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STADSNIEUWS 

  

Jeugd - Teekeningen. 

Ten bate van het Ned. Ind. 

Spitfirefonds. 

Zooais men zich zal herinveren, is 

er op bijna alle scholen een oproep 

geweest om lndische schetsen te ma- 

ken en deze bij de kerstgaven uit Ia- 

dit te voegeo ten behoeve van de, 

Nederlandsche weermacht in Eogeland 

waaraan door tal van scbolen gevolg 

werd gegeven, 

Deze teekeningen varigeren nogal, 

ia zooverre, dat niet alleen landscbap- 

pen, dopsgezichter, 

Indische dieren eo vogels, etc. in bee!d 

gebracht werden, doch ook objecten 

van symboliscbe beteekevis, O.a. vie- 
len daarbij op twee zeer geslaagde 

teekeningeo, vervaardigd door den leer- 

ling R. Soesmoko, van de le klasse 

Bovenbouw der Handels - Vakschool 

» Soeraia '. 

Een dezer afbeeldingen geeftaan de 

liokerzijde op den voorgrond een 

ploeg met karbouwen te zien, 

onder een palmboom gezeten een 

fluitspelende- landbouwer, terwijl op 

den acbtergrond van dit plan de sil- 

houet van de Boroboedoer opdoemt. 

Op het rechter plan zien we het 

Kerstmannetje met de zak op den rug, 

met , spitfices for England ”. 

De andere schets vertoont cen Ja- 

vaansche danseres met op den achter- 

grond een gamelan onder een palm- 

boom. Voorts ziet men een Spitfire 

io zija vlucht met een wuivenden 

piloot, terwijl geheel rechts de figuur 

van ,Joha Bull” met een entourage 

van hulsttakjes, terwijl het geheel het 

onderschrift draagt: ,, Kerstgroet uit 

Nederland:ch Iodit ”. 
Waar deze beide teekeningen, voort- 

gekomen uit het brein van een ees- 

voudig scholier, blijk geven van een 

uitstekende visie en levendig combina- 

tievermogen, heeft men gemeend, deze 

geestesproducten dienstbaar te moeter 

maken ten behoeve van den Ned. Iod 

Spitfire-collecte, en ze te dien einde 

als briefkaarten in deo bandel te bren- 

geo. 

De prijs van deze beide briefkaarten 

is gesteld op een mirimum van f0.20 

per stuk, terwijl de opbrengst gestort 

zal worden in bet Spitfirefonds, 

Te Soerabaia zullen de briefkaarten 

verkijgbaar worden gesteld in tal van 

boekwiokels. De ceotrale distributie 

der kaarten berust in handen van 

Mevrouw D. Rietzschel—van E'dik, 

Simpang-hotel, Soerabaia, aan welk 

adres schriftelijk bestellingeo kunnen 

worden gedaan van tenminste 25 stuks. 

De verrekening van de opbrengst wa- 

re te doen geschieden door middel 

van postwissels, gericht aan b»venge- 

noemd adres voorzien van de aantee- 

kening ,»Briefkaart-collecte t. b. v, 

het Ned. Ind. Spitfirefonds”. Ter ver- 

gemakkelijking van de admibistratie 

wordt verzocht, elk dezer postwissels 

te doen strekken ter verrekening van 

hetzelfde aaotal kaarten, als waarvoor 

de bestelling is gedaan. 

Wjj plaatsen hierbij een opwekking 

om deze briefkaarten te koopen, wel- 

ke uitstekend als vacantiegroeten of 

volkstafereeitjes, 

met 

  

voor de a.s. Kerstdagen en ter gele- 

genheid van de jaarwisseling gebrukt 

kunnen worden, Verder doen wij de 

suggestie aan de hand, door Uw kio- 

deran een kaart te doen zevden aan, 

»een” soldaat vao de Geallizerde legers 

Engeland. Bokele 

hulde ea saamhoorighcid op de adres- 

zijde zulleo bet moreele effect van de- 

ze attentie nog belangrijk kunoen ver- 

ia woorden van 

hoogen. 

Teveinde een z00 groot mogelijke 

bekendheid te geven »an het sympa- 

thieke idee om middels deze briefkaar- 

ten dit doel te s eunen, 

dewerking iageroepen van den Gou- 

verneur van Oost Java, die onmiddel- 

lijk bereid gevondeo werd, dit plan te 

ondersteunen, terwijl Mr, Spit, Voor- 

Zitter van de diverse fondsen te Ba- 

Z.H.Ed. Geser. 

werd de me- 

tavia ook door werd 

ingelicbt. 

Versilag omtrent den economischen toestand in de resi- 

dentie Kediri gedurende het 3e. kwartaal van 1940. 

  

  

  

  

    

      

  

      
  

  

Aan- en afvoer in tonoen. ioer S.S. 2)per K.S:M. 

Afvoer in tonnen. Aanvoer in tonner. 

3e kw.”39/2e kw. 4013 kw."40 32 kw. "39122 kw 403e kw. 40 
. 

pia bab 1: 11408 aa — 073.5 | aris | 5785 

adi, en: gaoah:..o 48 | 2815 19.55 0.65 035) 24.75 

Ru 1. | 240 115 | 2148 . 725 | 46 

Niat 21 381.7 6925| 43815 | 43.45 | 286.5 | 48.85 

Cak 1. | 2201 1806 | 2557 4526 38545 | 6778.5 

opa 2. | 42.25 495 07 — ea — 

Coprahboengkii h Tn 22, ya 5 | ia 2 

1 8 1 2 - 23 

Klappers 2) Gas P3 2s | £ - — 

Ku ti 1. 2615 23445 | 3296.5 79 13 178 
appa 2) 77ash 924 9155| — Ia 

, 1.1 273 15 | 5705 | 235 | 6 594 

Ketjang av. 7 | 19355 135) 5247 1.2 | 29 2.35 

Karjangboengkil 1 780 1227 5 caz — ia - 

Katjango'ie n Ta 817 1 54 — — 

Brandbout ) 427 | 281.5 383, 31 El a 120 

1. |i361 290.5 | 2153 28 624 — 

Kedele z| “sias| 257 | — 0.2 tas — 

Gaplek n 562.5 1 23 | 465 2g ! 233 

Mai 1 cai 2 3 51 1 

2 2| 70 3as| 24.2 — — - 

1.1 2725 | 3975 | 1621 53.5 815 82 

Ini. suiker 2 — & 135| 02 1535| 005 

. 1.1 3275 | 3005 | 4387 19 35 10 
Inl. strootjes 2 | — 2 0.2 9.55 525| 13.05 

Isl. tabak LI 9 Pe 5 3 0 

Aaostekers | 23 3 395 . — z 

'Tapiocameel 5 Ta 1 | 6600 1807 2 C | — 

— — — | — 

Runderen/Butfels" 38 st, 2 st. 5 5 - | - 

| 

Volkscredietwezen. 

