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Gemeenteraadsvergadering 

Op Donderdagavond, den 21sten 

Augustus j.I. hield de Gemeenteraad 

van Kediri zijv vergadering io de ver- 

gaderzaal aan de Potjananstraat alhier. 

Dit was dan ook de laatste verga- 

dering geleid door den heer M. Schelte- 

ma, als fd. Burgsmeester. Aanwezig 

waren de Wethouders B.J. A. Stock 

en Moentoro Atmosentono en de leden 

F. A. de Kantor, Djie Ting Hian, 

Ir. R. Roosseno Soerjohadikoesoemo, 

E. Saijers, Joesoefmodjo, Jahdi, C. J. 

van Heemstede Obelt en Tan Swie 

Gwan. Er waren 3 vacatures. Het 

Hoofd van den Technischen Dienst was 

ook aanwezig, terwijl de heer W. 

C. Klerks als Secretaris fungeerde. Om 

bu. 32 m. n.m. opende de Voorzitter 

met cen woord vas welkom de ver- 

gadering, waarna aan de reeds ver- 
trokken leden D.J. Zaal, de Wit en 

Soenarto woorden van waardeering en 

dank uitgesproken werden voor huo- 

ne arbeid voor de belangen vaa de 
Gemeente. De notulen werden daarna 

goedgekeurd en er werd overgegaan 

tot de behaodeling van: Voorstel tot 

toelating vao bet op 11 Augustus 1941 

nieuw verkozeo verklaarde lid vao den 

Stadsgemeenteraad van Kediri, dea 

heer A.P.A. ten Broek. Een Com- 
missie bestaande uit de heeren de 

Kanter, Djie Tiog Hiaa en Roosseno 

deed een onderzoek io de geloofs- 

brieven, waarsa bij monde van den 

heer de Kanter genoemde brieven als ) 

nin orde” werden verklaard. De voor- 

zitter stelde aan de orde: Voorstel 

om adhesie te betuigen aan bet door 

den Stadsgemeenteraad van Malang 

ingenomen standpunt t.a. van de door 

de Regeering op te richten Middelbaar 

Technische School. De beer Safjer 

meende ergens gehoord te hebben, dat 

de oprichting vas genoemde school te 

Bandoeng zal plaats hebben, waarop 

de Voorzitter toelichtte, dat tot nog toe 

geen definitieve beslissing is genomeo. 

Zonder stemming werd het voorstel 

dan ook aangenomen. Dan werd agenda 

4 behandeld, n. I. verzoeken om vrij- 

stelling van vermakelijkheidsbelasting 

van het Comit& Stadswacht Kediri, 

Vereeniging . H. C, T. N. H., Toneel- 

gezelschap ,, Darmo - Moedo”, Kediri- 

ache Voetbal Unie, Comit&e Roode 

Ktuisweek en van het Comit€ Legerdag 

Kediri. Dit Voorstel was een hamer- 

punt. De Voorzitter stelde dan aan 

de orde: Voorstel tot geleidelijke om- 

zetting van de Vervolgschool Ringin- 

sirah in een Vervolgschool met Neder- 

landsch, hetwelk ook werd aange- 

nomea. 

Dan werd in bebandeling genomen 

de Subsidie-aanvraag van de Provin- 

ciale Organisatie Oost - Java van de 

S.C.V.T. te Malang voor jhet jaar 
1942. De Voorzitter lichtte toe, dater 

Ongeveer het vijf en twintigste deel der 

patienten van Batoe, afkomstig moesten 

zijo van Kediri zoodat dus cen kleine 

subsidie van f 500,— de gemeente z0u 

verplichten. De heer Roosseno deed de 

vraag, of dat vijf en twiatigste deel van   
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van de gemecote waarop werd geant- 
woord, dat daaromtrent sog geen juiste 

Opgave . was ontvangen. Wel kan 

hieromtrent vavraag worden ge- 

daan aan het bestuur der P.O.S.C.V.T. 

De heer Joesoefmodjo steide de vraag, 

Of het niet eenigszins mogelijk is een 

registratis te maken van T. B.C. - pa- 

tienteo, weike te Batoe en omstreken 

zullen worden verpleegd. De voorzitter 

achtte dit onmogeliik, wanneer de ge- 

meente dat moest doen, aangezien niet 

alle patienten zich te Kediri lieten on- 

derzoeken. Wel kan hierover navraag 

Wworden gedaan aan genoemd bestuur. 

De heer Saijer achtte het verleeoeo van 

subsidie aan zulk eeo sociale instelling 

urgent, mits de ingezetenen van de 

gemeente konden profiteeren. Aangezien 

men-het nog niet eens koo worden in 

verband met de onvoldoende gzgevens, 

werd dit voorstel afgevoerd en zou- 

den eerst verdere inlichtingen wor- 

den ingewonnen bij het bestuur der 

S.C.V.T. te Malang. Daarna stelde 

de Voorzitter aan de orde : 

Verzoek van de N. V. Autohandel 

en Verkeers mij Oost-java om bet 

terreia van de Centrale Passer en de 

daarop gelegeo standplaats voor taxi's 

te mogen huren t.b.v. een garage, 

werkplaats en standplaats voor baar 

autobussen. 

Nadat de Voorzitter had toegelicht, 
nam de heer De Kanter het woord 

en gaf zijn bezwaren uiteen omtreot 

genoemd verzoek. Allereerst wees hij 

toe op let taxi-leven, die dan weldra 

dood z0u zijn, aangezien de ongunstige 

ligging en het karakter aldaar 

»rame€-ram€” werd gemist. Daarom 

stelde bij voor, om bet terrein voor 

de passer al3 openbaar te beschou- 

Wen, z0odat het nog een verkeers- 

centra z0ou blijven. De heer Roosseno 

verklaarde uit stedebouwkundig staod- 

punt er mee accoord te kunnen gaan 

met het Voorstel van B. evo W. De 

heer Saijer zou er mee accoord gaan, 

mits de gemeente hiervan geen nadeel 

zou liideo, waarop werd geantwoord, 

'dat uit financieel -o0gpuot er geen 

nadeelige gevolgen zoudev bestaan. 

van 

De beer de Kanter wees nogmaals 

toe op bet lot der taxi- ep opellette- | 

Chauffeurs en hoopte, dat de vergun- 

ning uitsluitend toegestaan zou worden 

op de passerloods-complexen. Hierna 

achtte de voorzitter het noodzakelijk, 1 

om het voorstel in stemming te bren- 

gen. Het voorstel werd dan ook met 

2 tegen 7 aangenomen, Het Voorstel om 
de burgemeester te macbtigen tot be- 

heersaanvraag van eeo strook grond, 

deel uitmakende van het achter-erf van 

de Residentswoning, groot 2323 M2, 

ten beboeve van dijkaanleg werd z.s. 

aangenomen, Ook bet voorstel tot het 

doen van uitgaven uit dea post voor 

»Oa@voorziene Uitgaveo” der begrooting 

1941 werd aangeoomen. Daarna stelde 

de Voorzitter aan de orde: Voorstel 
tot (Ide en 4de) wijziging van het 

Begrootingsdienstjaar 1941. Nadat de 

voorzitter het noodige had toegelicht, 

gaf de heer De Kanter de opmerking 

dat uitbreiden van Passer Djagalan 

feiteljk zeer nadeelige. gevolgen zou 

brengen, aangezien men daar van alles 

te koop kon krijgeo. Hij stelde voor, 
om de Passer Djagalan toch maar cen 

het aantal patienten welafkomstig was | buurtpasser te laten blijven. Nadat de   

Voorzitter het noodige had verklaard, 

Ook 
neeh par 

werd het voorstel aangevomen. 

het Voorsie! tot aankoop 

ceel Recht van Eigendom aan de Ban- 

darlor-straat werd een hamerpunt. Het 

voorstel tot vastgteiling van den termijo 

van verdediging voor eenige ambte- 

naren van de Gemeente werd goedge- 

keurd ea aangenomen. Bij de rondvraag 
had de heer Joesoef Modjo van de 

gelegenheid gebruik gemaakt, om een 

voorstel te doen t.a. van de moeras- 

sige gronden in de gemeente Kediri 

Oom ze te mogen gebruiken voor vijvers 

met viscbteelt, waarbij men geen last 

zal hebben vaa muskieten. 

