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MEDEDEELING. 
Seleefde mededeeling, dat de 

Snelpers drukkerij op Maandag 

on Dinsdag ddo. 13 en 14 Nov. 

a.s. gesioten zal zijn, in ver- 

band met de Garebeg Poeasi 

MEA LAS LLANNAAAN 

  

  

Lyra. 

We vernemer, dat de heer H.O. 

Niochritz, manager van Muziekhandel 

Lyra tbavs niet meer bij b.g. zaak 

werkt, 
Dit bericbg zal voor velen een teleur- 

stelling  zijn, aangezien de heer 

Ninchritz zich steeds als een prettige 

zakenman en goede vriend laat keo- 

nen. “ 

Zijo 

bzkend. 

plaatsvervanger is nog niet 

Gemeenteverkiezing. 

In verband met de afwijzing van 

den heer M.F. W. Fransz als lid' van 

de Gemeenteraad, zal het stemkantoot 

ap Woensdag 15 Nov. a.s. te 7 uur 

n.m. weer samenkomen ter aanwijzing 

van zijo verbanger. 

Dit zal dan de Sde zitting zijn om de 

@pvolger van Mc. Kroon in de Raad: 

aan te wijzeo. ar 

Openluchtspel Poehsarang. 

A.s. Zondag 12 Nov. om 6.30 u.o.m. 

zal te Poehsarang het Bijbelsch myste- 

riespel ,, Akrabam" opgevoerd worden, 

Verschillende hooge gasten 

buiten hebben huo komst reeds aan- 

gekondigd. De belangstelling voor deze 

spelen, door gewone dessamenschen 

vitgevoerd, blijft een levendige be- 
langstelling wekken, .ook' ver buiten 

Kediri. “1 

Moge het weer de openluchtver- 

tooning gunstig zijo ! 

van 

Padvinderij. 

Woensdagmiddag j. I. werden de R.K. 

padvinders albier ter eere van St. 
Mubertus op cen bioscoopje getracteerd. 
Na cen reeks van mooie voorfilmen 
kregen 2e een spannende cowboyfilm 
te zien, waar cen ieder enthousiast was 
over de prachtige en opwindende too- 

seelen in de wildernis. 

De St. Hubertusdag was ce groote dag 

voor de R.K. padvindersgroep, want 

de Aalmoezenier vierde zijn naamfeest 

en was bet het Patroonfeest voor de ver- 
kenners, 

De dag begon met een goede daad, 

vroeg opstaan en de. plechtige H. Mis 

bijwonen met alg. H. Communie. Voor 

de H. Mis bad de wijding. en de uit- 

deeling van de Sint Hubertusbroodjes 

plasts, Na: de H. Mis vormden)de ver- 
kenners voor den feestvierenden Aal- 
Inoezenier eco eerewacht. De Hopman 

en de verkeoners brachten hem een 

eresaluut, waarna de hopmao vamens 

Allen gelulewensschen uitsprak. Nog een 
saluut en joelend trokken de jongens 

schooiwaarts.   
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's Middays: had de instaliatie-plech- 

tigheid plaats: getrouw aan de oproep 

wareo alien om half vijf op bet kerk- 

plein aanwezig. In stilte trok men de kerk 

binnen enallen scbaarden zich rondom 

de vlaggeo. 

De Aalmoezenier sprak allep ernstig 

toe, de nadruk leggend op deernst vao 

de plechtigheid en van de zaak. Toen 

nam de installatie-plechtigheid cen aan- 

vaug. 3 

Duidelijk en correct klonken de ant- 

woorden van de te geinstalleerden door 

het ruime kerkgebouw. De beloften 

werden eveneens juist en met volle 

ernst afgelegd. Na atloop van de instal- 

latie werd het Lof rog bijgewoond. 

Met een hartig woordje deelde de 

Aalmoezenier aan het einde van de 
dag vroolijke souvercirtjes uit aan 

Leider, Leidsters en kindereo en hier- 

mede eindigdz de Sint Hubertusviering. 

Hedenmorgen is de familie Leefiang. 
met Ojongens, mecrendeels padvinders 

naar de Kloet vertrokken, alwaar ze 

een weck deokente kampeeren. 

We vernemen, dat een dezer dagen 
cenige Chineesche padvinders van Soe- 

rabaia hun kampeertent te Besoeki 

zullen opslaan. 

Voor de kampeerders zal het wel 

een prettige tijd zijn, dat ze eenige da- 

gen de drukkende hitte, die te Kediri 

ea Soerabeia heerecht met de koele 
berglucht kunnen verwisseleo. 

Sport. 
Bondselftal Kediri contra 

Bondselftal Madioen. 

Diosdagmiddag 14 November 

a.s. zal op het Koewakveld de ont- 

moeting plaats bebben tusschen 

de bondselftallen vao Kediri en Ma- 

dioen. In deze 2 laatste maanden zal 

dit de 2e keer zijo, dat /K.V,U. 

buitensteedsche voetbalvereeniging laat 

overkomen, een bewijs, dat ze de 

voetbalsport te Kediri op hoogere peil 

tracbt op te wekken. 

Opstelling Kediri : 

Soeratman 

Doel Dahlan 

Swie Liang Bakri Khoen Gwan 

Hong Liang Dajat v. Oorde 

Swie Gwan @ log Kwie 

Toegangskaarten : 
Buropeaoen tribune f0,40 

» staanplaatsen f 0,25 

Staanplaatsen f0,12 

Het is te hopen, dat Kediri dezen 

keer compleet zal uitkomen. 

RICHE THEATER. 

Offreert voor Donderdag 9 

t/m Zaterdag 11 Nov" '39 

»DERRIBRE LA FACADE" 
(Rue Michel No. 8) 

met Eric voo Stroheim — Gaby Mor- 
lay — Elvire Popesco e.a. bekende 

Franscbe sterreo. 
Een Meesterwerk, verfilmd 

vaar den roman van Pot Bouille van 
Emile Zola. 

»Derridre la Pacade” 

Ben Fransche film van beteekenis is 

nRue Michel No. 8”, ook wel getiteld 

»Derritre la Facade”. De regie, de 

teksten en het draaiboek zija van 

Yves Mirande paar den roman Pot 
Bouille van Zola. De film speelt hier 

de rol van cen spion achter de hui- 

zengevels. Een moord op de eigenares   

van een Parijsch flatgebouw, waar 

talrijke families woven, is aaoleiding 

tot een tocht door de wooingen van 

arme en rijke menschen, die io Ea 

groot buis bijeen zijs, hoe ver zij ook 

van e!kaar leven. Twee politie - in- 

specceurs orderzoeken her geval ea 

driogen in alle kamers bioven en vrij- 

wel overal zij op scbuldige 

menschen, die weliswaar niets met den 

moord hebben uit te staan, doch die 

ieder op zijn manier geheimen 'verber- 

gen moeten. Er zijn dieven en gok- 

kers, 

eerlijken, ontrouwe mansen en vrou- 

Oonwaardige ouders, diefachtige 

dienstbaden, enz. En wanueer aan bet 
einde de moordenaar gevonden is, die 

Daluurlijk de miost verdachte van alleo 

was, kan men hem alleen maar noe- 

men den meest schuldige van een troep 

scbuldige menschen. 