A.NV.B. bedrijf (exclusief rekeningcourant crisisbedrijt 

en grondwoekerleeningen). 

32 kw. 1939 2e kw. 1940. | 3e kw. 1940, 

| 

Uktstaand bedrag |f 572.2091,- £ 688.987,- |£ 608857.- 
Aantal leeningen » 22.021,- » 33 387,- ». 26 730,- 

Uitgeleend » 184.302,- » 202.129,- |, 191.229,- 

Terugbetaald « 209.105,- » 177.511,- ( 269.848, 
Leeoingsexcedent » 24.803,- “24 618,- 78.619,- 

Achterstand » 27.085,-4470/0) |». 29 884, (4.33”, oa »37.296,-(6.12”/)     
  

stegen de terugbetalingeo. De uitlee- 

ningen ia verslagkwartaal Iiepen eenigs- 

zins terug, hetgeen zija oorzaak vindt 

in de omstandigheid, dat met de lee- 

Ningen voor polowidjogrondbewerking 

minder groote bedragen gemoceid zija 

dan die voor de sawawpadigrondbe- 

werking. 

De afbetalingen van de grondwoe- 

kerleeningen in Papar vinden nog 

Door het afkomen van den see steeds voortgang: op bet oogenblik 

staat nog een bedrag uit van f6 249,— 

verdeeld over 497 leeners, waarvan 

acbterstallig is f 2.089,— verdeeld 

over 203 personeo. 

De grondwoekerleeningen in het 

Regentschap Toeloengagoeng bleven 

slecht biaonenkomen. Op het rog uit- 

staande bedrag van f 3.536,— of 

36,7”/2 achterstallig. 
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Wil Uw 

Soms gebrek aan vitaminen ? 

AenBenC en D? 

Weet U er geen raad meer mee? 

toestel niet meer dienen? 

Ss Service oldberg's Super Radio 

Die specialist voor zoo'n geval is, 

Komt U helpen uit den nood! 

Reat Uw toestel van den dood! 

Radio - Goldberg 

Java's Grootste Dag- en 

Nacht Radio - Service 

99 

Hooftdstraat 51 - Kediri - Tel. 70. 

Residenislaan 37 - Madioen - Tel. I!O. 
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VENDU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS 

J.G.W. DEKKERS KEDIRI Teletoon 250 

PLAN mama pama 

  

  

  

Emballeeren 

(Ook voer Europa en ds buitengewesten) 

Transporteeren, Meubelmakerij 

Handel in Nieuw- en Agentschap : 

Tweedehandsch Meubilair. Java Koeikasten. 

  ce aan 

EEN PRACTISCH, HANDIG EN KOSTBAAR 

WERK VOOR EEN LUTTEL BEDRAG! 

DE AUTOWEGEN -ATLAS 
van JAVA MADOERA en BALI 

1 3.25. 
io 5 kleurendruk 
op stevig ivoorcarton 

met Cartonnen omslag en !irnen rug 

op Sebaal 1: 500.000 
in totaal 9 aansluitende kaarten compleet bi'ge 

waario opgenomen: 
alle berijdbare wegen 

Kilometerafstanden var plaats tot plaats 

Hoofd-Afstandstabel voor grootere afstarden 

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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5 bouwen van bijgebouwen met erfafe | in verband met de abnormale stijgiog 
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NA 55 

      

    

— RICHE THE 
No, Heden en Morgenavond. 

Universal vuurwerk van geestigheden 

.My little 
met de popw'are filmactrice MAE WE 

MAE WEST, de geestige spotster, 

turen met een gemaskerden bandiet en 

te treden.... Wat hieruit voortvloeit, 

deze film te komen zien 

ATTENTIE! Zate 

ZLondag 24 en Maandag 25 Nov. 

UNIVERSAL vroolijke en amusi 

.TROUWEN 
met ROGER PRYOR - ESTHER RALSTON — 

Chickadee” 
ST en de groote komiek 
die met de gebeele wereld 

rdagmiddag 4.30 u. Extr 

ante film 

IS GOKKE 
migheid van een Russische schoone, maar op manscbouwelijke wijze doet 

getemd behoort te Wordeo. Een bijzondere film, die men 

  

WV.C. FIELDS in de hoofdrolleo. 
een loopje durft te nemen, beleeftavon- 

FIELDS probeert haar te sredden” door met baar 

Is cen aaneenscbakeling van vroolijkheid ! 

1 Voorafgegaan door cenige zeer nardige bijfilms! 

VALERIE HOBSON e.v.a. 

     

  

(De blonde Kemphaan) 

iv het buwelijk 
Wij raden een ieder aan, 

a Voorstelling! 

N” (Strange Wives) 
Een film over de onstui- 

zien hoe een recalcitrante vrouw 
niet missen mag! 

  

  

De lang 

met de beroemde karakterspeler 

LYA LYS ev.a. 
leend aan de authentieke stukken der 

De meest verbijsterende en ontbul 
Justirte 1! 

MAXIM THEATER 
Vansi Heden i/m Dinsdag 26 Nov. 

NS OF A NAZI SPY” 
verwachte Wereldschlager 

»”CONFESSIO (Bekentenissen ) 

EDWARD G. ROBINSON — GEORGE 
Ilende film, weike Amerika ooit durfde te maken, ont- 

Komt allen, zonder uitzondering, zien deze geweldigste 

van een Nazi Spion 

filmsensatie van alle jaren tezamen | 

ATTENTIE! Komt Vo 

N.B.! Zoodagmorgen 

Maandagmiddag 4: 

VOORTZETTING van 

Zaterdagmiddag 4.30 u. 

egtijdig: het loopt st 

Aanvang der voorstellingen precies Tu. 15 en 9.45 u. o.m. 

Extra Voorstellingen! 10u. 
.30 u. 

en van e 

  

SANDERS — PAUL LUKAS — 

orm! 

    

  

  

Desabanken. 

3e kw. 1939. 2e kw, 1940. 3e kw. 1940. 

T 
Ultstaand bedrag f 124.864.- f 139 348.- f 144688.- 

Ungeleend » 124.575.- » 141.847.- » 148.196.- 

Terugbetaald » 120185.- » 135.915.- » 143.456.- 

Leeningsexcedent » 4 4.390.- 4-5 932- 05 393.- : 

Acbterstand 3.103 (2509) 1» 2.857.-2,0510)| » 2.679.-(1,8”/)           
  

D3 cijfers der desabanken verschil- 

len weinig van di» over het vorig 

kwartaa!, De achterstaod bleef terug- 

loopen en bedroeg nog slechts 1. 8/2 

van het uitstaand bedrag. 

