
- 

  

 KEDIRISCHE COURANT 
DRUK. EN UITGAVE 

  

  aw 

ADVERTENTI!E- EN NIEUWSBLAD 
VOOR DE RESIDENTIE KEDIRI. KEDIRI - SNELPERS 

Algemeene Leider J.D.L. v. WA ARDENBURG 
  

REDACTIE- 
TELEFOON No. 83. 

EN ADMINISTRATIE 

ABONNEMENT 1 1.50 PER KWARTAAL, 
BIJ VOCRUITBETALINS. 

29 

  

STADSNIEUWS 

  

TUBERCULOSE - BESTRIJDING. 
GS. Cc. v.T) 

Het werk der Consultatie-Bureaux 

moet toch door iemaaod betaald 

wordeo! 

Steunt de S.C. V.T. 

Pe 
Sa AA 

Buitengewone zitting 
Landraad Kediri. 

Op heden, Vrijdagmorgen vond bij 

den Landraad van Kediri een buiten- 

gewone zittivg plaats, waarbij den 

heer R.M. Partoatmoals ,beklaagde” 

moest verschijuen, die benoemd is tot 

Officier van Justitie bij de Landraden 

te Soerabaia. Een uitvoeriy eo ioterrcs- 

sant verslag hieromtrent zal bij. de 

volgende verscbijniag van ons blad 

gepubliceerd worden. 

»Rural Reconstruction”. 

Blijkens hetjaarverslag van de Zen- 

ding in bet ressort Kediri over bet 

jaar 1940 is de rural recoostructioo” 

een van de meest verwaarloosde tak- 

ken van het werk van de Zending. 

Wat aan den eenen kant aao kerke- 

lijk leven wordt opgebouwd, wordt 

aan den anderen kant door misstanden 

op economisch gebiedin de desa vaak 

weer te niet gedaao. De kerkelijke 

organisatie is er op ingesteld in pre- 

diking en tucht den strijd aan te bin- 

den tegen bepaalde zo0den van individu 

tegenover individu, maar heeft vergetea 

alle aandacbt te wijden aan de ver- 

houding tegenover den bodem en den 

arbeid en bet codperatief arbeiden. 

De gemeenten, die bieraao bijzonder 

maok gaan, onderkeot met spoedig, 

Ben kerkvisitatie daar lijkt vaak op 

een steekgevecht met een spooksel, 

waar men doorheen steekt zonder te 

rakeo. De prediking blijft bier boven 

het leven zweven, 

Ruimte en tijd laten viet toe om ale 

gemeenten onder de loupe te nemen, 

maar als voorbeeld van een gemeente, 

die economisch in slechten toestand 

verkeert, wordt Wonoasri genoemd, 

een desa op 9 km. afstand-van Kediri 

gelegea aan den grooten verkeersweg 

naar Madioen. De omstandigheden en 
de opbrengst van den grood zijn niet 

slecht te soemen, Van de 728 inwo- 

ners van de desa is de eene helft 

Islamiet en de andere belft Cbristen. 

Meo bescbikt over 72 bahoe sawab, 23 

bahoe tegal en 42 bahoe erf. Eik lid van 

de desa kan ongeveer &£a bahoe be- 

werken, maar in feite komt daar wei- 

nig van. De meesten verhuren hun 
grond, soms voor langen tijd: een 

groot Bantal van de desa-lieden bestaat 

uit losse arbeiders, pottenbakkers ea 

bakoels. Duidelijk zija de teekenen van 

verarming, men beweert dat zelfs een 

derde gedeelte van de arbeiders tot 

het gilde van de pottenbakkers behoort. 
  

  

  

VERSCHIUNT 

DINSDAG EN VRIJDAG 

AGENTEN IN HOLLAND 
PUBLICITEI TSKANTOOR ,GLOBE" 

      

  

"ADVERTENTIE “TARIEF 
GEWONE ADVERTENTIE: 

1 maal pl. f 0.25 per regel. 2 maal pl. f 0.20 per regei 
i 4 maal plaatsen f 0.15 per regel. 

z.g9. 

VRIJDAG 18 APRIL 1941 

Hiertegenover kunnen gemeenten 

'gesteld worden, die reeds in de eerste 

stadia zijo van opyewekt leven in de 

richting van ,,rura! reconstruction”. Als 

voorbeeld wordt genoemd Sidaredja, 

welke desa niet guostig is gelegen, 

moceilijken grood heeft, maar toch aller- 

lei teekenen van economische vebete- 

ring vertooot. De Jeugdbeweging speelt 

bier een groote rol, Ia het jaar 1938 

hield deze jeugdbeweging hier haar 

landbouwtentoonstellling: men kon toen 

al een pati- en tahoebereiding laten zieo. 

De jeugd bewerkte zelf een stuk land 

ea de progftuinen van den voorlich- 

tingsdienst. De adjunct-landbouwcon- 

sulent geeft h'er geregeld les aan de 

Jjeugdvereeniging, mev hbeeft bier ook 

eea loemboeng-coGperatie. 

In Sambiredja treft mea behalve 

ten gedijende 

loemboeng van de gemeente en een 

een landbouwcursus, 

spaar- en crediet - codperatie aan met 

een kapitaal van f 5000,— 

deze desa er vroeger zeer slecht voor 

gestaan heeft door verhuren aan fa- 

brieken enz., wist ze zich wecr tot 

een vrij welgestelde desa op te wer- 

Uit verschzidene ardere desa's 

werden gunstige verslagen ontvangen 

van verschillende 

soorten brmestiog en over de resulta- 

Terwijl 

ken. 

Over toepassing 

ten van uitzaallng en uitplaoting op 

de nieuwe wijze. 

Ia twee kleinere grombolans, met 

name Nglangoe en Kembangsor& 

befjvert men zich ia bet 

visch. Ia de eerste desa wordt vooral 

telen van 

karper en in de tweede meer moe- 

djair geteeld, beide met veel succes, 

omdat deze menschen van alle zijden 

aaovrageo krijgen om bibit. Zij beperken 

zich daarom voorloopig tot bibit-teelt. 

D:z visscherij - voorlichtingsdieost is 

zeer te spreken over hun ijver. 

In de maaod Februari van dit jaar 

kwamen in Kediri op uitooodiging vao 

de Zending een zzstig-tal afgevaardig- 

den bij-eo uit heel het ressort om sa 

men van gedachten te wisselen over 

vau de Cris 

ten-dessa's, De adjunct-consulenten van 

denlaadbouw-, visscherij-, codperatie- 

ea handelsvoorlichtingsdienst warea ge- 

zamenlijk aaowezig. Het resultaat was 

de vorming werkcomit€ 

van 5 personen, die gezamenlijk na 
pauwgezette bestudeering van den toe- 

stand van elke gemeente de algemee- 

ne leidiog in dit ressort vao de ,,Ban- 

goen Economie” of rural reconstruc- 

tion”-beweging op zich zullen nemen, 

als 
voor den voorlichtingsdienst eo plao- 

nen zullen maken voor wat door ge- 

zamenlijk codperatief arbeideo te be- 

reiken valt, conferenties zullen organi- 

seeren enz. 

de ,rural reconstruction” 

van een 

tusschenpersoon zullen optreden 

Er moet van worden uitgegaar, dat 

het hier een geestelijk belang van den 

eersten rang geldt, dat door gezamen- 

Ike inspanning allerlei rotte plekken 

io het kerkeiljk leven op dit gebied 

uitgebaonen dienen te worden en dat 

de gemeenten dan pas echt .gemeen- 

te” kunnen worden als zij hua eigen 
kerkelijke orgaoisatie, bun predikanten 

en hun evangelisatie kunnen bekosti- 
gen. De Cristeliike gemeenten in dit 

ressort, bestaande uit ruim 7000 zielen 

of 1500 gezinnen, onderling hecht ver- 

bonden door geest- en familie-verwant-   

schap, met een minimum percentage 

van analphabetismzen voor ruim 80”/ 

van de grond-opbrengst levend, moe- 

t2o dit programma kunoen uitvoereo. 

