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STADSNIEUWS 

Versiag omtrent den econo- 
mischen toestand in de resi- 
dentie Kediri gedurende het 

3e. kwartaal van 1940. 
Gezondheidstoestand. 

De gezondheidstoestand was over 

het algemeen mioder gunstig dan io 

de vorige kwartalen. In de desa kwa- 

men veel ziekten voor, (mazelep, in- 

fluenza, bronchopoeumonie), de sterfte 

was hooger dau gewoonlijk, waarvan 

paeumonie de hoofdoorzaak was. Ma- 

laria kwam slechts in geringe mate 

voor. 

Van de besmettelijke ziekten kwam 

de typtus abdominalis in 48 gevallen 

voor, echter nergens epidemisch, zoo- 

dat met de gebruikelijke behandeling 

en immunisatie der 

kon worden volstaan. 

De systematische malaria-bestrijdiog 

vond in dit kwartaal voortgang. 

De steekproevep, gehoudev in de 

  

  

Contactpersonen 

Sradsgemeente Kediri, toonden lage 

iodices aan. 

In 7 desa's van de onderdistricten 

Gondang en Doerenan (Toeloeng- 

agoeng) werden ecbter malaria-explo- 

sies geconstateerd, welke snel onder- 

drukt konden worden en niet tot ver- 

hoogde sterfte geleid hebben, In totaal 

moest in 11 desa's tot massale chini- 

nisatie worden overgegaan: elders 

werden de patienten naar de polikli- 

nieken verwezen. 

Op tal van plaatsen werden voorts 

broedplaatsen opgespoord en geblub- 

berd., 

De systematische lepra- 

boesiabes rijding werd krachtig voort- 

gezet. De ingezette cohitrole-onder- 

zoekingen t.a.v. framboesia leverden 

bevredigende bevindingen op. 

en fram: 

Dz werkzaambeden ten behoeve van 

de pestbestrijding, de pokkenvaccinatie 

en -revaccinatie, de medisch-hygitai- 

sche propaganda, de typhusineotingen 

enz, vonden normaal voortgang. Het 

trachoomonderzoek in het ressort Ker- 

tosono werd voortgezet, terwijl ia het 

onderdistrict Kandat 

naar de verbreiding der 

Onder schoolkinderen wordt gehouden, 

Wwaarvan de resultaten nog niet bekend 

zijo. 

Evenals io vorige kwartalen werd 

bijzondere aandacht besteed aan bet 

voorkomen van ondervoeding en 

ocdeem, 

Er werden 48 gevallen achterhaald, 

afkomstig uit 36 desa's, gelegen in 

24 onderdistricten. Tot verdere syste- 

matische onderzoekingen gaven deze 

bevindingen geen aanleiding. 

Handel. 
De kleiohandel toonde een voor den 

tjd van het jaar pormaal beeld. 

De stijging der pasaropbrengsten, 

welke zich in het vorige kwartaal 

voor het eerst demonstreerde,. heeft 

zich ook in dit kwartaal voortgezet. 

De winkelstand, ondervindt nog 

steeds de gevolgen der voortdurende 

priisstijging : tot dusverre worden de 

gevolgen hiervan nog eenigszios geni- 

velleerd door de betrekkelijke geld- 

ruimte, welke de bevredigende pro- 

ductenprijzen de bevolking verscbaft. 

een onderzoek 

kropziekte 
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Overzicht pasaropbrengsten in guldens. 
  

        

  

  

    
    

Regentscbap 2e kw. 1939 | 3z kw. 1939. 1 2z kw. 1940.1 3e kw. 1940. 

—— ————— ———— 
Kediri 17615 19996 17723 20412 
Ngandjoek 14048 16899 14829 16890 
Toeloengagoeng 19680 21607 19567 21152 
Biitar. 13848 12845 13558 14615 

Totaal 65N 71347 65677 73069 

Stadsgemeente Kediri 40z1 4487 4378 4993 
” Blitar 3717 3855 3751 3714 

Totaal 71798 8342 8129 8619 

Totaal generaal 
Residentie Kediri. 72989 19689 73806 81688         

  

Productenprijzen. 

Opgenomen op 23 pasars. 

Artikelen | 3e kw. 1939. | 3e kw. 1940. 1 September 1940 

———  — 

Padi boeloe (per guintaal) 3,16 f 3,30 1 3,58 
Mais (per 100 koiven) » 024 » 0,25 » 029 
Kedele (per guintaal droog) » 507 » 184 » 4,63 
Aardnoten » 5,03 » 4,73 n 462 
Klappers (per 100 stuks) “123 n 0,89 » LI 

Gaplek (per guiotaal) » 158 » 1,68 » 1,80 
Cassave wortels & » 0,72 » 0,86 « 0,88   
  

De padiprijzen trokkeo ia dit kwar- 

taal verder aan, hetgeen eveneens bet 

geval was met de maisprijzeo. 

Door hetafkomen der oogsten daal- 

den de prijzez van aardnotenv en ke- 

dele, welke echter, hoewel lager dan 

in de overeenkomstige periode van 

1939, nog steeds op een guastig ni- 

veau liggeo. 

Gaplek en cassave maakten goede 

prijzeo, die plaatselijk den invloed der 

locale oogsten ondergingeo. 

Io tegenstelling met het vorige kwar- 

taal konden de zeer lage klapperprij- 

zen zich eenigszins herseelleo, io de 

maand September kwamen de prijzeo 

eindelijk weer boven f 1,— (100 stuks) 

te liggeo. 

Transportwezen. 

Io het afgeloopen kwartaal was het 

aantal verkochte plaatskaarten nage-   

nozg geliik aan dat van de over- 

cenkomstige tijdsperiode van het vorige 

jaar bet verscbil in de opbrengst was 

echter aaoztentik,-hetgeen te wijten 

isaan bet feit, dat het vorige jaar 

bet vervoer van kolonistea over een 

grooter traject werd bewerkstelligd 

dan io het verslagkwartaal. 

T.o.v. het 2de kwartaai 1940 viel 

io verslagkwartaal eveowel een stij- 

ging waar te nemen, welke verband 

hield mat de vele io de laatste tijds- 

periode door de Inheemsche bevolking 

gehouden huwelijks-, besnijdenis-fees- 

ten e.d, 

Het goederenvervoer nam door ge- 

heele of gedeelelijke stopzetting van 

den uitvoer van enkele artikelen, even- 

cens af. 

De onderstaande staten geven een 

indruk van het boveovermelde. 

