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STADSNIEUWS 

  

Verslag omtrent den economi 

tie Kediri gedurende he 

  

schen toestand in de residen. 

t ze. kwartaal van 1940. 

  

Ondernemingslandbouw : 

a. Suikerondernemingen. 

De onderstaande s:aat geeft een indruk van de inkomster, die de bevo!- 

king gedurende de verslagperiode uit de suikerindustrie trok. 

  

  

  

  
    

»Hoe gaarne willen ook wij iets doen 

voor het Vaderland”, zeiden eenige 

van onze Indische schilders. , Maar 

goud en geld kunnen wij helaas niet 

geven 5 welons werk, onze kunst Daar- 

mede zouden wij de nationale zaak 

kunnen en willen steunen”. 

Deze eenvoudige woorden, getuiyend 

van wezenlijk vaderlanderschap, heb- 

ben ons getroffen en de Bond van 

Kunstkringen beeft overlegd, hoe de- 

die immers tot ze menschen, Ooze 

cultuurdragers io de meest uitgespro- 
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ONWAARSCH1JNLIJK 
lijkt het! Doch.... 

de waarbeid is bet! 

Radio. Goldberg's Dag en Nacbt 

Service ieder staat oogeublik, 

transporten 'everingen ken zin behooren, in de gelegenheid zoowel overdag als 's nachts 

Regenischap. grardbuur. |en werkloo- (door Inlan- toraal. kunnen worden gesteld, hun biijmoedig klaar, om bij radio-pech bulp 
na der. offer te schenken. te verleenen 

1 . » 
Dit overleg heeft geleid tot het plan 

Kediri | £ 13011,92 607662,10 13063,61 633737,63 tentoonstelingen in de verschillende Radio-Goldberg-klaoten, 

Ngan p- 878.18 181328 47 | 942,54 183149,19 Kunstkringen te orgariseeren, waarbij profiteert van deze service, 

Bli |.» 101505 | 12251620. | 29336 | 12582521 | enilderijen, die de Todische schil- U heeft er recht op!! 
Torloengaroeng |, 170106 | 8820377 | 1208,78 91113,61 € scoilderijen, echt op 

| | - — ders hebben afgestaan, zullen worden 
Totaa! | #ievo621 | too17iia | 1550829 | 103382564 | verioot. De baten daarvan tullen ten | . Dz 
  

Van de 10 werkende suikesfabrie- 
ken waren aa» bet einde van hetkwar- 

taal slechts 2 fabricken afyemalen. Over 

de suikeropbrergsten per ha. 

alleszins tevreder, terwijl de rer demen. 

is men 

ten bijoa overal flink boven die van 

bet vorig jaar liggen, zoodat van een 

recordjaar maa worden gesproken. 

Ds mocilijkheder, 
ondervonden bij den afzet van suiker, 

welke worden 

noodzaken tot opslag van groote kwan- 

titziten op de ondernemingen. 

Dz werkvoikvcorziening gaf ia het 

afgeloopeo kwartaal geen moeilijkhe- 

waario de kortelinvgs genomen Regee- 
ringsmaatregelen helaas een oiet noe- 

menswaardige verandering ten gsede 
mochten brengen. Algemeen werd be- 

grepen, dat de destijds genoemde prijs 

van f13,— per guintaal, een ge mid- 

delde prijs was, terwi,i later bleek, 

dat genoemde prijs betrekking bad op 
W,I B. I— dus, aileen le kwaliteit 

Robusta koffie—waardoor de gemid- 

delde prijs van den geheelen oogst op 

een aanzienlijk lager en zeker niet 

loonend niveau bestendigd blijft 

Een licbtpunt in deze kwestiz is wel, 

goede komen aan heu Weerbaarbeids- 

Du keer zult gij een lot koopeo 

van 
fonds. 

niet in de eerste plaats ter wille 

de prijskans, maar om ors land te 

toonen dat de gave van onze artisten 

een kostbare schat is. De opbrengst 

van de loterij is zeker niet de io geld 

utgedrukte waarde van het offer on- 

zer scbiiders, maar- de betee- 

kenis mozt in de €€rste plaats gezocbt 

io haar ideedie waarde. Zij 

groote 

worden 

geeft op tasibare wijze blijk van de 

vaderlandsliefde en offerzin va : 

beeldende kunstenaars en steit 

kuostkringmeoschen ia staat tc toonen, 

ooze 

ons, 

  

  
     

     

den, in bet looripeil kwam geen wil | dat de door bet Koffiefonds aange- | hoezeer wij onze cultureele taak ver- , 
xiging. lende verkoopprijzen van £ 18,— en | staan. Java's Grootste Dag- en 

Hoewel de watervoorziening door | f16,— per guintaal vvor W.L.B. I, Laat dit onzelfzuchtig argument U . & 
het sterk terugloopen der debieten | respecticvelijk voor biunenlandsche | doen besluiten een of meer loten te Nacht Radio - Service 
steeds krapper wordt en de jonge | consumptie en export naarbet buiten- | koopeo. Gj zulthierdoor de schilders, 
aanplant droogteverschijnselen begint 

te vertoonen, kan over het algemeen 

land, een 

hebben. 

Overschot tengevolge zal 

Hierbij moet ecbter niet uit 

die hun werk voor bet 

gzloos afstonder, toonen dat gij hun 

fonds belan- $ Hoofdstraat 51 - Kediri - Tel. 70. 
Residensslaan 37 - Madioen - Tel. IIO. 

  

  

de stand van dezen aagplant bevre- | het oog worden verloren, dat het Kof- | nobel gebaar en hua strijdieus : ,,Indi- 
digend worden genoemd. fiefonds noodzakelijkerwijze een zeer | xche Scbilders Weerbaar” hebt be-| ———— EA 

Het aantal rietbranden vam dit jaar | duur apparaat is, hetwelk een naar | grepen. | 

vrij belangrijk toe. Vermoedelijk zel | rato aanzienlijk gedeelte vaohet over- , 
de felle droogte het aantal onguastig | schot zal absorbeeren, Comit€ Ned.- Ind. Kerstge- 
hebben beinvloed. Tot heden werden 

18 rieibranden gemeld tegenover in 

1939 slechts 5. 

b. Andere ondernemingen. 

Vooral t.a. v. de kofficcuituur is de 

regenva! dit jaar bepaald ongunstig te 

noemen. Ter illustratie moge dienen, 
dat b.v. in het Wlingiscbe dit jaar de 

regenval slechts 1382 m.m, in 67 da. 

gen bedroeg, tegen 2874 m. m. in 119 
dagen gedurende de zeifde periode in 

1939. De normale regenval 
Kloet - ondernemingeo is plus minus 

3200 m.m. in 170 dagen, en die voor 

de Kawi-ondernemingen 4500 m.m. in 
200 dagen. 

Koffie. 

voor de 

Voorts moge in herinnering worden 
gebracht, dat tengevolge van de aan. 
hculende droogre het geenszirs voor- 
barig is, thans reeds met vrij groote 

zekerbeid te voorspellen, dat cen mis- 
ocogst in 1941 zanstaande is. 