Uitgifte van drie toeslagzegels, 

die tezamen €€n bommen- 

werper moeten op- 

brengen. 

Zijoe Koninklijke Hooghecid Prins 

Bernhard ovze Prios Bernhard, die in 

de baoge dagen na 10 Mei 1940 dap- 

per met ons leger meevocit voor de 

verdediging van het vaderland en de 

levens vaa zija dievaren, heeft de Ne- 

derlandsch-lodische bevolking gevraagd 

vopr d2 Konivklijke Marine in Euro- 

pa het geld voor 

vijf bommenwerpers 

bijaan te br :ngen, 

Aan deze oproep is met groot ent- 

housiasme gchoor gegeven en bet be- 

roep op de offervaardigheid is inmid- 

dels volledig gehonoreerd: lang voor 

den geroemd-a datum vao 14 Mzi 

kon het millioca 'guldens, dat voor dit 

vijfal 
naar Londen worder geremitteerd. 

Hiermede is echter eerst een begin 
gemaakt met den steun welke wij hier 

te laode in Hit jast aan het opbouwen 

van een vloot van 

bommeowerpers noodig was, 

bommenwerpers 

moeten en kurven verleenen. 

Nederlandsch-Indi2 kan (nog) niet 

daadwerkelijk aan dezen oorlog deel- 

nemen, maar we zullen toch niet na- 

laten om op ledere andere wijze mee 

te helpen om, io samsowerking met 

bondgenooten, den vijand te 

verslaao. 

Dz sameosmelting van het Spitfire- 

fonds met het Priss Bernhardfonds 

heeft plaats gehad met de bedoeling 

onze 

de gelden van beide fondsen te ge- 

bruiken voor deze gemeenschappelijke 

zaak. 

De voorzitter var het Hoofdcomit€ 

van de vereenigde londsen, Mr. J.A. 

Jonkman en de Conmandant der Zee- 

vice-admirazl Helfrich hebbeo 
beiden in een radiorede voor geheel 

Nederland-lndit op treffende wijze uit- 

eengezet wat voor de directe oorlog- 
voering noodig is. 

Als onderdeel de actie, die 

biervoor gevoerd al worden, zullen 

door den P.T.T.diast onder de be- 

maning ,,Vrij Nededand”-zegels, 3 bij- 
zondere postzegels vorden uitgeaeven 

met een fraokeerwaarde van f 0.05, 

f 0.10 en f 1— er een toesiag tot 

dezeifde bedragen. Deze toeslag is be- 

stemd voor de Vereenigde Prins Bero- 

hard- en Spitfirefoidseo. 

Vanaf 10 Mzi as. 

aan alle posikantorw in Nederlandsch- 

Indi82 verkrijgbaar zijo, doch niet 

langer dan tot mn met 31 Mei, 

z00dat Op dien daum de oplage uit- 

verkocht moet zijs. 

De uitgave van deze toeslagzegels 
stelt een ieder in saat bij te dragen: 

klein en groot, arm en rijk. Ook wie 

niet meer dan een dubbeltje te mis- 

sen heeft, kano een ,Vrij Nederlaod”- 

zegel van de laagst: waarde koopen: 

hij draagt da» 5 cat bijen de Poste- 

rijen zorgeu op de goedkoopste wijze - 

gratis - voor inning fa Ooverdracht. 

Het kan voor nidnand een bezwaar 

macht, 

van 

zu!len de zegels 

zija de zegels aan te koopen, 
| 

waot 

daok zij de welwillende medewerking 

van het Hoofd van den P.T. T.dienst, 

zija de zegels geldig tot 31 Decem- 

ber 1942. 

Zii, die vooraf hebban icgeschreven 

Op een hoeveelheid van ten minste 3 

series of voor een totaal bedrag van 

f 5.— aan zegels, kunnen deze bij de 

postkantoren afhalen van 10 tot ea 

met 17 Mei a.s. 

Het comite heeft zich voorgesteld 

vit den verkoop van deze bijzondere 

zegels 

EEN BOMMENWERPER 
te bekostigen. 

Gedachtig aan het bekende Hollard- 

sche spreekwoord ,,vele kleintjes ma- 

ken een groote” wekken wij U op den 

verkoop van de ,,Vrij Nederland”- 

zegels te propageeren Waar gij kunt. 

Begint U in ieder geval onderstaand 

formulier duidelijk ingevuld en onder- 

teekend aan den Chef van het Post- 
kantoor ter plaatse in te zenden, ge- 

plakt op een kaart of in een gesloteo 

enveloppe. 

pen kunnen ongefrankeerd in de bus 

worden gedeponeerd. Vergeet daarbij 

oiet dat onze het 

moederland, waaronder duizenden phi- 

Deze kaarten en envelop- 

landgenooten in 

latelisten zijo, thaos helaas geen zegels 

kuonen bestellen, maar dat U dat voor 

hen moet doen.- 5. 

Het Sub- Comite, 

Dr. H.J. van MOOK. 

RICHE THEATER. 

Nog Heden t/m Zaterdag 19 April. 

De wonderbaarlijk mooie 

filmschepping. 

»ALL THIS AND HEAVEN TOO” 

(Dit alles en ook nog de heme') 

Met de twee grootste van het witte 

dock, CHARLES BOYER en BET- 

»- TE DAVIS in de hooffdrollen, bij- 

gestaan door veie vooraanstaan- 

de artisten,   

kleine aankondigingen f 1.- per plaatsing. 
Abonnements advertentie gereducoerd tariet. 
LOSSE ADVERTENTIEN BIJ VOORUITBETALING. 

24e Jaargang 

Deze prachtfilm is vol ontroerende 

momenten en ware schoonheid. Het 

begin, de spanning en de steeds stij- 

geode climax houden de toeschouwers 

gevangen in cen ban, weike eerst door 

het opgaan der lichten wordt verbro- 

ken. Een wonderbaarlijk mooie film- 

gebeurtenis, die levenslang in Uw ge- 

heugen zal blijven |! 

MAXIM THEATER. 

Heden 18 t/m Zondag 20 April 
Warner Bros machtig filmwerk 

ANGELS WITH DIRTY FACES 

(Fogelen met smerige gezichten) 

Mer de sterren James Cagney — 

Pat O'Briea — Aon Sheridan — 

Humphbrey Bogart — The Dead 

End Kids e.v.a. 

Een filim met een mooi verbaal over 
de verwaarloosde jeugd ! 

Mer deze film verschijat een mach- 

tig menschelijk document, dat gua in- 

houd, strekking en spei niet gemakke- 

ljk overtroffen zal kunneo worden door 

een andere film! 

Ziet den strijd tusschen den priester 

en den misdadiger... met als inzet de 

toekomst van millioenen jongens uit de 

achterbuurteo, ecner groote stad, staan- 

de op de kruiswegen des levens! 

Machtiger en dramatischer spel dan 

dat van James Cagney als den 

moordenaar en Pat O'Brien als 

den Priester, kan Niet mogelijk zija!! 

Politie rapport. 

Mevrouw T.B.N., wonende aan de 

Hoofdstraat doet aangifte van belee- 

digirg, middels gescbrifte, gepleegd 

door nog een onbekend persoon. 

Door de politie werd aangehouden 

de persoon van S., wonende Koewak, 

verdacht van verduistering van ecen 
waarde 

D., woncade Toeroes 

(Gampengredjo). 

rijwiel ter van f 6,— ten 

nadee'e van 

aa an e @ 
VENDU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS 

  

J.G.W, DEKKERS — K-DIRI — Teletoon 250 

Emballceren 
(Ook voor Europa en de buiteng:westan) 

Transporteeren, Meubelmakerij 

Handel in Nieuw- en Agentschap : 
Tweedehandsch Meubilair. 

  

Java Koelkasten. 

