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Versiag omtrent den econo- 

mischen toestand in de 

residentie Kediri gedurende 

het 3e kwartaal van 1940. 
  

I. Weersomstandigheden : 

Het derde kwartaal 1940 kenmerkte 

zich door een felle droogte. 

De bevloeiingsdebieten liepen sterk 

terug, zoodat in de maand September 

Op verschillende p'aatsen o ergegaan 

moest worden tot iostelling van de 

urenregeling. 

De gadoeaanplaot werd door de 

slechte debieteo benadeeld, waardoor 

niet minder dan 1300 ha. ongesanction- 

neerde gadoe in Toeloengagoeng 
mislukten. 

Hiertegenover staat, dat het water 

in de rawahs in bet regentschap Toe- 

loengagoeng erg laag stond, waardoor 

de bonorowo-aanplaot - 1500 ba. 

grooter was dan normaal. 

Ook de beschotten van mais, katjang 

en tabak werden door de aanhoudende 

droogte benadeeld en 

taxatie ongeveer 20 ”/, beneden normaal 

bljjven. Algeheele mislukking van po- 

lowidjo kwam tot dusverre slechts in 

zulleo paar 

geringe mate voor. 

Voorts veroorzaakte de groote droog- 

te cen abnormaal aantal boschbranden, 

vooral in het Wilisgebied. Door krachtig 

optreden der ambtecaren van bestuur 

en boschwezen en de groote hulp der 

bevolking kon de omvang dezer bran- 
den echter tot geringe proporties 

beperkt worden: in totaal ging ruim 

700:ha. aan uiteenloopende begroeiing 

te niet. 

II. Inlandsche landbouw. 
Il. a, Padi - gadoe. 

In September werd bijna niet bij- 

geplant, op het eind van het derde 

kwartaal stond 17,488 ha. 

hetgeen ongeveer 6000 ha. minder is 

dan in 1939, waarbij echter niet uit 

het oog mag worden verloren, dat 

deze aanplant in 1939 aboormaal groot 

geweest is. Op verscbi!leode plaatsen 

is met den oogst begonnen. Dn bescbot- 

ten vielen ten gevo!ge van de aan- 

houdende droogte tegen. 

te velde, 

b. bonorowo. 

Deze aanplant heeft eveneens geleden 

door de droogte, ecbter kon een veel 

grootere aavplant io den grond worden 

gebracht dan het vorig jaar. (1500 ha. 

meer). 

2. Mais. 

De maisaanplant besloeg op ultimo 

van dit kwartaal 25700 ha, tegen 30000 
ha. per ultimo September 1939. Echter 

werd ia de verslagperiode ruim 11400 

ha. geoogst tegen 8300 ha. in dezelfde 

periode van 1939. 

De beschotten waren matig, behalve 

in het regentschap Blitar, waar de 

opbrengsten normaal zijo. 

Met de uitzaai van de laboehanaan- 

plant is een aaavang gemaakt. 

3. Cassave. 
De ocogsten vertoondep meerendeels 

normale bescbotten. De stsande aao- 
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plaot had weinig van de 

droogte. 

De geoogste ea nog te velde staande 

arealen bedroegen resp. 25700 en 38000 

ha. tegen resp, 23000 en 42000 ba. 

Op ultimo September 1939, 

te lijdeo 

4. Aardnoten. 

Deze aanplant heeft in het algemeen 

wel te lijden gebad van de droogte, 

Teveos werd hierdoor het optreden 

van de cicadelliden in de hand gewerkt. 

De tegalanaanplant door de 

droogte kleiner dan bet vorig jaar. In 

totaal was op ultimo September 4500 

ha. geoogst en stond nog 7500ha. te 

velde : September 1939 

bedroegen deze uitgestrektbeden resp. 

4000 es 8900 ha, 

5. Kedete. 

In het derde kwartaal werden ruim 

2.000ha. meer geooyst dan verledeo 

aar. De beschotten waren iets !ager 

dan noimaal. Ia het district Lengkong 

(Regt. Ngandjoek) en Zuid-Biitar vieleo 

de beschotten zeer matig uit, er werd 

20 tot 30”/, minder product verkreyen 
dan vorig jaar. Is totaal werd ia dit 

kwartaal 31700 ha. geoogst tegen 29500 

in het 32 kwartaal 1939. Te velde 
stond nog 11800 ha. tegen 15000 ha. 

per ultimo September 1939. 

De beschotten in Toeloengagoeng 
zijn iets hooger dan rormaal. 

was 

op ultimo 

6. Inlandsch Suikerriet 

De oogst en bijplant vonden een 

rormalen voortgang. De rendementen 

van dit gewas werden door de droogte 

gunstig beinvloed. Op ultimo September 

was geoogst 4500 ha. en stond te velde 

5800 ha. oude en nieuwe aanplant. 

Voor de overeenkomstige periode van 

1939 bedroegen deze uitgestrektheden 

resp. 3700 en 5200 ha. 

7 Andere gewassen. 

Eind September ia met de kapokoogst 

begonnen, De vruchtdracht was over 

het algemeen iets hooger dan verleden 

jaar, terwijl mudariaaantasting bijna 

niet voorkwam. 

Evenals in jaren is van 

bestuurswege bekendbeid yegeveo aan 

de ricbtprijzen voor dit product en 

wordt op wuafaire opkooppractijken 

scberp toegezieo. 

vorige 

door de 

van 

De klapperaaoplant heeft 

verlaagde grondwaterstand 

de droogre, 

Comit€ Ned. Ind. Kerstge- 

schenk. 

Afrekening van De Javasche Bank 

Kediri t/m 30 October 1940. 

Dr. L. P. van Lelyveld, 

last 

Paree f 10.— 

Personeel van De Javasche 

Bank, Kediri ,, 24,50 

Mevr, J. M. Druyff — 

De Jamaer, Kediri ,, 2,50 

Leden Socikreit , Brantas”, 
Kediri ,, 46.50 

H. B. Dinklage, 
SF. ,Mevang” ,, 

Leden Socisteit .,Brant 

2,50 

  

Kediri ., 101,20 

Personeel SF. ,,Meritjan”, » 86,82 

Leden Rijstpellerijeo Bood 

Kediri en Omstreken ,, 55,90 

f 329,92   

Tot en met 14 November a.s. kuo- 

nen te Kediri noy bijdragen worden 

gestort. Voor verdere inlichtingen ver- 

wijen wij naar de aankondiging ge- 

p'aatst op de frontpagina van 

biad van 29 October j.!. 

ovs 

Voor onze bondgenooten. 
Het British War Charities Fund p/a. 

The Chartered Baok of India, Austra- 

lia & China, Kali Besar West 1, Ba- 

tavia meldt, dat van Hollandsche zijde 

wwerd ontvangeo. 

