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Briefkaartcollecte t.b.v. het 

Spitfirefonds. 

Het is gebleken, dat de korte- 

lings in de dagbladen gepubliceerde 

aankondiging van de briefkaartcollecte 

t.b.v. het Spitfirefonds, tot misver- 

stand aanleiding beeft gegeveo, Hier 

en daar schijat ze n.l. aldus te zija 

uitgelegd, dat met de bestelling der 

kaarten tevens de verrekzoing moet 

plaats hebben. Dit is natuurlijk oiet 

de bedoeling geweest. 

Bestellingen, ook zonder 

begeleidende, geldzending, 

wordeo onmiddellijk uitge- 

voerd. Remise van de op- 

brengst behoeft pas plaats 

te hebben, als de bestelde 

kaarten verkocht zijn. 

In herinoering wordt voortes nog 

gebracht, dat de kaarten scbriftelijk 

kunnen worden aangevraagd bij Me- 

vrouw D. Rietzschel - van El “ik- Sim- 

pang hotel- Soerabaja. 

Alweer voor het Spitfirefonds. 

De schietvereeniging ,Oraoje Nas- 

sau"” alhier zal op 18 December a.s. 

cen groot schietconcours organiseeren. 

De opbrengst hiervan zal geheel ten 

goede komen aan het Spiifirefonds. 

Scbitterende prijzen zullea daarvoor 

ter beschikking gesteld worden. 

Mutatie. 

In de plaats van wijleo den beer 

D. L. Boulogne onderwijzer aan de 

Gowveroements Mulo alhier, komt de 

beer R.Puik, tevoren onderwijzer aao de 

le. Gouvernements Mulo te Bandoeng. 

De heer R. Soemodiwirjo, Mantri 

Politie B.B, te Semen wordt benoemd 

tot Assistent- Wedono van Blandoe- 

ngan, Modjokerto. 

Naar wij vernemen is Mej.Karmini 

Hoofd der Meisjes vervolgschool te 

Pandangars, op eigen verzoek te werk- 

zaamgesteld als hulponderwijzeres 

aan de Meisjesvervolgschool te Mo- 

djoroto. 

Besmettelijke Ziekten. 

Het wekelijksch rapport van den 

Residentie-Arts nmtreat besmettelijke 

ziekten in de residentie Kediri, luidt 

als volgt: 

Typhus Abdominalis Kediri 5, Blitar 

1 en Toeloengagoeng 3, dus in het 

geheel.9 gevallen. 

Door bliksem getroffen. 

Op Zaterdagmiddag j.l. werd een 

landbouwer, Ponidjan geheeten, af- 

komstig van de dessa Karanganjar 

Pesantren, door de bliksem getroffen. 

Hy werd op slag gedood, 

Op den zelfden middag werd in 

de buurt vao de onderdistrictsplaats 

Gampengredjo, en vrouw en baar 

kindje, die onder een wacht- buisje 

dichtbij een sawah onderdak zochten, 

eveneens door de bliksem  ge- 

troffen. Beiden waren bewusteloos en 

werden naar het G.B.Z. getranspor- 

teerd, 

DINSDAG 26 NOVEMBER 1940 

  

    

VOOR DE RESIDENTIE KEDIRI. 

  

VERSCHIJNT 
DINSDAG EN VRNDAG 

AGENTEN IN HOLLAND 
PUBLICITEITSKANTOOR ,GLOBE" 

Versilag omtrent den economischen toestand in -isaa ap 

dentie Kediri gedurende het 3e. kwartaal van 1940. 
  

  

  

  

    

  

Desaloemboengs. 

Uitgeleend in: | Terugbetaaid io: Acbterstand op 
ultimo : 

Regentschap | | | 
3e kw. | 32 kw. | 3e kw. | 3e kw. | 3e kw. | 3e kw. 

1939 i 1940 | 1939 1940 | 1939 | 1940 

7 
Kediri .. —  1493945k9/582017kp| 12449kp| 565k9 
Ngandjoek — — L si — pan 

Blitar — — ta — - — 

Toeloengagoeng — — 243173 kg|251165 kg|188860 ke|101307 kg     
  

Totaal resideotie | 
Kediri: | 

—1 
lam 18 kolbanoe2 kala 309 kg/101872 kg 

ENKELE WELVAARTSINDICATOREN. 

a. Landrenteinning. 

Overzicht betreffende de geinde landrente in guldens. 
  

Op ultimo Ie kw. 1939. | Op ultimo 3e kw. 1940. 

  

  

Regentscbap 

  

  

| bedrag | Ya “Id perto- bedrag Yo “1 retto- 
| | sanslag | 2 aaoslag 

| | 

Kediri | 443006 93 | 403700 | 84 
Ngandjoek 262017 92 | 221960 | 15 

Toeloengagoeng |. 253490 63 | 257559 | 74 
Blitar | 256760 89 | 250704 | 87 

| | 

Totaal 84 | 1134022 | 80 | 1223322 | 
L 
  

De landreite veriep zzer bvredigend, 

b, Vermakelijkheidsbelasting. 

Overzicht van de opbrengst van de vermakelijkheidsbe- 

lasting in guldens. 
  

  

  

  
  

  

Regentschap 2 kw. 1939 | j3 kw. 1939 |2e kw. 1940| 3e kw. 1940 

| | | 
Kedri 695 | 855 | 606 | 610 

Ngandjoek 7117 | 815 | 521 577 

Toeloengagoeng 71 747 | 1080 1470 
Blitar Sa 29 | 68 278 | 181 

al 2 ——— 
Totaal 2152 2485 2485 | 2838 

Stadsgem, Kediri | 1927 | 3910 2120 2079 

Ni Biitar | 1125 880 1006 1277 

| | 
Totaal | 3052 | 4796 | 3126 3356 

! 1 

Totaal generaa! 5204 7281 5611 6194 1 

Residentie Kediri. | 
(met inbegrip v/d | 

stadsgemeente | 

c. Slachtbelasting. 

Overzicht slachtbelasting in guldens. 
  

  
  

  

Regentschap. 2e kw. 1930./3e kw. 1930./2e kw. 1940.32 kw. 1940. 

Kediri 11734 | 15299 11850 | 14846 

Ngandjoek 4443 5943 4789 | 6304 

Toeloengagoeng 4732 5942 4748 7627 

Blitar 6320 7103 6611 | 8502 

Totaal 27229 34277 217998 | 37279     
  

RICHE THEATER 

Heden 26 en Woensdag 27 Nov. 