Gezian bet feit, dat het meerendeel 

der koffieondersemirgen sedert het 

uitbreken van den oorlog isaangewe- 
zen op werkkapitaal, vloeiende uit con- 

tante verkoopea van hun product 

behoeft bet zeker geen betoog, dat 
vooral de net kapitaalkracbtige onder- 

nemingen —en deze zijo vele — het 
komende jaar met zorg tegemoet zien. 

KEDIRISCHE KUNST- 

schenk. 
  

Doet mee voor het te Laat is! 

Tot en met 14 November a.s. be- 

staat er te Kediri nog gelegenheid bij 

te dragen voor de kerstpakkerten, be- 
stemd voor bet vrije gedeelte van 

Nederland's Leger en Vloot in Euro- 

pa. 

Zooals U weet zijn deze pakketter, 

darkzij bijdragen in geld en io watura 

vit den gebeelen archipel, in grooten 

gereed gemaakt. 

De verzending ervan heeft reeds plaats 

getale hier te lande 

gzhad. Voor bijdragen in natura is 

het nu dus te laat. In Eogeland wor 

den deze kerstverrassingen echter ver- 

der aangevuld en uitgebreid. 

VENDU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS 

J.G.W DEKKERS — KEDIRI — Telefoon 250 
  

Op 

  

  

WERK VOOR EEN LUTTEL BEDRAG! 

30 October 1940, 

H. KOSTER 

te NGANDJOEK, van meubilair, 

  

ten hu'ze vav den heer 

- 

DE AUTOWEGEN -ATLAS Over het algemeen valt de koffie- KRING. 
oogst tegen en slechts weinige onder- aan! Daarvoor kunnen wij nu nog bij van JAVA MADOERA en BALI 

kenpenda jane Jalar Te booth | TENTOONSTELLING | aa gatden merdentleame t3-, loop: » 

is dit te wijten aan de zeer groote op Londen overgemaakt. Voor het laatst in 5 kleurendruk 

schade, die de topsterfte in de aan- 

plantiogen veroorzaakt, en aan het 

buitengewcon bevig optreden dit jaar 
jaar van de bessenboorder, Ulit be. 

trouwbare berichten blijkt, dat wat 

de bessenboorder betreft, de mate 
van aantasting ia gebeel Oost- Java 

aanzienlijk hooger is dan inde vorige 
jaren, hetgeen een ernstigen terugslag 

veroorzaakt op de uitlevering van 

rode bes tot marktkoffie. 

De positie der koffieondercemingen 

baart dan ook steeds grooter zorgen, 

Zondag 10 November 1940. 

in de groote zaal der Societeit 

Branas van II totl en van 5'/, 

tot 9 uur. 

Toegang kunsikringleden vrij, niet 

leden f0, 25. Het berag der entrek's 

zal in het Weerbaarheidsfonods ge- 

stort worden. Voor leden der Kunst- 
kring zijn loten A f2.— per lot aan 

de zaal verkrijgbaar.   ra x   op 15 November. Zoo beteekent ook 
Du nog iedere rijksdaalder die U bij- 

draagt een pakket, .en kerstverrassing 

vit Nederlandsch Indie ! 

Velen van ons z0uden gaarne tegen 

Kerstmis een verrassing, een opvroo- 

Mjking sturen aan de dierbaren die in 

Holland tevergeefs, dit jaar, oaar onze 

Hoe 

hooger de nood, hoe meer wij behoefte 

atteoties uit zullen moeten zien. 

gevoelen tegenover hen van onze ge- 

negenheid, onze offervaardigbeid blijk   op stevig ivoorcarton 

met Cartonren cmslag en lirnen rug, 
op Sehaal 1: 500.000 
io totaal 9 aansluitende kaarten compleet bijgewerkt, en 
waarin opgenomen: 

alle berijidbare wegen 

Kilometerafstanden van plaats tot plaats 

Hoofd-Afstandstabel voor grootere afstanden 
Bergen en plaatsen mer hoogte-cijters 

Spoorwegen, Vliegvelden, Ondernemings - fabrieken 

Pasanggrahans en veie aanwijzingen voor toerisme. 
Verkrijgbaar bij de Ked, Snelpers. 

(ea aa 

ng 
f EEN PRACTISCH, HAND!G EN KOSTBAAR 

| 
“ aa Kd
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VERNON e.v.a. 

Gong's schitterende Fransche fi'mwerk : 

merVERA KORENE — JULES BERRY — JACOUVEs BAUMER e.u. 

hoofdzakelijk in Parijs af in 6€ der mzest brilante eu rijke plaat-en van vetmaak, cp een oudejaarsavond- 
feest. Het geeft U de gelegenheid met de meest uiteenloopende 1ypes der mondaine wereld kennis te maken. 

Ben Franscbe Detecrive film, die ver uitsteekt boven het gewone niveau. 
R serveert Uw avond voor 

ATTENTIEI Zaterdagmiddag 430u. Extra Voorstelling! 
Zondag 10 en Maandag 1! Nov. 

De uitstekende F-arscbe fm 

.Un Homme en Or” cetar san Gone) 
meesterlijk gespeeld door din grooteo Fravscven karokte rspeler 

Eso film, die ongetwijf:ldio Uw smaak vallen zaleo de U tot den laatsten meter boeit 
Wij raden "1 aan, deze moore film niet te rnissen ! 2 2 Sa 

RICHE ThHEAT 
Nog Heden en Morgenavond 

de Paris” .Caf 

    

Deze mooi2 film speelt zich 

»Cat€ de Paris" 

HARRY BAUR en de bekoor ijke SUZY 

  

     
Naar de Pie OmJ0 var 

en dramatischer dan 

ATTENTIE !   
Ht groote Fransche meesterwerk 

.De 2 Straatjo 
au, yapcud door de 

PSCANDE GERMAINE ROUER ea. Een ontwoerend» film met vcostrffeiyke bezetiig. Tiagischer 
wij zulks van de Frarscbe fi ut cer Jaarsten tijl gewend waren, zijn de belevenissen 

Zie ANSIE LUCAUKX in haar proorste rol! 
Zaterdagmiddag 430 u. 
Zondagmorgen 10 u. 

van deze sersatjongers. 

IAXIM THEATER 
Heden 8 1/m Zonda3 10 Nov. 

. 29 | ngens van Parijs” ..».. | 
ANN.E 1 UCAUX — MAUR!CE 

mettahige 

  

Extra Voorstellingen! 
Maandag 1! en Dinsdag 12 Nov. 

pramow semena ta sIOM Sawyer Detective" 
— TER HALL e.v,a. En fim die a! de rijke h 

t BILLY COOK — DONALD O CONNOR — POR im die a! de rijke humor 
25 het bartelijk, warm S-ntimeot uit MARK TWAN'S origireel verh 

maar Ook d- volwassenen zullen met geroegen deze inremerde frissche film volaen. 

ATTENTIE! Dinsdagmiddag Suur KINDERVOORSTELLINGI 

bevar. Niet alleen de jeugd, 

  

te geven. De Duitsche bezetting maakt 

iederen steun aan familie en kennissen 

in Holland thans onmogelijk, maa 

laten wij bltj zija dat een voortref- 

felijk gedeeite van onze vloot en ons 

leger vrij is en voor ons vecbt. Laten 

wij dankbazr zijn dat wij aan deze 

vrije Nederlanders onze genegenbeid 

kunnen tooneo. Laten wij er voor 

zorgen dat zij van ons eea kerstpakket 

  

tegemoet kuonen zien ! 
- 

Kerstmis 1940. 

