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STADSNIEUWS 

  

Onderscheiding. 

Aan den Wijkmeester der Chineezen 

van wijk Zuid, de hser Khoe Khing 
Siang, werd ,,de kieive zilveren ster 

van trouw en verdienste” uitgereikt. 

Sympathieke geste. 

De reeds geruimenti,d in Kediri ver- 

toevende Ketoprakgezelschap ., Darmo 

Moedo",zal op 23 October as. in het 

»Oiympiatheater” te Rioginanow eeo 

voorstelling gever, waarvan de bruto- 

opbrengst ten goede zal komen aan: 

300/y Ned. Iad. Spitfirefonds, 300/, 
Weerbaarbeidsfonds en 400/, Societeit 

»Panti Soeko” Kediri. 

Een bridgewedstrijd. 

Op Vrijdagavond j.|, vond de brid- 

gewedstrijd plaats van de Tocloeng- 

agoengscbe Bridgeclub en die van 

Kediri ten huize van den heer T.I. 

Kho aan de Ngadisimostraat alhier. 

Er werden drie partijen gespeeld. Om 

12 uur s'avoods eindigde deze interes- 

saote wedstrijd, 

Soci8teit Brantas. 

Het Bestuur van de sccieteit Brantas 

deelt mede, dat het dit jaar de 

kenlijsten voor bet St. N'colaasfeest 

cerder laat circuleeren dan in de vorige 

jareo, in verband met den geringen 

voorraad van speelgoed. Doch bij 

tijdig iotezskenen zal het gevraaade 
speelgoed wel verkrijgbaar zijn. Het 

bestuur doet nogmaals cen beroep op 

leden om bijdragen te geven aan bet 

Comite Ned. Ind. Kerstgeschenk ten 

bate van de Hollandsche soldaten en 
zeelieden in Europa. Dit pakket 

bedraagt per stuk (2,50. Verder bevat 

het programma van de socirteit aan- 

kondiging van de liefdadigheidsuitvoe- 

Ting van de kiaderoperette ,Sneeuw- 

witje en de Zeven Dwergen” door 

leerlingen van Mevr. N. Swager van 

Lecuwen op Zaterdag 26 October a.s. 

des avonds om 7 uur. De opbrengst 

van deze uitvoering zal worden ge- 

stort in bet ,Prinses Ireoefonds”. De 

gebruikelijke maandelijkscbe bridge- 

crive zal worden gehouden op Woens- 

dag 30 October 1940. 

intee- 

V.v. DOHO naar Madioen. 

Naar we vernemen, zal de plaatse- 

lyke voetbalvereeniging ,,DOHO” op 

Zaterdagmiddag 26 October a.s. 

cen trip naar Madioen maken, al- 

Waar ze een wedstrijd zal" speleo 

tegen T.O.P, van Madioen. 

Besmettelijke ziekten. 

Het wekelijks rapport van den Re- 

sidentie Arts omtrent-besmettelijke ziek- 

ten in de Residentie Kediri luidt als 

Abdominalis. 

Kediri 14, Ngandjoek 1, Biitar 2 en 

Toeloengagoeng 2, dus in het geheel 

19 gevallen.   

  

VERSCHIJNT 

DINSDAG EN VRIJDAG 

AGENTEN IN HOLLAND 
PUBLICITEITSKANTOOR ,GLOBE" 

ADVERTENTIE TARIEF 

GEWONE ADVERTENTIE: 
1 maal pl. / 0.25 per regel. 2 maal pi. ! 0.20 per reget 

4 maal plaatsen f 0.15 per regel. 

2.9. kleine aankondigingen ! 1.— per piaatsing. 

DINSDAG 22 OCTOBER 1940 

Melkonderzoek. 
Het melkonderzoek door de Gemeente Veearts in October 

1940 heeft het voigende resultaat opgeleverd : 

Abonnements advertentie goreduceerd 

LOSSE ADVERTENTIEN BIJ VOORUITBETALING. 

tariet. 

23e Jaargang 

    

  

  

  

  

Naam en woonplaats (eameonetag| | hosa. heid. Kosta 

1. Mevr. Bosveld, Meritjan goed #oed Voldoende 

2. Cordier de Croust, Seloredjo goed goed goed 

3. J. Gaillard, Semampir voldoende zeer goed goed 

4. Han Gwan Kiet, Paree onvoldoende goed voldoende 

5. Hotel ,Paree” » zeer goed Jonvoldoende| voldoende 

6. Nio Tiauw Hie - onvo!doeode goed voldoende 

7. Mevr, Scbrauweo, Madjenang voldoende | zeer goed goed 

8. Tjice Sian Bo, Dandangan voldoende onvoldoende | voldoende 

9. Vrouwe Tini, Bartengan goed goed voldoende 

  

RICHE THEATER 

Heden 22 en Woensdag 23 Oct. 

Metro uitstekende detective - film 

»TELL NO TALES" 

(Honderd cegen een) 

met vooraanstaande artisten als: Mel- 

“ya Douglas — Louise Platt — Gene 

Lockhart bekenden. Een film: 

die wij U zeker kunnen aanbevelen en 

zeker even succesvol zal zijn als ,, The 

Thin Man”. Inteos boeciend, met tal 

van amusante momenten. 

eva. 

MAXIM THEATER. 

Woensdag 23 en Donderdag 24 Oct. 

Gamisch grootste lachfilm der laatste 

jaren 

»LAMARRAINE DE CHARLEY” 

(De tante vao Charley) 

met de grootste Fransche Komiek Lu- 

cien Baroux. 
Een Lach- Orkaan! Een Bravour- 

klucbt met 1000 vOndsten en emoties! 

Fantastische verwikkelingen byper 

vermakelijk . . .. . het summum van 

koddigbeid.   

Een feest, waar humor, geest en 

charme den scepter zwaaien. 

Poitierapport. 

Tegen S., wonende te Baloewertie 

werd P.V. opgemaakt, terzake een- 

voudige beleediging van R. M. Soe- 

dibjo worende te Ngadisimo. 

Door de politie werd aangebouden 

de persoon van K., wonende te Djam- 

saren, verdacht van diefstal van cen 

vogel ter waarde van f0,15, ten na- 

deele van T.L wovende te Djamsaren. 

