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STADSNIEUWS 

  

Verslag omtrent den econo 

mischen toestand in de resi. 

dentie Kediri gedurende het 

3e. kwartaal van 1940. 

Rubber. 

De positie der rubberondernemingen 

bleef in deze verslagperiode gunstig, 

De exportverguoning voor bet jaar 

1940, welke onlangs definitief werd 

vastgesteld, bedraagt 77,26 ”/, van de 

vastgestelde  ondernemingsstandaard- 

productie, tegen 49,36 1/, en 55.48 0/, 

io 1938 en 1939. 

Diverse Cultures 

H-t behoeft geen verbazing te wek- 

ken, dat, als gevolg van de siechte 

Vooruitzicbten t.a. v. de koffiecultuur, 

er bij vele concerns een toenemende 

belangstelling bestaat voor nieuwe 

landbouwgewasaen, zooals : ,,Aleurites 

Montana” (houtolieboom), ,,Derris 

Elliptica” (iosecticide ), ,,Katoen” etc, 

Deze kwestie, die reeds verscheidene 

jaren bij het A'gemeen Landbouw 

Proefstation te Buitenzorg in studie 

was, heeft thans ook de belangstelling 

van de Centrale Proefstations Ver- 

eeniging te Batavia, en het laat zich 

aanzien, dat binneokort 

gelden bescbikbaar zullen komen om 

de Proefstations der bergcultuuronder- 

nemingen in de gelegenhbeid te stellen, 

zich speciaal met deze aangelegenheid 

bezig te houden. 

voldoende 

Arbeidsvoorwaarden. 

Over het algemeen bleven de ar- 

beidsvoorwaarden, zoowel voor Euro- 

peesche als lobeemgche werknemers, 

dezelfde als in de vorige vers!agperiode, 

Of deze gunstige factor in de nabije 

toekomst gehandhaafd zal kunnen blij. 

ven, en wel speciaal t.a. v. de kof- 

ficondernemingen, valt sterk te betwij- 

felen. In het gunstigste geval zullen 

de betrokken koffieondernemir.gen zich 

genoodzaakt zien, de dagloonen naar 

rato vas bet aantal werkuren in te 

korten, waarbij dao het principe wordt 

gebuldigd van weinig voor velep, in- 

stede van vol loon voor weinigea. 

Veeteelt. 
De algemeene gezondheidstoestand 

van den veestapel was gunstig, Door 

de lang aanboudende droogte wordt 

groenvoer als veevoeder hier en daar 

scbaarsch, van voedselgebrek is echter 

gzen sprake, De door het B.B. en 

den Veeartsenijkundigen Dieost gedane 

pogingen om de thans uiterst goedkoope 

coprahboengkil als veevoeder ingang 

te doen vinden, leverden tot dusverre 
nog weinig resultaat op. 

Besmettelijke dierziekten deden zich 

veelvuldig voor, In bet regentschap 

Ngandjoek en in een klein deel van 

het regeotschap Kediri. kwam een 

mond-en klauwzeerexplo. 

sie voor, die 165 runderen en 227 

buffels aantastte, waardoor 2 runderen 

en 62 Buffels stierven : van de overige 
dieren, zijo tot dusverre 125 runderen 

co 162 buffels hersteld, 

Hiernaast kwamen 3 gevallen van 

kwadedroes bij paarden, 3 gevallen van 

patek en I geval van tuberculose bij 

runderen voor, terwijl bovendien 87   

melkrunderen vermoedelijk lIijden aao 

abortus infectiosa Bang en deswege 

geisoleerd zija. 

D2 gualitatieve verbetering van den 

grootveestapel werd voortgezet : 4041 

Stieren werden gecastreerd, terwijl we- 

derom hoogwaardig fokmateriaal be- 

schikbaar kon worden gesteld (94 stieren 

en 25 koeien). 

In de beboefte aan werk- transport- 

en siachtvee kon ruim worden voor- 

zien, een klein surplus werd uitgevoerd 

naar Soerabaja, Malang en Madioen. 

Op de veepasars werd meer kleinvee 

verhandeld dan in het voorgaande 

kwartaal, cerwijl de prijzan ongeveer 

gelijk bleven, 

Vischteelt. 

Oostmoessonsawahvisehkweek. 

Het Oostmoessoaverloop heeft eeo 

remmende uitwerkiog gehad op de 

Uitbreiding der met visch bepoote op- 

pervlakte. 
Ia het regeotschap Kedeiri, speciaal 

in de onderdistricten Paree, Kepoeng 

ca Wates en in de onderdistricten 

Nglegok, Taloen ev Kesamben van 

het Regentschap Blitar kondeo ver- 

scheidene taoi's hun plannen tot be- 

zetting huoner sawab'sslechts gedeelte- 

lijk of soms ia het gebeel niet uitvoe- 

ren, doordat de waterdebieten ver- 

minderden. 

Desondanks bes'aat de sawahvisch- 

kweek in combinatie met de padigadoe 

  

een grootere uitgestrektheid dan in 

1939, zooals uit den oaderstaanden 

staat blijkt. 

Regentach | Oostmoes- Oostmoes- 
eye ap. 

TELP: | 00 1939. | son 1940. 

  

Blitar | 2il ba. | 285 ba. 
Kediri | 4! 5. 
Ngandjoek | — | 0,4 ha. 

Van bet overgroote deel der sawah- 

bezettingen wordt verwacht, dat zij 

tot het bereiken van een normale 

kweektijd gehandbaafd zullen kunnen 

worden. 

lo het afgeloopeo kwartaal werd 

vrij veel goerameh uit de onderdistric- 

ten Oedanawoe en Kanigoro naar 

Malang verkocbt. 

Vischkweek in wadoeks, 

De afvisscbirg vas 46 veld- en 2 

stuwwadoeks in de Regentschappeu 

Kediri en Ngandjoek, welke door de 
bevolking in de vorige kwartalen met 
vischbibit zijo bezet, bad plaats in de 
maanden Juli en Augustus en gaf guns- 

tige resuitaten te zien. Per ba. werd 

gemiddeld circa 300 kg visch gepro- 

duceerd. 

In de stuwwadoeks van het district 
Lengkong bad io dit kwartaal verdere 

bezetting plaats. Zooals gewoonljk 
zal de afvisschiog biervan aan het eind 

van de aftapperiode (November - De- 
cember ) plaats vinden. 

Vischvangst in de rawah's. 

Ia de maandea Juli,  Auguetus en 

September werdea door dea. Binnen- 

visscherijdienst in totaal 20. 000. stuks 

pootvisschen van de soorten Sepat 

Siam, Tambakan en Mpedjair in de 

rawah's Gesikan en Bening losgelaten. 

