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STADSNIEUWS 

Brasan-kolonie. 
Gisterenavond hizld de heer Ir. Ober- 

top in bet ILE.V. clubgebouw een 

lezing over de Brasankolonie, gelegen 

en 40 km. van Banjoewangi af en 

16 m. boven de zeespiegel nogal een 

warme streek. 

Ia 1925 heeft het LE.V. 1000 bouws 

Wwoeste gronden bij Soember Beras aan- 

gevraagd en in 1928—1930 kwamen 

de eerste kolonisten zich vestigen. Een 

ander nog meer afgelegen kolonie is 

-- 800 H.A. groot, 300 H, A. voor 

de onderneming Patimoehan, 300 H.A. 
voor Europ.-, ev 200 H.A. voor Irh. 

kolonisten. 
De eerste kolonisten moesten in de 

eerste jarer heel wat tegensiagen ver- 

duren. Wel werd de Brasankolonie op 

de kaart verdeeld in 37 perceelen van 

“-25 bowws, maar de kolonisten moesten 

hun eigen bestemming zelf vinden en 
hun” cigen grenzen zetten, welk werk 

Yaor iemand, die geen verstand heeft 

van landmeten ondoenlijk is. In den 

regentijd was bet zeer modderig, een 

goede, verbarde weg was er niet, z00- 

dat het transport daar heel duur was. 

Ook medische hulp was daar haast niet 

te krijgen, ofschoon dit onontbeerlijk 

was, daar, zooals het met nieuwe kolo- 

nie8o alijd ket geval is, de malaria 

vele sidcbtoffers eischte. De arm der 
wet kon niet krachtig optreden zoodat 

braodstichting, houtdiefstallen maar al 

te vaak voorkwamen. Een .c0ggetuige 

zei eeos: ,Dz geschiedenis vaa de 

Brasankolonie is geschreven met het 

zweet van de mannen en de tranen 

van de vrouwen", 

In 1931 kregen de kolonisten steun 

van het Sleuncomite te Banjoewangi, 

maar jammer, dat het geld in de meeste 

gevallen in altohol werd omgezet. In 
1930 werd ddor de heer Soesman een 

verzoek bij den R. Raad ingediend om 

verharding van den weh, die oaar de 

Brasankolonie vGert, wat ook werd 

toegestaan, waarvoor een bedrag van 

£ 9000 werd uitgetrokken. In 1932 

werd deze weg op feestelijke wijze 

geopend, doch de verharding bleek 

Diet dik genoeg te zija en een paar 

maanden later was de weg even be- 

roerd als voorheen. 

Io 1934 kwam de weg naar het Noor- 

den vanaf de Kali Setail dwars door 

de Brasan in gereedheid, met een hou- 

ten brug over de Pangpangrivier, 

Dadelijk ontstond door deze groote 

verbetering een groote dessa Soem- 

berajoe in de welvarende streek ten 

Noorden van de kolonie. Eeo passer 

kwam tot stand, die hoe langer hoe 

drukker werd. In de eerste jaren, toen 

de koloniein nog niet productief wareo, 

moesten de kolonisten, die geen ecigen 

iokomen badden, van de jacht leven. 

Dendeng tjeleng van de Brasan was 

een goed artikel. De tijd kwam, dat 

het wild opraakte, en leeningen door 

het IE. V. moesten worden verstrekt. 

Thans is de Brasankolonie een land 

met een gardige bron Yan inkomsten. 

Kapok, klappers en mais zijo artikelen, 

Waaraan de kolonisten genoeg kunnen 

verdieoen. Ook de veeteeit wordt 

beoefend, 
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DINSDAG 31 OCTOBER I£39 

Een van de grootste veehouders is 

cen zekere Robert, die zijo landbouw- 

producten voor het voer van -zija 

varkens gebruikt. 

Ben school werd opgericht, eerst 

met een onbevoegde leerkracht, doch 

later werd ze grooter, zoodat ze thans 

cen gesubsidieerde school is geworden, 

met bevoegde onderwijzers, 

Door het Regentschap werd 

polikliniek gebouwd. Er wooen thans 

een 170 Europeanen in de Brasan- 

kolonie, die zich in de belangstelling 

van de hooge autoriteiten en deskun- 

digen mag verheugeo, 

Eeo 65 km. van Banjoewangi ver- 

Wijderd werd ook een kolonie gevormd, 

bestaarde uit 56 perceelen, waarvaner 

16 vanwege malaria werden afgekeurd. 

Dz kolonisten waren meestal nog 
jongelingen, en hadden in tegenstelling 

met die van de Brasan bet in hua 

Oieuwe standplaats z00 gezellig moge- 

lijk gemaakt, door dadelijk aardige 

buisjes met tuintjes te bouwen. 

Doch op cultuurtechnisch en vee- 

teeltgebied waren ze minder goed op 

de hoogte dan hun Brasancollegas. 

en 

Socsprogramma, 

De programma van de societeit 

Brantas over November is als volgt: 

Begin November. 

Bioscoop Film: Van ,kielplaat tot 

zee-kasteel.” Aanvang 7 uur n.m. 

Vrijdag 3 November 39, 
Kegelavond. 

Woensdag 15 November '39. 

Kinderbioscoop Aanvang 7 uur ».m. 

Vrijdag 17 November '39. 
Kegelavond. 

Maandelijksche Bridge-drive, Aan- 

vang 7.30 uur ».m. 

Landrente. 
Naar wij vernemen, is het aan den 

beer H. Dekker, controleur bij den 

dienst der landelijke inkomsten alhier, 

wegens langdurigen dienst verleend 

verlof naar Buropa ingetrokken. 

Mutatie. 
Alhier is geplaatst als verificateur 

de heer J.H. Colya, ambtenaar 3de 

klasse (ontvanger), thans werkzaam te 

Padang. 

Overgeplaatst naar de residentie 

Bodjonegoro, Mas Soeroko o.g. 

Soerjodiprodjo, thans Onder- 

districtshoofd van Kedoengwaroe, dis- 

trict em regentschape Toeloengagoeng 

Benoemd tot Onderdistrictshoofd van 

Kedoengwaroe, district en regentschap 

Toeloengagoeng, Raden Moesajid 

Koesoembroto, thans Mantri- 

politie by de bestuurspolitie te Taloen, 

district Wiingi, regentschap Blitar, 

Brantas bedijking. 
De Westkant van de Brantas, vanaf 

Bandarlor tot de brug toe zal zoo 

spoedig mogelijk worden bedijkt. De 

hiervoor benoodigde strook grond is 

reeds door de Gemeente afgekocht, 

Als deze dijk tot stand is gekomen 

zullen het abattoir, de passer erachter, 

de buurt Bandar-lor en het ziekenbuis 

bij bandjir niet meer onder water hoe- 

ven te staan, wat voor de algemeene 

gezondbeidstoestand een groote verbes 

tering is. 
De stroombreker, die bij de vorige 

' bandjir is afgesiageo zal spoedig door   

een nieuwe, die thans reeds gereed 

ligt, worden vervangen. Het kolossale 

ding heeff de Gemeente f 500.-- ge- 
kost. 

Ook de Brantasbrug is gerestaureerd. 

De balken van de trottoirs werden ver- 

nieuwd, de leuning opnieuw geverfd, 

het oude asfalt werd eraf geslagen en 

een nieuwe laag werder overheen ge- 

stampt. 

Wachtlokaal ziekenhuis 
Gambiran. 

