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STADSNIEUWS 

Verslag omtrent den econo- 

mischen toestand in de resi- 

dentie Kediri gedurende het 

3e. kwartaal van 1940. 

b. Batikindustrie, 

Productiegebied : 

Toeloengagoeng. 

Ook de batiknijverbeid kon zich 

wat productie en handel betreft, hand- 

haven op bet peil van het vorige 

kwartaal, Niettemia is io vergelijking 

  

  

met het overeenkomstige kwartaal in 

het vorige jaar de bedrijvigheid ver- 

minderd. 

Nadeelig zijy voor deze industrie 
de hoogere grondstofprijzean (in het 
bijzonder van kleurstoffen), de mocilijke 
vervanging van de syothetische soga- 
verven door bet natuurproduct, dat 

de mooie glans mist van de eerstge- 

noemde verven. Daarbij kom', dat een 

verhcoging van de prijzen van het 

afgewerkte batikproduct aan nauwe 

grenzen is gebonden, door de geringe 

geneigdheid van de markt om prijs. 

verhooging van eenige beteekenis op 

te nemen, 

c. Strootjesindustrie. 

Productiegebieden : 

Blitar, Toeloengagoeng en Ngan- 

djoek 

De gunstige toestand hield gedurende 

Juli en Augustus aav, in Szptember 

volgde een kleine terugslag. Door zich 

in Augustus mogelijk 

banderolles met de oude accijusheffing 

te voorzien, kon men zich ia September 

z00veel van 

met de verwerking hiervan bezighouden. 

Welke invloed de accija8verhoogiog 

op de prijzenbepaliag zal hebben, moet 

nog nader blijken. Door de felle con- 

currentie in dit bedrijf staao de fabri- 

kanten zeer afkeerig tegenover prijs- 

verbooging het eindproducr. 

Behalve vermindering van het aantal 

strootjes per pakje, is veimindering 

der loonen een der evidente middelen 
om de bestaande verkoopsprijzen te 

handhaveo. De ontwikkeling dezer 

situatie wordt door het B.B. sauw- 

lettend gadegeslagen. 

van 

d. Weverijen. 

Productiegebieden : 

Toeloengagoeng en Kediri. 

Over het geheel genomen is de 

toestand in het 3de kwartaal bevredi- 

gend gewees:. Deze nijverheid heeft 

zich verder uitgebreid. De aanmaak 

van ongereglementeerde stoffen (poplins, 

tussores, loeriks) meemt verder toe, 

Alhoewel de concurrentie van deze 

weefsels in scherpte toeneemt en daar- 

door de prijzen een daling moesten 

ondergaao, koo de aanmaak daarvan 

door de daling der garenprijzen nog 

met eenige, zij het geringe, winst 

plaats hebben. 

De prijzea der sarongs waren in 

verslagkwartaal gemiddeld f1. — per 

corge lager. 

e. Houtskool. 

Poductiegebied : 
Kediri. 

De kap van bet hout en de aan- 

maak yan houtskool geschiedt onder   

leidirg en toezicht van bet Boschwe- 

zenpersOneel, 

De djati- zoowel als de wildhout- 

hcutskool wordt geheel aangemaak z.9. 

nzonder loon”, dat wil zeggen, dat 

bet Boscbwezen niet betaalt voor de 

kosten van bet kappes van het hout 

en van bet branden van de houtskool. 

Hiertegerover staat, dat de houts- 

koolbranders over de aangemaakte 

houtskool beschikken tegen 

betaling van een zeer geringe retriburie, 

weike kapplaats 

Varieert van 5 tot 20 ct. per mansvracht 

(45 kg). 

Deze door de 

branders aan aannemers en tuschen- 

haodelarec verkocht, die het product 

na sorteering per spoor, vrachtauto of 

kunsen 

naar gelang der 

houtskool wordt 

per vlot vaar door de grootere ver- 

bruikscentra, o.a. Soerabaja, verzendeo. 

Onderstaande staat geeft een indruk 

van den omvang van dit bedrijf, 

  

  

      

  

  

  

  

1939. 

(Aa 1 Maand c.g. Mangemaakte houtskoo| 
io guintalen. 

kwartaal, — jemu Aan 

Djati. | | Totaal. 
hout. | 

Juli - 287.7 | 2877 
Augustus — 248,—| 248.— 

September 121.8 229.6 251.4 

Totaal l2l8| 7653 | 787.1 
| 

1940. 

Maand cg. Angoemankte houtskool 

kwartaal. a.guintalen, 
5 2 Wila- 7 

Djati. Totaal, 
| hout. | 

Juli 92—| 8276 | 9196 
Augustus 48 | 1073.3 | 10781 

September — | 10743 | 1074.3 

Totaal 96.8 | 2075.2 | 3072.— 

| | 
Werkgelegenheid. 

Zooals normaal bestond in het ach-   

  
  

VOOR DE RESIDENTIE KEDIRI. 

  

VERSCHIJNT 
DINSDAG EN VRIJDAG 

AGENTEN 

werkgelegenheid, In de betaalde looren 
kwam geen wijziging. 

De onzekere positie der bergcultures 

(rubber uitgezonderd) wettigt echter 
de vrees, dat deze thans nog gunstige 
toestand in de cultuurcentra zich ten 

ocngunste zal wijzigeo. 

Voedselsituatie. 

De voedrelsituatie was in het afge- 
loopen kwartaal ruim en werd verder 

verstevigd door het afkomen der eerste 

polowidjo - oogsten. 

Stadsfinanci8n 

De inkomsten van de Stadsgemeente Ke- 

diriover de maand Oct. bedragen voor 
den Gewonen Dienst f 13349,05, die 
van den Buitengewonen Dienst f 589,38. 
Vanaf de maaod Januari bedraagt bet 

totaal voor den Buitengewonen Dienst 

f 10615,62, dat van den Gewonen 

Dienst € 158137,28. Het totaal gene- 

raal der ontvargsten bedraagt tot en 

wet de maand October f 185859,61. 

D.L. Boulogne #. 

Wij vernemen, dat de heer D. L. 

Boulogne, onderwijzer der Gouver- 
nements-Mulo alhier te Tjimabi op 
den 12den dezer overleden is, 

De heer D.L. Boulogne vertoefde 

te Tjimahi ter vervulling zija 

militaire dienstplicht. Wegens ziekte 

werd bij in bet Militair Hospitaal te 
Tjimabi opgeoomen, alwaar hij op b.g. 

datum overleed, 

SPORT. 
VOETBAL. 

Vogel — H.C.T.N.H. 

Als voortzetting van de competitie- 
wedstrijden zal op Zondag a.s. een 

ootmoeting plaats hebben tusschen 

Vogel en H.C.T.N.H 

H.C.T.N.H, zal zicb ongetwijfeld te- 
genover een sterke tegenstander ge. 

steld zien. Het beloof: een goede wed- 

van 

  

terliggende  kwartaal overvloedige ! strijd te zijo. 