Het loemboengbedrijf vertoont eeo 

normaal beeld, de terugbetalingen ver- 

Iiepen naar weoschj alleen in 'Toe- 

loengagoeng bestaat nog een vrij be- 

langrijke acbterstand, welke na het 

afkomen vao de aldaar belangrijke 

bonorowo-oogst zal worden vo!daan. 

  

Begrooting Stadsgemeente 

Kediri, 

Het ontwerp-begrooting van uitga- 

ven en ootvangstea van de Stadsge- 

meente Kediri voor bet dienstjaar 1941 

Is thans gereed gekomen en zal in de 

aanstaande Raadsvergadering bespro- 

ken worden. Volgens het ontwerp 

sluit de begrooring voor 1941 met 

een totaal van f 204, 460, — terwij! 

de begrooting voor 1940 met een to- 

taal sloor van f200. 039, —. Het ver- 

schil ad f4. 421,— is voornamelijk toe 

te scbrijven aan het overschot in ba- 

tige saidi vao vorige jaren. Voor de 

begrooting het dienstjaar 1940 

was slechts een bedrag van f 22.794, —. 

zijade bet restant batig saldo over 

1938 beschikbaar, terwijl io de be- 

grooting voor 1941 bescbikt kan wor- 

den over het batig saldo over 1939 

ten bedrage van f 20. 450, —. 

van 

Het aandeel in de opbrengst van 's 

Landsmiddelen is gefixeerd op 100 '/s 

van het basisbedrag vastgesteld bij de 

regeling der financieele verhouding, 

dus op f84. 218. —. 

Mocht in vorige jareo nog de hoop 

gekozsterd worden, dat in 1940 de 

tusschen Land 

Locale Ressorten definitief haar 

beslag zou krijgen, bet iotreden van 

den bet Land 

voor onverwacbte evo zeer hooge uit- 

financieele verhoudin3 

en 

oorlogstoestand, die 

gaven stelr, noopte de Regeering de 

tal 

sorteo (w.o. Kediri) weer terug te 

tot de ia 1938 becijferde 

basisbedragen, ja zelfs aan die Ressor- 

vuitkeeringen aan van Locale Res- 

breogen 

ten te verzockeo vrijwillig nog meer 

in 's Lands kas terug testorten, tenzlj 

dit tot ontwrichting vas dea Localer 

arbeid zou leiden. 

Hiermede is de financieele verhou- 

kan, bij verergering van de polilieke 

situatie de Pacific, voor 1941 

zelfs niet op uitkeering van het basis- 

bedrag gerekend worden. 

Dit alles dwingt voor 1941 weer 

een groot bedrag voor onvoorziene 

uitgaven aan te houden, opdat - mocht 

ooverhoopt de uitkeering uit 's Lands- 

middelen nog lager worden dan thans 

geraamd - de ergste gevolgen van deze 

vermindering afgeremd-eo ontwrichting 

van Gemeentediensten voorkomen kun- 

nen worden, 

Er is nog cen tweede, die eea hooge 

post voor Onvoorzien poodzakelijk 

maken : 

Evenals in 1940 het voor Lucht- 

bescherming uitgetrokken bedrag van 

f250,— in den loop vaa dit jaar met 

f3. 000, — 

om tot een, althans voor het meest 

bedreigde stadsdeel, doeltreifende be- 

scherming te komen. z00 is het oiet 

onmogelijk dat ook in 1941 de uit- 

voering van andere beschermingsmaat- 

regelen tot groote onverwachte uit 

gaven leidt. 

verhoogd moest worden 

Wjj denken hierbij o. a. aan een 

eventueele oprichting vao Stads -of 

Landswachten, sanschaffing van uf- 

weergeschut, of andere 

maatregelen, 

Regeerings- 

waarvan de uitvoering 

aan de Locale Ressorten wordr opge- 

dragen. 

Er is io de Gemeente-begrootingen 

uiterst weinig speliog 

Bj de behandeling van de begroo- 

ting 1940 moet opgemerkt worden 

dat del vaste uitgaven overtroffen 

worden indien een jaarlijksch terugko- 

men depostvan -f 10 A f12.000,— 

voor zware herstellingen in de be- 

grooting voorkomt, de vaste iokomsteo 

reeds met een f6 a (8.000,—, welk   
ding weer op losse scbroeven gezete c tekort tot nu toe altijd uit de batige 

saldi van vorige 

kan worden. 

Zouden deze saldi door onverwachte 

groote uitgaven vermisderen of ver- 

dwijaeo, dan moet onberroepelijk of 

tot een drastische bezuiniging eo ic- 

krimp'ng van den Gemeestelfjkeo ar- 

beid, of tot belastingverhooging over- 

gegaan worden om weer een siuitend 

budget te krijgen. 

Gezieo de steeds stijgende uitgavan 

voor Onderwijs en Gezondheidszorg 

(1937 respgcrievelijk 32.936,18 en 

f31.488,49, 1941 resp. f8 734,— en 

f35 436,—) kan dit moment bij onver- 

wachte tegeovallers niet ver meer van 

ons afiiggen. Weliswaar zijo voor 1941 

de inkomsten uit enkele onderdeelen 

hooger geraamd kunnen wordeo, aan 

de hand van de werkelijke ontvangsteo 

in 1940 ( Abattoir, Pasar, Rooigeld, 

Rijwielbelasting, Ziekenbuis e. a.) daar- 

tegenover staat een lagere raming van 

andere bronnen van irkomsten ( ver- 

makelijkheids-. Reclame-, Vuurwerk- 

belasting, Grondhuur e.d.). 

jaren gefinancierd 

Wat de uitgaafposten betreft in de 

begrooting voor 1941 zija de volgende 

nieuwe werken opgebracht : 

le, Voor bet betonneeren van de 

vangleiding in kampong Modjoroto is 

£ 4.000, — 

Dit werk zou oorspronkelijk gebeel 

gefinancieerd worden uit de Regee- 

ringssubsidie voor bet bandj.rvrijmaken 

van de west-helf van de Gemeente. 

'Toen echter deze subsidie geheel ten 

offer dreigde te vallenaan de plotse- 

linge hooge Laods- uitgaven voor de 

defensie, wzrd gemeend van deze 

bandjirvrijmaking te moeten reddeo 

wat er te redden viel. 

Dit noopte o,m. tot het voor eigen 

Gemeente) rekening semen van een 

onderdeel van dit zeer urgente werk, 

n.l. het betonneeren van de vang!ei- 

ding langs de uit de subsidie te bouwen 

Braotasdijk. 

