20 Maart (Reuter). Elk 

verzoek, dat de Italianen doen voor 

de bescherming van de 200.000 Itali- 

aansche noncombattanten in Ethiopit 

kan slechts een deel uitmaken van 

cen algeheele capitulatie, aldus ver- 

neemt de diplomatieke correspondent 

van Reuter te Londen. 

Le Britsche regeering kan thans 

niets doen, wat het succes van de 

operaties, die thans gaande zijn, zou 

kunnen belemmeren. Er kan geen 

sprake zijn van cen staking van de 

operaties, die thans aan der gang 

zijn, tenzij de Italiaansche regeering 

om cen wapenstilstand verzoekt. 

Naar Harrar. 

Londen, 20 Maart (Reuter). De 

Briteche troepen, die Jigjiga innamen, 

rukken voort langs den kronkelenden 

weg, die in de richting van Harrar 

leidx Bommenwerpers van de R,A.F. 

en de Zuid-Afrikaansche luchtmacht 

vliegen voor de oprukkende troepen 

uit, de Italiaansche verdedigingswer- 

ken bombardeerend. 

Australi8. 

Het Amerikaansche 

vlostbezoek, 

Overstelpend welkom. 

Sydney, 20 Maart. (Reuter). Een 

grootsch Australisch welkora wachtte 

het Amerikaansche smaldeel, dat 

hedenochtend voor Sydney verscheen. 

Sydney had alle mogelijke voor- 

bereidingen getroffen om de ,Yan- 

kees” op buitengewoon enthousiaste 

wijze te ontvangen en alle deuren 

in de stad staan voor hen open. Zij 

kunnen vrij in autobussen, trams en 

treinen rijden, bioscopen en theaters 

bezoeken en vele uitstapjes zijn voor 

hen gearrangeerd, 

De waarnemende premier van Aus- 

tralis Fadden, zond den commandant 

van het Amerikaansche smaldeel, 

schout-bij-nzcht Newton, cen in har- 

telijke bewoordingen gesteld wel- 

komsttelegram, hy zeide: 

.Australi:, cen jonge en krachtige 

democratie, verheugt zich erover, dat 

zij weder vertegenwoordigets van haar 

groote en mechtige zusterdemocratie 

in haar midden heeft”. 

waarin 

vertellen. Nu de zaak z00 afgeloopen 

is zal ik mija mond houden, Maar 

deck erom, den volgenden keer heb 

ik cen revolver bij me.” 

Ea zonder antwoord af te wachten 

liepen Crusot en ik door, terwijl de 

kapitein zich io de varens drukte, om 

ons te laten passzeren. 

  

IX. 

»Moiske, meiske..... 
” 

Twee of driedagen later gebeurde 

't kamp iets ovaangenaams. 

Zonder dat een van ons er ee fiauw 

vermoeden van bad, had de aapleiding 

ertoe als een onzichtbare kleine bacil 

in een gesprek tusschen Violet en 

Mr. Shaw over bet veelzijdige nut 

vao de cocospalm ia hinderlaag gele- 

geo. Mr. Shaw had beter Onder ande- 

er in 

  ren over, dat bet sap van de jonge 

' 

  

Pe ———c 
In hettelegram wordt de' nadruk' 

gelegd op de gemeenechappelijke 
bel Tik ella dah 2 dani Ci 

en veiligheid van beide Janden: 
Het vlaggeechip van het Ameri: 

kaansche eskader, de kruiser ,Chi- 

'cago” heeft juist een saluut van 21 

kanonschoten afgevuurd bij aankomst 

bij de Noordelijk kaap te Sydney. 
Ben .Australische artillerie beant- 

woordde het saluut onmiddellijk. 
Ben officieele groep, onder leiding, 

van den waarnemend premier Fadden 
iis vertroken” om de oorlogsschepen 

tegemoet te varen. 

« Een 'juichende- menigte had zich | 

langs het strand opgesteld, terwijiook 

de haven volgepropt was met be- 

langstellendem. 

te 

Snel voortdrijyende onweerswolken 

en de aankompnde regen konden de 

geestdrift van de menigte” lange het 

stand en in de haven niet doen 
bekoelen. 

Minieter Fadden, die duidelijk ont- 

toerd was bij het naderen van het 

vlaggeschip, tiep ,.Welkom aan onze 

Amerikaansche broeders. Dit 'is het 

symbool van een practische samen- 

werking en het bewijs van de vast- 

beslotenheid van onze zusterdemocra- 

tie om ons te helpen de vrijheid en 

het recht om te leven te behouden,” 

Frankrijk. 

Petains vastberaden houding. 