  

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

DE AUTOWEGEN -ATLAS 
van JAVA MADOERA en BALI 

1 3.25, 
in 5 kleurendruk 
op stevig ivoorcarton 

met Carionnen omslag en liinen rug, 
op Schaal 1: 500.000 
in totaal 9 aansluitende kaarten compleet bijgewerkt, en 
waarin opgenomen: 

a 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 velk aanwijzingen voor toerisme. 
Verkrijgbaar bij de Ked, Snelpers.    
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og He en 
WARNER BROS Cinematografscn WERE 

»MLL THIS 

RICHE 
@ 4 

en Zaterdag 19 

Dit alles en cook reg de hem ) 

filmschepnino, dis levensiang in uw geheugen za! biijven 1! 

ATTENTIE! Aanvangsureo STIPT 7u ce» 9.MSu ». m. 

Lordag 20 
GEEN tXTRA'S F:LMS VOORAF! 

en Maandag. 2! 

Het Kolossale en schittererde risrorischs f mwerk 

M- den root 
sHET LEVEN VAN 

E:o groote hisiorische film, die U tot het einde toe zal boeren. 
ist dit vooral ni-"! 

MAXIM THEA 

THEATER — 

    

LDSUC CES van ongekende scboonkeid: 

AND HEAVEN TOO”. 

EMILE ZOLA". 
ka'akter--cr us PAUL MUNI in den hoofarol, btiy 

Her sesft U 66, der grootste produciies sin 

stasu door cev sterren-rolbezetting. 

ds het ontstaao der film:ndustrie. 

  

TER 
  

Warner Bos |. mersurvsik mer de 

HUMPHREY BOGART — ANN SHERIL 

Met de eminente sterren BETTE DAVIS en CHARLES BOYER io de hoofdroileo. Eea meer dan 

schitterende film met een mooi verbaal en welke U tot den laatsten meter boeit. Een wonderbaarlijk mooie 

Vanaf Hedenavond t/m Zondag 20 

»ANGELS WITH IRTY 
Egeien mer Smerige gezcnter) 

beroemde sterren JAMES 

  

DAN en de beroemde ,DEAD END” 

pi 

FACES“. 
CAGNEY — PAT O' BRIEN — 

KIDS in de hoofirollen, 

Bso macatij: fim, di, wat dtrefr deo inboud, strekkingeo sterk spel, niet gemakkelijk overtroffeo zal 

kunnen 

Priester! Tot bet eindz to: 

ATTENTIE! 

N.B! 

worden door cen a. dere flim. 

Z ET het meesterlijke spel van JA 

Mist dit onder geen voorwaarce!! 

Kom: U zien, onze wokelijksche Wereldnieuws ! 

Zaterdagmiddag 4.30 U. 
Zondagmorsen 

MES CAGNEY, als den moordenaar en PAT O' BRIEN als den 

za! dez» Him U io voor dureode spanning houder. 

0 u-j Extra Voorstelling! 
Maandag 2! t/m Donderdag 24 April. 

Het 28 tevens SLOTGE 'EELTB var U 

sFlash Gordon Conauers the 
BOEIENDER — GEWELDIGI.R dan hec eersie gedeeite 

Komt dit zienl! 

iversais groore fantastische film 

Universe” 

  

Tegen T., wonende Boerengan werd 

P.V. opgemaakt, terzake diefstal van 

2 pandbrieven ter gezamenlijke waarde 
van f8,— ten nadeele van R., wovende 

Bangsal. 

Door de politie werd aangehouden 

de persoon van S., wovende Margo- 

joso (Soerabaja), verdacht vao diefstal 

van een nog onbekend persoon. 

Door de politie werd aangehouden 

de persoon van IL, wonende Bandjaran, 

verdacht van diefstal van rijst ter waar- 

de van f 1,20 ten nadeele van R. Ng. 
S., wonende Bandjaran. 

K. K. J., wonende Krommestraat doet 

aangifte van verduistering van 80 do- 

zijou tangco-zeep en een riiwiel ter ge- 

zamenlijke waarde van f 13,77 gepleegd 

door zijn cmploy€ genaamd S., woren 

de Kemasan. 

M., wonende Balowerti doet aangifte 

van oplichting van een bedrag aan 

contanten ad. f 10— gepleegd door 

2 nog onbekende personen.   

Tegen S., wonende Ngadisimo werd 

p.v. opgemaakt, terzake lichte mishan- 

deling van P., wonende Ngadisimo. 

M.S, wonende Modjoroto doet aan- 

gifte van diefstal van diverse goederen 

ter waarde van f 1.— 

H.N., wonende Balowerti doet aan- 

gifte van diefstal, middels inklimming, 

van lijfgoederen ter gezamenlijke waar- 

de £ 2,05. 

Door de politie werd aangrhouden 

de persoon geoaamd I., wonende Uja- 

bon (Kediri), verdacht van diefstal van 

een koperenkan ea 4 zakdoeken ter 

gezamenlijke waarde van f 2,70 ten 

nadeele van den heer L., wonende 

Residentieweg (Kediri). 

Tegen R., wonende Potjanan werd 

P. V. opgemaakr, terzake lichte mis- 

handeling van M., wonende Parje 

(Ngandjoek). 

Tegen H. B. H., wonende Bandjaran 

werd P. V. opgemaakt terzake lichte 

mishandeling van S., wonende Ngadi- 
simo. 

  

Verhaal uit geteisterd Bremen: 

  

Britsche bommenwerpers richten steeds weer 

nieuwe verwoestingen is de havens aan. 

  

  

en wandeling in voikomen 
duisternis 

N w York,I1 April (ULP). De chef 

as bet bureau te Weshsogioo van 

U sreg Press, die kortgelec an cen 

b z0ek van twee maanden aan Dsiisch- 

land terugkeerde, schrijft het vo- 

gende : 

»Oe express van Hamburg role 

remen precies op tijd bir nea en er 

gedieostige Dwtsche marineofficier gaf 

mij de laatste aanwijzingen. Hj zeide, 

dat het hem speet. dat hij rizt mijo 

kant uit moest, doch hij verzekerde mij, 

dat Hotel Hillman maar een klein ein- 

dje ioepen van het station was en dat 

ik het niet kon missen. 

Het was avond es bitter koud. Met 

cen koffer en een afgeschermde zak- 

lantaaro stapte ik stoutmoedig door 

de deur van het stationsgebouw de 

verduisterde stad in de richting van 

bedoeld hotel. Ik had vroeger te Dres- 

den al met verduistering te maken ge- 

had, toen ik op een trein naar Berlijo 

wachtte io gezelschap van andere Ame- 

sikanen of van Duitscbers, die de stad   

| kenden en met een soort kattenoogen 

precies wisten, waarheen zij moesten 

gaan en hoe er te komen. 

Ia Bremen was ik echter g-heel 

allen. Tiea seconden, nadat ik de deur 

yan het station achter mij gelaten had, 

was ik verdwaald, alsof ik met eeo 

parachute uit de stratosfeer was komen 

valien en geland was opeen vreemde 

langs wij 

booren schuifelen, of hooren praten in 
paneet. Ik kon menschen 

een taal, welke ik noch kon spreken 

noch verstaan. Met iederen stap scheen 

de duisternis dichter te worden en de 

zaklantaarn, welke ik z00 vol vertrou- 

wen had geleend—het is moceilijk de- 

ze apparaten io Duitschland te koo- 

cen bleek half maantje 

van mindere duisternis op de straat. 

Ik liep door, steeds maar verder—bet 

sch en mij toe, a'sof ik al heele blok: 

ken had omgeloopen—en ik maakte 

cenige van de eenzaamste oogenblikkeo 

pen—wierp 

van mijn leven door, totdat de ver- 

scbrikking van de dvisternis mij ertoe 

dreef om bulp te vrageo. Ik haastte 

mjj in de richting van bet dicbtstbij- 

zijude geluid van scbuifelende voeten 

over het plaveisel, greep ceo arm eu 

schreeuwde bijna: ,, Hotel Hiliman! 

Kunt U mij erheen brengen ?" 