Metro daverend blijspel 

»ANDY HARDY SPEELT 
COMEDIE” 

(Aody Hardy Gets Spring Fever) 

met de beroemde sterren Lewis Stone- 

Mickey Rooney - Cecilia Parker - Fay 

Holden e.a. 

Zezijner weer! Judge Hardy, Andy, 

Marian, mama eo tante Milly, De 

@enteis in het land en liefde klopt aan 

Mickey's bart, Hij voelt zich volwas- 

sen en doet een huwelijksaanzoek ,... 

zijo leerares! Doch de bullen kloppen   niet al te best. Wat cen Comedie en 

vooral wat een lacbsalvo's zal Mickey 

ontketenen | 

MAXIM THEATER. 
Woensdag 27 en Donderdag 28 Nov. 

Waroer Bros nieuwste Detective 

product. 

» NANCY DREW AND THE 

HIDDEN STAIRCASE ” 

met de sterrea Bonita Granville — 

Joha Litel—Frankie Thomas e. v: a. 

vitstekende krachten. 

Een film van het nieuwste geore op 

detectief-gebied, €6a en al actie..... 

spanning en opwiading. 

Ziet de 16 jarige Bonita als de 

detective, volgt haar gevaarlijke avon- 

uren in deze uitstekende film.   

ADVERTENTIE TARIEF 
GEWONE ADVERTENTIE : 

1 maal pl. ( 0.25 per regel. 2 maal pl. ! 0.20 per regel 
4 maal plaatsen f O.15 per regel. 

2.9. kleine aankondigingen f1.- per plaatsing. 
Abonnements advertentie gereduceerd tariet. 

LOSSE ADVERTENTIEN BIJ VOORUITBETALING. 

23e Jaargang 

            

  

  

Hoofdstraat 51 

Residentsiaan 37 - Madioen - Tel. IIO. 

    

RADI0 
BELITTERS 

Radio pech? 

Roep Radio Goldherg 

En de pech is weg! 

  

   
       

Radio - Goldberg 
Java's Grootste Dag- en 

Nacht Radio - Service 

- Kediri - Tel. 70. 

  

        

— 

SN 

VEND U- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS 

J.G.W DEKKERS — KEDIRI - Teletoon 250 

VENDUTIE Op Zaterdag 30 November 1940. 

| 

| 
Ten buize het laatst bewoond door wijlen 

BOULOGNE 

Balowerti 8 — Kediri van meubilair. 

den Heer D. L. 

Osderwijze” M.U.L.O. 

EEN PRACTISCH, HANDIG EN KOSTBAAR 

WERK VOOR BEN LUTTEL BEDRAG! 

DE AUTOWEGEN -ATLAS 
MADOERA en van JAVA 

1 3.25, 
in 5 kleurendruk 

op stevig ivoorcarton 

met Cartonnen omslag ep linnen rug. 

op Schaal 1: 500.000 

  

BALI 

  

io totaal 9 aansluitende kaarten compleet bijgewerkt, en 

waario opgenomen: 

alle berijdbare wegen 
Kilometerafstanden van piaats tot plaats 

Hoofd-Afstandstabel voor grcotere afstanden 
Bergen en plaatsen met hoogte-cijters 

Spoorwegen, Vliegvelden, Ondernemings - fabrieken 

Pasanggrahans en vele aanwijzingen voor toerisme. 
Verkrijgbaar bij de Ked. Snelpers. 

an  



    

  

  

Hitler's geheime wapen. 
   

  

RICE THEATER 
Heden en Morgenavond. 

Metro denderende filaschlager 

sANDY HARDY GETS SPRING FEVER” 
met LEWIS STONE — MICKEY ROONBEY -- CECILIA PARKER esa. sterren. Een film die U zal | 
doen lachen tot ge niet meer kunt. Zie, als de lente is in het land en liefde klopt aan Mickey's hart. | 
Hij voelt zich volwassen en doet een huwelijksaanzoek.... zijn leerares | 

Kortom een film die U een genoeglijken avond bezorgt! | 

  

Noch magnetische mijn, noch lucht- 

infanterie, doch het fatsoen der andere 

partij. 

Welk antwoord is er? 
LET WEL! Een weekendfilm gedraaid in de midweek. 
Donderdag 28 t/m Zaterdag 30 Nov. 

.HONEYMOON IN BALI" 
met MADELEINE CARROLL — FRED Mc MURRAY — ALLAN JONES — AKIM TAMIROFF e.a. 

Een film met een goed verhaal en die U tot het eirde boeit. 
mance waar U zelf en nog een ander er de hoofdpersonen van zoudt willen zijo. 

schoonen zien en geniet van een vrije dag in Bali. 

Paramount uitstekende film 

bekende kracbten, 

Vooraf eenige zeer aardige extra's. 
Heeft U zorgen? Komt deze film zien ! 

U ziet cen schoone ro- 
Komt U de Balireesche 

  

  

n
a
 

MAXIM THEATER 
Hedenavond b:siis: voor bet Jaatst. 

.CONFESSIONS OF A NAZI SPY“ | 
Woensdag 27 en Donderdag 28 Nov. 

Nancy Drew and the Hidden Staircase 
met BONITA GRANVILLE — FRANKIE THOMAS — JOHN LITEL e.a. 

het nieuwste genre op detectief gebied, bet is &zu en al actie, spanning en opwinding. 
Mist dit niet ! 

  

  
Een Waroer Bros film van 

Vrijdag 29 NOv. t/m Zondag 1 Dec. 
.. Castle on the HUdSOn” go son: ane 

met de sterren JOFIN GARFIELD — ANN SHERIDANN — PAT O'BRIEN e.v.a. Een macbtig verhaal 
over het ,,kasteel” aan de Hudson -Baai: SING- SING. Waar de jaren zonder dagea zijn, en bopeloos is 
voor ds ongelukkige bewoners: de beruchte mixdadigers. 
sche wijze weergegeveo naar het bekende werk van den beroemden ex Directeur van Sing-Sing, Lewis E. Lawes 

Komt allen deze Anatole Litvak productie zi n | 

Hier is bur leven van verdoemenis op realisti- 

  

Politierapport. 

Door de politie werd aangehouden 

de persoon genaamd H., wonende 

Potjanan, verdacht van verduistering 

van een rijwiel ter waarde van f 12,— 

ten nadeele van D., wonende Potjanan. 

D.S.T., wonende Bandarlor doet 

aangifte van disfstal, middela inklim- 

ming, van lijfgoederen ter wrarde van 

£0,50. 