  

23e Jaargang 
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's Werelds beste electrische 

gramofoon-undersets zijo 

weer verkrijgbaar ! 

  

        
    

  

   

Sterk van constructie en 

prima van toos! Toe- 

stellen zoowel voor 

wissel- als gelijkstroom. 

Voort ij 1 au s verkrijgbaar met automatische 

verwisselaar voor 8 platen      
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Inlichtingen en demonstratie bij 

Radio - Goldberg 

Java's Grootste Dag- en 

Nacht Radio - Service 

Hoofdstraat Si - Kediri - Tel. 70. 

Residentslaan 37 - Madioen - Tel. 110. 

  

    

   

  

VENDU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS 

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

  

      

Aantal verkochte plaatskaarten. Opbrengsten. 

3e kw. '39. |2e kw. 4013: kw. '40 | 3: kw, '3912e kw. '40 32 kw. '40 

Ss. 167943 135816 165114 | £ 73.133,02|£ 54.520,77 |f 63.508,46 

KSM. 157632 122786 151947 »11 356,81 |, 9-243,34|,, 10 857,94 

325575 258602 317061 | f 84.489 "| £ 63.764,11 |f 74.366,40     
Clandestiene Arakstokerij 

Op den 14den November j.l. werd 

door den Dienst der IU. SA met 

medewerking van den Mantri Po'itie 

van Wates een inval gedaan in de 

woning van een chineeschen warong- 

houder in genoemde plaats. Na ee? 

serieus onderzoek werd een compleet 

distilleertoestel aangetroffen, alsmede 

een hoeveeiheid arak. Ter vervolging 

van het politioneel onderzoek werd 

op den 15den November eveneens een 

inval gedaan bij een chineescben brood- 

bakker bier ter stede, ten aanzien van 

Wwiens persoon het vermoeden bestond 

dat hij zich scbuldig maakte aan bet 

verkoopeo van clandestiene arak -in 

hoofdzaak de arak welke door eerder 

genoemde waronghouder te Wates ge- 

stookt werd. 

Terloops zij medegedeeld dat de I.U. 

KA. te Kediri in de loop van de vo-   

rige maand drie invalleo had gedaan. 

waarbij goede resultaten werd verkre- 

gen, 

Spitfire-feest. 

Naar wij vernemen zal op Zaterdag, 

14 December a.s. een Spitfire-feest 

georganiseerd worden, waaraan door 

de geheele residentie wordt deelgeno- 

men. 
Bereids werd een Comit& voor 

dit doel gevormd, hetwelk staat 

onder leiding vaa den heer P. W. 

Best, agent van de Javasche Bank. 

Voorloopige planvea zija in oveweging 

De definitieve beslissing terzake kan 
bionen eeo nietal te langen tijd ver- 

wacht worden. 

Ter aaovulling der feestelijkheden 

zal op 15 December een veteranen 

voetbalwedstrijd worden gehouden, 

Wwaarvan de opbrengst ten bate zal 

komen aan bet Spitfire-fonds. 

  MA 

  

Emballeeren 
(Ook voor Europa en de buitengewesten) 

Transporteeren, Meubelmakerij 
Handel in Nieuw- en Agentschap : 

Tweedehandsch Meubilair, Java Koefkasten. 

    
    
  

    

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

DE AUTOWEGEN -ATLAS 
van JAVA MADOERA en BALI 

t3.-, 
io 5 kleurendruk 
op stevig ivoorcarton 

met Cartonnen omslag en linnen rug, 
op Schaal 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, 

Ta



  

  

te treden.... 

  

Geze film te komen zien! 

RICHE ThHEATER 
  

Heden en Morgenavond. 
WARNER BROS nicuwaste W-seern nraduc: 

»sPRAIRIE THUN 
met de alombekende singing cowboy DICK FORAN en vele aa medespelendeo. 

Western met &&a en al actie, spanning eo opwinding! Zie de gevechten tegen de Indianen | 
DE fi'm, die U in voortdurende spanning boudt. 
Donderdag 21 t/m Zaterdag 23 Nov. 

Universal vuurwerk van geesr'gheder 

.My little Chickadee” 0. soce kemotaso) 
met de popu'a re filmactrice MAE WEST en ce groore komek W.C. FIELDS in de hoofdrollen. 

MAE WEST, de geestige spotster, die mst de geheele wereld een loopj 
turen met een gemaskerden bandiet en FIELDS probeert haar te ,,redden'” 

Wat hieruit, voortvloeit, is een aaneenschakeling van vroolijkheid ! 
Voorafgegaan door eenige zeer aardige bijfilms ! 

  

  

99 

D ER (De Donder der Prairie) 
Een nieuw genre 

durft te nemen, beleeft avon- 
door met baar in het huweliik 

Wij raden eeniederaar, 

  

  

De lang verwachte W 

LYA LYS ew.a. 

| 
leend aaa de authentieke stukken der Justitie !! 

MAXIM THEATER 
vOOr her laarsi Hedenavond . 

Metro sehittererde filmschlager sHET LENTEBAL“ (Spring Madnest) , 
met MAUREEN O'SULLIVAN — LEW AYKES — RUIH HUSYBY ea. 

waard | 
Woensdag 20 en Donderdaag 21 Nov. 

Universal uitstekende fi'm »STIRANGE FACES“ (De Dubbelganger) 
met FRANK JENKS — DOROTHEA KENT — ANDY DEVINE «.. 

maak, blijdschap en spanving. 

Komr dit zien, z1 is he ten votis 

Een mystericuze moordgeschied 
comedie heengewever, 

Vriidag 22 tm Dinsdag 26 Nov, 
relasch aver 

”CONFESSIONS OF A NAZI SPY” 
(B kentenissen van een Nazi Spion) 

met de beroemde karakterspeler EDWARD G. ROBINSON — GEORGE SANLERS — PAUL LUKAS -— 
Dz meest verbijsterende en onthullende film, we ke Am'rka ooit durfde te maker, ont- 

zonder ui:zondering, Komt allen, 
filmsensatie van alle jaren tezamen ! 

  

nis is door deze vroolijke 

  

spelers. Een Cocktail van ver-   
zien dez2 geweldigste 

  

RICHE THEATER 

Heden 19 en Woensdag 20 November. 

De Warner Bros Western Drama 

» PRAIRIE THUNDER” 

met de alombekende Singing-Cowboy 

Dick Foran — Ellen Clavey - Frank 

Orth e.v.a. 