Van de 80 millioen Duitschers was 

de mao, die aan den arm vastzat, net 

precies iemand die zijo talen sprak. 

Ja, bij wist waar bet Hillman Hotel 

was. ,Ga maar mee”, zeide bij. Wij 

zouden er in een paar minuten zijo. 

Eo dat waren wij ook. Wiji, naderden 

de ondoordringbare duisternis van een 

muur. Mijo gids schoof mij vol ver- 

trouwen voorwaarts, Een deur zwaaide 

open ea wij stondeo in een lichtvanger. 

Nog twee stappen door een andere 

deur en wij stonden in de welkome 

scbittering der lobby van een goed 

hotel 

Bremen is waarschjjolijk het zwaarst 

geti offen van alle Duitsche koopvaardij- 

havens, doch er zijn in de stad zelf 

vrijwel geen litteekens vao bom-schade. 

My werd verteld, dat de schade, welke 

door de rijen bmudbammen werd 

veroorzaakt, kon worden hersteld of 

opgeruimd in ongeloofelijk korten tijd, 

omdat de Duitsche autoriteiten geen 

gapende wonden willen acbterlaten om 

verkeerde gedachtenin de hoofdeo der 

burgers te breogen, 

Geheel al'eente Bremen zijnde. had 

ik geea ,Sesam, ofeo U” bij mij om 

toegang tot het kaven- kwartier te 

krijgen, waarmede ' Britteo, vaar zij 

meenen, erorme sihade hebben aan- 

gericbt. Een vriendilijke meneer zeide 

mij, dat cen poging om bij bacbt op 

eigen gelegenbeid htt haveo-kwarti-r 

bionen te gaao, welicht tot moeilijk- 

heden z0ou leideo. Dus liep ik door. 

la Bremen steide ik mij tevreden 

met wat ik beschouy als absoluut be- 

trouwbare inlichtingo, dat de Britscbe 

bommenwerpers velebranden hebben 

gesticht in dat deel|van het haven- 

kwartier, waar de @pslagplaatsen. ge- 

legen zijo. De dag tevoren stond er. 

eea berichtje in de Irant, dat meldde, 

dat Grosz-Admiral Rider in de buurt 

was geweest om midailles uit deelen 

aan een stuk of boaderd burgers, we- 

gens heldaftig gedag, o.m. tijdeos 

luchtaanvallen. 

Ik weet een tuio Ia Bremen waar 

en dozija brandbohmen tijdens &£a 

luchtaaoval neerkwam. Dat zou erop 

kuanen wijzeo, dat de Britscbe krachts- 

nspanning op Bremen grooter was dan 

Op eesig ander deel van Duitschland. 

Ec waren echter gen blijken van de   

WILT U GAAN FILMEN? 

Laat U zich dan eerst volledig 

inlichten door : 

VAN WINGEN 

KEDIRI 
TELEFOON 
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.BOERDERIJEN SCHRAUWEN" 
KEDIRI WATES ' 

MULOWEG / MADJENANG 
Telefoon Ked. No. 225 

AA As 

Levert versche volle meik. 

Karnemelk, Yoghurt, 
Room en Sliagroom 

Prima kwaliteit, 

Leverancier van de groote ziekenhuizen te 

Kediri en Paree en de meeste Doctoren 
ter plaatse 

Beleefd aanbevelend 

L. H, SC(HRAUWEN' 

PERCEEL-PAKISSADJI 

  
    

  

  

  

NIEUWE UITGANE of. HERDRUK van J, B. WOLTERS 

UITG. MI, BATAVIA. 

Auteur(s) Titel Bestemd voor aan Omni tata 

DIELS, P. A. | REYEN- vTekenonder- | 10, 0.27'/,,- | 32 Pags. 

WERKBOEK | wijs W.L.O. 
IV (6 Irj.) Met. 1941 

LEERL. 

STEENDE. | SCHETS- 'Tekenonders | 2, 0.40, —.— 1 54 pags. 

REN Pp. VAN, | BOEK B wijs W.L.O. 

co J.TOOT Jao. 1941 30X211/3 cm. 

LICTHART, | VER VAN Voortgezet 75 0.155—— 1 104 pags. 

JAN, H. Huis II lezen W.L.O. 

SCHEEP- | 5 Met. 1941 
STRA, A F. 
PH. MANN. 1 

BERGSMA, | MOLO Ned. Taaim 1 6, 1.50:—.— 1146 pags. 

L en R. de IN TAALBOEKI | v. Voortgez. 

JONG : O derwiis. Febr. 1941       
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Nog altiid in voorraad. 

  

CARIBONUM producten, z. a. 

Carbonpapier in diverse soorten. 
Schrijfimachinelinten in alle breedten, 

Scbrijf-, vulpen- en stempelinkten. 

en tegen: scherp corcurreerende, dus 
beneden Soerabaiaprijzen: 

te leveren. 

: Door eigen import zijn wij: in staat de beroemde 

Polywog pasta im vasten en, vloeibaren toestand, versch M 

&   N: V. KEDIRISCHE SNELPERSDRUKKERIJ j 

nee aa aa ak
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botels, en zekese-apenbare:isrtelliigen. | 

Zij melden ecenvoudig, dat. Britache 
Vliegtuigen op weg zijn naar de stad, 

en dat zfj wellicht zullen omdraaien 

€n andere doelen kiezen. Bij die. gele- 

genheid bombardeerden de Britteo 

Potsdam, op omgeveer 36 km. van 

Berlin gelegeo, doch- stoorden, de 

hoofdstad viet”. 

verwoesting in Bremen en de stad 

leefde voort. 
Ik beb bet dus meer op lucbtaan- 

vallen daa op blackouts begrepen. Dat 

is miju keuze van de oorlogsgevaren, 

zooels ik deze'io den wioter in Duitscb- 

land heb aangetroffeo. Misschien is het 

iv bet komende voorjaar anders, wan- 

neer de Britteo — wat de Duirschers 

trouwens ook verwachten — op groo- 

te schaal bombardementen vanuit de 

lucbt ten beste zullen geven. De Duit- 

schers weten ook, dat de Amerikaan- 

scbe lange-afstandsbowmeowerpers on- 

derweg zijo. 

Vaoaf 21 Januari, toeo ik in Ber- 

lijo arriveerde, totaan 1 Maart d.a.v., 

toen ik van bet vliegveld Tempelhof 

vertrok, had ec een luchtaanval op 

Duitsche hoofdstad plaats. Ia het mid- 

den van Pebruari hadden wij, wat be- 

kend staat als- een ,,waarschuwings- 

alarm”, Zuik eeo alarm is een waar- 

schuwing aan de dagbladen, hospitalen, 

  

  

BEKENOMAKING. 
De Burgemeester van Kediri maaks 

bekend : 

1. dat de verzoeken om verbetering 

| van de kiezerslijst groep Inheem- 
sche ooderdaaen niet-Nederlanders 

1938—1942, met de bijgevoegde 
bewijsstukken, vavaf heden tot en 
met 22 April a.s. voor een ieder 

ten Gemseotekantore ter inzage 
worden nedergelegd: 

» . dat een ieder tot tegenspraak van 

bet verzoek bevoegd is: 

- dat de tegenspraak scbriftelijk en 
vuiterlijk den 29sten April a.s. aan 

de Commissie tot vaststelling der 
kiezerslijsteo (p/a Grmeentekantoor) 

moet worden ingediend. 

KEDIRI, 15 April 1941. 
De Burgemeester vd. 

M. SCHELTEMA. 
(19). 
  

  , 
  

Tien millioen regeeringsdeelname in voor 

IndiZ fundamenteel noodzakelijke 
industrieen. 

  

Slot. 

Spinnerijen en weverijen. 

Bij de groote vlucht, die de weef- 

verheid heeft yenomen, is de ontwik- 

keling van het spinbedrijf ten achter 

gebleven. Het proefbedrijf vao de Ja- 

va Textiel Maatschappij heeft aange- 

toond, dat spinverijen zonder groote 

tecbnische moeilijkhedeo met succes 

hier te lande kuonen werken. 