Op verleden Zaterdagavond werd 
het wachtlokaal van het G:m. Zie- 
keohuis Gambiran feestelijik geopend. 

Dit is een belangrijke verbetering voor 

het ziekenbuis daar de wachtende 
patienten dan niet allemaal voor de 

behandelkamers hoeven te staan, wat 

hioderlijk kan zija voor het zieken- 

huispersoneel bij hun dagelijksche taak. 

Besmettelijke ziekten. 

De lijst van besmettelijke ziekten 
van den Res. Arts albier luidt : 

gevalleo typhus abdominalis : 

Kediri 5, Paree 5, Ngandjoek 7, 

Blitar 12. 
gevallen paratyphus A. 
Paree 2, Ngandjozk 1. 

“SPORT. 
P3 

Bond Blitar - Bond Kediri. 
6 - 2 

Op Zondagmiddag j. I. had op het 
Koewakveld de reeds eerder aangekon- 

digde wedstrijd plaats tusschen de 2 

b. g. bondselftallen. Kediri moest weer 

met ivvallers speleoj Roestomo, een 

voorspeler, werd in de halfliniz op- 

gesteld, Nie Swan Tiat werd door 

Takim vervangen, en Bakri was er 
Diet. 

Er baperde iets aan het samenspel 

van de Ked. voorboede, zoodat menige 

aanvallen tegen de achterhoede van 

Blitar opliepeo. De halflinie was zwak, 

vooral de rechts half. Doel, en 

Soeratman waren goed. 

Blitar daarentegen ontplooide een 

vlug en keurig samenspel, vooral de 

rechts buiten King Tong schitterde. 

Ook de liaks-half verrichte veel goeds. 

Met de de pauze was destand 1—0 

voor Blitar. Darna kwamen nog 5 

andere doelpunten, waarvan &da aan 

Dahlans -schuld was te wijten. Als 

tegenprestatie hecft Kediri 2 doel- 

punten kunnen maken. 

RICHE THEATER. 

Offceert voor Diosdag 31 October 
en Woensdag 1 Nov, '39 

Waraoer Bros Grootsche Melodrama 

n»BACK IN CIRCULATION” 

met de populaire sterren, Joan Blov- 

deli—Margaret Lindsay Pat O'Brien 
va 

Ben millionair sterft onder zeer ei- 
gevaardige omstandigheden, . . . de 

politie vindt niets verdacht . . 
doch een paar reporters, op sensatie 

en primeurs belust spelen ditectief . . 

en krijgen van beiden en plenty ook. 
Fameuze actie, spanning, sensatie met 

cen verbijsterende ciimax en blij einde! 
Mist Dit Groote Filmwerk Niet ! 

»Back in Cirlaitoo” (De krant gaat 

voor) is een boeiend verhaal over het 

veelbewogen jourualistenleven, waarbij 
we Pat O'Brien zien alseen uitgever- 

redacteur van een krant, de New York 
Express, ea Joan Biondell alis zijo ster-   

verslaggeefster, die uitblinkt door baar 

vele primeurs over belangrijke gebeur- 
tenissen. 

MAXIM THEATER. 

Otfreert voor Woensdag 1 en 
Donderdag 2 November '39 

De Uiterst Spannende Meesleepende 
en Boeiende fiim. 

»STUNDE DER VERSUCHUNG" 

(Nacht na de Opera) 

met Gustav Frohlich en Lida Baarova, ! 
in de hoofdrollen. 

In het filmbeeld ziet men zich de 
gebeurtenissen op spanvende wijze 
voegen, als boeciende handeling. Luis- 
tert men naar den dialoog, dan wordt 
de spanning met dramatische soms 
tragische tegensteilingen verrijkt. 

Gustav Frbhlich is een der belang- 
rijkste acteurs van den laatsten tijd en 
met welk een atmosfeer is alles gemaakt. 
Wek een dreiging hangt er, hoe be- 
klemmend wordt de spanning, hoe 
meesterlijk is de oplossing gevonden. 
De prachtige rollen en de bekwame 
regie, die dit alles in een meesterlijke 
sfeer wist te houden, maken de film 
tot een bijzonder filmwek. 

Abonnements 

LOSSE ADVERTENTIEN BIJ VOORUITBETALING. 

  

advertentie gereduceerd tariei. 

22e Jaargang 

Politienieuws. 

Tegen W., zonder vaste woon- en 

verblijfplaats wer p.v. opgemaakt ter- 
zake landlooperij. 

M., won. te Lirbojo doet aangifte 
terzake diefstal van een rijwiel tw.v, 

f15,— hetwelk aan de Aloon-Aloon- 
straat onbeheerd was geplaatst. 

Tegen M., won, te Kemasan werd 
P:v. opgemaakt terzake diefstal van 
goederen t.w,v. f2,— tn.v. M.,, won. 
te Banjakan. 

De heerL., won. te . Madjenang doet 
mangifte terzake diefstal van een rijwiel 
tw.v. f15,— betwelk voor zija woniog 
onbeheerd was geplaatst. 

S., won. te Kolak doe 
terzake diefstal van een “is iel Lw.v. 
f10,— hetwelk aan de dessaweg 
Kemasan onbeheerd was gepiaatst. 

IN VOORRAAD 
Ruime keuze 
— Visitekaartjes 

voor de halve prijs. 

KED. SNELPERS DRUKK 
ALOON-ALOONSTRAAT 

Telf. No. 83. 

aangifte 

    

  

3 PILERS 
De grondslag voor goede korte golfontvangst. 
Nieuwe vindingen van het Philips laboratorium 
kunnen U grooter ontvangstgenoegen verschaffen, 

PHILIPS ONTVANG-TOESTELLEN 
munten uit door: 

1. Stabiele ontvangst 

2. Ideale weergave 

3. Eenvoud van bediening. 

Op deze drie pijlers steunt de brug, 
die U verbinding met de gehesle we- 
reld verschaffen kan! 

De radio ontvangst met Philips korte- 
golf-ontvangers is thans tot zulk een 
hoog peil opgevoerd, dat zij den 

luisteraars in Ned.-Indis een openba- 

ring zal zijn. 

Vraagt gratis demonstratie 

bij 

»sLY RA" 
Radio Goldberg 

Kediri-Tel. 70 
Hoofdstraat 

  

VENDU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS. 
J.G.W. DEKKERS — KEDIRI — Telefoon 250. 
  

£ VENDUTIE 
Donderdag, 2 November 1939, 

ten hui:e van den WeiEd. Heer R. Roewijo Wedono, van 
het District Ngandjoek, te Ngandjoek. 

Woensdag, 8 November 1939, 

COMMISSIE VENDUTIE 
Gelegenheid tot bijbrengen van goederen.
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Warner Bros grootsche Melodrama 

sBack in Circulation 
met JOAN BLONDELL £ — PAT O'BRIEN — MARGARET LINDSAY. 
het veeibewogen jourualistenlevep . 

en bi Hj e ide, Mist dit groote f filawerk pit! 
  