N.K. LL, wonende aan de Klenteng- 

straat doet aangifte van diefstal van 

een rijwiel en lijfgoederen ter geza 

menlijke waarde van f5,05, gepleegd 

door zija bediende genaamd L. T. B., 

zonder vaste woon-en verblijfplaats. 

Door de politie werd aangehoudeo 

de persoon genaamd M., wonende 

Moening, verdacht van diefstal van 

diverse goederen ter warrde van 

f0,30 ten 

Singonegaran. 

radeele van 9, wonende 

Bericht ontvangen, dat de persoon 

gevaamd S., wonende Grogol door 

den hond van den heer F.V., wonende 

Ngadisimo werd gebeten. Genoemde 

persoon werd ter geneeskundige be- 

ha deliag Z ekeniorichting 

»Gambiran” aihier opyszonden. 

naar de 

  

Duidelijker. 

(slot. ) 

Zeer kort geleden werd protseloos 

drastisch ingegrepeo. 

miisten werden ingerekend. De leider 
Honderden na- 

der Hongsarsche nazristen is nota bere 

cen Semiet althais voor 75/, geeo 

Aritr. In eik geval dan toch een 
ehandige” jnngen. Zooals men weet 
bebben Roseoberg en Hitler gedecre- 

teerd dat bijwijze hee: zidzame 

vitzondering de Arische cigcoschappen 

gevonden worden in niet - Arische 

zielen, Die lieden krijgen dan 'n pa- 

pier:jz waarop dat ze tot de 

Ariars bebooren eo de zaak is weer 
gezond. Ja dit zijn zoo van die grapjes 

die men niet al te wetenschappelijk 

vau 

staat 

bekijken moet zooals men trouweos 

de wetenschap moet uitsluiten bij alles 

wat bet Derde-Rijk betreft. Het moet 

vooral voor Joden en Slaven een bij- 
zonder bumoristische belevenis zijo io 

dezeo trant: Eerst was ik een Jood 

en nu ben ik een Aritr. ,In den naam 

van Hitier en van Rosenberg eo van 

Sireicher, Ameo",   

Alle spotternij terziide. De H .ngareo 

hebben ook weer moed gevat co zij 
hebben eenige lieden in het gevang 

gezet. Nu weet mer, dat Hongarije 

zich steeds tot Itali& heeft aangetrok- 

ken gevoeld, en dat Iralis Hongarije 

steeds heeft gezien als specifiek Ic liaan- 

sche invloedssfeer. 

De zwakste geeft de meeste 

kansen. 

Nu kan men een moedvatten van 

Roemeni8 en van Hongarije met den 
beste wil van de wereid niet zisn als 

resu!taat van ,gew2ldige” Italiaansche 

successen en dat maakt het vriendschap 

zocken bij Itali# juist 100 cigeraardiy. 

Toch iser een plau.ibele verk!aring 

te vinden. Juist de op elkander volgende 
rampen, die Itaiit heeft te beleven, en 

die duiden op een iveenstorten van 

Mussolini's macht, aithavs van cen 

overioopen van Mussolizi naar bet 

kamp der Latijoscbe unie (wet Franksijk 

en Spanje), om nizt dadeitjk te wiilen 

wijzen op de mogelijkheid dat deze 
landen zich bij de verbondenen zulien 

aansluiten, zijn evenzoovele redenen 

voor Roemeni& en Hougarije om nu 

maar de Italiaansche (dus de 

- Duirscbe zijde ) zijde te kiezer, 

boe paradoxasl bet heele geva! er ook 

zZiev. Voor alies bederke 

men tocb, dat hoe de landeu is den 

Baikan en waar elders ter wereli ook 
rd zijn het behoud 

van de onafhankelijkheid voor alies 

vast 

niet 

  

uit moge 
  

politiek gcor 

  

gaat. Ziet men de kans voor bet b:- 

houd van vo'msakte zsifstandighcid, 

zij bet dan ook dat zij voor een tijdje 

verloren gaat, te verzekeren door een 

nietaltein het o0og loopen- 

de. 

diverse 

manoecuvre, dan zullen de 
nalaten die 

Het Jijkt 

dien kant 

deze 

regeeringen niet 

marOsuvres te ondernemen. 

het 

verschijnsel 

er heel: veel op, dat 
Typiscb 

pogingen tot aansluiting bij de zwakste 

opgaat : 

van alie pariners. 

x ak 

Redelijke agonie. 

Eo Rusiand dan. Rusland blijft met 

Duitschland de gevaarlijkste belager 

voor de onafhenkelijkheid der verschil- 

lende Balikan Ook om die 

reden is een aansluiting van de Bai- 

kan-landeo bij 

landeo. 

ItalidZ — hoe zwek dit 

land ook is —niet meer dan uiterst 

redelijk. Zooals wij al meer schreven, 

  

  

ook de agonie kent redelijkheid, ea 
de recente gebeurtenissen in den Bal- 

kan zija er even zoovele voorbeelden 

van, 

Griekenland zal den 

Itah8 makkelijk kunnes 
Bemoxit 

strijd 

volhouden. 

Duitschasd op eiger 

tegen 

zich 

houtje met hst geval dan is het na- 

Want dan heipt de ge- 
de io- 

tuurlijk ui. 

discip!ineerde ,,vijfde - kolone ' 

eerstorting bewerketell:gen. 

Kastanjes. 

Wil echter Duitscbland op 

hou'je, z1onder met Itali# mee te doen, 

cigen 

io Griekenisod opereeren, dan is dat 

siechts mogelijk door Bulgarije en/of 

Jorgo-Siavi8, Bulyarije geeft de mooiste 

kansen. Het langgerekte Oostelijke 

Griekenland yemiddeld slechis 50 kilo- 
tot kust en 

lang voorzien van ge- 
meter breed van grens 

300 kilometer 

bergte 'oopende ia de richtirny Noord- 

Zuid bicdt aanvalsmogelijkheden die 
beei wat aastrekkelijker zija dan de 

Pindusbergen etc, 

De ciou is dus uu Bulgarije, en bet 

zal ons beoisuwen in boeverre Ruslsod 

genegen zal zijn een doortocht door 

Als wif alles 

opwegen gelooven wij 

Bulgartjz ie bewilligen. 
t-gen elkaar 

aan cen dergelijke 
Duitschland 

smaak 

Dog steed3 niet 

toestemming, — aangezien 
daa te dicht naar Rusrischea 

op de Dardans Ilen zit. 