Ezn adembenemende film met veel 

actie,..... sensatie en opwinding, 

D:ck Foran io nieuwe bloedstollende 

belevenissen in de Far West. Z:e hoe 

bij z'ch door honderden bloeddorstige 

Roodhuiden slaat spreken deed 

bij slechts zeer weinig, tenzij met zijo 
zijo six - guns, ijzeren vuisten Of met 

die nimmer faalden! 

MAXIM THEATER. 

Woensdag 20 en Donderdag 21 Nov. 

New Universal avontuurlijke en bu- 

moristische film 

» STRANGE FACES” 
(De dubbelganyer) 

met Dorothea Kent—Frank Jenks An: 

day Devive e.a. sterrev, 

E-o Cocktail van vermaak, blijd- 

schap &a spanning! Eu mysterieuse 

moordgescbiedenis is door deze vroo- 

lijke comedie heen geweven. 

Politierapport. 

wonende te Ringissirah doet s, 
aa gifie van diefstal van lijfgoederen 
ter waarde van f 1,69 

M., wonende te Bandarlor doet aan- 
gfe van dicfstal van cen klein rosd- 
tafelije te- waarde van f I, — 

Heer Tb. 
sarea doet 

v. »., wonende ts Djam- 

aangifie valschheid 
in gescbrifte van 12 s'uks meik—reke- 
ningen ter gezamvolijke waarde van 

£12,05 gepleend door B., wovende 
te Setonobetek, 

H.T., 
aangifte van diefstal, 

van 

Pandzan doet 

middeis inklim- 

  

wonende te 

ming, van 20 klappers ter waarde van 

fo.20. 

S., wooende te Boerengan doet aan- 

gifte van diefsra! van suikerriet ter 

waarde van f0, Ol, gepleegd door S., 

Woneade te Gampengredjo. 

Door 
de Iobeemsche v-ouw genaamd M., 

de politie werd zargebovden 

Wwonende te Pandear: verdacht van 

diefstal van 10 bankbiljetten van f5,— 

en 4 bankbijetten van f25,— 

gezamenlijke wearde van f150, — ten 

nadeele van M., wonende te Kemasn. 

ter 

SPORT. 
VOETBAL. 

Vogel — H.C.T.N.H. 2 —0. 

In dezen wedstrijd viel HC T.N.H. 
erg tegen. De kampioenen schijnen hee- 

lemaal uit buo vorms te zijo, hetgeen 

reeds iduidelijk bleek in den 

wedstrijd tegen @u'ck. Thans zag Vogel 

kans om H.C.T.N.H. met 2—0 te klop- 

pen. D: cerste wedstrijduitslagen be- 

wijzer, dat de huidige competitie vol 

verrassivgen is. 

io feite 

  

Komt geleidelijk 

aan tot volle 

ontplooiing. 

De vioot is voortdurend 

Op corlogssterkte. 

Slot. 

Amerika's kracht. 

En van de directeureo van Ge- 

neral Motors, de in Denemarken ge- 
boren William Knudsen, door Roose- 

velt onlangs benoemd tot lid van de 

Defersie Commissie, schijot met even- 

veel succes te werken voor Amerika 

als bij deed voor de veel kleinere 
firma, General Motors, Knoudsen en 

zija commissis hebben tot taak den 

achterstand in productiz voor bewa- 
  halen, 

plannen te ontwerpen en uit te voeren 

pening 200 snel mogelijk in te 

om de enorme bedragen toegestaan 

voor berbewapeniny ia tanks, vlieg- 
tuigen en karonnen om te zetieo. Dat 

is cen eoorm werk, Iwmors bet uit- 

trekken van geld op een becrvoting 

i3 niet voldoende. Het is met 

geo z00 gesteid dat wanneer zij in de 

lezen dat de Regeering 10 

miliiard dollar heeft toegestaan voor 

sommi- 

kranten 

herbewapen:ng, zij de volgende week 
Uit het raam kijken en diepzijo teleur- 

zij de lucht niet 

zien van bommenwerpers en 

gesteld, wanneer 

zwart 

jagers. Amerika is 

ductie van auto's en treiven, machines 

was 
schromelijk acbter in productie voor 

ingesteld op pro- 

voor  vredesbedrijven, — maar 

vernietiging zooals het geval was met 

a'le democraticto. Es het omzetten 

van het gebeele geweldige productie- 

apparaat gescbiedt niet in enkele we- 

ken. Het is een enorm proces. 

Onderdeelen 

puctie kunuen voor 951/5 niet worden 

gebruikt bij de tabricatie van viiegtui. 

gen, de gereedschappen voor de ver- 
zija oo- 

voor automobielpro-   vaardigiog van automobielen   

Amerika's potentieele oermacht. 

  

geschikt voor vliegtuigfabrieken. Het 

flasco vas Fraokrijk, de super bewa- 

pening Duitschland heeft 

Amerika voor ee fait accowpli ge- 

steld. De Oceaven hoopt men thans, 

zulleo Amerika vo'doende tijd geven 

het gevaar nog bijtijds om te keeren. 

van ook 

Koudsen gaf deze week de volgen- 

de gegevens: In Aprtl 1942, zal Ame- 

rika 33000 ceste klasse vliegtuigen 

hebber, 24.000 -oor het leger, 9.000 

voor de vicot. la Januari 1941 zullen 

Amerikaansche die echter 

ook aan Engeland viiegtuigen moeten 

fabrieken, 

afstaao (zie boven) 1.000 vliegtuigen 

pr maand maken, in April 1941 wan. 
neer de omzetting van productie eerst 

goed tot zija recht gaat komen, 3000 

psr maand. Dat beteekent vo'gens een 

lid van bet Congres: 

d of zes belecfie nota's 

  

ons bevr 

  pboj een m 

wisselen met de agressieve mogendhe- 

den totdat wij met een knal den vuist 

op tafel kunnen slaan 

De wapenfabricage. 

Kuudezn declde verder mede, dat 

bina elke behoorlijke machioefabriek 

m2! weinig mocite kan worden omge- 

zet in een ammunitie-fabriek. Msar de 

kwestie van de geweren en kannonnen, 

die de ammunitie moeten afschieten, 

dat is beel wat anders. Alleenal voor 

bet da gereedschappen 

voor de groote kanonnen is een jaar 

noodig! Dan duurt het nog een maand 

of twaalf of achttien om de kanonoen 
zeif te produceeren. Wanneer men er 

alles met man en macbt opzet, komen 

de groote artilleriestukken tegen de 

leote van 1942 in series van den !oo- 
penden band. Vooral hier dus betee- 

keot tijd alles. Wat Engeland betreft, 

dit laod beeft meer vliegtuigen noodig 

maker van 

dan zware kanonnen en het is maar 

goed dat her maken van vliegtuigen 

soeller gaat, en dat io Maart of April 

1941 er geen sprake meer zal zijo van 

gebrek aan vliegtuigeo voor de on- 

volprezen R.A. F, 

Drie fabrieken van General Motors   

  
San ia EP $ ea memaa ME 

— 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. 