RICHE THEATER 
4d Heden Dinsdag 31 en Woensdag 1 Nov. 
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En boeiend verbaal over 
fameuze acrie, spanning, sensatie met een verbijsterende climax 

  

Donderdag 2 tim Zaterdag 4 Nov. 
R.K.O. Radio overweldigende musical 

.sHitting a New High” (De Zangvogel van Broadway) 
met LILY PONS mer de gouder stem, gefiankeerd door an, OAKIE en Edw. E. HORTON. 
Het alierverm-ke ijkst muziekaal bliispzl dat in staat zal zijn, Uw somberste bui te verdrijven. Hoort de 
verscbillende populaire songs van Broadway. Geniet van de beegijke muriek ia deze mooie film en Ziet de 

schitterende revue's, uitgevoerd door tieotallen schoone en krappe showgirls ! 
Wij raden een ieder aao, deze film NIET te missen, 

  

MAXIM THEATER 
  

Woensdag 1 en Donderdag 2 Nov. 
Ufa spanrende en boeiende fm 

-Die Stunde der Versuchung” 0. na s2 3 Opera 
met GUSTAV FROHLICR — LIDA BAKOOVA «a. Ecen 

— — — — Komi en Oordeelt ! — — 
  

keuaas, 5 tim Zondag 5 Nov. 
meest actueele lucht-acue flm Nsw Universal 

fim met een boeiende inhoud. 

  

.De Viiecende Bende” na 0100 Skieoy 
mer KENI TAYLOR — KOCHELLE HUDSON ea. bekenden, 

S nsetioneel, spannend van begin tot eisd! 
Ben actievolle film met eer goed verhaal 
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want dan zija erte veel torpedojagers 

noodig voor de bescherming, 's Nachts 
Vaart het konvooi zonder lichten. Io 

storm, mist of sneeuwbuien moet zig- 

zag worden gzvaren en om het kwar- 
tier moet van koers veranderd worden. 

Ezn andere moeilijkheid is, dat ia 

tegenstelling met oorlogsschepen, wel- 
keio een eskader meestal van hetzelf- 

de type zijn, een konvooi een hetero- 

geen gezelschap is. Het schip, dat het 

langzaamst vaart, bepaalt de snelheid 

van het heele konvooi. 

Zulk een konvooi wordt in een be- 

paalde verzamelhaven bijeengebracht en 

steekt dan over. Ia den grooten oorlog 

geschiedde dat in Lerwick op de Shet- 
landseilanden en vao daar werd naar 

verschillende punten aan de Noorsche 

kust gestuurd. Het konvooi werd be- 

geleid door torpedojagers en gewapende 
treilers. Bij de Noorsche kust ging bet 

konvooi dan uit elkaar en de oorlogs- 
schepen begeleidden een ander konvooi, 

dat weer naar Lerwick stoomde, om 
van daar de Engelsche havens te berei- 
ken, 

Overval bij nacht. 

Het 'snachts varen en formatie hou- 

den leverden mermalen groote moei- 

lijkhedea op en tot tweemaal toe is 

zulk een konvooi dat zich soms mijlen 

over de zee uitstrekte, zoo goed als 

een konvooi moeten niet te groot ajo, 

  verojetigd, daar de bescherming te zwak 

was. In October 1917 welen de snelle 
Duitsche kruisers ,,Bremse” en »Brum-” 

men” cenkonvooi van twaalf schepen 

maa van verschillende nationaliteit. 

Negen werdea in den grond geschoten 

en de beide Britsche torpedojagers 

»Mary Rose” en ,Strongbow” eveneens " 
tot zinkeo gebracht. In December her- 

haalde zich zich een aanval op eenan- 

der konvooi dbor vier Duitsche torpe- 

dojagers. Dit konvooi bestond uit vijf 

neutrale schepen en een Britsch schip. 

Al deze schepen werdenin den grond 
geboord, bovendien vier treillers ea de 
Britschz torpedojager ,,Partridge” —— 

Deze voorbeelden tooneo aan dat 

eea konvooi sterk beschermd moet 

worden, niet alleen tegen onderwater- 

schepen, maar ook tegen bovenwater- 

schepen en tegenwoordig ook tegea 
vliegtuigen. 

Zoo heeft Engeland speciale escor- 

teschepen gebouwd. Dit zija snelle 

kanonneerbooten van -- 1000 ton, be- 

wapend met 10 cm.-kanoonen, ook 

de enorme organisatie van het kon- 

vooisysteem in den grooten oorlog kan 

Eogelanod ook thans weer ia elkaar 

zetten. Alle schepen worden op kaart 

gebracht wat laad-, bunker - ruimte, 
snelheid, diepgang enz. betreft. Het 

doel is het konvooi niet al te hetero- 

geen samen te stellen. De route van 
een koonvooi wordt geheel van een 

Centraal punt uit geregeld, Bij deze 

     

  

Vooraf! Als Extra Attractie!   

De sensationeele Boksmatch JOE LOUVIS versws TONNY GALENTO. 
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Door eigen import zijn wij in staat de beroemde 

CARIBONUM producten, z. a. 

Carbonpapier in diverse soorten, 
Scbrijfimachinelinten 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 
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Zig-zag varend gaat het over de Zeetn. 

ms 
  

De zware Kunst van het Konvooieeren. 

Speciale Escorte-Schepen. 
  

HET KRUISERGEVAAR. 

A'is een auto zig-zag over den weg 

gaat, brengt hij de veiligheid van het 

verkeer in gevaar, maar een scbip dat 

zig zay koerst, doet dat juist ter ver- 

booging van zijo velliyheid en omzicb 
te beschermen tegen duikbootaanval- 

Diet-zeevaste 
beleeft om 

leo. Waoeer men ais 
landrot het 

tijdens maricemanosuvres, op een zig- 
zaggenue Z-boot te varen, dan krijut 

men z00 eenigszivs het drasierige ge- 

schooken man, die ook 

"genoegen”" 

   voel van een be 

den koers kwijt is..,. 

Tocb is dit voortdureod omgooien 
van bet roer van siuurboord naar bak- 

boord en omgekeerd 

maatregel op zee in dagen van strijd. 

Eeo belangrijk probleem is altijd ge 
weest de bescherming van de koop 

oorlogstijd. Uit onze 

een veiligheids- 

Vaardijvloot in 

geschicdenisboekjas herinneren wij ons 
de konvooien Oostinjevaarders, bege- 
leid door corogsschpen. Ea reeds in 

de 17e ecuw werden koopvaarders be-   

Wapend tegen zeeroovers en den vij- 

and. De zeesiagen, welke De Ruyter, 

Tromp en Evertsen leverden, hadden 

ten doel het meesterschap ter zee te 

behouden, want de koopvaardijvloot 
moest b'ijveo varen. 

De bescherming van de scheepvaart 

door bet konvooi-systeem is thans we- 

der aciueei geworden, mede in verband 
met de verliezen, weike de neutrale 

schsepvaart heeft geleden es in Loo- 

het probleem met vertegen- 

van verschilieode landen 

dezer dagen 

den is 

woordigers 
besproken, zooals wij 

meldden, 

Wat zija de ervaringen uit den we- 

reldoorlog (1914—1918)? Wat Enge- 
land toeo gepresteerd heeft op bet 

gebied van bandelsbescberming is ook 
nu van beteekenis. Evenals in 1914 

heeeft Esgeland groote mij envelden 

gelegd in de Noordzee, om de manoeu- 

vreerruimte van de Duitsche vioot 

steeds geringer te maken. De Duitsche 
handel is van de wereldzee&n wegge- 

maar U booten zija buiten, 

loereode op haar prooi, 

vaagd,   

Geen Radioverkeer. 

Zooals in den wereldoorlog hebben 

de gezagvoerders van Bogelsche sche- 

pen aanwijzingen gekregen, niet per 

plaats of bestemming te 

seinen en deze zoo mogelijk te gebrui. 

keo, want bet is altiid mogelijk cen 

radio zender te peilen. 

oorlog geldt dus het parool: ,,beperkt 

het radioverkeer tot het uiterste mi- 
oimum.” 