Tegen S., wonerde t2 Pakelan werd 

P.V. opgemaakt, terzake lichte mis- 

handeliog van S., wonende te Pakelan. 

O. Cb, V., woneade te Ngadisimo, 

doet aangifte van vermissing van een 

Angora-kat ter waarde van f 10.—. 

R.S., wonende te Ngandjoek, doet 

aangifte van vermissing, tijdens een 

busritje naar Kediri, van een lederen 
portemonnaie i-houdende een bedrag 

aan contanten ad. f18,— en een gou- 

den brocie ter waarde van f 23.—. 

aa 

VENDU. & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS 

J.G.W DEKKERS — KEDIRI — Telefoon 250 
  

Op 30 October 1910, ten huize van den heer 

H. KOSTER 

te NGANDJOEK, 

EEN PRACTISCH, HANDIG 

van meubilair. 

EN KOSTBAAR 

WERK VOOR EEN LUTTEL BEDRAG! 

DE AUTOWEGEN -ATLAS 
MADOERA en BALI 

f3.-, 
van JAVA 

in 5 kleurendruk 
op stevig ivoorcarton 

met Cartonnen omslag en linnen rug, 

op Schaal 1: 500.000 
in totaal 9 aansluitende 
waarin opgenomen: 

alle berijdbare wegen 

kaarten compleet bijgewerkt, en 

Kilometerafstanden van plaats tot plaats 

Hoofd-Afstandstabel voor grootere afstanden 

Bergen en plaatsen met hoogte-cijters 

Spoorwegen, Vliegvelden, Ondernemings - fabrieken 

Pasanggrahans ea veie aanwijzingen voor toerisme. 

Verkrijgbaar bij de Ked, Snelpers.     
            

    
     

Wij leveren U 

  

de origineele 

JENSEN 

LUIDSPREKERS 
Geschikt voor alle 

toestellen 

Amerikaansch fabrikaat 

Compleet met kast 

  

  

  

Java's Grootste Dag- en 
Nacht Radio - Service 

Hoofdstraat 51 - Kediri - Tel. 70. 

Residentslaan 37 - Madioen - Tel. 110. 

2 Ka 

  

  

Zonen van oud- strijders van 

buitenlandschen corsprong. 

Kunnen thans dienst 

nemen 

Uit het Soer. Handelsbi. ontleenen 

wij het ondervolgende : 
Verschillende male en van ver- 

schillende zijden, o.a. door Pa van der 

Steur, is deaandacht van de regeering 

gevestigd op bet feit, dat b.t.I. geboren 

z00D3 Indische van 

buitenlandscben oorsprong niet worden 

het aangaan van een 

van militairen 

toegelaten tot 

vrijwillige verbiotenis bij bet Koviok- 

lijk Nede landsch-Indisch Leger, indien 

zij den staat van Nederlaader niet 

hebben verworven, betzij door 

ralisatie van hua vaders, hetzij van hen 

zelf, 

Aan die paturalisatie nu zija voor 

belanghebbenden de bezwareo ver- 

booden van den langenduur der pro- 

cedure en van de betrekkelijk hooge 

kosten. 
De jongelui waar bet hier om gaat, 

patu- 

zijo als regel wel Nederlandsch onder- 

daan, doch behooren 

een ander staatsverband, met andere 

woorden, afgezien van hun Neder- 

landsch onderdaaoschap zijn zij ,staat- 

loos”. 

niet tevens tot   

Zij zijn bier geboren ea getogen, 

Nederlandschen geest, 
Nederlandsche taal, zijn 

nimmer in het geboorteland 

opgevoed in 

spreken de 
meestal 

Van hun vader geweest en kennen de 

taal van dat land niet eens. In zeer 
vele gevailen zijn of beide ouders Of 

is de vader intusschen overleden. 

Het bezwaar tegen hun toelating is 
dus feitelijk slechts van formeel admi. 

Distratieven aard ea berust alleen 

daarop, dat zij geen bewijs van Neder- 

landerschap kunnen overleggen. 

De regeering heeft thans besloten, 

dit formcele bezwaar te laten verval- 

len en dus voor bet aangaan van eea 

vrijwillige verbintenis bij bet leger ook 

toe te laten de hierboven bedoelde 

groep van Nederlandsche onderdanen, 

indien zij aan de voor naturalisatie 
gestelde eischen voldoen en dus uit 

een oogpuat van veiligheid van den 

Staat tegen hun indiensttreding geen 

bezwaar bestaat. 

De oorspronkelijk 
vader, meestal vao Zwitsersche of 

Belgische nationaliteit, moet echter 

bepaald in Nederlandsch - Indischen 

krijgsdienst zijo geweest. 

De terzake noodzakelijke wijzigiog 

van enkele veorschriften za! binnenkort 

buitenlandsche 

plaatsvinden.  



    

   

    

  

| met de populaire sterren 

menten. Eer fi 
NB!! Vooraf « 

    

st 
allerbekosr 

eva. sterren, E 
en andere groote werken. 
nieuwste novelle. 

betooverend 

met de 

  

    

  

— RISMHE THEATER 
Metro uitstekende Detective fila 

sTELL NO TALES” toner rege Beo) 
MELVYN DOUGLAS — LOUISE PLATT — GENE LOCKHART e.v.a. 

Esn film, die even succesvol zal zijn als ,,The Thin Man”, 

weike ongetwijfeld in icders smask zai vallen. 

enige moO e voo:films, W.O. een gekleurde reisfilm »KEIZERLIJK DEHLI” 

Donderdag 24 tm Zaterdag 26 Oct. 
Warner Bros Super productie 

All Came True” 
ts filmdiva ANN SHERIDAN — JEFFREY LYNN — HUMPHREY BOGART 

erbaal naar bet beroemde werk van Louis Bromfield scbrijver van 

Een film met al de wreedheid, Charme en dramatische spanning van Br-mfield's 

Verfrisschend, vroolijk, openbartig, met de cenige actrice, die het zoo aaatrekkelijk en 

en kar. 

Zis de ,Rumba” dansnummers 
Ben film die U beslist niet missen mag!! 

   intens boeiend met tal van amusante mo- 
Toegankelijk voor alle leeftijden ! 