Spinnerijen, in staat de weefindustrie 

van de noodige garens te voorzieos 

zullen de bedrijfszekerheid van dezen 

nijverheidstak belangrijk kuanen be- 

langrijk kunoen bevordereo. De ver- 

wachting hier te lande te gerakev tot 

een katoencultuur is nog steeds niet 

Opgeveo, vooral niet nu de proeven 

in Oost-Java vrij gunstig zijo uitgeval- 

len. De ontwikkeling vao deze cultuur 

van. de spinnerijen en de geheele overige 

textlelindustrie, zullen elkander weder- 

keerig: gunstig beTovloeden. 

De bevolkings-katoen-cultuur in De- 

mak is thans genoodzaakt haar product 

te exporteeren, aangezien dit tot duse 

verre niet in een machinale spinverij 

kon worden verwerkt en het handge- 

sponnen garen te duur wordt. De ver- 

wachting is gewettigd, dat een spin-   

  

  

Beveiligt U tijdig!! 
Wij leveren : 

   

nerij. die' dit product zal kunnen ver- 

werken tot garens, gescbikt voor het 

weven van producten, welke met succes 

Op de Indische markt kunnen worden 

afgezet en welke spinserij tegelijk de 
n»Wwaste”” vaa de fijospinnerijen kan ver- 

werken, een guostigen invloed zal beb- 

ben op de katoenproduc:ie in deze 

streek. Bovendien wordt met een der- 

gelijke spionerij eeo vieuwe weefindus- 

trie mogelijk, die de grovere garens tot 

dekens, enz. kan verwerken. 

Op grovd van de verzamelde ge- 

gevens eD vestigingsonderzoekingen en 

het daaruitvoortgevloeide overleg, kan 

een spoedige oprichting van spi-nerijen 

met ongeveer 100 & 150.000 spindels 

worden verwacbt. Levering van de 

fostallaties kan in betrekkelijk korten 

tijd plaats hebbeo, terwijl deskundige 

krachten in Nederlandsch-lodiB aan- 

wezig of verkrijgbaar zijo. 

De oprich'ing van twee spinverijen 

met totaal ca. 115 000 spindels is reeds 

io vitvoering, terwijl de onderhande- 

lingen voor de oprichting van een derde 

spinverij, alsmede waste-spinnerij zeer 

ver zija gevorderd. 

(Economisch Weekblad) 

TELEFOON No. 52. 

  

Boekennieuws 
Hieronder doen wij, ten genoege onzer lezers een lijst tockomen van boe- 

ken, die voorkomen op de boekenlijsten van de: 

Gouv. H. B.S. met 5:jarige cursus A. en B., 
Gouv. H. B.S, met 3-jarige cursus., 

Gouv. Middelbare Meisjes-scholen., uitgave J. B. Wolters' Uitgevers My- 

Scottweg 5 te Batavia Centrum. 
Op deze lijst vermelden zij alle gegevens omtrent hetal of niet leverbaar 

zija of worden vao deze boeken.- 

  

Nederlands. 

Kramer, 
'Kramer. 
Wildscbut. 
Leest. 
Leest, 

v. Leeuwen, 

Eykmao-S:. 

(HolstvoogdD. 

Boedijn Kuperus. 

id, 

Muziekleer. 

Smits.   
  

| LUCHTBESCHERMING 

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

" RESIDENTIE APOTHEEK KEDIRI 

Rijpma-Roel, Ontwikk. Historie 1/2--Werkb.1/2. 

  

Taalstudie & Styloefeningen 1/2. 
idem. 

Onze Stjifouten. 
Verstandelijke taal 1. Leesoef. 

idem 2. Steloef. 

leverbaar : geb. £1,35 
komt in April: geb. f 1,35 

geen voorr., berdr. onzeker. 
geen voorr., berdr, onzeker. 
beperkte voorr, f I-: herdr, 

onzeker.- 
Bpiek en Lyriek. herdr, komt in medio Juli, 

Koenen-E. Handwoordenboek Ned. Taal. herdr. komt in medio Juli. 
Scharringa. Inleidiig Ned. Handelscorresp. leverbaar, ing. f 2,40: geb, f 2,60 
Rijpma-Schb. Nieuwe Siyloefengen 2.  beperkte voorr.: f1,25: geen herdruk. 

id, idem. 1.en 3. geen voorr., geen herdruk. 

Frans. 

Holtzappel. Stukken ter vert. i. b. Frans. - beperkte voorr., f 1,40 geen herdr- 
Besangon. Abr€g€ de 1' Hist. Lit. frar gaise. geen voorr., geen herdruk- 
Wageoaar-O. Franse vertaaloefeningen 1. geea voorr., geen herdruk: 

id, idem. 2. beperkte voorr.,f I,-, geen herdr- 

Engels. 

Bongers-T. Graded English 1/2. herdruk komt ia Mei/Juli. 
Kooistra-Scb. Shorter Introd. Eng!. Literature, geen voorr., geen herdruk. 
de Maar. Lerters and Reports. beperkte voorr., f 2,25, geen herdr, 
Broers-H. Ao easy Eogl. readers. 1. beperkte voorr., f 1,75, geen berdr. 

id. idem. 2. geen voorr., geen herdruk. 

Aardrijkskunde. 

Brummelkampcs, Land-Volkerkunde MS. I voorradig, icg. f 2,75. geb. 3.10 
id. idem. MS.2a, berdruk komt in April. 
id, idem. MS.3a. herdruk komt in April. 

Kwast-M. Beko. Irb. Econ. Aardrijksk. 1. geen voorr., geen herdruk. 
id. idem. 2. geen voorr., geen herdruk. 

Visser-R. Beko. Irb. Natuurk. Aardrijksk. leverbaar. f 1,60 
Bos-N. Scboolatias gehele aarde. geen voorr., geen herdruk.. 
Krafft, cs. Werkschriften MS. 1/4. geen voorr., geen herdruk. 
Krafft, cs. Werkschbriftes MULO 1/4. nog leverbaar. 

Gescheidanis. 
v. Veen. Beko. Overz. Griekse Mythologie. leverbaar, ivg. f 1,— 

herdruk komt in Juni/Juli. 
Beko. Irb. Gesch. N. Indie. leverbaar, ing f1,— 

Staatsinrichting en Staathuishoudkunde. 

  

Fransseo.Z.M. Beko. leerb. Staatsinricht. N.I. leverbaar, geb. f 3,90 
Mollen. Overz, Staatsior. Ned. Indie, herdruk komt in Mei. 
Zwijodregt. Beko. leer-leesboek. Econmie. Ind, bewerking onderhandes, 

Handeiswetenschappen. 

Polak. Ned. « Indisch Privaatrecbt. herdruk kom in Mei: 
Sait - Sp. Handelsrekeneo. beperkte voorr., f4,90, geen herdr, 
v.d, Bilt. Handelskennis. herdruk komt ia April. 

Speerstra. Bekn. leerb. Handelskennis, geen voorr., geen herdruk. 

Wiskunde. 
Thijn - Kobus. Leerb. Viakke Meetkunde 1. geen voorr., geen herdruk. 

id. idem. 2. leverbaar., ing. f 2,10 
id. Hoofdpuoten Stereometrie. leverbaar, ing. f 1,50: geb. £1,75 
id. « Srereometr. Vraagstukkeo. leverbaar, ing. f 1,50 : geb. f 1,75 
id. Inleiding beschr. Meetk. leverbaar, ing. 1,90: geb. £ 2,10 

v.d, Paardt Eindexamenopgaven ed. 1920. leverbaar, ing. f 2,25 
id. Biodexamenopgaven ed. 1938. uitverkoch t 

Natuurkunde. 
Bouman-H. Natuurk. Vraagstukkeo A, leverbaar j geb. f 1.— 

id. idem. B. leverbaar : geb. f 1.75 
(niet in €€a band gebonden). 