  

  Mana NAN 
NET JAPANSCHE WARENKUIS 

SAERAH 
Aloon-aloon straat KEDIRI 

    

@ SPEELGOED @ 
KINDEREN 

  

  
  

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 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. 

  

  

an 0002... 

NEEMT NU EEN ABONNEMENT OP 

1 

De 
MODE 
REVUE 

MET EEN DUBBEL AANTAL 

  

RADERPATRONEN 

PRIJS PER JAAR F8— 
» PER'Y,JAAR F 4.25 
5 PER KWARTAALF 2.25 
  

N. V. Kedirische Snelipers Drukkeri).   
  

NN 2.000



  

worden thans omgebouwd voor de 

vervaardiging van machinegeweren. 

Over een jaar reeds zullen deze gewe- 

ren van den loopenden band rollen, 

Vloot op oo loogssterkte. 

De Amerikaaosche vloot staat er 

verreweg het bes:e voor. Het staat 

op President Roosevelt's crediet, dat 

sinds enkele jaren de vloot eigeolijk 

voortdurend op oorlogssterkte is. Nim- 

mer heeft een Amerikaansch president 

z00oveel nieuwe schepen aan de vloot 

toegevoegd als President Roosevelt. 

De zee is Roosevelt's hobby, Io zija 

werkkamer in het Witte Huis hangen 

tal van scheepmodelleo, Nog steeds 

gaat de aaobouw van nieuwe schepen 

voort. Meer dan vier en een kwart 
milliard dollars is de laatste maandeo 

aan de begrooting voor de vloot toe- 

gekend. Wanneer over vier tot vijf 

jaren bet laatste nieuwe schip van de 

200 die op het programma staan. van 

de beling glijdr, dan zal de Ame- 

rikaansche vloot 70 perseot zija ver- 

groot vergelaken bij thans, dan zal zij 

elke combinatie van Duitsche. Italiaac- 

sche, Russische en Japansche vloten 

met succes het hoofd kunnen biedzo. 

Maar zelfs cuop dit oogenblik reeds 

is de vloot formidabel. Ofschoon Uncle 
Sam's 

rikaansch cartoon io een der bladen 

even onontwikkeld is als b. v. die van 

Marianne io Juoi vao dit jaar, zija 

rechterhand, de vuist van de vloot kan 

ieder uitdagen ten allen tijde knockout 

timmeren, 

William Koudsen, de Deen staat 

aan het hoofd van een legertje trainers 

en specialisten om ook Uncle Sam's 

linksche uppercuts doodelijk te doen 
zijo. 

Wij komen thans weer terug bij 

ons uitgangspunt hetwelk voor U on- 

getwijfeld meer kleur heeft gekregen : 
kan Engeland dezen winter zonder al 
te veel schade aan haar gevechts- en 

toevoerapparatuur doorstaan, dan ziet 

bet er zwart uit voor de Nazi's en 
hua satellieten want dan eerst zullen de 
Oonuitputtelijke hulpmiddelen van de 
Eogelsch sprekende wereld op ver- 

bazingwekkende wijze tot hun recbt 
komen. 

Dit vooruitzicht opgeste!d naar de 

gegevens van Knudsen geeft President 

Roosevelt de handen vol. Hij werkt 

eraan op bovenmenschelijke wijze, bet 

is zijo beste verkiezingsactie, die waar- 

schijolijk deo weerzin tegen een derden 
termijo bij een door de wereldgebeur- 

tenissen opgescbrikt volk, 

wioven, 2 

Chrysler bouwt een fabriek van 
twintig millioen dollars voor de ver- 
vaardiging van tanks. Bioneo een jaar 

zullen mediumtanks met een gewicbt 

van dertig ton, in massa's uit deze 

fabrick worden afgeleverd| De Bald- 

win Locomotive Company bouwt aan 

een ioricbting voor 50-ton-tanks, die 

tegen eind 1941 in series zullen wor- 

den afgeleverd. 

linkerhaod volyers een Ame- 

zal over. 

Uit al het voorgaande blijkt, dat 

Amerika een soort nieuwe industrieele   

revolutie doormaakt. Bebalve het ver- 
bouwen van de bovengenoemde fa- 

brieken. ( General Motors, Chrysler, 

Baldwin Locomotive ), verrijzen nieu- 

we vliegtuigenfabrieken uit den grond 

als paddestoelen. maar het duurt wat 

langer ze bedrijfsklaar te maken. Zelfs 

le grootste pessimist ten aanziea van 

een democratische overwinning zal 

echter moeten toegeven dat de kracbt 

van Uncle Sam tegen eind 1941 266 

formidabel zal zijn dat de deelneming 

van Amerika ia het conflict beslis- 

send zal zijn voor de uitkomst van het 

grootste aller wereld-drama's. 

Omhet bovenstaande overzicht, ba- 
laos van Amerikaansche bewapening 

voliedig te maken. 

woord over leger en vioot. Tegen bet 

eind van dit jaar zullen de eerste hon- 

derdduizenden jongelui die onder de 

zoojuist aangenomen dienstp!ichtwet 

vallen (zie vorige brieven) ooder de 

wapeos Binnen acht maanden 

zullen bet er twee millioen zijn ! 

Duidelijker, 
De warrewinkel in den Baikao drijft 

den beschouwer dikwijls tot wanhoop, 

doch als men zich vasthoudt aan de 

over de landen ia het Balkangebied 

bestaande gegevens, dan wil een rede- 

lijke progoose toch rog wel mogelijk 

nog een enkel 

zijo. 

  

zijo. 

Bijzooder bemoceilijkk wordt de af- 

faire door het feit dat de Balkan, 

waartoe we dan ook Hongarije willen 

zeveo ,onafhaokelijke” 

rijken bestaat met wel zeer uiteenloo- 

pende belangen en bovendien bevoikt 

door voiken staande op zeer verschil- 

lende trappen van beschaving, belijden- 

de diverse godsdiensten, 

Brou heeft reeds eerder in dit blad 

een vrij volledig overzicht gegeven 

Hij heeft daarbij 

speciaal de verhouding onderling en de 

verhouding tot de groote mogendheden 

belicbt. Wij hebb n ons aan de groote 

lijoen van bet brtoog vast gehouden 

en gebleken is, dat de uitkomsten 

naderhaod de juistheid van het gegeven 

expose hebben bevestigd. 

rekener, uit 

over den Balkan. 