»Aladin en de Wonderlamp” e.a. 

(Een Huis vol menschen) 

»The Rains Came” 

   

  

ANN SHERIDAN, Amerika's Glamour” en ,Oomph” Girl. 
Ann Sheridao! “Hoort de pakkende Song van Aon Sheridan ! 

  

G 
met d 
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met de hartenveroveraar 
PHRI:Y BOGART e.a. 

Sensaties! Grooter! 

Groeiende sympathie 

er V.S. 
Hoofdartikelen over Nederland in tal van 

bladen op Vrijheidsdag. 

d 

    

  

  

  

Hulde aan H. M. de Koningin 

  

Burgemeester La Guardia 

over ,,The grand old Lady” 

Er zuilen op bet oogeblik niet veel 

Amerikanen meer zijo, die als men ze 

over Nederland zou spreken, even in 

gedacbten verzonken naar een ongezien 

punt staren en dan zeggen 

Holland, waar ligt dat ook weer, is 

  

L aja 

  

dat niet dat land waar ze op klompen 

loopen ? 

Nederland hesft in de States altijd 
    

wel een gorden naam gebad en mr. 

Averageman wist er ook wel iets van 

af, maar zooals bet groote publiek 

daar thans regelmatig op de boogte 

wordt gehouden, z00 is het nooit ge- 

weest. 

  

Holland is in tbe news now” zeg- 
gen de jourvalisten. 

  

Weliswsar is belaas Hitler's misdaa 

10 Mei de 

laaiende belangseelling, en bebben wij 

  

van oorzaak van deze 

f actief deze belangs Ning dus niet 

   

  

   
   

   

    

    

niet weg, darer 
itief element 

  

ond alles wat 

sin Amerika ook tes 
ida, 

van lofzangen 
tbans 

e darken aan 
ns kranig 

» Du in de.d van bet 

Koninkrijk onder de keerkringeo, aan 

verzet, dis zich bij 

  

geest van 

herhaling blijkens de talrijke berichtan 

uit het bezette land manif 

    

niet in het minst aande p 

geestkracht van de leden onzer korink. 

ljke familie. 

Gelukkig geen medelijden. 

Talrijke foto's illustreeren de ellen- 

de, die Hitler in het moederland bracbt, 

maar daarbij wordt er telkens weer 

  

aan berionerd, hoe ons 

de bres 

lijke 

land altijd op 

eefr gestaan voor de geeste- 

waarden dezer wereld en hoe 

thans dit alles met plompe hand ver- | 

nield wordt, boe wij alis natie het 

symbool van geest ljke vrijheid waren, 

MAXIM THEATER 

Universal geweldiye Actiefilm 
Woensdag 23 en Donderdag 24 Oct. 

- 99 

ee sla Marraine de Charley 
s « komiek LUCIEN BAROUX e.a. 

lachen en ongetwijfeld een genoegi 

Vriidag 25 tm Zondag 27 Oct. 

Warrer Bros Millioenen Dollar fi m 

ERROL FLYNN — MIRIAM HOPKINS — RANDOLPH SCOTT — 

Het grootste avontuur uit de jaren van den Amerikaanscbeo burgeroorlo3 

tot CEn der machtigste actiefilms van onzen tijd verwerki. 

Geweldiger dan ,.Dodge City", 'de overweldigende topprestatie der 

Cinematografie ! 

Ba
 a
e
 

HEDENAVOND voor het laatst. 

sFramed” (De Zondebok) 

Ben film, die U anderhalf uur zat doen scnater- 

3vond bezorgt! Zie Lucien Baroux in zijn nieuwste en grooiste 

satie. ' DE film die alle zorgen verdrijf: !!     

»VIRGINIA CITY” 
HUM- 
is hier 

Nieuwe Acties! Nieuwe Nieuwe Avonturen ! 

DE film voor alle leeftijden !! : 
bet 

gebouw der srad New York op de 

wereldtentoonstelling, 

driekieur aav de ceremast van 

een bewijs van 

Amerikaansche hoogachting ons gtoond 

H. M, de 

Koningin, ee» redevosting, waarin bij 

den moed van het Nederlandsche vo'k 

prees gedurende de Duitsche irvasi2. 
»Koningin Wilhelmina bevindt zich op 

het oogevblik in bailingschap” — aldus 

La Guardia —, ,terwijl baar land onder 

den voet geloopen is eu baar volk 

vertrapt wordt door een meedoogen- 

op den verjaardag van 

van gen democratie in den besten zin 

des woords en hoe wij thans lijden 

Onder het despotisme mili- van zijo 

taire barbarendom. looze militaire machine. Maar zij is 

nog steeds ,.The grand old Lady” van 

Europa. Op Haar eigen kalme wijze 

is Zij de afspisgeling van de zielskracbt 

Toch valt uit de berichten ev com- 

mentaren, wat men misscbien zou 

denken, geen medelijden te beluisteren. 

Zeker, 
gelukking geen medelijder. Medelijden 

trouwans past niet in een houding die 

en van den geest van onafhankelijkheid 

bet volk van 

Nederland. Als altijd staat Zij op de 

bres voor een Holland, dat rimmer 

er is medegevoel, maar, 
van vrijheidslievende 

eerder op bewondering lijkt ! 

. bet barbarisme als levensbeschouwing 

La Guardia heesch onze viag 

De beide groote natiorale gedenk- 
dagen van de vorige maand. H. M.', 
verjaardag en onze Vrijheidsdag, heb- 

ben opnisuw ons land en onzen strijd 

op den voorgrond gebracht en ook 
toen weerspiegelde de pers eenstemmig 
sympathie, Op de grens van bewoo- 

dering 

zal accepteeren. Van een 

weet Zij viet. Wij zullen tbans, bier 

io New York, Haar vlag hijscheo. Ik 

devk nier, dat zij dit in Amsterdam 

zulien doen. Maar het is wel waar- 

schijolijk, dat dit het volgend jaar 

anders zal zijo !” 