Esbacb. Vragen over Natuurkunde, berdruk kom in Juli. 
Reindersma.L. Natuurk.v.d. Eerste Ronde '/,. beperkte voorr. f 2,10. geen 

herdruk. 
Cosmografie. 
Kreikeo. Cosmografie. ter perse, komt in Juli: 

Scheikunde. 

Bokhorst. Leerboek der Scheikunde Ia. leverbaar, irg. f 1,405 geb. £1,75 
Ta idem, lb. leverbaar, ine. #1,75: 9eb. f210 

id, idem. 2b. berdruk komt in Mei. 
id, idem. 3b. berdruk komt in Juni. 

Plant - en- Dierkunde. 

Delsmao. Dierkunde Ind. Midd. Sch. 1. herdcuk komt in Juli 
id,. idem. 2. geen voorr.-geen herdruk 

wordt vervangen door: 

De ongewervelde dieren en 
Het Menselijk lichaam. 
Plaotkuode H. B. S. 

idem. 

ter perse, komt in Juli. 
I.leverbaar: ing. f1,80: geb. f 2,20 2. herdruk komt in Juni. 

Elementaire Muziekleer. ter perses komt in Juli. 
(Dit zou Veldkamp: Practische Muziekleer kunveo vervangen ). 

INTEEKEN 
Ondergeteekende ....... 

wonende............ 

complete series a f 2.30 

    

10. 

£1.— 

Ba en na   

| PROTESTANTSCHE. KERK 

  
postzegels van 5 cent verkoopprijs 10 cent 

   
Hollandsche Kerkdiensten. 

20' April Kediri 9 uur v.m. 
» Ds. Sikken 

Paree 6 uur ».m. 
Ds. Sikken 

Blitar 9 uur v.a. 
Hr. v.d. Vlugt 

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

9 uur v.m. 
Ds. Sikken 
5 uur ».m. 
Ds. Sikken. 

27 April Madioen 

Kertosono 

  

Maleische Kerkdiensten. 

H. B. Matulessy. 
: 

20 April '41 Trenggalek 9u. v.m. 
Ti.-Agoeng 4u. ».m 

27 April '41 Kediri 9u, v.m. (Doop) 
Papar 4u. D.m. 

  

OOST-JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEN 

lederen Zondag, 9 uur v.m. 

Te Kediri (Baloewertistraat), Blitar, 

Toeloengagoeng, Ngaodjoek, e.a., te 

Paree 7 30 uuro.m, 

  

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Zondag. 

le H. Mis 6 uur v. m 

2e H. Mis 7.30 uur v. m. 

Lof 5.30 uur a. m. 

6 uur v. m. Stille H. Mis 
7.30 uur v. m.  Hoogmis 
5.30 uur o.m. Lof 

Onderricht Kath. Javanen 6 uur n.m 

TENG HONG TJIANG 
VENDUHOUDER COMMISSIONNAIK 

MEUBELMAKER 
TRANSPORT — ONDERNEMING 

KEDIRI — Klentengstraat 68 — Telef. No. 107 

te Kediri 

te Blitar 

  

Adres voor: 

Moderne en antieke meubels. 

Staalmeubels ledikanten 
chroomd of gelakt. 

Tweedehandsche meubels. 

Emballeeren en transporteeren. 

een mooie tennisbaan voor Dinsdag 

Woensdag en Zaterdag, geleger 

achter Snelpersdrukkerij p.m 

f 6,— 

en ver. 

Voor Uw meubilair en ootwerper 
geroutineerde toekangs en eerste kwa- 

liteit meubelhou: 
Zeer billijk in prijs en levering met 

garantie. 
vendutie gegarandeerc 

goede resultater 

Iopakken voor alle plaatsen. 

BAAT HET ON 
DRUKWERK ? 

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

goedkooper. 
Vraagt offerte bij de Ked. 

Snelpersdrukkerij ! 

U verbindt zich 
tot niets! 

ILJET 

Voor Uw 

  

  

  

11 

  

20 cent 

f2. 

Totaal prijs 

1 ” 

  

1 

  

en verbindt zich om deze zegels tusschen 10 en 17 Mei ten post- 

kantore af te halen en het verschuldigde bedrag ad f ... 

tegen afgifte der zegels te voldoen. 

Handteekening : 

 



: 

  

— 

Buitenlandsch overzicht overgenomen uit het Soer. Hbid. 

DE SLAG IN GRIEKENLAND. 

  

Duitsche doorbraakpogingen mislukten: 

inmiddels neemt de Duitsche druk 

snel in hevigheid toe. 

  

Londen, 17 April (Reuter). Naar 

Radio-Mhene m- Idr, bracbt bet Griek- 
sche I-gzr, dat vooral blootstond aan 

cen nicuwen vijandelijken aanval in 
West - Macedonit, den Duitschers 

Zware verliezen toe. Ondarks bun 

enorme inspanning konden de Duit- 

Sehrs nergens risuwe G irksche ver- 
dedginus linies doorboren. 

Brosche 
brechren den vijand op vele puoten 

gemechaniseerde colonnes 

2x ce verliezen toe. 

Lsuser, 17 April (Rsuter). De 

situatis 10 Noore-Griekenland is thans 
du'd-lijker. D: Duitschers maken geen 

groote vorderingen. 

D- toestardi JoegoslaviB is nog steeds 

o-duidelijik. De tegenstand duurt voort, 

of-choon bet leger in twee&a gesplitst 

en niet langer onder zen bevei is. 

Londeo, 17 April (Reuter). Een 

door het Oorlogsministerie uitgegeven 

commusigu€ luidr: De Duitsche druk 

neemt largs het geheele Britsche front 

in Griekeniand toe. 

Nieuw diplomatiek offensief? 

Madrid, 17 April (Reuter). De 

politieke aandacbt zal zich mogelik 

spoedig weerop Spanje concentreeren. 

De toon van de Spaansche pers en 

bepaalde andere aanwijzingen duiden 

op deze mogelijkheid, 
Telegrammen uit Berlija maker 

duidelijk dat Duitschland vooroemens 

is gebruik te maken vas zija militaire 

successen om eea nieuw diplomatiek 

Offensief op touw te zettep. 

Britten houden in Lybig stand. 

Cairo, 17 April (Reuter), De Brit- 

scbe vioot beschiet op hevige wijze 

de kust van Lybi& eo belemmert den 

Duitscher opmarscb. Vooral beefi een 

hevige beschieting plaats bij Solloem, 

waar o.a. vier Duitscbe vliegtuigen op 

den grond vernietigd werden, 

Is de omgeviog van Tobroek voer- 
den de Britten geslaagde tegenaanval- 
leu uit, De Britsche troepen io bet 
gebied van Tobroek en Solioem ont- 

vingen belargrijke versterkingeo. 

Inleiding van nieuwen zet? 

Lorder, 17 April (Reuter). De 

Italiaansche pers heftige 

campagoe tegen Fraowrijk aan. Mus- 

solini's ,Popolo d'ltala” scbrijfi dat 

de vijandige gezindbeid van bet Fran- 

scbe volk tegen Duitschland en Iralid 

is co in 
geestelijk 

Enge'aod 

ving cen 

nvolkomen ongewijzigd” 

werkelijkheid bestaat het 

bondgenootschap 

en Frankrijk nog steeds”. 

tusschen 

Voltreffers in de haven van 

Valona. 
“ 

Tijders cen aaoval, die Maandag- 

pacbt door vliegruigen van de marine- 

luchtmacht 

haven van Valona werd eeo scbip 

van 6000 ton ea een ander van 7000 

ton getroffen. 

werd uitgevorrd op de 

In denzelfden nacbt voerden bom- 

menwerpers van de R.A.F. een hevigen 

aanval uit op Veles, waar voltreffers 

werden geplaatst op bruggen over de 

Vardar. De voornaamste brug en de 

verbindingen waren hierdoor verbro- 

ken. Autocolonnes op den weg van 

Prilep werden eveneens 

aangevallen, vele voertuigen werden 
Veles raar 

vernietigd en branden braken uit. 

