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" ADVERTENTIE- 

KEDIRI - SNELPERS 

Algemeene Leider J.D.L. v. WAARDENBURG 
  

REDACTIE- EN ADMINISTRATIE 
TELEFOON No. 83. 

ABONNEMENT ! 1.50 PER KWARTAAL, 
BIJ VOORUITBETALING. 

No. 69 

VOOR DE 

  

VERSCHUNT 
DINSDAG EN VRIJDA@ 

AGENTEN 

- EN NIEUWSBLAD 

RESIDENTIE KEDIRI. 

IN HOLLAND 
PUBLICITEITSKANTOOR ,GLOBE" 

ADVERTENTIE TARIEF 
GEWONE ADVERTENTIE: 

1 maal pl. 0.25 per regel. 2 maal pl. / 0.20 per regal 
4 maal plaatsen f 0.15 per regel. 

2.9. 

VRIJDAG 23 AUGUSTUS 1940 

kleine aankondigingen t 1.- per pl: 
Abonnements 

  

advertentia gereduceerd tariet. 
LOSSE ADVERTENTIEN BIJ VOORUITBETALING. 

23e Jaargang 
  

  

STADSNIEUWS 

  

  

  

TUBERCULOSE - BESTRIJDING. 

(S. CV. T) 

Vaak ziet men reeds na er kzle maao- 

den pneumothorax-behandeling der tu- 

berculose het sputtum blijvend negatief 

wordeo. 

  

Bekendmaking. 

Het Hoofd van den Technischen 

Diense van de Gemeente te Kediri, 

maakt bekeod, dat vanaf Zaterdag a.s. 

24 Augustus 1940, de Balowertistraat 

vanaf de Semampirstraat tot de B.os- 

Coopstraat afgesloten is voor doorgaand 

verkeer voor den tijd van 3 dageo. 

Aubade op 31 Augustus. 

Wij vernemen, dat op 31 Augustus 

@.s. ter gelegenheid van de verjaarday 

wan H!M. Koningia Wilhelmina een 

subadezal worden gebouden, waaraan 

alle leerlingeo van de scholen in de 

Gemeente Kediri zullen deeinemen, 

Mutatie, 

Dz beer Hardjawasita, hu'ponder- 

Wwijzer aao de Vervolgschool te Li bo 

jo Kediri is benoemd tot schoolhoofd 

aaa de Vervolgschool te Seoori (Siog- 

gahan) To.ban. Io zija placts k mt 

de heer Tali 

hulponderwijzer aan de Ver ,olgscboci 

te Wates— Kediri. 

Rinoewisastra, tevoren 

Aanhouden 2de klassen der 

H.LS. tot 1 uur. 

Votgens rondschrijven ven deo Di- 

recteur van Osderwijs en Eeredienst, 

wordt de proef iozake het aanhouden 

van 2de kiassen der H.L.S. en Sp ciale 

scholea tot 1 uur voorloopig tot na- 

der bericht bestendigd, 

Mutatie Jav. Bank. 

De Javasche Bank maakt bekend, 

dat gedurende de afweziyheid van den 

Heer M. HAMELINK, Cuef Afdee- 

Ilng Bf-crenzaken te BATAVIA, de 
Heer ,L. VAN VERRB, Cnef van de 

Afdeeling Producteozaken, teveos als 

Waarsemeod Cnef van de Afdeeling 

Effectenzaken zal optreden. 

Gemeenteraad, 

Op 29 Aug. a.s. zal om 6 u. ».m. 

de Stemcommissie io de G:meente- 

secretarie in een openbare vergadering 

bijeeokomen ter aaowijzing van den 

vervanger van deo beer Ir. W L. Be- 

gemaon, die naar Soerabaia overge- 

plaats is. 

Volgeos de candidatenlijst za! de heer 

Heemstede Obelt de vacature moeten 
vervullen. 

JL B, 

De plantselijre afdeeling van den J. 

L B. sal op 31 Augusuus a.s. io het 

B.P.K,-gebouw cea bijeenkomst houden,     

ter herdenking van den hemelvaart vao 

den profeet Mohammed. 

Deze bijeenkomst zal gepaard gaao 

met s'ametan. 

Vacantie-regeling H.I. S. 

Voor bet schooljaar 1940—1941 is 

door deo Directeur van Oaderwijs en 

Eeredienst de volgende vacantie-rege- 

ling vastgesteid voor Gouverne- 

Hollandscb Inland 

Scholen en Schakel- 

meots 

sche 

scholen. 

Er zija 4 vacanties, te weten : 

1 En groote (Poeasa) vacantie van 

5 weken, aanvangende na het be- 

eindigen der lessen op 2 October 

1940 met hervatting der lessen op 7 

November 1940. 
2.Eeo kerstvacantie van 8 da- 

gen, aanvangende ra het beeindigen 

der lessen op 25 December 1940 

met hervatting der lessen op 2Jasuari 

1941. 

3.Eeo Paaschvacantie 
dagen, aanvangende na bet be: iodi- 

gen der lessen op de laatste Woens- 

dag 166: Paschen, 

4.Eeo overgangsvacantie gedurende 

3 weken in de maand Juli 1941. 

van 7 

Tooneel -opvoering van de 

muziekvereeniging 

»The Southsea Browns 

Hawa:fan Rythm” 

Zooals eerder v-rmeid, bield de mu- 

mekvereer fzing ., The Sosuthsea Browas 

Hawaiiao Rythm' cen tooneelopvoering 

ia het Volta-theater albier op Dios- 

dagavond j.I. 

Alhoewel men uiteraard groote vers 

wachtingen koesterde voor dezen too- 

neelopvoering, z00 bleek toch de op- 

komst van bet publiek niet bijzonder 

groot te zijn. N et eens een derd: deel 

van de zaal was bezzt. De opvoering 

zelf kon als geslaayd bescbouwd wor- 

den. 

Mooi muziek werd ten gehoore ge- 

brachr, afwisselend gevclyd door to- 

neelstukken en andere attracties. Het 

valt te betreuren, dat voor deze welda- 

digheidsopvoering, waarvan de recerte 

teo goede komt aan bet Weerbaar- 

heidsfonds, z00 weinig animo bestond. 

Brand op ,Redjosari” 

Kwaadwilligheid was aorzaak. 