De Voorzitter verklaarde, dat bet 
College van B. en W 

meening was, doca stelde voor, om 

genoemd voorstel in de volgende raads- 

anders van 

vergadering te zullen voorbrengeo. De 

heer Saijer vroeg naar de uitbreiding 

kan het Ziekenhuis , Gambiran”, zooals 

bij indertiid voorgesteld had en het 

verkeers-voorrangteeken bij de vier- 

sprong Bioscoopstraat-Potjananstraat. 

Nadat de Voorzitter het noodige had 

beantwoord, stelde de heer Roosseno 

de vraag, of het' niet beter zou zijn 

een Subsidie-verordening vast te stellen, 

zoodat het behandelen van bet ver- 

leeoen van subsidies een-vlet verioop 

zal bebben. Doch de Voorzitter achtte 

bet onnoodig, aangezien zetoch steeds 

op de Raadsvergadering behandeld 

moesten worden. Verder vroeg de heer 

Roosseno, of er misschien geen ordon- 

nantie was voorgeschreven, om de ge- 

bouwen in de gemeente allemaal te 

camoufleeren, waarop de Voorzitter 

aotwoordde, dat dis uitsluite:rd gold 

voor groote opvallende gebouwen van 

uit de lucht gezien. Wel moeten de 

Dokken der daken niet gewit worden. 

Hierna sprak de wetbouder B.J.A. 

Stock aamens de leden waardeerende 

woorden tot den vertrekkenden Voor- 
zitter, die tot Resident van Bodjone- 

goro werd benoemd. Daarna overhan- 

digde hij hemeen souvenir, een zilve- 

ren sigaretteniloos 

Vervolgens sprak de beer Djie Ting 

Hiao namensde Chin: 

en de heer Ir. Roosseno Soerjohadi- 

koesoemo namzns de Indonesiscbe 

fractie. Nadat de Voorzitter de leden 

en de sprekers had bedankt werd er 

getoast en hieroa de vergadering ge- 

sloten. 

De Stadsuitbreiding. 

Aan onze mededeelingen omtrent de 

stadsuitbreiding kunnen wij nog het 

volgende toevoegen. 

esche ingezeteneo 

Het op 3 Juni j.!. door den burge- 

meester aangekochte perceel aan de 

Bandarlorstraat, hetweik 3722 M3 groot 

is, is iv gebruik bij de neutrale Mulo- 

school, die hiervoor een huurprijs van 

f 30,— per maaod betaalt. De koop- 

prijs bedraagt f 4550,—, ongerekend 

de kosten vau overschrijviny, vendu- 

salaris enz., die op ongeveer f 500,— 

te begrooten zijn. 

Dz betaling kan voorloopig geschieden 

vit het belegde kassaldoad f£ 30.000,— 

bij de Gemeente-Spaarbank te Soera- 

baia. Na de vaststelling en goedkeuring 

van het bouwplan West-Kediri zullen 

de voor aankoop van terreinnen, den 

aanleg van wegen enz. benoodigde 

geideo verkregen moetes worden uit   
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en geldleeuing, waaruit dan ook het 

belegde kassaldo weer aangevuld moet 

Worden. 

Voorshands is ook uit een cogpunt 

van belegging de aaukoop van dit per- 

Cezl, waarvan 5 A 6 V/, rente te ver- 

wachbten is, te prefereeren boven een 

beleggiog bij de Soerabaiasche Gemeen- 

te Spaarbank of bij andere spaarban- 

ken, die slechts 2'/, of hoogstens 3”/, 

uitkeeren. Aan den eisch, dat hetkas- 

Saldo dirzct opzegbaar moet zijo, zal 
echter z00 spoedig mogelijk wzer vol- 

daan moeten worden. 

Begrootingswijziging 

Zooals wij reeds eerder medegedeeld 

hebben, is bet regentschap Kediri met 

ingang van 1 Mei j.l. overgegaan tot 

de aaastelling van cen tweede arts, aan 

wien de medische verzorging van de 

districten Kediri en Ngadiloeweh is 

is opgedragen. Her college van Gede- 

puteerden acht bet nu billijk, dat bct 

bedrag voor reiskosten van den 

beschikking van de gemeente gestelden 

gouvernements-arts naar buiten de ge- 

meente gelegen plaatsen—die bij de 

vaststelling van de financieeie verhou- 

ding aan.de gemeente waren toegewe- 

zen—in der vervolge door de gemeente 

aan het regenischap zullen worden uit- 

gekeerd. 

Het college van Gedeputeerden heeft 

dit bedrag van de reiskosten, hetwelk 

de yemeente voortaanaan het regent- 

scbap moet berekeod op 

f 758,— per jaar, doch het gemeente- 

ter 

uitkeereo, 

VENDU- & COMMISSIEKANTOOR 

KEDIRI — J.G.W. DEKKERS — 

  

bestuur is van oordeel, dat voor deze 

reiskosten indertijd hoogstens f 214,— 

per jaar in rekening gebracht kan zijo. 

Aangezien door de aanstelling van een 

regentschaps-arts de ter be- 
schikking van de gemeente gestelde 
gouvernements-arts geen werkzaambe- 

den meer buiten de gemeente behoeft 
te verrichten en de gemeente daardoor 

tweeden 

het voordeei heeft ten volle over de 
werkkracht van dezen arts te kunoen 
beschikken, acht het gemeentebestuur 

het billijk het bedrag aan reiskosten 

ad f 214,— aan bet regentschap af te 
staan, Waar deze uitkeering jaarlijks 
in de.gemeentebegrooting opgenomen 

moet worden, beeft de raad ookjaar- 

lijks de gelegenheid zich over de hand- 
having van deze bijdrage uit te spreken. 

Iotusschen heeft het regentschap bij 
een onlangs vastgestelde begrootings- 

wijziging op cen gemeentelijke bijdrage 
van f 758,— 

cenkomstig de berekeoing van Gede- 

's jaars gerekend, over- 

puteerden, roodat over deze aangele- 

genheid nog wel een woordje zal wo- 
den gesproken. 

Van de gelegenbeid tot wijziging van de 
begrooting maakt het gemeentebestuur 

tevens gebruik om een bedrag groot 

f 600,— uit te trekken voor 

plaatsen van loodsen en het verrichten 

het ver- 

van andere werkzaambeden ten behocve 
vaa de omzetting van den centralen 

pasar in eer autobus-station. Boven- 

9genoemde uitgaveo zullen beide worden 

geput uit den post voor Onvoorziene 

Uitgaven. 

V/H BRANTAS 

Teoleftoon 280 
  

VENDUTIE 

Op Maandag, 25 Aug. 1941 
er JJ. H 

ten huize van wijles den WelEdelG. 
NEELMEIER. 

Ngadisimo — Kediri 

Op Dinsdag, 2 September 1941, ten Pn van den WelEd. 
Heer JH. LAPR 

Klentengstraat —   Kediri van meubilair.



            

  

    

maken .... voor alles! 

— RICHE THEATE 

  

  

eden 26: en Woensdag 27 Aug. 

WINGS "OF THE NAVY. sein tee marun 
Met de sterren GEORGE bRENT- OLIVIA DE Bea Dalan PAYNE e. a. goede krachten. 
Ben heldendicht over Uncle Sam's Super Navy van bet luchtruim . 

het Melpun van de hedendaagsche belangstelling staat. 
ZIB o.a. de adembenemende Oorlogsmanoeuvres, die de Amerikaansche Marine -vliegeniers gereed 

. cen imposant filmwerk, dat in 

Komt allen deze geweldige Warner Brosfilm zien!! 

  

onderda9g 28 "m Zaterdag 30 Aug. 
20th CENTURY aa macbtige Avo: turerf im 

sDARK RAPTURE". (De Zwarte Extase) 
Het ootbullende rapport van de DENIS — ROOSEVELT Expeditis z00als nog nimmer tevoren een 

rapport is uitgebracht aan de wereld, 
De meest spannende film ooit over den geheimzinnige CONGO gemaakt. 

Geheim ritueel... . Maagdenroof.... Wi'de dansen... 

ZIET ,Dark Rapture” 11 
Voor a'le leeftijden ! 

. 440 vrouwen perman .... &n de groote dierenwereld. 

  

  

VOORAF! Het NIEUWSTE WERELODNIBUWS: Met .o.a. De Verscbrikkingen van den Oorlog. 