2e. Voorts acht het College het 

noodzakelijk duiker bij de driesprong 

Bolowerti- Bioscoopstraat te verbree- 

den, de brug in de Aothony Fokker- 

straat te vernieuweo, terwij! in de 

kampong Banaran de hoofdaanvoer- 

leiding voor spoelwater gebetonneerd 

dient te worden teneinde het water- 

verlies te beperken. 
De totale kosten hiervan worden 

geraamd op resp. f 1.700,— (urt. 48) 

en f 2,000,— 

3e. Ia verbaod met de geringe woon- 

ruimte in de winkelgalerij, wordt het   

    
scheidingen weaschelijk geacht. 

Bijkens art. 57 worden de kosten 

op £ 1,500,— geraamd. 

4e. Tenslotte is op art. 68 een be- 

drag van f 500,— opgebracht voor 

den bouw van 'een kleedkamer en ma- 

terialen-bergplaats op bet Juliana Jeugd 

Sportterrein zoomede aanscbaf van 

sportmateriaal, ter bevordering van de 

lichamelijke ontwikkeling van de school- 

jeugd. 

Zware herstellingen worden noodig 

geacht aan de Semampirstraat en Ba- 

lowertistraat, met een raming van 

f 8.500,— welke straten van ezn 

nieuwe asphaltlaag zullea worden 

voorzien, 

Voor kampongverbetering (art. 44) 

is cen bedrag van f 3.000,— uitge- 

trokken voor”het verharden van 3 rij- 

wegen ia de Kampongs Bandjarao en 

Djamsaren en het aanleggea en ver- 

harden van eea voetpad ia de kam- 

pong Ngadiredjo ter bestrijdiag van 

het gtof- ea modder bezwaar, 

Op art. 58 (kosteo in verband met 

de stadsuitbreiding en verbetering) Is 

wederom een bedrag van f 1.500, — 

opgebracht voor eventucele aankoop 

van grondeo. De Technische Dieast 

is dit jaar met bet op kaart brengen 

van de Oemeente schaal 1:5000 ge- 

reed gekomen, zoodat oa inwerkingtre- 

ding vao de bioneokort ia den Raad 

te bebandelen nicuwe Bouwverorde- 

ning met de opmaking en uitvoering 

van een Stadsplan begoonen kau wor- 

den. 
Voor oefeningen van LB-dieasten 

en onderhoud van materialen en schuil- 

kelders wordt f 250,— voodig geacht. 

De op art. 64 geraamde uitgavea voor 

le 
der brandslang-prijzen en de veelvul- 

dige ocfeniagen der L.B.D.-brandweer, 
'Zooals reeds eerder vermeld, ver- 

tooneo de ultgaven voor Onderwijs 

en Gezondheidszorg een voortdurende 

stijging. 

In de loop van 1940 is begonnen 
met de verloskundige propaganda en 

het geven van hygienische voorlichting 

aan de Inheemschbe bevoiking. 

Voorts moesten de ramingen van 
art. 81 (kosten medicijnen en verband- 
stoffen) en art. 82 (voedingg- en 

brandstoffen) aanzienlijk verhoogd wor- 
den in verband met de prijsstijging 

van m-dicijoen en voedingsmiddelen' 

De uitgaveo voor Onderwijszorg zija 

eveneens toegenomen : als gevolg van 

de groote toeloop van de leerlingen 

naar de Vervolgscholen moest bet 

aantal Onderwijzers worden uitgebreid, 

terwijl voorts tot bijbouwing van les 

lokalen aan de Vervolgscholen Nga- 

diredjo en Boerengan moest worden 

beslaten tot een bedrag van f 2.250,— 

(vide) art. 102). 
Ook zzl in v:iband met de uitbrei- 

ding van bet Volksonderwiis in de 

Gsmeente, de subsidie aan het desa- 

schoolfonds verhoogd dienen te wor- 

den f7 421,— (vide art. 103). 
Verder beeft het College gemeend 

op art. 107 een bedrag van f 300, — 

op te moeten brengen, vooreen proef- 

neming met een openbare leeszaal 

(eventucel met bibliotheek ). 

Bij de goedkeuring van de begroo- 

ting voor 1940 heeft het College van 

Gedeputeerden in overweging gegeven 

in den vervolge een zeker bedrag te 

reserveeren voor vernieuwing van ka- 

pitaalsobjecteo. 

Gezien de onzekere toestaod van 

Lands-en Gemeente finaccien en in 

    
  de Brandweer zija verhoogd tot #1.000 | verbani met het feit dat enkele ob- 

Radioluisteraars, 

wordt lid van den Bond van Radiolulste- 

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. 
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4. 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- 

| -elfde 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. 

aa 
an



  

jecten binnen afzienbere tijd vernieu- 

wing behoeveo, wordt derhalve voor: 

gesteld voor dit doel f£1.000, — te 

reserveefen. 

Mutatie. 

Naar we vernemeo, is de beer C.F. 

Cramer beroemd tot Controleur bij 

het Verkeerswezen van de Proviocie 

Oost-Java te Soerabaia ter vervanging 

van den heer W.G. Loppies, die voor 

den militairen dienst is opgeroepen. 

'Te werkzaam gesteld als hulpkeur- 

meester vOor bet abattoir van de Stads- 

gemeente Kediri, den heer R. Soedarno, 

tevoren leerling-keurmeester te Soera- 

baia. 

Besmettelijke Ziekten. 

Het wekelijksch rapport van den 

Residentie Arts omtrent besmettelijke 

ziekten in de residentie Kediri, Juid! 

als volgt : 

Typhus Abdomivalis. 

Kediri 6, Blitar 1 es Tozloezgagoeng 

3 gevallen, in het geheel dus 10 ge- 

vallen. 

RICHE THEATER 

Hedes 22 en Zaterdag 23 Nov. 

New Universal's vuurwerk van gees- 

tigheden 

DE BLONDE KEMPHAAN” 

(My Little Chickadee) 

met een sterke roibezetting. 

Daar is ze cindelijk weer! De gees- 

tige spotster Mae West die met de 

gebeele wereld een loopje durft te 

nemen. 

MAXIM THEATER. 

»Confessions ot a NAZI SPY" 

(Bekentenissen van een Nazi Spior) 

met Edward G. Robinson in de ster - 

tol zal vanaf 22 tot en met 26 Nov. 

in het MAXIM THEATER op bet 

doek gebracht worden. 