Nu kan Rusland overwegen Duitsch- 

land voor hem de kastaojes uit het 

vuur te laten 

dan in dit geval de Dardanellen, — 

bovendiev overwegende dat dit soort 

kastanjzs vanwege het water dat er 

zit vrij giftig is, maar al eerder is 

tusschen gebleken, vide bet echec door 

Engeland, de grootste zeemogendheid 

geleden in den vorigen oorlog. 

balen — kastaojes zijo 

Specu'eerende nu op een mogelijke 

vederlaay der Duitschers aan de Dar- 

danellen zal Stalin bet er misscbien 

op wagen zijn toestemming te geven 

onder gelijktijdige, indirecte bulpver- 

leerisg A Ja chinoise Tuckije. 

Tocb, wij gslooven Sra'in te voorzicbtig. 

Wij ge'oovsn niet dat hj dat risico 

zai nemen. Doet Hitler het tocb, dan 

gedwongen voortijdig pact 

met Japan io alle opportuniteit moge- 

Mjk zijn. 

van 

zal een   

Het fatsoen tegenover de 

menschheid eischt, dat de 

Duitsche plaag voor 

goed wordt over- 

wonnen. 

Heeft Hitler een geheim wapen? 

Wij moeten tot de corclusie komen 

van wel en van een 

aard. 

heel bijzonderen 

Reeds menig wapen beeft de twij- 

felacbitge ecer gehad als Hitiers yge- 

te worden beschouwd. 

Direct in het begia van den oorlog 

al werd de magnetische mijn als zoo- 

danig genoemd. Dit mijatype, 

Engessche utvinding uit den vorigen 

oorlog, was en is door de Engelsche 

Marine niet als strijdmiddel geaccep 

teerd, het niet voldeed aan 

de eischen die het internationals oor- 
logsrecht aaa mijueo steit, Bovendien 

is de 

trekkelijk eenvoudig en het zoeken en 

Opruimen ervan zelfs zeer eenvoudig en 

vrijwel ongevaarliik. 

Dz Duitschers die juist verrassing 
z0eken in 't gebruik van wapens en 

metboden, die volgens het internatio- 

aale oorlogsrecht en eerlijk krijgsmans- 

gebruik onaanvaardbaar zijn, hebber, 

toen zij verrassend met de magoetisch: 

heime wapen 

cen 

omdat 

afweer “egzn deze mijaen be- 

  

mijo optradeo, eenige successeo kunnen 

boeken. Sinds echter de afweer en bet 

Opruimiagswerk yeorgasisesrd ziju bceft 

dit wapen nauw. 8 meer beteekenis. 

  

Luchtinfanterie geen succes. 

Na den inval in Nederland werd een 

tijdiang het gebruik van parachbutistea 

en luchttransporttroepen op groote 

schaai als ht geheime wapen genoemd. 

H-t boekj» ,, Parachutes over Hol- 

la-d' va. Mosley gaf hiertoe gererde 

aanleididg door den aanval van door 

de lucht aangevoerde trozpen als 'cts 

Onweerstaaobaars vour ts stellsn. 

Slaat men ,, The campaigo in :he 

Lsw Countries” vao Lord Strabclyi 

op de resultaten van dezen aanval 

door de lucht na dar b'ljkt deze tac- 

tiek vigenlijk Waalhaveo 

werkelijk succes gehad te hebben. Hoe 

het mogelijk was dat dit vliegveld -n 

omgeving z00 vlot in Duitsche handen 

kon 

alleer in 

va'len en urea lang z00 oa- 

gestoord in Duitsche handen kon blij- 

ver, zoodat ia de ecrste uren 1600 

man per uur op dit veld kondeo wor- 

den geland, zal te zijner tijd door de. 

geschiederis oorlog nader 

verklaard moeten worden. 

Maar leest men verder na wat dit 

boek, dat zija informaties uit officiee'e 

bronnen heeft, over de parachutistea 

en lucbttransporttroepen mededeelt, 

dan ontstaat een geheel ander beeld. 

van den 

    

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. 

  

  

  

Afdeeling Radio 

Fa. yan WINGEN 

Uw Radio Defect? 

Bel op Kediri 13! 

Radio van WINGEN. 
Ons reparatieatelier is ultramodern ingerichr. 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.



Van de naar schatting 12 & 15.000 

'man die op 10 en 11 Mei door de 

lucht aangevoerd en in Holland geland 
zijo, Wwaarvan ongeveer 4000 para- 

Chutisteo, wareo va enkele dagen nog 

2000 in leven, doch gewond of ge- 

vangen. De rest was vernietigd. Lord 

Strabolgi geeft eeoige verhooreo vao 

Duitsche krijgsgevangenen waaruit 

blijkt. dat de traosportvliegtuigea en 

de inzittenden bijna even soel vernie- 

tigd werden als zii op den grond kwa- 

men, Voor de parachutisten die ver- 

spreid seer kwamen en zich konden 

verschuilen nam dit wat meer tijd. 

Dit resultaat ziet er nizt uit als een 

groot succes en dat was het ook in- 

derdaad niet. 

Geen -tweeden keer! 

Paracbutisten en luchttraosport troe- 

pen kunneo slechts achter bet vijan- 

delijke front neergelaten worden als 

dit doorbroken of in volieo terugtocht 

is zoodat men practische zekerbeid 

heeft dat de over den grond opruk- 

kende troepen hen weldra bereiken 

zullev en zij daarmede den onmisbaren 

steun van macbinegeweren en artillerie 

zullen krijgen. lodieo viet aan deze 

voorwaarde voldaan wordt, zijn het 

slechts dood of 

gevangenschap gezonden ongelukkigeo, 

die weinig of viets positiefs kuoneo 

stellen tegenover de jaren van opleidiog 

en training die Zij de legeroryanisatie 

gekost hebben. 

Nederlani heeft de droeve ecer 

gehad deze stelling te mogen bewijzen, 

ea bewezen is ze. Men kan er dan 

ook wel z2ker van zijn dat de Duit- 

scherm den waanzin dien zij over Ne- 

derland uithaalden geen tweede maal 

zullen probeereo, Daok zij het werk 

van het Nederlandsche leger kan het 

Engelsche volk er zeker van zijo dat 

noodeloos io den 

het mosrd   naarspak van de Luftwaffe 
niet op hen nesrgelaten za! word”, 

Ook dit is dus b'ijkbaar niet bet 

geheime men verstaat 

onder het geheime wapen 'ets vol- 

wapzn want 

komen onweerstaanbaars. In den siag 

om Frankrijk zijn geen verrassngen 

op dit gebied aan den dag gekomen 

tenzij men de voor een normaal meosch 

onbegrijpelijke hoeveelheden materieel 

en menschen, die voor bet bereiken 

van een doel werden opgeofferd als 

z00daniy zou willeo beschouweo. Mer 

schijot io Duitschland soldatenlevens 

als een soort verbruiksartikel te be- 

geweerkogels of schouwes everals 

benzioe. 