Bijdragen te Kediri t/m 14 Nov. bij: 

Societeit ,Braotas”, Javasche Baok, 

Postkantoor. 

Meent niet dat wij U collecte-moe 

maken. Zorgt voor sen kerstpakket. 

Maar z0rgt er in de eerste plaats voor 

dar U, met Uw gebeelen kennissan- 

kring naar vermogen bijdraagt voor : 

Het Spitfire Fund e jof 

Het Prins Bernhard Fonds. 

£ 
. 

Atrekening van De Javasche Bank 

Kediri. van 31 October t/m 

6 November 1940. 

t/m 30 October (vide vorige 

afrekening) 329.92 

F.Smitk, RO. Redjoagoeng » 2,50 

H. Asriani, » » 250 

JF.Rosen: wist , 2 ». 2,50 

A H.v. B., Blitar » 250 

Ir E.Tp. Hirscb, Kediri » 250 

Adm. & Empi. Sf. Koenir » 38,50 

ALLvan der Kuyt, K.O. Mangit ,” 5.— 
L. Larsoo, a » "2,50 

W J.M. van Bysterveld, Kediri,” 250 
E. S yrs, Keciri "250 
JH. Hail, Kediri » 250 

£395,92 
Tot en met 14 November a.s. kun- 

nen te Kediri rog bijiragea worsen 

gestort. 

Pyrs mide Pu nlbiljart. 

op Woensdag 

waarschijolijk 
Wi vernemen dat 

20 November a.s. (en 

ook op vulge #-osdager) in de 
    

societeit ,Br. wedstrijden zullen 

worden georganiseerd voor ,Pyramide 
poobi'jari”. Aan deze wedstrijden kan 

een ieder deelnemen. Gespeeld za! wor- 
tevens den volgens afval-systeem en 

wordt voor de deeloemers een han- 

dicap vastgesteld, Ba voorts, er wordt 

op 2 tafels gespeeld, volyens de regle- 
menten van den Java-biljaribond. De 

regelingscommissie zal uit de spelers 

zelf arbiters aaostelleo.   

  

Opgave voor deelname dient te ge- 

schieden bij den secretaris van de sc- 

cieteit ,Brantas”, uiterlijk op Vrijdag 

15 November a.s. 

N. V. Kediri Stoomtram 

Maatschappij. 

De Opbrengst bedroeg over: 

October 1940 £ 17100.— 
(voori, opgave) 

October 1939 ». 29939.— 
(defin, opgave) 

Snds 1Jan. 1940 ,, 176843.— 
(voorl. opgave) 

Hetzelfde » 235759. — 

tijdvak 1939 defin. (opgave) 

Normalisatieraad. 

Het Seeretariaat deelt ons mede, 

dat de beer Ing. D. W. Sparnaay tot 
Voorzitter van den Normalisatieraad 

werd gekozeo ter vervanging van den 

beer Ing. J. C. Jaring, die zich, na 

afloop van de periode van zijn 

bestuurslidmaatschap wegens drukke 

werkzaambeden niet berkiesbaar heeft 

kuonen stellen. 

Luit. Kol. ir. F. 'We'ffeobach werd 
ais lid van bet Dayelijksch Bestuur 

herkozen. 

Aan den hser W.D. H. Bock werd 

op zijn verzoek eervol onts'ag ver- 

leend als Hoofd van bet Ceniraa! Sz- 
Cretariaat, terwijl als zoodanig werd 

berozmd de beer ir. H.K. Weber. 

Drie slach'offers in &€n dag. 

Door de laarste sneitrein Scerabsia- 

Blitar werdop Woersdao jl. ter hoogte 

van Porrwoasri, even vc orbij Ngadiloe- 

wih en dicbtbij Biitar 3 mannen en cen 

vrouw overreden, Nader 

wij, dat twee van de drie slachtoffers 

zijn 

veroemen 

door de bekomen verwondingen 
overleden terwijl een daarvan ern- 

stige blessures opliep, waardoor bet 

naar bet hospitaa! werd getransporreerd, 

De scbuid was te wijren aan de on- 

acbizaambeid der siachtotfers zelve. 

K.V U. Competitiewedstrijd. 
@uick — H.C.T.N. H. 

Op Zondag a.s. zal de Conpetitie 
der K.V.U. worden 
ontmosting tuschen Ouick en H.C. T. 
N. H. 

Wj zija benieuwd vaar den uitslag 

van dezen wedstrijd, voorsl waar in 

de vorige Competitie H.C T.N H. 
als wionaar, eo @uick als hekkenslui- 

ter eindigden, 

ingezet met een   

Interstedelijke voetbaiwed- 
strijd, 

P.S. B.I. (Blitar )— 

»Perslands” ( Kediri) 

Zaterdagmiddag a.s. zal P. S. B.I,, de 
Inheemsche voeibalbond van Blitar, 
hier ter stede spelen tegen de p!aatse- 

lijke club ,,Perslands”” 

Het belooft 

weditrijd te zijo. 

De opstelling van beide partijen is 

als volgt: 

wel een spannende 

P.S.B.I. 

Mordjajin 

Jabdi Soetoadi 

Noerdivin Soepomo Ekram 

Toekidjo  Soetrisno Sosmarto 

Soemarjo Soekarto 

Soepangat Roestomo 

Moebajin Soekarman Doemadi 

Soewordo Pakih Soewito 

Kahar Adjar 

Soetrisno. 

mPerslands” 

RICHE THEATER 

H-den8 en Zaterdag 9 Nov. 
Gong's schitterende f Im 

» CAFE DE PARIS” 

met de Farsche filmsterreo Vera Ko. 

rene- Jules Berry- Jacgues Baumer- 

Pierre Prasseur- Julieo Garette c.v.a, 

D-ze flm 

her Caf& de Paris, een der meest bril- 

mooie speelt zich af in 

lante en rijke plaatsen van vermaak, 

Op een oud-jaars-avondiee-t. 

Ht geeft ons de gelegenbeid met 

de meest uiteenloopende types der 

mondaiue wereld kensis te maken, 

MAXIM THEATER. 

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

schlager 
» LES DEUX GOSSES" 

(De 2 Straarjoogens van Parijs) 

G:speeld door Aonie Ducaux, be- 

kend uit vele beroemde Fransche fim- 

werken, bijgestaan door Dorville— 
Maurice E.cande — Germaine Bouer 
eva 

Een buiteogewoon groot Fransche 

filmwerk naar bet onsterfelijke mees- 

terwerk van Pierre Decourcelle. 

22 t/m 26 Nov. Maxim, 

» BEKENTENISSEN VAN 
EEN NAZI SP.ON” 

»Bekentenissen van een' Nazi Spion” 
stelt de Duitsche spionnage-activiteit 

io de wereld aan de kaak! Deze film   

werd geinspireerd door de onthullingen 

van Nazi-spioonage complotten, welke 

werden geopenbaard tijdens de recen” 

te spionoage zaken io New-Yok, Los 

Angelos en de Panama Kanaal Zsne. 
Leon G, Torrou, de bekende F.B.I- 

agent, diende als technisch ad viseur bij 
het maken van het filmspel, dat door 

Warner Bros, geproduceerd werd. 