De. uitzetting van bibit, dewelke - we- 

gens het bijronder lage waterpeil in 

  

  

VERSCHUNT 

DINSDAG EN VRIJDAG 

AGENTEN 

de rawah's- tijdelijk gestaakt is, zal, 

zoodra de waterstand weer stijgt, ver- 
der ter hand worden genomen. In sa- 

meonwerking met het B.B., werd aan 
de bevolking geadviseerd, om met de 

vangst dezer nieuye vischsoorten te 

wachten, totdat deze zich voldoende 
voortgeplant zullen hebben. 

De navolgende hoeveelheden wer- 
den op de pasars aangebracht : 
  

  

  

  

AN aan ma 
Pasar. 2e Ikaw. 1940 | 3e kw. 1940 

Toel. Agoeng| 27740 ka. | 37654 kg. 
Tjampoer- | 
darat 13305 ,, | 38249 , 
Bandoeng 35015 , | 23767 , 

Totaal | 76150 kg. | 99670 kg. 
Jan paman brnaentamanam 

Niyverheid : 

a. Sigarenaanstekera. 

Productiegebied : 

Ngoenoet. 

De verbetering van deo tnestand, 

die in het vorige kwartaal inzette, 
handhaafde zich gedurende Juli eo Au- 
gustus, gevolgd door eea lichte reac- 

tie ia September. De vraag bleef 
guostig en de productie kon zich be- 
vredigend uitbreiden.Het gebruik van 
blik (vao petroleumblik en blik voor 
chocolade-en boterverpakking ), als 

materiaal in de plaats van koper, over- 
heerscbt. Wel viadt koper en gegal- 

vaniseerd ijzer ook toepassing, doch 

dit maakt slechts een gering percenta- 

vage » de totale productie uit. 

De blikken aarstekers ondergaan 

cen eindbewerking door overtrek met 

een ducoveif. Met uitzondering van 

blik (dat per stuk 15 cet kost) zijo 

de grondstofprijzen wederom gestegen. 

Koperblad noteert f 180.— per 100 kg 

Vuursteen is ia prijs verdubbeld. Ook 

bet veereostaal is in prijs gestegen. 

Doordat bet voor de aanmaak van 

raderen benoodigde staal niet verkrijg- 

baar is, wordt nagenoeg alleen oud- 

Veerenstaal gebruikt. Le handel in 

laatstgenoemd materiaal is in de laat- 

sten tiid dan ook zeer levendig ge- 

wordeo. 

De omvang van den afvoer per 

trein is uit de volgeode cijfers af te 

leiden : 

2de kwartaal '40 | 3de kwartaal '40 

    

April 10.730 kg Juli 13.530 kg 

Mei 12920, | Aug. 14.250 , 
Juni 13.400 , | Szpt. 11820 . 

Totaal37.050kg | Totaal 39.600 kg 

  

Besmettelijke ziekten. 
Het wekelijksch rapport omtreot be- 

smettelijke ziekten van den Residentie 
Arts in de residentie Kediri luidt als 
volgt : 

Typhus Abdominalis : 
Kediri 7, Ngandjoek 1, Blitar 2 en 

Toeloengagoeng 3. dus in het geheel 
13 gevallen. 

Gemeente-verordeningen. 
De door de Gemeenterandsvergade- 

ring van 30 September j.l. vastgestelde 

verordening tot wijzigihg van bezol- 

digingeverordening van de Sradsge- 

meente Kediri eo verordeoing tot wij- 

Iiginog van de Vuurwerkbelasting ver- 

ordening zijn door het College van 

Gedeputeerden van de Provinciale Raad 

van Oost-Java te Soerabaia goedgekeurd 

Ook de 3de Begrootingswijziging van 

het jaar 1940 werd goedgekeurd door   genoemd Coll. van Gedeputeerden. 

aan Kemana 
- ADVERTENTIE- EN NIEUWSBLAD 

VOOR DE RESIDENTIE KEDIRI. 

IN HOLLAND ' 
PUBLICITEITSKANTOOR ,GLOBE" 

DINSDAG 12 NOVEMBER 1940 

    

  

  

GEWONE ADVERTENTIE : 
1 maal pi. ! 0.25 per regel. 2 maal pi. f 0.20 per rogel 

4 maal plaatsen ! 0.15 per regel. 
2.9. kleine aankondigingen f 1.— per plaatsing. 
Abonnements advertontie gereduceerd tariet. 
LOSSE ADVERTENTIEN BiJ VOORUITBETALING. 

23e Jaargang 

aa 

    

Ik sta Dag en Nacht voor U gereed!... 

want.... als elke kooper yan een radio 

yan Goldberg heeft U ook recht op mijn 

onovertroffen service-syateem. 

Zelis midden in den nacht kunt U 

laten halen en ik kom onmiddellijk. 

mij 

Radio-Goldberg 
Hoofdstraat 81 — Kediri — Tel. 70 

Residentsiaan 37 — Madioen—Tel. 110 

    

   VENDU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS 

  

   

    

  

J.G.W. DEKKERS — KEDIRI — Telefoon 250 
SPAN 

Op 30 October 1940, ten huize van den heer 

H. KOSTER 

te NGANDJOEK, van meubilair. 

|   

  aa, 

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

DE AUTOWEGEN -ATLAS 
van JAVA MADOERA en BALI 

f3.—, 
ia 5 kleurendruk 
op stevig ivoorcarton 

met Cartonnen omslag er linnen rug., 
op Scbaal 1: 500.000 
in totaal 9 aansluitende kaarten compleet bijgewerkt, en 
waarin opgenomen: 

alle berijdbare wegen 
Kilometerafstanden van plaats tot plaats 
Hoofd-Afstandstabel voor grootere afstanden 

Bergen en plaatsen met hoogte-cijters 

Spoorwegen, Vliegvelden, Ondernemings - fabrieken 
Pasanggrahans eco veie aanwijzingen voor toerisme. 
Verkrijgbaar bij de Ked, Snelpers. 

 



    

   

  

.GRENS 2 BANDIETEN : (Code of the Secret Service) 
RONALD REAGAN — ROSELLA TOWNE e.a. uiistekende krachten. 

Dienst, vragen niet om roem en eerbetoon, zij nemen slechts de risico's van hun berocp! 
Ziet hun weergalooze avontureo in deze spannende film ! 

Vooraf gaan eenige zeer aardige bijfilms! 
Donderdag 14 1m Zaterdag 16 Nov. 

METROSS fiim van beldenmoed 

The Man from Dakota” so. ee rioner) 
met WALLACE BEERY — JOHN HOWARD — DOLORES DEL RIO e.a. bekende sterre». 

Een film weike zich afspee!t tijdens de burgeroorlog in Amerika tusschen de Noordelijke - en Zuidelijke 
Hij kende uitsluitend eigen belang en bet begrip patriotisme was hem 

Kom en Zie deze boeiende en sparnende film! 