Het is cen sersationeel e xpos&e van 

de directe militaire eo maritieme spi- 

onnageverrichtingen door Nazi-agen- 

ten in de Vereenigde Staten, zooals 

  

  

    

ze kortgeleden ontbuld werden ia de 

geruchtmakende zaken te New York, 

Los Angelos en de Pavama Kanaalzo- 

ne. Leon G, Turrou, de beroemde 

gewezen G. Mao, diende als techoisch 

adviseur voor deze kolossale Warner 
Bros film. Anatole Litvak. de bekende 

regisseur van enorme filmsuccessen als 

nThe Sisters” en ,,Mayerling”, voerde 

de regie: de rolbezetting is uitgebreid 

en bevat naast Robinso», in de leiden- 

de rollen o.3. Paul Lukas, Francis 

Lederer, Lya Lys, Dorothy Tree, Hen- 

ry O'Neill, George Sanders, Heory 

Victor, Orace Stafford ea honderden 

anderen. Robinson speelt de rol van 

dea G. Maa die de Nazi-spionnenbea- 

de ontmaskert en vier van haar leden 

doet veroordeeleo. Lukas speelt als de 

dokter die aan het hoofd van de bzo- 

de staat: Lederer is de sinistere Nazi- 

verrader, en Lya Lys is de exotische 

schoonbeid die baar charme aanwendt 

om de gewenscbte inlichtingen voor 

de Nazi's te verkrijgen. Deze film 

toont ons de duistere, verraderlijke 

campagne welke Hitl r's trawanten in 

de V.S. op touw gezzt hebben, met 

het doel de democratische instellingen 

en het militair gezag te ondermijoen. 

Ba de flm toont verder, dat de spion- 

nenbedreiging er nogsteeds zeer groot 

is en dat voor elke spion, dieer voor 

bet gerecbt gebracht werd tijdens de 

recente zakeo te New York, Los An 

geles en de Panama Kanaalzone, er 

nog bonderd anderen zijn die op uit- 

gebreide wijze stiekum voortwroeten. 

SPORT. 
VOETBAL. 

DOHO — Ouick 

Als voortzetting der competitiewed- 

strijdeo zal op Zondag a.s. een ont- 

moeting plaats hebber tussch-n Doho 

ea Ovick. 

Melkonderzoek. 

Het melkonderzoek door de Gemeente Veearts op 16 November 

1940 heeft het voigende resultaat opgeleverd : 

  

Naam en woonplaats (semeostetios | Hoed. heid. Naa 

1. Mevr. Bosveld, Meritjan zeer goed goed voldoende 

2, Cordier de Croust, Seloredjo Zeer goed goed goed 

3. J. Gaillard, Semampir voldoende goed goed 

4. Hao Gwan Kiet, « Paree goed goed voldoende 

5. Hotel ,Paree” 3 goed goed voldoende 

6. Nio Tiauw Hie - goed goed voldoende 

7. Mevr, Schrauwen, Madjenang zeer goed zeer goed goed 

8. Tjioe Sian Bo, Dandangan voldoende zeer goed voldoende 

9, Vrouwe Tini, Bantengan goed goed voldoende 

  

Duidelijker. 
Vervolg. 

Er zijo waarscbijolijk nog lezers die 

twijfelen aan de juistheid van de 

geschetste Italiaanscb- Griekscbe affaire, 

er op wijzend, dat toch het Derde-Rijk 

nadrukkelijk en nog eens, en weer 

eens, meedeelde, dat hetgeeo Itali in 

Griekenland onderneemt de goedkeuring 

van Duitscbland wegdraagt. Men late 

zich niet van de wijs brengen. Men 

vrage zich eens af, wat Duitschland 

op terzake gesteide vragen aoders zal 

moeteo. antwoorden. Verwacht men 

soms van Hitler dat hij ronduit der 

wereld kond zal doeo, dat bij naar 

Florence is gereisd om Benito aan bet 

oor te trekken eo dat hij den gang 

van zaken betreurt, erger nog, dat bij 

Benito den grootsten ezel vindt die 

hij ter wereld kon tegenkomen! Nee 

heuscb, dat is weer datzelfde grapje 

van Iya 3 dat wij gisteren als voor- 

beeld gebruikten. 

Niet ultgenoodigd. 

Er zija nog meer manwijzingeo, die 

allen wijzen in de richting van een — 

breuk is wat sterk — maar dan toch 

weijving tusscben Hitler en Mussolini. 

Wij schreveo reeds dat Benito niet op 

de bestuursvergadering van oppergang- 

sters werd genood. Gisteren nog stond 

in de telegrammen te lezeo, dat Itali 

nog steeds ,,vurig hoopte” te zullen 

worden uitgenoodigd. Hij werd dus 

niet uitgenoodigd, precies zoOals wij 

wel dachten. Afgezien van het feit, 

dat Benito alsnog te elfder ure, of na 

het vertrek van Molotoff gefaviteerd 

zal worden om-de vergadering in de 

galerij bij te wonenj is alleen bet feit 

al, dat men hem oiet dadelijk uitnoo- 

digde een bewijs dat wij goed gezien 

hadden en dat Hitler hoogst onistemd 

is over de Hongietocbt door ltal& in 

Griekenland opgezet. Het telegram 

hierboven vermeld accentueert het 

geval. Het is al: het ware een klap 

op de andere b..... . van Benitootje 

die ioktvischje wilde speleo. Om vol- 

ledig te bijjven moeten we ook nog 

wijzeo op bet simpele telegram waarin 

melding gemaakt wordt over de be- 

staande groote ,viifde-kolonne” in 

Griekenland, en waario uitdrukkelijk   werd gewezen op datgene waar wij   

reeds cerder op wezen, dat er waar- 

schijolfjik in geen ce ander land z00'n 

prachtige ,vijide-kolonoe” bestaat a's 

Griekenland. 

Maar terzake. Ec zija oog meer 

amowijriogen die wijzeo in de aan- 

gegeven richting. 

Roemenit zoekt een vriend. 

bezoek 

Aotonescu aan Rome. Roemenig weet 

eigenlijk niet goed wat het begonnen 

is co z0ekt nu een uitweg. Een van 

die uitwegen is natuurlijk een pauwer 

aanhalen vao de bandeo met Italig. 

Ook Roemenig zal overwogen hebben 

dat Iralis en Duitschland elkaar ten 

langen leste in de haren moeten vlie- 

Daar is eerstens het van 

gen, en dat als €in van de twee er 

straks gunstiger afkomt dan de andere, 

dit de Italianen zullen zijo. De geal- 

licerden toch, hebben altiid nog een 

zwek plekje voor de Italianen in bet 

bart. Zij zien de aansluiting van Itali& 

bij de as als zuiver het we-k vaa 

Benito en tegen den wil van laat ons 

zeggen 800/p van bet Iraliaansche volk. 

Bovendien is daar bet Pausschap in 't 

oude Rome. Hoe ook, we kunnen niet 

vollediy zijr, Italiaansche 

vo'k kunpen verzachtende omstandig- 

voor het 

heden worden gevonden, hetgeen dan 

Je met Italig verbonden 'arden mede 

minder ten kwade zuileo komen. 