Toraal der vorige opgaven: f 18,123,32 

Ms. L.E,J. Soerabaja » 10, -— 

Mrs. H.P, Batavia “ 5,— 

The Netb. Ins. Co. ».. 500,— 

R.P. Batavia » 100, — 

D.H. de J. Batavia # 100, — 

A.F.V,O. Batavia ». 100, — 
R.P, Batavia “ 10,— 

J.H. de H. Batavia » 100, — 

J.B. Djasinga & 5, — 

'/3 Opbrengst Nurse 

Cavell fila 104,40 
Mevr. M. de O. Batavia ,, 10, — 

C.).S. tot B Lodaja » 10,— 

G. de Vr. Batavia o 5. — 

Waarn. adm. 

Bodjong Sokka » la 

Totaal op 27 October f19.907,72 

Klachtdelict, Spero”. 

Naar wij vernemen zal het klacht- 

delict contra de redacteur van ,,Spero”', 

de heer Wie Ming Suo op 15 No- 

vember a.s. door den Landraad van 

Kediri behandeld worden. 

De Hollanders in Indi& zullen 

vechten. 

En goed ook. 

Het Soer. Handelsb!. deelt mede : 

»Nederlandsch-Indi&# zal vechten, 

indien zijn onafhankelijkbeid mocht 

wordeo bedreigi—en de Hollanders 

daar zullea goed vechten ook ”, ver- 

klaarde de heer Russell Hadley, direc- 

teur vau de Goodyear Tyre and Rub- 

ber Coy. in het Verre Oosten aan 

cen reporter van de ,, Sydney Sun”, 

toen hij 22 dezer per vliegboot te 

Sydney arriveerde, opweg maar de 

Vereenigde Staten, De heer Hadley 

heeft ia totaal 22 jaar in Japan, Chi- 

na en Ned.-Indis getoefd. 

» De regeering van Ned.-Indit heeft, 

z00 vervolgde de beer Hadley, prach- 
tig werk verricht sedert de Duitsche 

imvasis in Holland en zij gaat rog 

steeds in die richting voort. Gezegd 

kan worden, dat :ij op elke eventua- 

liteitis voorbereid, Ned.-Jodi&g wacht 

Diet, totdat er toevallig iemand laogs 

komt om het land te reddeo, Ned.- 

Iadit bouwt geheel op eigen kracbt. 

» Ned.-IndiE concentreert zijn defen- 

sie hoofdzakelijik op de luchtmacht, 

ofschoon de vloot en het leger in 

geenen deele worden verwaarloosd. 

»ledere Hollaoder ondergaat thans 

cen militaire training en de werkge- 

vers verleenen daarbij hua volle me- 

dewerking. 

» Elke mogelijkheid om de lands- 

verdediging te versterken wordt te 

baat genomeo en Ned.-lodis zal, io- 

dien zulks noodzakelijk mocht bl!ijken, 

tot het uiterste vechten, 

» De Rubber- ea tin-industrie wer- 

ken op volle kracht, doch de chaos     

23e Jaargang 

  

Laat de moed niet zakken als 

Uw radio gekke dingen doet. 

Radio - Goldberg's Dag- en 17 

Nacht Service is er ook nog! 

RADIO 
GOLDBERG 
Java's Grootste Dag- en 

Nacht Radio - Service 

Hootdstraat 5t - Kediri - Tel. 70. 
Residentsiaan 37 - Madioen - Tel. 110. 

  

  

  

  

    

   
   

  

VEND U- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS 

J.G.W. DEKKERS — KEDIRI -— Telefoon 280 
  

ten huize van den beer Op 30 Octobeir 1940, 

H. KOSTER 

    

  

van meubilair. te NGANDJOEK, 

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

DE AUTOWEGEN -ATLAS 
van JAVA MADOERA en BALI 

1 3.-, 
in 5 kleurendruk 
op stevig ivoorcarton 

met Cartonnen omslag en linnen rug, 

op Schaal I: 500.000 
in totaal 9 aansluitende kaarten compleet bijgewerkt, ea 

waario 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 aanwijzingen voor toerisme. 

Verkrijgbaar bij de Ked, Snelpers.
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| 
Gong's schitterende Fransche filmwerk 

met VERA KORENE — JULES BERRY — JACOUES BAUMER ea. 

CHE IN ATER— — 
Heden en Morgenavond 

| METRO uiterst boeiende filmschlager 
»9 

irades for Sale” 0. soneeree Mesuni 
met ROBERT YOUNG — FLORENCE RICE -- HENRY HULL e.a. 

weike U tot deo laatsten meter in voortdurende spanning houdt. 
deze bijzondere film oiet te missen! 

Donderdag 7 t/m Zaterdag 9 Nov. 

»Gtafe€ de Paris” 
boofdzakelijk in Parijs af in &€n der meest bri'lante en rijke plaatsen van vermaak, 
feest. Het geeft U de gelegenheid met de meest uiteenloopende types der mondaine wereld kennis te maken. 

Ben Fransche Detective film, die ver uitsteekt boven het gewone niveaw. 
Reserveert Uw avond voor "Cafe de Paris" 

  

     Ben film met een ng verhaal, 
Wij raden een ieder aan, 

Deze mooie film speelt zich 
Op cen oudejaarsavond- 

  

  

MAXIM THEATER 

  

  

  

| | met ANNIE DUCAUX, 
| JI ESCANDE e.va.     bekend uit 

Woensdag & en Donderdag 7 Nov. 
Paramount grootste filmsensatie van 1940 

ULLDOG DRUMMOND'S 
SECRET POLICE" 

met JOHN HOWARD — HEATHER ANGEL — H.B. WARNER ea. 
wederom op een reeks boziende avoniuren onthaalt..... 

— Komt en Oordeelt ! 

Vrijdag 8 t/m Zondag 10 Nov. 
Gamisch meer dan schitterende film 

.kES DEUX GOSSES” «. » suastong:as van Paris. 
Fraosche filmwerken, 

Esn buitengewoon groot filmwerk naar het onsterfelijke meesterwerk van PIERRE 
DECOURCELLB. Ben film, die vrijwel op alle groote plaatsea gepro'ongeerd werd, 

Kortom een filmwerk, dat aan Uw hoogste verwachtingen beantwoorde. 

vele beroemde 

sensatiss zonder onderbreking.      

   

En spanvende fi'm, die U 

DORVILLB — MAURICE 

  

in Europa, met als gevolg daarvan 

verlies van markten, heeft op ernstige 

wijze den export vao copra, koffie, 

thee en peper getroffen. 