- 

staten, 

gsheel vreemd totdat het uur 
BEBRY in een groote rol! 

—» 
aa 

HET 
Heden en Morgenavond 

bosiende filmscblager 

Pan 

van gevaar aanbrak.... 

EBATER — 

  

De helden van U,5. Geheimen 

  

  

WARNER BROS uiterst 

     

MAXIM THEATER 
Hedenavond &- laarste vertconing van 

.TOm Sawyers' Detective” 
Woensdag 13 en Donderdag 14 Nov. 

ket »Western Frontier” 
meester-Cowboy KEN MAYNARD en zijn wonderpaard TARZAN. Eer boeiend verbal dat 

zich afspeelt in het Wilde Westen en weike U in voortdurende spanning houdi tot den laassen meter, 
Een daverende actiefilm dis U gezien moet hebben 

Vriidag 15 t/m Zondag 17 Nov. 
Paramount schirtererde filmschlager 

. . .. # 
invitation to Happiness” 0...» so... 

met IRENE DUNNE — FRED Mc MURRAY — CHARLIE RUGGLES e.a. 
haar hoog oplaaiznde emoties, baar momenten van sterke actie, sterk spel en de echt mensci 

gen, die er in voorkomen. Wij raden U aar, deze film onder gzen voorwaarde t- m 
DE film, die op alle groote plaatsen geprolongeerd werd en goede successen bork'- ! 

  

Ban fin, opval: door 
andelio- 

  

    

  

      
  

RICHE THEATER 

Heden 12 en Woensdag 13 Nov, 

Warner Bros uiterst boeiende filmschla- 
ger »CODE OF THE SECRET 

SERVICE” (Grens-Bandieten). 

met Ronald Reagan — Rosseila Towne 

ea. uitstekende medespelers. 

De helden van U.S. geheimen Dienst ! 

Zij vragen oiet om roem en eerbetoon ! 

Zij semen slecbts de risico's van hun 

beroep . 
Uncie Sam's dappere detectieven van 

  

cheimen Dienst falen niet om hun 
  

   

  

mooie medailies, slechts om resultaten ! 

Ziet hun weergalooze avonturen in 

»Code Of The Secret Service". 

MAXIM THEATER. 

Vrijdag 15 t/m Zondag 17 Nov. 

Paramouat schitterende filmschlayger 

sINVITATION TO HAPPINESS" 

bokser) met de 

bekend 

Affair” en de sympathieke 

(D2 lady en de 
schoone actrice Irene Dunne 

uit ,,Lovz 

filmster Fred Mc. Murray. 

Verdronken in een badkiup. 

  

   

  

essa Djetis 

uk bezig met haar wascb 

2g 
. Het kindje klom langs 

vrouw i    

ar kindja van jaar in de 

  

badkamer speed 
verhevenheid om zoodoende bet 

   

een 

water van de kuip te bereiken, doch 

plotseling gleed ze uit en viel in het 

water. De moeder, die haar aandacbt 

bij haar werk had, 

niets. Wis 

familielid, dat toevallig naar de badka- 

merkte hiervan 

beschrijft de schrik van cen 

mer moest, en he: verdronken kindje 

opmerkte. Dit 

dagochtend j,l. 

ongeluk, gebeurde Zon- 

Deserteur gevat. 
Uit betrouwbare bron vernemen we 

da: op 11 
Stadspolitie alhier een telefoni 

November j.l, decor der 

h ver-    

    

        

zoek van den Secretaris bij den Krijgs- 

raad abaia on geu werd om 

opsporing en aanhouding van den op 

10 November j.l. gedese 

ciensioker, Hans Martherus. Thans kun- 

, we Iden, dat genoemde deser- 

teur op M lag j.l. door den re- 

chercheur Soera te Pesantren is 

  

heden 

Soerabaia worden getransporteerd. 

g2arresteerd. Hij pog vaar 

Luchtbeschermings- 

oefeningen. 

Hedenavond -zulleo de lucbtbescher- 

mingsoefeningen een aanvang nemen. 

Nsar we  vernemen, zullen ook 

de diensten, w.o. L. B.D. transport- 

collonnes, brandweer en afd. medische 

hulp weer deelnemen. Deze orfeningen 

zullen ducen 14 November tot a35. 

Politierapport. 
Tegen T., wonende te Bandjaran 

werd P.V. opgemaakt, terzake lichte 

mishandeling van T,, wonende te Boe- 

rengan. 

Door de politie werd aangeboudeo 

de persoon genaamd M., 

Bandjaran, verdacht van 
wonende te 

dizfstal van 

2 kapitokken ter waarde van f3.— 

B. K, wonende te ten vadeele van 

Bandjaran, 

S., woneade te Bandarlor doet aan- 

gifte van diefstal middels ondergraving 
van 2 kippenen 6 etens-borden ter ge- 

zameolijke waarde van f0.51. 

P., wonende te Bandarior doet aao- 

gifte van disfstal middels ondergraving 

van liffgoederen ter wsarde van f 1.20. 

N,aiisimo 

werd P. V. opgemaakt, terzake dicfstal 

Tegen S., wonende tc 

van een bedrag aan contanten ad. f5. 

ten nadeele van L,H.P., wonende te 

Ngadisimo. 

B.H., woverde te Modjoroto doet 

aangifte van diefstal, middels onder- 

graving, van lijfgoederen 

van (1,55, 
ter waarde 

Op den opznbaren Ringinsirahstraat 

werd door de politie gevonden een 

keuringsbewijs No. Bbt. 36 en num- 

mer bewijs L No. 7086, ten nadeele 

T.T.H., Kediristraat 

(Djombang). Bedoelde stukken werden 

aan bet Politie Bureau alhier gedepo- 

neerd. 

van wonende 

Tegen S., wonende te Bandarlor werd 

P.V. opgemaakt, terzake lichte mishan. 

deling van S., wonende te Bandarlor. 

Door de politie werd aangehouden 

de persvon genaamd I., wonende te 
Djabon, verdacht diefstal van 

liifgoederen ter waarde van (360, ten 
nadeele van D., wonendete Bandarlor. 

van 

Door de politie werd aangebouden 

de persoon gensamd K., wonende te 

Kandat, verdacht van verduistering van 

cen bedrag aan contanten ad. f3.—, 
T.L., wonende te ten nadeele 

Djagala Ior 

van 

S., wonende te Ngadisimo doet aan- 

gifte van diefstal van 2 tafel-kleeden 

ter waarde van f 1 25 
    

SPORT. 