—  MAXIM ThEATER — 55 

  

  

Woensdag 27 en Donderdag 28 Aug. 
Usiversal verrukkelijke filmschiager sPIRST LOVE, ceeue ui) 
Een zeer dantrekkelijke DEANNA DURBIN film, waario zij wordt bijgestaan door ROBERT STACK— 

HELEN PARISH e.v.a. vooraanstaarde artisten. 
Een film, die ongetwijfeld Uw dagelijsche zorgen doet vergeten. 

Vriidag 29 

  

    

/m Zondag 31 Aug 

EVIL'S PIPELINE“. 
Met in de hogtdoallen R CHART ARLEN ANDY DEVINE e.a. uitstekende krachter. 
Een zeer spaooende en boelende Avontuurenfilm, die zeker Uw belangstelling zal wekken, omdat zij 

zich geheel in de tropea afspeelt in en om de boorterreiner: van een Petroleum maatschappij. Oie... 
grondstof van groot belang voor de DEFENSIE! vao begin tot eind &€a en al actie.... 

Komt dit vooral zien ! 

Len 
spanning en seosatie, 

  

Protestantsche kerk. 

Zoodag, 24 Augustus preekt Ds. W. 

C. de Jong des voormiddags om 9 

uur te Kediri eo des namiddags om 6 

uur te Paree. 
Ter gelegenbeid van den verjaardag 

vau H. M. de Koaingin wordt op 

Zondag 31 Augustus een kerkdienst 

gehouden, met medwerking van het 

zangkoor van de cnderreming Ber- 

doredjo. 

Afscheid burgemeester van 
gemeente - personeel. 

Donoderdag heeft burgemeester Sche!- 
tema in de raadszaal afscheid genomen 

van het gemeente-personeel. De secre- 

taris, de heer Klerks, sprak de 

volgt 

schei- 

denden burgemeester als toe: 

»Mijobeer de burgemeesterl Gaarne 

neem ik de taak op mij namens het 

gemeente-personeel van Kediri evkele 

woorden van afscheid tot U te richten. 

In de eerste plaats wenschen wij U 

van harte geluk met uw benoeming 

tot resident van Bodjonegoro. 

Hoewel wij verbeugd ziju met uw 

eervoile benoeming, zien wij U toch 

noode ooze gemeente verlater, want 

gedurende den tijd,.dat U bier als 

burgemeester zijt opgetreden, zija ver- 

schillende verbeteringen io de gemeen- 

te door LI tot stand gekomer, zooals 

de bouw van onze nieuwe raadszaal, 

bet personeel meer 

ruimte beschikbaar kwam, uitbreiding 

waardoor voor 

van de scboler, van bet ziekerhuis, 
de opricbting van bet bygigne-ceotrum 

but de algeheele 
bedijking van de Brantas en de daar- 

en last not least, 

aan verbonden kampongverbetering. 

Ook de gemeentelijke administratie 

hebt U door 

deeling mer efficiant gemaakt,-terwijl 

cen betere arb idsver- 

bij de berziening van het maandloo- 
nersreglement U mede hebt getracht 

het 

betere positie te verzekeren, 

In verband met de z00 even ges 
noemde verbeteringen, beeft bet per- 

lager-bezoldigde personcel een 

soneel dan ook gemeend U als sou- 

venir een album aan te bieden met 

foto's van de sedert April 1939 tot 

stand gekomen werken. Namens het 

personeel bied ik U hierbij dit album 

aan met den wenscb, dat U in uw 

nieuwe standplaats een 

ambtsperiode moge tegemoet 

Hierna werd bet woord gevoerd door 

den schoolopziener, den heer Moek- 

mio, di namens het geheele onderwijs- 
personeel den burgemeester met zijn 

woorspoedige 
ziso.”   

benoeming gelukwenschte en met dank 

de uitbreiding van de scbolen herdacht. 

Nadat door mevr. Djojoprajitno nog 

een toespraak gehouden was, waarbij 

zij de oprichting van bet hygi&vische 

propagandacemtrum releveerde, beant- 

woordde de burgemeester de toespra- 

ken, sprak de beste wenscben uit voor 

promotie en salaris - 

dankte voor de ondervonden medewer- 

verhooging en 

king van den technischen dienst, het 

personeel van de secretarie en andere 

takken van dienst, die alle paar volle 

tevredenheid gewerkt bebben. 

Tot s!ot verscheen de fotograaf om 

alle aanwezigen te verceuwigen. 

De kunstkring. 

Donderdag 28 Augustus heeft het 

Ned-Indische Tooneel onder leiding 

van Leo de Hartogh in de societeit 

Brantas een opvoering van ,, Tozkomst” 

den Kedirischen 

kunstkring. De aanvang van de voor- 
voor de leden van 

stelling is bepaald op 9 uur ».m. Voorts 

word: deze maard en wel op Zondag 

den 3lsten 

schilderijan van Indonesische schilders 

de tentoonstelling van 

gehouden. 

Voor de komende maaaden staat 

verder op het programma een voor" 

stelling van de Officiers Tooneel Ver- 

eeniging uit Soerabrja, een lezing van 

den heer Dr. G. W.N. van der Sleen 

en een uilvoering van Darja Collio. 

Volksschool Modjoroto 
wordt Leerschool. 

Zooals bekend, heeft de Frater- 

school te Kediri ook een cursus op- 

gzr'cht voor Voiksonderwijzers. Sedert 

de Ilde Augustus j. 1. 
Reygent toegestaan om de operbare 

is door den 

Volksschool te Modjoroto voor Leer- 

school 

Onderwijzerscursus van genoemde Fra- 

terschool. 

dat op genoemde Volksschocl iedere 

Vrijdag 

gegeven, die bijgewoond wordt door 

te gebruiken van de Volks- 

Fen eigevaardig geval is, 

Islamitisch onderwijs wordt 

abuturiften van genoemde Cursus. 

RICHE THEATER. 

Nog heden en Weensdag 27 Aug. 

»WINGS OF THE NAVY” 

(Lucbtduivels der Marine) 

met Gzorge Brent — Olivia de Havillaod 

-Jobn Payne e.a. uitstekende kracbten. 

Een imposaot: filmwerk, dat io het 

middelpunt van de hedendaagsche be- 

langstelling staat.   

Zie de adembenemende Oorlogsma- 

ooeuvres, die de Amerikaansche mari- 

nevliegeniers gereed maken... vooralles 

»Wings Of The Navy” de grootste 

aller service” films: een heldendicht 

over Uacle Sam's Super Navy van 

het luchtruim | 

Fen Waroer Bros super productie. 

MAXIM THEATER. 

Woensdag 27 en Donderdag 28 Aug. 

Usiversal -verrukkelijke filmschlager 

FIRST LOVE" 

(Berste Liefde) 

met de allerliefsie Deanoa Durbin in 

de hoofdrol, bijyestaan door een cast 

Van sterke en goede spelers. 

Deaona komt tot U in 

deze haar aantrekkelijke musical film, 

waarin zij charmanter en aanbiddelijker 
is dan ooit, 

Een film, die ongetwijteid Uw da- 

geliiksche zorgen doet vergeten ! 

Wi deze 

pracbtfilm vooral niet te misseo |! 

wederom 

raden een ieder aan, 

Sport. 
Scnaak. 

Zooals eerder vermeld, werd op Zon- 
dag, den 24sten Augustus j. I. een 
schaakcompetitie - wedseriid gehouden 
tusschen de plaatselfjke schaakclub 
»Koedawanengpatie” en de ,, Blitarsche 
Schaakc ub" van Biitar. (De uitlag is 
als voigt : 

A-Klasse: Blitar — Kediri. 

1. Njoo King Liang— 

Soemarto 1, 
2. The Liong Kie—Soemeto 0 — 1” 
3. Ssendjojo—Moekardasi 1 — 0 
4. Manicus — Soemadi 0—1 
5. Moesirin — T, Ermadi 0 —1 
6. Liem Ping Hian—Soewirjo0 — 1 
7. Moslimin—Soedjoko 0—1 
8. Abdoellah — Boecbari 1 —0 
9. Soepadji — Aji 1.0 
10. Saring — Hermantoro — 1 — 0 

Maa 
voor Kediri. 

B.-Klasse. 

1. Tao Hwaijuan — 

Abd. Soekiman 1 — 0 

2. Asmaoen — Wasis 1-— 0 

3. Maksoen — Hardjo 0—1 

4. Lien Lian Khoo — 

Soemargo 1 — 0 

5. Ramelan — Slamet 1 — 43 
6. Hadisoewito — 

Tjiptoprawiro 0 — 1 

T. Djojowinoto — Soeharto 1 — O 

8. Achjat — Soerjadi 0—1 

9. Darmosoegito—Basoeki 0 — 1 

3 — 

Politie - rapport. 