Torrou voltooide zijo sensationeele 

verrichtingen door &a der N azi-splon- 
aea organisaties te ontmaskereo en 

de leden voor het gerecht te brenygen, 
terwijl bij medewerkte tot hun ver- 

oordeeliag. Zija grondige bekendheid 

met de smerige Nazi-methoden droeg 

er veel toe bij om aaa dit filmspel: 

hoewel bet verhaal fictief is, realisme 

@o autbenticiteit te verleeneo. 

Kort nadat Hitler in 1933 aan bet be- 

Wind kwam, verkregen diverse oogeo- 

schijnlijk onscbuldige ,, waarnemers ” 

op bet gebied vaa politiek en handel 

eeo geheel ander aanzien. Al spoedig 

bleek het, dat een reusach:ig netwerk 

van agenten rechistreeks onder kevel 

van Hitler werkend, io het land ope- 

reerde en ten doel bad bet militair 

gezag en de democratischz instellingen 

te ondermijoen. Dit spionnage-systeem 

maakte gebruik van spionveo, verra- 
ders, de z.9. 5e, Colonoe, handlangers 

voor het stelen van documenten, com- 

overweldiging 

oatvoering- en indien noodig zeifs tot 

porten tot dan wel- 

woord van hooggeplaaiste officizren 

van L:ger ea Vioot. Overbodig te 

zeggea dat dz Gestapo, Himmier's 

moordenaarsbende, hierbij de voor- 

naamste rol. speelt. Zoo gingen 

de Nazi's te werk totdat het Pe- 
deral Bureau of Investigation tot 

iagrijpeo overjing. Toen na maanden 

van Leon G. 

'Torrou, zija netteo ophaalde bleek bij 

cen verraseende vangst te hebben gr- 

intensief onderzoek, 

daan, Buiteolandsche ayenten, lard- 
verraders en dergelijke minderwaardige 

sujetten werden gearcesteerd, tewijl 

velen van her, merkend dat het spel 
verloren was, door een overhaaste 

vlucht het land verlieten. De Hitleri- 
aansche poliepen, welke ongestoord 
en onder de meest ideale omstandighe- 

den van geheimzinnigheid, voort had 

kuonen parasiteeren, zagen zich plot- 

seling in het vole daglicht geplaatst. 
Het ontsteileode kwaad, dat hierdoor 
was gesticht, werd begindigd toen de 

beschuldigingen uitgesproken werden 
en bet sensationeele nieuws over de 
ontbullingen bet land overstroomde. 
In iedece geval was er teominste aan 
een gedeelte van het kwaad een einde 
aemaakt, zooals uit de woorden van 
Torrou blijkt: ,, the recent spy trials 
bareiy scra'cbed surface”. Toen het 
Fegera! Bureau of lovestigation deze 

  

  

bescbuldigingen Hitler recbt in het ge- 
zicht wierp, door middel van de boofd- 

artikelen in de dagbladeo, was de V. S: 
op haar hoede. Het beddidde den 

Fibrer dat men io Amerika niet ge- 

sticht was op zija handelwijze, en dat, 

wat moge'ijk was met zija kleine, 

zwakke naburen, in de V.S. niet opgaat. 

Aan Warner Bros. komt de eer toe 

van de vervsardiging van deze sen- 

sationeele film over Nazi spionnage- 

activiteit ,,Bekentenissen 

nazi spion”. Toen deze maatschap- 

pii met de productie begon, weer- 

klonk de kreet: ,Dat is niet moge- 
lk”. 

van een 

Poli tierapport. 
S., wonende te Bandarkidoel doet aan- 

gifte van dicfstal, middels ordergra- 

ving, van lifgoedereo ter waarde van 
F10.50 en een beirag aan contanten 

ad. f7.—, 

Door de po'itie werd aangehouden 

de persoon genaamd M., wovende te 

S-mampir. verdacht van diefstal van 

divezse goederen ter waarde van f1.50 

te nadeele van S., woneode te Pan- 
Gea. 

M. K., worende te Kem-ening doet 

aangift van diefstai van een rijwiel ter 

waarde van f5.— hetwelk onbeheerd 

voor het station S.S, alhier was ge- 

p'aatst. 

S, wonende te Boerengan doetaan- 

gifte van picfstal van ka'jang-bladeren 

ter waarde van f0. 1, gepleegd door 

R., wonende te Boerengan. 

Blitar. 

Tenniswedstrijden. 

Op V iidag, Zaterdag en Zondag 

j.l werden onder auspicida van 

H.C.T.N,H. Blitar tenoiswedstrijden 
gehouden waarvan wij hieronder de 

pamen der winnaars laten volgen, 

A. Heeren-single. Ie prijs. br. Li-m 
Joe Djien (Batavia). 2e prijs. he. Ka- 
tili. (Bitar ). 

B, Dames-siogle le prijs. mevr, 

Moesto. (Kediri) 2e prijs mevr. Tan 
Swie Nio. ( Biitar ). 

C. Heeren-double, le prijs. hr. Liem 
Joe Djien (Batavia) br. Kbo Tjien 
Pwat. (Malang) 2: prijs br, Oog 

Liang Bon. (Biitar) hr. Ong Bing 
Tjiat (Biitar ). 

D. Mxed-double. le prijs 
Moesto en partner (Kediri) 2e prijs 

mevr. Ozi Bing Liem (Blitar). br. Kbo 
Tjien Pwat (Malang). 

De prijzen werden door mr. Loppes 

Cordoso, met eenige tocpasselijke 
woorden uitgereikt. 

mevr. 

  

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 

U thuis (Kotta) worden zelfde dag, dat ze bij 
radiotoestellen op de- 

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 
sm 

 



Als de oorlog een half jaar 
. verder is. 

————A 

Bij voortzetting van de huidige intensieve 
Britsche wapenproductie voorziet Bevin het 

spoedig einde van het Nazi-regiem. 
ea aaa aan 

Binnen zes maanden heeft 

Engeland het overwicht. 

Londeo, 4 Nv. ( Reuter ). De miris- 
ter van Arbeid, Eroest Bevin, ver- 

klaarde in een toespraak tot fabrieks- 

arbeiders te Rugby: ,, Geeft ons nog 

ze9 maanden van inteosieve productie 

en wij zullen Duitscbland heben ir- 

gebaald en het vreese'ijke mazi-regiem 

zal in Hitlers banden ineenstorteo. 

In zes maanden zullen wij Duitsch- 

land hebben ingehaald op het gebied 
van de productiz van schepen, vlieg- 

tuigen en kanonnen en ik waag het 

te voorspellen, dat onmiddellijik nadat 

dit een feit is geworden de wereld 
zal terugkeeren tot een vreedzamen 

tijd van wederopbouw, van te niet 

doen van voorrechten en van toesame 

van keonis "” 

De suprematie boven de 

Noordzee iser reeds. 

Londen, 4 Novembr. (R-uter). De 

lucbtvaartcorrespo dent 

schrijft: Kogeland beeft de suprematie 

in de lucht boven de Noordzee be- 

haald en bet offensief aldaar is defi- 

nitief in Britsche handeo. 