Koopvaardijschepen moesten in den 

grooten oorlog de vamt aanloophavens 

en de normale routes vermijieo. Op 

de bedreigde puoten werd door duik- 

bootjagers en vliegtuigen gepatrouil- 

leerd: en reeds toen waren er onder- 

water luisterapparaten op scbepen en 

boeien aangebracht, om duikbooten op 

te sporen. Er was toeneen ware drijf- 

jicht op U booten ontstaan met diep- 
tebommen, de gevaarlijkste vijavd vao 

een onderzeeboot. Groote stalen net- 

ten en speciaal diepliggeode mijnen 

waren andere hulpmiddelen. 

Voorts werden koopvaardijschepen 

bewapend met klein geschut zij kregen 

Ook installaties voor nevel of rook- 
scbermen, Meo schilderde romp en 

scboorsteen ia fantastische kleuren, 

waardoor de schepen minder zichtbaar 
waren, terwijl ook door bet verplaat- 

sen van de masten uit de midscheeps 

het moceiliik was voor de U boot om 
den fuisten koers vast te stelleo, Ten 

slotte werden de handelsschepen voor- 

zien van paravanes tegen mijneo. Op 

grood van de ervaringen zija ook ihans 

Nederiandsche schepen daarvan voor- 

radio buo 

In dev zee- 

zien. 

Ia April 1917 besloot Eogeland over 

te gaan tot bet konvooisysteem, bet- 

geen destijids een enorme organisatie 

was. De resultaten daarvan ziju van 

dien aard geweest, dat thans ook in 

ons land aandacht besteed wordt aan 

de oorlogvoorbereiding van de koop- 

vaardij. 

Rzeds ongeveer een jaar geleden is 

Onderleiding van schou-tbijoacbt Heeris 

een speciale afdeeling gevormd, weike 

zich met de bescherming van de koop- 

vaardij bezighoudt, en in verschillende 

plaatsen zijo cursussea gehouden om 

onze koopvaardij officieren in te wijden 

in de problemen vaa de handelsbe- 

scherming. 

la den grooten oorlog is Ergeland 

begonnen met de oefening van koop- 

vaardijofficieren in het post houden in 

een verband van schepeo. Yoor vracbt- 

schepen, welke sreeds alleen varen, is 
bet varenin verband niet gemakkelijk. 

De afstanden tusscben deschepen van 

Hoofdstraat AI 

Telefoon No. 60 

Pa — KEDIRI — 
RADIO LU 

  

,De nieuwe Blaupunkt" 

Super Swing contant f 275— 
ook op afbetaling leverbaar, 

    
Annonceeren. 

  

  

WATES « 

PERCEEL-PAKISSADJI 

KEDIRI 
MULOWEG / MADJENANG IU KR! 

H Telefoon Ked. No 225 

Levert versche volle melk. Sa 

Prima .kwaliteit 

  

Leverancier van de groote ziekenhuizen te 

Kediri en Paree en de meeste Doctoren 

ter plaatse. 

Beleefd aanbevelend 

L. H. SCHRAUWEN. 

  

  

  

  

De abonnementsgelden bedragen : 
f 1,— per maand voor 6€n boek 
f 1,75 per maand voor twee boeken tegelijk 
f 2, 50 per maand voor drie boeken tegelijk 

met dien verstande, dat U zoo dikwijls moogt ruilen als U wilt 
Indien U duseen abonnement voor &€n boek 
heeft, waarvoor U &en gulden betaalt en U 

dan betaalt U ruilt het boek iecderen dag, 
toch 35) meer dan &&o voor 30 boeken 

gulden. 
De bibliotheek - catalogus “versehyjat binnen- 
kort. 
Wordt H. -an 

DJABA. KOTTA 
—  LEESPEZELSCHAP — LEESBIBLIOTHEEK- — 

Ked. Snelpers Drukkerij.   LEESBIBLIOTHEEK 

-     
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Alleen wij durven 
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— POSTISPAARBANK— 
VENDU-ACCEPTEN EFFECTENBELEENINGEN 

Mg de ageobehappen te Bataria (OK 
Soerabaia, Medan «8 Makassar.   

  

  

especiale afdeeling van de Admiraliteit 

komen dan “alle berichten over U boo- 
ten samen en z00 kan de Admiraliteit 

de route bepalen om de gevaarlijke 

gebieden heen, al blijven thaos onver- 

wachte aanvallen van boveowatersche- 

pen of vliegtuigen mogelijk. 

De handelsbescherming zal, evenals 
in dea grooten oorlog. zorgvuldig wor- 

den georganiseerd, Maar het konvooi- 

systeem heeft geen resultaat, als de 

koopvaardij - officieren niet geoefend 

zija in bet posthouden en het machi- 

ne personeel niet medewerkt met de 

telkens verwisselende manoeuvres, 

Een langgerekt konvooi, dat zich 

Over mijien uitstrekt en te zwak is 

beschermd, is echt een gemakkelijke 

buit voor den vijaod. Dan is het. alsof 

een kudde schapen door een wolf 

Wwordt aangevalleo. 

  

Nederlandsche vereeni- 

ging voor luchtbe- 

scherming. 
Van de: Nederl. Vereeniging voor 

luchtbescherming, kregen we een proef- 

Dummer van: Het Studieorgaan voor 

voor bet luchtbeschermingsvraagstuk, 
De inhoud is zeer interressant, vele 

stukken ziju gescbreven door mannen 

met klinkende namen. 

Dhar in den huidigen tijd overal 

het gevaar voor luchtaanvallen te 

duchten is, is dit blad dan ook 

voor een ieder zeer aan te bevelen. 

Hieronder nemen we eenige stukjes 
: van bet blad over. 

» Dr. P.H. van Roojeo bespreekt de 
normalisatie van de E.H.B.O.-opleiding 
en ekamens en pleit voor de oprich- 

ting eener eenheidsorganisatie, omdat 

neen slechte E.H.B.O.-er een bron kan 

zijo van groot kwaad”', Naast de echte 

Cursussen is er voigens scbrijver nog 
behoefte aan een korte voorlichting 

voor al degenen, die aan luchtgevaar 

kunnen worden bloorgesteld, 
Wjj moeten onbarmhartig overbodige 

franje wegknippen, z00 zegt A.C. 
Verschoor ia een artikel Tempo en 

Bezenning”. Er is een verbijsterend 

groot aantal Juchtbeschermingsvraag- 
stukken, dat een oplossing vraagt, 
eenerzijds, terwijl anderzijds de tijds- 

Omstandigheden het gevaar van te 

snelle beslissingen uitlokken. ,Ec is 

geen plaats voor traagheid, maar nog 

minder voor dilettantisme”, besluit de 
scbrijver. " 

»Hoe goedkooper de aanbevolen 

"KENNISGEVIN G 
de Heer SCH REEFEL heeft de 

eer U er van in kennis te stellen, dat 
hii per 1 November op eigen ver- 

zoek den dienst van Autohandel 

A. SMELT verlaat en zijn eigen 

reparatie atelier in het oude pand 

Balowerti 32 
heropent. 

Noodigt langs dezen weg de klanten 

uit de oude relaties te willen her- 

nieuwen. 

Terwjl bij zich zal beijveren Uw 

vertrouwen waardig te zijo. 