K. doet aangifte van' diefstal van 

2 tafelloopers terwaarde van f 2.— 

ten vadeele van Lawn Tenvisclab Ke. 
diri. 

De Beheerder van de firma Caro 

doet aangifte van verduistering van 

cen petromax ter waarde van f 36.— 

gepleegd door D, wonende te Semampir. 

Tegen M, wonende te Ringinanom 

werd proces-verbaal opgemaakt terzake 

diefstal van lijfgoederen ter waarde 

van f 4,25 ten nadeele van S, wonende 

te Kepandjen. 

Bericht ootvangen, dat de persoon   genaamd M, wonende te Nygadisimo 

| door een hond, toebehoorende aan S, 

wonende aao de Commissariaatsweg, 

werd gebeter. Genoemd persoon werd 

ter geneeskundige behandeling naar het 

hospitaal Gambiran opgezooden. De 

Veearts is bereids in kennis gesteld. 

Tegen W. wonende te Djagalanlor 

werd proces-verbaal opgemaakt terzake 

lichte mishandeling “gn S, wonende te 

Djagalanlor. 

Bericht onvangen, dat het Inheem- 

sche meisje genaamd D, oud-- Sjaar, 

wonende te Kaoeman, tijdens het baden 

in de kali Brantas is verdronken. Het 

ljk werd ter schouwing naar het hos- 

pitaal Gambiran vervoerd. 

  

O GOD! WE Z1JN VERLOREN... 

  

HET DRAMA VAN HET VERGAAN DER .SOEMBA" 
IN DEN ATLANTISCHEN OCEAAN. 

    

Heldhaftig Gedrag van Zweedsche 
Zeelieden i in onstuimige Zee. 

  

  

Werking der zware Lading, waarschijnlijk gepaard 
gaande met en van Dek of Luikhoofd. 

(rena Sae) 

Stabiliteit. 

Door den eersten stuurman werd een 

stabiliteitsberekening gemaakt van bet 

s.8. ,Soemba” in deo toestand waarin 

dit scbip op 1 Januari 1941 Halifax 

Verliet, 

Meer nog dan uit bovenstaande bere- 

kening, bleek in de practijk op bet 

traject Philadelphia naar Halifax en na 

het vertrek uit Halifax op 1 Jaouari 
1041, dat de zeewaardigheid van het ss. 

»Soemba'" goed was. Met ZW - lijken 
wind, zee en deining achterlijker dan 

dwars, slingerde het schip rormaal met 

een slingertiid van 11 seconden. Deze 

slingertijd werd, de aard der lading in 

aanmerking genomen, door kapitein en 

eersten stuurman zeer bevredigend ge- 

acht. Na vertrek van Halifax stond 
er oorspronkelijk een lichte ZO - lijke 

deining, wind ZO.3, later toenemend 

tot windkracht 425. Op 5 Janrari aan 

het einde van de H. W. was de wind 

Z 0.748 enopde D.W.ZZ0-8 Ook 

toeo waren de slingeringen regelmatig, 

tien graden over ledere zijde, met afen 

toe een enkele slingering van 15. 

De MG — 3.1 z0ou megelijk doeo ver- 

onderstellen dat de ,,Soemba" door de 

belading eenigszins stijf was en de 

slingeringenietwat breed waren: maar 

Vit geen der getuigen-verklaringen is 

hiervan in de practijk iets gebleken. 

Ondergang van het schip. 

D2 beschouwingen 

over de stabiliteit van bet,ss. ,,Soemba” 

gelden natuurlijk alleen, wanneer het 

bovenstaande 

generaal -zwaartepunt op zijo plaats 

in het schip, dus stationair blijf. 

Tot 8. 25 v.m. van 5 Javuari ge- 
droeg de ,,Soemba" zich als een goed 
zeeschip. Br was reeds op de D. W. 
cevige averij ontstaan aan de reddings- 
boot No. 1 en te 8 u, 00 vm. was 
de motorreddingsboot uit de klampen 
gelicht door stortzee#n, die aan SB 
inkwamen. 

De tweede en derde stuurman met 

andere schepelingeo waren bezig de 

sloepen te sjorren. De eerste stuurman 

pam om 8u. 15 het toezicht op het 

sjorren van den 2deo stuurman over 
en zond deze naar de salon om zija 
ontbijt te nuttigen, Tegen 8u. 25 vm. 
gaf bij order aan den derden stuurman 

om zich naar de brug te begeven, 
alwaar zich de kapitein en de roerganger 
bevonden. De derde stuurman begaf 
zich via de lijzijde naar de brug. Luik 
3 passeerende, baaide het schip fliok 
over naar SB en hoorde de derde 
stuurman toen duidelijk de lading in 
dit ruim overgaan. Naar bet ruischende 
Geluid te oordeelen, vermoedde bij dat 
het de lading piek-ijzer in het boven- 
tusschendek was. 

Ook de vierde stuurman verklaarde, 
d:t kort nadat de tweede stuurman 
met hem gesproken had over het zeer 
slechte weer, de ,Soemba" zeer zwaar 
over BB rolde, naar schatting 18”, 
waardoor alles op zijn tafel naar &&n 
kant vloog en zijn butkoffer over dek 
schoof, Dit was ongeveer 8 u. 25 VM. 
Dadelijk daarop hoorde bij een geruisch 
van het overgaan van de lading piekijzer 
in luik 3. 

Toen de derde stuurman bij “de 
onderbrug was gekomen, riep hij den 
kapitein toe, dat de lading ia ruim 
3 overging, en kreeg hij het antwoord, 
dat het geluid ook op de brug gehoord 
was) direct daarop hoorde bij dat de 
kapitein aan den roerganger bet com- 
mando gaf ,,hard stuurboord” en kreeg 
hij, opde brug aangekomen, de order om 
de machinekamer middels de spreekbuis 
mede te deelen dat de siagen van 45 
tot 20 verminderd moesten worden. 

Het scbip luisterde niet naar het 
roer. Om -t 8 u. 29 werd de machine 
op order van den kapitein gestopt. 

Het schip slingerde toen reeds zwaar 

over BB en de siagzij was naar schat- 
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ting 309 over.BB, want de ,,Soemba" 

kreeg aan de lijzijde zeer veel water 

binnenboord over dek. 

Vele getuigen verklaarden dat zij 

Om en nabij dit tijdstip de lading in 

de. rujmen achter de machinekamer 

hebbeo hooren overgaan, terwijl de 

vierde stuurman, nog io zijo hut zijnde, 
heeft opgemerkt dat bij een volgende 

zware haal over BB het geluid van 
het overgaan der lading veel sterker 

was en odk hoorbaar vanuit de ande- 
re ruimen. 

De siagzij werd geleidelijk yrooter: 
werd 409 en 500, zoodat het den 
eersten stuurman duidelijk was, dat 

het schip bezig was om te slaan. Toen 

de helling grooter werd en BB's 

opperdek onder water stond, stroomde 

het zeewater in het eenige aan dek 
opengebleven bunkerluik: de helling 

was toen 60? 3 70”, 

Te 8u. 45 VM lag de ,,Soemba” 
practisch op BB's zijde, met den 

schoorsteeni op het water. De hoofd- 

machinist, die zich op &&a der beide 

vlotten gered had, hetwelk nabij de 

schoorsteenopening dreef, was zelfs 

een oogenblik bevreesd dat het vlot 
met het binnenloopen van het water 

in den schoorsteer zou spoelen, wes- 

halve hij met drie andere drenkelingen 

met uiterste krachtsiospanning het 

vlot van de schoorsteenopening ver- 

wijderde door te trekken aan de toe 

voerdraad van de anteone. 

Stookplaats, machinekamer en woon- 
ruimten liepen vol' water, zoodat het 
schip zija drijfvermogen verloor. De 

kampagne ging 'eerst onder water. 

Te 8u. 50 VM zonk de 
de diepte: volgens den hoofdmachinist 

»vlak weg”, terwijl hij direct daarop, 

op de plaats waar het schip gelegen 

had, de zeetjes weer gewoon zag 

loopen. 