Roemeni#, dat inderdead riet kan 

overloopen naar de gealliderden, zoekt 

nu den tusschenweg en zal aansluiting 

z0cken bij de Italianen. Heeft nu te 

zTijoer tijd het groote gebeurer plaats, 

dat Itak& de zijde der verbondenen 

zal kiezeo (er zija tusscbervormen, wij 

komen daar straks op terug ), dan is 

ook voor Roemeni&# rog niet alles 

verorer. In elk geval bestaat eea 

groote kans op berstel van vol'ed:ne 

onafsarke lijkheid. 

lo veiband met 

zien wij de samenkomst te Rome voor 

het bovensaande 

niet minder gewichtiy aan dan de   

an 
aa 

Bekendmaking. 
De Loco- Burgemeester van Kediri 

maakt ingevolge artikel 128 lid 2 der 

Stadsgemeente-ordonnantie bekend, dat 

de begrootingsrekening van Uitgaven 

en Ontvangsten van de Stadsgemeente 

Kediri over bet dienstjaar 1939, van 

af heden gedurende 2 weken op zijn 

kantoor ( Gemeente-secretarie) voor 

cen ieder ter inzage is neergelegd, 

Kediri, 22 November 1940. 

aa 

sameokomst te Berlija tusschen Molo- 

toff en Hitler. Misscbien geven wij 

wat belangrijkbeid betrefr, de Rome- 

confereotie nog de voorkeur. Immers 

van de conferentie te Berlijn verwachten 

wij weinig opzienbarende resultaten. 

Rusland zal zich op de viakte blijven 

houden,  terwijl te Rome besluiten 

kuonen worden getroffen van immens 

belang voor de vaaste toekomst 

Nog zijn we er niet. Er is nog een 

aaowijzing. 

Hongarije zocht denzelfden 

vriend. 

Destijds mochten wij reeds uitleggen 

hoe de politiek io Hongarije bet beeld 

z0u geven van een draaiscbijf met 

kleuren. Men zal deo indruk krijgen 

dat het gcheel 

dan te ontdekkeo dat tensiotte toch 

naziistisch wordt, om 

het naz'isme hetafiegt. Borkeoau heeft 

Onsdatzeer kostlijk uitgelegd. Hoofd- 

zakeliik komt 'c hisrop neer, dat de 

regeerende klasse in Horgarije cog 

sreeds is de klasse der groote grond- 

Z0 

staf en din wordt er een Joodsche 
bezitters. 1u en dan leggen zij 

steeds 

    

opoe gevonden maar weer 

komen de yrootmeci ische 

Gonservatieven op hun pootjes tr cbt 

ea behesrschen zij deo toestard weer. 

Wordt vervolgd 

aa 
an 

  

ATTENTIE!! 

Wederom verkrijgbaar 

      

Prijs 11,50 per expl. 

bij de 

Kedirische Snelpers Drukkerij. 

”———————
 

    

  
    

   
PROTESTANTSCHE KERK 

Hollandsche  Kerkdiensten. 

24 Nov. 9 u.v. mw. Blitar 

Ds. Ph. v. Akkeren 

7 u.300.m. Kediri idem. 
ia 

Malecische Kerkdiensten. 

H.B. Matulessy. 

23 Nov. '40 Toel. agoeng 9.30 uur n.m. 
(Voorbereiding) 

24 Nov. '40 » 8 uur v. m. 

(H. Avondmaal) 

OOST - JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEN 

lederen Zondag, 

Ye Kediri 

Toeloengagoeng, Ngandjoek, ea, te 

Paree 7 30 uur n.m. 

ROOMSCH.-KATHOLIEKE KERK 
tederen Zondap 

le H. Mis 6 aux v 

7.30 uur     
  

9 uur v.m. 

(Baloewertistraat), Blitar, 

  

2e H. Mis 

. Lof 5.30 uur a &. 
te Biltar 6 ». m. Stille H. M 

7.30 uur v.a Hoogmis 

5.30 uur na. Lof 

  

icht Kath. Javanen 6 uur ».m 

TOKO GG. 
BOMBAY-WINKEL 

  

Verkrijgbaar 

Nieuw en goedkoop s'of 

voor 

Gordiinen en 

Portier's 

T. NATHIRMALL 
Kane An aa EN 

TE HUUR 
Bandarlor No. 9 

Wegens ver 

Ben aroot huis met gr 

  

achtererf — — — - 

f 30,— 's maands 

e1 Novemb:r 1940 

te bevr. Ked. Snelpers Telf 83 

    inja 

  

TENG HONG TIIANG UNY NY Re NN 

VENDUHOUDER - COMMISSIONNAIR 

MEUBELMAKER 

TRANSPORT — ONDERNEMING 

KEDIRI 

  

Klentengsiraat €4 — Telat, D 

Adres voor: 

Moderve en antieke meubels. 

Staalmeube!s en ledikanten ver- 

chroomd of gelakt. 

Twcedehandsche 

Emballeeren en transporte 

meul 

    

  

Huizen en eentennisbaan te huur: 

kelan 7 

garage en bi 
een mooi woonbuis, P 

comp!ete indeeling met 
cebouwen p.m. f 15,— 

een mooi woonhuis, Bios 

straat 2A, 
garage pas 1 
t 22,50 

coop- 
complete indeeling met 
maand gebruikt p.m. 

een mosie tennisbaan VOUT 

Woensdag en Zaterdag 

achter Snelpersdrukk 

6,— 

Dinsdag, 

2 4 j p.v. 

  

  

  

LUCHTBESCHERMING 
Beveiligt U tijdig!! 

Wi leveren : 

VER ANDKISTEN 
in verschillende grootten en prijzen, voor auto, gezin en bedrijf 

RESIDENTIE APOTHEEK KEDIRI 
TELEFOON No. 

    Ba ea aa ga nina en ai



        

Bultenlandscb oversicht overgenomen lt het 'Soer. Hbl 

NIEUW GRIEKSCH' SUCEES 

  

Aan Epirusfront breken Grieken door: 
Vluchtende Italiaansche troepen 

worden achtervolgd, 
  

Londen, 21 Nov. (Reuter). Volgens 

radio-Athene braken de Grieksche 

troepen aan het Epirusfroot definitief 

op verschillende punten door de Ita- 

liaansche linies heen. 

De vluchtende Italianen werden ach- 

tervolgd. 

Athene, 21 November (Reuter). Het 
scbijot, dat Argyrocastro en Tepeli — 

dat op een afstand van 30 K.M. meer 

naar het binnenland in Albanig is ge- 

legen — de onmiddellijke operatiedoe- 

len der Grieksche troepen vormen. 

Zouden de Grieken erin slagen deze 

plaatsen dan zijo de 

Italiaanscbe troepen aan de kust in 

Midden-Albanit afgesoeden. 

te veroveren, 

De ,nieuwe orde”. 