De film zou cyoisch en over-pavrant 

stuiten 

Ongure vreemdelingen, naive 

wen, 

zija geworden, indien er geen miide 
elementen door de geschiedenis waren 

gevlochten. Zoois er een jong meisje, 
dat voor haar blinden en lamwen va- 
der haar liefde verborgen moet houden, 

terwijl de vader zelf zijn bezoekers 

wonderen vertelt over zija schilderijen, 

die ziju docbter buiten zija wetea uit 

armoede moest verkoopen en dieleege 

plekken op den muur hebben achter- 
gelatep. En ook gijn er de messeower- 

per en zijo vrouw met een zingenden 

haan en verder zijn er de twee jolige 

politie-iospccteurs, die met veel men- 

schelijkheid en vriendelijk begrip door 

de kamers wandelen, en tensiotte nog 

de z00n van den president van het 

gerechtshof, die met scces pogingen 

dozt om zija van elkaar vervreemde 

ouders weer tot elkaar te brengen en 

daarbij in hooge mate verdacht wordt 

iets op zijn geweten te hebben. 

Zoo krioelen er talrijke levers achter 

de facaden der zwijgende buizen, le- 

vens, die er anders uitzien dan zij zich 

vertoonen en die cen kijk geven op 
de machten, waardoor het menscbelijk 

hart wordt beroerd, 

De dialogen in deze spannende, door 

en door Fransche film zija pittig ea 

vol ironie en ook zij helpen mee om 

deze verzameling drama's haar scherpste 
kanten te ontnemen. Zoodat degenen, 
die iets van het leveo weten, hier een 

interessaot schouwspel kunven zieo. 

MAXIM THEATER. 

Olfreert voor Vrijdag 10 t/m 

Zondag 12 November '39 

»HEART OF THE NORTH” 

(De Helden - Brigade) 

Eeo Warner Bros Technicolor film, met: 

Dick Foran — Gloria Dickson — Gale 

Page — Patric Koowles — Janet Cbap- 

man ea. sterren. 

Warner Bros brengt het publiek de 
cerste actie-film in Vollen Technicolor. 
nHeart Of The North” (De Helden- 

brigade )...... hoop avontuur aan 's 

werelds meest afgelegen grenzen der 

Beschaving . . . . een hoogst boeierd 
beldendicht over de berolsche ,Moun- 

ties” die altiid hun man krijgeo ! 

Vervaardigd in de scbitterende, na- 
tuurlijke kleuren van ,Robin Hood”, 

»God's Country Aod The Woman” 
e.a. Warner Bros meesterwerken. 
»Heart Of The North”, een machtig 

verhaal over De Heldeobrigade van 

Casada's Hooge Noorden ! 

Geen uniform welke meer gevreesd 
werd io actie, geen mannen welke 

  

meer bemind werden in vrede, dan 
Canada's heldhaftige ,, Mounties” ! 

Duizenden mijlen verderop.... sid- 

dert een bandiet van angst. 

een Mounties is op zija spoor! 

Avonturen van de Royal Canadian 

Mounted Police in het land, waar 
machtige bergpieken den hemel ont- 

moeten, waar bet onbekendz duizenden 
gevareo verbergt, waar de lippen eener 

vrouw eeo wildernis in vlammen zet- 

teo.., waar een handjevol dappere 

mannen ecen gansche natie - bewaken! 
Dat land is Canada... zie het in de 
pracbtigste natuur'ijke kleuren in de 

film ,Hears Of The North” 1 

Beo epos over de Heldenbriyade 

van het Hooge Noorden, de Befaamde 

Canadeesche Bereden Politie, en haar 
bloedige botsingen met de ruwe klan- 

tea uit deze afgelegen streken, die geen 

andere wetteo erkennen dan hun zelf 
gemaakte. Schitterende natuurtafereelen 
van God's Owa Country Ia Vollen 
Technicolor ! 

  

. Want 

Politie nieuws. 

Kaodar, wonende te Dandangan doet 

aangifte terzake diefstal van een rijwiel 

ter waarde van f 7,50, hetwelk onbe- 
heerd voor de auto-garage van den 
beer J.M. vas Bijsterveld, te Semam- 
pir was geplaatst.   

ngga 
ADVERTENTIE TARIEF 

GEWONE ADVERTENTIE! 
1 maal pi. ! 0.25 per r 

4 masal pi 

  

. 2 maal pi. (0.20 Per rogo 
tsen £ O.15 per regel.    

  

advertontie gereduceerd tari t. 
LOSSE ADVERTENTIEN BiJ VOORUITBETALING. 

22e Jaargang 

Door de Politie werd sangehouden 

de persoon van M., wonende te Ke- 

masa terzake diefstal van diverse goe- 

deren ter gezamenlijke waarde wan 

f 9,69 middels ondergraving 8 malen 

gepleegd, ten nadeele van B.K., P.,K., 
S..K., M,T., ea W., allen wonende 
buiten de gemeente Kediri. 

S., wonende te Kendaldojong dbet 

aangifte terzake diefstal van een rij- 

wiel ter waarde van f 7,50, hetwelk 
onbebeerd aan de Aloon - aloonstraat 
nabij toko ,Satoe” was geplaatst, 

Tegeo W., wonende te Pakelan werd 

P.V. opgemaakt terzake lichte mishan- 
deling van T., wonende te Ringinanom. 

D., wonende te Pagoe doet aangifte 

terzake diefstal van eeo rijwiel ter 

waarde van f 7,50, hetwelk onbeheerd 

san de Aloon -aloonstramt, nabij het 
restaurant ,Kit Nam Kie” wasgeplaatst. 

Aan de Aloon-aloonstraat nabij toko 
mVolta” vond een aanrijding plaats 
tusschen auto AG. 2001, bestuurd door 
de beer G. L., employ4sf. Tegowangi 
en dogcar G.K. 101 bestuurd door D. 
Wwonende te Bandarkidoel. De dogcar 
werd door de autobumper zwaar be- 

schadigd. Persoonlijke ongelukken kwa- 
men niet voor. 

  

d PULERS 
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 geheele we- 

reid verschaffan kan ! 

De radio ontvangst met Philips korte- 
golf-ontvangers is thans tot zulk een 

hoog peii opgevoerd, dat zij den 

luisteraars in Ned.-Indis een openba- 

ring zal zijn. 

Vraagt gratis demonstratie 

bij 

»L YRA" 
Radio Goldberg 

Kediri-Tel. 70 
Hoofdstraat 

VENDU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS. 

Teleotoon 2850. J.G.W. DEKKERS — 
  wan 

Emballeeren 
(Ook voor Europa en de buitengewesten) 

Transporteeren, 
Handel in Nieuw- en 

Tweedehandsch Menbilair. 

   



RICHE THEATER 
4 Nog Heden en morgen 

66 Goo sdtverode Pacet Iimwek osDerriare la Facade 
met sterren als, ERIC V. STROHEIM — GABY MORLAY — ELVIRE POPESCO — MICHEL Si- 
MON ea. Iedereen heeft iets te verbergen voor de politie| Zegt humoristisch-philosofische politie. Com- 
missaris 'in deze fascineerende film, en het verbaal geeft hem gelijk, want ook RU@ Michel 8 biijkt van 
buiten af bekeken een rustige woning vao eerzame burgers, maar wacht tot oothuld wordt wat zich 
achter den gevel van dit z00 ontschuldig uitziende huis afspeelt. UU zult vreemder en spannender 
belevennissen meemaken dan U ooit heeft kunnen vermoeden! Een nacht van vreemde belevenissen en 

spannend avontuur in Parijs !! 