Uit de verhooren is met zekerheid 

vast te stellen, dat de scheepshuid geen 

averij heeft beloopen: dat de luiken 

op het oogenblik dat de .,Soemba” 

in de diepte verdween, gesioten en 

volkomen intact waren met de sjor- 

ringen over de luikhoofden en dat er 
geen poortes of openingen openston- 
den, die vergeten zouden zijn dicht te 

doeo. 

Het is buitengesloten, dat v66r 8 u. 

25 V.M. van 5 Januari 1041 zeewater 

in het s.s. ,,Soemba” is gekomen, 
waardoor de waterverplaatsing en de 
stabiliteit zouden kunnen zijn beinvloed. 

Het staat echter vast, dat te 8 u. 

25 jjzerlading in ruim 3 is overgegaan. 

Het is zeker dat de scheepsagenten, 

de stuwadoors en de surveyor of the 
New York Board of Underwriters 
z0oomede de kapitein en de eerste 

stuurman bij het beladen van het s.s 
»Soemba” hebben aangenomen dat de 
ijzerlading zooals die te Philadelphia 

is gestuwd, zeevast lag en dat zij niet 

hebben verondersteld dat bij stormweer 

een dergelijke lading piekijzer bewe- 

geliik zou kunnen worden. 

Volgens verklaring van den eersten 

stuurman waren reeds meerdere schepen 

te Philadelphia op dezelfde wijze met 
gelijke ijzercargo beladen en werd het 

piekijzer nimmer speciaal' tegen scbui. 
ving of overgaan beveiligd. 

In verbaod hiermede is het vao be- 
lang eenige mededeelingen te doen 

volgen uit de verhooren van de gered- 

de schepelingen. 

Wat zij niet wisten. 

a. De eerste stuurman vernam na 
de ramp van het s.s. ,,Soemba”, dat 

nog een ander schip met dezelfde 

soort lading tijdens stormwater scheef 

gevallen was door bet overgaan van 

het piekijzer. 

Ook meende hij, dat later de maxi- 

mum toegestane  belasting van de 

tusschendekken van een zelfde type 
schip ais de ,Soemba' was vermin- 

derd met het oog op de kans van 
bezwijken van die- dekkenj 

b. de derde stuurman vervam na 
terugkeer in Amerika, dat nog twee 
andere schepen met eenzelfde, te 

Philadelphia ingenomen ijzercargo, 

Waren omgeslagen,: 

c. de hoofdmachinist verklaarde dat 
gedurende aijo verbljf te Halifax een 
Nederlandsch schip beladen als het s.s. 

»Soemba" aldaar was teruggekeerd 

omdat een der tusschendekken zich 

begeven had, 

»Soemba in. 

  
        

Bekend making. 
De Resident van Kediri 

maakt bekend, dat hij ter gelegenheid 
van den verjaardag van Hare Ma- 

jesteit de Koningin op1Sep- 

tember 1941 des voormiddags om tien 
uur in zijn ambtswoninog Opeobaar 

gehoor zal verleenen, teneinde de 

iagezetenen der residentie in de gele- 

genheid te stellen hunne gelukwenschen 
aan te bieden. 

Men wordt verzocbt uiterliik om 
9 uur 45 miouten voormiddag aanwe- 

Tig te zijo. 

Na 9 uur 55 minuteo zullen geen 

voertuigen meer tot het Residentserf 
worden toegelaten. 

Kleeding Heeren: groot ambtscos- 
tuum, rok of jacguet. 

Kediri, 25 Augustus 1941. 
De Resident van Kediri, 

EL.) TYDEMAN. 

  

Het 
wanneer 

is zonder twijfel dat, 

schip beladen als de 
»Soemba", in goed weder had gevaren, 
het schip behouden in Engeland zou 
zija aangekomen, echter is daarmede 

geenszins gezegd, dat het stormachtige 

weder op 5 Januari een factor van 

schuld heeft uitgemaakt bij 

op 5 Januari. Ec stond op 5 Januari 
een behoorlijk zeetje en een stevige 

wind, maar een schip als de ,,Sozmba” 
kan zulk weer met groot gemak trot- 

seeren, indien het generaal-zwaarte. 

punt slechts starionnair blijft. 

Er moet dus te 8 u. 25 VM. van 
5 Januari cen factor zijo geweest, die 

het begin van slagzij heeft veroorzaakt 
en die factor is uitsluitend te vinden 

binoen het schip en te zoeken in het- 

gecen op dat tijdstip is opgemerkt in 

ruim 3, toen duidelijk een geluid of 

geruisch van overgaande lading werd 

gehoord. 

waar, 
een 

de ramp 

Gezien de verklaringen van de ge- 
tuigen acht deraad het 't meest waar- 
scbijnlijk dat een van de tusschen- 
dekken of luikhoofdeu met piekijzer 
beladen, bij het slingeren in feite 
overbe'ast geworden zijn en zich be- 
geven hebben, waardoor bet piekijzer 
evenals de ,chute” van S.B.- bovenn 
tusschendek naar bet midden of BB'- 
zijde van het ondertusschendek is ges 
Vallen, waardoor tevens andere ijzer- 
verschuivingen hebben plaats gchad- 

Een steeds verder overgaande lading 
en tengevolge daarvan een kenterend 
koppel deden het schip doorvallen op 
BB's zijde, in welken toestand het bleef 
liggen tot het binsendringerde zeewa- 
ter het drijfvermogen had vernietigd 

Toen z0nk het s.s. ,Soemba” te 8u.50 
V.M. 

Gezien de getuigen-verklaringen mag 
worden aaugenomen dat aan boord 
van het s.s. ,Soemba” gedureode bet 
verbiijf en bet laden te Philadelphia 
goede bewaking heeft plaats gehad. 

Er heeft zich verder geen enkel feit 
voorgedaan vG5r en gedurende deramp, 
dat zou kunnen wijzen op eenigen vorm 
van sabotage, zcodat de Raad geen 
erdeu aanwezig acht om op de moge- 
lijkheid van sabotage dieper in te gaan. 

  

De kapitein heeft, toen bij het over- 
gaan van de lading bemerkte, de vaart 
van het schip verminderd van 45 tot 
20 slagen, terwijl biihet roer S.B, aan 
boord liet liggen. Waarschijolijk hecft 
hierbij het denkbeeld van ,bijdraaien” 
voorgezeten. Door het roodlottig ver- 
drinken van den kapitein zijn de mo- 
tieven tot deze manoeuvre onbekend 
gebleven. Toen de machine daarna 
gestopt werd, l2g het schip als een 
speelbal dwars op de hooge zeegn. 

Uit de verhooren blijkt, dat de kapi- 
tein nog van de brugaf geroepen heeft 
nalle hens aan dek” hetgeen zoo goed 
als niet gaboord is. Nadat deze order 
eenige malen door den kapitein en 
den derden stuurman herhaald was, 
heeft de eerste stuurman het pas op 
het sloependek .gehoord. 

Een goed alarmsignaal van de brug 
af te bedienen zou tot de speciale 
inrichtiogen op alle koopvaardij- 
schepen in oorlogstijd moeten behooren. 

Met dit alarmsignaal, gaande naar 
de woonverblijven, machinekamer, ke- 
telruim en vGOr- en achterschip, zouden 
de sigvalen ,alle hens aan dek”, 
»zwemvesten omdoen”, ,luchtalarm” en 
dergelijke kunren worden geyeven. 

Op bet ss. ,,Soemba” was blijkbaar 
een dergelijke inricbting niet aanwezig.   

VERKIEZING LID 
STADS GEMEENTERA AD. 
De fd. Burgemeester van 

Kediri maakt bekend, dat het stem- 
kantoor op ZATERDAG 30 AUGUS- 
TUS 1941 om 9uur des morgensten 
Gemeentehuize in openbare vergade- 
ring bijeen zal komen, teneinde den 

persoon aan te wijzen, die de open- 

gevallen plaats in den Stadsgemeen- 

teraad van Kediri, ontstaan door ont- 
slagname van den He 

D.I ZAn1 
zal vervullen. 