Het Strijkkwartet en de muziek 

zongen. 

Wij gaan voor heden nog eens een 

Balkantrip maker, aangezien daar zeer 

cigenaardige gebeurtenissen plaatsvin- 

den en daar een geheel ,,oieuwe” 

symphonie te beluistereo valt. Het 
oude ,,concert der mogendheden” is 

nog niet geheel teneinde. Het program 
werd wel even gewijzigd, maar de 

Covcerteerenden ziju de zelfde 

voorheen met uitzondering van het 

oude keizerrijk Oosteorijk - Hongarije, 

dat sirdsdien verdwenea is. Rusland, 

zij het dan viet keizerrijk, Duitschland, 

zij het dan viet onder Hohenzollern's, 

als 

Turkije, zij het niet onder de sultans, 

en Engeland spelen daar onverdroten 
guartet. 
Op bet oog speeit het Derde Rijk 

cerste viool, Rusiand de tweede en 
Turkije en Eogeland de andere twee 
iostrumenten. Ecbter mer late zich niet 
door den scbijo bedriegen en overwege 
—muziekken ners weten betmaar al te 
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Nog aitiid in voorraad. 

  

Door eigen import zijn wij in staat de beroemde 
CARIBONUM producten, z. a. 

Carbonpapier in diverse soorten. 
Schrijfmachinelinten in alle breedten, 

Schrijf-, vulpen- en stempelinkten. 

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

beneden Soerabaiaprijzen, 
te leveren. 

N. V. KEDIRISCHE SNELPERSDRUKKERIJ 
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goed—in een guartet zija alle vier 
instrumeaten even belangrijk tenminste 
wil aan de bedoeling recht gedaan 
worden. We zouden bijna broeder 
Itali£ vergeten, maar die is niet meer dan 
» de - joa - gen-die-de-muziek-ma g-aan: 
dragen”. Het jog heeft echter door 
het hooren van z00veei muziek een 
beetje de muziekkolder gekregen en 
wil nu ook meedoen, en dat hindert 
de vier anderen niet weinig, Toch is 
dit hinderen een zeer belaagrijke noot 
bij de beschouwing van het concert 
in den Baikan, 

Het solo -avontuur. 
Reeds van den aanvang af hebben 

WY uiteengezet dat Itali geheel op 
cigen houtje, zonder voorkennis van 
Huler zija strooptocht ia Griekenland 
is begonneo. We zullen niet in her- 
halingen vervallen, en nogeens de 
groudeo opsommen waarop deze con- 
Cclusie gebaseerd is. Genoeg is het te 
Constateeren dat met het verstrijken 
van den tijd hoe langer hoe duidelijker 
wordt dar inderdaad Duitschland niet 
gekend werd in het Italiaansche Baikan- 
avontuur en dat het avontuur zonder 
steuo van Duitschland geheel voor cigen 
rekening door Itali8 werd ondernomen. 
Zoo treffen wij heden in de telegram- 
men weer een berichtje aan, waaruit 
ten duideiijkste blijkt, dat Duitschland 
Diet geioteresseerd is in bet Grieksch- 
Italiaaosche avontuur. Het onderhavi- 
ge telegram luidtals volgt : 

Athene, I2 Nov. (U.P.). In een 
vertraagd telegram is gemeld. dat een 
Woordvoerder van de Duitsche legatie 
te Athane gisteravond aan een verte- 
genwoordiger van United Press ver- 
kiaarde, dat de Grieksch-Duitsche be- 
trekkingen bevredigend zijn, en dat 
Duitschiand den oorlog nog steeds 
beschouwt als een zaak, welke Italiz 
alleen aangaat, Hij zinspeelde niet op 
Duitsche interventie in het » ilitaire 
vraagstuk van onzen bo.idgenoot ”. De 
woordvoerder ontkende, dat de be- 
richten, volge:s welke aan Duitschers is aangeraden Griekenland te verlaten, 
juist waren, Soer. Hbld, 

Wordt vervolgd 

4 
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Exeeutoriale Yerkoon. 
Op Maandag, 6 Januari 1941, des 

voormiddags om tien uur in- en ten 

Overstaao van het Vendukantoor te 
Kediri 

van 

bet perceel Recbt van Bigendom, ver- 

pondings no. 1777, gelegen in de Pro- 

vincie Oost-Java, Residentie Kediri, 
Regentschap Kediri, districe Kediri, 
desa Balowerti, groot 3213 M, meet- 
brief dd. 29 Mei 1935 No. 35, ge- 
recbtelijke acte dd. 2 Augustus 1935 

No. 161. 

Executante : Vrouwe Mientje Jo- 

baava Dagevos, 

zonder beroep,rech- 

tens gedomicilieerd 

te Kediri, thans ver- 

blijfhoudende te 

Soerabaia. 

Meester Julia 
Adolfs. 

Getxecuteerde: Frederik — Charles 
Wendelstigh, wo- 
nende te Kediri, 

De procureur van executante 

Mr. J. ADOLFS. 
Chineesche Voor- 

straat 92 

SOERABAIA. 

Procureur : 

  

TOKO 866. 
BOMBAY-WINKEL 

Verkrijgbaar 

Karpetten, cocos- 

matten ......nieuw 

T, NATHIRMALL 

  
    

  

  
  

PROTESTANTSCHE KERK 
Hollandsche Kerkdiensten. 

24 Nov. 9 u. v.m. Blitar 
Ds. Ph. v. Akkeren 

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

Malrcische Kerkdiensten. 

H.B. Matulessy. 

23 Nov. '40 Toel. agoeng 930 uurn.m, 

(Voorbereiding) 
» BSuur va. 

(H. Avondmaal) 

Na ama 

OOST - JAVAANSCHE KERK 
JAVAANSCHE DIEN STEN. 

lederen Zondag, 

24 Nov. '40 

9 uur vm, 

Te Kediri (Baioewertistraat), Blitar, 

Toeloengagoeny, Ngandjoer, ea, te 
Paree 730 uur n.m. 

——————————— 

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 
lederen Zondag. 

te Kediri le H. Mis 6 uur v. m. 
2e H. Mis 7.30 uur v. m. 
Lof 5.30 uur oa. m. 

te Blitar 6 uur v. m. Stille H, Mis 
7.30 uur v. m. Hoogmis 
5,30 uur n. m. Lof 

Oaderricht Kath. Javanen 6 uur D.m. 