Destijds hebben wij meldiog gemaakt 

van een ernstig? brand in &2n der goe- 

in 5 kleurendruk 

op Scbaal 1: 500.000 

Waarin opgenomen: 

  
  

op stevig ivoorcarton 

met Cartonren cmsiag e» lirnen rvg. 

alle berijdbare wegen 
Kilometerafistanden van plaats tot plaats 
Hoofd-Afstandstatel voor. grootere afstanden 
Bergen en plaatsen met hoogte-cijters 

Spoorwegen, Vliegvelden, Ondernemings - fabrieken 
Pasanggrihans en veie aanwijzi: gen voor toerisme. 
Verkrijgbaar bij de Ked. Sneipers. 

" Hber- 

omtrent scbrijft het Soer. Handelsbl. 

het onder-volgende : 

Ovbrspronkelijk werd als oorzaak van 

den brand aanyenomen broeiig dan 

wel kortsluiting. Men kwam evenwel 
later torde conclusie, dat broeiT 1g veij- 

wel virgesloten was eo ook het vermoe- 

dangs van de sf .R cjosari- 

den, dat korts'uiting de oorzaak van 

den braod kon ziju, mo:st worden los- 

gelaten, nadat hierrair door den Ten 

machinist der fabriek een serieus onder- 

z0ck was ingesteld. 

Naast vele gissingen naar de even- 

tueele oorzaak var dezen brand werd 

ook aaa kwaadwilligheid gedacht. Be- 

stuur en po icie schooken natuur ijk direct 

hua aaodacbt a1n de mogelijke oorzask 

door kwaadwilligheid en direct werd 

in deze richting een ond-rzoek ingesteid. 

Na de uirspraak van den len machi- 

nisi der sukerfabriek, dat kortsluitirg 

vrijwel zeker niet de oorzaak van den 

brand kon 
Onderzoek van bovengeno-mde instan- 

zija geweest, werd het 

tizs verscherpt, Het onderzoek werd 

gelkid dcor dea wedono van Gorany- 

Gareng. 
R:eds bionen eeo paar weken na den 

brand had men den vermoedelijken da 

der gearresteeid. Na een scherp ver- 

hoor bekende deze-persoon volmondig 

de brandstichter te zijn. Het b'eek een 

zekere Soeratmo, uit de desa Gorang 

Gareng, te zijo, een ons agen mandoer 

van des suikergoedang, dien bii :u is 

brand had gestoken, 

Ais cedeo van ztjn daad gaf bij op 

wraak te willen nemen op zijo opvo'g:r, 

den tegenwoordigen maodoer van den 

suik-rgo»dang. 

Hoc miouticus dit onderzoek werd 

geleid, moye biijken ut bet f-ir, dat na 

de bekentenis van S. ber gebeclz g-val 
werd gerecons rueerd, waarbij alle han- 

delinyen, varaf het moment dat hij «ce 

O pet of tali ap! maakte, tot het sticbten 

van den brand, op de gevoelige plaat 

werden vastgeleyd. 

S5. heeft n.! 

miidel van een tali api, 

den brand gesticht door 
die bij, toen 

bij daartoe de kans zag, na deze aan 

bet smeulen te bebben gebracht, tussch»n 

de opyestapride zakken suiker legde, 
weike bierdoor vlam vatteo, waarna de 

brand zich spoedig verbreidde, met het 

reeds bekende noodlortige ge volg. 
De Wedono sa: Gorang-Gare gen 

zijo medewerkers verdienen een woord 
van lof voor de wijze, waarop zij deze 
brandsrichtingszaak tot klaarheid heb- 
ben weten te brengen. 

  in 
EEN PRACTISCH, HANDIG EN KOSTBAAR 1 
WERK VOOR EEN LUTTEL BEURAG! 

DE AUTOWEGEN -ATLAS 
van JAVA MADOERA en BALI 

t3-, 

io totaal 9 aansluitende kaarten compleet bijgewerkt, en 

4   

            

    

  

      
    

  

gramofoon - undersets 

weer verkrijgbaar ! 

Sierk van constructie 

en prima van 

Toestellen zoowel voor 

W ssel- 

V sorts verkijgbaar 

licbtingen 

   

     
! toon ! 

«     
als gelijkstroom. 

met automatische 

verwisselaar voor 8 plateo Ia- 

en demonstratie bij 

RADIO 
GOLDBERG 

Java's Grootste Dag en 

Nacht Radio - Service 

Hoofdstraat si - Kediri - Tel. 70. 

Residen:slaan 37 - Madioen - Tel. 110. 

  

  

J.G.W DEKK:RS — 

  

KEDIRI — 

MAAN 

VENDU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS. 

Telefoon 250. 
  

Emballeeren 
(Ook voor Europa en de buitengewesten) 

Transporteeren, 
Hancdel in Nieuw. en 

Geniewerken. 
  

Gexschoolde krachten noodig. 

Op bet Departement van F.nanc & 

hzeft ondr leiding van den voorzitter 

van de Personeelsherordenings - com- 
missie, den heer Alons, een besprekirg 

plaats gehad van deze commissie met 

den inspecteur der G-oie, 

Staius Muler, het hovfd vao de af- 

het 

ment van Verkeer en Waterstaat, Ir. 

Vakeobu g, en de boofden der Pco- 
vinciale Waterstaatsdieoster, de heeren 

ceseraal 

deeisg Warerstaat van departe- 

Werner S5 ensen, Adriaanse en Hes- 

selberg, Deze bespreking bad, 
Aneta veroeemt ten doel 

het 

kunsen worden voorzieo in de groote 

paar 

cm na te 

gaan op welke wijze best zou 

beboefte van de G:nie aan op bouw- 

kundig gebied geschcolie en ervaren 

krachten om de door de huidige om- 
standigheden in omvang 200 steik 
toegenomen werkz:aambeden tea be.   