  

ia het kader daarvan een ,,terrorisatie- 

bombardement” beteekent, 

Voor opleiding en materieel voor 

de bescherming tegen gasgevaar en de 

bestrijding van de gevolgen van den 

gasaanval, geeft de scbrijver tal van 
waardevolle gegevens. 

Voor de volgende nummers vao het 

studie-orgaan worden tal van belang- 

wekkende artikelen aangekondigd, 

  

Sterftecijfer in de unie nog 
steeds te hoog. 

Kaapstad, —g— 

Volgens dr. E. H. Cluver, secretaris 
van Volksgezondheid voor het Zuid- 
Afrikaansche Genootscbap voor de 
Bevordering der Wetenschap, zija de 

medische diensten in de Unie niet vol- 
doende doeltreffend. Want bet geboor- 
cijfer betreft, wijst dr. Cluver er op, 

dat de natuurlijke aanwas der blanken 

is Zuid-Amerika nog hoog is in ver 

gelijking met andere landen, hieraan 

is Zuid- Afrika's betrekkelijk hooge 

geboortecijfer toe te schrijven. Dit cijfer 

daalt echter geleidelijk, terwijl het sterf- 

tecijfer niet aanmerkelijk afneemt. In 

1911 was bet geboortecijfer 322 per 

duizend en het sterfteciffer 10,4. Ia 

1937 is het geboortecijfer reeds gedaald 

tot 24,9 terwijl het sterftecijfer feitelijk 

ooveranderd op 10,l is blijven staan. 

De patuurlijke aanwas der blaoke be- 

volking is in die 26 jaar dus gedaald 
vas 21,8 tot 14,8 per duizend. 

Het srerftecijfer bij kinderen beneden 

de 12 maanden neemt geleidelijk af. 
Dit is gedaald van 82 per duizeod in 

2 1919 tot 57 in 1937, maar is toch nog 

buitengewoon boog. vooral daar feite- 
Pa 

schuilplaats uitvalt, hoe beter”, z00 ! lijk al de sterfgevallen door maatrege- 

betoogt Ir. L?G. Voiker in eeo uit 
voerig artikel “over de ,,garage-schuil- 
plaats” wasrvoor, bij aan de hand van 

talrijke schetsen tal van waardevolle 

gegevens verstreft. De garage-schuil- 

plaats'is voor Nederland vooral van 

belang in verband met den hoogen 

stend van het grondwater, die den 

bouw van ondergrondsche schuilplaat- 
sen bemoeilijkten zeer kostbaar maakt. 
Met betrekkelijk eenvoudige middelen 

kan de garage-scbuilplaats aan het 

gestelde doel beantwoorden, In een 
kostenberekening komt de schrijver tot 

gen bedrag van f 10.— per hoofd, 

Wanneer een garage als schuilplaats 

(scberfvrij) wordt ingericht. 

J.H.v. Riesen bespreekt , uitvoerig 

het out van luohtbeschermingsoefenin- 

gen op de kaart en wat met deze 

oefeningen samenhangt. De zelfbescher- 

ming vooral de collectieve, moet erio 

betrokken worden. ,,Alleen als dit zeer 

lastige probleem op de kaart en den 

plattegrond is opgelost, en daarna in 

de. practijk herhaaldelijk is toegepast, 

gaat de luchtbescherming leven, krijgt 

zfj inhoud en dwingt tot Belangstelling 

van de zijde der passieve bevolking.” 

Tenslotte wijdt G, Kloeg een zeer 
uitvoerig en gedocumenteerd artikel 

aan de gagsbescherming."Na een histo- 

risch overzichy betreffende de toepas- 
siog van strijdgasseo gedurende den 

wereldoorlog, komt schrijver tot den 

totalen oorlog en maakt duidelijk, wat 

lea op hygienisch gebied hadden kuo- 

 nen worden voorkomen. ,,Verreweg 
de meeste sterfgevalle: bij zuigelingen 

Zijo indirect te wijen aan ondervoe- 

ding, vooral aan een tekort aan melk 

en verwaarloozing in andere opzichten. 

De ziekte, die op bet sterftecertificaat 

wordt aangegeven, duidt slechts de 

kwaal aan, welke in de meeste geval- 

len een lichaam aangetast heeft dat 

reeds als gevolg van ondervoeding 

zZijn vermogen om aan de ziekte weer- 

stand te bieden hegft verioren” 

klaarde dr. Cluver, 

ver-   

Verkiezing lid 
Stadsgemeenteraad. 

De fd. Burgemeester van Kediri 
maakt bekend, dat het Stemkantoor 
den 3lsten October a.s. om 7 uur 
des avonds ten Gemeentehuize bijeen 

zal komen, voor de aanwijzing van 
Ea lid van den Stadsgemeenteraad 

van Kediri, zulks in de plaats van den 
op Il October j.l. tot lid van den 
Stadsgemeenteraad verkozen candidaat 

Ir. A. NOBBE, 

die den voor het aannemen van zijo 

verkiezing- gestelden termija zonder 

kennisgeving heeft laten verstrijken, 

KEDIRI, 27 October 1939. 

  

Te Huur 

In de Bandarlorstraat No. Il a. 

Een groot huis Huur f 30,— 

's maands. 

Hoofdgebouw: Groote voor —en 

achtergalerij met 4 slaapkamers. 

Bijgebouwen : Zeer ruime garage. 

Drie kamers, kcuken, badkamers en 

W.c. 

Grooten tuin v6dr en achter, met 

vruchtboomeo. Alles bandjirvrii. 

Te bevrageo bij de 

Ked. Snelpersdrukkeri). 

mana 

Gevestigd per 1 November 1939 
W. Kampschuur 

1 Arts 
Genees—: heel—: verloskunde. 
Spreekuren : 8 — 9 v.m. 

4.30 — 6 n.m, 
Baloewertistr, 25 telf, 61 

KEDIRI, 

Houtsnijwerk. 
Wij hebben een 

keurcollectie 
Japara's houtsnijwerk ontvan- 

gen zooals: 

Presenteerbladen. 

Poederdoozen, 

Sigarettekokers 

Inktkokers 

Broodplanken enz. enz. 

Wij raden U aan om gauw 

Uw keuze te doen, aangezien 

alles grif weggaat. 

Beleefd aanbevelend, 
TOKO 

»SOEN" 
Aloon - Aloonstraat Teif. 63 

  
  

    
  

  

»van 5 tot 10 cent". 

.Mtenten: N. V. Handel My. biintzel & Sehumacher”” 
  

    

  

   

                    

    

iv 5 kle endruk 

Op Scbaal 1: 500.000 

waaris opgenomen: 

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

DE AUTOWEGEN -ATLAS 
van JAVA MADOERA en BALI 

1 2,75. 

op stevig ivoorcarton 

met Cartonnen omslag e» linnen rug, 

in totaal 9 aansluitende kaarten compleet bijgewerkt, en 

alle berijdbare wegen 
Kilometerafstanden van plaats tot plaats 

Hooid-Afstandstabel voor grootere afstanden 

Bergen en plaatsen met hoogte-cijters 

Spoorwegen, Vliegvelden, Ondernemings - fabrieken 
Pasanggrahans eo vele aanwijzingen voor toerisme. 

Verkrijgbaar bij de Ked, Snelpers. 

  

1 

  

Vichy 

    
      
  

Source de Beaute 
Wetenschappelijk samengestelde 

preparaten voor verzorging en 

verfraaiing der huid. 