K. V. U.- competitie. 

H.C.T.N.H. — Ouick 
1 — 0 

Zoo vond dan op Zondag jl. de 

eerste competitiewedstrijd der K.V.U 

p'aats. Deze wedstrijd bleek een voi- 
komen verrassing te zijo, vooral wan- 

men bedenkt, dat @uick in bet 

vorige 'scizoen alle wedstrijden verloo: 

en derhalve” geachf “kan” wordzr, tot 
bkan der 

te 'behooren 

neer 

zwakste clubs 

De uitslag impliceert 

ter plaats- 

  

Dieis, aangezien met een weirig meer 

veine de eindstand evengoed andersom 

had kunnen zijv, Dank zij het enthou- 

Siasme waarmede gespeeid werd, wist 

@uick gedurende den heelen wedstrijd 

den druk te doorstaan. 

Mutatie. 

Overgep'astst van Kewarasin naar 

Rangkasbitoeng de hser Macare, 

  

tevoren onderwijzeraan de Europeeschs 

Lagere School te Kewarasar. 

  

B:noemd iot vole leerkracht en 

gzplaatst aan de E.L.S. te Kewarasar, 

Mevr. Swart, te veren tweeder 

leerkracht aan de Iste E. K.S. alhicr.    
Op ecijen verzoek wegens 

genomen huwelijk eervol ontslagen 

Mej: Moeridjab, onderwijzeres aan de 

Meisjes Vervolgschooi te Modjoroto. 

voor- 

Codperatie ,,Saboen Doho” 

Nazar we vernemen zal de plaatselijke 

CoGperatie ,,Saboea Dobho” op 17 

November a.s. haar jaarlijkscbe « er- 

gadering houden in.het B.P.K. gebouw 

de Er 

zal ook een feest gehouden worden 

ter viering vanhaar negenjarig bestaan, 

aan Ngadisimostraat alhier, 

cam wwe 

Een dagorder van Sikorsky. 
Herdenking van Polens 

wedergeboorte in 1918. 

Londer, 10 November (Reuter). Is 
cen dagorder aan de Poolsche striid- 
kracbten ter gelegenheid van de wc- 
dergeboorte van bet onafhankelijke 

in November 1918, verklaarde 

S'korsky beden, dat twee 
bieuwe factoren voor de overwinoing 
de Criekschz tegenstand en de herkie- 
zing van president Roosevelt zijn, 

Hi voegde hieraan toe: ,, De Duit- 
scbers kunnen geen compromis ver- 
Wachten. Zij zullen een langdurigen 
oorlog 

Polen 
generaal 

moeten aanvaarden, die zel 

  

  

cen Duitscbe rieder- 

in 1918. De Poolsche 
brigade in Egyote zal zeer spoedig 

tegen de troepen 
van den Italiaaaschen dctator en de 

Poolsche soldatea zulien hua plicht 

doen in bet bewustzija, dat zij door 

eindigen met 

laag, evenals 

moeten vechten 

teyeo d- Italiasen te vechien de ge- 

meenschapplijke zaak der mensch- 

heid verdedigen”, 

Chamberlain is overden. 
Engelands gewezen premier, Ar. 

thur Neville Chamberlain, is vol- 
gens cen bericht uit Londen kalm 

ontslapen. 

den, 10 Nov. (Reuter) D: 
en Britscbe premier, Neville 

L 
gzw 

Ch 

   

imberiein, is overleden. 

Chamberlains beteekenis 

Lo: 

vilts 

dee, 10 Oct, (Rzuter) Ne- 

Chambeilair, die 

Zaterdagavond, op zijs buitenverb!ijf 

gisterer, 

rustig is ingesiaper, zal—zoo schrijft de 

pariementaire correspondent var Reu:er 

—ia de geschirdenis geboekstaafd wor- 

den als de man, die door daden van 

bijzonde 1938 naar 
Bere 2 zija 
ontmoeiing met Hitler — den oorlog 

Vcor een jaar heeft uitgesteld, 

mced—door in 

  

te vlicgen voor 

  

Ht meerendeel van de weldenkende 

toegeven, dat dit een 

ad van persoonlijken moed was, ook 

meoschen zal 

al zal men blijven redetwisten over de 

vraag of Mii-chenal dao niet gerecht- 

vaardigd is geweest. Vastberadenhcid 

was Cnamberlains voorvaamste ken- 

merk. Marchen is mogelijk verkeerd 

geweest, doch hij meende, dat het juist 

was en zette het door. 

Cbamb-rlains 
tanen 

invloesd begon te 
toen de 

  

«0 n weigsrden 
toe te treden tot een regsering, we'ke   

onder zija leiding stond. Ten rechte 
Of tek onrechte werd Chamberiain 

steeds door de socialitische en de li- 

berale oppositie en zelfs door sommige 

leden van zijn eigen partij beschouwd 

als niet in staat te zijn tot de militai- 

re meedoogen'onsheid, welke de ont- 

wikkeling van den oorlog vereischte. 

Zija 

terde snel en de laatste maanden hield 

slecbts zijao ijzeren wil den scbija van 

herstel of van zija vermogen om van 

gezondbeidstoestand verslecu- 

zija pensioen te genieten, op. 

Om zijn persoonlijke 

van bet politieke tooneel gaf Cbam- 

berlain viets, docb het mislukken van 

zija plannen voor ,, vrede voor onzen 

tijd” heeft hem diep getroffen, Deze 

mislukking heeft ongetwijfeld zija dood 

verdwijoing 

verbaast. 

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, 
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. 

  

aan 

  

  

Aftdeeling Radio 

Fa. yan WINGEN. 

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. 

2—.o—— PMP om ——— oo...



Als de oorlog een half jaar 
: verder is. 

Bij voortzetting van de huidige intensieve 
Britsche wapenproductie voorziet Bevin het 

spoedig einde van het Nazi-regiem. 
5522 

Uitbreiding en verbetering van 

Londen's schullkelders. 

Londen, 3 November (Reuter). ,Ia 

Londen en op het Britsche platteland 

moeten meer diepe schuilkelders wordea 

aangelegd”. Dit werd door Herbert 

Morrison, minister van Binoenlandsche 

Veiligheid, in een heden 

voor de radio 

over de schuilkelder-politiek van de 

regeering, gezegd. 

Minister Morrison zeide, dat de diepe 
scbuilkelder, welke reeds wordt gebo- 

den door den Londenschen onder- 

grondschen spoorweg, zal worden 

uitgebreid door bet graven vas nicuwe 

door hem 

afgeleyde verklaring 

tuoneis in bet district Londen en in 

bepaalde andere deelen van net land, 

waar de glooiing van bet terrein en 

de aard van den grond het aanleggen 

van tunnels een betrekkelijk gemakke. 

lk werk makeo. 