Attentie! Zaterdagmiddag 440 u. Extra Voorstelling. 
Li Zondag 12 en Maand 

Het machtige en grootscbe filmwerk 

sOLYMPIADE “0 see 
vervaardigd door LENI RIEFENSTAHL. Een film, die ongetwijfeld niemand zal willen misseo. Vanwege 

  

  

—. 

  

  

  

    

het 2e gedeelte (tevens Slot) volgende week vertoond. 
  

  

  

MAXIM THEATER 
Heden 10 t/m Zondag 12 Nov. 

Warner Bros mooie Technicolor-film sHearth of the North” 
Gebeel in natuurlijke kleuren vervaardigd, geeft deze film een panoramisch beeld van de schitterende 

tradities en verrichtingen van het Canadeesche Bereden Politie-korps, ,, The Royal Northwestern Mounted 
Police,” 

Een machtig verbaal over de Helden-Brigade van Canada's hooge Noorden. 
Schitterende natuurtafereelen ! 
Actie en nog eens actie!! 

Zaterdagmiddag 4.30 u. 
Zondagmorgen 

—.. Zondagmiddag 430u. 
Maandag I3 en Dinsdag 14 Nov. 

ATTENTIE! 10. u. 

  

EXTRA VOORSTELLING! 

Meto visekwde seetin sOUT West with the Hardy's" 
met LEWIS STONE — MICKEY ROONY ea. sterren. Ditmaal gaan de Hardy's logeereo opeen groote 
farm. Actie... spanning... sensatie | 

avond door, Komt dit zien! 
Met Amerika's meest geliefde film-familie maakt U ecea gezelligen 

  

Luchtgevecht bij onze Grens. 
——— 

Een spannende Achtervolging op tweehonderd meter 

boven den Grond. 

Duitscher schiet Tegenstander neer. 
  

  

Een relaas van een Duitsche lui- 

tenantvlieger in de , Wesifaliscbe Lar- 

deszettung” brengt thans 'eenige op- 

heldering aangaande de oorzaak van 

het hevig geschutvuur, dat op een 

Dinsdagochtend en middag langs de 

Nederlandsche kust van Bems en Dol- 
lart werd gehoord. Het blijkt daaruit, 

dat Engelsche verkenningsvliegtuigen 

in gevecbt zijn yeweest met Duitsche 

luchtviegtuigen en door het Duitsche 

afweergescbut onder vuur zijn geno- 

men. 

In een lucbt gevecht, dat op twee 

honderd meter van den grond geleverd 

werd heeft deze Duitsche 
na een sensationeele jacht vlak boven 

het Eemsche akkerland een Engelsch 

patroullievliegtuig in brand geschoten. 

De Engelsche bemanning kwam er met 

enkele lichte verwondingen af, De 

jonge Duitsche militaire vlieger, die den 

Engelscbman na een ridderlijk gevecbt 
neerschoot, heeft thans een belang- 

wekkend verslag gegeven van de unie- 

ke manier, waarop de Engelschman 
trachtte hem te ontsnappen. 

luitenaot 

Het relaas 

n»Het was tien over drie Dinsdag- 

middag, aldus luitenant K, ,,toen ik 

klaar voor den start, ,/ergens in Eems- 

land” in mija machine zat, dat de lucht- 

wacbht een vijandelijken waarnemer 

signaleerde, die op drieduizend meter 

hoogte uit Noordelijke richting nader- 

de. Toen de Engelschman, dien wij 

aan zija machine duidelijk kondeo her- 

kenren, boven ons vliegveld was, 
steeg ik op. De luchtafweer kwam in 

werking en ik zocht de hoogte. De te- 

genstander zwaaide onmiddellijk naar 

het Westen af, op zoek naar eeo wolk, 

waarin hij zou kunven ontkomeo. Hij 

pam een scherpe bocht, zoodat mijn 

trefkans aanzienlijk minder werd. 

Ik zat viak achter hem aan en toen 

de Engelschman zag, dat ik niet loste 

schudden was, daalde hij zeer scherp 

en ging in een duikvlucht op een wol- 
kendek af, dat ongeveer tweehonderd 

meter dik was. Ik ging bem achterna, 

maakte een v0g scherpere daling, z00- 

dat het mij gelukte hem in te halen.   

Toen ik door het wolkendek heen was, 
en er aan den anderen kant uitkwam, 

zag ik ,den Tommy” net boven mij 

vit de woiken komen. 
Hij ging daarsa weer over in een 

duilkvlucbt. Eo toen begon een dolle 

jacbt, die bijoa niet te beschrijven is. 

Dz Engelschman was een goed, bandig 

en beweeglijk vlieger. ledere oneffen- 

heid in bet landschap, elk heken buis, 

iedere s'oot gebruikte hij om zich te 

dekkzr. Io een wilde jacbt zat ik vlak 

achter hem aao. De Eogelscbman slip- 

te tusschen boomen door en scheerde 

over de huizeo. Terwijl ik voorbijstoof 

kon ik duidelijk afgebroken boomtop- 

pen zich tegen de lucht zien afteeke- 

nen en kon ik kapotgereten struiken 

zien, Nuen dan dacht ik, dat de Tommy 

een huizendak zou raken en wegrukken, 

maar met een snelheid van driehonderd 

kilometer per uur sprong hij over elke 

hindernis. 
Er waren oogenblikker, dat wij 

slechts twee meter van den grond wa- 
ren, zoodat ooggetuigeo van dit lucht- 

gevecht zelfs meenden, dat de Ea- 
gelschman geland was. Maar dat duur- 
de maar even, want dan stoof de 

Tommy weer omhoog, om elken keer 
als hij over een hindernis springen 

wilde vao mij een volle lading in zijo 

kist te krijgen. Hij zatal dien tijd voor 

me, van ontkomen was geen sprake 
meer. 

De kennis van het landschap kwam 

me prachtig van pas. Ik ben namelijk 

io Bemsland geboren, zoodat ik pre- 

Ciest wist waar ik was, water kwam. 
Eindelijk —na eea nieuw salvo scho- 

ten—zag ik hoe de piloot zija machine 

Op den grond zette en hoe de drie 

leden van de bemanning uit het bran- 

dende toestel renden. Ik viloog dicht 

over ben heen maakte een korte bocht 
en cirkelde over hun landingsveldje. 

De Engelschen groetten me ea wuif- 

den met de beide handen in elkaar, 

alsof ze me na den ridderlijkken strijd, 

dien ik met hen mocht voeren, een 

hand wilden geveo, 

Ik maakte mijo kabineraam open en 

gaf hua een saluut terug. Nog den- 

zelfden dag, toen ik mija machine   

geland had, ben ik naar de plaats, 

waar bun machioe lag, teruggekeerd. 

Mijo tegenstanders wareo kort te voren 

weggeleid om te worden verhoord. 

Het waren luitenant Casey, de piloot. 
de waarnemer sergeant Tripp en de 

marcovistmitraillist Nelson. Het toestel 
was een Bristol. Bleoheimwaarnemer. 

De Engelschen hadden, toen de vieu- 

gels in brand raakten niet meer den 

tijd gebad het landinggestel te laten 

zakkeo maar hadden een buiklanding 

moeten maken op een aardappelveld. 