Iwecedehandsch Meubilair, 

boeve van bet Ieger te kuooen op- 

vangen, 

Besloten werd om de 
van de La 

sraatsdiensten intact te 

Organisatis 

  

- en Proviociale Woter- 

aten en deze 

scbakelen 

voor bet ontwerpen en utvoeren van 

Wensten as z00danig in te 

goniewerken. 
Uc cen oogpunt van efficiency werd 

aan deze oplossing de vooikeur yege- 

ven boven een tijdelijke verschuiving 

van personeel van de burygerlijke dien- 

sten naar de Genie, 

SPORT. 
VOETBAL, 

Blijkens een aan oos gedane mede- 

deeli:g, zal de wedsirijd op Zondag 

25 Aujustus tusschen ber Bondselftal 

van Kediri en eeo elftal uit Toeloeog- 
ajoeng geen voortgang hebben, aan- 

gerien her Toe'ozngagoengscbe elftal 

Wi betreuren 

K.V.U. bestuur van dezen 

verbinderd is te komen, 

dat bet



    

  

Sem oa 
— RICE TMEA 

Nog Heden en Morgenavond 

Job  vHet Leven Begint” 4. con 
| met de sterreno GERALDINE FITZGERALD, de begasfde actrice uit ,,Dark Victory” JEFFREY LYNN — 
GALE PAOE e.a. beroemde spelers. Vier vrouwen aan den Vooravond van hun Grootste levensavontuur, 

| Bes Moordenares: welke kans zal mijn kind krijgen, als ik io de gevangenis ben? De Mysterie Vrouw : 
ik wil een baby hebben, zelf al zou ik haar moeteo stelen. Een Vaudeville actrice :'ik wil geen kinderen, zij 

| hederven mija figuur. Een osbedeesde Vrouw: ik moet een kind hrbben, anders verlaat mijn man mij. 
| Il Muar heeft een moordenares bet recht om moeder te zijn? Het Sublieme verhaal van deze prachtfilm 

  

Warner Bros scbitterend 

    

    
N.B.! 

  

oefenwedstrijd moest afzisn. Voor den 

wedstrijd tegen Modjokerto op 31 

Augustus a.s. tocb is het nood'g dat 

men een ocfenwedstrijd doet vooraf- 

afgaan, wil men althans er zcker van 
zijo dat het Kedirische Bordse!fral in 

haar huidige samenstelling gehsel vol- 

doet. 

Naar o.i. zat de ocfenwedstrijd te- 

gen Toeloengagoeng vervangen kun- 

nen worden door een ontmoeting tus- 

schen het Bondsteam en de Rest van 

den Bond, hetgeen in feite op het 

zelfde neerkomt. 

@uick — Perselands. 

Nu de oefenwedstrijd van het Bonds- 

elftal niet door gaat, zal op Zondag 

a.s. een ontmoeting plaats hebben tus- 

schen Ouick en Perselards. 

Kampioenschap  tenniswedstrij- 

den residentie Kediri. 

De Jaarlijksche wedstrijden voor bet 

Kampioenschap tennis io de Residentie 

Kediri zullen te Blitar worden gehou- 

den en vangen aan op Vrijdag 30 
Augustus 3 uur n.m. 

Zaterday 31 Augustus en Zondag 1 

en worden op 

September voortgezet. Aanvang op 

Zaterdag en Zondag 7 uur 's morgens. 

Banen. Er zal gespee'd worden 

op de banen van H.C. T.N.H., Ka- 
rangtengah, Park en Tientjs in totaal 

op 7 banen 

Verspeeld worden: Heeren- 

single A en B klasse, B. Dames-sin- 

gle: C, Heeren-double en D. Mixed. 

double. 

Wisselbekers. Heeren-single 

A (3x winnen acbter of 4x 

in totaal). M xed-double. (2 x wirnen 
achter cIkaar of 3xin torsa') Dame - 

elkaar 

single (3 x winren acbter eikaar cf 4 

(3 x win- 

elkaar of 4 x in 

x in totaal) H-eren-doubl 

nen achrer totaa!.) 

Mix-d-doub!'e, (3 x winveo acbter el- 

kaar of 4 xin totaa). 

Inleggeld. Voor H-eren-single 

A f125 per persooo en per nummer. 

Voor Dames en Heeren-single B f 1,— 
per persoon en per bummer en voor 

Double f0,75 per persoon en per 

pummer. 

De wedstrijden worden gespeeld 

met Dunlop service bailen. Er wordt 

gespeeld ,,the best of three longsets”", 

Voor inscbrijving kan men zich 

richten tot den heer Liem Lian Khoo, 
Stationstraat 28 Blitar. D2 ioschrijving 

sluit op Maavdag 26 Augustus a.s. 

Speciale Attractie! 
ATTENTIE! 

N.B! Zaterdagmidsag 4.30 u. 

E » intens bosinde film.... bumoristische situaties. ... 

spelend in bet har'je van Atrika! 

boeiendste junule-film, ooit vervaardigd. 

Speciale Attractiel 
ATTENTIE! 
Zaterdaymiddag 4.30 u 
Zondagmorpen 10 u 

  

vertelt U het verrassende artwoord. 
Het Nieuwe 

Asnvang der voorstellingen 7. 

vervaardigd werd. 

Ss “3 
TER — 

J— 

: 4 

  

POLYGOON WERELONIEUWS. 
15' en 945" o.m. 

Extra Voorstelling! 
Zondag 25 en Maandag 26 Aug. 

Mato utsekerde (Imetor srasi and 
met ROBERT MONTGOMERY — ROSALINU RUSSELL — FRANK MORGAN ea. bekende spelers. 

en waarbij U zich onaogelijk goed zult kunnen 
houden. Kostelijke humor, gepaard aan intense spanning, dat is het recept, volgens hetwelk deze film 

oG 5 

Loose (Het gestolen Manuscript) 

MAXIM THEATER 
Van. Heden tm Zondag 25 Aug. 

De Machtige Enselsche Junale-film SI HE SAVAGE GIRL“ 
met ds hieftallige ROCMELLE HUDSON — WALTER BYKON «.v.a. pel rs. Eeo jurgle film zich af: 

  

Overweldigende natuurschoo: heid, weergalcoze actie, het vreemdstz en 

Ni mand misse deze mooie jundle-film 
Het Nieuwe 

Aaovang der Voorstelinuer, 

Komt en Oordeelt ! 

De veelbesproken ,,Jungle-Koningin" 
en schoon blank meisje, dat geliik eea Vrouwelijke Tarzan regeert over de wilde 

? der negersta 

  

men, een jong 
dieren, 

! 
POLYGOON WERFLDNIEUWS 

7.25” en 950” ».m. 

EXTRA VOORSTELLING! 
Maandag 26 en Dinsdag 27 Aug 

R.K.O. Radio geweldiae Cowbey-fi'm » COME ON, cCOW 

met de 3 musketiers, BOB LIVINGSTON — RAY CORRIGAN — MAX TEKKUNE. Her 
weer, het moedige drietal. Van begio tot eind een reeks van opwindende avonturep, gevechten erz. enz. 