Het werkelijke geheihe wapen. 

Neen, er is een ander geheim wapen 

dat Duitschland reeds groote successen 

bezorgd heeft, dat het Duitsche volk 

tegen alle gevaren beschermt hoe deze 
afloopen en dat 

staat steide dezen 

oorlog ook moge 

daarom Hitler in 

oorlog onbekommerd te beginnen en 

hem onbezorgd voort te zetten, en 

dat pas langzamerband in zijn volle 

beteekeris overzien kan worden, 

Goering heeft het duidelijk tegen 

Sir Neville Henderson gezegd, dat 

Duitscbland zich veilig voelt omdat 

NEEMT NU EEN 

D 

  

— 25. 

zija tegenstanders ,,gedebrutaliseerd” 

zijo. «) 

Veilig door het geheime wapen van 

het fatsoen zijo tegen- 

standers, dat hem beschermt als 

ecea ondoordriogbaar pantser, kon 

Hitler de Bogelsche en 

neutrale visschers op de Noordzee 

door zijo helden van de Luftwaffe 

laten mitrailleeren zonder dat hij zijn 

van 

weerlooze 

eigea visschers behoefde binoen te 

houden. 

Kan hij de burgerbevolkiog van 

Rotterdam en Coventry laten uitmoor- 

den zonder angst te hoeven bebben 

voor de burgerbevolking van zijn eigen 

steden, kon bij de parachutisten die ia 

Nederland 

alles neer te scbieten wat 

neerdaalden order geven 

zij tegea- 
kwamen tot vrouwen en kiaderen toe, 

kon hij andere helden vaa de Luftwaffe 

huo mitrailleurs laten leegscbieten op 

de stroomen Belgische 

op de wegen, alles in abso'usc z-ker- 

heid dat de Duiischers zelf vrij zu'len 

b'ijyen van dit scort onmenschelijke 

vluchtelingen 

brutaliteiten. 

Hitler kon zija 

als centra van sam-nzwering en hoc- 

legaties gebrukken 

dJerdea diplomatieke paspoorten uitreis 

ken aan zija agenten die daardoor in 

hu, 

diplomatiek vrijgeleide staande, bagage 

staat werden gesteld in Onder 

wapenen binven te smokke!en voor 

de vijfde colonns, die de soldaten van 

zija tegenstanders in den rug moest 

schieten, terwijl hij tegelijkertiid de 

bagage van de buitenlandsche dipio- 

maten io volie gemordsrust Duitsch!and 

binnen kon laten komen. 

Weer cen fatsoenlijke vrede 

verwacht. 

Sterk io het pantser van bet fatsozr 

van zijn tegenstanders kan Hitler den 

  

oorlog z0o'ang voorizetten als deze 

hzm nog winstkansen bied:. Is het 
meer bercikbaar 

  

zeker, dat deze niet 

zija, daa behozft hij s'ecb's de brzerte 

landea op te geven er vrede te sluiten, 

Zoodra dit gebeurd is zuiten evnals 

in 1919 de farsoenlijke overwin-aars 

weer aan komen dragen met vocdsel 

en kleeding om den nood te leniger, 

met lenigen en kanitaa! om ds indus- 

trie weer op de been te brengen, met 

vriendeltjke en grootmozdige verdragen 

om den handel weer op yang te krij- 

Duitschland in 

korten tijd weder op het vooroorloy- 

sche peil zija teruggekomen. Het kan 

veiligheid 

gen. Daarmede zal 

ia absolute z0nder weer- 

macht leven en aile staatsi-komsten 

aan den inwendiyen opbouw besteden 

en ondertusschen een oieuwe generatie 

opkweeken, die over twintiy jaar een 

nieuw leger op kan bouwen waarme- 

de zij op baar beurt kaa prober- de 

wereldsuprematie te veroveren met 

methoden van nog groorer 

en nog lagere onmenschelijkheid dan 

deze geveratir, welke die van 1914 al 

met stukken geslagen heeft. 

Het machtige geheime wapen var 

brutaliteit 

bei fatsoza van zijn tegenstanders 

maakt het Duitsche 

nelijk, ondaoks het feit dat zij dezen 

volk onoverwin- 

oorlog verliezen zullen. 

ABONNEMENT OP 

& 

MOD£ 
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MET EEN DUBBEL AANTAL 
RADERPATRONEN 
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N.V. Kedirische nelpers Drukkeril.     

Wat is ons verweer. 

Wat voor verweer hebben wij de 

gealleerden, tegen dit Duitsche wapeo? 

Moeten wij brutaliseeren, moeten wij 

ons fatsoen, onze Christelijke moraal, 

onze ethiek prijs geven? 

Zeker niet. De middelen van het 

onfatsoen die Duitscbland gebruikt, 

geweld, leuyen, oomenschelijkbeid, re- 

geering door vrees, chantage en in- 

timidatie zija middeler die slechts op 

korten termijn resultaten geven. Op 

den duur scheppen deze middelen ook 

io bet cigen kamp wantrouwen, haat 

en verraad, waaraan bet regiem, dat 

ze gebruikt, ten onder gaat. De mid- 

delea van het eerlijkheid, 

rechtvaardigheid, kortom het gebeele 

complex van eigenschappeo waarnaar 

het Nrderlandsche en her Engelsche 
voik altijd gestreefd hebber, kweeken 

op den langer duur vertrouwen, soli- 

fatsoen, 

dariteit en trouw, die het regiem, dat 

deze middeien gebruikt, scbragen en 
de buitelandsche verboudinyen waarop 

per slot van rekesiag de wereldposi- 

tie van eeo land berust, allergunstigst 

belnvloeden. Nees, 
ap het bestaande psi! 

mogelijk nog verbeteren ! 

ons fatsoen moet 

blijver, zoo 

Maar men moet leeren inzien, dat 

het individu 

achter gesteld moet worden bij « fat- 

chhsid, indien 

fatsoen 

het fatsoen tegenover 

  

  sozn tegenorer de me 

  

beide ia conflict komen. Her 

eu dz vereeniging voor dierenbescher- 

ming eiscben een fatsoenlijk optreden 

tegen dieren, ook tegen een konijn, 

Komt er echter ergros en konij- 

nenplaag die den oogst dreigt te ver- 

woesten dan eischt 't farsoen tegen- 

over dz b:eren en de menschheid, die 

Van dezen oogsi leven moeter, dat de 

konijoen verdelgd worde:i met alle 
middelen waarover de menschelijke 

inteligentie beschikt, Zoo is 't cook in 

Europa. Iv dz 

hebben de 

Isatste tacbriy jaren 

Duiischers zc8 maal oor- 

  

  

log gemaakt. Zes maal zija hun ge- 

wapende bendeo moordend, bracdend 

en vernielend achtereenvolgens door 

Oostenrijk, Fraokrijk 

driemaal, Belgi2 tweemaal, Roemenis, 

Polen, 

Denemarken, 

Noorwegen, Nederland h-en 

getrokken en het fatsoen tegenover 

al deze landen eischt dat, aan dezen 

toestand een einde komt. 