Dc Lockheed- Huison-bommen-wer- 

van  Reuter 

pers-verkenuingsvlisgtuigen, de Blen- 

de Sunderland- 

Vliegbooten en de Bristol-Beaufort-tor- 

pedobommenwerpers hebben met ge- 

weld de leiding overgenomen van soort- 

gelijke Duitsche types, 

heim-jachtvliegtuisen, 

Het dagelijksche werk van de Brit- 

sche eskadrilles, die de Noordzee be- 

waken, omvat patrouillevluchteo boven 

gedurerde den geheelen 

dag, , anti-invasion ”-patrouilles boven 

de routes, welke de Duitschers zouden 

kunren gebruiken voor een landings- 

convooien 

poging op de Oostkust van Engelard 

bij nacht en ten allen tijde het opspo- 

ren van schipbreukelingen en vao op 

zee gedaalde vliegtuigen. 

'Tot de dagelijksche bezigheden be- 

hoort ook het schaduwen en aanvallen 

van U-booten vanaf de Deensche kust 

tot aan het Noordelijkste purtje van 

Noorwegen en bet 

objecten in bet door den vijand be- 

zette gebied. 

Eeo eskadrille, welke ik twee dagen 

geledeu bezocbt, vosrde 

September meer dan 100 aanvallen Wit 
op vijandelijke 

koopvaardijschepen. 

De verscherping van den duikboot- 

aahvallen van 

tot einde 

marinevaartuigen en 

oorlog heeft de Noordzee geeo on- 

gezonde zone gemaakt voor de Brit- 

sche scheepvaart, dank zij de scbitte- 

rende sameowerking, die door de ma- 

rise en de Royal Air Force werd 

verleend. 

Bij een commando bommenwerpers 

vertelde men mij: ,, Wij nemeo tbans 

tijdens ovze vluchteo zeer zelden U- 

booten waar”. 
De waakzaambeid van het comman- 

do kustverdediging heeft ook het varen 

van vijandelijke coovooien langs door 

Duitscbers bezette kustlija van Noord- 

Europa in sterke mate doen afoemen. 

Het nieuwste sterke luchtwapen: 

Londer, 4 November. ( Reuter ). 

JR.N.H. Nixon, een van Reuters spe- 

Ciale correspondenten in eeo Britsche 

marinebasis, schrijft: 
'0 blik 

verguad op een toeste!, dat waarschijo- 

Mj werd van zeer nabij 

Ifjk het nieuwste wapen van de mari- 

ne is. Dit toestel was het nieuwste 

jachtvliegtuig van de Britsche marioes 

lucbtmacht, de Fairey Fulmar. 

Ik veroam, 

reeds in dienst isio de Middeilandsche 

Zee. 

dat dit nieuwe toestel   

De Fullmar werd mij getoond io een 

Britsche luchtbasis, waar manscbappe 

worden opyeleid voor de marine-lucht- 

macht. Dit onderdeel van de marine 

Ooudergaat thans een enorme uitbrei- 

ding. 

D- 

groot type Hurricane, b- looft een om- 

Fulmar, die eruit ziet als een 

wenteling teweeg te zullen brengen in 

welke de marine in dea jucht- 

oorlog kau spelen. 

Tot dusverre zag de ontwerper van 

vliegtuigen, bestemd voor vliegdek- 

scheper, zich voor de bijna onover- 

komelijke moeiiijkheden geplaatst, dat 

hij een machine moest ontwerpen, di, 

snel gesoeg was om tegen vliegtu'gea 

die hun bases op het land bebber, op 

te kunnen, terwijl de landingssoelbeid 

tevens klein genoeg moest zijau om een 

anding op het dek van een vliegdek- 

schip mogelijk te maken. 

moetea de vliegtuigen die door een 

oorlogsschip worden meegevoerd, ge- 

makkelijk onder bet dek kunnen wor- 
den ondergebracht. 

De Fuimar is aanzieolijk snelier dan 

de rol, 

Bovendien 

all: vroegere modellen jachtvliegtuiyen 

van de marioeluchimacbt. 

Men verzekerde mij, dat het toestel 

gemakkelijk te manoeuvreeren is en 

dat hect goed » moederschip ” 

kan worden geparkeerd. 
in ber 

De bewapening van dz Fulmar is 

geheim, doch zij is zeer formidoebel, 

zoodat het toestel eik toestel, waar 

tegenover het 

zeker de baas is. 

D2 vliegers van de marineluch-macbt 

hebben niets dan !of voor de Fu mar, 

die tbans in fiinken getale io dienst 

wordt geplaats, zeer 

wordt gesteld. 
Dit is van groot belang in verband 

met bet groote programma van nieuwe 

viiegdekschepen, dat thars wordt voi- 

tooid: dit programma omvat zes sche- 

pen, die de marineluchtmacht in be- 

laogrijke 
haar zullev helpen een belangrijker rol 

te spelen bij de handhaving vao de 

heerschappij op zee. 

Het 
van vliegdekscbepen heeft een lengte 

mate zullea versterken en 

eerste van de nieuwe klasse 

van 753 voet en cen waterverplaatsing 

van 23.000 ton, 1,300 ton meer dan 

de , Ark Royal”. 
De bemanning van bet scbip zal uit 

1600 koppen bestaan en het zal o.a. 

bewapend worden met zestien 4 inch 

kanons, die zoowel voor luchtafweer 

als voor actie tegen oorlogsschepen 

gebruikt kuonen worden. 

De bevindingen van 

minister Eden. 

Cairo. 3 Nov. (Reuter). Een zeer 

goed gebruik word gemaakt van de 

versterkingen en de uitrusting, welke 

paar het oorlogstooneel in het Midden- 

Oosten zijn gezondeo. Het is duidelijk, 

dat hierdoor de positie van Engeland 

in dit gebied zeer is versterkt, 

De Britsche minister van Oorlog, 

Anthory Eden, die juist van zijn i- 

spectiereis te Cairo is teruggekeerd, 

bevood dat zc0owei onder de bevel- 

bebbers, als onder de troepen een 

sprekend gevoel van vertrouwen 

heerscht. Allen zijn even serlangend, 

om in Contact met den vijand te komen. 

Eden beeft reeds een bezoek gebracht 

aan Palestina, Transjordani8, de Wes- 

telijke woestijo, Kbartoem, Port Soedan 

en G:daref, Hij heeft militaire plannen 

met de commandanten besprcken, 

terwijl hij voorts beraadslaagd heeft 

met de leiders van de drie diensten 

der Britsche strijdkracbten in het 

Midden-Oosteo.   

sEPaaM mag 

Kbartoem, 4 Nov. (R uter). In een 

heden te Khartoem uityegeven officieel 

communigu& over bet bezock, dat de 

Britsche mivister vao Oorlog, Aotho' y 

Edeo, ia de afgeloopen 
den Soedan heeft gebracht, 

gezegd dat Eden ezn uirgebreid bezoek 

dagen aan 

word 

aan vele deelen van deo Soedan beeft 

Hij beeft beraadslaagd met 
den gouverseur van den Soedan «n 

tevens opperbevelhebber van de Brit 

gebracht. 

sche strijdkrachten in het Midden. 

Oosten, den commandant van de 

Royal Air Force in bet Midden-Oosten 

en den geveraalmajoor, die het bevel 

voert over de Britsche troepeo in dit 

gebied, 
Tijdens zijo verblijf in den Soedan 

heeft minister Eden Britsche imperieele 

troepen en eenheden van de Engelsche 

strijdkracbten io deo Sozdan te Khar- 

toem, Port Soedan, in bet Gadaref. 

gebied en op andere punten aan de 

Oostelijke grenzen van den Soedan 

bezocbt. 