De vlieger ea de waaroemer werdev 
niet gewond, maar de marconist had 

cen schamp:chot gekregeo. Het dot 

me veel genoegen, dat deze dappere 

tegenstanders, die zich zeer ridderlijk 

gedroegen, ongedeerd in onze handen 

gevallen zijo. De Engelsche piloot ver 

dient voor z'D oovrijwillise prestatie 

de hoogachting, die geen Duitscher 
hem onihouden zal. 

  

Bizondere dienst 

te Haariem, 
    

    

Op initiatief van de Vereeniging van 
Jong-Hervormden te Haarlem zal in 
de Groote (St. Bavo)-ke-k een bizo 
dere avond-dienst gehouden worden. 
De bedoeling is, om raast de diensten 
van Zondags, in een bizondere samen- 

komst, alle zoekenden zonder 

Onderscheid, de boodschap van het 

Evangelie naar voren te brengeo, met 

bet oog op den ernstigen tijd van 

  

voor 

crisis der zekerheden op alle gebied. 

Als sprekers zulleo optreden Prof. Dr. 

P. Stegenga van Amsterdam, met bet 

onderwerp: 

De zieke wereld en haar genezing. 

Verder Dr. E. Emmen van Haarlem: 

met bet onderwerp: 

De dwaasheid van het Christelijk 

geloof. De toegang is voor ieder vrij. 

De eerste avond werd gehouden op 
19 October j.l. 

Gezinsbescherming. 

In de Zuiderkerk te Rotterdam zul- 
len een vijftal bizoodere sameakom- 

sten gehouden worden, waarin gespro- 

ken zal worden over de bescherming 

van het huwelijks ea gezinsleven. 

De groep predikanten, docteren, 

psycbiater, advokatan en paedagogen, 

die reeds jaren de bekenden spreeku- 

ren voor huwelijks- en gezinsmoceilijk- 

beden houdt, zal op die samenkomsten 

het woord voeren. 

Op Zondag 22 October spreek Ds. 

W.A. Zeydner over: ,Mag ik trou- 

  

  

  

wen?” en Dr. G. Brilleaburg Wiirth 

over: ,De ongehuwde.” 

Op 5 November Ds. ALA. Adriani 

over: ,De eindelooze verloving” ea 

Mr. F.J. Brevet over: ,Het doodge- 

loopen huwelijk”. Op 19 November 

Mr. P.B. Bouman over: ,,Het dubbele 

huwelijk” en Dr. van der Neut over 
»Eeozaamheid”. Verder op 3 Decem- 

ber Dr. Heidema over: ,,De geeste- 
lijkabnormale io bet gezio' en de Heer 

Steinz over: ,Het moeilijke kind”. 

Tenslotte 17 December Ds. Delleman 
over ,Man, vrouw en kind” en Dr. 

Eykman over: ,,Volwassen kioderen 

thuis”. 

Wat reeds verwoest werd | 

De Schweizerische Pressedienst geeft 

het volgende lijstje van oorlogswee 

voor de Evangelische Kirche, 

»De Oekrainische Evargelische ge- 

meenten, die z00 mooi es krachtig 

opbloeider, zija thavs onder Sovjet- 

heerschappij gekomen, staan onder de 

Bolsjevistische wergeving, hetgeen be- 

  

teekent, dat het, naar alle waarschijn- 
lijkheid, met deze beweging afgeloopen 
is. Van de Deutsche Evangelische Ge- 
meniaden ia Posen zijn 17 predikanten 
(door de Polep) naar elders wegge- 
Voerd zonder dat men ze tot dusverre 
heeft kunnen terugvinden ! Het ergste 
Wordt gevreesd, 

In de oorlogvoerende landen zijo 
theologische faculteiten gesloten of 
zullea binoenkort gesloten worden. 
Duitschland smolt reeds een heele rij 
samen. In Rrankrijk worstelt men met 
de zelfde moeilijkheid, nog verergerd 
door het feit, dat daar de faculteiten 
het noodige geld gaat ontbrekeo. Het 
kerkelijke hulpwerk aan de Duitsche 
vluchtelingeo te Paris is op gehoudeo, 
daar deze vluchteliogen geinterneerd 
werder. De Orthodoxz roomsche Aca- 
demie te Paris zag plotseling alle 
Bngelsche en Amerikaansche hulp op- 
houden, zoodat de hoogleeraren zonder 
inkomsten geraakteo. Het Centraal 
bureau voor kerkelijke Hulpactie te 
Geneve helpt hen tijdelijk met vcor- 
scbotten. Dit is de eenige, nog over- 
gebleven opleidingsinrichtin voor Rus- 
siscbe Orthodoxe geestelijken eo zij 
telt vermaarde docenten. 

De Nederlander 5 October. 
  

    

  

VENDU-ACCEPTEN 
verzilvering bij alle postkantoren, 
landskassen en agentschappen der 

Postspaarbank 

  

  

NEEMT NU EEN ABONNEMENT OP 

MU 

De 
MODE : 
REVUE 

MET EEN DUBBEL AANTAL . 
RADERPATRONEN . 

POSTSPAARBANK   

  

    EFFECTENBELEENINGEN 
Bi de agentschappen te Batavia (C)," 
Soerabaia, Msdan en Makassar. 

  

  

apa 

RADIO LUX 
Radio - Techniseh 

Snelpers Drukkerii. 

  

- Bureau — wepiri — 

  

Hoofdstraat Si 

Telefoon No. 60 

      

  
Wgj blijven neutraal . 

Alleen wij durven 

,De nieuwe Blaupunkt" 

Super Swing contant f 275—   
ook op afbetaling leverbaar. 

Annonceeren. 

  ( 
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BOERDERIJEN .SCHRAUWEN“ 

MULOWEG / MADJENANG 
Telefoon Ked. No. 225 1 

WATES 

PERCEEL-PAKISSADJI 
  
  
  aa 

Levert versche volle melk. 

Prima kwaliteit. 

Leverancier van de groote ziekenhuizen te 

Kediri en Paree en de meeste Doctoren 

ter plaatse,   Beleefd aanbevelemi 

L. H. SCHRAUWEN.



  

Prof. Dr. R. A. Hoe- 
"sein Djajadiningrat. 

Met pensioen. 

Uit zijn loopbaan. 

By koniokljk Besluit van 4 No- 

vember, no. 18, is aan professor dr. 

R.A. Hoeseia Djajadiningrat, lid van 

den Raad van Indit, op verzoek met 

ingang van eind December a,s. eervol 
ontslag verleend uit 's Kands dienst, 
onder dankbetuiging voor de gewichti- 

ge dieosten, door hem gedurende vele 
jaren aan den Lande bewezen. 

Prof, Hoesein stamt uit een regen- 
tengeslacht. Hy werd op jeugdigen 
leeftijd in den kost gedaan bij een 
Europeesche familie te Batavia en wel 
Op aandringen van den toeomaligen 

adviseur voor Inlandsche Zaken, wij- 

len dr. C. Snouck Hurgronje. 