Kediri, 26 Ausustus 1941, 

De fd. Burgemeester van Kediri, 

BIA. StrocKn 
Loco 

  

Conclusies 

De Raad voor de Scheepvaart, het 
bovenstaande in onde verband en 
samenhang beschouw stelt het 
vavogende vast: 

a. De metacenterh 
»Soemba” op 5 Jaouar 
de aanvangsstabiliteit stabiliteit 
bij grootere bellingev waren gunstig, 
zoolang althans de laring pig-iron niet 
bewegelijk was, dus ze 1 

b. De belading var 
met ,pig-iton” zooals t 
is geschied, biedt bij : 
scbip of grooteret hellinge 
kans om ..bewegelijke 
den, dus om over te gaa 

c. Hoewel niet me 
verklaren, was de sterkte van het tus- 
schendek in ruim 3 dan wel van de 
luikplanken, niet opgewassen tegen het 
gewicht van de aldaar geladen hoeveel- 

jte van het ss. 

1941 was goed, 
    

  

   

  

  

Iphia 
gerend 

n groote 
» wor- 

  

zekerheid te 

  

heid pig-iron bij slingerend en zwaar 
werkend schip. 

De Raad van Sche-pvaart is van 
oordeel: 

1”. dat de oorzaak van het omslaan 
en zinken van het »Soemba” op 

  

5 Januari 1941 te 80. 50 VM is te wij- 
ten aan: 

a. het niet zeevast ligg 
lading ,pig-iron"” op de on 
tusschendekken, 

b. naar aan zekerheid grenzende 
Wwaarschijnlijkheid, het bezwijken van 
cen der tusschendekken, d 
de tusschendeksluikpl 

2”, dat de scbuld var 
van het ss. ,,Soemba” 

van de 
n boven- 

      

    bec 
   sub 18 aan geen der opvarenden mag 

worden geweten 
Een woord van deelnemirg in het 

verlies van 36 kranige zeelieden voor 

  

nabestaanden mogs hier niet or 

Een woord van groote wa 
wordt,ten slotte uitgesproken voor d 
heldermoed van de Zweed 
den van het ms. ,Rydboholm” « 
inzet van bun eig-n leven 25 opvare 
den van het ss. ,, Soemba'" hebben we- 
ten te redden, waarvan &€n als gevoly 

  

   
   

     

van de doorgest ontberingen aan 
boord van het Zweedsche schip over- | 
leed. 

Het vergaan van de ,,Soemba” is de 
grootste ramp na het verlies van 
de ,Van der Wiji” de Nederlandsch- 
Indische scheepvasrt heeft getroffen. 

   

  

VERKIEZING LID 
STAOSGEMEENTERA ND. 
De fi. 

Kediri maakt bekend : 

I.dat de dag der candidaatstelling 

Burgemeester van 

ter vervulling van &en vacature van 
lid van den Stadsgemeenteraad van 

Kediri, ontstaan door ontslagname 
van het lid #as SOEMARTO. 
is bepaald op DINSDAG 9 SEP- 
TEMBER 1941: 

2. dat eventueele candidatenlijsten ten 
zijne kantore ingeleverd mmoeten 

worden op den dagder candidaat- 

stelling van 8 UUR S' MORGENS 
TOT 1 UUR 'S MIDDAGS: 

3. dat formulieren voor de opgave van 

candidaten vanaf heden tot op den 

dag der candidaatstelling ten zijne 

kantore kosteloos verkrijgbaar zijn 

4. dat het stemkantoor op VRIJDAG 

19 SEPTEMBER 1941. aanvangen- 

de om 9 uur des morgens ten Ge- 

meentehuize in openbare vergadering 

bijeen zal komen ter beslissing over 
de geldigheid vanelk der eventueel 
ingediende opgaven en over de 

handhaving van de daarop voorko- 
mend: candidaten, alsmede even- 

tucel ter aanwijzing van den candi- 

daat, welke verkozen wordt ver- 
klaard : 

5. dat eventueele stemming of her- 
stemming zullen plaats hebben op 

respectievelijk DINSDAG 30 SEP- 
TEMBER 1941 en VRIJDAG 10 

OCTOBER 1941, telkens van 
4.30 'S MIDDAGS TOT 8 UUR 

S' AVONDS. 

Kediri, 26 Augustus 1941. 

De fd. Burgemeester van Kediri, 

BIA STOCK 
Loco. 

BAAN HET OM 
DRUKWERK ? 

De Kedirische 

pers Drukkerij drukt 

immers beter, netter en 

  
Snel- 

goedkooper. 

| Vraagt offerte bij de Ked. 

Snelpersdrukkerij! 

U verbindt zich 

tot niets!   
  
  

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. 
  

  

PROTESTANTSCHE KBRK. 

Hollandsche Kerkdieasten. 

31 Aug. 9 uer v. m. 
Ds. W. C. de fong. 

14 Sept. Madioen 9 uur v.m, 
Ds. W. C. de Jong. 

28 Sept. 9 uur v.m. 
Ds. W. C. de Jong. 

31 Aug. Kediri 8 uur hn... 
Ds. W. C. de Jong. 

7 Sept. O-uur v.m. 
Ds. W. C. de Jong. 

Doopsbediening. 

21 Sept. 9 uur v.m, 
Ds. W. C. de Jong. 

7 Sept. Blitar 6 uur ».m. 
Ds. W. C. de Jong. 

21 Sept. 6 uur n.m. 
Ds. Pb. van Akkeren. 

14 Sept. Ngandjoek 5 uur n.m. 
Ds. W. C. de Jong. 

21 Sept. T.- Agoeng 5 uur o.m. 
Ds. W. C. de Jong. 

Sept. Kertosono 5 uur 0.m, 
Ds. W. C. de Jong. 
  

Maleische Kerkdiensten. 

H, B. Matulessy. 

      

27 "41 Kediri 6.30 uur o.m. 

Voor Zendiog. 
30 Aug. '41 Kediri 6.30 uur ».m. 

7 Sept. "41 Blitar 7.30 uur v.m. 
Wlingi 10.30 uur v.m, 

14 Sept. '4i K 9 uur v.m. 
Kertosono 4 uur ». m. 

21 Sept. "4! Maospati 8 uur v.m, 
Madioen 11 uur v.m. 

28 Sept. '4! Trenggalek 9 uur v.m. 
agoeng 4 tur n,m. 

1 Oct. "41 Kediri 6.30 u. n.m. 
Voor Zending. 

5 Oct. '41 Blitar 7.30 u. v.m 
Wlingi 10.30 u. v.m 

OOST - JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEN 
lederen Zondag, 9 uur v.m. 

Te Kediri (Baloewertistraat), Blitar, 
Toeloengagoeng, Ngandjoek, ea., te 
Paree 7.30 uur n.m. 

  

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Zondag. 

le H. Mis 

2e H. Mis 

Lof 

6 uur v. m. 

  

6 uur v. m. 

7.30 uur v. m. 

5.30 uur a. m. 
Stille H. Mis 

7.30 uur v. m.  Hoogmis 

5.30 uur £ Lof 

lerricht Kath. Javanen 6 uur D.m 

TENG HONG TJIANG 
VENDUHOUDER COMMISSIONNAIR 

  

    

  

MEUBELMAKER 
TRANSPORT — ONDERNEMING 

KEDIR 68 — Telsf. No. 107 Klentangsiraa 

Adres voor: 

Moderne en antieke meubels. 

Staalmeubels en ledikanten ver- 

cbroomd of gelak 
Tweedehandsche meubels 

Emballeeren en transporteeren 

cen mooie tennisbaan voor Dinsdag 

Woensdag en Zaterdag, gelegen 

achter Srelpersdrukkerij p.m. 

f6, 

Voor Uw Ontwerpen 

geroutincerde toekangs en eerste kwa- 

  

meubilair en 

liteit meubelhout 
Zeer"billiik in prijs en levering met 

£ garantie, 
gegarandeerd 

goede resultaten 
Tapakken voor alle plaatsen. 

Voor Uw vendutie 

  
  

  

   
   

   
Beveiligt U tijdig!! 

Wij leveren : 

LUCHTBESCHERMING 

VERBANDKISTEN 

   

    

     

  

  

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

RESIDENTIE APOTHEEK KEDIRI 
TELEFOON No. 52. 
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Bultenlandsch overzicht overgenomen uit het Soer.Fibid. 

SCHERPE ACTIE TEGEN IRAN. 

  

Britten vallen uit het Zuiden, Russen uit 
het Noorden Iran binnen: ook Britsche 

landing aan Perzische Golf. 

  

Simla, 25 Augustus (Reuter). Heden 

werd officieel bekend gemaakt dat een 

gezamenlijke militaire actie door de 

Britsche en Sovjet-Russische regeerin- 

gen tegen Iran is begonnen. 