Wordt vervolgd.   

TOKO 66. 
BOMBAY-WINKEL 

Verkrijgbaar 

Karpetten, cocos- 

en goedkoop!!!! 

T. NATHIRMALL 
    

  

Pas ontvangen 
Wollen artikelen 

  

  

Wollen Jumpers | Wollen Sokkev 

» Jassen » Broekjes 

| Baby- 
» Vesten | ” N set 

». Mursen | »  Mantels 

£ katoenen 

». pennen 
- raa'den 

ea Haak pennen. 

MIYAKO 
Te', No. 29 Kediri. 

  

  

Radioluisteraars, 
wordt lid van den Bond van Radioluiste- 

raars in Nederlandsch-Indis (B.O.R.A.N.I.) 
U dient daarmede Uw e'gen en het 

algemeen belang. 

Inlichtingen bij 

  

den Secretaris, 

J.P. Coenweg 27. 
Batavia - C. 

  

    

| 
ATTENTIE!! 

Wederom verkrijgbaar 

      

Prijs 11,50 per expl. 

bij de 

Kedirische Sneipers Drukkerij. 

    

       

Beveiligt U tijdig!! 

Wij leveren : 

in verschillende 

    

LUCHTBESCHERMING 

VERBANDKISTEN 
zrociten en prijzen, voor auto, gezin en bedrijf. 

RESIDENTIFE APOTHEEK KEDIRI 
TELIFCDN No. 52. 

  
    

PROTESTANTSCHE KERK 

Hollandsche Kerkdiensten. 

10 Nov. 9 u.v.m. Bitar 

H.W. vjd Vugt 

  

T u.300.m, Kediri idem. 
24 Nov. 9 u. v.m. Bitar 

s3. Pb. v. Akkeren 

7 u.30n.m. Kediri idem. 

  

Malcische Kerkadiensten. 

H. B. Maulessy. 

10 Nov. '40 K diri 9 uur v. m. 

Baron 4 uur o. m, 
17 Nov. '40 Madioen 1030 uur v, m. 

23 Nov. '40 Toel. agoeng 6 30 uur o.m. 

(Voor bereiding) 
24 Nov. '40 » 8 uur v. —. 

(H. Avondmaal) 

OOST - JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEN. 

lederen Zondag, 9 uur v.m. 

Te Kediri 

Toeloengagoeng, Ngandjoek, 
730 uur a.m. 

(Baloewertistraat), Blitar, 

.a,te 

Paree 

  

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Zonaag. 

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

2e H. Mis 7.30 uur v.m. 

Lof 5.30 uur 0. m. 
6 uur v. m. Stilie H. Mis 

7.30 uuc v.m.  Hoogmis 

5.30 uur n.m. Lof 

Onderricht Kath. Javanen 6 uur ».m. 

  

TE HUUR 
Bandarlor No. 9 

Wegens vertrek 

  

Ben groot huis met groote v6ddr- en 

acbtererf — - — — 

f 30,— 's maands 

innaance 1 Novemb-r 1940 

Ked. Snelpers Telf 83. te bevr. 

TENG HONG TITANG 
VENDUHOUDER —  COMMISS/ONNAIR 

MEUBELMAKER 

TRANSPORT — ONDERNEMING 

KEDIRI — Klentengstraat €4 — Telef. No, 107 

Huzen en een tennisbaan te huur: 

Pskelan 7 

Comp!ete indeeli 4 met garage evo bij- 

sebouwen p.m. f 15,— 

eren modi Wwoosbuis, 

een mooci woonbuis, Bioscoop- 

straat 2A, complete indeeling met 

asrage pas 1 maaod gebruikt p.m. 
f 22,50 

een mosi2 ternisbaan voor Dinsdag, 

Woen dag en Zaterdag gelegen 

achtee Soelpersdrukkerij p.m. 
1 6,— 

— 

Voor Uw meubilair en ontwerpen 

geroutineerde toekangs en eerste kwa- 

liteit meubelbout 

Zeer billijk io prijs en levering met 
garaotie, 

Voor Uw vendutie gegarandeerd 
goede resultaten. 

Inpakken voor alle plaatsen. 
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Buitenlandscb overzicht overgenomen uit het Soer. Hbid. 

DE STRIJD DER GRIEKEN. 
  

Nieuws van front 

schenkens Italiaansche afdeelingen aan 
middenfront afgesneden. 

blijft voldoening 

  

Rusland en Turkije. 

Athene, 7 Nov. Het 

nieuws van bet front blijft in militai- 
(Reuter ). 

re kringen voidoening schenken. Ge- 

meld wordt, dat alle Grieksche win- 
sten cp Albaansch gebied krachtig 

werden behouden, terwijl de posities 

werden versterkt. 

In een communigu& van de Griek- 
sche legerleididog wordt verklaard, dat 

de Griekeo op 6 dezer een gesiaagdeu 

aanval in West-Macedonit uitvoerden, 
waarbij vier veldkanoner, 9 mortieren 
en 23 machinegeweren werden buit- 

gemaakt. 
Meiding wordt gemaakt van het feit 

dat de Italianen luchtaanvallen onder- 

pamen op een aantal steden, waarbij 

echter geen schade aan militaire doelen 

werd aangericht, alboewel enkele bur- 

gers werden gedood ec gewond. 

Vernomen wordt, dat de Grieken 
aan het middenfront Italiaansche een- 

heden in bet Pindusyebied afsneden, 
Er werd, toeo geisoleerde Icaliaanscbe 

eenheden uit de val, welke in het 
netwerk van ravijaen steeds dchter 

om hen been werd getrokkeo, tracht- 
ten te ontsnappen, eeo aantal gevan- 

genen gemaakt. 

Athene, 7 Nov. (Reuter). Vo!gens 
het beden door de Orieksche leyerlei- 
ding uitgsgeven communigut vielen de 

Gr-ieksche troepen op 6 dezer aan den 

uitersten liokervleugel van het Epirus- 
front iets terug. 

Vijandelijke troepenconcentraties 

werden met succes gebombardeerd. 

Alle Grieksche vliegtuigen 

veilig van deze operaties terug, 

keerden 

Aan het gehsele front vinden artil- 

Ierieduels plaats. 

Turksch-Russische toena- 

dering. ? 

Istanboe!, 7 Nov, ( Domsi). Heden- 

avond werd in een niet-officieel be- 

richt onthuid, dat Rusiand als vriend- 

schapsgebaar enkele troepen van de 

Turksch-Russische Kaukasusgrens te- 

rugtrok 
Tevens worgt gezegd, dat Rusland 

en Turkije wellicht spoedig onderhar- 

delingen over cen nicuwe handelsover- 

geo komst zullen openen. 

De hu'dige positie. 

Athene, 6 Nov. (Reuter ). Te 20.30 

beden was men in officieele Grieksche 

kringeo voldaan met de positie, wel- 

ke de Grieken thans innemzo. Tot deo 

namiddag had s!echts &€» luchtaanv:l 

op Griekenland plaats, n.l. door een 

alleenvliegerden bommenwerper, 
ke Missolonghi aanviel, 

Byroo is begraveo, lotus: 

wen de Gricken 

Britsche beloften tot 

wels 

Lord 

ben vertrou- 

$, dat alle 

steun zullen wor- 

waar 

  

    volle 

den nagekomen. 