Later studeerde hij te Leiden onder 

prof. Van Ophuysea ia de Taal-, 

Land- en Volkkunde van den Oost- 
lndischben Archipel. Hij scbreef een 

antwoord op een prijsvraag der Lite- 
rarische Faculteit in geroemde plaats, 
die in 1908 verlangde een ,,critisch 

overzicht van de in Maleische werken 
vervatte gegevens over de geschiede- 

nis van bet sultanaat vao Atjeh”. De 

verzammelde gegevens dienden te 
worden vegeleken met hetgeen om- 

trent die geschiedenis blijkt uit Euro- 

peesche bronnev. Het antwoord van 

den jeugdigen studeot werd met goud 

bekroond en gepubliceerd. 

Ia 1913 promoveerde R.A. Hoesein 

Djajadiningrat op een dissertatie, ge- 

heeten ,,Critische Beschouwing van de 

Sadjarah Banten”, een bijdrage tot 

kenschetsing van de Javaansche ge- 
schiedschrijving. 

In het begin van zijn Indische loop- 
baan werd de jonge doctor in Atjeh 

geplaatst voor taalstudie. Hij publiceer- 

de zija ,Vier Atjebsche Si Meuseu- 
kin.Vertellingen”, terwijl in '34 in 
twee lijvige deelen zijv Atjehsch-Ne- 

derlandsch Woordenboek is verschepen. 
Later heeft Hoesein Djajadiningrat, 

samen met zija joogeren studiegenoot 

Schrieke, op het Kantoor voor loland- 
sche Zaken gewerkt. Beiden werden 
hoogleeraar aan de nieuwe Rechts- 
hoogeschool. Hoesein voor het Mos- 
limsche Recht. 

Van de vple overige functies, die 

prof. de. Hoesein Djajadiningrat heeft 

bekleed, noemen wij die van voorzit- 

ter van het Java-lostituut te Diokja, 

adviseur van Voikslectuur. en. 

  

Parlement voor Indit. 

De petitie van de Inheemschen tot 
de Jweede Kamer. 

In de petitie, door loheemsche in- 
gezetenen van Nederlandsch - Indig 
tot de Tweed8 Kamer gericht, richten 
de voorstellere zich ooder meer nuar 
de staatkusdige peschouwingen, door 
mr. Tadjoedin Noor “en 'den heer 
Soecangkoepon bif wijze van stemmo- 
tiveering gegeven bij de behandeling 
van aanvullende begrootingen van 
het Departement vaa Oorlog tijdens 
de eerste buitengewone zitting van 
den Volksraad, zittingsjaar 1939/40. 

Hieraan is daarover bet volgende 
ontleend : 

De heer Soeangkoepon zet Uiteen, 
dat Nederlandsch- Indi2, wat de de- 
fensie betrefr, geheel op zich zelf is 
mangewezen en niet op Nederland'kan 
rekenen, dat door de situatie in Eu- 
ropa zelf in moelijkheden is geraakt. 

De eenige oplossing ia de” bestaan- 
de behoefte aan verdediging van de- 

  

  

OYLMPIA 
Schrijfmachines blijven toch al- 

tijd aan de spits. Deze wereld- 

beroemde Duitsche machines kunt 

U tegen bijzondere afbetalings- 

conditie te Kediri, ALLEEN 

krijgen bij de N 

N.V. Ked. Snelpers 

Drukkerij   
  

maa 

ze gewesten zou gevondeo worden in 
bet slagvaardig makea - van de In- 
heemsche bevolking, waarvoor ' de 

eensgezindheid van de verschillende 

bevolkingsgroepen vereischt zou zija, 

Om deze werkelijke eensgezindheid 

te bereiken, zou aan de verschillende 

bevolkingsgroepen hier te lande als 

Nederlandsche onderdanen gelijke rech- 

ten en verplichtingen moeten worden 

gegeven en opg legd. 

De heer Soecangkoepon meent, dat 
de regeering hierbij het hinken op 

twee gedachten in den weg staat. 

Aan den eenen kant wil zij deze ge- 

westen wel deel laten uitmaken van 
het Rijk Nederland, doch zij wil daar- 

bij de koloniale normen ten opzichte 

van de verhouding van Nederlard en 
deze 'anden practisch behouden. De 

regeering wil deze gewesten niet als 

gelijkwaardige onderdeelen van Ne- 
derland beschouwen. 

Spreker is van oordeel, dat artikel 

187 van de Grondwet de eenheidsge- 

dachte tot een illusie maakt en een 
gescheiden samengaan tot gevolg heeft. 

De eenheid van deze gebieden kav, 

naar spreker meent, alleea worden 

bewerktstelligd door het instellen van 

een volwaardig vertegenwoordigend 

lichaam, gebaseerd op en ia overeeo- 

stemming met de nationale en demo- 

cratische instellingen der Indonesitrs. 

Ook mr. Tadjoedin Noor steit de 
Instelling van een parlemeot voor. Dit 
z0u tot gevoly hebben, dat de voor 

Nederland zoo funeste geest onder het 
Indonesische volk omgescbakeld wordt 

tot cen geestdiiftige loyaliteit jegens 

Nederlaad, Met een volwaardig par- 

lement z0u de Regeering er zeker van 

kunnen zijo, dat de geheele Indonesi- 

sche bevoiking acter haar staat. 

Het probleem der defensie van Io- 

donesia z0u hierdoor een geheel andere 

beteekenis krijgen dan een loutere bij- 

dragen-kwestie voor de algemeene vei. 

ligbeid van een Nederlandsche kolonis, 
Het zou cen vraagstuk van de eerste 

orde worden, ja zelfs een levenspro- 

  
  

Hout s nijwerk. 
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 

- KEDIRI, 
  

    
  

Verkiezing lid Statsgemeenteraad. 
De fd. Burgemeester van Kediri 

maakt bekend, dat het Stemkantoor op 
Woensdag 15 November 
@.8. om ZEV@N uur des avonds in 
bet Gemeentehuis in opeobare verga- 
dering bijeen zal komen, ter aanwij- 
zing van den vervanger 

Heer: 

M.P. W. FRANSZ 
die zijo verkiezing tot lid van den 

Stadsgemeenteraad Kediri niet 
heeft aangenomen. 

Kediri, 10 November 1939. 

van den 

van 

menanam 

bleem voor het Jdonesische volk. Het 
volk zou de overtuiging hebben, dat 
de gevraagde offers waard zijo gebracht 
te worden, omdat zij voor toekomstige 
generaties van bewoners van dit land 
een politieke ea economische zelfstan- 
digheid zouden waarborgen. 

aan 

DE LUCHTVERBINDING 
NAPELS — BANDOENG. 

—. 
Blijft twee maal per week. 

Aneta seint uit Amsterdam, dat het 
volgens de ,Tel.” in het voornemen 
der K.L.M. ligt om die verbinding 
tusschen Napels en Bardoeng te on- 
derhouden met twee diensten per week. 

De uitgaande machines zijn behoor- 
lijk volgeboekt, de teruggaande even- 
wel niet, zo0dat uitbreiding van dienst, 
zooals oorspronkelijk in de bedoeling   

    

  

GEVRAAGD : 
Heer bionenkort id. cultures geplaatst 

toekt eenv, meisje m. zacht karakter 

gen. mee te gaan v.d. huisb. 

Huw. niet uitgesl. Brieven met foto, 

onder no. 1562 

  | 

  

  

  

Bekendmaking. 
Beleefde 

aan onze geachte Clien- 

tele, dat ddo, 22 dezer 

a.s. onze zaak overge- 

mededeeling 

bracht zal worden naar 

nieuw Tokogebouw aan 

de Aloon - aloonstraat 

No. 17 Kediri. 