Berlijin, 21 Nov. (U P.). 

kringen is men van oordeel, dat Roe- 

menig evenmin als S!owakije zal wor- 

den uitgenoodiyd om toe te treden 

tot het Duitsch-ltaliaansch Japansche 

pact, doch het wordt waarscbijolijk 

geacht, dat de eenof andere overeeo- 

komst zal wordeo geproclameerd, 

waarin beide landen hun aansluiting 

bij de Duitscb-Italiaansche orde zou- 

den vastleggen. 

In vele 

Het vertrek van Ciano uit Weenen 

Wwordt een bevestiging geacht van de 

meening, dat Itali# geen werkzaam 

aandeel zal bebben in het bezoek van 
de Roemeensche en Slowaaksche ver- 

tegenwoordigers. 

In politieke kringen te Berlija wor- 

den de mogelijkheden van een bezoek 

van dea Joegoslavischen minister van 

Buitenlandsche Zaken, Cincar-Marko- 

witsj, op voorzichtige wijze beoordeeld. 

Joegoslavi& is momenteel de eenige 

Balkan-mogendhbeid, die de afgeloopen 

week geen staatsman naar Duitschland 

of Italig heeft gezonden. 

Het is onmogelijk te zeggen of 

Joegoslavit binnenkort ten minste zijo 

moreele aansiuiting bij de nieuwe orde 

zal verkondigeo. Men berionert er 

echter aan, dat Duitschland insisteert, 

»dat de reorganisatie van Europa de 
deeloame van alle Buropeesche mo- 

gendheden, zonder uitzondering, met 

zich brengt"”. 

De ,Birsenzeitung” zegt: ,,Het is 

gemakkelijker zich te laat bij de nieu- 

we orde aan te siuiten dan te vroeg.” 

Politieke actie. 

Londer, 21 Nov. (Reuter). Met Ao- 

tonescu op weg naar Berlijo, zijo er 

manwijzingen, dat nog cen land met 

Hongarije samen zal gaan in de aan- 

sluiting bij bet aspact. 

Het officieele Duitsche orgaao ,,Di- 

Pplomatisch - Politische Korrespondenz” 

geeft reeds bedekt te kenner, dat 

sandere landen” binnenkort deze richt- 

lija zullen volgen. 

Io een telegram uit Weenen aan 

Stefani wordt over de daar door Hi- 

tler gevoerde besprekingen geoordeeld 

als zouden deze bewijzen, dat de door 

Hongarije genomen stap .deel uit- 

maakt van een veelomvattend plan van 

politieke actie”, 
  

De diplomatieke actie 

In het Westen rust? 

Madrid, 21 Nov. (Reuter), De 

correspondent in Berlija van bet dag- 

blad ,Efe” meldde, dat ,,met het ver- 

trek vaa Suver alles erop schijat te 

wijien, dat de diplomatieke activiteit 

wat betreft West-Europa voorloopig 

afgeloopen is, Te verwachten valt, dat 

er wat bet Westeo betreft een korte 

pauze zal zijo, zoodat er later dezelfde 

gespanven aaadacht aan kan worden 

gewijd als thans op het Oostelijke 

vraagstuk is gericht,”" 

De reactie in Turkije op de 

Weensche besprekingen 

Istanboel, 20 Nov. Reuter). De 

Turksche pers bespreekt op sceptiscbe 

wijze de poging van de mogendheden 
kleine landen ia 

Europa te bewegen toe te treden tot 

een haastige overeenkomst ,,voor een 

nieuwe orde” 

Het dagblad ,,R&publigue” 

FEUILLETON 
SPAANSCHE DUKATONS 

(Spanish Doubloors) 

Uit het Engelsch 

van 

van de ,,as” om de 

merkt 

  

Camilla Kenyon 

28) 

In de but zelf vonden we ecen ruw- 

getimmerde bedstede, een kleine hou- 
ten tafel en een kast, gemaakt van 

Opgestapelde pakkisten. Eerst omdat 

ik dacht, dat we bier bij toeval de 

gehcime scbuilplaats van den een of 

anderen rooverhoofdman ontdekt had- 

den, was ik heel opgewonden. Zonder 

zich echter de moeite te geven, om 

mijo opinie tegen te spreken vertelde 

Mr. Shaw aan Cuthbert Vane z00, dat   
P: nZelfs Spanje een vrieod vao de 

pas", yaarzelt.” 

Het zelfde blad scbrijft: .Wezen. 

lijke Fraoscb-Duitsche samenwerking 

wordt ovmogelijk geachbt, 

De toekomst van Fraokrijk zal ver- 

zekerd worden in de kolovizo. waar het 

Dieuwe front van tegenstand langzaam 

maar zeker vorderingen maakt. Nu 

de uitslag van den oorlog in het voor- 

deel van Eogeland belooft te worden 

beslist zal Fraokrijk zich slechts een 

nleuwe krachtsinspanoing moeten ge- 

troosten voor zija bevrijding.” 

Het dagblad ,,Hakikat” schrejft: 

nDe bewegingen, die zich ia Fraok- 
rijk begianen te teekenen, zullen spoe- 

dig ten volle tot uitbarsting komen 

en dit zal zeker io het voordeel van 

Fraokrijk zijo.” 

Ook Slowakije ? 

Londeo, 21 Nov. (Reuter). Men 

verwacht te Londen dat na Hongarjje 

— en waarscbijaliik na Roemenit —, 

voorts nog Siowakije zich bij het 

ik bet hooreo kon, dat hier, jareo ge- 

leden, een copraplanter gewoond had 

en dat bij zich alleen verbaasde over 

't feit, dat een aanplanting, die te 

oordeelen naar de afmetiog, een rijke 

winst afgeworpen moest hebber, nu 

verlaten was. Natuurlijk begreep ik 

maar alte goed door zijo kalme, iro- 

nische manier van spreken, dat bet 

doodgewone verhaal ten doel had, om 

mijo rooverhoofdman - illusie naar de 

andere wereld te helpen. 

Na de afmattende sensatie van dien 

morgeo, haar overbienging per boot 

van de , Rufes Smith” oaar Leeward 

Island was bet me niet moeilijk ge- 

vallen om tante Jane, en via tante 

Jane Miss Browne tot het nemen van 
ceo paar uur welverdiende rust te be- 

wegen. Maar 't was tante Jane oomo- 
gelijk te rusten, voordat Mr. Tubbs: 

door een patent geneesmiddel dat ze   

tusschen de ,as” en Japan gesloten 

verdrag zal mansluiten. De premier 

van Siowakije wordt spoedig te Berlija 

verwacbt. 

Engeland. 
De aanvallen op Engeland. 

Wijaverspreid en onregelmatig. 