Men amuseert zich enorm mer de 

Italiaansche beweringer, dat zij er 

  Maandag j.!. in gesiaayd zouden zija 

bet station van Larissa te verwoesten, 

Gzmeld is, dat de Iraliaanscbe 9 t 

  

te Athene, die naar Italis terugkeert, 

gisteravord in een specialen trein vei- 
lig Larissa is gepasseerd, cp weg nsar 

Joegoslavig, 
  

Griekenland. 

De strijd om Koritza 

Monsastir, 6 Nov. (U. P.). Be- 

richten van de greos wijzen er op,, 

dat de strijd aan bet front van Koritza 

Grickeo 

te land verhoogen en de 

de lucbt bij- 

De Greieken, 

Morovabergen opereeren, 

iotenser is geworden, nu de 

den druk 
Ikaliaansche activiteit in 

sa ovonderbroken is. 

die in de 

bezetten thans stellingen ten Zuiden 

van het dorp Piajasa, langs den hoofd- 

weg naar Koritza, van welke stad zij 

thars nog 10k. m. in Noordelijke rich- 

ting verwijderd zija. 

De Italianeo verdedigen intusschen 

dezen weg, blijkbaar vastbesloten tot 

eiken prijs te 
terrein te heroverer. 

Een divisie Italisanscbe B-rsaglieri 

heeft, naar verluidt, hevige 

verliezen geleden, dat zij moet worden 

vervang:n. 

Naar verluidt, trachten de Italianen 

verwarring t» stichten in de Grieksche 

FEUILLETON 

SPAANSCHE RUKATONS 
(Spanish Doubloors) 

Uit het Engelsch 

trachten bet verloren 

dermate 

  

  

van 

Camilla Kenyon 

24) 

Met vereerde krachten trokken de 

roeiers de boot verder 

Over de 

heen zag ik, dat de man met het 

't strand op. 

schouders van mijo belper 

lid- 

teeken meebielp. Plotseling werd mijn 

aandacht getrokken door 't koerpen 
van bet droge zand onder de voeten 

van Mr. 

maakte ik een beweging, alsof ik me 

wilde loswringen, met 't gevole, dat 

Appolo, die blijkbaar aan andere din- 

Vane. Als zachte aanmaving   
verbindingsliniss ten Zuideo van ht 

Preype-meer en langs den weg van 

Fiorina naar Biglista. 

Zware ontploffingen konden langs 

bet geheele front 
Drie bommen 

worden gzhoord. 
kwamen necr io de 

nabijheid van een Jocgoslavisch douane- 
kantocr en op den kustoever van bet 

Prespa-meer. 

Fiorina wordt voortdurend zwaar 

! gebombardeerd dcor de Italiaansche 

vliegtuigen. gewoorlijk in golven. 

Athene, 7 Nov. (Reuter) De Griek- 

sche troepen rukken op langs wegen, 

welke door de 

voeren, Oagetwijfeld wachten de Ita- 

vlakte van Koritza 

liaansche troeoen ben hier met tanks 

en gemotoriseerde vo 

  

tuigen op, ge 

  

     reed om een teyenaanval in » 

Op deze wi 

hieromtrent ontvangen berichten, 

de Grickscbe troepen 

op A'bancescb gebied veroverde posi- 
Onder de Grieksche 

winsten bevindt zich het dorp Zesijal 

Wacre aan den weg van Keritra naar 

e werden, volgens de 

  

Ce 

nicuwe, door 

ties, verworpen, 

  

gen had loopeo denken, me haastg 
Deerze'te, 

Juist kwam Mr. Shaw er aan, de 

bride mannen begroetten elkaar op de 

gewone koele echt Britsche manier. 

Ea daar het voor ons, gezien de om- 

standigheden, piet goed mogelijk was 

om te doen alsof we elkaar niet zager, 

keerde Mr. 

ling, welke te opzettelijk was, om waar 

Shaw zicb, na een aarze- 

te zijo, tot mij, 

»Zo0, de cerste van de drie dames! 

Erg nat en koud geworden? Cookie 
is aan 't koffie zetten, daar onder de 

boomen.” 

»Zeg, Shaw”, was het enthousiaste 
antwoord van bet beeldige jongmersch, 
»jz mag Miss Harding wel een com. 
plimentje maken over haar 

Gzen oogenblik is ze bang geweest, 
hoe vind je dat?” 

»Dat benik wei geweest", kondigde 
ik geprikkeld door de nabijheid van 

zenuwen.   

Pogradets, welke plaats de sieutel- 

positie vormt aan den weg, waarlangs 

Koritza-van voorraden wordt voorzieo. 
De batterijen der Grieksche artillerie, 

welke thans Koritza beheerschen, be- 

staao Wwaarschbijolijk uit stukken berg- 

gzscbut, welke de militairen in Britsch- 
ladi8 ,,screwguos” 

Deze ,screwguns” zijn kleine wapens, 

welke met een doodelijke sauwkeurig- 

hzid kusogn Hun 

vuursnelheid is hoog en zij kunreo 

gzmakkelijk op muildieren vervoerd 

worden, 

Het is een veelbeteekenend feit, dat 

zich onder de door de Grieken krijgs- 

g?vangen gemaakte Italianen 10 hcofd- 

poemen. 

worden gericht. 

officieren en 138 officiren van lageren 

rang bevinden. Osder normale omstav- 

digheden z0u dit aantal officieren vo!- 

doende zijn gewcest voor de aanvoe- 

ring vao cenheden tot een totale sterkte 

van ongevzer 12,000 man, ofschoon 

ve'en van de gevangen genomen Ita- 

laansche officieren wellicht behoorden 

het 

Beweerd word dat Inheemsche troe- 

pen uit Iralisansch Oost-Afrika z'ch 

Onder de krijgsgevangenen bevinden, 

bij cenheden' von hoofdkwartier, 

De mogelijkheid bestaat, dat een uit- 

wisseling vam#lta!laansche trocpen van 
het fcontia Noor-Afrika en ia Albasig 
hzeft plaatsgehad, we!ke uitwisseling 

  

het gevolg zou zija geweest van de 

meenirg, dat het Grieksche leger aan 

e€n Italiaanschen aanval waarschijolijk 

gzen weerstand zou bieden, 

Italiaansche aanval verwacht. 

Laden, 6 November (Reuter). Vol- 
gzos cen bekendmaking van den 
Griekschen minister van Oorog zijn 

de 19 vijandelijke tavks, welke sinds 

het begin van den Italiaanschen inval 

door de Grieksche 

vernietiyd, door middel van 
verden 

Britsch- 

anti-tankgeschut buiten gevecht gesteld. 

troepan 

Volgens 

kringon te Londen 

ste Ituliaansche usnval in Griekeoland 

zich »iet ontwikkeld, doch hij 

kan wellicht cik cogenblik worden 

gezaghebbende militaire 

heeft de voornaam- 

nog 

verwacht. 

Uit ds berichter, weike gisteren tot 

13.00 G.M.T. Noordelijken 
front-sector zija ontvanger, blijkt, dat 

de Grieksche troepen thans ten Westen 

van bet Mikrapresba-meer strijden. 