STADSGEMBENTE KEDIRI. 

MUTATIES in de Europeesche en met hen gelijkgestelde bevolking 
van ce Stadegemeente Kediri la! de maand OCT. 1940. 

  

LA 

  

Gevestigd : Adres Aangekomen van : 

L.M.W. Bussevius Ringiosirah 49 Soerabaja 
H. Wielinga Semampir 42 Pleihari 
H.A. de Haas Hopfdstraat Semarang 
L.C.F.P,J. Claassen Pakelan 7 Soerabaja 
C.E.A. Mogot Balowerti 43 Malang 
G.J. Flobr Semampir 23 Poerwoasri 

N. Cohen Bioscoopstr. 2a. Batavia 
LE. Gerspach Riogiosirah Malang 

  

  

    
  

Vertrokken personen : Adres : Vertrokken naar: 

B.C. Groenewout Balowerti Malang 
D. Donker Curtius Pakelan Tegal 

Ir. H. Hekket Semampir 7 Banjoewangi 
J-H. de Lizer Muloweg Palembang 

V.E. Schaefer Residentsweg Batavia 

A. Hes Bandar Tandjoeng Pinang 
G.J. Bosscbart Bandarlor Ngandjoek 
P.M.J. Cochius Ringinsirah Madioen 

D.L.A. Hilverdink Hotel ,,K. Brantas”| Pamekasan 

Geboren : Overleden : 
  

A.A. Scbdoberr 
E,Gb. Groeneveld 
1. Bedier de Prairie 
H.E.W. Wilsterman 

Y. Phoa 
Mevr. CH. Th. Vogel 

IN HOLLAND 
PUBLICITEITSKANTOOR ,GLOBE" 

VRIJDAG 15 NOVEMBER 1940 

“ADVERTENTIE —TARIEE 
GEWONE ADVERTENTIE : 

1 maal pl. f 0.25 per regel. 2 maal pi. ! 0.20 per regel 
4 maal plaatsen 1 0.15 per regel. 

2.9. 'kleine aankondigingen  1.— per plaatsing. 
Abonnements advertentie Gereduceerd ta 
LOSSE ADVERTENTIEN BIJ VOORUITBETALING. 

  

23e Jaargang 

  

  

Wat! 'n klacht? 

Middernacht ? 

Geen bezwaar! 

Wij staan klaar! 

RADIO-GOLDBERG 
Java's Grootste Dag- en Nacht 

RADIO-SERVICE. 

Radio-Goldberg 
Hootdstraat 51 — Kediri — Tel. 70 

  

Residentsiaan 37 — Madioen-Tel. 110 

  

   
     

  

   

      

  

VENDU. & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS 

J.G.W. DEKKERS — KEDIRI Telefoon 250 

    

Op 30 October 1940, ten huiz» van den heer 

H. KOSTER 

te NGANDJOEK, van meubilair. 

  

aa aa an 

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

DE AUTOWEGEN -ATLAS 
van JAVA MADOERA en BALI 

13.-—,   
io 5 kleurendruk 
op Stevig ivoorcarton 

met Cartonnen omslag en linnen rug, 

op Sechaal 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 en vele aanwijzingen voor toerisme.   | Verkrijgbaar bij de Ked, Snelpers. !
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Nog Heden en Morgenavond 
De meer dan schitterende Paramounst:film 

»DE LADY EN DE BOKSER” caviasoo 10 Heppiaem 
met de sterren IRENE DUNNE — FRED Mc MURRAY — CHARLIE RUGGLES e.a, bekeode artisten. 

DE film, die opvalt door baar hoog op- Ben scherp drama, dat diep tot Uw hart zal doordringen! 
laainde emoties, sterke actie, echt menschelijke handelingen en wat nog meer! 
hardste gemoed ontroert, vol menschelijke tragedieEn, doch ook bruiseod van ware vroolijkbeid ! 

DE film, die in geen geval overgeslagen moet worden!! Mooier — Beter dan ,,Love Affair”. 
Door omstandigheden wordt deze film, oorspronkelijk voor NB! io Riche gedraaid. 

begin tot eind boeit en in voortdurende spaoning houdt. 
onder geen voorwaarde te missen ! 

“ATTENTIE! 

Be Ma Sa Sae at 
— RICHETHEATER — 

ATTENTI KI! Zaterdagmiddag 430 u. Extra Voorstelling! 
Zondag 17 en Maandag 18 Nov. 

Metro geweldige filmscblager »BLACKMAIL” (Opgejaagd) 
met den berozmden karakterspeler Edw.G.Robinson ea. uitstekeode krachten. 

Wij raden een ieder aan deze sterke actie film 

Zondagmiddag 430 u. Extra Voorstelling! 

Het is een film. die het 

»Maxim” gebozkt, 

Een film welke U van 

  

  

stater, 
geheel vreemd totdat het uur van gevaar aanbrak... 

OORSPONKELIJK voor ,Riche” 
ATTENTI E ! Zaterdagmiddag 4.30 U 

Zondagmorgen 10 

Metro schitterende filmschlager 

  

“SPRING MA 

— MAXIM THEATER — 
menata daa da sea edan IS t/(m Zondag 17 Nov. 

sTIhe Man from Dakota” (Tusschen twee Fronten) 
met WALLACE BEERY — JOHN HOWARD — DOLORES DEL RIO ea. bekende sterreo, 

Een film welke zich afspeelt tiideos de burgeroorlog io Amerika tusschen de Noordelijke - en Zuidelijke 
BEERY in een groote rol! Hij kende uitsluitend eigen belang en het begrip patriotisme was hem 

Kom en Zie deze boeiende en spaonende film ! 
geboekt, wordt deze film door omstandigbeden in 

Extra Voorstelling ! 
Maandag 18 en Dinsdag 19 Nov. 

met MAUREEN O'SULLIVAN “ — LEW AYRES — RUTH HUSSEY e.v.. 
Ben Charmante film, welke zeker in ieders smaak zal vallen. 

»Maxim” gedraaid.         ESS” (Het Lente Bal) 

Komt en Oordeelt !   
  

RICHE THEATER 
Heden 15 t/m Zondag 17 Nov. 

Paramount schitterende filmschlager 

» INVITATION TO HAPPINESS,” 
(De Lady en de Bokser) 

met de schoone actrice Irene Dunne 

bekend uit ,, Love Affair ” en de syai- 

filmster Fred Mc Murray. 

Een scherp, hartroerend drama, dat 
diep in Uw bart doordriangt, wordt U 

in deze mooe film voor oogen gesteld. 

Een film, die opvalt door baar hoog 

oplaaiende 

van sterke actie, sterk spel en de echt 

handelingeo, 

pathieke 

emoties, haar momenten 

menschelijke die er in 

voorkomen. 