Sprekend over het vraagstuk van 

de kinderen, verklaarde Morrison dat 

nog steeds honderd duizenden kinderen 

zich bevinden in ,,het gebied dat door 

den Blitzkrieg wordt geteisterd.” ,De 

frontlisie is geen plaats voor hem en 

het is de p'icht van de ouders, om 

hen hieruit te krijgeo. De beste be 

scbermisg voor de kinderen is, hen 

uit de gebieden, waar 

dreigt, te verwijderer, 

eokele schui'kelder algzheele veiligheid 

In de practijk 

bestaat geea 100 proceot veiligheid”. 

Medische dienst in schuilkelders. 

Voorts zeide minis'er Morrison nog, 
dat het ministerie van Gezondhvid een 

medischzn dienst in alle groote scbuil- 

kelders orgaviseert. Voorts zijn bijva 

1.750.000 kooien, welke in de scbuil- 

kelders als slaapplaatsen zullen dienen, 

besteld. Men heeft reeds een aanvang 

gemaakt met het aanbrengen van de 

kooien in de schuilkelders. Binoen 

afzienbaren tijd zal het grootste ge- 

deelte van dit werk gedaan zija. 

Voorts zal de regeering epn kaartjes- 

systeem voor de schuilkelders iovocren. 

De regeering hoopt dit stelszi op 

groote schaal te kunnen iavoeren, 

teneinde bet vormen van gueue's in 

de toekomst te voorkomen en teveng 

hierdoor extra-toezicht op den 

ordelijken gang van het leven in de 

Openbare schuilkelders te kuanen uit- 

oefenen. 

Voorts wordt van regeeringswege 

naar de 

het gevaar 

omdat geen 

volkomen waarborgt. 

cen 

een onderzoek ingesteld 

Slot. 

deugdelijkheid fundamenten 

van de particuliere schuilkelders. Door 

de autoriteiten zal aan bepaalde per- 

sonen de bevoegdheid worden verleend 

te vordereo, dat deze particuliere 

schuilkelders ook voor gebruik door 

anderen dan de eigenaars kunven 

worden aangewerd, 

Tenslotte deelde mioister Morrison 

nog mede, dat meer staal zal worden 

voor. den bouw van 
grootere particuliere schuilkelders. 

van de 

toegewezen 

De aanval op Napels. 

Londen, 4 Nov (Reuter). De vlieg- 
tuigeo van het commando bommen- 

werpers, die in den afgeloopen nacht 

Napels aanvielen, rapporteerden, dat de 

Italiaansche luchtdoelartillerie kracht- 

dadiyer optrad dan tijdens den vorigen 

aanval. 

Napels 

toea de Brirsche vliegtuigen de stad 

naderden werden zij door een vrij 

accuraat vuur begroet. 

De aanvalleo op de marinewerven 

te Kiel werden uitgesteld tot de weers- 

Omstandigheden eenige verbetering 

vertoonden, 

De eerste Britscbe bommenwerper 

bereikte eerst 4 uur in den ochtend Kiel. 

Londeo, 4 Nov. (Reuter). Het 

Lucbtvaart - miristeri- meldt dat de 

reeds cerder aangekoodigde aanval op 

Kiel ca. 70 m'inuten duurde en werd 

vitgevoerd door verscbillende golven 

bommenwerpers der R.A.F. Andere 

bommenwerpers dcr R. A. F. bombar- 

deerden op afdoende wijze het Cen- 

traal-station te Napels en olietanks te 

Poggioreale aan de Zuidelijke greos 

vao Napels. 

was goed verduisterd en 

Londen was 24 uur zonder 

luchtalarm. 

Londen, 4 November. (Reuter). Het 

ministerie van Luchtvaart maakte 

hedenavond bekend, dat 't district 

Groot-Londen gedurende 24 uur zonder 

luchtalarm is geweest de langste rust- 

periode sedert den aanyang der mas- 

sale luchtaanvallen, ongeveer twee 

maanden geleden, 

In den loop van den dag overviogen 

slechts zeer weinig vijandeltjke vlieg- 

tuigeo de Britsche kust. Bommen 

werden geworpev op Groot-Londen 

en wijdverspreide punten in de Mid- 

lands en East-Anglia, waardoor enkele 

huizeo werden beschadigd en een klein 

aantal personen werd gedood of ge- 
wond.   

  

OH SSS KO 

Door eigen import zijn 

Polywog pasta in vasten en 
en tegen scherp 

i 
Nog aitild in voorraad. 

  

wij in staat de beroemde 

CARIBONUM producten, z. a. 

Carbonpapier in diverse soorten. 
Schrijfmachinelinten in alle breedten, 

Schrijf-, vulpen- en stempelinkten. 

vloeibaren toestand, versch 
corcurreerende, dus 

beneden Soerabaiaprijzen, 
te leveren. 

N. V. KEDIRISCHE SNELPERSDRUKKERIJ 

205 SK 

  

  

Bekendmaking 
De Regent van Blitar maakt bij de- 

  

  

zen bekead, dat op den 5den December 

1940 des voormiddags ten 12 ure op 

bet Regentscbapskantoor te Biitar een 

onderhandsche aanbesteding zai worden 

gehouden betreffende : 

de levering van steensiag van ver- 

schillecde grootte en materiaal-soorten 

(geen kalksoort zijode) tot een maximum 

t 6500 m3 ten be- hoeveelbeid van 

hoeve van het gewoon onderhoud der 

Regeotschapswegen io het Regentschap 

Blitar, alsmede eveotues! de aan deze 

wegen voorkomende wegherstelling als 

anderszios gedurende het jaar 1941 

Onder de voorwaarden zooals zijn 

vermeld in het door het College van 

Gecommitteerden opgemaakte model 

van de onderhandsche overeenkomst. 

Gegadigdea gelieve het insekriivings- 

biijet voor bovengenocmde aarbeste- 

ding per verzegeld couvert te wiilen 

inzenden aan den Regent van Blitar, 

uiterlijk op den dag van inschrijving. 

Inlichtingen te bekomen ter Regent- 

schaps-Szcretarie te Blitar op iederen 

werkdag vanaf 8 uur v. m. tot en 

metil uur n.m.—   

TOKO 66. 
BOMBAY-WINKEL 

Verkrijgbaar 

Karpetten, cocos- 

maftten ...... nieuw 

T, NATHIRMALL 
    

  

Pas ontvangen 
Wollen artikelen 

| Wollen Sokken 

Jassen | »  Broekjes 

| » Baby- 
| uitzet 

» Mantels 

Wollen Jumpers 

Vesten 

Mutseo 

Bcei 
» pennen 
- naalden 

en Haak peonen 

MIYAKO 
Tel, No. 29 Kediri. 

katoenen 

  

    

  

OLYMPIA 
Schrijfmachines blijven toch al- 

tijd aan de spits. Deze wereld- 

beroemde Duitsche machines kunt 

U tegen bijzondere afbetalings- 

conditie te Kediri, ALLEEN 

  

  

F 

  

bij 

Beveiligt U tijdig ! ! 
Wij leveren :   
  

! »HET 

| BABY- 

BOEK” 

  

Blitar, den 30sten Oct. 1940.— | krijgen bij de 

De Regeot van Blitar, N.V. Ked. Snelpers 

WARSODININGRAT. Drukkerij 

2—... mma 

  

ATTENTIE!! 