» De Hollanders zija een voik, be- 

zield met ecer weergalooze hoeveelbeid 

energie en pushing power en Austra- 

lie kan zich geen beteren Noordelijken 

dao Ned.-Indie ”, 

voegde de heer Hadley hier nog aan 

toe. 

nabuur wenschen 

  

Nederland. 

De voedseltoestand. 

Londen, 1 Nov. (ANP.). Een 
Zweedsch blad meldt, dat Nederland 

hoeveelheden Scandina- 

vische visch invoert, weike door De- 

nemarken en Duitschland binnenkomt. 

Alleen reeds te Scheveningen wordt 

15 ton per week gedistribueerd, ev in 

thans groote 

de andere distributiecentra naar ver- 

houding. 
Dit bewijst in de eerste plaats, dat 

het Nederlandsche vischgebied in de 

Noordzee ten sevoige van den oorlog 
z00 gevaarlijk is, dat de Nederlard- 
sche vischvangst nagenoeg stil ligt: en 

in de de zee in 

voedseIschaarschte in Nederlard. 

tweede plaats moet 

de 

Een ander bewijs voor het laatste 

wordt geleverd door een recente dee 

monstratie in Krasnapolsky te Amster- 

dam waarbij de genoodigden werden 

ontbaald op mosslen en garnaler, en 

zoetwat-rvischgerechten, klaargamaakt 

door leerlingen van de Amsterdamsche 
Huishoudschool. 

De sprekers berinnerden er aar, dat, 

hoewei de Noordzee onbevaarbaar is, 

de Nederlandsch: wateren aan de kust 

en in hzt binnenland een niet te 

dat 

lang verwaarloosd werd. Zij verklaar- 

ver- 

smaden voedsel opleveren, al te 

den dat mosselen bovenal een vo'ks- 

  

vosisei bij vit emendheid opleverden, 
Diet alleen daar zij rijk zijo aan eiwit, 

vitaminen en mineralen, maar ook daar 

voor de bereiding weisig of geen ia- 
Voor 

zija de 

ge- 

kunnen gar- 
daartoe 

gradigoten worden vereischt 

z00ver mosselen niat is staat 

voiksvoedselvoo-zening op bet 

wenschte peil te brengen, 

nalen, snoeken en baarzen 

meewerken. 

De sprekers die aanvaokelijk ver- 
kiaarden, dat het aangeprezen voedsel 

zonder ingredi#fnten kon worden bereid, 

sprak n zich later tegen, zij uit- 

grondsmaak en de over- 

der 

toen 

leadeo dat de 
daad Yan graten zoetwatervisch 

door kookkunst en gebruik van in- 

gredisoten konden worden bestreden. 

Verdere contradicties v Iyden toen 

de sprekers betoogden, dat de bestaande 

kookboeken zijn verouderd, daar de 

hoeveelheden en de daarin aangegeven 

ingredigdaten niet langer verkrijgbaar 

zija. 

De asap kwam uit de mouw 

de sprekers van den nood een deugd 

trachten te makeo door een uitspraak 

van Gandhi aan te balen, luidende: 
»terug naar den eenvoud, raar inner- 

lijke waarder, los van afharkelijkbeid 

en materieeie die 

bevat voor bederf en verweekelijking 

van het menschdom”. 
Ben symptoom de 

schaarschte in het ,,volksvoedsel bij 

uitnemendheid”' is, dat in de winkels 

een nieuw artikel onder den raam van 

»boterbindmiddei” wordt verkocht, dat, 

hoewel bet een verdubbeling van bet 

boter- evo margarinerantsoen door men- 

middel belooft, slecbts 

uit zetmeel en gelatine bestaat. 

toen 

welvaart kiemen 

ander van 

ging met dit 

RICHE THEATER 

Heden 5 evo Woensdag 6 Nov. 

Metro uitstekende filmschlager 

»MIRACLES FOR SALE" 
(Het gemaskerde medium ) 

met de sterrea Robert Young-Floreoce 

Rice- Henry Hull-Astrid Allwyn e.v.a, 
bekenden. 

Een fi'm, die U van bet begin tot 
bet cind in voortdurende spanoing 
boudt. 

MAXIM THEATER. 

Woensdag 6 en Donderdag 7 Nov 

Paramount grootste filmsensatie van 

1940 

» BULLDOG DRUMMOND'S 

SECRET POLICE” 

m-t John Howard — 

Heatber Angel— 

N.B. Warner e.a. 

bekende spelers. 
Een film, die U wederom op een 

reeks spaanendz avonturen onthaalt..." 

sensati-s zonder onde:breking ! 

Politierapport. 
Door de politie werd aangebouden 

de pzrsoon genaamd van T., worende 

te Tinalan, verdacbt van verduistering 

van een bedrag aao covtanten ad. f 6,50 

ten nadeele van L. JK, wonende aan 

de Aloor.'-straat. 

Tegen O. K. H., wonende te Djaga- 

lanlor werd P. V. opgemaakt, terzake 

lichte mishardeling van P., wonende   te Setonopande   

Tegeo M., wonende te Tosaren 

werd P. V, opgemaakt, terzake verduis- 

tering van een door hem gevonden 

pandbrief ter waarde van f 0,30. 

Vervolg rapport opgemaakt contra 

den persoon S, thans d-or de politie 

mangehouden, aangezien bij onderzoek 

is gebleker, dat hij nog 69 goenie- 

zakken van (14,35 op 

verschillende data ten 

N. K,S., wonerde te Bangsal 

Ontvreemd. 

Mevrouw Cbr. H, wonende te Ban- 

djaran doet aangif e van diefstal van 

schilderijtjes, muurkleedjes en koprren 

vazea ter gezamenlijke waarde van 

44,75. 
Door de politie werd aangebouden 

de persoon van K., te Pa- 

kelan, verdacht van diefstal van een 

paar schoteitjes ter waarde van (1,50 

ten nadeele van T.K., 

de Aloon-aloon-straat. 

ter waarde 

nadeele van 

beeft 

wonende 

wonende aan 

P., wosende te Djeris doet aangifte 

van diefstal middels braak van lijf- 

goederen ter waarde vao f 5,75. 

Bericht ontvangen, dat de persoon 

genaamd S., wonende te Ringinanom, 

door een hond van den heer R.S., 

wonende te Daridangan werd gebeten. 

Genoemde persoon werd ter genees- 

kundige bebandeling naar de zieken- 

iorichting , Gambiran '" opge- 

De Vee-arts is bereids in 
kennis gesteld 

albier 

zonden. 

Op den openbaren weg Dohosiraat 

werd door de politie gevorden een 

zwart lederen acte-tasch iohoudeode 

diverse toilet artikeleo ter waarde van 

f1,25. Bedoelde tasch werd aan het 

politie Bureau alhier gedeponeerd. 