Het verhaal van een gezir, dat door 

n Liefde” uit elkander gerukt 

en door , Liifde” wederom tezamen 

wo'dt gebracht. 

MAXIM THEATER. 
Heden 15 en Zaterdag 16 Nov. 

Metro's film van heldenmoed 

» TUSSCHEN TWEE FRONTEN” 

(The Man From Dakota) 

t Metro's groote sterren, Wallace 

Beery — Dolores D.I Rio -- Jolin Ho- 

ward e.a. 

Beery in een groote rol! Hij kende 

uiisluitend cigen belang en het begrip 

patriotisme 
totdat bet uur yen gevaar aanbrak...! 

was bem geheel vreemd 

    

Politierapport. 
Door de politie werd aangehouden 

deg on genaamd D., zonder vas- 

te » werbijiplants, verdachi 

  

» 2 kippen ter waarde 

van P.. nadee'e v 10 30 ten 
ende te Pakelan. 

Wo- 

  

Door de politie werd aangehouden 
de persoon genaamd R., wonende te 
Djadjar, verdacht van diefstal van een 

  

naie inhoudende een 

f5, 55 ten 

leder poitem 

  

    
» S, woncnde va te Semampir. 

T. wonende te Kaoeman doet aan- 
gifte di-fstal van 2 lavdschap- 

teekeningen ter waarde van f 0, 30. 

Tegen S.. wonende te Bosrengen 
werd P.V. opgemaakt, terzake lichte 

mishaodeling van S.. wonende te Bse- 

rengan. 

Door de politie werd aangehouden 

de persoon genaamd G., afkomstig     
desa Ngrogol, die vermoedelijk 

lijdende is aan verstard - verbijstering 

T., wonende te Bandarlor doet aan- 
gifte van diefstal van lijfgoederen ter 

waarde van f 1,15.   

M., wonende te Bandarlor doet aar- 

gifte van diefstal, middels ondergra- 

ving, van lijfgoederen ter waarde van 

f0, 94. 

S.. wonende te Modjoroto doet aan- 
gifte van diefstal van een gouden hals- 

ketting ter waarde van f 30, —. 

  

Vluchtelingen uit Nederland 

Grootendeels met voidoende 

eigen middelen 

Het Soer. Haodelsbl. meldt : 

Naar wij vernemen, zija er tot ul- 

timo October in het geheel 412 Ne- 

derlandsche vluchtelingen in Indi aac- 
gekomen, n.!. 263 mannen, 86 vrouwen 

en 63 kinderen. Een deel van deze 
vluchtelingen moest aanvankelijk met 

kleeding, huisvesting en werkverschef- 

fing gesttund worder: sommigen zijn 

thans nog van een of de zer 

steunvormep afhankelijk, Coch meer 

dan de helft der tot beden gearriveer- 

den bezat voldoende eigen middelen 

om zichzelf te helpen, zoodat de iv- 

schakeling : an Covim en M.W.B. nog 

slechts op beperkte schaal heeft p'aats 

gehad, 

meer 

Men kan op bet oogenblik zelfs niet bij 

benadering voorspeller, hoeveel vluch- 

teling n er nog te verwachten zijo, 
omdat zich io het niet-bezette deel van 
Frankrijk sog duizerden Nederland- 
sche vluchtelingen bevinder, die van 

Londen uit wel gesteund worder, 

waar Op den duur patuurlijk uit Fraok- 
rijk weggehaald dienen te worden. 
Voor het overige zijn onze vluchte- 
lingen hoofdzakelijk verspreid over 
Londen, Lissabon en New York, en 
men is er nog steeds mee bezig. een 
geleidelijke afvloeiag vanuit deze 
plaatsen naar lodig te bewerkstelligen, 

Bepaald gaarne zou men hier tech- 

nische krachten en intellectuseler. met 
Onder wijsbe voegdheid en finarcieel-eco- 

nomiscbe opleiding zien komen, en ten 

aarzien hiervan is de medewerking van 
de Nederlandsche regeering io Londen 

gevraagd, al wordt het onwaarschijalijk 

geacht dat zijin dezen veel zal kunnen 

berziken, Verder heeft de Indische im- 

migratiedienst zich in verbinding gesteld 

met den Nederlandschen consul-gene- 

raai te New York om teo lotsbestem- 
wing der daar gestrande vluchtelingen 
overleg te plegen. Hoewel reeds enkele 
vluchtelingen via Amerika in Indi& zija 

aangekomen, heeft dit overleg nog niet 

ot bepaalde resulraten geleid. 

- 

  

Europeesche immigratie. 

Teoslotte valt er nog op te wijzen, 

dat de immigratie van Europeaoeo dit 

jaar, ondanks de toestroomming van 

vluchtelingen, ver beneden het niveau 

van verleden jaar is gebleven. Kwamen 

hier destijds nog bijoa vier duizend 

Nederlanders binnen, op wie het toela- 

tingsbesluit van toepassing is, over dit 

jaar zal dat aantal waarschijjalijk niet 

cens de helft bedrager, terwijl de toc- 
lating van vreemdelingeo uit Europa 

bijoa heelemaal isstopgezet. Als frappaot 

voorbeeld kan in dit verband gelden, 

dat enkele Italiaansche onderdanen 
toelating in Ind:€ verzocht hebben. 

Een visioen van Christus. 

Gezien door dorpelingen in 

Sussex Downs. 

Londen, 6 Nov. (Reuter): 

Een boer, Fowler geheeten, wonende 

in het gehucht Pirle Restling in bet 

dal van Sussex Downs, deel heden een 

vreemd verhaal omtreot een visioen 

van Christus, dat bij bij klaarlichteo 

dag aan den hemel zou bebben waar- 

genomen 

Fowler hoedde zija scbapen toen bij 

cen witte lijo zag, die zich langzaam 

langs den hemei verbreidde. Hieruit 

verscheen — z00 verklaarde bij — cen 

visioen van den gekruisigden Cbristus. 

Hierna zag hij zes engelen met lange 

Witte vleugels en een daarvan scheen 

op een harpte spelen. De verschijning 

duurde 2 minuteo, waaroa zij vervaagde. 

Toen de boer vaar zija dorp snelde 

om ziju dorpsgenooten te vertellen 

wat hij gezien bad, was bij verbaasd 

te vernemen, dat zeven dorpsgenooten 

hetzelfde gezien hadden. 

Mrs. White, die uit het naburige 

stadje Newhaven was ge€vacueerd en 

baar zuster Mrs. Evans verklaardeo : 
»Wjj konden den nagel in de gekruiste 

Voeten zien en een der engelen hief 

zijo armen omboog en scheen te bidden” 

Het dorp beschouwt bet visioen als 

cen vcorteeken voor eed Britsche 

Overwin: ing. 