De viootbases van Eire. 

Washington, 16 April (Reuter).- De 

Amerikaaosche mibister van Buiten- 

landscbe Zaken, Cordell Hull, deelde 

dat de Amerikaansche 

regeering niet voornemens is Eire te 

verzoeken vlootbases aan Engeland 

toe te staan, 

heden mede, 

Hy verklaarde, dat in tegenstelling 

mc: verschillende geruchten er geen 

bespreking over het vraagstuk heeft 

plaats gehad met de functionarissen 

van Eire te Washington. 

  

De aanvallen op Engeland, 

Hernieuwde actie tegen Londen. 

Londen, 17 April (Aoeta Reuter). 
In den afgsloopen racht werden bulp- 
diensten gemobiliseerd tijdens een lucht- 

H nderden brandweeriieden 

werden opyeroepen. De reddings- en 

E H.B.O.-brigades behandelen de slacht- 

off-rs, 
ten, Neervallende 

aanval. 

toen brisanibommer neerp of- 
kondigden 

reilers na een 

doch de meeste 

uit de lucht geschoreo. 

fakkels 

den terugkeer van de 
korte rustpooze aon, 
worden 

len braadbommen werden ut- 
, bijaa onmiddellijk yevo'gd 

«sa tbommen, 

  

doch de meesie 
bra 0e0 werden gebluscht. 

Londen zwaar geteisterd. 

Londeo, 17 Aprii (R-utet). Den af: 
geioopen nacht heeft de zwaarste aan- 

val op Londen plaats gehad, die ooit 
Ondernomen is. Talrijke s'achtoffers 

zijo gevalien en groote schadeis aan- 
gerichi. 

Londen, 17 April (Reuter). Bij bet 
aanbreken van den dag kwam heden 
bet besef, dat de aanval op Londen 

van den afgzloopen nach: de ergste 
was, die ooit beef p'aatsgehad. 

Onder de beschadigde gehouwen 
beviodt zich cen bekend hotel. Ook 
het winkelcentrum werd beschadiyd, 

terwijl eenge vernieling werd aange- 
richt in de bandeiswijk. En aantal 

slachtoffers, voornamelijk vrouwen en 

kioderen, werd veroorzaakt, toen een   
bovengrondsche schuilplaats vernield 

werd. De gewonden werden uit de 

puinboopen gehaald door de reddings- 
ploegen, die werkten bij het licht der 

neerkomende brandbommzo. Vernomen 

wordt, dat miostens €€a raider door 

jagers en een andere door het afweer- 

geschut omlaag werden gehaald. 

En officieel communigue luidt: 
»Den afgeloopen nacht voerden vijan- 

delijke vliagruigen een zeer hevigen en 

zeer langduriyen aanval op Londeo 

uit. De aanval viog kort na bet inval- 

len van de duisternis aan en duurde 

den geheelen nacbt voort voor tot kort 

voor bet aanbreken van den dag. 

Ripporten toonen aan, dat het aan- 

tai slachtoffers groot is en de aange- 

ricbte schade aanzienlijk. 

Ook werden bommen geworpen bui- 

ten Londeo, voornamelijk in de graaf- 

sechappen om Londen en in Zuidoost- 

Eryeland, waar ecbter nergens het aan- 

tal slachtoffers of de aangerichte schade 

groot is. 

Een represaille... 

Londen, 17 April (Reuter). Volgeos 
cen door de Uuitsche radio omgeroe- 
pen specisal commun:guk van de Duit- 
sche legerleidig is de aanval op Lon- 
den van den afyeloopen nacht een re- 
pr&saille voor de Britsche aanvalleo 
op Berlija en Potsdam op den den 
en 10den April j.'. 

Voigens het D.N.B. namen verscbei- 
dene hooderdea viiegtuigen aan den 
aanval deel ea werden honderdeo bri, 
sant- an duizenden brandbommeo-ge- 
worpen.   

Slachtoffers 

Londeo, 17 April (Reuter). Lord en 

Lady Stamp werden tijdens luchtaao- 

vallen gedood. Lord Stamp was eenia 

Engelands voornaamste ecooomen. Hy 

werd kort voor hetuitbreken van den 

oorlog benoemd tot economisch advi- 

Britsche regeering ten 

aanzien van alle vraagstukken van hoo- 
seur van de 

gere financieele politiek. 

De Duitsche verliezeo van den afge- 

loopen nachtzija tot 5 vliegtuigen ge- 

stegeo. 

West.end zwaar beschadigd. 

Londen, 17 April (Reuter) De lucht- 

aanval, die in den afgeloopen nacbt 

op Londen werd uitgevoerd, leidde tot 

tallooze verbalen van heldenmoed, rock 

kelooze dapp-rhcid, sroIcisme, ul:hou- 

dingsvermogen en zelfs bumor. Het 

laatste betrof een arbeider, die zich 

erover beklaagde, dat bij zijo buissleu- 

tzls vergeten had, doch dat dit ten 

slotte niets had gehioderd, daar hij 

toen hij zijn woning bereikte niets meer 

vond. wat bij met de sieutels had 

morten openen. 
Tot de verwoeste gebouwen behoo- 

ren kerken, ziekenhuizen, bioscooptbe- 

aters, wiokels, pakbuizen en tallooze 

woonbuizen, Jo de woovbuizen was 

het aaotal slacbtoffers zeer groot. 

Het West-end, het centrum vaa 

Loodens theaterland en nachtleven, is 

gebombardeerd, opgeblazen en uitge- 

brand, doch 00k daar zijo velen op 

wonderbaarlijke wijze aao den dood 

ontsnapt. Zoo zag men daar een tele- 

foon-kiosk, die vernield was en met 

aoder puin over dev rand van 

een krater biag, terwij! de menschen» 

die zich enkele meters verder in een 

schuilloopgraaf hadden bevonden, zeer 

licbte verwondingeo bekwameo. 

Restaurants, cat€'s en kelders zijo 

uitgebrand, hua inhoud door de kracbt 

der ontp'offinger over straat gesliagerd. 

Io een siraat werd de cigevaar van 

een verwoeste nachtclub tijdens brand- 

wachtdienst gedood en inandere stra- 

ten moesten de arb.iders, die io den 

vroegen morgen naar bun werk gingen, 

zich een weg banen door dakpavnen, 

glasscherven, het water uit brandsiao- 

gen, waaroverzij moesten beenklaute- 

ren, terwijl zij steeds moesten uitwljkeo 

voor brandweerautos's, waarbij brand- 

weerlieden stonden, die nog steeds de 

vele branden bestreden. 

Vele wegen waren versperd, zoodat 

tallooze duizenden vaar bua werk moes- 

ten loopen of een autobus moesten 

nemen, waarin de tocht nog langer 

duurde dan wanneer zij waren geloo- 

pen. 

Ia een groot deel van het West-End 

was geen gas of electriciteit en de 

restaurants verkochten slechts koude 

spjjzen en dranken. 

De leden van een reddingsploeg in 

dit district werden allen gedood toen 

een bom nseerkwam voor den auto, 

waario zij zich naar een plaats spoed- 

den, waar een huis getroffen was. 

De wivkels in het West End, die 

over de gebeele wereid bekend 

zijn, vertoonden hedevochtend een 

droevig beeld. De etalagegoederen la- 

gen overal verspreid, overal lagen 

scherven van spiegelgias, terwijl japon- 

nen in den wind fladderder, hangende 

aan verbogen of beschadigde bangers, 

Personeo, die den nacht ia schuil- 

p'aatsen hadden doorgebracht, moesten 

zich hedenochtend een wey graven 

door het puin naar hunve voordeuren, 

toen zij naar hua wonirgen wildeo 

terugkeeren. 

In verscbeideve districten bevonden 

zich onder de dooden en gewonden 

ledeo vaa de Home Guard. 
Een ziekenhuis, dat gelukkig niet 

gebruikt werd.na het vorige bombar- 

dement en siechts overdag als kliniek 

werd gebruikt, werd Wederom getrof- 

fen, doch zal over een of twee dagen 

weder heropend worden. 