S., wonende aan de Ringinsirastraat 

doet aaagifte van oplichting van een 

f2,50, ge- 

pleegd door een onbekend persoon. 
bedrag aan contanten ad. 

F.S., wovende te Madjenang doet 

aaogifte van disfstal van een flesch- 

melk ter waarde vau f 0,40. 

ML.S., wonende te Bandarlor doet 

aangifte van dicfstal van een kapstok 

ter waarde van f 2,—. 

K., wonerde te Ringinaoom doet 

aangifte van diefstal van lijfgoederen 

ter waarde van f 3,30. 

Door de politie werd aangehouden 

de persoon genaamd S., wonende te 
Podjok, verdacht van diefstal van een 

rijwiel olielamp ter waarde vaof 0,20 

ten nadeele van T.P,D,, wonende aan 

de Klentengstraat   

DUITSCHERS PLUNDEREN 

DENEMARKEN. : 
  

Verachting voor den barbaar. 
  

  

Terwijl horden Duitsche touris- 

ten het land leegeten, spreekt 

de radio over een winter 
zonder voedsel en 

brandstof. 

Het is moeilijk om inlichtingen te 

krijgen omtrent de bczette gebiedeo in 
Europa. Zoo nu en dan wordt er nog 

ecbter wel eens een sluier opgelicht en 

kan men een iozicht krijgen io de droeve 

Comedie, die door 't ,,cultuurvolk” wordt 

opgevoerd. Aan de hand van berichten 

Ontleend aan de ,,Britscbe b'aden ,,The 

Times , The Dai!y Telegraph” en ,The 

Daily Herald” kan men ongeveer na- 

gaan hoe D:nemarken in enkele maan- 
den tijds aan den 

S:o0d is gebracbt. 

D: Herald schreef eind Augustus dat 

de Duitsche 

Deensche volk dat bloeiende Scandina- 

vische land reeds vijfentwintig millioen 

pond had gekost. Afgezien van het vee, 

her voedselen de regeeringsvoorradeo, 

diz nog door de Duitschers uit het land 

rand van honger- 

»Overwioning” op het 

worden gesleept, Deensche werklui 

wordeo bij duizenden naar Duitschland 

gezonden, 

De Telegraph heeft een Deersche 

Correspondent aan het werk gezet, die 

uit radioberichtenen spaarzaam nieuws 

van vluchtelingen ongeveer het volgen- 

de becid kon geven: 

Uitden omroep, z00owel in het Deensch 

als in het Duitscb, welke 

den zender Kopenhagen wordt uitge- 

zonden kan men opmaken dat vrijwel 

alle producten, al het vee en het ge- 

vogelte, alle paarder en alle arbeids- 

krachten die thans overbodig zijn ge- 

wordeo, naar Duitschland worden ge- 

voerd, Dz Duitschers trachten den 
kleinen Deenschen landbouwer wijs te 

maken dat hij buitengewoon edelmoedig 

wordt behandeld, vooral in vergelijking 

met de wijze waarop de Britteo het 

land zouden behben behardeld, ingeval 

zij het land zouden hebben veroverd. 

Io hosverre deze baarlijke onzin ingang 

thans door 

vindt bij de boeren is natuurlijk moei- 

ijk na te gaan. 

Geldzwendel 

Zoo nu en dan roept de Deensch- 

Duitsche 

bijvoorbeeld de volgende strekkirg : 

tadio ecen bericht om van   

» Aan alle boeren wordt verzocbt 

de volgende week :lle beschikbare 

paarden naar.... te brengen, Deze 

paarden zija noodig om de hongerige 

bevolking van Nederland en Belgit 

te voeden, dank zij de schoftenstrekan 

van Wioston Churchill, die er op uit 

is de Britsche en Joodsche plutocraten 

te verrijken ". Hieraan wordt dan toe- 

gevoegd dat de Duitschers goed voor 

de paarden zullen betalen, ja zij zullen 

er meer voor betalen dan de Bngel- 

scben ooit zouden hebben gegeven. 

De Deensche 

gedwongen van hun paarder, en ont- 

'vangen inderdaad Deensch geld hier- 

voor. De Duitschers betalen dus niet 

met vodjes papier, zooals zij in Ne- 

derland doeo. Maar, vervolgt het ar- 

tikel in de Telegraph het systeem is 

al even gemeen, want de banken die 

yedwongen worden de Deensche boe- 

ren voor hua producten in Deensch 

geld te betaleo krijgen hier Duiteche 

cbagues voor in de plaats, af te re. 

kenen op den datum dat Dui-schland 

de overwinving heeft bebaald. De 

boer krijgt dus de idee dat hij mach- 

tig wordt betaald, maar de banken 

geplunderd, en bavken die 

protesteeren tegen deze chantage wor- 

den opgeheven. 

boeren scheiden zoo 

worden 

Toeristen als sprinkhanen. 

Terwijl een somtere stem uit radio 

Kopenbageo preekt dat het volk zich 

op een hardea winter moet voorberei- 

den, (ook daok zij de Britscbe pluto- 

Ccrateo de Joden, die voor hun 

cigeobelang werelddeel uithon- 

geren ), zoodat de Denen to3gebrood 

met zemelen moeteneten en magere 

soep, zooals dit een paar honderd jaar 

Deznsche hongerwinters 

voorkwam, is de Deensche veestapel 

voor de helft geslacht, en van bet 

overblijvende bionenkort 

nogmaa's dz: helft naar Duitscbland 
ge#xportcerd, Massaslachtingen worden 

er gzen veevoeder 

en 

cen 

geleden io 

vee wordt 

gehouden, daar 

meer is. 

Intusschen overstroomen de Duitsche 
toeristen a's sprinkhaven het land, zij 

moeten gevoederd worden, De Denen 

krijgen iedgre drie weken 30.C00 Duit- 

  

  

Afdeeling Radio 

Fa. van WINGEN. 

Uw Radio Defect? 

Bel op Kediri 13! 

Radio van WINGEN. 
Ons reparatieatelier is ultramodern ingericht. Hier- 

door zijn wij in staat om 

zelfde dag, dat ze bij 

radiotoestellen op de- 

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.



sche soldatea met ,voedselverlof”, 

Duizenden Duttsche kinderea worden 

overal ingekwartierd : zij worden per 

radio over het lard ingedecld, al-of 

cen Duitsche stem cen zwerm mensche- 

lijke sprinkhanen dirigeert. 

Intusschen worden de Denen, 

al over de radio, met sirenge straffen 

bedreigd indien zij niet voldoende 

»medewerking” verleenen op Duitschz 

soldaten losranselen of sabotage plegen. 