Wederom verkrijgbaar 

     

      

  

Prijs 41,50 per expl. 

de 

Kedirische Sneipers Drukkerij.   

PROTESTANTSCHE KERK 

Hollandsche Kerkdiensten. 

24 Nov. 9 u.v.m. Blitar 

Ds. Ph. v. Akkeren 

7 u. 30n.m. Kediri idem. 

en 

Malcische Kerkdiensten. 

H. B. Matulessy. 
17 Nov. '40 Madioen 10.30 uur v, m. 
23 Nov. '40 Toei. agoeng 6.30 uur ».m. 

(Voorbereiding) 
24 Nov. '40 » Suu vm. 

(H. Avondmaal) 

  

OOST - JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEN. 
lederen Zondag, 9 uur vm. 

Te Kediri (Batcewertistraat), blitar, 

Toeloengagoeng, Ngandjoek, e, a., te 
Paree 730 uur n. mw. 

  

  

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 
lederen Zondag 

le H. Mis O uur v. m. 

7.30 uur v. m. 

5.30 uur &. m. 
v. m. Stille H. Mis 

.m Hoogmis 

Lof 

6 uur o.m. 

te Kediri 

2e H. Mis 

Lof 
5 uu 

  

5.30 uur r 

Oaderricht Kath. Javanen 

TE HUUR 
Bandarlor No.9 

Wegens vertrek 

  

  

Een groot huis met groote v6Gr- en 

acbtererf — — — — 

f 30,— 's maands 

inyaande 1 November 1940 

te bevr. Ked. Snelpers Telf. 83. 

  

  

TENG HONG TJIANG 
COMMISSIONNAIR 

MS UBELMAKER 

VENDUHOUDER 

TRANSPORT — ONDERNEMING 

KEDIRI — Klentengsiraat 64 — Telat. No, 107 

Huizen en een tennisbaan te huur: 

woonbuis, Pakelan 7 

complete indeeling met garage en bij- 
gebouwen p.m. f 15,— 

gen mooi 

een mooi woorbuis, Bioscoop- 

straat 2A, complete indeeling met 

garags pas 1 maand gebruikt p.m. 

f 22,50 

een mooie tennisbaan voor Dinsdag, 

Woensdag en Zaterdag, gelegen 

achter Snelpersdrukkerij p.m. 

f 6,— 

Voor Uw meubilair au ontwerpen 

geroutineerde toekangs en eerste kwa- 

liteit meubelhout 

Zeer bilik in prijs en levering met 
garantie, 

Voor Uw vendutie gegarandeerd 

goede resultaten, 
Iopakken voor alie plaatsen. 

  
  

    

TELEFOON No. 52. 

LUCHTBESCHERMING 

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

RESIDENTIE APOTHEEK KEDIRI     Li
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GRIEKSCHE 0 

kingen 

Zware Italiaansche verliezen 

Athene, 11 Nov. (Reuter), Het 

jongste Grieksche communigue bevat 

de Bevestiging van het bericht, dat een 

keurdivisie Italiaaosche Alpinisteo werd 

verslagen, en na ezn bevig gevecht 

in her Pindusgebergte uiteengeslagen 

werd, 

Dzze divisie bestond uit cavalerie, 
het regiment Alpinisten 

Mussolioi gedurende den wereldoorlog 

behoorde, en de fascistische militia. 

Nader wordt gemeld, dat de Ita- 

liaansche keurdivisie door de Grieken 
na operaties op groote scbaal in de 

bergacbtige en beboschte 

van. Smolika en Grammo werd ver- 

slagen en op de vlucht gedreveo. 

In het communigue wordt verklaard, 

Waartoe 

districten 

dat de derde Italiaansche Alpijosche di- 

Visie, reeds lang was gemobiliseerd : 

deze divisie, welke oorlogservaring heeft, 

was in Albani# gestationneerd. 

De operaties tegen deze divisie had- 

den plaats tusschen 28 October en 10 

November. Zij kende dit deel van het 

oorlogstooneel uitstekend. De Italianen 

waren voornemens met deze groote 

eenheid aan de Grieksche troepeo in 

Epirus een sneilen, beslissenden siag 

toe te brengen. Men hoopte door haar 

te steunen met andere krachtige een- 

heden, w.o. artillerie, tanks en pant- 

VERWINNING. 

Italiaansche keurdivisie na operatie op 

groote schaal verslagen: Italianen slee- 
pen in hun vlucht aangevoerde verster- 

mede. 

TE 

serdivisies de Griekschs verbindirgs- 

linies af te snijden. Deze Alpijascbe 

divisie trachtte daartoe in samenwer- 

king met alle andere eenheder, de 

bergachtige gebieden over te steken 

ea snel in de richting van Metzovs 

aan den hoofdweg welke Epirus met 

Thessali2 verbindt, op te rukken. 

Van dea begione af aaa ontmoette 

deze groote vijandelijke strijdmacbt 

Grieksche mobiele troepen door wier 

snelle bewegingen de Italiaansche actie 

sterk werd vertraagd, 

lomiddels begonnen andere Grieksche 

troepen van alle wapenen, zoomede 

andere derwaarts gezonden troepen 

soel op het strijdtooneel te 

geeren. Onder moceilijke omst andighe- 

den ontwikkelde zich een heftige te- 

gevaanval. De vijandelijke 

werden na verbitterden strijd terugge- 

worpen en trokken terug, achtervolgd 

door de Grieken. Tijdens dezen terug- 

tocht ontmo:tten de Italianen verster- 

kingeo, welke met vrachtau'o's met 

grooten spoed uit Valona derwaarts 

zij sleepten deze 

versterkingen in hun vlucbt mede. 

D2 vijandelijke verliezen aan dooden 

En gewonden zija zeer zwaar. Ook 

werd een aantal gevangenen gemaakt, 

terwijl groote, maar nog niet gespeci- 

ficeerde 

werden buitgemaakt. 

coover. 

trozp2en 

waren gezonden 

voorraden oorlogsmaterieel 

  

Engeland. 

De aanvallen cp Engeland. 

Itaiaansche v iegtuigen neerge- 

schoten. 

Londen, II Nov. (Reuter). Hurrica- 

nes van de R. A.F. vernietigen ter 

hoogte van de monding van de Theems. 