RESIDENTIE APOTHEEK 
Telefoon No. 52 

- 
  

  

TPP IT 

PROTESTANTSHE KERK 

Hollandsche Kerkdiensten. 

  

Maleische Kerkdienst. 

H, B. Matulessy. 

3t. Oct. '39 Kediri 7.— uur nm. 
Herdenking voor Revormatie- 

Luther Maleisch en Javaansch 

Gemeente samenkomst. 

aa 

OOST - JAVAANSCHE KERK 

lederen Zondag 

dienst 9 u. v.m. 
Te Kediri 

Blitar, Toeloengagoeng, 

(Baloewertistraat) 

Ngandjoek, Paree, 

  

  

ROOMSCII-KATHOLIEKE KERK 

lederen Zondag. 

te Kediri Je H. Mis 6 uur v. m. 
2e H. Mis 7.30 uur v. m. 

Lof 5.30 uur ». m. 
te Blitar 6 uur v. m. Stille H. Mis 

7.30 uur v. m Hoogmis 

5,30 uur n. m. Lof 

Osderricht Kath. Javanea 6 uur n.m, 

Nieuwe zending. 
Dunlops Puur 

Vruchiensap, ni.: 

  

Djeroek Press 

Lobi-Lobi sap 

Papaja » 

Ananas x 

Zuurzak » 

Belt u op No, 62 

Hoogachtenda, 

TOKO 

»MADIOEN” 
KEDIRI Teif. No. 62. 

—. 

PETROMAN COMFOREN, 
Wij ontpakten zoojuist 

De Nieuwe 

Modellen 1939 

en noodigen U uit tot een be. 

  

  

  

zichtiging dezer 

Schitterende en Practische 

Petromax Comforen. 
Verkrijybaar bij : 

Toko Wed. 

Tan Bing Wie 
Klentengstraat No. 90, 

KEDIRI, Tel. No. 149. 
    

TENG HONG TJIANG 
VENDUHOUDER —  COMMISSIONNAIR 

    
TRANSP 

KEDIRI — Kle . No, 107 
  

Groote Commissie Vendutie 

te bouden in bet Maxim Theater 

Hoofdstraat — Kediri. 

op 1 November '39, v.m, 9 uur. 

Van meubilair en een groote partij 

kaens en batikwerken van Solo, 

Djocja en Pekalongan. 

Kijkavond, 31 Oct. 

5 tot 7 uur n.m. 

1939, van 

  

Voor Uw meubilair en ontwerpen 

geroutineerde toekangs eo eerste kwa- 

liteit meubelhout. 

Zeer billijk io prijs en levering op 

garantie. 
Voor Uw venduties gegarandeerd 

goede resultaten. 

lopakken voor alie plaatsen. 

 



  

BUITENLANDSCH 
OVERZICHT, 

Overgenomen van de Ind. Crt, 

DE VLOOTPLANNEN. 
  

Twijfel over de beslissing. 

De maritieme medewerker van het 

»Alg. Hbl." hezft naar Aneta seint, 

opgemerkt dat men sceptisch geworden 

is ten aanzien van de aanstaande be- 

slissing over de vlootplannen, nu de ter 

zake gedane belofte na vijf maanden 

nog riet is ingelost. 

Noch de torpedeering van ,,Royal 

Oak”, noch de resultaten van de vlieg- 

tuigacties hebben doen twijfeleo aan 

de waarde van slagschepen. De ,,Ro 

yal Oak” werd het slachtoffer van 

onvoldoende waakzaambeid, waardoor 

een Duit.ch: onderzeeboot de kans 

kreeg om drie torpedo's op korten 

afstand af te vuren. 

Ia een barmonisch samengestelde 

vloot hebben de strijkrachten boven 

water een ovmisbare taak en zeker 

geidt zulks voor lodi£, waar een aan- 

valler lange verbindingslijaen zou moe- 

ten volgen en beschermen. Pas wan- 

neer de slagkruisers in zicht komen, 

kuonen wij geruster zija over de ma- 

van Nederlandsch- ritieme defensie 

Iodig, 

De ,beschermer” der neutrale 

landen. 

Moskou, 27 Oct. (Havas), Dagelijks 

wordt de an'i-Britsche en ook anti- 

Amerikaansche campagne der Sovjet- 

Russische pers duidelijkers vanzeifspre- 

kend is deze campagne gericht tegen 

de ,heerschende klasseo”, ,reactionaire 

grozpea” op ammunitie- 

fabrikanten van deze landeo, 

Frankrijk wordt betrekkelijk ge- 

spaard, met uitzonderling van eenige 

tegen Lton B'um en Jouhaux gerichte 

aanvallen, die vergezeld gaan met ka- 

rikaturen e» nog al miide zinspeliogen 

op de ,,vervolging der Fraosche com- 

munisten”. Waarnemers te Moskou 

wijzen erop dat de redactewren der 

Sovjet-Russiche bladen met verrassende 

loyaliteit de richtlijoeo der Duitsche 

propaganda, die ten doel heeft een wig 

te drijven tusschen Engeland en Fran. 

krijk, volgeo. 

Ook wordt gewezen op de in So- 

vjet-Russiscbe verantwoordelijke kric- 

tegen de 

gen steeds meer tot uiting komende 

tendens om Sovjer Rusland de houding 

van beschermer der kleine, neutrale 

staten te doen aannemen. Ineen beden 

in de ,Izvestia” onder den titel van 

»De kleine landen in de tanden der 

blokkade” gepubliceerd artikel wordt 

verzekerd dat ,bij bet opmsken van de 

balans na verloop van twee oorlogs- 

maanden blijkt, dat de kleine landen 

in een weinig benijdenswaardige posi- 

tie verkecrev, 

Behalve dat de kleine neutrale mo- 

gendheden tengevolge van den ooriog 

De Siegfried-S 

  
    

Nu van Engelsche zijde is meege- 

deeld, dat men een complete fotogra- 

fische kaart van de Siegfriedlinie beefi 

kunnen samenstellen, nadat vliegeniers- 

verkenners bun werk hadden gedaan, 
kunoeo wij, 200 schrijft een corres- 

pondent van de ,Msb.”, daar eenig: 

bizonderheden aan toevoeyen. 
De Siegfriedlinie is op vele plaat eo 

&&a groote Neurenberger speelgoed- 

doos, zij bet cea ander Neurenberg, 

daa met dien paam gewoonlijk in ver- 

band werd gebracht. Ook een ander 

Neurenberg dan dat van den vrede, 

Onder welk motto immers de Reicis- 

parteitag 1939 dit jaar moest zija ge- 

houden, 

Onder die 

nochtans 'niet soldaten 

wat ook niet bet echte Neurenberger 

bouwdoos verstaan wij 

en karonoen, 

speeigoed uit den vredestijd is. Maar 

  

wel de boereobehuizingen en schuren, 

de paardenstallen en de boompjes, — 

we kennen dat ailemwasl nog wel uit 

onze vredige kinderjaren, toen trou- 

opvoedkundig   wers loodeo soldaten 

tekampen'hebben met hun econbmische | 

nooden en enorme: sommen' vdoc be- 

wapening moeten. worden uitgegeven, 

wordt huo hachelijke neutraliteit door 

gewelddadige schending bedreigd: ter- 

wijl hen het gevaar dreigt dat hun 

grondgebied in een slagveld zou kuo- 

nen worden veranderd, oefenen de 

imperialistische mogendheden voortdu- 

rend druk op hen uit”. 