Moeders worden bedreigd wanneer 
hun kinderen Duitsche telefoondraden 

doorsnijden. 

ook 

Hoon en verachting. 

Toch geven de Denen duideltjk blijk 

van hun veracbting voor hun onder- 

drukkers. Wanveer Duitscbe troepen 

door de straten marcheeren gebeurt 

het soms dat bet publiek op straat op 

de maat ,,God save the Kiog” fluit, 

en dit, zegt de radio weer, toont een 

volkomen ,gebrek aa begrip wat men 

Duitscbland bescherming 
verschuldigd is” 

Winkeliers hebben een subtiele ma- 

nier gevonden om hun gevoelens tot 

uitiog te brengen. Iu dameszaken ziet 

men bijvoorbeeld roode, witte eo blauwe 

goederen naast elkaar 

kleuren van de Urion Jack zooals men 

voor zijn 

vitgestald, de 

weet. Ook de ruggen van borken 

ltaen zica op merkwaardige wijze 

combineeren. 

Sabotage. 

Dat de Denen sabotage plegen blijkt 

bijvoorbee!d ook uit het zivken van 

de veerbooten die tusschen de eilanden 

Fyen en Sjaelland voeren. 

zijn door geheimzinnige ontploffingen 

juist voor de havens van Korsor en 

Nyborg tot zinken gebracht, 

lemmeren daar de scheepvaart. 

Het verwarmingsprobleem is buiten- 

gewoon moeilijk, daar de meeste hui- 

zen centrale verwarming hebben, en 

Duitschland de brandstof hiervoor niet 

kao, of niet wil levereo. Koloniale 

Wwaren als suiker, thee en koffie zijo 

in het geheel niet meer te krijgen. 

De booten 

en be- 

Duitsche import. 

Duitschland voert alleen goederen 

indien het land zelf niet noodig heeft, 

daarmede wordt de clearing in even- 

Wwicht gebracbt. Dus krijgen de hon- 

gerige Denen bijvoorbreld speelgoed, 

optische instrumenten, en 

neisatz” -goederen, die volkomen waar- 

deloos zijo. De Deensche clearing is 

op deze wijze ook tot op 200.000 

kronen gedaald. Voedsel, veestapel, 

geld en arbeidskracht gaan naar 

Duitschland. Alles wordt met Dzeasch 
geld betaald, docb de banken moeten 

Duitsche wissels accepteeren, wat naar 

de ruiae van Denemarken zal leiden 

De politiek. 

De Times meldde begin September 

dat politiek gesproken Denemarken cen 

uitzondering maakt op de andere be- 

zette landen. Koning Christiaan en 't 

kabinet Stauning bebben de regeering 

gewoon voortgezet, eo zij oefenen nog 

steeds invloed uit. Deze uitbarsting 

vreemd bij de nazi's dat de lezer ge- 

rust paar een aaoleiding hiervoor mag 

zoeken, De reden is dat de Duitschers 

Densemarken als een soort ,,reservaat” 

politiek gebied wenschen te behandelen, 

in Denemarken aantonen 

aspirine, 

zj willen 

hoe gelukkig een volk onder de Duit- ' 
sche bezetting wel kan ziju. De twee- 

de redeo is dat de Duitschers de boeren 

te vriend willen houden: dit zijo im- 

mers op bun gebied onovertroffen 

specialisten, en Duitscbland zou onge- 

lukkig zijn, wanveer de boeren sabo- 

tage gingen plegen. lotusschen twijfelt 

in Denemarken blijkbaar niemand dat 

deze politiek vao bet in watten leggen 

van de boereo grondig is mislukt. De 

nazi's zijn altijd van hun eigen charme 

en diplomatieke gaven overtuigd, wan- 

neer zij met een zwakken tegenstander 

te maken hebben. Vaodaar ook dat 

zij de pluodering van 't land acbter 

een facade van ingewikkelde monetaire 

maatregelen trachten te verbergen. De 

Denen worden niet gedwongen vreemd 

geld aan te nemen, maar het resultaat 

van deze zwendel is natuurlijk hetzelfde.   

l 
De mirister van Handel Christian Mol- 

ler verklsarde cind Aug. dat Duitschland 

aan Denemarken 800.000.000 kronen 

schuldig was .n bij sprak zelfs zija 

twijfel uit of deze schuld ooit betaald 
z0u worden, 

Va: het begin af aan beeft het 

Deensche volk zich vijandig getoond 

ten cpzichte van de Nazidoctrine. 

Alleen de Landburgernes Sammenslut- 

ning ging den Duitscbeo kant op. 

samen met de kleine Deensche Natio- 
naal Sosialistische partij heeft het 

getracht een regceringscrisis te veroor- 

zaken, waarin het echter niet gelukte. 

De vier groote politieke partijen, met 

meer dan 90 procent van het electoraat 
achter zicb, bebben zich bierop samen- 

gesloten tot een natiovale regeering. 

Prompt werden in Kopenhagen 150 

Deensche Nazi's door de politie gear- 

resteerd toen zij zich tegen het verbod 

ia io uniform op straat vertoonden. 

Dz 

verschillende 

veroordceld. De Duitschers zagen dit 

door de vingers. 

werden tot 

gevangenisstraf 
meesten biervan 

weken 

De eenigz politieke corcessie aan 

Wiibelmstrasse was het aftreden van 

dr. Muoch als minister van bu'tenland- 
hij werd opgevolgd door 

den heer Scavenius, di2 de lof van de 

nicuwe orde zong. Maar hij heeft voor 

de gevoelens van het D-enscbe publiek 

zeker een beerje uit de imaat gezongeo, 

want hij verdween weer van het too- 

neel, 

sche zaken : 

Daar veevoer riet kan worden ir- 

gevoerd heeft de regrerirg het #lach- 
teo van 750.000 runderen, 1,500.000 

varkens en 7.000 000 stuks pluimvee 

gelast. Het Dzensche ministerie vao 

Landbouw maakt bekerd, dat de Duit- 

sche regearing 12.000 runderen per 

week uit de markt zou nemen. Dene- 
thars op hoog bevel 

landbouw-producten 

marken moet 

graan en aodere 

gaan verbouwen, de weilanien moe- 

ten gescheurd worden, en het !and 

wordt bemest met de kunstmest, die 

uit Noorwegen wordt gestolen. Op 

deze wij keert Denemarken, tegen wil 

en dank, terug tot de rol van het 

onbeteekenende landbouwstaatje, dat 

het een honderd jaar geleden was. 

Oplevend nationa!i 

  

   Het resuliaat van de ellerde is een 

scherp opleveao van het natioralisme, 

zooals Denemarken dit sedert de da- 
gen van Sleeswijk niet meer heeft ge- 

kend, Vrijwel vergeten nationele lie- 

deren worden thans iederen avond op 

pleiven en in parken door tieaduizen- 

den over het geheele land gezongeu, 

Het gist acbter de schermen. 