  

zet U z- 

HERDENKING 
van de 60-ste 

H. M. KONINGI 

30 Augustus 1940 
8 uur n.m. 

Vrijdag, 

Zaterdag, 31 Augustus 1940 
" 730 uur v.m. 

10 uur v.m. 

verjaardag van 

N WILHELMINA. 

Kerkdierst ia de Prot. kerk te Kediri, met 
medewerking van het zangkoor van Bendoredjo. 

Kinder. aubade op bet voorerf van den Resideat. 

Operbaar Gzhoor ten residentshuize. 
Na 9.55 uur worden gen auio's meer tot bet 
erf torjelaten. 

12 uur m. Godsdienstoefening in de moskee aan de 
Aloon aloon. 

Tur n.m. GROOTE AANHANKELIJKHEIDSRE- 
TOOGING voor den Re ident van Kediri. 
Opstelling in bet park 1/0 Mexolie a/d Insu- 
lindestraat. Afmarsch om 7.15 wur, 

Deelname in vereenigings-of groepsverband 
F3 uiterliik 29 Augustusop te gevenaan bet kan- 

toor van dea Regent van Kediri of het Com- 
missari isat van Politie. 

Na afioop van deze betooging is de societeit 
Brantas voor een ieder opengesteld voor het 
gebruil 

RICHE THEATER. 

Heden 23 t/m Zaterdag 24 Aug. 

Warner bosiend 

filowerk 

»HET LEVEN BEGINT” 

(A Chid is Born) 

M-t de begaafde actrice uit ,, Dark 

Victory”. Geraldine Pitzgeraid—J. ffrey 
Lyon — Gale Page e.v.a. beroemde 

Bros prachtig er 

spelers. 

Vier Vrouwen aan den vooravond 

van hun grootste leveusavontuur. Een 

moorderares:... welke kans zal mija 
kind krijgen, als ik in de gevangesis 
ben? 

De Mysterie Vrouw:... ik wil een 

baby bebben, zelf al zou ik haar moe- 
ten stelen, 

Een Vaudeville 

geen kinderen, zij bederven 

De Onbedeesde Vrouw :.. 

een kind hebber, acders verlaat mijo 

Actrice : ik wil 

  

figuur. 

«ik moet 

mas mijj! 

Maar beeft een moordenares bet 
recht om een moeder te zijn? Het 

sublieme verhaal van deze pracbifilm 

vertelt U het verrassende antwoord ! 

MAXIM THEATER. 

Heden 23 t/m Zondag 25 Aug. 

De machtige Engeische Jungle-film 

»THE SAVAGE GIRL” 

Jungle Koniogio). 

ken van een koelen drook. 

| Mt de lieftallige Rochelle Hudson 

— Walter Byron — Ted Adams e.v.a. 

bekende spelers 
En Jungie-film, zich afspelend in 

bet bartje van Afrika- vertellend over 

de ontmoeting van een jachtexpedi'ie 

met een zonderlinge verschijniny in 

d:ze onbewoonde gebieden—de veci. 
besproken ,,Jungle-Koningin” der ne- 

gerstammmen, een jong en schoon 

blank meisje dat, gelijk een vrouwelijke 

Tarzan regeert over de wilde dieren ! 

O-erweldigende natuurschoonheid, 

weergalooze actie, “bet vreemdste en 

boziendste Jungle film ooit op 't doek 

vertoond ! 

Zie twee bianke mannen rivaleo in 

de liefde van cen blanke Jungle-beauty 

in Afrika's wilderoissen ! : 
Ben Jungle fjjm die ongetwijfeld door 

Diemand gemist zal worden 

Politienieuws. 

M., won. te Boerengen doet aan- 

gfte, terzake het vindeo van een zak- 

doek en een bedrag ad. f 3.—. 

fageo D., won. te Kandat werd 

P.V. opgemaakt, terzake verduistering 

van een rijwiel ter waarde van f 6.— 

ten padeele van S.,, won. te Boerengan. 

P., won. te Bardarlor doet aangifte, 

terzake diefstal van goederen ter waar- 

de vao.f 070.     

S.T. W., won. te Semampir doet 

aangifte, terzake diefstal van eeo rij- 

wiel ter waarde van f 25.— hetwe'k 

onbeheerd voor ziin woning was ge- 

geplaatst. 

Tegen T., woo. te Djadjar werd 

P.V. opgemaakt, terzake diefstal van 

een kip ter waarde van f 0.40 ten 

nadeele van S., won. te Semampir. 

K., won. te Bandjaran doet aargifte, 

terzake diefstal 

waarde van f 20.— hetwelk onbeheerd 

S.S, alhier was ge- 

vao een rijwiel ter 

voor het statioo 

plaatst. 

Tegen S K.T., won, te Boeloela- 

wang werd P. V. opsemaakt, terzake 

1 stel 

pijama kleeren, ter waarde van f 25.— 

verduistering van Ist. guitar, 

ten nadeele van den behzerder van 

bet Hotel ,,Sido-Seneng” te Tozloeng- 

gepleegd te agoeng, Verduistering 

Toeloengagoeng. 

Tegen D., won. te Pakoenden werd 
P.V. opgemaakt, terzake verduistering 

waarde van 
W., 

van een paodbrief 

f 20 ten nadeele 

Pakoenden. 

ter 

van won. te 

R. woo. te Madjenang doet aangif- 
te, terzake diefstal van een zwart ge- 
lakt damesrijwiel, ter waarde van 
f 5.— betwelk onbebeerd voor de 
toko ,,Bata” aan de Aloon-aloonstraat 
was geplaarst. 

Op de A'ooo-aloonstraat had een 
aa rijding plaats tusschen de perso- 
nenauto A.G. No. 332 bestuurd door 
J. en de autolette A.G, 1144 bestuurd 
door M., waardoor beide auto's be- 
schadigd worden. Persoonlijke onge- 
lukken hadden niet plaats. 

  

  

Rente en uitkeeringen, 
— 

Uitgestrekt tot bepaalde ongeval- 

lenwetten. ' 

Eta dezer dageu lazen we in het 

Soer. Handelsbl. het ondervolgende : 

Esznigeo tijd geledeo werd ia de 

dagbladen bekendgemaakt, dat de ren- 

ten en uitkeeringeo, door de Neder- 

landsche Rjksverzekeringsbank ver- 

schuidigd krachtens de Nederlandsche 

Invaliditeitswet of de Ouderdomswet 

1939, voor z00over hier te lande ge- 

vestigde persoven daartoe gerec tigd 

waren, door de Nederlandsch-Indische 
Regeering zouden worden uitbetaald. 