De New York Herald Tri- 

bune bracht haar bewondering voor 

de persoon van H.M. a's voigt onder 

woor 'en: Het leven van H.M. Konin- 

Overgave 

en vertrouwen, dat wij er 

komen zullen, dat wij na dezen vacht 

van ellende, de zon zuilen zien opgaan” 

de Oranje - z00, 

Nederland ! 
boven een bevrijd | gin Wilbelmina is er een van werken 

ea stille afzoa 

uit, zelden ontvangt Zij. Pubiiciteit 

vermijdt Zij. Zij werkt tot laat in 

g “den namiddag en Haar eenige ont- 

Burgemeester La Guardia hield, bij sparning is een wandelingetje of 

bet hijschen van de Nederlandsche ' eeo ritje in Hyde Park z00 nuen dan.” 

tr— Nog altiid in voorraad. 

: 

  

ering. Zelden gaat Zij 

lo alle toonaarden kwam deze stem- 

ming naar buiten.   
b 

  

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. 

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

beneden Soerabaiaprijzen, 
te leveren. 

N.V. KEDIRISCHE SNELPERSDRUKKERIJ e
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TOKO 66. 
T. NATHIRMALL 

BOMBAY-WINKEL 

    

OLYMPIA 
Schrijfmachines blijven toch al- 

TN tijd aan de spits. Deze wereld- 

Verkrijgbaar beroemde Duitsche machines kunt 

U tegen bijzondere afbetalings- 

NIBUWE conditie te Kediri, ALLEEN 

FRANSCHE krijgen bij de 

JAPONNEN. | N. V. Ked. Snelpers 

Pris f3.50, Drukkerii 

Afdeeling Radio 

  

4. Yan WINGEN 

  

Mignon 
Radiogramofoon 601 A. 

Uw Radio Defect? 

Bel op Kediri 13! 

Radio van WINGEN. 

Ons reparatieatelier is ultramodern ingericht. Hier- 

door zijn wij in staat om radiotoestellen op de- 

zelfde dag, dat ze bij U thuis (Kotta) worden 

weggehaald, onder garantie gerepareerd op te le- 

veren- 

Buiten KEDIRI binnen 2 dagen. Uw toestel is 

dan tevens zoowel electrisch als mechanisch ge- 

controleerd. 

aa 

aa 

BOERDERIJEN .SC(HRAUWEN” 
KEDIRI WATES 

MULOWEG / MADJENANG IU PERCEEL-PAKISSADJI 

Levert versche volle melk. 

Telefoon Ked. No. 225 

Karnemelk, Yoghurt, 
Room en Boterolie 

Prima kwaliteit. 

Leverancier van de groote ziekenhuizen te 

    

ana 

Kediri en Paree en de meeste Doctoren 
ter plaatse 

Beleefd aanbevelend 

L. H. SCHRAUWEN. 

| 
    

KEMT NU EEN ABONNEMENT OP 

2 

&. 
MODE 
REVUE 

MET EEN DUBBEL AANTAL 

  

RADERPATRONEN 

PRIS PER JAAR F 8— 

» PER',JAAR F 4.25 

” PER KWARTAALF 2.25 
  

N.V. Kedirische Snelpers Drukkerii-   
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Hulde van New Orleans aan 

de Koningin 

De biaden in New Orleass. kwamen 

beiden met cen hoofdartikel over de 

Koningio. De New Orleans T i- 

mes schreef : 

»Geen gijzelaarster, geen gevangene 

ook van de nazi's, doch eeo Ko- 

ningin, veilig io Londen en in bet 

volle bezit Harer vorstelijke waardig: 

heid, de beminde vorstin der Neder- 
aoders, die dezelfde is gebleven dis 

Zij was toen zij als achttienjarige het 

bewind aanvaardde: bet symbool van 

Nederland's 

vzrlangen. 

vrijheidszin en vredes- 

Geen marionet io Hitler's hander, 

doch als onverminderd souvereinschaart 

Wilhelmina de volken onder Neder- 

landsche vlag in alle deelen der we- 

reid rondom Haar, in de rustige ver- 

zekerdheid, dat, de duisternis der tijden 

ten spijt, de overwinvirg reeds aan 

den horizont haart licht uitstraalt." 

Zoo werd tot uiting gebracbt het- 

geen Isefde in de gedachten der leiden- 

  

de jou: nalist 

Receptie te New York. 

Zoo war.» ook de feiten die de 

dagbladen dieo dag te vermelden had: 

den. Daar was de receptie te New 

York, waar 1500 menschen door hun 

aanwezigheid H. M. bulde brachten 

en waar zij luisterden naar de bood- 
schap van onzen g:zant te Washing- 

ton, dr. Loudon voorgel zen door den 
gezantschapsraad mr. van Rechtezen 

Limburg, van welke bijeeokomst de 

groote bladen uitvoerige v rslagen ga- 
ven. Daar waren de bijzenkomst-n 

clders, waar de ,,Ho!landscbe Club” 

bijeeokwam, of de Nederlandsche con- 

sul een receptie hield, welke geheur- 

tenissen al evenzeer de aandacht hadden 

in de pers. Daar warer tensloite de 

artikelen en brieven van Nederianders, 

zooals de brief van Hendrik Wiilem 

van Loon in de N.Y. Heraid Tribune, 

die getuigden van den ooverbrzekbaren 

band tusscheo Oranje en Nederland, 

gewuigden ook van de trouw der Ne- 

derlanders aao de zaak van hun land. 

Zoo mogeliik wijdde Awerika nog 
meer aandacht san onzen Vrijheidsdag. 

nlndependence-iay”. 

De 17de Szptember was ruinschoots 

aangekondigd, o.a. in verband met cen 

radiotoespraak, die onze consul te 

Minnesota, de heer Wilten zou houden 

en ook gehouden heeft. 

| Reedslargtevoren waren daarom in 

verschillende bladen artikelen te vin- 

den over ops land eo zifb strijd, De in- 

vloedrijke Baltimore Sus opende 

op 8 September de rij met een artikel 

over de Nederlandsche scheepvaart. 

n dit uitvoerige relaas geeft de schrij- 

ver, de heer J. H. Huizinga, een voor- 

treffeliik overzicht van de geschiedenis 

onzer zeevaart. Ook kreeg daarin bet 

aandeel, dat onze moedige zeelieden 
hadden bij den roemvollen terug- 
tocht van Duinkerken, een plaats. 