Meer naar het Zuidea hebben de 
Gricken ce 

| terwill zij ook 

vit den 

  

santal Iraliasen gevangen 

nog 

is hebbeo buit gemaakt. 

  

geoom: twee 
houwi 

  

Men meent, dat de activiteit, welke 

in den Pindus-sector, in de rabijheid 

van Dystrator, plaatsbeeft, ia verband 

staai met de Itaiaansche afdecling, 

welke in dit gebied is afgesveden, De 

pen hebben in den    

    

Cctor minstens 100 krijgsye- 

Ook bebben zij 

radio - iostaliaties en 

gemaakt. 

machinegeweren, 

ufrustingsstukken den andere vat 

vijaod buitge maakt 

Italianen proviandeerden de 

Grieken. 

Klaarb'ijkelijk is een afdeeling kzur- 

iroepen van de Italiaarsche Atpenja- 

gsrs met medeneming van geschut, 

Ar. Shaw, cenigszins uitdagend aao. 

»Voordat we weggingen was ik zoo 

bang, dat u mija taoden bad kunsen 

hooren kiapperes, als u geluisterd had. 

Maar ais troost bad ik 

gedachte, dat, als de boot omsloeg en 

by mij 
niet om het benale geld gegaan was”. 

»Wat een verspilling van robele 

gzvoelens, de omstandigheden in aan- 

merking geromen," artwoordde mr. 

Shaw, terwijl hij even glimlachte op 

een manier welke me rog meer in 

het harnas joeg. 

dat bet weer z00 kalm 

tenminste de 

we mochten verdrinken, bet 

»Zonde en jammer, 

is! Aan 

om te zorgen, dat Miss Harding een 

kop heete koffie krijgat, Bert.” Zonder 

te antwoorden draaide ik me om en 
liep vergezeld door mr. 

het « roolijk brandende vuurtje. 

ik beloofde mezelf, dat ik het wapen 
z0u zoeken en vinden waar zelfs de 

Schotsche waperrusting niet cp bere- 

jou 

Vase naar 

Maar 

  

  

manca 

opgerukt tusschen de Pindusbergen en 

het front in Epirus, Italiaansche vlieg- 

tuigen hebben mees er andere levens- 

middelen boven Methovon uitgewor- 

pen, in de meening dat zich aidaar 

Italiaansche Alpenjagers bevonden. 

Het detachement Alpenjagers was 

echter reeds uit Methovon weggetrok- 

ken en zoodoende vielen deze giften 

uit de lucht in banden van de Grieken. 

Door dez2 operaties van de Iraliaan- 

sche lucbtmacht wordt echter aange- 

toond, dat zij zich erop heeft voor- 

bereid de troepen vanuit de lucht van 

voorraden te voorzien, zooals dit ook 

tijdens den veldtocht in Etbiopi8 
geschiedde. 

Tenslotte werd in gezaghebbende 

Londensche kringen nog uit Athere 

vernomen, det alles aldaar kalm is. 

Er beerscht in Griekscbe kringen een 

stemming van rustig vertrouwen. 

Engeland. 
De Britsche aanvallen. 

Berliin opnieuw 

gebombardeerd 

Londen, 7 Nov. (Reuter ), Heden 

werd door het mivristeriz van Lucht- 

vaart bekend gemaakt, dat de R.A.F, 
tijdens uitgebreide boven 
Berlijn fabrieken in de voorstad Spar- 
dau en een spoorwegkvooppunt ten 

Operaties 

Noordwesten van de stad aanviel. 
Voo:ts werden de fabrieken van 

syathetische olie te Luoa en Hamburg, 

fabrieken nabij Diisseldorf spoorweg- 

emplcamenten en een spoorwegknoop. 

punt te Halle, Pretzsch aan de E'be 

Fa 
TN NN Meng — an 

en nabij Keulen, en vijandelijke artil- 
leriestellingen aan kaap Gris Nez aan- 

gevallen. 

De bij daglicht op 6 dezer onder- 

bomen operaties waren grooter dan 
normaal, 

Bommenwerpzrs van de R,A.F. 

Vielen oliefabrieken te Salzburg aan, 

branden ontstonden, zoomede 

het vliegveld te Haamsteden en de 

Te 
werd een hangar getroffen en vijan- 

delijke op den 

grond gemitrailleerd : &&n toestel vloog 

in brand. Te Cuxbaven werden con- 
Ccentraties schepen aangevallen, 

terwijl een convoci motorschepeo ter 

boogte van Den Helder werd gebom- 
bardeerd. 

Twee Britsche vliagtuigen worden 
vermist. 

Waar 

haven van Cuxhaven. Haamstede 

Vliegtuigen werden 

van 

Duitschers zwijgen over Berlijn, 

Looder, 7 Nov. (Reuter ). Terwijl 

het communiguk de Duitsche 

legerleiding de nacbtelijke aanvallen 

van de R.A.F. op twee industrie-centra 

toegeefr, wordt bet stilzwijgen bewaard 

over den aanval op Beriija. 

OLYMPIA 
Schrijfmachines blijven toch al- 

tijid 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 

van 

  

ag 
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SAERAH 
Aloon-aloon Straat 
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E WARENKUIS 

  

  

2 WATES 

PERCEEL-PAKISSADJI   

Prima kwaliteit, 

Leverandier van de groote ziekenhuizen te 
Kediri en Paree en de meeste Doctoren 

ter plaatse 

Beleefd aanbevelend 

H, SCHRAUWEN. 
na IN, 

kerd was en dat ik 

mededoogen zou gebruiken. 

In het roode scbijosel van het vuur 

zag Cookie, met zijn zwart gezicht en 

't 20nder ecenig 

glinsterend witte tanden, boven zijn 

hagelwit jasje er als een bekeerde kan- 

nibaal uit, waarschijolijk door eea van 

de hoopen en Hfoopen zendelingen van 

mr. Vane tot het ware geloof over- 

gehaald. Zooals te v.rwachten was, 

Ontving hij ons met een zalvende wel- 

komstspeecb, 

nKiik, kijk, wonder van de wereld, 

ons lieve jonge dame. Ea koap en 

heelmaal droog —hoe is mogelijk. Ja, 

m'neer aanstonds, aacstons, Cookie 
schenkt al in.” 

Met een gebaar, dat een msitre 

d'bdrel zou hebben doen blozen van 
afgunst, wees bij me mija plaats op 

een omgekeerden ijzeren pot en hieid 

me mijn kop voor in een houding, 

die beter in een omgeving van glan-   

zend gewreven mahoni 

  

ut en zilver 

op haar piaats geweest zouzijo. Maar 
de manier, waarop hij Cutbbert Vane 
bediende, was een studie waard. Zoo- 
als Cookie me een paar dagen later, 
als een soort van bezegeling van onze 
soel-gerijpte vriendschap in vertrouwen 
meedeelde: ,,dat jong m'neer is vast 
van adel”, En als bewijs, hoe onfeilbaar 
Cookie's instinct was: over Miss Hig- 
glesby Browne sprak hij altijd als over 

dat ,meos” en de manier waarop hij 

zich op een afstand bield en toch 

nooit onbeleefd was, zcu een hertog 

tot sieraad gestrekt hebben. 

Wordt vervolgd. 

PA PA AA On
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