Laten wij hopeo dat de geallieerde 

regeeringen voldoende inzicht zullen 

hebben om uit den plicht tegenover 

Europa en de wereld een wapen te 

smeden dat in staat is om Hitlers ge 

heime wapen te vernietigen. 

GAAT HET OM 
DRUKWERK ? 

De Kedirische Snel- 

pers Drukkerij drukt 

immers beter, netter en 

  

goedkooper. 

Vraagt offerte bij de Ked 

Snelpersdrukkerij! 

U verbindt zich 

tot niets! 

  

  
  

ATTENTIE!! 

Wederom verkrijgbaar 
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»HET 

BABY- 

BOEK" 

    

Prijs 11,50 per expl. 

bij de 

Kedirische Sneipers Drukkerij. 
  

OOST - JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEN. 

lederen Zondag, 9 uur v.m. 

Te Kediri (Baloewertistraat), Blitar, 

Toeloengagoeng, Ngandjoek, e, a., te 
Paree 7.30 uur n.m. 

  

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 
lederen Zondag. 

& ie H. Mis 

2e H. Mis 

Lof 5.30 uur a. m. 

H. Mis 

7.30 uur v. m Hoogmis 

5.30 uur n. m. Lof 

5 uur v. m. 

1.30 uur v. m. 

te Sites 6 uur v. m. Stille 

Orderricht Kath. Javanen 6 uur n.m. 

  

TOKO 66. 
BOMBAY-WINKEL 

Verkrijgbaar 

Nieuw en goedkoop stof 

voor 

Gordiinen en 

Portier's 

T,. NATHIRMALL 
  

  

TE HUUR 
Bandarlor No. 9 

Wegens vertrek 

Ben groot huis met groote vGdr- en 
achtererf — — — 

f 30,— 's maands 

21 November 1940 

r. Ked. Snelpers Telf 83. 
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J 
MEUBELMAKER 

TRANSPORT — ONDERNEMING 

kED , ngstraat 64 — Telaf. No, 107 

Vrijdag, 6 December 1940 

Groote Commissie vendutie. 

Is onze Showroom 
Hoofdsrraar KEN!RI. 

Gelegenheid tot bijbrengen van 

goederen 

Adres voor: 

Moderne en 

Suua' meube's Idikanten vers 

cke meubels. 

  

chroomd of gelak 
Tweedehandschs meubel 
Emballeecer transporteeren. 

  

  

Huizen en centennisbaan te huur: 

:en mooi woonbuis, Pakelan 7 

complete indeeling met garage en bij- 

  
jebouwen p.m. f 15,— 

een mooi woonhuis, Bioscoop- 

straat 2A, complete indeeling met 

garage pas 1 maand gebruikt p.m. 

f 22,50 

Dinsdag, 

ep 

een mooie tennisbaan woo 

Woensdag en Zaterdag 
Soelpsrsacukre 

  

achter 

6.— 
na    

  

  

    

:     
   

  
    

Beveiligt U tijdig!! 
Wij leveren : 

  

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

RESIDENTIE APOTHEEK KEDIRI 
TELEFOON No. 52. 

  

   



  

  

    

  

      Boitenlandsch overzicht overgenomen wit het Soer. Hbid. 

— Nederlandsch schip getorpedeerd. 
an 

Negen en twintig dooden. 
—--— 

Verdere Grieksche successen, 
  

Het zegevierende Gricksche leger 

Athene, 25 Nov. (Reuter). Het 

Grieksche leger nam Konispolis in. 

De Duitsche helden der zee 

Londen, 25 Nov. (Reuter). Negen 

Nederlandsche vluchtelingen en 20 zee- 

lieden lieten het leven bij de torpe- 

deering vao den blauwpyper ,Euty- 

medon” in den 'Arlatischen Oceaan. 

Iodien de mannen het scbip eokele 

minuten eerder hadden verlaten, zouden 

aj ziju gered want de torpedo pas- 

seerde onder hun reddingsboot, terwijl 

deze werd gestreken, waardoor deze 

werd vernield, 

Br zija vier en zestig overlevenden 

onder wie 29 passagiers. 

Na een uur in de booten te hebben 

doorgebracbt werden zij door een oor- 

logsschip opgepikt, waarna zij in een 

Ook tweede Italiaansche 

linie onhoudbaar. 

Atbene, 25 Nov. (Reuter ). Er zijc 

aanwijzivgen dat de tweede Italiaac- 

sche defensielinie (diep in Albanit ) 

onhoudbaar zal blijken, daar de Grie- 

ken de linie in de noordelijke flaok te 

Pagradetz en in het Zuiden te Argy: 

rocastro omtrekken en in hetalgemeen 

de gebeurtenissen te snel verloopen 

om de tweede linie te consolideereo. 

De stemming in Joegoslavit. 

Sofia, 25 Nov. (Reuter ). Uiteraard 

zijo de commentaren, welke in de Joe- 

goslaviscbe bladen op de Grieksche 

overwioningen worden geleverd, gere- 

serveerd van aard, doch het kan niet 

betwijfeld worden, dat deze overwin- 

ningen in Joegoslavig groote voldoe- 

ning hebben gewekt. 

Hoe meer hoe beter! 

Athene, 25 Nov. (Reuter). Tijdens 

een ia den Koritza-sector uitgevoerde 

namen de Grieksche 

Italiaaosche militairen 
zuiveringsactie 

troepen 1500 

gevangen, zoodat het 

Italiaansche krijgsgevangenen tbans vele 

duizenden moet bedragen. 

totale aantal 

De Italianen worden 

zesuwachtig. 

Athene, 25 Nov, (Reuter). Een 

woordvoerder van de Grieksche re- 

geering verklaarde heden : » Wii kuo- 

nen siechts bevestigen, dat er ooder 

de terugtrekkende Italiaansche troepen 

zenuwachtigheid heerscht ”. 