Te Minneapolis bad op dien zelfden 

dag reeds een herdenking plaats in bet 

kader van den Vrijheidsdag op initi: 

atief van de Young Women Chri 

Association. welke herdenking door 

ruim 200 personen werd bijgewoond 

  

   

     

  

    
    

    
   

    

   
Indien U duseen al 

voor 30 boeken 
gulden. 
Wordt lid vao naa 

DJABA KO 
— LEESTEZELSCHAP — LEESBIBLIOTHEEK ”— 

Ked. Snepers Drukkerij. 

        

  

       
    
    
    

  

     
    
    
    

  

             

  
waar, 

Amerikaansch professor van Neder- 

alvdsche afkom:t het woord voerde, 

  

Thailand's eischen. 
Demonstratie voor een gewapen- 

Bangkok, 

Ia ziju radiorede drong de premier 

van Thailand er bij de bevolking op 

aan, kalm te blijven en rustig bet be- 

sluit van de regeering inzake bet be- 

twiste gebied af te wachten. Hij gaf te 

kennen, dat een Fransche commissie 

Ooaanvaardbaar was, tenzij zij gemach- 

t'gd was te onderhandelen over de 

teruggave van d- Luangprabang-en 

Pakse-ygebieder, alsmede over de afba- 

kening van 
»De juiste afbakening van de grevs 

van Mekong z0u de reeds gepleegde 
onrechtvaardigheid niet witwisschen. 

Wij zija vasibesloten, ons verioren 

gebied terug te krijgen en zullen bet 

terug krijgeo. 

Alles zal worden gedaan om dit te 

verkrijgen zonder geweld, doch wan- 

neer geweld onvermijdelijk is, zal de 

oorlog met z00 weinig mogelijk bloed- 

Vergieten worden gevoerd."" 

Duizenden boeren marcheerden Zon- 

dagmiddag 

Defensic en demonstreerden ten gunste 

van de gewaperde actie, indien de 

Franschen weigeren, het vroegere ge- 

bied van Thailand terug te geven. 

LEESBIBLIOT HEEK 

De abonnementsgelden bedragen : 
f1,— per maand voor €€n boek 

£ 1,75 per maand voor twee boeken tegelijk 

f 2,50 per maand voor drie boeken tegelijk 

met dien verstande, dat UI z00 dikwijls moogt ruilen als U wilt 

bonnement voor €€n boek 

heeft, waarvoor U &€n gulden betaalt en u 

tuilt het boek iederen dag, dan betaalt U 

toch niet meer dan &€n 

  

behalve onz 

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

DE AUTOWEGEN -ATLAS 
MADOERA en BALI van JAVA 

f3—. 
io 5 kleurendruk 
op stevig ivoorcarton 

met Cartonnen omslag en lirnen rug. 

op Scbaal 1: 500.000 
in totaal 9 aansluitende kaarten compleet bijgewerkr, en 

waarin opgebomen: 

alle berijdbare wegen 
Kilometerafstanden va» piaats tot plaats 

Hoofd-Afstandstabel voor grootere afstanden 

Bergen en plaatsen met hoogte-cijters 

Spoorwegen, Vliegvelden, Ondernemings - fabrieken 

Pasanggrahans en vele aanwijzingen voor toerisme. 

Verkrijgbaar bij de Ked, Snelpers. 

Wordt vervolgd 

  

  

  

GAAT HET OM 
DRUKWERK ? 

De Kedirische Snel- 

pers Drukkerij drukt 

immers beter, netter en 

goedkooper. 

Vraagt offerte bij de Ked 

Snelpersdrukkerij ! 

U verbindt zich 

tot niets 

  

  
. 

Radioluisteraars, 

  

— Iwordt lid van den Bond van Radioluiste- 

de actie. 

20 Ocr. (Uuited Press). 

de grens van Mekong. 

naar het ministerie van 

  
    

raars in Nederlandsch-Indie (B.O.R.A.N.I.) 

U dient daarmede Uw eigen en het 

algemeen belang. 

Inlichtingen bij den Secretaris, 

J.P. Coenweg 27. 
Batavia -C. 

  

! “A 

  

PROTESTANTSCHE KERK 

Hollandsche Kerkdiensten. 

  

Malrische Kerkdienst. 

Perdjamoean Asja 

27 Oct. '40 Madioen 10 uur v.m 
31 Ocr. '40 Kediri 6.30 uur »,x 

Reformatie Luther. 

anna 

OOST - JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEN. 

lederen Zondag, 9 uur v.m. 

Te Kediri (Baloewertistraat), Blitar, 
Toeloengagoeng, Ngandjoek, e, ate 

Paree 730 uur 0. m, 
——————— 

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Zondag. 

te Kediri le H. Mis 6 uur v. m. 

2e H. Mis 7.30 uur v. m. 

Lof 5.30 uur nm. 

n siitar 6 uur vm. Stille H. Mis 

7.30 uur v. m.  Hoogmis 
5.30 nur » m. Lof 

o Kath. Javanen 6 uur a.m 

    

TENG HONG TJIANG 
YVENDUHOUDER COMMISSIONNAIR 

MEUBELMAKER 

TRANSPORT — ONDERNEMING 

KEDIRI — Klentengsiraat 64 — Telaf. No. 107 

Huizen en een tennisbaan te huur: 

een mooi woonbuis, Pakelan 7 

complete indeeling met garage en bij- 

sebouwen p.m. f 15,— 

een mooi woonhuis, Bioscoop- 

straat 2A, complete indeeling met 

garage pas 1 maand gebruikt p.m. 

f 22,50 

een mooie tennisbaan voor Dinsdag, 

Woensdag en Zaterdag, gelegeo 

achter Snelpersdrukkerij p.m. 
f 6,— 

  

Voor Uw meubilair an oniwerpen 

geroutineerde toekangs en eerste kwa- 

liteit meubelbout 

Zeer billijk in prijs en levering met 

garantie, 

Voor Uw vendutie gegarandeerd 
goede resultaten. 

lopakken voor alle piaatsen. 