Uit gezaghebbende bron wordt ver- 

klaard, dat het vijf bomwmenwerpers en 

drie jagers waren, en zij werden ver- 

bietigd, terwijl zij schepen trachtten aan 

te vallen, 

Tot 14.03 GMT werden bovendien 

nog 10 andere vijandelijke vliegtuigen 
vernietigd. 

O'schoon reeds eerder werd gemeld, 

dat Italiaansche vliegtuigen aan de 

aanvallen cp Engeland deelramen, 

zija dit de eerste, die omlaag werden 

geschoten. 

Tevens wordt verklaard, dat geen 
enkele Italiaansche bomenwerper eria 

slaagde bommen op Britsch gebied te 

werpen, 

FEUILLETON 
SPAANSCHE DUKATONS 

(Spanish Doubloors) 

Uit het Engelsch 

van 

Camilla Kenyon 

25) 

Op bet stravd waren de matrozen, 

geholpen door Mr. Shaw en Captain 

Maguus, bezig om de boot te ontladen 

en de voorraden ordelijk op te stape- 

len. Gedreven door zijn plichtsgevoel 

ging Apollo ze helpen. Ik was blij, 
dat ik hem met looden schoenen weg 

zay gaan, want ik was opeens dood- 

moe. Gewaarschuwd door de houding 

van mijn hoofi — op 

oogenblik zat ik ongegeneerd te knik- 

cen gegeveo   
Het bezoek van Molotoff. 

Een diplomatieke overwinning? 

Bezel, 10 Nov, (Reuter). In diploma- 

tieke en politieke kringen te Berlijn 

beschouwt men het bezoek van Molotoff 
als een diplomatieke slag, welke door 
door de ,as” -mogendheden gewonnen 

is. Men bespot in deze kringen de 
geruchten, welke kortelings de ronde 

hebben gedaan inzake meeringsver- 

schillen tusschen de ,,as'-mogendheden, 

aldus verklaart de Berlijoscbe corres- 

pondent van de ,,Basler National 

Zeitung”. 

De .,Basler Nacbrichten” meldt uit 

Berlijn, dat men er in gezaghebbende 

kringen aldaar den nadruk op legr, dat 

het doel van Molotoff's bezoek is een 

bespreken van de Duitsch-Russische 

betrekkingen en het blad voegt hieraan 

toe: ,,Dit is echter niet het eenige doel, 

wanneer Ciano aan de b:sprekingen 

deelneemt, z00als geruchten willen, Een 

herziening vao de Italiaansch-Russische 

en ook de Russisch-Japansche betrek- 

kingen is mogelijk”. 

Neutrale waarsemers veronderste!len, 
dat Duitschland over weegt cen actieve 

kebollen — kwam Cookie met een 
ballastzak bij wijze van kussen aange- 

dragen. En juist, voordat ik wegzonk 

diepen, droomloozen siaap, 

voelde ik, dat hij een stuk zeildoek 

over me heen legde. 

Toen ik mijn oogen weer opendeed, 

verbleeken, 

De maan was spoorloos verdwenen, 

In het kille, grauwe licht dat aan ' 

aarbreken van den dag voorafging 

hadden de zwarte schaduwen van de 

in een 

begonnen de sterren te 

klippen iets dreigends. Plotseling hoor- 

de ik eea geroep van: ,,Daar komt 

ze aan !” 

Zoo snel ik kon kroop ik van on- 
der het zeildoek te voorscbija en vloog 
Daar bet strand, Voor geen geld had 

ik de ontscheping van tante Jane wil- 
len missen, 

»Waar zijn ze, waar zija ze ?” vroeg 
ik, terwijl ik den siaap uit mijn oogen 

wreef,   

Baze!, 11 Nov. (Reuter). Volgens den 

Berlijoscben correspondent van de ,,Ba- 

sler Nachbrichten” vertrok von Ribben- 
trop naar Koviogsbergen 

Molotoff te begroeten. 

tencinde 

Poolsch-Tsjechische 

overeenkomst. 

Londer, 11 Nov. (Reuter). Heden 

werd te Londen tusschen de Poolsche 

regeeringen de vOorloopige Tsjechi- 

sche regeering ecen overeenkomst ge- 

sloten, waarbij ,, eens voor al een ein- 

de wordt gemaakt aao de periode van 
vroegere wederzijdsche beschuldigin- 

gea en geschillen”" en besloten wordt 

tot cen nauwere politieke en econo- 

mische samenwerking tusschen beide 

regeeringen. 

Deze overeenkomst is belichaamd 

in een gemeensChappelijke verklaring, 

waarin de hoop wordt uitgesproken, 

dat deze samenwerking ,, de grondslag 

zal worden van een nieuwe orde in 

Midden-Europa” aan het einde van 
den oorlog en dat andere landen in 

dat deel van Europa zicb erbij zuilen 

aaosluiten, 

De Poolsche en Tsjechische minis- 

ters van Voorlichting zinspeelden naar 

aauleiding van deze overeenkomst op 

de ,cynische klucbt, die de Duitschers 

Op touw trachten te zetten door zich 

tot scheppers van een nieuwe Buro- 

peesche orde uit te roepen.”" 

Ia gezaghebbende Britsche kriogen 

verklaart men met klem, dat geen 

derde partij iets te maken heeft gehad 

met de tot stand koming van de over- 

ecenkomst, die op spontane wijze door 

middel van s&rziende en van verbeel. 

dingskracht stappen tot 

stand werd gebracht. 

getuigende 

De Britscbe regeering juicht baar 

op bartelijke wijze toe en acbt haar 

cen gunstig voorteeken voor dzn toe- 

komstigen stand van zaken in Eu.opa'" 

Rusland., 

Ook in de Oekraine gevoeld. 

Londen, 10 Nov. ( Reuter). Vol- 

gens de Duitsche radio werd de aard- 

beving ook gevoz!d te Kisknizv. Kiev, 

Kharkov en Poitava in de OLkra 

    

ee. 

Het was de hevigste aardbeving, 

welke sedert 30 jaar in Rusland is 

gevoeld, 

Zuid- Arfika: 
Hertzogs nederlaag. 

Johannesburg. I1 Nov. (Reuter), 

Het optreden van de bereenigde nati- 

Onalistische partij tegen gereraal Hert- 

z0g werd door premier generaal Smuts 

veroordeeld, Dit optreden werd door 

Smuts als een ,, politieken 

moord op ee oud en gerespecteerd 

generaal 

leider " en als ,,een van de treurigste 

episoden uit de geschiedenis van het 

Afrikanerdom gek-nschetst. 

»Waarom bent u niet kalmpjes weg- 

gebleven. U sliep zoo rustig”, hoorde 

ik de stem vao Mr. Sbaw vragen. Ik 

was z00 verwonderd door den toon 

waarop bij sprak — hij was blijkbaar 

vergeten dat hij koel op een afstand 

moest zijn: waarscbijnlijk door het feit, 

dat ik zelf door mijn slaperigheid ver- 

geten had, om mijn stekels rechtop te 

zetten — dat ik hem verbaasd aankeek. 