Hoogachtend. 

TOKO 

-s MADIOEN” 
KEDIRI Telf.. No. 62. 

  

  

  
  

PROTESTANTSHE KERK 

Hollandsche Kerkdiensten. 

12 Nov. '39 Blitar 9 uur v. m. 
T. Agoeng 5 uur ». m. 

19 Nov. '39 Kediri 9u. v.m. Doop 

26 Nov. '39 Wlingi 9 uur v. m. 
Blitar 6 uur n. m, 

Avondmaal. 

3 Dec, '39 Kediri 9 uur v. m. 

Avondmaal 
Djombang 7 uur p. m. 

am Naa mem 

Maleische Kerkdienst, 

H. B, Matulessy. 

12 Nov, '39 Kediri 

Baron 
9— uv... 

4— uu. n.m. 

19 Nov. '39 Madioen 9— u.v.m. (Doop) 
Ngawi 4.—u. o.m. 

26 Nov. '39 Trenggalek 9.-- u, v.m, 
TI. Ayoeng 4.— u, n.m. 

”39 Kediri 6,30 u, ».m, 
voor Zending, 

aman 

OOST - JAVAANSCHE KERK 

lederen Zondag 

29 Nov. 

dienst 9 u. v.m. 
Te Kediri (Baloewertistraat) 
Blitar, Toeloengagoeng, 

Ngandjoek, Paree, 

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

leaeren Zondag g. 

le H. Mis 6 uur v. m. 
2e H. Mis 7.30 uur v. m 
Lof 5.30 uur 0. m. 

  

te Kediri 

    

lag, economisch niet verantwoord is, beta 6 aur v. to Stile H. Mis 
1.30 uur v. m.  Hoogmis 
5,30 uur n. m Lof 

LEESBIBLIOTHEEK Dosa tar pesaon 60x om 
Ia 

De abonnementsgelden bedragen : 
f 1,— per maand voor E€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 z00 dikwijls moogt ruilen als U wilt 
Indien U duseen abonnement voor &£n boek 
heeft, waarvoor UI &€n gulden betaalt en U 
ruilt bet boek iederen dag, 

30 boeken 

De bibliotheek - catalogus verschijot bir en- 

an 

voor 
gulden. 

kort. 
Wordt I: 

DJABA 
—  LEESCEZELSCHAP 

Ked, Snelpers Drukkerij. 
  

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

DE AUTOWEGEN -ATLAS 
van JAVA MADOERA en 

1 2.75. 
iv 5 kle endruk 
op stevig ivoorcarton 
met Cartonnen omslag «» lirnen rug, 
op Schaal 1: 500.000 
io totaal 9 aansluitende kaarten complest bijgewerkt, eo 
Waarin opgenomen: 

alle berijdbare wegen 
Kilometerafstanden van plaats tot plaats 
Hoofd-Afstandstabel voor grootere afstanden 
Bergen en plaatsen met hoogte-cijters 
Spoorwegen, Vliegvelden, Ondernemings - fabrieken 
Pasanggrahans en vele 

Verkrijgbaar bij de Ked, Snelpers. 

  

  

  

dan betaalt U 
toch niet meer dan &€n 

#ESBIBLIOTHEEK ” — 
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8 
BALI 

aanwijzingen voor toerisme. 

  

Vichy 

    

  

  
Source de Beaute 

Wetenschappelijk samengestelde 

preparaten voor verzorging en 

verfraaiing der huid. 

“— RESIDENTIE APOTHEEK 

   
    

Telefoon No. 52 

PETROMAX COMFOREN. 
Wij ontpakten zoojuist 

De Nieuwe 

Modellen 1939 
en noodigen U uit tot een be- 

zichtiging dezer 

Schitterende en Practische 

Petromax Comforen. 
Verkrijgbaar bij : 

T.ko Wed. 

Tan Bing Wie 
Klentengstraat No. 90, 

KEDIRI, Tel. No. 149. 

    Maa ah 
TENG HONG TJIANG 
VENDUHOUDER COMMISSIONNAIR 

  

MEUBELMA    
TRANSPORT ONDE /ING 

KEDIR entong 64 — Tele. No, 107 

Voor Uw me air en ontwerpen 

  

geroutineerde toekangs en eerste kwa- 

liteit meubelhout. 

Zeer biliijk in prijs en levering op 

garantie. 

Voor Uw venduties gegarandeerd 
goede resultaten. 

lopakken voor alle plaatsen. 

Te Huur 
In der Bandarlorstraat No. 11 a. 

  

Een groot huis Huur f 30,— 

's maands. 

Hoofdgebouw: Groote voor —en 

achtergalerij met 4 slaapkamers. 
Bijgebouwen : Zeer ruime garage. 

Drie kamers, keuken, badkamers en 

W.c. 

Grooten tuin v66r ea achter, met 

vruchtboomeo. Alles bandjirvrii. 

Te bevragen bij de 

Ked. Snelpersdrukkerij. 

  

    

    



  

  

    

Buitenlandsch overzicht. 
gvergeuomen uit de Ind. Gourant, 

DUITSCH VIJFJARENPLAN 
VOOR DEN 00RLOG. 

  

Hitler verklaart de uitwerking hiervan aan Garing te hebben opge- 

dragen. — Na te Miinchen op de Duitsche eenheid te hebben gewe- 

zen, ontkomt Hitler ternauwernood aan een bomaanslag. — 

Toenadering tusschen de Finsche en Russische 

standpunten mogelijk geacht. 

  

Duitsche soldaten met verlof telegrafisch teruggeroeperi. 

Verklaring van Hitler te Miinchen. 

Londen, 8 Nov. (Aneta Reuter). In 
heftige bewoordingen gaf Hitler he- 

denavond in de befaamde Btirger Brau- 

keller een verklaring uit, die neerkwam 

Op een antwoord op de vredesbood- 

schap van Koningin Wilhelmina en 

Koning Leopold. 

Hitler verklaarde, dat bij Goring 

gelast had, zich voor te bereiden op 

een oorlog van 5 jaren. 

Hitler ving de toespraak aan met 

ecen vermoeide aarzelende stem. Hij 

ziospeelde op de ,,vreeselijke catas- 

trophe” van den vorigen oorlog, doch 

»de vijanden hadden toen slechts een 

zwakke Duitsche regeering tegenover 

zicb.” 

Na een heftigen aanval op Bogeland 

en sarcastische opmerkingen over En- 

geland's oorlogsdoel, Hitler : 

»Engeland strijde, om het Duitsche 

volk te bevrijden van het militarism2, 

eo wel in zulk een mate, dat het on- 

noodig is voor Duitscbland wapens te 

dragen, om bierdoor zija bevrijding 

volledig te maken.” 

De Rijkskanselier zeide, det de Brit- 

sche Ministers verklaren, dat zij gaarve 

tot overeenstemming met Duitschland 

zoudeo willen komen, wanneer zij 

slechts op de woordeo van de Duitsche 

regeering zouden kunnen vertrouwen. 

»Ik zou precies berzelfde 

zeggen,” vervolgde Hitler, waarna hij 
overging tot het beschuidigen van Ev- 

geland van het schenden van de tij- 

dens den laatsten oorlog gedane be- 

loften, als gevolg waarvan Duitschland 

ovtwapende, waarna het moest be- 

merken, dat het misleid was. 