  

TE HUUR 
Bandarlor No. 9 

Wegeos vertrek 

Een groot huis met groote “Odr- en 
acbtererf — — — 

# 30,— 's maands 
ingaande 1 November 1940 

te bevr. Ked, Snelpers Telf. 83. 
am ammaaan 

PN 

TENG MONG TJIANG 
VENDUHOUDER — COMMISSIONNAIR 

MEUBELMAKER 

TRANSPORT — ONDERNEMING 

KEDIRI — Klentengstraat €4 — Telof, No, 107 

Huizen en een tennisbaan te huur: 
ecen mooi Pakelan 7 
Complete indeeling met garage en bij- 
gebouwen p.m. f 15,— 

woonbuis, 

een mooi woonbuis, Bioscoop- 
straat 2A, complete indeeling met 
garage pas 1 
f 22,50 

maand gebruikt p.m. 

cen mooie tennisbaan voor Dinsdag, 
Woensdag en Zaterdag. gelegen 
achter Snelpersdru kkerij pm 
6,— 

  

Pas ontvangen 
W ollen 

Wollen Jumpers 

artikelen 

Wollen Sokken 
Ai Jaisea » Broekjes 

, Baby- » y ” Vesten vitzet 
» Mutsen »  Mantels 

Bcei katoenen 
peonen 

» naalden 

ea Haak pennen 

Te', No. 29 Kediri. 

  

    

LUCHTBESCHERMING 
Beveiligt U tijdig!! 

Wjj leveren : 

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

RESIDENTIE APOTHEEK KEDIRI 

  

TELEFOON No. 52. 
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Buitenlandscb overzicht overgenomen uit het Soer. Hbld. Is'totsachtig, doch eerder zacbtgloo- | hebben in -een aanval, welken de Nederland. 

iend daa steil. De aarde is van een Me ea 

DRUK DER AS OP SPANJE? 
Ae 

De Spaansche minister van Buitenland- 

sche Zaken Suner, en graaf Ciano wer- 

den te Berchtesgaden door Hitler 

ontvangen. 
  —— 

De Grieken vorderen 

Berlijn, 18 Nov. (Reuter). Uit 

Beriijs wordt vernomen, dat de Ita- 

liaansche minister van Buiteolandsche 

Zaken, Ciano, Zondagavond uit Rome 

naar Duitschland vertrok, 

Te Berlijn werd tot 

commentaar of uitleg voor 

dusver geen 

het doel 

van Crano's bezoek gegeven, 

London, 18 Nov. (Rsuter), Vol- 

geos berichten 

uit neutrale bronneo wordt algemeen 

dat Von Ribbentrop en 

Graaf Ciano beiden heden, of morgen 

uit de as-landen en 

verwacht, 

den Spaanschen mibister van Buiten- 

landsche Zaken, Serrano Y Susoer, te 

Sa!zburg zulen ontmoeten, 

Berlijn, 18 Nov. (Reuter). Vol- 

geos een bericht 

zullen Graaf Ciano en de Spaansche 

Zaken, 

vit Berchtesgaden 

minister van Buitenlandscbe 

Suner, heden beiden door Hitler wor- 

den ontvangen. 

hedenochtend te 

Berchtesgaden, hij door Von 

Ribbentrop en vertegenwoordigers der 

nationaal-socialistische partij en vao het 

Suner arriveerde 

waar 

leger werd begroet. 

Graaf Ciano werd te Salzburg door 

Von Ribbentrop en autoriteiten van 

partij eo 

zich naar zija hotel begaf. 

leger begroet, waarra hij 

De val vani 

18 Nov. 

militaire 

Koritza nabij 

(Reuter). Jo 

kringen te 

Londeo, 

gezaghebbende 

Londen wordt verklaard, dat de op 

Koritza uitziende brug definitief door 

de Grieken werd veroverd, 

Dezelfde bronren verklaren, dat de 

Grieken goede hoop bebben den val 

van Koritzaspoedig te zullen bewerk- 

stelligen. 

  

Als Koritza valt. 

Londen, 18 Nov. (Reuter). In 

aanslui tng op bet bericht, inboudende 

dat de Grieken gocde hcoop hebben 

dat Koritza spoedig zal vallen, kaa 

nog het volgende gemeld worden. 

Men meent te Looden dat, wanneer 

de Griekscbe trozpen erin zouden slagen 

Koritza te veroveren, dit een einde 

z0u makeo aan de bedreiging van 

Saloniki. Hierdoor zouden de Italiaan- 

sche troepen nog slechts in de richting 

van Javiooa kunoeo oprukker, welke 

opmarsch van veel minder vitaal belang 

z0u zijo, oprukken in de 

richting vao Saloniki. 

dan een 

Hieruit kan de gevolgtrekking worden 

gemaakt, dat de Italianeo zicb krachtig 

zullen inspanven ow Koritza te ver- 

dedigeo en dat zij, wanneer zij deze 

plaats krachtige 

pogingen io bet werk zouden stel'en 

zouden verliezen, 

om haar te beroveren. Men wijst er 

te Londen ook nog op, dat ee3 ver- 

overing van Koritza viet zou betee- 

kenen, dat d: Grieksche troepen daarna 

z0uden kuoven gemakkelijk verder 

Oprukken. 

Zal Spanje as-leiderschap 

erkennen? 

Londen, 18 Nov, (Reuter). Ia 

aans!uiting op bet bericht over de reis 

van den Spaanschen minister van 

Buitenlandscne Z kar, Ramon Serrano 

Y Suner, 
worden gemeld, dat door den Berlijn- 

van de Bssler 

Nacbtrichten aan zijn blad werd ge- 

FEUILLETON 
SPAANSCHE DUKATONS 

(Spanish Doubloors) 

Uit het Engelsch 

van 

naar Duitschiand kan rog 

schen correspondent 

    

Camilla Kenyon 

21) 

En de avonturen, die ik in bet korte 

kwartier voordat 

belecfde, waren de scbuld, dat 

alles wat er daarna op het werkelijke 

her scberm opgino, 

daar 

tooneel gebeurde, me kinderachtig en 

zouteloos toescheen. 