Men zal zich herinoerer, dat in den 

vorigen oorlog vele soldaten beweer- 
den een visioen te hebbeo gezien, dat 

bekend werd a's de ,,Engeleo van 
Mons (Bergen)”.   

—— 

Amerika's potentieele oermacht. 
PE 

Komt geleidelijk 

aan tot volle 

oontplooiing. 

De vloot is voortdurend 

Op oorlogssterkte. 

De wapen- en munitiefabricage 

op hoog peil. 

New, York, 7 October. 

Zooals elk goed opmerker begreep 

bij bet hooren van de nieuwe over- 

eevkomst tusschen Duitschland, Italis 
en Japan, beeft op de verzenigde 

Staten dit verdrag geenszios als een 

schrikbeeld gewerkt. Het bego al bij 

de bekende verklaring van Cordell 

Hull: ,, Voor Amerika is dit verdrag 
niets nieuws, bet is slechts de voltoo- 

ijag van cen proces hetwelk reeds 

geruimen tijd werkte en waarmede 

wij al die tijd wat onze politiek 

aangaat, volledig rekening hebben ge- 

houden '" 

Sensationeele gebeurtenissen waren 

zeker niet in den maak de eerste da- 

gen ra bet bekend worden van het 

verdrag, Amerika ging rustig dcor met 

ziju pieuw program van herbewapening, 

hergroepeering van belangen en rang- 

schikkirg van de ta'riike maatregeleo, 

die beoogen Amerika gereed te maken 

voor de dramatische dageo, die zo0o- 

wel in den Atlantischen als in den 

Pacific Oceaan zija te verwacbten. 

Het geruchtmakende verdrag, door 

As-mogendheden volgens filmdistribu- 

tiemethoden ,, gebally-hoed”, om de 

Vereenigde Staten af te schrikken ea 

van Engeland af te scheiden, bracht 

integendeel het Amerikaaoscbe publiek 

meer dan ooit tevoren bijeen in vast- 

beradenbeid, Men ziet het gevaar, het 

welk viet alleen de wereld buiten 

Amerika, maar ook dit lard zelf be- 

dreigt, met den dag duidelijker voor 

oogen. Onverschilligen vindt meo bier 

niet meer. ledereen schijut het thans 

met de buitenlandsche politiek van 

President Roosevelt's kabinet cens te 

zijo, Critici verandereo hun houding. 

» The Sua”, een belangrijk blad in 

Baltimore, vinnig tegenstaoder tot voor 

kort, scbrijft thans : ,, De wereld ver- 

deelt zich thans met groote sneiheid 

in twee vijandige kampen. Duitschland, 

Ikali& en Japan en buao satellieten aan 

de eene zijde, en de Vereenigde Sta-   

. 
ten en Groot Brittanni8 met hun sa- 

tellieten—van wie de meesten slechts 

militaire verplichtingen oplevereo —aan 

de andere zijde.... Onze tegenwoor- 

dige hoop bestaat uit het feit, dat de 

Regeering begrijpt, dat oorlog met 

Japaa op dit moment op duidelijke 

wijze de belangen van Herr Hitler 

zou dienen en Eogeland's taak moei- 

ljker dan ooit zou maken ” 

De opisie van deze courant weer- 

spiegelt de meening van Amerika op 

dit oogeoblik 

speciale vraagstuk. Het grootste belang 

voor alle democratie#a bestaat ia het 
behoud van Engeland, met een vari- 

atie op een Nederlandsch gezegde : 

» Boyeland ve.loren. rampspoed gebo- 

ren". Daarvan is nu ook iedere Ame- 
rikaan overtuigd. 

ten aanzisn van dit 

De algemeene opinie. 

Dorotby Thompson, cen vao Ameri- 

ka's belangrijkste schrijfsters, die elken 

dag twee kolommen vult in de ,,New 

York Herald Tribuoe” ea wier opinie 

als goud wordt gewogen, scbrijft: 

» Het is thans nict, en het is nooit 

de kwestie geweest of het Brirsche 

Keizerrijk ons noodig heeft: bet is de 

kwestie of wij al dan siet het Britsche 

Keizerrijk noodig hebbeo. Wij hebben 

het noodig..., Als Groot Brittannia 

is verslagen, dan zulleo wij alleen te- 

genover de geheele wereld staao.” 

Walter Lippman, Westbrook. Pe- 

gler en tal van andere schrijvers, die 

gretig door bet Amerikaavsche yolk 

worden gelezen en naar wie ook ter- 

dege geluisterd wordt nemen unaniem 

hetzelfde standpunt in: ,, Amerika mo-t 

aan Eogeland's zijde staan met alle 

beschikbare middelen ”, 

Men betreurt het dat Amerika oiet 

me€r kan doeo. Het blijkt thavs dat 

in de cerste maanden van dit jaar tot 

en met Juni en Julihet aantal 

Eogeland — verscheepte vliegtuigen 

slechts enkele tieotallen per maand 

bedroeg, eerst in Augustus kwam een 

scherpe stijging. Bijoa driehonderd van 

de beste typen, bommeowerpers en 

jagers, werden in die maand verzon- 

deo. Dat is slechts 3600 vliegtuigen 

per geheel Maar de toeneming 

over September beteekeot weer een 

flioke sprong, in Januari zulleo bet er 

zeker 600 tot 800 per maaod zijo, in 

Mei 1941 waarscbijolijk 1100 — 1400. 

Men is er bier van overtuigd, dat, 

wanneer Bngelard met succes, dat 

Daar 

jaar. 

  
  

Aftdeeling Radio 

Fa. van WINGEN. 
Uw Radio Defect? 

Bel op Kediri 13! 

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

door zijn wij in staat om radiotoestellen op de- 
zelfde dag, dat ze bij 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.



— —— 

Wil zeggeo met niet te veel schade 
aan de vioot, aan zija lucbtmacht of 

te veel destructie in Engeland zeif, 
dezeo winter doorstaat, dat dan de 

oorlog door de As onderdeelen defi- 

nitlef is verloren. 

Roosevelt en Wilikie. 

Deze opinie moge op het eerste 

gezicht geen nieuws lijken, bij nadere 

beschouwing nochtans wordt dit anders. 

Het is immers bet eerste waarlijk 

goede nieuws voor de geallieerden. 

Het is beter, dat men de zaken zoo 

donker inziet als ze zijn, inplaats van 

zich vleien met valsche hoop. Tot nu 

toe hebben de geallieerden het gelag 

betaald. De heldhaftige stand van 

Engeland bracbt de eerste streep door 

Hitler's rekening. De Amerikaansche 

dienstplicht was de tweede, menigeen 

hier hoopt, dat Roosevelt's herkiezicg 

de derde is. Italid ea Duitscbland 

hebben bet niet onder stoelen of banken 

gestoken, dat zij niets liever zien dan 

dat Rooseveit op 5 November wordt 

verslagen : ,,Roosevelt is Onze grootste 

Amerikaansche vijand, Wilikie kan 

nooit zulk een hevige tegenstander 

yan ons systeem, van onze ,nieuwe 

wereld-orde” zijo”. 