  

Pas ontvangen 
Wollen artikelien 

Wollen Jumpers | Wollen Sokken 

p Jassen » Broekjes 
Vesten » Baby- 

uitzet 

» Mursen Mantels 

Brei katoeoen 
peonen 
naalden 

en Haak pennen 

MIYAKO 
Te!. No. 29 Kediri.     

  
  

      
TTA   .————— 

LUCHTBESCHERMING, 

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

RESIDENTIE APOTHEEK KEDIRI 
TELEFOON No. 52. 

    

   



  

Buitenlandsch overzicht overgenomen uit “het Soer. #ibid. 

Hongkongroute niet heropend? 

  

Japansche regeering beschouwt het ac- 
coord met Engeland inzake het sluiten 
van den weg nog niet als besindigd. 

  

De Japansche - Russi- 

sche besprekingen. 

Tokio, 21 Oct. (Domei). De zegs- 

man van bet Japansche ministerie van 

Buitenlandsche Zaken deelde op de 

persconferentie mede dat de diploma- 

tieke onderhandelingen tusschen Eage- 

laod en Japan inzake den Hongkong- 

weg nog niet zijn begonnen, doch Ja- 

pan bliift een houding van waakzaam 
afwachten aannemen. Hij voegde eraan 

toe dat de Japansche regeering had 

vernomen dat het Britsch - Japansche 

accoord 

Hongkongweg nog steeds van kracht 

het 

Britsche-Japansche accoordyinzake den 

inzake bet sluiten van den 

is, ondanks de betindiging van 

Burmaweg. 

Geheimzinnigheid over Tateka- 

wa's taak. 

Tokio 21, Oct. (Dome:). Geen be- 

vestiging is voorhanden inzake de be- 

richten dat Japan deelneemt aan vier- 

mogendhedenbesprekinger, aldus de 

woordvoerder van bet Japavsche mi- 

Buiteolandscbe Zaken. 

Wat betreft de berichten over be- 

tusschen Japan, Rusland, 

Duitscbland en Italif zeide de zegsman 

dat deze slechts krantenberichten zijo. 

"Ik kan slechts zeggeo” aldus de 

woordvoerder, ,,dat Tatekawa na aan- 

komst te Moskou verschillende sociale 

plichten zal vervulleo en dan terzake 

zal komen. Welke punten op de agen- 

da zullen verschijnen havgt af van de 

toekomstige ontwikkeling van den toe- 

stand. 

nisterie van 

sprekingen 

  

Mussert geen leider van 

Ned. Staat. 
  

Colijn en Fentener van Viissingen 

waarschuwden voor opstand. 

Londen, 21 October (A' N. P.1 De 

correspondent van de ,,Sunday Times" 

meldt uit Lissabon dat uit Nederland 

Ontvangen inlichtiogen dat de Duitsche 

bedoeling om Mussert te benoemen 

van den Nederlandschen 

Staat op 'tlaatste oogenblik werd ver- 

ijdeld door dr. H. Colija en dr. F.H, 

Fenteoer van Vlissingeo. 

tot leider 

Deze zouden Seyss Inguart gewaar- 

schuwd hebben dat een dergelijke be- 

noeming gevolgd zou kunnen worden 

door een Bartholomeusnacht in Hol- 

land. Alhoewel de 

aan de pers was medegedeeld, zou op 
benoeming reeds 

het laatste oogenblik de publicatie van 

het bericht zija opgehouden. 

R.A. F. aanvallen op Berlijn 

Van Berlijn tot Noord Italis 

ageerden de Britsche vliegtuigen. 

NewYork, 21 Oct. (Reuter). De 

R.A.F, drong in den afge'oopen nacht 

door de Berlijusche defensie om—wat 

genoemd wordt—,,den hevigsten aan- 
va! tot dusverre” te ondernemen, 

Voorts wordt yemeld dat verschillen- 

de branden werden waargenomen na- 
dat de Britsche bommenwerpers ver- 

De aanval was de trokken waren. 

langdurigste van den oorlog en bield 

De Duitsche radio gaf toe dat de 

Britsche vliegtuigen io den afgeloopen 

nacbt boven Berlija waren en voegde 

aan deze mededeeling toe: , Het groot- 

ste deel van de aanvallers werd uit- 

eengejaagd, terwijl zij rog op weg 

waren naar de hoofdstad, Eenige vlieg- 

tuigeo bereikten 

brandbommen op verscbillende woon- 

wijken, Militaire doelen werden echter 

oiet 

Berlija en wierpen 

getroffen. 

Een Britsch vliegtuig werd boven 

Berlijn neergeschoteo”. 

Uit Londen meldt Reuter dat het 
mibisterie van Luchtvaart toegaf dat 

de R.A.F. over een uitgebreid gebied 

opereerde, 

Noord-Itali. Ook werden aanvallev 

ondernomen op de invalshaveos. 

reikend van Berlijn tot 

R.A.F. boven Itali8. 

Londen, 21 Oct. (Reuter). Een 

Communigu& van bet ministerie van 

Luchtvaart meldt, dat de R. A. F. 

gedurende den afgeloopen nacht ope- 
raties uitvoerde boven een zeer uit- 

gestrekt gebied, dat reikte van 'Berlijn 
tot Noord-ltali8, terwijl ook de invals- 

bavens werden aangevallen. 
Uit New York wordt gemeld, dat 

de jongste aanval op Berlijo de he- 
vigste was, welke tot dusver werd 

genoemd. D: aacval was tevens de 

langdurigste en hie!ld de Berlijners bijoa 

tot het ochtendgloren wakker. Nadat 

de vliegtuigen der R.A F. vertrokkeo 

  

  

Ook Italit geeft toe 

Rome, 21 Oct. (Reuter) Het Italiaao- 

scbe opperbevel geeft ia een commu- 

Diguk toe, dat Britscbe vliegtuigen 

gedurende den afgeloopen nacht Noord- 

Itali bombardeerden. Verklaard wordt, 

dat 3 personen werden gedood en 12 

gewond te Verona, waar -naar beweerd 

Wwordt -een weesinricbtiag werd getrof- 

fen, Voorts werden 5 personen gedood 

en 3 gewond in de provincies Pavia 

en Alessandria. 