Ik had nooit gedacbt dat ik in deze 

prozaische wereld nooit mijo jaren 

geleden verloreo toonezIscherm-paradijs 

terug zou zien, eo dazrdoor was mijn 

verwoodering des te grooter, toeo bij   

seind, dat men te Berlijn van meening 

is dat 

aankondigen, 

Spanje spoedig formeel zal 

het 

Duitscbland in Europa en de ,oieuwe 

leiderschap van 

orde,” welke Duitsch'and zich voorstelt 

in Europa te zulen invoeren, te er- 

kennen. 

Het bericht bezoek, dat 

minister Suner aan Duitschlard brengt, 

van het 

is in de Spaansche pers zonder com- 

meotaar gepubliceerd. 

Griekenland. 

De Grieksch-italiaansche 

Oorlog. 

Oproep van , De kerk van 

Griekenland ". 

Atbene, 18 Nov. (Reuter). ,, De 

kerk van Griekenland acht bet baar 

plicbt den moedwilligen, goddeloozen 

aanslag door Irali& voor bet tribunaal 

van de Chirsielijke kerken der geheele 

wereld te trekken” — aldus luidt een 

boodschap aan alle Chirsrelijke kerken, 

uitgegeven door den primaat van Grie- 

kenland. 
» De kerk van Griekenland noodigt 

U uir, Uw menschen op te wekken 

teneinde den overtreder te beschouwen 
als den gemeerscbappelijken vijand. 
Laat heo de oude, onaantasibare be- 

ginselen het van Carisrelijk geioof 
verdedigen. 

De terreinposities de Grieken. 

Athere, 16 Nov. (Rer.). Hut ter- 
rein in de nabijheid van Koritza, waar 

de striji momenteei het ergst woedis 

't opkomen van de zon Leeward Isle 

er cen tieovoudig verbeterde editie 

van bleek te zijn. Rond om me been 

zag ik nu in werkelijkheid heel teer, 

varenachtig groen, de kleine, murme- 

lende beekjes en de groote tropische 

bloemen van het scherm-tooverland- 

schap. Ea om mijn geluk te volmaken 

rook ik hier dat zacbte, zinneo-bedwel- 

mende parfum, dat ik toentertijd er 

bij gefantaseerd bad. 

Naar scbarting zija de afmetingen 

van Leeward Isle 4 Eng, mijlen (Oost- 
Wesi), bij 3 mijlen (Noord - Zuid ). 

Bijna precies in het midden, iets raar 

'€ Zuidoosten toe, zich de 

vulkaan, welke bijoa drie duizend voet 

hoog is. 

verheft 

Aan drie zijden sluit zich 

onmiddellijk bij zijn voet cen soort van 
tafeliand aan, dat aao den zijkaot door 

het eeuwenlange contact met bet zoute 

water, tot een rotsacbtig skelet weg-   

dieproode roestkleur. Groote stukken 

van het bergterrein zija overdekt met 

laag struikgewas, dat cen voortreffelij- 

ke dekking biedt aan de Grieksche 

infanterie bij het bestormen van de 

Italiaanscbe stellingeo. Alle krijgsver- 

ricbtingen moeten worden uitgevoerd 

op een hoogte van 3000 voet ea hoo- 

ger. 
Van bet weer bij de A'lbaansche 

grens wordt gemeld, dat het koud is. 

De hemel is bewolkt. Het regeot bij 

vlagen, doch er is op het oogenblik 

gcen sneeuw. 

De Grieken hebben tot nu toe 2500 

gevangenen gemaakt en hua oorlogs- 

buit bestaat uit 20 kanonvren (meest 

van 7.5 cm), 30 loopgraafmortieren 

100 machinegeweren en 2 Iraliaansche 

regimentsvlagger. 

Dz 
ven Griekenland richten tha-s geener- 

Italiaansche luchtaanvallen bo- 

lei militaice schade aan, doch zij heb- 

ben reeds den dood van 400 burgers, 

mecstal vrouwen en kindereo, en het 

gewond raken van minstecs 1000 per- 

tengevolge gehad, doch het 

der bevoiking wordc eerder 

sterker dan zwakker. De Griekscheen 

Britsche successen hebben den burgers 

sonec 

moreel 

een moed gegeven, die moeilijk zal 

kunnen wordea geschokt. 

De Britsche overwirning t: Taran- 

to wordt in Salonki gevierd door bet 

houden van optochten, die zich ken- 

merken door religieuzen ijver. 

Het Noord-Griekenland 

wordt bovendien nog aangemoedigd 
volk in 

door de sympathie van 't Joegoslavische 

volk, dat al bet mogelijke gedaan heeft 

om den aankoop van veel-benoodigde 

artikelen in Belgrado door het Britsche 

Roode Kruis te vergemakkelijken. 

De Italiaansche terugtocht. 

Athene, 37 Nov. (U- P.). Volgens 
berichtsn van het slagveld rukken de 

Grieksche 

frooten op en 

troepen wederom aan alle 

veinietigen zij —geliik 

reeds in het kort is gemeld—een Itali- 

aansche gemotoriseerde divisie, welke 

blijkbaar trachtte naar Joegoslavig te 

ontsnappco. 

Vernomen is, dat de Jorgoslavische 

autoriteiten aantal Italiaansche 

hebben geiiteroeerd, 

weike Joegoslavi2 binneokwamen nabij 

Kalobrid, teneinde buitmakiog door de 
Grieksche troepen, welke bet district 

Koritza zuiverdsn te voorkomer. 

een 

paniserwagens 

Naar verluddt, hebbea de Italiaao- 

eche strijdkrachten Koritza ontruimd. 

De halve stad braodt onder het hev:ge 

Grieksche artillerie-vuur, dat voor een 

groot deel uit op de Italianen verover- 

de kazonoen afkomstiy is. De Grieken 

12 stukken Italiaaosch 

veldgeschut buitgemaakt nabij Koritza, 

alsmede vier 

hebben nog 

zware kanonnen in den 

centralen sector van bet front. 
hebben 

meer dan 

Is Isatstjenoemden sector 

de Gieken, caar verluidr, 

700 man Iialiaaosche troepzn gevan- 

gen geromen, onder wie vele officie- 

ren. 
Volg»ns berichter, welke Joegosla- 

vi8 van de greos af hebben bereikt" 

Aan den Zuidoostkaot 

loopt de bergwand, telkens onderbroken 

door kleine plateau's, bijoa loodrecht 

in zee af. 