Thans kan hierzan worden toege- 

voegd, dat ook de renten en “ultkee- 

ringen krachtens de Nederlandsche 

Ongevallenwet 1921 en de .Land- en 

Tuinbouw Ongevallenwet, 

voor z00ver hier te lande gevestigde 

personen hiertoe gerechtigd zijn zullen 

worden uitbetaald. 

Io verband daarmede worden hier 

te laode vertoevende personen die tot 

een dergelijke uitkeering gerecbtigd 

zijr, uitgenoodigd ezn opgave van 

hunnen aanspraken aan het secretariaat 

van de commissie voor bet rechtsver- 

keer in oorlogstijd, p/a Departement 

van Ecoromische, Zaken, te doen, on- 

der mededeeling van vol!edigen naam, 

adres, grootte bedrag der 

uitkeering en de wet waarop de uit- 

keering steunr. 

eveneens 

van het 

  

Afdeeling Radio 

  

Radiogramofoon 601 A. 

—. Uw Radio Defect? 

Bel op Kediri 13! 

Radio van WINGEN. 

fa. yan 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. 

  

BOERDERIJEN ,,SCHRAUWEN“ 
KEDIRI 

MULOWEG / MADJENANG 
Telefoon Ked. No 225 

  

   

    

     

WATES 

PERCEEL-PAKISSADJI 

  
  

Levert versche volle melk. 

Karnemelk, Yoghurt, 
Room en Boterolie 

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

ter plaatse 

TER 

  

    

       
Prima kwaliteit. 

  

    
    
     

Beleeta aanbevelend 

L. H. SCHRAUWEN.:     



  

Verkiezing id Stadsgemeenteraat. 
De fd. Burgemeester van Kediri 

maakt bekend, dat het stemkaotoor op 
Donderdag 29 Augustus 1940 om 

6 uur de3 namiddags in opeobare ver- 

gadering bijeen zal komeo, ter aanwij- 

zing van den persoon, die de open- 

gevallen plaats in den 'Stadsgemeente- 

raad van Kediri, ontstaan door ont- 

Heer Ir. W. L. 

Begemann zal vervulleo. 

Kediri, 23 Augustus 1040. 

slagoame van deo 

  

Nederlandsche vluchtelingen. 
Opweg naar Indis. 

Het Soer. Handelsb!. meldt : 

Een groep van 40 vluchtelingen uit 

Nederland zal tegen het einde van deze 

maand in lodi& aankomeo. Als de vori- 

ger, die hier reeds zijn gearriveerd, 

vluchtten zij op den dag van de overga- 

veen verloren practisch hun geheele 

bezit. ,Iodien zij dit niet hadden gedaan, 

zouden velen van heo, uit hoofde van 

de functie, die zij tevoren bekleedden, 

niet, meer tot de levenden hebben be- 

hoord. 

Bijoa allen zijn gevlucht op rawlers 

van IJmuiden of andere baveos: zij 

verlieten Nederland op bet al erlaatste 

moment voor de bezetting door den 

vijand, ' j 
Door tusschenkomst van de Neder- 

landsche regeering te Londen is de hier 

genoemde groep in staat gesteld naar 

Nederlandsch-Irdi2 te gaan om daar 

een nieuw bestaaa te begionen. Zij 

vertrokken van Lorden in :het begin 

van Juli en maakten de reis via Zuid- 

Afrika eo Australie. G:durende bun 
verb!ijf in West Austral& werden zij 

op liefderijke wijze bijgestaan door den 

Nederlandschen coosul te Pertb, den 

heer Downe. Zij zija thans op weg 

naar Batavia. 

  

De Golfstroom een 
legende ? 

Twee Atlantische Oceanen 
boven elkaar. 

  

In ,La Revue Belgie” wijdde Pierre 

Devaux eenige maanden terug een in- 

teressante beschouwing aan den Golf- 

“stroom, omtrent den oorsprong waar- 

van de laatste jaren een geheel nicuwe 

theorie is ontstaan. 

Wij nemen Bet artikel hiernevens over. 

De Golfstroom is dood.Een verme- 

tele vastelling, .waarvan ik zal pogen 

het bewijs te leveren. Denok maar eens 

terug aan den tijd van uw schoojjaren. 

De Golfstroom, dat is die waaiervor 

mig zich uitspreidende blauwe garve, 

die io onzen atlas schuin over den Atlas- 

tischen Oce.an liep Het is de beroemde 

warme zeestrooming, die in de Golf van 

Mexico ontspriogend, als een door de 
n-tuur geschapen centrale verwarmings- 

installatie de kustep vao Europa komt 

koesteren, Althans volgens de oude 

theorie. : , 

Ioderdaad is het een feit, dat de Wesi- 

Europeesche kusten op merkwaardige 

wijze begunstigd zijo vergeleken bij de 

gebieden, die aan dan overkant van 

den Atlantschen Oceaan gelegen zijo. 

Bederk maar eens, dat New-York op 

denzelfden breedtegraad ligt als Lissa- 

bon. Welaan dan, in Portugal kweekt 

men palmen op onbeschuttea grond, 

terwijl de New-Yorksche winters een 

rieste vermaardbeid genietenen de New- 

Yorksche haven somtijds dichtvriest. 

Siods in 1513 de .conguistadoor” 

Ponce de Leon het bestaan waaroam 

van een stroom warm en blauw water, 
komend uit de Straat van Florida, heb- 

ben tallooze ,,oceanografen” zich beij- 

verd, bet verloop van dezen Golfstroom 

Op meer of minder fantastische wijze 

aan te geven. 
Volgens luitenant Maury 

Amerikaansche marine verlaat de Golf- 
stroom de zeestraat met een soelheid 

van 15 km, per uur, een dikte van 

1.000 meter en' een breedte van 80 km. 

van de   

Panama 

Mode-Cursus OEI 
Grondige opleiding voor dames 

en meisjes tot Costumi€re, 
Coupeuse en Lerares. 

Mei. Oei Sian Hong 
Aloon-aloonstr. 234 Kediri 

Vrijdag te Blitar 
van Lennestr. 10. 

  

Deze breedte neemt snel toe, zoodat 

ten Zuiden van New Foundlard de 

kaarten een breedte aangeven van 

1.200 d 1.800 km. Datis geen stroom 

meer, doch een zee op zichzelf ! 

»Zuidelijke oever”. 