Steeds verder terug. 

Atheae, 25 Nov. (Reuter ). Men 

meldt, dat de Italiaansche troepen thans 

SPAANSCHE BUKATONS 
(Spanish Doubloors) 

Uit het Engelsch 

van 

Camilla Kenyon 

29) 
De but kreeg een rieuw dak en 

werd bestemd voor permanente ver- 

Jane en miss 

voor de eer, 
blijfplaats van tante 

Browoe. Ik bedankte 

om .die Dritte im Buode” tezijr. Ten 

eerste was het heiligdom wat klein en 

ten tweede was miss Higglesby Brow- 

ne juist bet type — daarvoor beboefde 

je baar maar aan te kijkeo — om ar- 

deren menschen door luid snurken bet 

siapen oomogelijk te makeo. 

  

haven aan de We-tkust van Engeland 

aan wal werden gezet. 

Muiterij in Duitsch leger 

Londen, 25 Nov. (Reuter). Vol- 

gens de ,, Times” bebben vele Duitsche 

soldaten in Noorwegen zich wegens 

muiterij voor dea krijgsraad moeten 

verantwoorden. Andere Duitsche sol 

daten pleegden zelfmoord. 

Voorts werd dcor de ,,Times” eea 

artikel gepubliceerd over oefeniogen, 

welke door Duitsche troepen, in ver: 

band met het voorbereiden van een 

landing op de Britsche eilanden, langs 

de Noorsche kust werden ingevoerd. 

Het blad is nog van meening dat bet 

lange uitstel van den inval den moed 

der Duitscde soldaren aanzienlijk ver- 

miodert. 

op Saori @uaranti, cen Albaneesche 

haven aan de Adriatische zee, terug- 

trekken. 

De gearresteerde Amerikanen. 

Nieuwe ambassadeu: in de V.S. 

Tokio, 25 Nov. (Reuter). De woord- 

voerder van bet ministerie van buiten- 

landsche zaken verklaarde tijdens de 

heden gehouden conferentie met buiter- 

landscbe correspondenten, dat het inci- 

dent, waarbij de Amerikaaosche vice- 

consul Robert Linden en de correspon- 

dent van United Press, Melville Jacoby- 

die op 21 dezer ia Haiphong door de 

Franscbe politie werden gearresteerd in 

verband met bet fotografeeren van 

Japaoscbe militaire opslagplaatsen, be- 

trokken zijo, eeo ,,zeer eenvoudige” 

aangelegenheid is. 

Op de hem gestelde vraag of de twee 

Amerikanen nog steeds worden vastge- 

houden, antwoordde de woordvoerder, 

dat uit de laatste berichten blijkt, dat 

dit nog bet geval is. Hij voegde hieraao 

ecbter toe, te hoper, dat de kwestie 

ter plaatse zal worden geregeld. 

Op de vraagof door de Amerikaan- 

sche ambassade in Tokio met betrekking 

totdeze aangelegenbeid eenige stap werd 

gedaas, verklaarde de woordvoeder : 

nik denk bet niet”, 

Het gesprek brengend op de betrek- 

kingen met de nationale regeering van 

China io Naoking, zeide de woordvoer- 

der, dat de Japarscbe ambassad-ur, 
generaal Nobuyuki Abr, die naar Tokio 

was gekomen ter bijwoning van de of 

ficizele feestelijkheden io verband met 

het zesentwintigste eeuwfeest van het 

Japanscbe keizerrijk en om aan de re- 

geering rapport uit te brengen van zijo 

besprekingen met Wang Ching-Wei als 

lk klim welin een boom of z00,” 

besliste ik. 't Einde was, dat er in de 

schaduw van een groep .kokos-palmen 

een tent voor me werd opyes'agen 

Onder onze eerste ontdekkingen op 

het eiland was er een, die, gezien van 

eea romantisch staodpuot, buitenge- 

woon teleurstellend was. De practische 

waarde ervan was echter enorm. De 

bosschen op 't plateau wemelden van 

de wilde varkens. Dit is geen bewering, 

welke ten doel beeft om nieuw licbt 

op de geografische distributie van var- 

kens te laten vallen, integendeel, aan 

bun vorm en kleur was 't duidelijk te 

zien. dat we ze met een gerust hart 

onder de categorie buisdieren ko: den 

rangscbikken, waarschijolijk wareo hun 

voorouders jaren geleden door den 

copra-planter geimporteerd. Maar als 

u gezien had, boe schuon, hoe netjes, 

boe keurig in hun mavieren onze Lee-   ward Isle varkens waren, z0u het pas 

Waarneniend president “der mationale 

regeering, op 20 dezer uit Tokio near 

Nanking zal vertrekken, ,om de laatste 

hand te leggen aan het verdrag tusschen 

'Tokio en Nanking”. Hierbij zij ia her- 

iooeriag gebracht dat op 31 Augustus 

ia Nanking tusschen generaal Abe en 
Wang Ching-Wei nota's werden ge- 

wisseld over het ontwerp-verdrag, dat 

de nieuwe betrekkingen tusschen Japan 

co China z0u moeten gegelen. De woord- 

voerder maakte bekend, dat generaal 

Abe tijdig genoeg voor de formeele 

onde-teekening van: het verdrag in 

Nanking terug zal zijo. Alles wat dit 

verdrag betreft, verloopt ,zeer vlot”, 

zoodat de geheele aangelegenheid bit.- 

nen een week geregeld zal zijr. 

Op de vraag of ratificatie van het 

verdaag zel plaatsbebben, verklaarde 

de woordvoerder dat bet vcorbarig is 

de kwestie van het uitwisselea van ra- 

tificatie-documenteo ter sprake te bren- 

ger, alvorens bet verdrag zelf onder- 

teekend is. De woordvoerder gaf verder 

cog te kennen, dat Chou Fo Hai, mi- 

niter van Financiga der Nanking-regee- 

ring, die thans een brzoek aan Japan 

brengt, moyelijk nog voor de aanstaaode 

onderteekering van het veri:ag naar 

Nanking zal terugkeerer. 