Rondom de baai strekt zich een 

vit, waarvan de bodem heel 
langzaem glooieod oploopt tot aan 

bet tafelland. Ontelbare kleine, heldere 

bzekjes, welke hun bronnen op den 

berg hebben, vereenigen zich aan den 

rand het plateau tot een smal 

rivierije, dat zich al kronkelend een 

weg baant dcor de vailei en ten slotte 

io de kreek uitmondt, 

gevreten is. 

vallei 

van 

Het gebeele 

tafelland en bet grootste gedeelte van 

den berg is €6a groot bosch, dat met 

zija helder, schitteread groen pracbtig 

tegen bet felle biauw van luchten z00 

afsteekt. andere 

boomen verheffen zich de kokospalmen 

met bun fijne, 

Hoog boven alle 

witgetande bladeren, 

Duizenden en duizerdeo zag je er met   

Grieken vroeg in den ochtend in het 

Zuiden op de Kalamarivier deden. zij 
100 Italiaansche soldaten eo 4 ofticie 

ren gevangen genomen. 
Voorts verluidt het, dat tengevolge 

van den opmarsch van Zaterdag de 

Grieksche artillerie thans de wegen, 

welke uit Koritza leiden, en waarlangs 

de Italianen terugtrekkeo, kan bombar- 

deeren z00dat het verkeer op die we- 

gen in de war gestuurd wordi. 

Volgens ontvangen berichten, heb- 

ben de Grieken in den Piodus-sector 

van het front gisteren Gramos bereikt. 

Zij staken de Albaansche grens over 

en brachten onder dekking van den 

oachtartilleriegescbut vaar voren, waar- 

mede zj thans den Koritza-sector van 

het belangrijke Italiaansche bevoorra- 

dingsceotrum Maharia dreigen af te 

snijden. 

Aanval op Korfoe. 

Athese, 18 Nov. (Reuter). Italiaao- 

sche bommenwerpers hebben gisteren 

het eiland Korfoe aangevallen. Schade 

werd bierdoor niet aangericht, terwijl 

evenmin slachtoffers te betreuren zijo. 

Grieksche vlootactio. 

Athene, 18 Nov. (Reuter). En es- 

kader Grieksche  torpedobootjagers 

heeft zee gekozen en is zelfs tot op 

een afstand van 10 mijl uit de kust 

van Valona opgestoomd. Italiaansche 
oorlogsschepen werdea echter niet ont- 

moer, waarop de Grieksche corlogs- 

bodems wederom naar hun bases te- 

rugkeerden.       KEDIRI 
MULOWEG / MADJENANG 
Telefoon Ked. No. 225 

Room en B 

ter pla 

  

    

Lijdelijk verzet. 

Rede van gezant Loudon. 

Londen, 18 Nov. (A.N. P.). Spre- 

kende aao het jaarlijksche diner van 

de Holland Society te New York wees 

de Nederlansche gezantte Washington, 

Loudon, op het toenemende lijdelijke 

verzet dat in Nederland bestaat. 

De aanwezigen juichten Loudon 

geestdriftig toe. 

Hij verklaarde, niet meer bijzonder- 

heden te daar bij 

anders den vijand te veelzou vertellen. 

Zich wendende tot Henry Ford, 

die de gouden medaille van de ver- 

eeniging aaovaardde, en bem er aan 

dat zijn cen 

Nederlandsche was, merkte de gezant 

op: 

»Wij zija thaos blij, dat wij Uw 

advies om onze kanalen te vervangen 

door autowegen, niet hebben aanvaard. 

Die kanalen zijn io dookere pacbten 

nutt:g, Een kleine duw, ea de Duit- 

schers liggen in het water.” 

OLYMPIA 
Scbrijfmachines blijven toch al- 

tijd aan de spits. Deze wereld- 

beroemde Duitsche machines kunt 

U tegen bijzondere afbetalings- 

conditie te Kediri, ALLEEN 

krijgen bij de 

N.V. Ked. Snelpers 
Drukker ij 

kuonen geven, 

herinnerende mozder 

  

ea | 

BOERDERIJEN ,SCHRAUWEN” 
WATES 

PERCEEL-PAKISSADJI 

Levert versche volle melk. 

Karnemelk, Yoghurt, 
oterolie 
Prima kwaliteit. 

Leverancier van de groote ziekenhuizen te 

Kediri en Paree en de meeste Doctoren 
atse 

Beleefd aanbevelend 

L. H. SCHRAUWEN' 
  

  

LEESBIBLIOT HEEK 
  

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

met dien verstande, dat UI z00 dikwijls moogt ruilen als U wilt 
Indien U duseen abonnement voor &€n boek 
heeft, waarvoor U 6€n gulden betaalt en U 
ruilt bet boek iederen dag, 
voor 30 bo 
guldeo. 
Wordt lid van 2 

DJABA 
— LEESCEZELSCHAP -- LEESBIBLIOTHEEK 

dan betaalt U 
meer dan &€n 

TTA 
eken toch niet 

KO 

Ked. Snelpers Drukkeriij. 

aa MN 

hun ranke stammen en kroven van 

lange op veereo lijkerde bladeren, 

welke in den lichten zeebries gracielijk 

te wiegen stonden. 

Nergens zag je zo0oveel palmen als 

juist op die plaats van de vallei, waar 

oos kamp was opgeslagen en door 

bun gelijke hoogte en hun regelmatige 

groepeering kwam je vanzelf op de 

gedachte dat ze hier kuostmatig aao- 

geplant waren. Ook kwamen er juist 

in dit gedeelte 

sinaasappel-en citroenboomen voor eo 

prachtige banana-palmeo. Zoo terdege 

was de bodem hier van allen gewonen 

plantengroei gezuiverd geweest, dat 

het bosch zich tot dusver nog van een 

iovasie op 't verboden terrein ont- 

houden had, uitgezonderd waar de 

wOekerplanten met haar fel-kleurige 

bloemen zich steelsgewijze van boom 

tot boom slingerden als ranke Delila's, 

van de vallei veel 

  

die al haar krachten in 't werk stelden 

om de woud- Samsons 

weg te overmeestereo. 

Te midden van een groep sinaasap- 

pelboomen aan die zijde van het open 

terrein,waar het riviertje langs stroom- 

de, bevond zich een houten hurt, Het 

dak van palmboomvezels was er door 

6€n der in die streken veelvuldig voor- 

komende orkanen afgelicbt. Het lag ou 

tusschen de boomen, aan den linkeroe- 
iets dichterbij 

stonden op een ha'fvergane, houten 

bank een waschtobbe en waschbord. 

Io 't gras opzij van de but lag een 

braadpan met een gebroken handvat 

en een roestige bijl zonder greep, 

langs dezen 

ver was het riviertje : 

Wordt vervolgd.
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