(Overg. uit het Soer. Handelsbl.) 

  

  

TOKO 66. 
BOMBAY-WINKEL 

Verkrijgbaar 

Karpetten, cocos- 

matten ...... nieuw 

en goedkoop!!!! 

T. NATHIRMALL 
    

  

Wollen artikelen 

Wollen Jumpers | Wollen Sokken 

» Jassen | »  Broekjes 
Baby- ” 

». Vesten ana 

al: 1Mintaen »  Mantels 

Brei katoenen 

peonen 
paa'den 

en Haak pennen. 

MIYAKO 
Tel. No. 29 Kediri. 

  

  

Bekendmaking 
De Regent van Toeloengagoeng 

maakt bekend, dat de weg BESOEKI- 

BANDOENG vanaf 5 November 1940 

  

  

tot medio Jaouari 1941 voor alle asver- 

keer is gesloten, o.a. dat Besoeki van 

Bandoeng en van Tjampoerdarat be- 

reikbaar is via Gambiran. 

Toeloengagoeng, 28 October 1940. 
De Regent van Toeloengagoeng, 

Pangeran Ario Sosrodhiningrat.   

  
Oo 1 DA NA 

" Nog alfiid In voorraad. 

CARIBONUM 

en tegen scherp 

to 

Beveiligt U tijdig!! 

Wij leveren : 

  

  

  

Door eigen import zijn wij in staat de beroemde 

Carbonpapier in diverse soorten. 
Schrijfmachinelinten in alle breedten, 

Schrijf-, 

Polywog pasta in vasten en vloeibaren toestand, versch 

beneden Soerabaiaprijzen, 
te leveren. 

N.V. KEDIRISCHE SNELPERSDRUKKERIJ 

KA Da aa 

LUC CHTBESCHERMING | 
  

    

Bekendmaking 
|Jkwezen. 

Op 1! December as. zal het ijk- en 

herijk-goedkeuringsmerk IK niet meer 

geldig zijo. 

Met ingang van dien datum moeten 

alle maten, gewichten, meet en weeg- 

werktuigen zija voorzien van het goed- 

welke keuringsmerk mM, letter is ge- 

plaatst in een regelmatigen vijfhoek. 

  

  
producten, z. a. 

vulpen- en stempelinkten. 

1 
, 
, 

: concurreerende, dus   
TELEFOON No. 52. 

    

——. 

PROTESTANTSCHE KBRK 

Hollandsche Kerkdiensten. 

10 Nov. 9 u.v.m. Blitar 

Hr. W. vjd Viugt 

7 u.3On.m. Kediri idem. 

24 Nov. 9 u.v.m. Blitar 

Ds. Ph. v. Akkeren 

7 u.300.m. Kediri idem. 

——a 

  

Malcische Kerkdiensten. 

H.B. Matulesay. 

10 Nov, '40 Kediri 9 uur v. m. 
Baron 4 uur o. m, 

17 Nov. '40 Madioen 10.30 uar v. m. 

23 Nov. '40 Toel. agoeng 0.30 uur o.m. 

(Voorbereiding) 

"40 » 8 uur v. m. 

(H. Avondmaal) 

24 Nov. 

  

OOST - JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEN. 

lederen Zondag, 9 uur v.m. 

Te Kediri 

Toeloengagoeng, Ngandjoek, 

(Baloewertistraat), Blitar, 

Ca, te 

Paree 730 uur n.—. 
  

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Zondag. 

te Kedir! le H. Mis 60 uur v. m. 

2e H. Mis 7.30 uur v. m. 

Lof 5.30 uur 8. m. 
te Biitar 6 uur v. m. Stille H. Mis 

7.30 uur v. mw.  Hoogmis 

5.30 uur n. mn. Lof 

Osderricht Kath. Javanen 6 uur n.m 

  
  

TE HUUR 
Bandarlor No. 9 

Wegens vertrek 

Een groot buis met groote vddr- en 

acbtererf 

ft 30,— 

ingaande 1 November 1940 

Ked. Snelpers Telt. 83. 

's maands 

te bevr. 

    

  

TENG HONG TJIANG 
VENDUHOUDER COMMIBSIONNAIR 

MEUBELMAKER 

TRANSPORT — ONDERNEMING 

KEDIRI — Kleniengstraat 64 — Telef. No, 107 

— 

Huizen en een tennisbaan te huur: 
Pakelan 7 

Complete indeeling met garage en bij- 

gebouwen p.m. f 15,— 

een mooi woonhuis, 

een modi woonbuis, Bioscoop- 

straat 2A, complete indeeling met 

garage pas | maand gebruikt p.w. 

f 22,50 

een mooie tecnisbaan voor Dinsdag, 

Woensdag en Zaterdag, gelegeo 

achter Snelpersdrukkerij p.m. 

f 6,— 

Voor Uw meubilair en ootwerpen 

geroutincerde toekangs en eerste kwa- 

liteit meubelbout 

Zeer billijk in prijs en levering met 

garantie, 

Voor Uw vendutie gegarandeerd 

goede resultaten. 
Inpakken voor alie plaatsen. 

  

  

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

RESIDENTIE APOTHEEK KEDIRI 

  

  



      

Buttenilandschb overricht overgenomen uit “het “Soer. Hbid. 

GRIEKENLAND HOT STAND 

Op Albaansch gebied hebben de Grieken 

wederom de Italianen teruggedrongen : 

Italiaansche aanvallen werden afgeslagen. 

De Fransche bezittingen. 

Athene, 4 Nov. (Reuter), Volgeas 

cen hedenochtend door de Grieksche 

leyerleidiog 

hebben de Grieken opnieuw een heu- 

velreeks op Albaansch gebied veroverd. 

uitgegeven communi ut 

Een door tanks gesteunde Italiaanscbe 

aanval in het gebied vao Epirus werd | 

afgeslagen, waarbij negen tanks werden | 

veroield. 

In deo Florina-sector werden hevige 
Italiaansche aanvallen met handgrana 

ten en bajonet teruggewezen. 

De vijand voerde krachtige luchtaan- 

vallen uit, meestal op de door her vers 

loren posities. Vijandelijke vliegtuigeo | 

bombardeerden opoieuw Saloniki, waar- 

door een aantal slacbtoffers, o,w. ver- | 

scheidene dooden, onder de burgerbe- 

volkiag werd gemaakt. Drie Italiaansche 

Vliegtuigen werden door het afweerge- 

schut neergebaald, en gemeeod word, | 

dat een vierde beschadigd neerstortte.   