In een ander artikel in de ,,Izvestia” 

wordt getracht aan te tooneo dat het 

Britsche parlement niet de belangeo 

van het Engelsche volk vertegenwoor- 

digt, doch dat het. slechts de zaak der 

bevoorrechte, heerschende klassen en 

ammunitie-fabrikaaten behbartigt. 

Letland. 

De Russische troepen komen aan: 

Riga. 29 Oct. (Aneta Trausoc.). 

Offcizel wordt gemeld, dat heden 

om 10.00 uur het eerste transport Rus- 

sische troepen aan het Letlandsche 

grensstation Zilupe arriveerde. Het 

werd ontvangen door vertegenwoordi- 

gers van bet Letlandsche leger, terwijl 

volksliederen van beide landen werden 

  

gespeeid, 

De repatrieeringsovereenkomst 

met Duitschland tot stand 

gekomen, 

Riga, 29 Oct. (Aneta Transoc.). 

Zondag werd, na onderbandelingen 

die drie weken hebben geduurd, het 

verdrag tusschen Duitschland en Let- 

land iozake h-t repatrieeren van de 

Duitsche minderheid, en alle daarmede 

ia verband staande vraagstukker, zo0- 

als het recht van ieden van de min- 

derbeid voor bet opteeren van cen van 

de beide landen, geparafeerd, 

Finland. 

Herlevende hoop op een regeling 

met Rusland. 

Helsinki, 29 Oct. (Aoeta Reuter). 

Terwijl de meest strikte geheimhou- 

ding wordt betracht ten aanzien van 

de eischen van Rusland en den aard 

van betantwoord van Finland, heerscht 

algemeen optimisme te Helsinki. 

Gemeend wordi, dat ee» vrieoschap- 

pelijke regeling zal worden bereikt, 

Italie. 

Kolonisten naar Lybit. 

Milaap, 28 Oct. (Transocean). 

Heden vertrokken drie Italiaanscbe 

stoomschepen van Venetit met kolovi- 

sten aan boord, die bestemd zija voor 

de nieuwe landbouwkolonies in Lyb &. 

Dit zija de eerste groepen van de twee- 

de colonne kolonisten, die de woestija- 

districten, die gereed zijo gemaakt voor 

den landbouw, zullen bevolkes. 

De kolonisten ten getale van 18.000 

  

  

personen zijo afkomstig uit verschillen- 

de deelen van Boven-lralis Dz gouver- 

neur van Lybi&, maarschalk Italo Ba'- 

bo, was bij bun vertrek aanwezig. 

peelgoeddoos. 

als iets zeer onverstardigs werden be- 

titeld. Dat oorlogsspeelyoed ziet men 

nu weer overal in de speelgoedwiokels 

en hun etalages. 

Het is vaak een modern slagveld in 

optima forma. Dz soldaatjes, oatuur!ijk 

van Ersatz, dragen moderne helmen. 

Bunkers, hangars, verkennings- en 

bombardementsvliegtuigeo, 

mitrailleurtjes voltooieo deze slagvel- 

den in miniatuur. Een verstandig ouder 

zet dat nocbtans niet als paedagogi- 

sche Bescherung onder den Kerstboom, 

als symbool van dco vrede en laat bet 

tanks en 

evenmin dieneo als verjsargescheok. 

Io de Siegfriedlinie heeft men als 

met een Neurenberger bcuwdoos overal 
kuostmatige boeren- en arbeiderswo- 

ningen neergezet Gordijntjes en verlaten 

dingen op de erven ontbreken niet. 
Het is immers, 200 moet het lijken ais 
net echt, gegvacueerd land. Hier en 

daar hangt een raamversiering wat 

scheef en een oude klomp bijv. breekt 

de kunstmatige entourage. Het moet 

alles zooveel mogelijk natuurgetrouw 

wezen, — maar in waarheid zijn bet   
  

   buokers! en. geschutcamotflages, 'De 
omgekeerde fsmnetkeursiidee opsettelijk 
in Obrlogs- en aanvalskader aange- 

bracht, 

Zoo is het ook met de heuvels en 
heuvelrjes en de schilderachtige land-, 
en bosch- en hofpartijen io het imitatie 

lieflijke, waar zeer verraderlijke land- 
schap. Mesthoopen ea booischelven 
zija evenzoovele oorlogsnesteo. 

Argeloozen bebben zich weleess 
afgevraagd, hoe het in 's hemelsnaam 

mogelijk was, dat een naleveling mid- 

den in de verdedigingswerken en toen 

alles wat maar kon, wegvluchtte of 

werd weggedreven, daar desondaoks 

toch een bekoorlijk landhuisjen eerzette. 

   Het werd in werkelijkheid een fortje- 
in-vestzak -formaat, Het was in die 
dagen ook, dat ia het kuostmatige 

landschap van Siegfried Neurenberg 
langs de wegen aardige tentjes voor 

limonade, melk en chocalade verrezeo. 
Io. waarbeid zija het geen melksalon- 

netjes maar bunkers en deze zijo onder 

den grond met elkaar verbonder. Zoo 
bevinden zich in deze zonderlinge 
bouwdoos tal van verrassende dingen, 
die er kinderlijk eenvoudig ea oerbur- 

gelijk uitzien, maar op oorlogs-suprises, 

dat wil zeggen op dood en verderf, 

zija ingesteld. Dat is tenminste opzet 

en bedoeling. 

  

Berlijn na vijf weken oorlog, 

    

De duisternis en de distributie berokkenen den bewoner van de 

rijkshoofdstad moeilijkheden.— Nachtmerries der donker avonden. 

Neiging tot geld uitgeven. 

  

NIJPEND GEBREK AAN ZEEP. 

Berlijn, 8 October. 

Op dezen met zonlicht overgoten 

Zondag is het mosilijk zich voor te 

stellen, dat men woont in de hoofdstad 

van een Rijk, dat zich sedert vijf we- 

ken met andere rijken in oorlogstoe- 

stand bevindt, dat reeds 11.000 en 

meer burgers op de siagvelden heeft 

verloren en in het vooruitzich lecft, 

straks nog tallooze veelvouden van 

dit getal te moeten offeren. En toch 

is dat de harde werkelijkheid. 

Onder het raam van mijn werkka- 

mer klinken jubeleode kinderstemmen, 
jonge moeders drukken ccguette kin- 

derwagens voor zich uit, de school- 

jeugd snelt per fiets voorbij en lacht 
even onbekommerd als een ba!f jaar 
geleden, tozn de lente io aantocht was 

ea het volk sog van den prins geen 

kwaad wist. Een oogeoblik droomt 

men den zozten droom, dat het vrede 

is. Dan herionert men zich met schrik, 

dat men leefr tusschen twee oorlogen. 

Op eike &rage van ons trappenbuis 

staam voor elke woningdeur met water 

of zand gevuide emmers en daarnaast 

bezems. Alle vensters thuis zija voor- 

zien van extra rolgordijnen van zwart 

papier' die tegeo zonsondergang afge- 

rold worden en de woningen lichtdicbt 

van de buiteowereld afsluiten. Ia het 

sousterrain is onze .bomvrije” kelder, 

nu eindelijk volgens voorschrift inge- 
richt en door de goede zorgen der 

dame, die hier commandante is, en 

door geschenken der bewoners wat 

gezelliger gemaakt dan in den eersten 

nacht toen de sirenes lociden, die we 

sindsdien niet meer hebben gehoord. 