Io werkelijkheid heeft men nimmer 

den ,,Zuidelijken oever” van den Golf - 

stroom gevondeo,. Wel ontwaart men 

naar het Noorden toe duidelijk een 

muur van koud en weinig zout—alles 

is betrekkelijk—water, dat het lauwe, 

zoute water van den Golfstroom be- 

greost. Naar het Zuiden toe ecbter sirekt 

deze z00genaamde stroom zich tot in 

het oneiadige uit, om tenslotte 66an te 

worden met de met spookwrakken be- 

volkte Sargasso- Zee. 

Derhalve lijkt het waarschijnlijk, dat 

bet water van den Florida-stroom, bet 

cenige onbetwistbaar vaststaande stuk 

van den Golfstroom, zich opeeo 1.000 

km. afstand er vandaan verliest, aan 

welke grens het den kouden Labrador- 

stroom ontmoet. 

De vorst van Monaco beeft van zijn 

onderzoekingsjacht ,Prircesse Alice” 
uit getracht, met behulp van vlotters 

het bestaan van den Golfstroom aan te 

toonen. De Duitscher Krummel bezft 

met het geduld, een Duitscher z00 eigen, 

cen volledigen, catalogus samangesteld 

van de wijze, waarop wrakk:o weg- 

drijveo. Teoslotte heeft het opsporen 

van drijvende mijnen, die tijdens den 

wereldoorlog in zee waren geworpen, 

een grootscheepsch onderzoek meege- 

bracbt, waaraan alle naties deelramco. 

Drijvende mijnen. 

Welnu, alle vaststellingen ontmoeten 

elkaar op schitterende wijze... bij de 

ontmoeting met den Go'fstroom. Spe- 
ciaal de mijnen, welke men aan de 

kusten van Noorwegen meende terug 

te vioden, verzamelden zich in de buurt 

van de Azoreo, dat wil zeggen io geheel 

tegengestelde richtirg. 

De zaak is dus afgehaodeld. Maar 

toch dringt zich een vraag op: Alsde 

Golfstroom dood is, of beter gezegd, 

als hij nimmer heeft bestaan, waardoor 

moeten wij hem dan vervangen? Ia dit 

verband beeft der eminente Fransche 

oceanograaf Le Danois, directeur van 

bet Fransche Bureau voor de Zeevis- 

scherij, een grandiooze theorie opgesteld 

Op grond vaa talrijke tochten met 

het onderzoekingsvaartuig ,, Tanche” en 

velz metingen van de temperatuur en 

bet zoutgehalte van bet water is bij tot 

cen verbijsterende conc'usie gekomen, 

te weten, dat er niet €&o Atlantische 

Oceaan is, docb twee boven elkaar 

gelegen Arlantische Oceanen bestaan. 

De eerste, bestaande uit ,,polair water”, 

dat koud is en een laag zoutgehalte 

heeft, beslaat alle groote bekkens, en 

de gebiedenin de nabiiheid der kusten, 

terwijl de tweede, warmereen zoutere 

oceaan, als een kolossale lens op den 

cerstgenoewde drijft. 

    

  

     

Beveiligt U tijdig!! 

.Wij leveren : 

  
  

  

LUCHTBES 

  

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. 
  

Wel'icht lijkt deze op-e'kaar-schikking 

merkwaardig. Het is ecbter een feit, 
| dat in de groote zeeen dit verscbijosel 

zich herhaaldelijk voordoet, op grond 

waarvan Le Danois de stelling heeft 

geponeerd, dat ,,twee groote water- 

massa's van verscbillende temperatuur 

en verschilleod zoutghalte zich niet met 
elkaar vermengen. 

Het ,Atlantische Hart” 

Ik voeg hieraan toe, dat in den boe- 

zem der oceanen ware fossiele zer &a 

bestaan, zee&a zonder zuurstof, derhalve 

ongescbikt om het leven in stand te 

houden : dize zee&a dateeren van gz- 

ologisch zeer ver verwijderde tijdeo. 

Bij de kruistochten van de ,,Dana” en 

de ,Mercator” heeft men drie van deze 

doode zee&a ontdekt, en wel 

nabijheid van St, Helena en uit de kust 

van Valparaiso. 

De verticale dikte der lens van warm 

in de 

water bedraagt gemiddeid 1800 meter: 

daarentegen vertoonen de omtrekken 

zeer groote veranderingen. De drijvea- 

de massa is niet onbeweenlijk : zij zet 

trekt samen met beweginger, 

welke men met die van een bart kan 

vergelijker, 't ,,Alantische hart”. 

Nu eens wijken de warmwatermas- 

sa's weg van de kusten van Portugal 

en Frankrijk en strekken zij zich naar 

het Noorden toe niet tot voorbij Schot- 

land uitj een andermaal bespoelen zij 

uit en 

volop de kusten en nestelen zij zich tot 

voorbij Schotland, ja zelfs tot nabij 

Sptsbergen. 

Te constateeren valt voorts, dat de 

massa's warm water het koude water 
Diet afstooten: zij plaatsen er zich bo- 

venop, een verschijosel dat 

ntransgressie” bestempelt, io aansluiting 

aan zekere geologische verschijnselen, 

men als 

Deze transgressies worden, evenals de 

getijdenbewegingen, veroorzaakt door 

de aantrekkingeskracht, welke de voor- 

paamste hemellichamen uitoeferen: de 

maan, de zon en een weing ook Jupiter. 

Maar in bun rbythme vindt men zekere 
thythmen terug van prenomena, die zich 

Op de zon roltrekken, zooa's die der 

zonnevlekken, en wel met een zeer dui- 
delike periodiciteit van negen jaar en 

minder duidelijk cmlijade periodeo van 

twee en drie jaar, 

Tenslotte—en dit is een gewichtig 

punt—beeft Le Danois een flink aantal 

jaren tevoren de komende Atlantische 

transgressies met grafische voorstel- 

ingen kunoen voorspellen. Misschien 

zijo velen van ooricel, dat de verdeeling 

van het warme en het koude water in 
den Atlantischen Oceaan slechts een 
vraagstuk is, wascmede de wetenscbap 
zich uit nieuwsgierigheid bezigboudt : 
de visschen evenwel zijo deze meening 
geenszins toegedaan. 

TELEFOON No. 52. 

  
  

  

CHERM 

    

  

BETERE MANIER 
Koek Bakken 

en Garneeren. 