De Britsche hulp. 
Lovden, 4 Nov. (Reurer). Officieel 

wordt gemeld, dat eenige afdeelingen 

Britsche .tcoepen ,op .Kceta aan land 

zijo gezer, 

Weygand staat nists af. 
Gabeses, 4 Nov. (Reuter) Geseraal 

Weygand scbreef een artikel in 'een 

Marokkaansch dagblad, waarin bij in 
Fraosche eer beloofde 

bezittingen te zullen 

paam van de 

geen Fransche 

afstaan. 

Volgens een telegram uit Berlijn aan 

de ,.Basler Nachrichten” veroorzaakte 

dit artikel een scherpe reactie:in gezag- 

hebbende kringen aldaar. Deze kringen 

zien bierin een teeken van regel verzet 

tegen de plannen der Vicby-politiek, 

ro dientengevolge wordt gemeend, dat 

ren definitieve overeenkomst met Fravk- 

rijk nauwelijks kan wordeo verwacht, 

daar Duitschland -ijn eischen jecens 

den overwonnene nauwelijks zal willen 

vermioderen. 
  

Engeland. 

De aanvallen op Engeland. 

Geen nachtalarm ! 

Londer, 4 Nov. (Reuter). Nadat 

gedurende 56 opeenvolgende nachten 

aanvallen op bet gebied van Londen 

badden plaatsgevonden, weerklonk in 

den afgeloopen nacht voor de eerste 

maal geen nachtalarm. 

Het mivisterie vao Luchtvaart deel- 

de mede, dat siechts enkele vilegtuigen 

“in den loop van den nacbt over de 

kust vlogen, terwijl de activiteit werd 

beperkt tot Noordoost - Engeland en 

Oost - Schotland, 

In het laatste gebied werden twee 

aanvallen gedaan. De bommen hebben 

slecbts lichte schade 

veroorzaakten enkele 

klein aantal gewonden. 

aangericht, en 

dooden en een 

Rustige nacht. 

3 Non. (Reuter). He 
yalles veilig” werd gisterem 

Londen, 

signaal 

geruimen tijd voor middernacbt in het 

district Londen gegeven, nadat een 

vijandelijke luchtaauval bad plaatsgehad, 

die een abrormaa! rustig verloop had. 

Het grootste gedeeite van het land 

den rustigsten sir ds 

door. Uit de Zaterdag tot 

midderracht ontvangen rapporten b'ijkt 

maakte nacbt 

weken 

dat, behalve cen of twee plaatsen aan 

de Zu'd-Oostkust 
meeste 

van Engeland, de 

dezlen van Groot- Brittanni& 

in den nacht van Zaterdag op Zondag 

Diet door vijandelijke luchtaanvallen 

ETON 
ijo geteisterd. 

FEUILL 
SPAANSCHE DUKATONS 

(Spanish Doubloors) 

Uit het Engelsch 

van 

Camilla Kenyon 

23) 

Met een gesmoorden kreet van schrik 

liet tante Jane Mr. Tubbs staan en 

vloog naar de verscbansing. Gelukkig 

was ik buiten bet bereik van hagr 

moederlijke armeo. 

.O, Virgioia”, ,”O 

mijo lieve scbar, Als dit eens een laatst 
an 

  

  

jammerde ze. 

vaarwel was 

»Mijo sieraden in mijo boeken zija 

voor de baby van Bess", bad ik nog 

Diet ksacht. genoeg te saenen. Maar   

Ia cen heden door bet ministerie 

van Luchtvaart uitgegeven commuai- 

guk wordi verklaard, dat siechts van 

zeer weinig slachtoffers melding wordt 

gemaakt in de rapporten, die op het 

ministerie over de resultaten van de 

vijandelijke lucbtaaovallen, welke in 

den nacht van Zaterdag op Zondag 

op Eogeland werden uitgevoerd, zijn 

ontvangen. Alle vijandelijke luchtaan- 

vallen werden op kleine schaal uitge- 

voerd ea waren reeds eenigen tijd voor 

midderoacht afgeloopeo. 

Op Londen, de ,, home counties 

en op Oost- en Zuid- Oost- Eogelaod 

zijo cenige bommen uitgeworpen. Op 

verscheidene plaatsen zijo enkele hui- 

zen en winkels beschadigd, doch de 

aangericbte schade is, oyer bet geber | 

genomen, niet groot. 

Ust Oost- Eogeland werd melding 

gemaakt van een lichte vijandelijke 
act'viteit in den lucbr, docb tot dys- 

verre zija geen rapporten ontvangen, 

waaria wordt gesproken over uitge- 

worpen bommen, 

Ia dea racht van Zaterdag op Zon- 

dag is een vijandelijk viiegtuig vernie- 

tigd. 

De sirijd in Afrika. 
Londen. 4 Nov. (Reuter). In mili- 

taire kringen te Looden wordt ver- 

klaard dat de uit Egypte ontvangen 

berichten aantooven, dat de Iralianen 

io Lybis cog steeds bezig zijo met bet 

uitbreiden van hun concentraties van 

Geleidelijk aan semen de 

aangelegde voorraden van levensmid- 
delen en materipal toe. doch op bet 

troepen. 

cen feit was 'r, dat ik me op dat 

oogenblik door bet stampen van het 

scbip in combivatie met het zeer be- 

grijpeliike gebrek aan stabiliteit van 

touwladders Dietig 

atoompje in een slingerend, den ver- 

keerden kant opdraaiend Heelal voel- 

de. 

Hoe za! tante Jane dat opkvappeo, 

schopi me iseens door 't hoold, 't 

speet me, dat ik niet tot bet allerlaatst 

gewacbt bad, dan had ik 't kunven 

zien! Toen voelde ik een paar sterke 

bandeo, die me om mijn middel grepen 

€a me in de boot neerzeyasn. Meteen 

bogen de zes sterke roeiers zich naar 

ygreu en de boat scbogt voaruit pver 
de glinsterende strook water van een 

paar mijl breedie, we)ke de ,,Rufus 

Smith” van bet eiland scbeidde. 
Er atond eco rustige, 2achte deining. 

We gingen op en neer met een soort 

van wisgende bewegiag, die iets merk- 

niets dan een 

4 

Saka 

oogenblik zijn er geen teekenen van 

020p. opmidjlellijken Italimanechen.amova! 

Want :te ngwan. 

De Britsche patrouilles bljven voort- 

durend ia -actie, Vooral in “het district 

Kassala is door de patrouilles succes 

geboekt. Tijdens de verscbillende ont- 
mortingeo met den vijand, welke ron- 

dom Kassala hebben plaatsgehad, heb- 

ben de Britsche patrouilles zoowel in 

Oostelijke, als in Noordelijke en zui- 

delijke ricbting geopereerd. Dit betee- 

kent, dat zij er tijdens de operaties 

daadwerkelijk in geslaagd zijn acbter 

Kassala te komen. 