»Thans beeft het Duitsche leger 

zijos gelijke niet. Het wordt gesteund 

door het volk, dat een compacte een- 

heid vormt, zonder weerga in de ge- 

schiedenis. 
Indien Eogeland zou zijn aangevan- 

gen zijn geheele eigen Rijk volledige 

zeide 

kunnen 

vrijheid te geven, door Britsch Ind:& 

de vrijheid te hergeveo, zouden wij 

voor Engeland hebben gebogen.” 

Tot slot verklaarde Hitler, dat er 
slechts een overwinpaar in dezeo oor- 

log zal zijn, namelijk Duitschland. 

Duitsche soldaten teruggeroepen. 

Kopenhagen, 8 Nov. (Aneta Reuter). 

Volgens den correspondent te Berlija 

van de ,,Politikeo” werden de Duitsche 

soldaten van alle categorie&o en de 

lucbtmacht-officieren, aan wie, na den 

dienst in Polen, verlof was verleend, 
telegrafisch teruggeroepen. 

De Russisch-Finsche 
besprekingen. 

Helsinki, 8 Nov. (Aneta-Havas). 

Gedureode een telefoongesprek met 
het ministerie van Buitenlandsche Za- 
ken te Helsinki verklaarde de Fivsche 
ambassade te Moskou, dat zij og 
ciet wist of de besprekingen heden 

zouden worden hervar. 

Nieuwe instructies aan de 

Finsche delegatie. 

Helsinki, 7 Nov. (Transoc.). Ver- 

nomen wordt, dat hedenmiddag aan 

de Finsche delegatie te Moskou nieu- 

we instructies werden gezonden, nadat 
een buitengewone zitting van bet 

Finsche kabinet op uitvoerige wijze 

het uit Moskou ontvangen rapport 

:had besproken. 
  

De zitting werd niet alleen bijge- 

woond door de leden van het kabinet, 

doch ook door de leiders der verschil- 
lende partijen in het Finscbe parle- 

ment, 

Na afloop van de feestelijkheden 

te Moskou ter gelegeoheid van den 

verjaardag van de stichting van de 

Sovjet-Unie werd uit Moskou te ver- 
staan gegeven, dat de onderhande- 

lingeo tussc2en de Sovjet-regeering 
en de Fiosche delegatie zullen worden 

hervat en naar alle waarschijolijkheid 

nog eenigen ijd zulleo duren. Het schijnt, 

dat de Finsche tegenvoorstellen een 

basis zouden kunnen vormen voor een 

toenadering tusschen de Sovjet-Rus- 

sische en Finsche standpuoten. 

Volgens berichten uit Moskou, waar- 
van tot dusverre geen officieele bevesti- 

ging werd ontvangen, zou de Sovjet- 

Ubie haar eisch voor een vlootbasis 

op het Finsche vasteland hebben laten 

valleo. 

De aandacht van politieke kringen 

te Helsinki wordt thans beziggehouden 

door de vraag, op welke wijze de vesti- 

ging van de Fionen, die gesvacueerd 

zullen worden uit de door Sovjet-Rus- 

land opgetischte gebieden. in andere 

streken gefinancieerd zou moeten wor- 

den. 

Geraamd wordt, dat omstreeks 70.000 
Fionen, die thans wonen in de gebied- 
strooken aan de kust van de Golf van 
Finland, die door Ruslard worden op- 

getiscbt, overgebracht zouden moeten 

worden naar het gedeelte vao Kare- 

lie, dat Sovjet-Rusland voornemens is, 

io ruil hiervoor aan Finland af te staao. 

De overbrenging van zulk een groot 

aantal menschen zou uiteraard met zeer 

groote kosten gepaard gaan en men 

wijst er op dat Fioland nietin staatis 

de hiervoor benoodigde gelden bijeen 

te brengen, aangezien van de Finsche 

financitn reeds veel is gevergd als ge- 

volg van de mobilisatie. Gemeend wordt, 

dat de vieuwe instructies, die verzon- 

den werden aan de Finsche delegatie 

te Moskou, ook eenige suggesties be- 

vatten betreffende de financieele moei- 

ljkheden, die verbonden zija aan het 

plan tot overbrenging van de Finoen 

naar Karelis. Gemeend wordt, dat Fin- 

Jand Rusland zal verzoeken een zeker 

percentage te dragen van de kosteo, 

welke aan de uitvoering van het pro- 

gramma verbonden zijn. 

Geen Duitsche druk op Belgis. 
Berlijn, 8 Nov. (Aneta Transoc.). 

Een officieele tegenspraak werd 
uitgegeven op bet bericht uit Pa- 
rijs, dat de Duitsche regeering een 
ultimatum aan Belgi&g zou hebben 

gesteld, waarin gespecificeerde verze- 

keringen zouden zijn ge&ischt voor de 

handhaving van Belgis's neutraliteit. 

Verklaard wordt, dat bet bericht 

van allen grond ontbloot is. 

Luchtschermutselingen boven de 
Noordzee. 

Lhnden, 7 November (Ha v as). 

Het mivisterie van Luchtvaart maa 
te bekend, dat heden boven de 

Noorzee eeo aantal operaties plaats 

had. s 

  

Bea Duitsch vliegtuig, dat de 

Sherland - eilanden naderde, werd 

door bet luchtdoelgescbut terugge- 

dreven en daarna door Britsche ja- 

gers achtervolgd, 
  

    | Vele andere  Duitache. uliegauigen 
werdeti' wenrghobinen led “di ' Biitache 
luchtpatrouilles leverden een gevecht 

met 'twee buoner. De Duitschers wis- 
ten echter in de wolken te ontko- | 

men, dech het is viet bekend, of zij 

naar buone bases konden terug- 
keereo. 

Alle Britsche toestellen keerden 
veilig terug. . 

Opgemerkt wordt, dat de Duitsehe 
aanval op de Shetland- eilanden een 
der langste vluchten vormde, die tot 
dusverre door de Duitsche lucht- 

macht worden ondernomeo. Het 

vliegtuig was een Heiokel-toestel, dat 
ceen bemanning beef van vier per- 

sonen en dat een snelheid van 424 

mijl per uur kan ontwikkelen, docb 

waarvan de acrieradius nog niet werd 

ootbuld. 

Een Duitsche aanval op lichte 

Britsche oorlogsschepen. 

Londen, 7 Nov. (Re ute r). De 

Admiraliteit maakt bekend dat lich- 

te Britsche marinestrijdkrachteo, waar- 

onder zich ook twee Pool- 

sche torpedobootjagers be- 

vonden, heden in strijd kwamen 

met Duitsche vliegtuigen boven de 

Noordzee. Geen der Britsche: schepea 

werd beschadigd. Of de vijand slachi- 

offers kreeg, is niet bekend. 

De legercommunigu€'s. 

Parijs, 8 November (Aneta-Reuter) 

Het ochtendcommunigu& maakt mel- 

ding van toenemende activiteit der 

verbindingseenheden en locale activi- 

teit der artillerie. 

Berlijn, 8 November (Aneta - Traos- 

ocean). Het opperbevel der Duitsche 

troepen maakte bekend, dat beden de 

activiteit van verkennings-eenheden en 

artillerie iets werd verhoogd in enkele 

sectoren van het westelijk front. 