De presidentsverkiezing staat prac- 

tisch voor de deur, de campagues 

verscberpen zich. Ben groot aantal 

schrijvers verklaarden zich voor Willkie, 

zooals gezepd de belangrijke New York 

Times en andere belangrijke democra- 

tische organen waarvan men hoopte 

dat zij Roosevelt zouden trouw blijven 

scheidden zich af, het zag er siecht 

uit vorige week voor Roosevelt. Maar 

Willkie kreeg viet elken scbrijver achter 

zicb, Hendrik Willem van Loon, de 

vroegere Rotterdammer en thans sinds 

vele jaren Amerikaanscb burger begon 

zich roeren. Hij is een uitgesproken 

voorstander van Roosevelt dien bij 

tutoyeert. Op eeo radio-programma 

georganiseerd door de onvermoeibare 

mevrouw Roosevelt die een groot deel 

van de verkiezingscampagoe voor haar 

man doet terwijl bij zich met de staats- 

zaken moet bezighouden, voerde Van 

Loon een formidabele rij schrijvers aan: 

Edna Ferber, Thornton Wilder. Elmer 

Rice, Robert Sherwood ental van an- 

deren. Katherine Hepburn vertegen- 

woordigde de wereld der artisten. Elk 

deelnemer sprak twee' A drie minuten 

en gaf zijn redenen op waarom hij 

ziju stem vol vertrouwen weer aan 

Rocsevelt gaf. De gemiddelde conclusie 

was: ,,Geef ons liever een Roosevelt 

met ervariog, dan een Willkie wieos 

deugden wij oiet kennen,” , 
Vionigheid kenmerkt de opschriften 

op de Republiekeinsche insignes, die 

de menschen dragen gedurende de drie, 

vier maacder, die de verkiezingen 

voorafgaan. Sommigeo luiden: Gen 

Amerikaanscbe Kovioklijke Familie” 

(cen steek naar den derden termijo, 

alsof Roosevelt van plan is zich a's 

Koning Franklio 1 van Amerika uit 

te roepen ). ,, Wij houdeo viet van 

rs. Roosevelt ", ,,Geen mrs. Roosevelt 

meer”. ,, Met Roosevelt naar den af-   
nan SA 

Nog altild In voorraad. 

5 
Door eigen import zijn wij in staat de beroemde 

CARIBONUM 

Carbonpapier in diverse soorten. 
Schrijfmachinelinten 

Schrijf-, vulpen- en stempelinkten. 

Polywog pasta in vasten en vloeibaren toestand, ver sch 

en tegen scherp corcurreerende, dus 
beneden Soerabaiaprijzen, 

  

grond ”, ,, Redt Amerika van roeke- 

loosheid " ,,Ik ben misselijk vas F.D.R. 
» Weg met den Amerikaanschen dic- 

tator ”, 

Het moet gezegd, dat de Democra- 

ten, de partij van de arbeiders ea de 

massa's, zich tot nu toe waardig ge- 

draagt. De eenige scherpe uitval is 

in het Congres gevallen toen een van 

Roosevelt's aanhangers riep: , Better 

third termer thaoa third rater", (Be- 

ter een man met een derdeo termija 

dan een van derde klasse ). 

Roosevelt zelf doet bijna niets aan 

de actie voor zija herverkiezing, hij 

is van meening, dat actie in dienst van 

herbewapeving zijo beste propaganda 

is, De vraag komt bierbijop: , Hoe 

sterkis Amerika ?” 

Wordt vervolgd. 

  

Hardloopen. 

Wij weten niet, of in Ital& het 

hardloopen tot de speciale nationale 

sporten behoort. Van Italiaanscbe sport- 

lieden, die zich daarbij bijzooder onder- 
scheidden, hebbes wij althans weinig 
geboord, maar dat ligt vermoedelijk 

aan bet feit dat Italiamen gewoonlijk 

den anderen kant op loopen. Voor 

het winnen van prijzen op bet sportveld 

is dat weinig bevorderlijk, maar hoe 

dit ook zij, een hobby der Italianen 

is het hardloopen iomiddels wel. Want 

circuleerde niet eenigen tijd geleden in 

de pers een foto van Mussolini, terwiji 
bij aan het hoofd van een aantal wel- 

belegen en amechtige rijkelijk geuni- 

formeerden in een s00rt losse handgalop 

door Rome's straten stoof? Ter ver- 
klaring kon men onder deze foto lezeo, 
dat de hooge heeren zich voortbewogen 
in den paradepas vao een der meest 

bekende Italiaarsche regimenten — wij 

meenen de beisaglieri — dat raar oud 

gebruik hardloopend pleegtte defileereo. 
Het isons belaas niet bekend, wat aan 
dit gebruik ten grondslag ligt, maar een 
waardevolle bijdrage tot de kennis van 
bet Italiaansche militairisme zouhetzeker 

kunnen zijo. 

Io ieder geval hadden de heroische 
sprongeo van Mussolini en zija volge- 

lingen door de straten van Rome dit 

voordeel, dat zij het Italiaarscie volk 

toonden hoeook hun leiders zich kunnen 

reppen: dat is bevorderlijk voor de 

totale eenheid en bovendien een goed 

voorbeeld, dat het aan navolging niet 

ontbreken mag. 

Het looppas-defil& der bersaglierie 

Ijkt ons inmiddels behalve een nuttige 

en noodige trainsning ook een symbo- 

lisch verschijnsel, Het is teekenend voor 

de sneiheid, welke de Italiaanscbe troe- 

pen kunven ontwikkeler, maar men 

heeft klaarb'ijkeliik nagelaten hua vol- 

doende duideliik te maken in welke 

ricbting dit dieot te zijo, Het gevolg is, 

dat zij hun eigen richting kiezen, en 

deze is, naar goed Italiaacsch gebruik, 

juist weer de verkeerde kanr..... 