Moskou, 25 Augustus (Reuter). 

Molotov deelde heden aan den Iraan- 

schen ambassadeur mede, dat Sovjet- 

Russische troepen Iran zijn binnenge- 

trokken. 

Londen, 25 Aug. (Reuter). Britsche 

troepen trokken heden de grens van 

Iran over. 

Londen, 25 Augustus (Reuter). Uit 

gezaghebbende bron wordt verklaard, 
dat de Russen Iran uit den Kaukasus 
binveotrokker, terwijl de Britten uit 

bet Zuiden bionenrukten. 
Londen, 24 Aug. (Reuter). Ben der 

Britsche contngenten welke Iran bin- 

nenrukten, landde te Bandarsbahpur 

aan de Perzische Golf. 

De Britsche troepen ontmoeten eeni- 

gen tegenstand. 

Duitschland 

Het leger voor de tropen. 

Ziirich, 24 Aug. (Reuter). De 

Berver Tagwacht sehrijft: ,Het is 

ondeokbaar, dat de geweldige offers, 

welke het Duitsche volk heeft te 

brengen, zijo moreel niet beinvloedt. 

De verontrustende aanvallen van de 

Engelscbe luchtmacht treffen weliswaar 

slechts enkele deelen van het Duit- 

sche grondgebied, doch het oproepen 

der soldatea en de andere oorlogs- 

maatregeleu raken het geheele volk. 

De berichten, dat een geheel 

bestaande uit &€a millioen man, wordt 

opgeleid en speciaal uitgerust voor de 

leger, 

tropen, moet weleen verontrustenden 

invloed hebben, 

Afrikaansche oorlog opgedase erva- 

gezieo de in den 

ring. 

Onder zulke omstandigheden is het, 

de offers weike de Russische cam- 

pagne kost in aaomerking nemend, 

meer dan begrijpelijk, dat de Duitsche 

regeerders wederom hun toevlucht 

zoeken tot een deugdelijk gebleken 

methode: .,stilzwijgendheid”. 

In dit verband wordt in een pers- 

bericht uit Constanz opgemerkt: ,,Op- 

nieuw werd thans in Duitschland de 

aandacht gevestigd op stilzwijgendheid 

als afdoend middel om geheimen te 

bewaren. ,,Het niet nakomen vanden 

plicht den mond te bouden, kan her 

FEUILLETON| 
SPAANSCHE DUKATONS 

(Spanish Doubloors) 

Uit het Engelsch 

van 

Camilla Kenyon 

92) 

Maar ongelukkig ging dezen keer 

het effect van de vriendschappelijke 

woorden van den Honorable Cuthbert 

verloren—tenminste ten opzichte van 

dengeen—tot wien ze gericht waren— 

door het merkwaardige feit, dat 

Captain Magous op de een of andere 

geheimzinoige manier verdwenen bleek 

te zijn. 

Geheime diplomatie. 

Ofschoon het verdwijuen op zulk 

cen kritiek oogenblik zelfs voor iemand 

als Captain Magous wel wat vreemd 

was, waren we langzamerband z00 

aan zijo eigevaardtge masier van doen 

gewend geraakt, dat het maar heel   

Het gaat tegen de ,as" 

Simla, 25 Augus'us (Reuter). De 
gezamenlijke Britsch - Russische actie 

tegen Iran is vitsluitend bedoeld om 

de as iedere verdere gelegenheid om de 

veiligheid van Rusland, de landenin bet 
middea - Oosten en Britsch-lndit te 
ontnemen en dat de oliebronveo en 
andere objecten in Iran in handen 

der Duitschers zouden vallen, betgeen 

Iran zelve niet kao verhindereo. 
Er wordt de nadruk opgelegd, dat 

deze actie zuiver een veiligheidsmaat- 

regel is, zonder de bedoeling zich te 

mengen in Iransi otegriteit en onafhan- 

kelijkheid. 

Het Russische communigut€. 

Moskou, 25 Augustus (Reuter). Het 

Russische communicu€ meldt, dat in 
den loop van den nacht de strijd 

voortduurde in de ricbting van Kexholm, 
Novgorod en Dnjepropetrovsk. 

Er wordt aan toegevoegd, dat vier 

Duitsche transportschepen in de Oost- 
zee tot zinken werden gebracht. 

"leven van duizendeo soldaten kostzn 

en kan tot groote veldslagen leideo”", 

Aldus de Duitsche leiders. 

Een geheimzinnige zender! 

Londen, 25 Aug. (Reuter). De 

Deutschlandsender tracbtte op velerlei 

manieren de mysterieuze stem, welke 

de laatste dageo axti-Hitler-propagan- 

da op dezelfde golfiengte als de 

Deutschlandsender heeft omgeroepen, 

van zich af te schudden. 

De stem werd te Londen Donder- 

dag j.l. voor het eerst cehoord, toen 

zij slechts zwakjes waarseembaar was. 

Zaterdagavond was zij harder, totdat 

tenslotte bijna de stem van dea om- 

roeper vaa den Deutschlandsender, 

die het sieuws van 9 uur voorlas, 

erin verzonk. Toen de omroeper 

zeide: ,.Ditis het einde van het nieuws”, 
ging de stem voort: ,Doch morgen 

za! het liegen worden voortgezet”. 

In een poging om de stem uit te 

schakelen, speelde de Deutschlandsen- 

der onaangekondigde gramofoonplaten 

inplaats van de  normale muzikale 

programma's tusschen de causerie&o 

en nieuwsberichten. 

De freguentie van den Deutsch- 
is blijkbaar versterkt in 

cen poging om den onbekenden com- 

mentator te overschreeuwen. 

landsender 

weinig opzien baarde. We keken om 
oas heen met uitroepen van verbazirg, 

een overschillig schouderophalen, cf 
'5 meewarig schudden van onze eer- 

waarde hoofden, al naar ons type, en 

daarna dachten we er viet meer aan. 

Onder 't fluiteo van een Schotsche 
melodie boog Dugald Shaw zich over 

de boot heen om de laatste hand aan 
de verschillende reparaties te leggen. 

Hoe meer oppositie in moeilijkheden, 

hoe vroolijker en opgewekter bij was. 
Ik vroeg me dikwijls af, wat bij zou 

doen, alis een tornado of een cycloon 
al onze teoten de lucbt in zou blazeo, 

€eo ons als een troep verschrikte kui- 

kens tusschen de bescbuttende vier 

wanden van de hut bijeeo z0ou drijver: 

ik denk, dat bij dan de bemiooelijk- 
heid zelve zou zijo. Misschieo zou er 
ook geen tornado voor nodig ge- 

weest zija, als ik maar viet begonoen 

was met zoo half ea half te laten 

doorschemeren, dat hij het volgens 

mija opinie op tante Jane's zak ge- 

munt had, of als bet Driemanschap, 

dank zij den goeden zorgen van mr. 

Tubbs hem niet door hua “voortdu- 

rende afkeurende houding geprikkeld 

had, Of als ze hem maar niet zoo 

Turkije. 

De Britsch-Tarksche han- 
delsbetrekkingen. 

Istaoboel, 25 Aug. (Reuter). 

De besprekingen tusschen de Turk- 

sche autoriteiten en afgevaardigden 

van het Vereenigd Koniokrijk over 
samenwerking op commercieel gebied 

zija hervat. 

Sedect de veldtochten in Irak en 

Syris hebben zij geen geregelden 

Voortgang gehad. Op de bijeeokomst, 

welke heden onder voorzitterschap 

van den Turkschen minister van 

Handel, Mumtaz Eukmen werd ge- 

houden, werden alle zifden van de 

Bogelsch - Turkscbe handelsbetrekkio. 

geo belicht- De afgevaardigden van 

beide partijen uiten tbans bun groote 

voidoening over den loop der bespre- 
kingen en voorspellen een spoedige 
eco aanmerkelijke toename van den 
hardel tusschen beide landen, 

Malakka. 

Nieuwe versterking 

Singapore 25 Aug. (Reuter). Het 
grootste afzonderlijke continger t officie- 
ren en manschappev vau de R.A.F. 
sedert meer dan eenjaar naar Ma'akka 
gezonden, kwam heden uit het Veree- 
nigd Kooinkrijk te Singapore aan. 

Ned. - Indi8. 
  