Alle kelderramen szija maar straat 

en binneoplaats toz door zandzakken 

beschermd, die er na eenige dagen 

regen wat vies en slordig uitzien en 

door permarente door plan- 

ken bijeengehouden granaatsplisterop- 

zullen 

straks 

vangers vervangen moeten 

worden. 

Ofschoon we in een der drukste ver- 

keersstraten van bet ,verre westen” 

wonen, waar nog zes weken geleden 

tot 2000 auto's per uur werden geteld 

(die nu tot geen honderd zija achteruit 

geloopen), 'is vaa verkeer niet veel 

meer te bemerken. De meeste auto's 

staan nu met leeggeloopeo banden op 

stapeltjes steenen ,,atifgeboekt”, mis- 

schien slechts enkele weken, 

waarschijolijker echter voor jareo. De 

reserve-baoden zija ingeleverd. De 

eigenaars zitten in de ceintuurbanen, 

in de ondergrondsche spoorwagens, in 

de steeds minder talriik wordende 

autobussen, in d: overvolle irams of, 

als ze nog jong en beweeglijk genoeg 

zija, op de zooeven gekocbte fiets, 

Wwaarmee ze nog wat 

voor 

onwenning om- 

gaan. 
In den binvenzak hebben ze van 

moeder de vrouw een deel van de 
vleescb- en broodkaarten meegekre- 

geo, omdat sinds een week de restau- 

rants en de clubs siecbts nog visch af |   
gestampte pot-zonder-vieesch vrij af- | 

geven. Terwijl de heer des buizes 

zucbtend over het niet meer gerzed 

staan van zija trouwen vier-,  Zes-, 

acbt- of twaalfcylinder, eeo balf uur 

en meer zija vertrek moet vervroegen, 

wat intusschen nog minder erg is dan 

ziju wederom zeer verlate thuiskomst. 

Want dat is het, vooral op regeaach- 
tige avonden, zoo absoluut pikdonker 

in Berlja (de tijdelijke ,,verlichting” 

schijot alweer tot het verleden te be- 
hooren), dat men, uit op zicbzelf niet 

al te schitterend verlichte lokalen ko- 
mend, te minste vijf minuten noodig 

heeft om zonder gevaar de eerste 

stappen te kuonep wagen. Wat helpt 

her, dat men in zija kooopsgat het 

Dieuwste product der actueele industrie, 
een koocp van fosfor draagts wat 

helpt bet, dat men ev:n waagt den 

overgang van bet trottoir naar de 

straat met een mat gloeiend zaklampje 

te ontdekken, de dikke duistersis Iigt 

z00 dreigend over de nachtstraat, dat 

men zich hulpeloos als een blinde voelt 

en dankbaar is, het eigen buis na lang 

zoeken toch weer te hebbeu terugge- 

vonden, 

Voor velen ziju deze nachtmerries 

der dookere avonden bet meest neer- 

diukkende van den oorlogstoestand in 

het binnenland, Drukkend zijn natuur- 

ljk ook de beperkingen, de rantsoe- 

nen, bet ontbreken van dingen, waar- 

Op men steeds prijs hecft gesteld zonder 

er aan te denkea, dat ze ooit schaars 
konden worden. Bovenaan staat het 
werkelijk nijpeod gebrek aan zeep, 

zeep voor handen en gezicht, zeep 

voor de wasch. Per maand en per 

persoon 250 gram zeepnoeder (Persil) 

en 125 gram kernzeep of ,eenheids- 

zeep” is niet overdadig. Daarentegen 

wordt zeer voldoende brood uitgedeeld. 

Gaat men op deze dingen dieper io, 

dan blijkt in ,,het laod der organisa- 

tie” de regeling der kaarten z00 inge- 

wikkeld te zijo, en zoo vaak te wor- 

dea gewijzigd, dat det baast niet 

mogelijk is, dat een leek- daarin dea 

weg vindt, Ea zelfs ovze huismoeders, 

die uren per dag verliezen met ia file 

staan, moeten als leeken worden be- 

schouwd.   

   Ben poging om tot een eenigszins 
juist overzicht te komen, is de volgeo- 

de tabel, die de hoeveelheden levens- 
middelen aangeeft per week in gram- 

men of (bij de melk) in liters : 

38 
8, 8 3 

8 8 8 9 £» E 
2 2 0... 
a ? ? s » 

Volwassenen 2400 500 270 62.5 — 100 
Kinderen « 

tot 6 jaar 1100 250 80 62.5 0.75 100 

Kinderen van 

6—14 jaar 1700 500 205 62.5 0.25 100 

Zwaar 
arbeidenden 38001000 392.562.5 — 100 

Zeer zwaar 
arbeidenden 48001200 740.- 62.5 0.50 100 

Suiker Andere levensmiddelen 
250 150 

250 150 

250 150 

250 150 

250 150 

Dat ziet'er op het eerste gezicht nog 
al eenvoudig uit. De practijk is echter 

anders, nl. een triomf der bureaucra- 

tie, Deze levensmiddellenkaarten zija 

ware puzzles met haar indeeling in 

groote en kleine en heel kleine vakjes, 
haar geldigheidsgrenzen en haar daar- 

door tot overdadigen inkoop lokkende 

bizonderheden. 

Daar komt nog bij, dat we hier tal 
van andere zaken: schoenen, kleeding- 

stukken, wol, katoen, kuostrijde, enz. 

enz. ook nog slechts op kaarten kuc- 

nen krijgen, om van benzine en olie 

maar viet eens te spreken, daar deze 

kostbare dingen nog slechts ter be- 

schikking zijo van de 5 often hoogste 

10”, der auto-eigenaars, die nog—en 

dan onder scherpe contrSle—door stad 
en land mogen rijden (en ook dat nog 

zoolang bet duurt !) 

Ofschoon de  volksdiscipline in 

Duitschland altijd groot is geweest, en 
in deze bange tijdea de meeste Duit- 
schers wel voelen, dat ze solidair met 

buo regeering moeten blijven, ziet men 
toch ook de wonderlijkste verschijnse- 

len. Het meest opvallendis de neiging 

om geld uit te ggven. De theaters, de 

restaurants, de bioscopen 'zitten weer 

stikvol, sinds men zich aan de dikke 
duigternis heeft gewend : gekocht wordt 

wat los en vast is. Daarbij, koddig 

genoeg, meestal dingeo, die mea ab- 

soluut niet noodig heeft. Men schijnt 

toch bang te zijn, dat steaks het geld 

weliicht minder waard wordt.” Dat is 

wel onwaarschijolijk, maar de schrik 

zit er bij de oudere generaties, die den 

Wereldoorlog en de inflatie hebben 

meegemaakt, nu eenmaal if. 
Gaat bet ons slecht? Dat zou ik 

niet durven bewereo. Vooral aan brood 

ootbreekt het niet en boter zouden we 

goed kunnen gebruiken. Dat er z00 , 

weinig zeep is, is onaungeoaam. Maar 
overigens: als bet z66 blijft, is de 

oorlog nog te verdrageo. Kwamen 

niet de gewonden, lezen we niet de 

vele advertenties met de namen der 

gesneuvelden, ontbraken niet de auto's 

Op straat en was ket '4 nachts niet 

z00 dreigend donker, dan zouden we 

eerlijk gezegd niet al te veel van den 

oorlog merken. (Hier protesteert de 

huisvrouw |) Maar we hebben hier al- 
len het drukkende gevoel, dat we nog 
pas aan het begin staan. Daarom staan 
Onze gezichten 200 erostig..., 
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