Wjj herivneren ons, nu de Italiaan- 

sche looppas in bet Pindusgebergte 

100 de aandacht trekt, nog een ander 

bummer community - hardlooper, dat 

destijds eveneens de volldege belarg- 

n
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producten, z. a. 

in alle breedten, 
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stelling geooot, Dat was in October 

1916: de Italisansche troepen, na niet 

minder dan elf malen vergeefs te heb- 

ben getacht de Oostenijkers uit de 
Karst en Tritst te verdrijven en na 

reeds in Mei van dat jaar uit Zuid- 

Tirol te zija gegooid, liepen toen in 

luttel dagen tijda van de Isonso paar 

de Piave. Ben poging hen bij de 

Tagliamento tot stoppen te bewegen, 

mislukte totaal, en eerst na een goede 

75 KM en in vele gevallen nog meer 

te hebben afgelegd, kwamen zijer toe 

bij de Piave wat uit te blazen, voor- 

al ook, omdat de vijand dat tempo 
met geen mogelijkbeid bij had kunnen 

beenen. Ook heden ten dage geldt 

Caporetto daarum nog als een fameu- 
ze , Italiaanscbe " overwinning 

Toch zou men verkeerd doen over 

deze hobby te lachen. Want waarom 

zou de Italiaan zich inspannen om zich 

een imperium te verwerven waar hij 

olets voor voelt...? Hij heeft geen 

Imperium noodig om gelukk'g te zijn : 

hij heeft zija mooie, goede land, dat 

  

bem onder den warmen zonneschijo 

ziogeo en lacheo doet van levensvreug- 

de. Hij heeft de schaduw van den 

druivenwingerd, de olijf om den dorst 

te wekken, de wija om den dorst te 

lesscheo. En zija dat van het leven 

niet de beste dingen....? 

  

TOKO G6. 
BOMBAY-WINKEL 

Verkrijgbaar 

Karpetten, cocos- 

maften ......nieuw 

T. NATHIRMALL 

      

  

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. 

  

  

  

  
  

PROTESTANTSCHE KERK 
Hollandsche Kerkdiensten. 

24 Nov. 9 u.v.m. Blitar 

Ds. Ph. v. Akkeren 

7 u. 30n.m. Kediri idem. 
mma 

Malcische Kerkdiensten. 

H.B. Matulessy. 

17 Nov. '40 Madioen 10.30 uur v, m. 
23 Nov. '40 Toel. agoeng 6.30 uur n.m. 

(Voorbereiding) 
24 Nov. '40 » Buurv. w. 

(H. Avondmaal) 

OOST - JAVAANSCHE KERK 
JAVAANSCHE DIENSTEN. 

lederen Zondag, 

Te Kediri 

9 uur v.m. 

(Baloewertistraat), Rlitar, 

Toeloengagoeng, Ngandjoek, e, a, 
Paree 730 uur o. w. 

te 

mmm, 

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 
lederen Zondag. 

le H. Mis 

2e H. Mis 

to Kedisi 6 uur vm. 

7.30 uur v. m. 
5.30 uur ». mw. 

w Stile H. Mis 
730 uur vm. Hoogmis 
5.30 uur n. m. Lof 
Kath. Javanen 6 uur nm. 

TE HUUR 
Bandarlor No. 9 

Wegens vertrek 

    

  

Een groot huis met groote vGdr- en 
achtererf 

f 30,— 's maands 

injaande 1 November 1940 

Ked. Snelpers Telf. 83. te bevr. 

TENG HONG TJIANG 
VENDUHOUDER —  COMMISSIONNAIR 

MEUBELMAKER 

  

  

  

TRANSPORT — ONDERNEMING 

KEDIRI — Klenlengatraat 64 — Telat, No, 107 

Huizen en cen tennisbaan te huur: 
een Pakelan 7 
complete indeeling met garage en bij- 

gebouwen p.m. f 15,— 

mooi woonhuis, 

cen mooi woonhuis, Bioscoop- 

straat 2A, complete indeeling met 
garage pas 1 
f 2250 

maand gebruikt p.m. 

een mooie tennisbaan voor Dinsdag, 
Woensdag en Zaterdag, gelegen 
achter Soelpersdrukkerij p.m. 
6, — 

29—..... 

Pas ontvangen 
W ollen 

Wollen Jumpers 

  

  

artikelen 

Wollen Sokken 

” Jassen ». Broekjes 
»  Baby- 

uitzet 

Manotels 

n Vesten 

Mutsen » 

Brei katoeoen 

pennen 
naalden 

en Haak pennen 

MIYAKO 
Te!. No. 29 Kediri. 

  

  

'LUCHTBESCHERMING 
Beveiligt U tijdig !! 

Wij leveren : 

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

RESIDENTIE APOTHEEK KEDIRI 

  

TELEFOON No. 52. 
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Buitenlandsch overzicht overgetomen uit het Soer. Hbld. 

DE GRIEKSCHE OPMARSCH. 
——— 

Grieken blijven vorderen in Pindus- en 

Epirussector, inmiddels wordt dezer da- 

gen Italiaansch offensief in Noord- 

Griekenland verwacht. 
—— 

De reis van Molotoff. 

Athene, 14 Nov. (Rzuter). De be- 

richten van bet front wijzen er op, dat 

de Grieken alle belangrijke toppen in 

het Pindusgebergte hebben bezet, en 

voortgaan, bua stellingen te verbeteren. 

Lorden, 14 Nov. (Reuter). Volgens 

militaire kringen bereikte de Grieksche 

infanterie in de Pirdus sector de grens 

Op omstreeks 3 KM ten Noorden van 

Koritza. De operaties duren voort. 

Ia den Epirus-sector vorderde de 

Grieken eveneens, en zij bevinden zich 

Mazarakia, 

Van den noordelijken sector is niets 

nu voorbij 

te melden, doch volgens geruchten be- 

vinden zich in dit gebied nog meer 

Italiaaosche troepeo. 

Nieuw Italiaansch offensief ? 

Londer, 13 Nov, (Reutr). Volgens 

den Duitschen radio-omrocp zijn Ita- 

liaacsche gemechanisserde afdeelingen 

en zware artillerie in Zuid- Albani& aao- 

aangekomen. 

De omroeper voegde eraan toe, dat 

verwacbt word, dat de Italianen biosen 

een paar dagen een offensief in Noord- 

Griekenland zullen inzetten. 

Athere, 13 November (Reuter). In 

den Epirus-sector van het front hebben 

de Italianen zich tot de Kalamas-rivier 

teruggetrokken. Volygens de laatste be- 

richten van het front verwacht men in 

genoemden sector een yerhoogde acti- 

viteit, 

Woensdag hebben de Italianen ver- 

schillende eilanden in de Ionische Zee 

gebombardeerd, waar eenige dooden 

en g“wonden zija gevallen, 

Duitschlands wanhopige 

pogingen. 

Berlijn, 14 Nov. (Reuter). De Rus- 

sische volkscommissaris voor Buiten- 

landsche Zaken vertrok heden 11.00 

naar Moskou. 

Hij werd tot het Anbalter-station 

door Von Ribbentrop vergezeld. 

Ben groot aantal bekende persoon- 

ljkheden uit regeerirg ea weermacbt 

was aanwezig. 

De Russische ambassadeur te Berlijn 

vergezelt Molotoff tot Moskou. 

De Duitsche omroep gaf inzake de 

gevoerde besprekingen het navolgende 

communigu€ uit3 

»la een atmosfeer van wederzijdsch 

vertrouwen vond een uitwisseling van 

inzichten plaats, welke leidde tot over- 

censtemming ten aanzien van alle voor 

Duitschlaod en Rusland van gemeen- 

schappelijk belangzijode vraagstukken”. 