Van de drie bommenwerpers, die 

omlaag werden geschoten, kwam een 

met een vOlle lading bommen neer. 

Het vliegtuig ontplofte gelukkig io bet   

open veld. De inzittenden, die zich 
met hunne vaischermen hadden weten 

te-redden, werden later door de be- 

volking gevaogen genomen. 

In een ander ziekenhuis, dat getrof- 

feo werd, werd geen enkele patifot 

gewond, . 

Vyf ,firewachters” werden gedood 

bij cen kerk, waar zij heen waren 

gesneld toen zij de bomwen omlaag 

hoorden suizen. Ben 95-jarige man die 

onder het puin van een buis naast de 

kerk werd bedolven, werd echter oo- 

gedeerd teruggevonden. De kerk was 

gzbeel vernield. 

Brandweerlieden, die met een , was 

tertoreo” bij een andere Loodensche 

kerk werkten, werden gedood, toen 

eea brisantbom neerkwam aan den 

voet van den magyrusladder, waarop 

deze over de kerk heen viel. 

Hedenochtend vroeg storte een Jun- 

kers-88 neer in een open veld aan 

de grens van eeo dorp in een ander 

district, padat ko:t tevoren eeo ma- 

chinegeweersalvo was gehoord. Alle 

inzittenden werden ged-od. 

Terwijl Londen heden een ietwat 

Ontredderd beeid vertoont, heefe het 

leveo op min of meer normale wiize 

voortgang en het is eea belangwek- - 

kend feirs dat tegen den midday de 

meeste traosportdienster wedec nor- 

maal werkten, op zulk een effic Eote 

wijze was het opruimingswerk uitge- 

voerd. 

Duitsche verilezen. 

Londen, 17 April (Rzuter), Een van 

de Duirscbe bommeowerpers. die In 

den afgeloopen nacbt werd neerge- 

schoten, kwam neer ia de Kensington 

High Street, io de deftige winkelwijk 

in het West-end van Londen. 

De andere kwam neer Ia de nabij- 

heid van de beroemde tennisbanen 

van Wimbledon. 

Resultaat der ,nachtjagers” 

Londen, 16 April (Reuter). Het 

ministerie vao Lucbtvaart deelde me- 

de, dat een Britsebe vlieger van een 

gevechrsvliegtuig, dat voor oachtvliegen 

is lagericht, in den afgeloopen nacbt 

niet minder dan 3 Duitsche bommen- 

werpers neerschoot. Deze vlieger, die 

kortelings het D.P.C. kreeg en tot 

escadrille-commandaot werd bevor- 

derd, heeft thans 10 nacbt-raiders 

vernietigd. Eea piloot uit dezelfde 

escadrille schoot ia den afgeloopen 

nacht 2 yijandelijk- vliegtuigen neer, 

z00dat de ,oogst” vas deze escadrille 

alleen al 5 vliegtuigen bedroeg. 

Engeland. 

De strijd in Afrika. 

De stroom houdt niet op. 

Nairobi, 16 April (Reuter). 

Ben onopboudelijke stroom van Ita- 

liaansche krijgrgevargeneo blijft Addis 

'Abeba binnenkomen, hoewel de Ital:- 

mansche troepen vandaar werden get- 

vacueerd. 

Verscheidene bataljons zijn volkomen 

Overrompeld. 

In een te Nairobi uitgegeven com- 
munigu€ wordt gemeld, dat Italiaansche 

ioboorlingeo-eenheden vele maoscbap- 

pen verliezen, die deserteeren. In een 

geval vereenigden deze gedeserteerde 

manschappen zich zelfs tot benden, die 

thans op zich zelf tegen de Italiaoen 

opereeren. 

| 
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! Krachtige tegenstand. 
|Londeo, 17 April (Reuter). In een 

heden door het ministerie van Oorlog 

uitgegeven communigu& wordt gemeld, 2 

dat in Lybiz een nieuwe sanval op de 

defensiewerken van Tobroek met artil- 

lerievuur werd afgeslageo, waarbij de 

vijand zware verliezen leed. 
E:o Britsche patrouille sinagde erin 

cen vijandelijke positie buiten de defen- 

siewerken van Tobroek bionen te drin- 
geo, waarbij 7 Italiaansche officieren 

en 139 minderen werden gevangen ge- 

nomen. 23 
Tijdens de gistereo plaatsgehad heb- 

bende operaties werden 25 officieren 

en 767 mindereo krijgsgevangen ge- 

maakt. Bovendien werdeo ruim 200 doo- 
door den vijand op het siagveid ach- 

den tergelaten. 

Ia het Solloem-district zetten de Brit- 
sche patrouilles hun krachtige activiteit 
voort. Tijders een gevecht werd een 
groote vijandelijke groep overrompeld 
en haar werden zware verliezen toe- 
gebracht. " 

De opmarsch in Abessinit. 

Londen, I7 April (Reute). 
Het Britsche ministerie van Oorlog 

meldt in een officeel communigu&: In 
Bibiopit werden verdere vorderingen 
gemaakt door de Dessi& convergeerende 
Britsche colonnes, 

Het aantal te Addis Abeba aangebrachte 
gevangenen bedraagt thaus ruim 5000 
Italanen en 4000 Afrikaneo. Een 
aaotal deserteurs van Italiaansche ko- 
loniale cenheden vormde ongeregelde 
benden, die met de Britscbe strijdkrach- 
ten, welker opmarsch voorduurt, samen- 
werken. 

De Britsche luchtaanvallen. 

Noordwest-Duitschland. 
Londen, 17 April (Reuter). Bowmen- 

werpers van de RAP. voerden den 
afgeloopen nacbt aanvallen uit op in- 
dustrieele en maritieme doelen in 
Noordwest-Duitschiand, vooral op Bre- 
men. 

Gisteren werd bij daglicht een aan- 
val op Helgoland uitgevoerd. 

Bijzonderheden 

- Londen, 17 April (Reuter). Uitge- 
breide aaovallen door de Royal Air 
Force op Noord-Duitscbland, in het 
bijzonder op Bremen, een nacbtelijke 
manval op Brest en overdag uitgevoer- 
de aaovallen op Heigoland vormen de 
hoogjtepuotea van het communigu€, 
dat heden door het ministerie van 
Lucbtvaart werd vitgegeven. 

Het communigu€ werklaart: ,Vlieg- 
tuigeu van het commando bommenwert 
pers vielen in den afgeloopen vach- 
een aantal stedeo in Noord-Duitsch- 
land aan, doch zij conceotreerdeo hun 
aandacht in bet bijzonder op Bremen. 
Ofschoon de nevel bet moeilijk maak- 
te de resultaten waar te vemen wer- 
den in vele deelen van Bremen bran- 
den waargenomeo, die om zich heen 
grepen., 

Tot Be andere doelen, die werden 
mangevaller,behoorden Wilbelmshaven, 
Cuxhaven en Wesermilade. 

Io den loop vas den nacht bombar- 
deerden viiegtuigen van bet comman- 
do-kustverdediging de haveowerken 
te Bcest. t 

Tijdeos uitgebreide operaties, welke 
gisteren overdag werden uitgevoerd, 
viel een formatie Bieoheims van het 
commando bommenwerpers het eiland 
Helgolaod aan. Andere Blenheims, die 
gebscorteerd werden door jachtvlieg- 
tuigen, vieleo her vliegveld te Berck- 
si -M€er aan, waar zij aanzienlijke 
schad: aaoricbtten. 

Van al deze operaties worden een 
toestel van het commando bommen- 
werpers en drie macbines van het com- 
mando jachtvlieptuigen vermist. Een 
deg jachtvliegers is veilig. 

Een vliegtuig van het commardo 
kustverdediging is gisteren niet van 
een patrouillevlucht teruggekeerd”. 

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. 
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