Het communigu&t beweert 

dat bij Savona kleine 

uitgebroken in een boscb, terwijl een 

kerk werd beschadigd. 

vOorts, 

branden zijo 

Luchtalarm Berlijn 

Berlijn, 21 Oct. (United) Press). 

Heden werd lucbtalarm gemaakt: om 

03,00 uur volgie het al! clearsignaal. 

Verbindingen nlet 

verbroken 

Berlijn, 21 Oct. (Reuter). 
door de Duitsche legerleiding uitge- 

geven communigu€ wordt toegegeven, 

datin den afgeloopen nachteen spoor- 

lijo io West-Duitschland door Britsche 

bommen werd getroffen, doch beweerd 

wordt, dat de verbindingen niet wer- 

den verbroken. 

Ia cen 

Te Berlijn werden eenige huizen 
verwoest en verscheidene personen 

gedood. 

Zwitsersche neutraliteit 

geschonden 

Bern, 21 October (Reuter). In een 

heden door de Zwitsersche 
leidiag uitgegeven commuoigu€ word! 

verzekerd, dat het 

Zwitserland io den nacht van Zondag 

op Maandag verscheidene malen ge- 

schonden is. Ia hetcommunigue word: 

verder nog verklaard, dat ,,buiteo- 

landsche vliegtuigen de Jura-greos vao 

Zwitserland in Zuid-Oostelijke richting 

hebber overvlogen. Op verscheidene 

plaatsen hebben de batterijen van on- 

ze luchtdoelartillerie het vuur op de 

Vliegtuigen geopend.” 

legerlei- 

grondgebied van 

De aanvallen op Engeland 

Londen, 21 Oct. (Reuter). Vol- 

gens.een hedenocbtend door 

nisferie Luchtvaart uitgegeven 

communigu€ werden tijdeos de Duitsche 

luchtaanvallen, die in den afgeloopen 

nacht op Eogeland zijn uitgevoerd twee 

bet mi- 

van 

vijandelijke vliegtuigen vernietigd. 

Io het communiju& wordt gezegd 

dat de voornaamste der 

Duitsche vliegtuigen in der nacht van 

Zondag op Maandag op het district 

Londen en de Midlands gericbt waren. 

De aanvallen op beide gebieden namen 
reeds spozdig na het invallen van de 

duisterpis een aanvang. De aanval op 

her districe Londen werd hedenochteod 

vroeg gesaakt, doch die op de Mid- 

laods duurde eenigszins langer. 

aanvallen 

Io bet district Londen is scbade aan 

gzbouweo, waaronder vele particuliere 

Wwoningen, aangericht, Verscheidene 

Hjk op een stad gericht, ofschoon ook 

bommeo zija uitgeworpen op een aan- 

tal andere districten in dit gebied. Aan 

buizen, scboleo en kactoorgebouwen 

werd schade aangericht, Eenige brao- 

den braken uit. Ook ia dit gebied zija 

eenige personen gedood en anderen 

gewond. 

Op vele andere gebieden in Enge- 

land werden, tijdens met tusschenpoo- 

zen uitgevoerde of op zichzelf staande 

aamovallen, bommen uitgeworpen. In 

verreweg de meeste gevallen werd 

hierdoor echter geen schade aangericbt 

en vielen er geen siachtoffers te be- 

treucen. In eokele districten zija echter 

buizen en andere gebouwen beschadigd. 
Het aantal slachtoffers, waarvan uit 

al deze gebieden melding wordt ge- 

maakt, is riet groot. Ecbter zijn eenige 

personen gedood. In alie districten 

werd door de brandweer-brigades we- 

derom scbitterend werk gedaan met 

bet blussen van de branden. 

Noorwegen. 
  

Noorwegen's nazificatie. 

Londeon, 21 Oct. (Reurer). Het 

Ovisling-bewind oefent steeds 

strenger toezicbt uit op de Noorsche 

pers. Pers- en radioberichten zullen 
worden geunificeerd. Zelfs de kerk zal 

ia Noorwegen worden genazificeerd. 

cen 

Belgie. 

Belgen blijven verraad 

weigeren. 

Londeo, 21 Oct. (Reuter). Radio 

Brussel deeide mede, dat de Duitsche 
militaire gouvereur van Belgi& en 

Noord-Frankrijk met nieuwe siraffen 
heeft gedreigd — inclusief de doodstraf 

— voor bet verbergen van Britsche 
onderdanen. De omroeper verklaarde, 

dat vele Britsche soldaten zijr ontsnapr 

vit de krijgsgevangenenkampen en ge- 

woonlijk in het bezit zijn van Franscbe 
of Belgische identiteits-bewijzen. De 
tijdlimiet voor bet aangeven van Bri:- 

sche onderdanen en voor de periode 
gedurende weike hun huisvesting kan 
worden verleeod zonder in de nieuwe 

straffen te valleo, is gesteld op 30 

October a.s. Alle Engelsche onder- 

danen, ook die van de Britsche domi- 
hions, mannen en vrouwen van 16 tor 

60 jaar, vallen onder deze order.   

China. 

Kunming aangevallen. 

Ghungking, 20 Oct. (United Pr.) Uit 
betrouwbare bron werd vernomen, dat 
heden van 11.00 tot 16.00 uur lucht- 
alarm te Chungking weerklonk, toen 

Japanscbe vliegtuigen in 27 verschillen- 

de groepen Kunming en de gebieden 

ten westen en teo zuiden van de stad 

doch slechts Tatun en 
Yokuopu werdeo gebombardeerd. 

Niets werd gemeld van bet bombar. 

demeot op den Birmaweg. 

overviogen, 

Eischen gehandhaafd. 

Bangkok, 19 Oct. (Rtr.) Thailand 
handbaaft zija eischen ten aanzien van 

Iodo China. 

Oorlogsmaterieel voor China. 

Rangoon, 21 Oct. (Reuter). Al bet 
gedurende de afgeloopen maanden te 

opgeslagen Amerikaansche 

oorlogmaterieel is thans naar de Chi- 

neesche grens vervoerd en op weg naar 

Rangoon 

Kunming. 

Burmaweg gebombardeerd. 