Op de vraag wanneer de benoeming 

van den nieuwen ambassadeur io Was- 

bington zal worden bekend gemaakt, 

de woordvorrder: ,,Zeer 

Het is voikomen normaal 
aatwoordde 

spoedig," 

een ambassadeur te benocmen ia een 

land, waarvan zijn voorgarger wad 

teruggeroepen en naar zijo vaderland 

terugkeerde, verklaarde spreker, daar- 

»We hebben den 

bieuwen ambassadeur io de Vereenigde 
aan toevozgend : 

Staten gekozen door rekening te bouden, 

z00wel met de beteekenis der betrek- 

kingen tusscheo Japan en de Vereerigde 

Srateo, als met de belangrijke fase der 

nternationale situatie, hoewel Japan's 

buitenlandsche politiek bij verscbillen- 

de gelegenheden in bet verleden dui- 

delijk werd uiteenyezet”, 

Het nieuws uit Nederland. 

Het aantal ernstige oorlogs- 

verminkten is gering. 

Zooals bekend werd de zorg voor 

medisch en sociaal berstel der oorlogs 

iovaliden in Nederland tot ooderwerp 

van s'aatsbemoe'ing gemaaki. 

Na bet medische berstel der oor- 

logsgewonden wordt bet instituut 

n»Avo'" (arbeid voor onvolwaardigen) 

ingeschakeld, dat zich bezighoudt met 

het terugbrengen van de invaliden in 
io bet 

leven gerorpen een speciaal arbeids- 

de maatscbappij. Hiertoe is 

bureau voor oorlogsinvalideo, het 

»Arvo." 
Het is gebleken, dat het in de 

maatschappij terugbrengen van invali- 

den gzen onoverkomelijke moeilijkhe- 

din behoeft op te leveren. G:lukkig 

is het aantai blijverd vermirkten gering. 

Het overgroote deel beeft slechts gering 

blijvend opgeloopen en kaa 

z0nder bezwaar naar het oude berocp 

terugkeeren. Bovendieo 

werkgevers, dat zij zich bewust zijn 

van hun plicbt jegens de invalideu om 

io alle opzichten mede te werken door 

lersel 

toonen de 

ben te werk te stellen, 

gocd tot u door gedrongen zijn hoe 

gedemoraliseerd en in hun vadeel ver- 

anderd onze chbristelijke varkeos zijo. 

Deze viervoeters zouden beslist 't ge- 

loof van Jzan Jacgues in 's menschen 

aangeboren deugdzaambeid, voordat 

de bedervende invloed van de bescha- 
ving zijn werk gedaan “had, versterkt 

hebben. En sedert mijn kenoismaking 

met het Leeward Isle-varken onder- 

scbrijf ik met overtuiging den kleioen 

variaot op een bekeod gedicht : ,Edel 

varken, trots der schepping, toonbeeld 

van de dapperbeid.” 
Tante Jane was doodebang voor de 

varkens. Ze drong er bij mij op aan, 

om 's nachts in de but te komen sia. 
pen, uit angst, dat ik anders misschien 

opgegeten zou worden. Maar ik be: 
dankte voor de eer. Om me tot on- 
derwerping aan zulk eeo strafmaatre- 

gel te brengen, was er ten minsteeen   Bengaalsche tijger noodig geweest, 

Te Nijmogen: werd in - tegenwoot- 

digheid van Burgemeester Steinweg en 

andere autoriteiten de nieuwe ,Swift” 
schoenenfabriek geopend, die cea op- 

pervlakte besiaat van 7.000 vierkante 

meter, zeer modera is ingericht en 

500 arbeiders heeft. 
“3 

Londen. 23 November ( Moetn). Van 
de Nederlandsche radio wordt ver- 

nomen, dat le Amsterdam is overleden 

de heer H.J.K. M. Koning, oprichter 
en lid van de firma Hendrik Koniog Jr. 

MET JAPANS 

Aloon-aloon straat 

MULOWEG / MADJENANG 
Telefoon Ked, No. 225 
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»Maar, als ik door een varken op- 

gegeten mocht worden”, zeide ik 

ernstig, ,deok er dan aan, om hem 

cen lintje om zijn poot te binden. Ao- 

ders loopt u kans om een kaonibaal 

io den tweeden graad te worden. Ik 

z0u 't beel naar vindep, als u als een 

s001t van familiegraf ging functionee- 

ren.” 

»Je bent heel onaardig, Virginia”, 
terwijl het 

puotje van baar neus als waarscbu- 

wingsteeken voor dev storm rood 

werd, 

"Zoo, ik wist niet, dat Amerikanen 
200 sterk waren in “familiegraven”, 
mengde zich het beeldige jongmen:ch 

belangstellend in 't gesprek. 
nNeen' we zijn er ook niet sterk in, 

we probeeren er sterk uit te zija”, 

stelde ik hem 'gerust, waarop bij in 

nadenken verzonken, wegwandelde. 
Ik had bet beeldige jongmensch aan 

aotwoordde tante Jane,   

  

  

BOERDERIJEN ..SC(HRAUWEN”“ 
KEDIRI II 

  
Pa DP PEP PETERPAN EPA 

Levert versche volle melk. 

Karnemelk, Yoghurt, 
Room en Boterolie 

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

ter plaatse 

  

Door eigen import zijn wij in staat de beroemde 

CARIBONUM producten, z. a. 

Carbonpapier in diverse soorten. 
Scbrijfmachinelinten 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 

Oa LAMA 0 

  

  

OLYMPIA 
Schrijfmachines blijven toch al- 

tijd aan de spits. Deze wereld- 
beroemde Duitsche machines kunt 
U tegen bijzondere afbetalings- 
conditie te Kediri, ALLEEN 
krijgen bij de 

V. Ked. Snelpers 
Drukkerij 

    

  

E WARENHUIS 

SAERAH 

@ SPEELGOED @ 

  

         

      

     
    
    
    
    
        
    

WATES 

PERCEEL-PAKISSADJI 

  

Prima kwaliteit, 

Beleefd aanbevelend 

L. H. SCHRAUWEN' 

SSS 

"— N ogaltiid in voorraad. 

boord van de .,Rufus Smith” al beel- 
dig gevonden, maar zijo uiterljk aan 

boord was niet te vergelijken metden 

scbilderachtigen aanblik welken bij in 

tijo fantastisch costuum op bet eiland 

aanbood. Hij had een slank, lenig en 

toch gespierd lichaam, dat in een wit 

lionen hemd en broek op zijn voor- 

deeligst uitkwam. De buid vao zijn 

ontbloote borst en armen had een 

egale, roomwitte tint. 

In plaats van dat zijn neus ging 

vervellen, zooals de neus van cen ge- 

woon sterveling dat, door de inwer- 

king van warmte ea zeelucht, gewend 

is te doen, kreeg zijn huid door elke 

iefkoozing van de zon en warmer 

tint. 

Wordt vervolgd. 
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