Istanboel, 19 Maart (Reuter). Een 

Fransche diplomaat, die op doorreis 

te Istanboel vertoefde, komende uit 

Vichy, V€rklaarde met den meesten 

nadruk dat maarschalk Petain, die 

de verpersoonlijking is van Frankrijk, 

nooit van de wapenstilstandsvoor- 

waarden zou afwijken en nimmer 

zou toestaan, dat het Fransche sijk 

of de Fransche vioot in de handen 

van Duitschland zou vallen. 

De diplomaat, die Laval, Marcel") 

Deat en een handjevol andere ser- 

Viele vrienden der nazi's veroordeel- 

de, voegde hieraan toe, dat het Fran- 

sche volk onveranderliik 100 procent 

pro-Britsch is. Dit werd den laateten 

tijd steeds meer merkbaar, vooral 

nadat het bericht, dat Engeland erin 

had toegestemd de blokkade ten be- 

hoeve van het onbezette gedeelte van 

Frankrijk te verzachten, als een loo- 

pend vuurtje de ronde deed, niette- 

genetaande de pogingen der nazi's 

om dit te voorkomen.   

    

    
Voedselsitnatic- is, zeer  mecilijk. 

Nicby, 19 Maart (Reuter). In 'een 

heden door hem te Grenoble gehou- 

den radiorede heeft maarschalk Peta- 

in -uiting gegeven .aan Frankrijk's. 

hoop op Amerikaaneche hulp tot. 

verlichting van het voedseltekort. 

Petain verklaarde, dat de regeering 

cen zware taak heeft en in het bij- 

zonder bezorgd is over het tekort in 

den aanvoer en de voorraden. , We 

rekenen ten zeerste op Amerika's 

hulp om het tekort te verlichten”, 

verklaarde Petain. Frankrijk maakt 

groote moeilijkheden door en zijn 

leven wordt met nog ernstiger maat- 

regelen bedreigd, doch ,wij werken 

meer en wij produceeren meer”. 

Engeland en Frankrijk. 
De Fransche kolonita. 

Londen, 20 Maart (Reuter). Het 

belang en de beteekenis van de over- 

cenkomst tusschen de Briteche regee- 

ring en den defensieraad van het 

Fransche imperium vormen het onder- 

werp van cen hoofdartikel in de 

nTimes”, verklaard 

dat de economische politiek, die de 

Fransche koloni#n volgen, bedoeld 

is om haar hulpbronnen in stand te 

houden teneinde allen mogelijken 

steun aan Engeland te verleenen bij 

de- verdediging Van de gemeenschap- 

pelijke zaak en zich te blijven ont- 

wikkelen, zoodat wanneer Frankrijk 

weer vrij is, zij zelfs nog meer waar- 

devolle deelen van het Fransche 

imperium zullen zijn dan tevoren. 

Deze onafhankelijkheid is op zorg- 

vuldige wijze veiliggeseld in de 

huidige ovedenkomsten volgens de 

conseguente Britsche politiek, name- 

lijk om elken- schijn van inmenging 

in de Fransche koloniale aangelegen- 

heden te vermijden en toch allen 

doenlijken steun aan de Franschen 

te verleenen,-die strijden en werken 

voor de gemeenschappe'ijke zaak. 

waarin wordt 

————————— 

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. 

  

ea 
loten gebruikt werd, om er ecen 

'krachtigen palmwija van te maken, 

Opdat zelfs cp die plekjes vao Moc-| 

der Aarde, waar alles in harmonie is. 

de mensch toch nog gelgenbeid heeft 

om aan .#jo ondeugden toe te geveo. 

Na een dag of veertiem van rust, verd 

Cookie door een experimenteerwoede 

aangegrepen. En de resultaten van Zija 

werk werden door Mr. Vane, ook by 

wijze vas experiment, geproefd. Ge- 

lukkig was er bier slechts sprake van 

een lichte gisting, terwijl de echte 

arak siechts verkregen kan wordeo 

door en -zeer samengesteld proces, 

dat dagen in bes'iag neemt: maar al 

waren de verkregen resultaten gering, 

ze waren krachtig genoeg om Cuth- 

bett Vane, die den term wijo als zeer 

getisurpeerd beschouwd had en die 

Cookie's brouwsel voor zijo plezier   en met glazen vol gedronken had, ia 

cea zeer betreurenswaardigen toestand 

te brengen. 

Tante Jane trok zich het geval zoo 

gan, dat ze voor die gelegeoheid zelfs 

op Mr.:Tubbs, die de zaak van den 

lichien kant opram en er cenige min- 

der oirbare grappen over ten beste 

gaf, voor baar doen: streng tot de 

orde riep. Niet voordat hij met trasen 

Lin de oogen naar het voorlezen van 

het droevige gedicht getiteld: ,Het 

huis van een dronkaard”, had zitten 

luisteren, wilde ze hem wel ver- 

geven. Cookie kreeg vergiffenis, nadat 

hfj beloofd had om hij de volgende 

verkiezing op den geheel-onthouders- 

candidaat te stemmen, 

Wordt vervolgd.
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