Een Volksraadsvraag 

Over Britsch - Amerikaansche 
verklaring 

tAneta meldt ut Batavia, dat de 
Voiksraadsleden Sortardjo, Soeroso. 
Iskandar Dinata, Tjakravingrat, Tirto- 
koesoemo, Rehatts, Soean- 
koepoo, Mogot, rasjid, Prawoto, 
Naiaprana, Soeria Nata Atmodjo, 
Mahmozd, Yamin, Simoedin, Mocbtar, 
Lapian, Wirjopranoto, Soeria Karta 
Leyawa, Sosroadikorsoemo, Moel'a, 
Salamoeo, Mapoecji, Soekawati. Ta- 
djoeddin, Noor, Hoedojo en Hamonsa- 
poetro de navolgende vraay ivzonden: 

nStellers veroorlooven zich de vraag 
tot de regeering te richten, of Zij 
bereid is io den Volksraad, mogelijk 
nog in de loopende zitting, eer uit- 
eenzetting te geven nopens Onder- 
staande voor de N-derlandsch-Indische 
bevolking witerst belangrijke aaoge- 
legenheid, 

Dz plv. Britsche premier Attlee 
deelde op 14 Augustus na de histori- 
sche samerkomst tusschen Roose velt 
en Cburchili de gezamenliike Brtscb- 
Amerikaansche verklaring mede, waar- 
in, verdeeid over acht punten, de 
doelen worden uiteengezet waarvoor 
de geallieerden strijden en de funda- 
mentzele grondslagen worden aange- 
geven waarop de plannen voor eev 
permanenten wereldvrede in de toe- 
komst moeten worden grbaseerd. 

Reuter meldde dd, 15 Augustus dat 
deze verklaring ook in de kringen der 
Nederlandsche regeering te Londen 
met zeer groote voldoening werd 
ontvangen. In deze kringeo meende men, 
aldus Reuter, reeds sinds largen tijd 
dat bet een of andere constructieve 
plan aan de wereld zou moeten worden 
voorgelegd, waaraan alle volken en 
personen van goede wiladhaesie zou- 
den moeten betuigen. 

Tijdens een te zijoer cere voor de 
West-Afrikaansche studerten te Lon- 
den gegeven receptie legde Att'ee er 
den nadruk op — aldus Reuter uit 

hadden laten voelen, dat hij, door zijn 

eigenmacbtig optreden ten opzichte 

van mija redding wit de grot, Cuthbert 
Vane van een kans beroofd had. 

Hoe 't ook zij, dank zij de stimu- 
leerende uitwerking, welke bet einde- 

lik zijo mening over Mr. Tubbs 
zeggen, blijkbaar op hem bad, floot 

hy nu onder 't werk een lustig deuntje 

en gaf het beeidige jongmensch een 
speelschen duw in zijn zijde, toen die, 

bezorgd over de afwezigbeid van de 

tweede arbeidskracht, bem steeds 
verlangend om-te helpen, in den weg 

Lep. 
Daar ik er razend begieuwd naar 

was, hoe het geval-zich zou ootwik- 
kelen—een heel gewoon sentiment, als 

je voor voorzienigheidje speelt—, koos 

ik een plek in de schaduw van een 
paar dichtbebladerde sinaasappelboo- 

men uit, waarvandaan ik het tooneel 
Daar links eo rechts gemakkelijk kon 
overzien. Daar ging ik zitteo, met 
een frivolit&e haodwerk, dat door de 

waarmede het vorderde veel 
van het beroemde weefsel van" Peve- 
lope weg had, maar dat me op kri- 

tieke momenten 't voorkomen gaf van 

vaart   iemand, die druk bezig is. 

    

Londen — dat de verklaring der grond- 
beginselen welke hij namens de regee- 
ring aflegde, bedozid is voor alle rassen 
ter wereld, kleurlingen zoowel als 
blanken. Attlee zeide voorts o.m. 

»Wij strijden dezen oorlog niet voor 
ons zelf alleen, doch voor alle vrije 
volken. Wij wenschen al die volken 
te bevrijden van het groote kwaad 

  

  

van vrees voor den oorlog en vrees 
voor noden". 

Op grond van het bovenstaande 
zouden stellersde Ned Indische regee- 
riog willen vragen het Opperbestuur 
te verzoeken of het mede bovenbedoelde 
verklaring aanvaardt, eo welke daarvan 
de conseguenties zijn ten opzichte van 
het Indonesiscbe volk van Ned.-Indie”. 
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Leverancier van de groote.ziekenhuizen te 
Kediri en Paree en de meeste Doctoren 

ter plaatse 

»BOERDERIJEN SCHRAUWEN” 

5: TAAT W-T 

Levert versche volle melk. 

Karnemelk, Yoghurt, 
Room en Slagroom 

    

      

        

     

     

Wates 

PERCEEL-PAKISSADJI 

Prima kwaliteit. 

Beleefd aanbevelend 

L. H, SCHRAUWEN. 

  

CARIBONUM producten, z. a. 

Carbonpapier in diverse soorten. 
Schrijfmachinelinten in alle breedten, 

Schrijf-, vulpen- en stempelinkten. 

Polywog pasta in vasten en vloeibaren toestand, versch 
en tegen. scherp corcurreerende, dus 

beneden Soerabaiaprijzen, 
te leveren. -. 

N. V. KEDIRISCHE SNELPERSDRUKKERIJ 

  

LEESBIBLIOT HEEK 

Door eigen import zijn wij in staat de beroemde 

  

De abonnementsgelden bedragen : 

f£ 1,— per maand voor €€n boek 
f 1,75 per maavd voor twee boeken tegelijk 
f 2,50 per maand voor drie boeken tegelijk 

met dien verstande, dat U z00 dikwijls moogt ruilen als UI wilt 
Indie U duseen abonnement voor &£n boek 
heeft, waarvoor U &&a gulden betaalt en UI 

, ruilt het boek iederen dag, dan betaalt UI 
voor 30 boeken toch niet meer dan &£n 
gulden. 
Wordt lid van — — 

DJABA.- 
—  LEESCEZELSCHAP -- LEESBIBLIOTHEEK — 

Ked. Snelpers Drukkerij. 

Mr. Tubbs had mijo voorbeeld in 
?'t opzoeken van eeo schaduwrijk plek- 
je gevolgd. Daar zat hij nu op een 
kampstoeltje en wuifde zich met zijo 
helm koelte toe. Nu en dan neuriede 

hij een wijsje, een gedecideerd vroolijk 

wijsje. Maar ondaoks al die viterlijke 
kenmerken van een rustigeo, opgewek- 

ten geestestoestand, merkte ik heel 
goed, dat onze secretaris van 't feit, 

dat bij dezeo keer juist &&o stapje te 

ver gegaan was, volkomen op de 

hoogte was. Io zija opgewondenhrid 
Over zijo groote ootdekkirg had hij 

gedacbt, dat hij van dat oogenblik af 

de lakens kon uitdeelen. En natuurlijk 

had bij verwacht, dat de andere zijde 

zich... zou overgeveo. 
De guaestie was, siods onze aao- 

komst op bet eiland was Mr. Tubbs 
het troetelkiod van Fortuna geweest. 
Tante Jane en Miss Higglesby Brow- 

ne waren de compagnons-bevelvoer- 

ders van de expeditie, en hij voerde 
? bevel over hen beiden. Dit leider- 
zijn van dea man met 't litteeken was 
slechis een rang in theorie geweest, 

't eenige plezier dat hij er tot dusver 
van gehad had was, dat bij al de   verantwoordelijkheid op zich had 

  

  
  

      

    

   
    

KOTTA 

mogen nemeo: terwijt de: autoriteit tot 
dusver bij de beide vrouwelijke re- 

genten met den beminvelijken, slim- 

men Mr. Tubbs als lakens-uitdeelenden 
eersten minister, berust had. 

Als onze seccetaris pu maar zoo 
Vverstandig geweest was om beminve- 

lfjk te blijven, en z00 siim geweest 
Was, om zija beide geestverwanten in 

zijo gebeim in te wijden, welk cen 
buitengewoon dikke portie van den 

schat ze hem dan alis belooning voor 
zijo blijk van vertrouwen zouden 
toegezegd hebben. Maar bij had zija 
warme, veilige plamatsje achter den 
troon & deux veriaten, omdat de po- 
sitie van dictator bem heel wat be- 
geerenswaardiger toeleek. Sic semper 

tyrannus. Zoo kwam de machtige ten 
val! 

Wordt vervolgd.
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