Londes, 14 November (Reuter). Uit 

Berlija wordt vernomen, dat de Italiaan- 

sche afgevaardigdeo tijdens de bespre 

kingen tusschen Molotcff en Hitler 

schitterdeo door afwezigheid. 
  

De aanvallen op Engeland. 

Wederom geringe activiteit. 

Londen, 14 Nov, (Reuter ). In den 

afgeloopea nacht waren slechts weioi- 

ge vijandelijke vliegtuigen boven Eage- 

land. Bommen zija uitgeworpen op 

een Londensch district en 

plaatsen ia Oost-en Zuid-Oost Enge- 

land. Ia Groot-Londen en in cen stad 

op eznige 

    

ia Oost- Anglia zija eenige huizen 

beschadigd. 
Elders werd ian den nacht van 

Woensdag sderdag door de 
vijandelijke luchtaaovallen slecbts ge- 

ringe schade aangericht, terwijl een 

klein aantal personen is gewond. 

De strijd in Afrika. 

Operaties duren voort. 

Londen 14 Nov. (Reuter). Veroc- 

dat de operaties in de 

en Gallabat 
men wordt, 

districten van Kassala 

voortduren. 

Nabij Gallabat 

krijgsgevangenen gemaakr. 

FEUILLETON 
SPAANSCHE DUKATONS 

(Spanish Doubloors) 

Uit het Engelsch 

nog 50 werden 

van 

Camilla Kenyon 

26) 

Ds zes roeiers sprongen er uit en 

Mr. Tubbs 

sprong er uit ca verdween onder het 

grepen de boot vast. 

schuim de aanrollende 

Als de stoomfuit 

in nood klonk het gillen van 

Jane en Zonder 

en cogenblik te bederken waren Mr. 

Shaw en Cuthbert tarte te hulp ge- 

sneld, Tien tellen later strompelden ze 

van golven, 

van de locomotief 

tante 

Miss Browne. zich 

het steile, met trillende schuimvlokken 

Het maritieme evenwicht. 

Londer, 14 Nov, (Reuter ). De eer- 

ste Lord van de Admiraliteit A. V. 

Alexander, verklaarde in een radio- 

rede, dat niet alleen de situatie in de 

Middellandsche Zee veranderd is door 

doch dat het 

maritieme evenwicbt in alle oceanen 

erdoor op beslissende wijze is gewij- 

zigd. 

De nummrieke superioriteit van de 

Italiaanscbe slagvloot—zoo verklaarde 

de snelle vloot-actie, 

hij—is hierdoor veranderd in ioferio- 

riteit, Hier ziet men de vervulling van 

de belofte, die aan Griekenland werd 

gedaan. 

Alexander voegde bieraan toe, dat 

deze actie den snoevenden Mussolini 

neerslacbtig zal makeo, daar hij ver- 

slagen zal worden. 

Engeland en Islam. 
Looden, 14 Nov. (Reuter). Io een 

Commentaar op de toezegging van de 

Britsche regeering, dat zij eeo bedrag 

van ten hoogste 10.000 pond sterlisg 

beschikbaar zou stellen voor den bouw 

van een moskee te Londen en voor 

bedekte strand op, ieder met een uit 

alie macht zich verwerecden bundel 

in de armen. Maar zelfs toen ze het 

drage, veilige stracd onder zich voel- 

den, gingen tante Jane en Miss Browne 

nog met hun gegil voort. 

»Mr. Tubbs moet nog gered wor- 

den”, snikte tante Jane. 

Maar mr. Tubbs was z00 verstandig 

geweest niet af te wachten, totdat de 

anderen zich zijaer zouden berioneren. 

Druipend en in zijn handen wrijvend, 

kwam bij naar ons toe. 

»Dat scheelde weinig”, riep hij op- 

gewekt van uit de verte. ,,'k Dacht 

werkelijk dat de ouwe Neptuvus me 
dezen keer in ernst te pakkea had. 
We', dacbt ik, dat zal me een toestand 
geven, als 't nieuws ia Wall Street 
bekerd wordt, dat de ouwe H.H. de- 
zen keer werkelijk naar de haaien is.” 

»Dat z0u een gebeurtenis geweest 

  

ea 

het stichten van een Mohammedaansch 

Cultureel centrum in de Britsche hoofd- 

stad, dat geheel onder contrdle van 

Islamieten zal komen te staan, schrijft 

de , Times” dat deze gift des te meer 

welkom is, daar in de worsteling waaria 

Engeland en het Britsche wereldrijk 

verwikkeld zijo, de Mobammedaansche 

gemeenschappen van bet imperium 
duideljk hebben blijken aan 

welke zijde bun sympathieta liggen. 

In de Britsche bezittingen in Oost- 

en West-Indiz, Afrika, Britsch-Arabie 

ea Malakka moeten meer dan 

120.000.000 Mobammedaansche onder- 

danen van de Britsche kroon woonach- 
tig zijo. De gift van de regeering 

beteekeot een erkenning van de waarde 

van den moreelen en materieeleo steuo, 

welke deze groote Mohammedaassche 

gemeenschap Eogelaod ia zija worste- 

ling voor de beschaving verleent. 

»Eveomin mag worden vergeten”, 
voegt de ., Times” »dat 

onze bondgenooten in het Nabije en 

Midden - Oosten — Mohammedaacsche 

landen zija. Terwijl Turkije zijn eigen 

po'itiek volgt, heeft het aangetoond, 

dat de oude theorie, dat Islamietische 

anden noodwendig een autocratischen 

legeeringsvorm moeten bebben, gebeel 

Egypte wordt bet intel 

lectueele ceotrum van de Arabisch- 

sprekende wereld, welke zich van 

Marokko tot aan de Perzische Golf 

uistrekt en die-zijn voorposten in 

Oost-Afrika en op Malakka heeft. 

De koning van den Hedjaz en van 

Nejd is onze goede vriend. Teoslotte 

hebben het Koninkrijk van Irak en de 

Arabische vorstendommen, die aan de 

Perzische Golf en in het acbrerland 

van Adeo zija gelegen, overvloedige 

bewijzen van bun gebechtbeid aaa 

onze zaak gegeven. Hetzelfde geldt 

voor Zaozibar.” 

hieraantoe 

ronjuist is. 

Engeland. 

Chamberlains asch bijgezet. 

In Westminster Abdij 

Londen, 14 Nov. (Reuter). Le 

asch van wijlen Artbur Neville Cbam- 

berlaia werd hedenin de Westminster- 

Abdij bijgezet. 

Loodep, 14 Nov. (Reuter), De 

sirenes gaven 'het signaal ,,alles van 

de asch van Camberlain in de West- 

minster Abbey zou plaatshebben. 