De meeste patrouilles bestaan uit 
cenheden van de Britsche strijdkrach- 

ten ia den Soedan. 

De serijd tegen Italit 
Eenige bijzonderheden 

Athene, 3 Nov. (U. P.). Volgens 

berichten yit Jorgoslavi2d hebben vier 

Engelsche ibommenwerpzrs deelgeno- 

men aan de lucbtaaovallen op Albani6, 

welke tijdens hat weekeirde door, 
Grieksche wliegtuigen werden uitge- 

voerd. 

De zware Italiaansche bommenwer- 
pers laodden intact nabij Kasroria. 
De vliegers ontkenden, dat zij 

door het luchtafweervuur tot dalen 

zouden zijn gedwongen, doch gaven 

Overigens geen reden op voor hun 

landing. Een derde bom- 

menwerper landde wegens benzineye- 

brek tea Zuiden van Kastoria. Alle 

toestellen zijn in uitstekende conditie 

en kunven dpor de Grieken worden 

gebruikt. 

Aangekondigd werd, dat de Ita- 

liaansche gezact iu Oriekenland met 

zijn staf waarscbijolijk morgen maar 

Rome zal vertrekken. De Zwitsersche 
legatie in Rome zal zich met de ver- 

rorging der Grieksche belangen aldaar 

belasten. 

De Grieksche artillerie heeft de 

klassen van 25 en 26 jaar onder de 
Wapenen geroepen. 

Iraliaaosche 

De luchtaanval op Korfoe 

Atbene. 4 Nov. (Reuter). Gemeld 

Wwordt, dat tijdens den gisteren op 

Korfoe plaats gevonden hebbenden 

duchtaanval enkele Britsche burgers 

Werden gedood. 

Het Britsche consulaat was herhaalde- 

Ijk het doelwit vao de lichtaaovailen, 

| 

OLYMPIA 
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.V. Ked. Snelpers 
Drukkeril 

pena eemer ne. eemmapemeenaamagad 

waardig kalmeerends bad. Ik genoot 
200 van de satijnige streeling van den 

warmen wind langs mija wangen en 

van het maaulicht, dat door den scbui- 

migen kop van elke golf met duizen- 

dep kleine licbtflitsen weerkaatst werd, 
dat ik vergat om bang te zijo, ik ver- 

gat Miss Higglesby Browne en ik 

vergat de onbuigzaambeid van 't Schot- 

sche karakter. 

»Kijk tocb.... Wat verrukkelijk, wat 

schisterend,” riep ik tegen Cutbbert 

Vane. 
nja, viet kwaad, he”, antwoordde 

bij op aijo bespottelijke, kleineerende 

Eogelsche mavier. Nu zou een Ame- 
tikaan gezegd hebben ,,Ja, dat masatje 
mag er wezen,” waaruit blijkt, dat 
wij Amerikasen, op sowmige puoten, 

hun de baas zijo. 
Rondom het eiland sloegen de zware 

golven op de afgebrokkelde, baif onder 

  

  woter liggende rotsep, stuk, waerbij 

  

SAE 
Aloon-aloon str 

       

  

KEDIRI 
MULOWEAG / MADJENANG 
Telefoon Ked. No. 225 

BOERDERIJEN .,SCHRAUWEN“ 

  

Radioluisteraars, - 
wordt lid van den Bond van Radioluiste- 

raars in Nederlandsch-Indis (B.O.R.A.N.I.) 
U dient daarmede Uw eigen en het 
algemeen belang. 

Inlichtingen bij den Secretaris, 

J.P. Coenweg 27. 
Batavia - C. 

HET JAPANSCKE WARENNVIS 

RAH 

@ SPEELGOED @ 
voor KINDEREN 

  

WATES 

PERCEEL-PAKISSADJI   

  

  

  

Kediri en Paree en 

  

Levert versche voile melk. 

Karnemelk, Yoghurt, 
Room en Boterolie 

Leverancier van de groote ziekenhuizen te 

ter plaatse 

   

        
    
    

         

Prima kwaliteit, 

de meeste Doctoren 

Beleefd aanbevelend 

L. H. SCHRAUWEN. 

LEESBIBLIOT HEEK 
  

voor 
gulden. 

DJABA 

het witte schuim meters hoog de lucht 

in vloog. Nu konden we het geweld 
van de branding hooren, bu oorver- 

dooverd, donderend, dan weer alseen 

geliikmatig ruischen. Op dat oogenblik 

werd onze boot door den kop van 

een van de groote, aanrollende gol- 

vena opgenomen en voortgedragen. 

Tegelijkertiji praaide ons de andere 

boot, nu alleeo met de roeiers, welke 

de ,Rufus 

Smith” was. Beboedzaam stuurdeo we 

langs een bijna geheel onder water 

liggende klip, waarboven het een 

scbuimende en kokende woeling van 

golven was, en toeco werden we opeens 

door een hoog opdeinende kustgolf 
tot in het kalme water achter het ge- 

vaarlijke puot voortgestuwd. We wa- 

ren in de kisine baai, bijna onder de 

Overhangende, dreigende klippen. 

Meer landwaarts in, ongeveer een 

kwart mijl verder, werd de bsai be- 

Op den terugweg »aar   
Wordt lid van 

LEESREZELSCHAP — :.EESBIBLIOTHEEK 

Ked. Snelpers Drukkerij, 

  
  

De abonnementsgelden bedragen : 
Ff 1,— per maand voor“€€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 UI wilt 
Indien UI duseen abonnement voor &€n boek 
heeft, waarvoor U &€n gulden betaalt eo U 
ruilt het boek iederen dag, 

30 boeken 
dan betaalt U 

toch niet meer dan &en 

TTA KO 

grensd door een breed strand, dat in 

't felle maanlicbt wit lag te glanzen. 

Rechts onder een groep donkere boo- 

men brandde fel-rood vuurtje. 

Hoog, als zwarte schimmeo, teekenden 

zicb de figuren van de manonen uit de 

cerste boot ertegen af. Bij elken golf- 

slag liep het zeewater als een kuntwerk 

van wit schuim tegen bet strand op. 

Zonder een oogenblik: vaart te min- 
deren bielden de roeiers recht op het 

strand aan. Plotseling een schok, daar- 

na een heftig, koarsend. schuren. De 

zes roeiers sprongen overboord: tot 

aan hun middel stonden ze in het wa- 

ter, Tegelijk voelde ik de armen van 

den Honourahle Cutbbert Vane, die 

me oppamen en me veilig en droog 
aan land droegen, 

cen 

Wordt vervoiga.
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