Londep, 21 Nov. (Reuter). De 

vijandelijke activiteit boven Engeland 

tijdens den afgeloopen nacht was wijd- 

verspreid, dech ongeregeld. De aan- 

vallen werdeo, biijkens het communigu€ 

van bet ministerie van Luchtvaart, 

met tusschenpoozen en op kleine schaal 

ondernomen. Bommen werden gewor- 

pen op het gebied van Londen, in de 

Midlands, in vele ver van elkaar ge- 

legen punten in de Zuidelijke helft 
van Engeland, op eeo puot in bet 

Noordwesteo van Engeland en in Zuid 

Wales. Ia verchillende steden in de 

Midlands ontstonden branden, terwijl 

door brisantbommen enkele 

werden vernield en andere beschadigd. 

Io dit gebied werd een aantal men- 

schen gedood 

gewond, Elders waren de aanvallen 

hoewel op enkele punten eenige schade 

werd aangericht, over het algemeen 

doeltreffend, terwijl het aantal 

dooden en gewonden zeer klein is, 

huizeo 

en anderen xerden 

Aanval op Midiands. 

Londep, 21 .Nov. ( Reuter). De 

Duitsche luchtaanva!, die gedurende 

Woensdagnacht op een stad in de Oo:- 

telijke Midlands werd gedaan, was de 
langdurigste die dez: stad tot dusver 

te verduren heeft gebad. Tijdeos de 

va den aanval gehouden telling ble- 

slechts zeven personen te zija 

gewond, van wie geen enkele doode- 

lijk, terwijl ook betrekkelijk geringe 

schade werd aangericbt. Een buitenge- 

Wwooo groot aantal bommen kwam in 

de omgeviag der stad terecbt ea ont- 

plofie op de velden zonder nadeel aan 

te richten. 

kea 

Bia 
De ,nieuwe orde” 

Zweedsche meening. 

Londer, 21 Nov. (Reuter). Het 

Zweedsche blad ,,Svenska Handelstid- 

ningen” schreef naar aanleiding van 

de ,nieuwe orde”, welke Duitschland 

zich voorstelt in Europa in te voeren: 

"De Duitsche leiders verbeelden zich 
toch zeker niet, dat de Tsjechen, 

Slowaken, Po'en, Norer, Denen, Ne- 

derlanders, Belgen en Fraoschen zich 

vrijwillig bij Hitlers ,,nieuwe orde” 

zullen aaosluiten ? Hiertoe zal geweld 

moeten worden gebruikt. 

Nog nooit zijn deze volken zoo 

solidair geweest in hun anti- Duitsche 

gezindheid”. " 

Italie. 

Ettore Muti neergeschoten 

Rome, 20 Nov. ( United Press. ). 

Uit betrouwbar? bron wordt vernomen, 

dat Ettore Muti, ex-secretaris van de 

fascistische partij j.I. Maardag na een 

bomzanval op Griekenland niet paar 

zijo lucntbasis is teruggekeerd. 

met veel moeite onder uit haar band- 
tasch te voorscbijo vischte, weer op 

krachteo gebracbt was. Doodernstig, 
met van dankbaarbeid glinsterende oo- 

gen dronk bij bet glaasje leeg, maar 

toen de deur van de hut zich achter 

cen gerustgestelde tante Jane gesloten 

bad, verdween hij met een beklagens- 

Wwaardigen trek op zijo gezicht en zija 
handtasch in bet kreupelhout, om zich 

met een siok uit de bekende dikbuikige 

flesch te troosteo. 

De booten van de ,, Rufus Smith " 

waren vertrokken: alle communicatie 

met de buitenwereld was nu voor ten 

minste zes weken afgesneden. Geen 
wonder, dat de gedachte aan zulk een 

volkomen isolatie me, terwijl ik geze- 

ten op een kisije met spijkers, zooge- 

baamd den zonsopgang zat te bewon- 

deren, me tegelijk beklemde en aantrok. 

De manten hadden "t druk met het 

Zwitserland. 

Fascistische organisatie in 

Zwitserland ontboden 

Bero, 20 November ( Reuter). De 

Zwitsersche bondsraad heeft den ,na- 

I tionalen bond van Zwitsers” ontbonden. 

Het motief voor'de ontbinding was, 

dat de nationale bond van Zwitsers 

onwettig is, en wel op grond van het 

feit, dat hij zich bezig houdt met bet 

in het geheim organiseeren van de 

Zwitsersche jeugd. 

Aloon-aloon straat 
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OLYMPIA 
Schrijfimachines blijven toch al- 

tijd aan de spits. Deze wereld- 
beroemde Duitsche machines kunt 
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raogschikken en wegbergen van onzen 

proviand en verdere expeditie-benoo- 

digdheden, uitgezonderd mr. Tubbs, 
die zich onledig hield met raad geven. 

Waarscbijnlijk was het een zeer ver- 

standige raad, ten mioste om de vijf 

minuten verzekerde bij iedereen die 

het hooren wilde, dat een enkel woord 

van zijo lippen ia New York voldoen- 

de was geweest, om geheel Wall Street 

aandachtig te doen luisteren. Edocb, 

Wallstreet is geen Leeward Isle ! 

Bindelijk, toen het zelfs tot den dik- 

buidigen mr. Tubbs was doorgedror- 

geo, dat hij genegeerd werd, z0cht hij, 

als laatste toevlucht, zijo beulen troost 

bj mij. Hy begon met me op de 

schoonheid van Aurora te wijzen, die 

zich juist, herboren, uit de omhelzing 

van Neptuous had losgemaakt. 

» Aurora Borealis, heet ze eigenlijk”,   vertelde hij me. ,, Maar vroeger werd   

Door eigen import zijn wij in staat de beroemde 

CARIBONUM producten, z. a. 

Carbonpapier in diverse soorten, 
Schrijfmachinelinten in alle breedten, 

Schrijf-, 

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

beneden Soerabaiaprijzen, s3 
te leveren. 
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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' 

OS SSS 050 
Nog alitiid In voorraad. 

vulpen- en stempelinkten. 

de , van” altijjd weggelaten. 

Gelukkig maakte de weikome uit- 

roep: , Ontbijt klaar ' een einde aan 

mr. Tubbs' mytbologische onthullingep: 

anders, vrees ik, was 't van mija kant 

tot een explosie gekomen. 

Zooals het nu eenmaal altijd in 't 

leven gaat: ook ditmaal ging de ma- 

terialistische guaestie v6Or. Voordat 

er aan schatgraven gedacht kon wor- 

den moest een behoor'ijk kamp wor- 
den opgeslagen : menschen moeten nu 

eenmaal eten, drinken en slapep, ook 

al liggen alle schatteo der aarde op 

nog geen meter afstand geduldig te 

wachten, 
Wordt vervolgd.
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