Tokio, 21 October (Reuter). Volgens 

cen veldtelegram aan het officieele 

Japansche nieuwsagentschap Domei 

bebbeo vliegtuigen vao de Japanscbe 

marire opoieuw het Chineesche deel 

van den Burmaweg gebombardeerd. 

Beweerd wordrt, dat de aanvallende 

vliegtuigen erio slaagden ,belanyrijke 

bruggen op te sporen en erostige schade 

aan te richteo”. Verklaard is, dat.men 

vracbtauto's zich io alle 

richtingen zag verspreiden tijdens den 

aanval der Japansche vliegtuigen, 

GAAT HET OM 
DRUKWERK ? 

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

goedkooper. 
Vraagt offerte bij de Ked. 

Snolpersdrukkerij ! 

U verbindt zich 
tot niets 

Convooien 

  

MET JAPANSCHE WARENKUIS 

SAE 

  

RAH 

  

@ SPEELGOED @ 

  

  

de Berlijners wakker tot het aanbre- | wareo, werden verscbillende braoden | hrarden zijn witgebroken. Eenige per- 
ken van den morgen. De R. A. F. | waargenomer. sonen werden gedood en anderen 
-bommenwerpers daverden herhaalde- Ondanks het hevige afweervuur | gewond. voor KINDEREN 
lijk laag over de stad, ondanks het | daverden de Britscbe bommeowerpers In de Midlands waren de vijan- 

Krachtipe afweervuur, vaak laag over de stad. delijke luchtaanvallen hoofdzake- 

F E U I L L ET Oo N nog cens, dat het eenige doel, waarom | door de goede zorgen van zeker j kleine schrandere oogjes, die je in | moest z0rgen, dat de herinnering aan 

ik meegegaan ben—ofschoon ik eigen- | iemand tusschendeks aan 't werk ge- | contrast met zija hoog kaal voorhoofd | mija tranen van dien middag wegge- 

SPAANSCHE DUKATONS 
(Spanish Doubloors) 

Uit het Engelsch 

van 

Camilla Kenyon 

20) 

Zonder die mogelijkheid. daar was 

ik zeker van, z0u bij het in 

hebben 

Higglesby 

oogen uitkrabden. 

gemoede 

dat Miss 

en ik elkaar de 

kunuen aanzien, 

Browne 

»Kom, kom”, zeide ik zoo sarcas- 

tisch mogelijk, ,.in aanmerking geno- 

men, dat ik e&n tegen zes ben, lijkt 

het me niet bepaald een heksentoer 

om opstandige neigingen mijo 
kant te onderdrukken. Ik berhaal hier 

van   ljk meegenomen ben — is, om 

oogje op mija tante te houden. Afge- 

scheiden daarvan voel ik siet de min- 

ste interesse voor deze expeditie — of 

voor de deelsemers eraan. En wat de 

z00genaamde school betreft — voor 

iemand met een greintje gezond ver- 

stand is de zaak de moeite van 't be- 

een 

spreken niet waard." 

Na deze laatste vriendelijkheid draai- 

de ik me een kwartslag om en keek 

naar de zee. Na eea kort oogenblik 
van beoauwende stilte hoorde ik dat 

bij zich omdraaide en wegging. Ik 

dankte den bemei, want het scheelde 

cen baartje, of ik bad me verraden: 

mijo hand was al op weg »aar mijo 
ceintuur, waar ik mijo zakdoek be- 
waar. Maar tranen of geen tranen, ik 

bad het laatste woord gehad.... 
Zonder het beeldige jongmenseh, die,   houdeo werd, verliep de rest van den 

dag langzaam en saai. En daarbij 

kwam, dat Mr. Tubbs met zulk een 

bewonderenswaardige energie tante 

Jane en Miss Browne bet bof maakte, 

dat ik, gewaarscbuwd door mijo oa- 

dervinding van -soortgelijke situaties, 

mijo ergste vrees bewaarheid meende 

te zien. Eindelijk, na een paar uren 

van geestelijke kwelling, was ik z00 

Verstaodig om naar mijo hut te gaan, 

waar ik, liggend in mijo kooi, verge- 

telheid zocbt in 't voor de zooveelste 

maal doorlezea van ,Huckleberry 
Fino”, dat ik in de kajuit gevondeo 
had. 

Aan tafel, met den Honourable 
Cutbbert naast me, viel het negeeren 
van alle anderen me makkelijker. Toch 
Viel 't me op, dat wr. Tubbs, van den 
Overkant van de tafel, me met zijo   z00 merkwaardig aandeder, voortdu- 

rend zat aan te staren. Je kon zien, 

dat bij zich voor de God-zegene-je- 

mijoe-kinderen rol aan 't voorbereidea 

was, dat bij alle credit voor het uit- 

stekend gelukte koppel-partijtje op zijn 

breede schouders nam. Hij deed niets 

anders dan anecdoten vertellen, waar- 

io bij als afgezant van Cupido, 

zegenaanbrengende rol gespeeld had. 

De tweede tafelgenoot, die de situatie 

blijkbaar nogal amusant vond, was 

Captain Magnus. Bij elk nieuw ver- 

baal van Mr. Tubbs begon hij te 

grinniken wat door zijn grooteo mond 

en reusachtige vooruitstekende boven- 
tanden niet bepaald en feest voor de 

oogen was. Gelukkig was ik onder al 

die uitingen onverschillig: mijo vertoon 

vao vroolijkbeid was voor den man, 
aan 't boveneinde van de tafel. Ik   

vaagd werd. 

Dadelijk »a tafel legde hij zonder 

eenig mededoogen besiag up den Ho- 

nourable Cutbbert. Ik verdween in 

mijo but en ging voort in ,, Huckleber- 

ry Fioo”. Maar van elke bladzijde 
staarde een gezicht met een groot lid- 

teeken dwars over de wang me aan, 

Eindelijk liet ik Huckleberry Fian aan 

ziio lot over en begon een alieen- 

spraak tegen het gezicbt, waario ik 

alle geestige en batelijke dingen zei, 

die me te laat te binnengeschoten wa- 
ren, 

Eo juist toea ik een dramatisch 

hoogtepunt bereikt had, weerklonk de 

kreet: Land vooruit !” 
— 

Wordt verveigd.
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