Io lucbtgevechten boven Duitscbland 

werd gisteren &ka Britsch vliegtuig 

neergeschoten nabij de monding van 

de Wupper en &&a Fransch toestel 

nabij VOlkiogen, terwijl nabij Saarlau- 

tern drie vijandelijke toestellen werden 

neergeschoten. 

Parijs, 8 Nov. (Aneta Reuter.). De 

Duitschers zonden een groot aantal 

Wliegtuigen op verkenning uit boven de 

geallieerde linies en in het binnenland 

vao Fraokrijk. 
De geallieerden beantwoordden dit 

met het zenden van verscheidene ver- 

kenoingspatrouilles naar bet binvenland 

van Duitschland. 
Op den grond haddeo drie Duitsche 

aanvallen van eenige beteekenis boven 

de gebruikelijke activiteit plaats in 

Niemandsland. 

De aanvallers werden telkenmale 

teruggeslagen. 

Duitschers maken Finsch schip 
buit. 

Stockholm, 8 Nov. (Aneta Hvs.). 
Het Finsche stoomschip ,,Ottawa” 

werd in de Bothnische Golf door 
Duitschlacd buitgemaakt, ter hoogte 

van Sundsvall. 
Hat scbip was opweg naar het Zui- 

den, met eea lading houtpulp. 

Io verband met bet siechte 

nam bet schip, met de Duitscbe prijs- 

bemanving aanboord, de wijk in de 

Zweedsche territoriale wateren, doch 

bervatte later de reis. 

weder 

Nienuwe Russische eischen aan 
Estland ? 

Kopeohangen, 8 Nov. (Aneta-Reu- 

ter). Volgens mededeeling uit Tailino 
cischt Rusiand thans een nieuwe lucbt- 

basis op Estlandsch grondgebied in 

plaats van de basis, die vroeger door 

het verdrag tusschen Rusiand en Est- 

land op de eilandeo werd toegewezen. 

Onvriendelijke commentaar van 

Gayda op de Russische politiek. 

Rome, 7 Nov. (Reuter), Virgivio 

Gayda neemt in de ,Giorvale d'ltalia” 

het manifest in beschouwing, dat gis- 

teren door de Derde Internatiovale 

werd uitgegeven en verklaart, dat indien 
erthans een strijd plaats heeft tusscben 

imperialistische macbten en plutocra- 
tische belangen, de Sovjet-Unie daarin 

Ook een rol medespeelt, 

Gayda zegt verder: ,De Soviet-Unie 
doet ook pogingen om haar gebieden   

  

BOMAANSLAG OP HITLER: 
    

  

Hitler bleef ongedeerd: zes personen 
werden gedood. . 
  

  

Miinchen, 8 Nov. (Aneta-United Press”) Kort nadat Rijkskan- 

selier Hitler uit de Biirger Braukeller vertrok, had een ontploffing pl 

  

Hitler bleef ongedeerd. Verscheidene personen werden gedood. 

Nader wordt gemeld dat de ontploffing om 21.35 uur in den Biirger 

Braukeller plaats had. Toegegeven wordt, dat de ontploffing werd veroor- 

zaakt door een bom, en niet door een defecten ketel, 

Berlijo: 8 November (A net a- 

United- Press). Officiee! is be- 

kend gemaakrt, dat Hitler den Biirger 

Baukkeller vroeger verliet dan was 

verwacht, aangezien ,staatszakeo hem 

dwongen naar Berlijo terug te keeren”. 

baar invloed uit te breiden en buit 
eveneens haar economische ea natuut- 

ljke voordeelen uit door middel van 

politieken druk, op de zelfde wijze als 

de kapitalistische staten dezen uitoefe- 

nen. 
De Sovjet- Uaie streeft niet naar 

vrede, integendeel, zij heeft de laatste 

jaren uitsluitend gestreefd maar een 

oorlog, welke—naar zij verwacht— zal 
leiden tot een communistische revolutie. 

China. 

Situatie in Shansi gespannen. 

Hevige artillerie - bombardemen- 
ten. 

Chungking, 7 Nov. (Aneta Rtr.). 
Chineesche  veldberichten melden: 
Terwijl in West-Shansi de gevechten 
gaande de zijn, wordt de situatie in 
Zuid-Shaosi gespanven, ten gevolge 
van het hevige Japanscbe artillerie- 

bombardement op Tungkwan, een 
strategische stad aan den Lunghai- 
spoorweg, aan den Zuid-oever van de 

Gele Rivier. 
Het bombardemet van de Japanners | 

van den Noord-oever van de rivier, 

dat op 1 November aanving, bereikte 
vier dagen later een groote intensivi- 

teit, toen ruim 840 granaten door de 
Japaoners werden afgevuurd op Tung- 

kwan. 

Is West-Shansi zetten de Japanners 
den stoot tegen de Chbineesbe troepen 

in, die opereerden in de Luliangshao- 

bergen, aan den Oost-oever van de 

Gele Rivier, oprukkend in de richting k 

van Chihsien, de Chineesche basis 

voor de operaties uit het Noorden, 

Oosten en Zuideo. 

De Chineesche troepen, die front- 

gevechten met den Japanners verme- 
den, trokken in de berger terug, 
waarbij zij Cbihsien, Puhsieo. Taling. 
Hsianling eo Shihbien prijs gaven, die 
svel in Japansche baoden vielen. 
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Polywog pasta in vasten en vloeibaren toestand, versch 

en tegen scherp corcurreerende, dus 
beneden Soerabaiaprijzen, 

te leveren. £ 

Volgens een officieele bekendmaking 
werden 6 leden der oude garde ge- 
dood en meer dan 60 gewond, Een 
belooning van 500.000 mark is utt- 
geloofd voor aanwijzingen, welke tot 
de aanhouding-van de daders zouden 
kuonen leider. 

a 

  

   — 

Hoe Eczeem 
te genezen: 

De kwaal begint met roode vlekken, 
waarna zich blaartjes vormen, die 
vocht afscheiden en barsten, waar- 
door roofjes ontstaan. De lijder is 
door den hevigen jeuk geneigd de 
huid stuk te krabben, hetgeen de 
kwaal slechts erger maakt. Bij onvol- 
doende verzorging kan zij zelfs 
chronisch worden. 5 
Men drage zorg voor goede spijs- 
vertering en vermijde het gebruik 
van alcohol en prikkelende spijzen. 
Absolute reiftheid is noodzakelijk 
en daartoe bevelen wij aan het ge- 
bruik van Purolzeep, de alcalivrije, 
desinfecteerende zeep. 
V6or het mandiin bedekke men de 

aangedane plaats met een laagje 
Purol. En na het bad bepoedere 
men deze rijkelijk met hetheerlijk 
verfrisschende en opdrogende Purol: 

poeder. Sa 
Ook 's avonds bij het naar bed gaan 
een weinig Purol en daarna Purol- 
poeder aanwenden. 
Alle drie genoemde preparaten be- 
vatten” geneeskrachtige stoffen, die 
de kwaal in de kern aanpakken 
door hun zuiverende, desinfectee- 
rende en genezende werking, het 
euvel spoedig doen verdwijnen. 

  

          

    

Door eigen import zijn wij in staat de beroemde 

CARIBONUM producten, z. a. 

Carbonpapier in diverse soorten. 
Schrijfmachinelinten in alle breedten, 

Schrijf-, vulpen-. en stempelinkten. 

N.V, KEDIRISCHE SNELPERSDRUKKERIJ 
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