Onder de aanwezigen bevonden zich 

de Hertog van Gloucester die dea 

Koning vertegenwoordigde, premier 

Churchill, pairs, leden van het parle- 

ment, de Belgische ambassadeur als 

deken van het diplomatieke corps en 

andere diplumaten en buitenlandsche 

vertegeowoordigers, alsmede hooge of- 

ficiereo van laod-, zee- en luchtoacht. 

Zij vormden io verband met de oox- 

logsomstandigheden slechts een kleine 

groep, zoodat de bijzetting waarscbija- 

Itjk de eenvoudigste was, die de Abbey 

ooit heeft medegemaakt, 

De asch van Neville Chamberlaio 

werd begraven naast het graf van 

Bonar Law. 

De aartsbisschop van Canterbury 

leidde den dienst. De kist, welke de 

@asch bevatte was overdekt met een 

prachtig wit met gouden kleed en om- 

geven door prachtige kransen. 

die met bewonderenswaardige snelheid 

haar evenwicht had teruggekregen, nu 

grond onder haar 

voeten had, ,,een gebeurtenis, welke 

haar trilingen tot ver in alle finans 

cieele centra voelbaar gemaakt zou 

hebben.” 

»t Zou.... 't z0u.... afschuwelijk ge- 

Wweest zija”, snikte tante Jane ge- 

smoord. Ze was er bog niet in ge- 

slaagd, om haar boofd en haar hals 

uit de vastklevende plooien van haar 

natteo groeuen sluier te bevrijden. 

Ik schoot haar te hulp. De kleine, 

gevoelige vrouw was werkelijk ont- 

daan. Ze trilde van 't hoofd tot de 
voetea. 

't Was een buitengewoon merk 

waardige sensatie, vertelde ze me, ter- 
wijl ik haar aan 't uitpellen was, 
»Waarscbijolijk..... een uitstekende 
oefening voor de zielekrachten, zooals 

ze weer vasten 

Mrs, Cbamberlain plaatste een bos 

witte lelies op'de kist em zij strooide 

nog enkele Chrysanthemum - blaadjes 

bij wijze van afscheid. 

»Vliegende forten naar Engeland 

Washington, 14 Nov. (Reuter). 

Te Washington wordt verwacbt, dat 

nog voor Kerstmis 40 der z.g, .vlie- 

gende forten."— een nieuw typ2 su- 

perbommenwerpers — naar Engeland 

zullen zija gezondep, 

Duitschland. 

De R.A.F. boven Berlijn. 

Molotoffs banket verstoord. 

New York, 14 Nov. (Reuter). 

Terwijl Molotoff een banket gaf ter   MET JAPANS C 

Aloon-aloon straat 

  

MULOWEG / MADJENANG 
Telefoon Ked. No. 225 

eere van de hooge Duitsche leiders, 

deed de R.A.F. gisteravond een aan- 

val op Berlijo. De nazi-autoriteiten 

noemen dezen aanval een ,, opzettelij- 

ke pogingom het banket te verstoren. 

Molotoffsigasten blevdn io de Russi- 

sche ambassade, totdat het luchtalarm 
voorbij was, wat hedenmorgen vroeg 

het geval was. 

Io Berlijasche buitenwijken ontstonden 

enkele branden, doch volgens de nazi's 

waren deze spoedig gebluscht. Zij be- 

weren dat het lucbtafweergeschut de 

Britsche vliegtuigen buiten het centrum 

der stad hield, 

Dit was Molotoffs eerste ervaring op 

het gebied van een echten luchtaaoval. 

E WARENKUIS 

SAERAH 
KEDIRI 

@ SPEELGOED @ 
voor KINDEREN 

BOERDERIJEN .,SCHRAUWEN“ 
KEDIRI II WATES 

PERCEEL-PAKISSADJI 

  

  

  

Kediri en Paree en 

  

  

2 

Levert versche volle melk. 

Karnemelk, Yoghurt, 
Room en Boterolie 

Prima kwaliteit, 

Leverancier van de groote ziekenhuizen te 
de meeste Doctoren 

ter plaatse 

Beleefd aanbevelend 

L. H. SCHRAUWEN' 
  

  

LEESBIBLIOT HEEK 
  

DJABA 

enerveerend, 

Zit mija helmboed rechr, 

Hoe vind je, dat hij me staat.... een 

beetje te streng voor mijn type gezicht, 

niet? In de Fifth Aveune bij Cassell 

stond een snoezig hoedje — eenvou- 

dig en toch z00 echt chic.... beeldig 

vcor het oogenblik.... 

Virgioia ? 

vond ik het, maar Miss Browne zei: 

Neen, helmen, dat was de drachbt. 

Een kop koffie! O kind, dolgraag!” 

En evenals ia den goeden, ouden 

tijd in Californid klemde tante Jane 

zich nu ook weer aan me vast. 

HOOFDSTUK V. 

De nalatensechap van den 

kapitein. 

Als ik in mijo prille jeugd het ge- 

luk had, om door een goedigen oom 

of tante naar een kinder-matinte te       zijo, mr. Tut bs”, antwoordde Violet, Miss Browne zou reggen.... maar worden meegenomen, was bet gedeelte 

—  LEESFEZELSCHAP - 

Ked. Snelpers Drukkerij. 

De abonnementsgelden bedragen : 2 
f1,— per maand voor €€n boek 
f 1,75 per maand voor twee boeken tegelij 
f 2,50 per maand voor drie boeken tegelijk 

met dien verstande, dat UI z00 dikwijls moogt ruilen als U wilt 
Indien U duseen abonnement voor &€n boek 
beeft, waarvoor U &€n gulden betaalt en U 

  

ruilt het boek iederen dag, dan betaalt U 
vcor 30 boeken toch niet meer dan &&n 
Gulden. 

Wordt lid van 2 3 

KO PA 
LEESBIBLIOTHEEK — 

  

van de voorstelling, dat mij dcorgaans 

de hevigste emoties gaf, het geschil- 

derde tooneel op het scherm Ik weet 

Diet of 't waar is, schijnt 

het toe, dat tooneeldecorateurs het 

speciale scbeppings-moropolie hebben 

van landscbappen, waarvan een be- 

toovering, die de zinceo verstrikt— ik 

stel me nu op bet standpunt van een 

maar mij 

kind van een jaar of tien — maar een 

betoovering, die in de eerste plaats 

tot de faotasie spreekt. Onmiddellijk 

nadat ik zat—in den vleeze dan altijd 

— en mijo hoed afgezet was, en de 

oom of tante me voor den tienden 

keer gezegd had, dat ik me doodstil 

moest houden, vloog ik over de hoof- 

den van de niets kwaads vermoedende 

toeschouwers en van het druk-stem- 

mende orkest heen en verdween in 

bet tooverlandschap van bet scherm,   Wordt vervoigd.
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