Iolichtingen worden gaarse verstrekt 

door 

van 

Mevr. T.I. KHO 
« Ngadisimo II 

KEDIRI. 

N.B. Diverse taarten op bestelling 

f 2,50. 

»Dramatisch geval”, 

verkrijgbaar vanaf 

  

Somwmige soorten, zooals tonijn, mak- 

reel, koolvisch, sardine, goudbrasem, 

volgen de warme transgressie, terwijl 

haring en kabeljauw er voor op de 

vlucbt slaan en trachten in koud water 

te blijven. Het geval van den kabeljauw 

is zelfsin hooje mate dramatisch deze 

vraatzuc" ie viscb leeft aan de grens 

tusschen bec warme en het koude water, 

waar millioenen microscopisch kleine 

diertjes door plotselinge afkoeling van 
het water bezwijken en zoodoende voor 

den kabeljauw eeo gemzkkelijke proo 

vormen, 

Begrijpelijkerwijs is de directeur' van 

het Bureau voor de Zeevisscherij te 

Parijs veel beter ia staat, de mogelijk- 

heden vaa een 

voorzien dan de visschers. Zoo was in 

1930 cem zeer belangrijke transygressie 

Vrucbtbare vangst te 

voorzien, die met 'n periode van negen 

jaar optredend op die van 1921 volgde. 

Talrijke reedersin baringv'sscherij gaven 
er de voorkeur 

onttakelen en zich de kosten van een 

slechte campagne te besparen. 

Ik voorspelde vozr den herfst van 

aan, bun schepen te 

1938 een overvloed van tonijn in de 

Golf van G.scogne. De blanke torijn 

is getrouw op bet rendez-vous versche- 

nen, Tijdens bet orlangs te Koperbayen 

gehouden intersatiooale congres voor 

zee-onderzoek bevestigden de Britsche 

oceanografen, dat in de Noordzee en 

Kanaal de warme 

merkbaar werd. 

Eo dit brengt 

weer, dat in den winter van 1938-'39 

transgressie reeds 

ons terug naar het 

hzeft gebeerscht. 

Zoolang de wind io het Westen ble:f, 
beleefden wij een ongelooflijk zachten 
winter. Doch zoodra de wind naar het 
Oosten draaide, werden wij door een 
ijskoude continentale temperatuur ge- 
teisterd, waarbij de kuststreek coy altijd 
bevoorrecht bleef, In bet bivnenland 
bedroeg de temperatuur namelijk 14 
gradeo onder, aan dc kust | graad boven 
het vriespunt. 

De wiater van 1939-'40 had precies 
hetzelfde aspect als de vorige, want de 
huidige groote Atlantische transgressie 
duurt minstens twee jaar 
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VERBANDKISTEN 
in verschillende grootten en prijzen, voor auto, gezin en bedri 

RESIDENTIE APOTHEEK KEDIRI 

  

  

      

  

    

PROTESTAN TSCHE KERK: 
Hollandsche Kerkdiensten. 

25 Aug. '40Paree 9 uur v.m. 

Ds. Schaefer. 
Kediri 9 uur v.m. 

Ds. F. J, Jonkhof 
Ger. predikant v. Malang. 

Blitar 6 uur ».m. 

Ds. F.J. Jookhof 
Ger. predikant v. Malang. 

1 Sept. '40 Kediri 9 uur v.m, 

Ds. Ph. van Akkeren. 

8 Sept. '40 Blitar 9 uur v.m. 
Ds. Ph. van Akkeren, 

T. Agoeng 6 uur o.m. 
Ds. Ph. van Akkeren. 

  HH 

Malrische Kerkdienst. 

H. B. Matulessy. 

25 Aug. 40 Madioea 10.30u. v.m. 

(Doop) 
Ngawi 4.30 u. o.m. 

J. W. Rumbajan. 

———-——anamom 

OOST - JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEN. 

lederen Zondag, 

  

9 uur v.m. 

Te Kediri (Baloewertistraat), Blitar, 

Toeloengagoeng, Ngandjoek, e, a, te 

Paree 730 uur 0. m. 
ia Dmna 

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Zondag. 

te Kediri le H. Mis 6 uut v. m. 

2e H. Mis 7.30 uur v. m. 

Lof 5.30 uur a. m. 

te Blitar 6 uur v. m. Stille H. Mis 

7.30 uur v. m Hoogmis 

5.30 uur n.m. Lof 
O :derricht Kath. Javanen 6 uur ».m. 

PETROMAX COMFOREN. 
Wij ontpakten zoojuist 

De Nieuwe 

Modellen 1939 

en noodigen U uit tot een be- 

zichtiging dezer 

  

Schitterende en Practische 

Petromax Comforen., 
Verkrijgbaar bij : 

Toko Wed. 

Tan Bing Wie 
Kientengstraat No. 90, 

KEDIRI, Tel. No. 149, 

TENG MONG TJIANG 
VENDUHOUDER —  COMMISSIONNAIR 

MEUBELMAKER 

TRANSPORT — ONDERNEMING 
KEDIRI - Telaf, Ne, 107 

  

  

Klentengstraat €4 

Mooie Huisvendutie. 
Maandag 26 Augustus 1940 v.w. 

9 uur vertrek van den Heer 

A.H.G. UNGERER 

Gouvernements Veearts 

Balowerti 41 — Kedirl. 

Van een zeer goed onderhouden 

Weyens 

eo modernen inboedel! : 

Kijkavond, Zondag, 25 Aug 

1940 van 5 tot 7 uur n.m, 

Pas ontvangen 
Wollen artikelen 

Wollen Sokken 

  

Wollen Jumpers 
» Jassen »  Broekjes 

Baby- f ” 
n. Vesten Nan 

».. Mutseo »  Mantels 

Brei katoeoen 

pennen 
- naalden 

en Haak pennen. 

MIYAKO 
Te!, No. 29 Kediri. 

 



  

Bukemlandecb overzicht overgenomen :uit het “Soer. “Hbid. 

Egypte bereidt zich voor 

Aan Itali zal oorlog worden verklaard, indien :inyal in 

Egypte paats heeft: cook in Soedan zal 

gesireden worden. 

  

  

De V.S. en de Oorlog, 
Ciro, 22 Augustus (Reuter). Ost- 

buld werd, dat premier Hassan Sabry 

Pasja tijdens zen geheime kamerzitting 

welke gisteravond werd gehouden, 

verklaarde, dat E,ypte aan Irali& dea 

oorlog zal verkiaren, wanneer de Ita- 

liaaosche troepen Egypte zouden bin- 

nenvallen. 