»Nu slapen! Dacht u dat ik voor 

alle zeerooversschatten ter wereld de 

ontscheping van tante Jane en Miss 

Browne zou willen missen? Ik ben 

ervan overtuigd, dat het me 

schoots schadeloos zal 

ruim- 

stellen voor 
alles, wat ik tot dusver op deze reis 
geleden heb.” 

»Ach, hoor je dat, Bert,” riep de 
man met het lidteekeo uit, ,,dat is nu 
bet voordeel van een werkelijk zacht 

vergevensgezind karakter... de beloo- 
ning blijft pooit lang uit. Wij zijo viet   

Accompagnement van 

Hitlers rede. 

De R.A.F. vertoefde bijna 2 uur 

boven Miinchen. 

Londen, 9 Nov, (Reuter). De lucht- 
vaart-medewerker van Reuter schrijft : 

»lk heb vernomen, dat de Britsche 
luchtaanval op Mfncben Vrijdagavond 
iets meer dan een uur, nadat Hitler 

zijn rede zou aanvangen, begon. De 
rede, die Hitler in den ,,Birger Braiu 
Keller” heeft gehouder, zou te 1820 
G.M.T, een aanvang nemenj de eerste 
Britsche bommenwerper bereikte Miia- 
chzn kort na 19,30 G.M.T. 

D2 Fiibrer moet dus juist goed op 

dreef ziju gekomen, ton de Britsche 

zich deden hooren. 

Zijo rede zou ongeveer twee uur duren, 

De Britscbe luchtmacht bevond zich 
nog vrij geruimen tijd, nadat hj uit- 

gesproken had, boven Miinchen, daar 

het laatste Engelsche vliegtuig te on- 

geveer 21.15 G.M.T. boven Miicheo 
wegvloog. 

Door de Britsche 

werden bommen var een zwaar kaliber 

bommenwerpers 

bommenwerpers 

vitgaworpen, welke ook werden ge- 

bruikt om 
nabijheid van den Burger Braii Keller” 

rangeerterreinen in de 

met bommen te best:ooien. Hitler moet 

dus duidelijk het geluid van de ont- 

ploffende Briische bommen gehoord 

hebben”. 
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Bultenlandscb overzicht overgenomen uit het Soer. Hbld. Tol te gana spelen'in den Italiaanschen Duitschland. Frankrijk . 
oorlog tegen Griekenland. Tee TNO 

De actie in Afrika. 
Libreville gaf zidh over. 

Londen, 11 Nov. (Reuter). Vernomen 
wordt, dat Libreville, de hoofdstad 
van Gabon, zich aan de troepen van 
De Gaulle overgaf. 

Geen Britsche hulp. 

Londen, 11 Nov. (Reuret) In een 
heden door de Admiraliteit uitgegeven 
communigu€ wordt verklaard, dat 
Britsche vliegtuigen in bet geheel niet 
hebben deelgenomen aan bombarde- 
menten van de hoofdstad van Gabon 
io Fravsch Eguatoriaal-Afrika, Libre- 
ville. Io dit commusigu& wordt de 
verkiaring welke door den minister 
vao de regeering te Vichy werd af- 
gelegd en waarin werd beweerd, dat 
Librevilie op krachtige wijze door 
Britsche vliegtuigeo zou zijo ge- 
bombardeerd, tegengesproken. 

Tevoren was reeds door de Ad- 
miraliteit ontkend, dat Librevi!le door 
Britscbe marine-strijdkrachten zou zija 
beschoten of dat eenheden van de 
Britsche vloot bijstand zouden hebben 

verleend bij het aan wal zetten van 
troepen der vrije Fraoscbe strijdkrachten. 

Officieele verklaring verwacht 

Londea, 11Nov. ( Reuter). Menijj 
meent te Londeo dat, nu de hoofdstad 
van Gabon, Libreville, door troepen 
van generaal Charles de Gaulle ver- 
overd is, hiermede, na de verovering 
van Lambarene door de vrije Fransche 
strijdkrachten — welke eerder plaats- 
had -—, bet laatste bolwerk in Gabon 
van de aaohangers van de regeering 
te Vichy aan hen ontrukt is. Men 
verwacbt, dat later te Londen een 
officicele verklaring over de verovering 
van Libreville zal worden uitgegeven 
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Levert versche volle melk. 

Karnemelk, Yoghurt, 
Room en Boterolie 

Prima kwaliteit, 
Leverancier van de groote ziekenhuizen te 
Kediri en Paree en de meeste Doctoren 

ter plaatse 

Beleefd aanbevelend 

L. H, SCHRAUWEN: 
aa an 

z00 bevoorrecht, jong, en daardoor 

missen we veel in 't lev n,” 

't Was aan zijn gezicht te zien, dat 

bet beeldige jongmensch niet recht 

wist, boe hij het had. 

»Misscbien begrijp ik je niet goed”, 

antwoordde bij. ,want wat je regt 

klinkt heel stichtend, geen stok tus- 

schen te krijgen en zoo, maar als je 

't mij vraagt, ouwe jonger, geloof ik 

dat je de plank glad mis slaat dcor 

te denken, dat miss Harding zoo ver- 

gevensgezind is.” 

»He, ik wist niet, dat u ook z00 

slecht over me dacht,” zeide ik zacht 

verwijtend. Ik moest 't zeggen, de ver- 
leiding was te groot. 

»Ik? Nee, maar, hoe kunt u dat 

zeggen!” Zelfs ia 't onzekere licht 
was bet duidelijk te zien, dat hij tot 
in zijn bals toe rood werd. 

njong”, zeide de man met het lid- 
teeken met ean stem, die plotseling   

ruw klonk, ,,help even met dit touw, 
wil je.” Ik keerde me om, om mija 
triomfavtelijken glimlach te verbergen. 
Ik had 't zwakke puot in de wapen- 
rusting van mijo tegenstander gevon- 
den... of om met mr. Tubbs te spre- 
ken, ik wist, waar de hiel van Achil- 
les zat. 

Op dat oogenblik zagen we de boot 
met Mr. Tukbs en zijn twee bescher- 
melingen door het grauwe schemerlicht 
van de baai op ons afkomen. De drie 

kurken helmboeden zaten in den ach- 
tersteven op een hoopje. De gewone 
gang van zaken liet ook nu niet op 

zich wachten. Dadelijk ra het passee- 
ren van de onder water liggende klip 
werd de boot door een van de zware 
kustgolven opgenomen en met een 
ontstellende haast vooruitgegooid. 

Wordt vervolgd
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