C ico, 22 Augustus (Reuter). De 

minister wan Oorlog, Keissy Pasja, 

verklaarde aan den Reuter-correspon- 

dent, dat hij de kam-r in kennis had 

gesteld van het feit, dat de Ecyptische 

mobiele divisie reeds strategische po- 

aities heeft ingenomen. 

Hfj voegde er aan toe: ,,Wij zulleo 

biet aanvallen, doch wanneer wij aan- 

gevallen worden zulleo wij scbouder 

aan schouder met onzen bondgenoot 

Eogeland strijdeo ter verdediging vao 

ons laod,” 2 
Gevraagd, of Egypte za! deeloemen 

aan de ver'ediging van Sodan ver- 

klaarde Keissy Pasja, dat de Enypti- 

sche troepen daar alreeds zija inge- 

deeld. Wanneer de Italianen aanvallen 

zullen zij dus vanzelfsprekend vechten. 

Engeland en de V.S. 

Londen, 22 Augustus (Reuter). De 

diplomatieke correspondent van Reuter 

meldt ten aaozien van de berichten, 
volgens welke de Britscbe regeering 

tracht een militair verbood met de 

V.S. te bereiken, terwijl de loopende 

besprekingen tusscheo Canada eo de 

V.S. de deur opeven voor cen vo'le- 

dig militair accoord, dat zij in gezag- 

hebbende kringen te Londen absoluut 

ongegrond worden gevoemd en cate- 

gorisch kunnen worden tegengzsproken. 

De meeniag van Hearst. 

New York, 22 Auyustus (Rzuter), 

Volgens een artikel van H'arst, gepu- 

liceerd in de ,,Nsw York Journa:” 

en in de , American”, zullen dz V.S. 

nog voor November in den oorlog 

worden betrokken. 

Komt de invalspoging ? 

Londen, 22 Augustus (R uter). De 

Duirsche autoriteiteo sloten opnieuw 

de grens tusschen bet bezette en her 

Oobezette deel van Frankrijk. 

Alle spoorweg- en wegverkeer is 

stopgezet, en zelfs diplomatieke koe. 
riers worden aan de greos tegenge- 
houden. 

  

Duitsche kustbatterijen. 

Voor eerste maal in actie 

Londen, 22 Aug. (Reuter). Duit- 

sche kanonnen, die aan de Fransche 

kust zija opgesreld, beschoteo beden 

een door straat Dover passeerend 

Britsch convooi. 

Dit is de eerste maal sedert bet 

uitbreken van den oorlog, dat kust- 

batrerijen worden gebru'kt tegen de 

Britsche scheepvaart in bet Kanaal. 

Waarnemers op de Britsche kust 

zagen de vuurstralen uit de kanonven 

die in batterijen van vier vuurden. 

Naar bet scheeo, nameo alle batte- 

rijen langs de kustlijo Calais-Bou'ogne 

aan bet bombardement deel. 

Toen het convooi nabij de havep 

passeerde, intensieveerden de Duitsche 

zware batterijso tusschen Calais en 

Boulogoe bet bombardement. De gra- 
maten kwamen neer op Omstreeks 20 

mijlen uit de Fraoscbe kust. 

De escorteerende vaartuigen baast- 

ten zich snel rond het convooi een 

rookgordijo te leggen. Het bombarde- 

ment werd minder bevig, nadat het 

convooi Dover was gepasseerd. 

Tachtig miruten, nadat de Duit- 

schers het vuur hadden geopend, was 

het convooi veilig door straat Dover 

gevaren. Gzen eokel vaartuig blsek 

getroffen. Het bombardement is klaar- 

blijkeljk een 

terwiji boveodien de lichtstralen de 

posities der barterijen verrieden. 

FEUILLETON 
SPAANSCHE DUKATONS 

(Spanish Doubloors) 

Uit het Engelsch 

van 

Camilla Kenyon 

volkomen mislukking, 

  

3) 
Door aan 't cidd van den brief te 
beginneo en 200 in die volgorde bet 

#pistei blaadje voor blaacj: af te wer- 

ken—de brieveo van tarte Jane zijo 

gewoonlijk op die marier het gemak 

kelijkst te begrijpen—lukte bet me om 

me langzamerhand een flauwe voor 

stelling te vorm n vao Miss H ggles- 

by Browne zelf en de 

Wwaarin ze tot deze nieuwe bevlieging 

van tante Jave stond. 't Bieek dat tante 

Jane haar op cea lezing over de ont- 

verhouding   

De Britsche luchtaanvallen. 

Londen, 22 Aug. (R-uter). De 

eerstvolgende aanval op Duirschland 

zal de zesbonderdste zijn sedert den 

10ien Mei. 

Bovendien werden meer dan 200 

aanvallen op bet door Duitschland be- 

Terte gebied uitgevoerd, 

'—0— 

De Inchtaanvallen op 

Engeland. 

De oogsi van Woensdag. 

Londen, 21 Aug. (Reuter). D- Britsche 

mioister vag Lucbtvaart, Sirclair, ver- 

klaarde in een radiorede dat nog drie 

vijaodelijke vliegtuigen kunven worder 

toegevoegd aan de verliezen, welke de 

Duirsche lucbtvaart tijdeos de heden op 

Esgeland ondernomen aanvallen wer- 

den toegebracbt. 

Schade. 

Londer, 22 Aug. (LEF.). Ben honl 
en vele huzen werden ernstig bescha- 

digd, toen nazi-bombers gistermiddan 

bommen wi-rpen op bet strand aan de 

Zuid-Oostkust. 

En vija: delijke bowmenwerper wierp 

gistermiddag een lucbttorpedo op een 

stad aan de Zuid-Oostkust, waardoor 

8 arbeidershuizen werden vernield, ter- 

wijl aodere gebouwen beschadigd. 

Gevreesd wordr, dat: een aaotal per- 
sonen werd gedood, 

wikkeling der ziel bad lecren kenven 

en dat z: door haar tot de on'dekking 

was gekomen, dat zij als Individu aan- 

spraken op den Koswos had, dat ze 

biji haar geboorte eeo vitgesproken 

talent voor zaken doen had meege- 

kregen, hetwelk haar uitstekeod ge- 

scbikt maakte om de ziel—en de 

beurs — van groote ondernetningen te 

zijo, maar dat een tegeowerkende in- 

vloed tot dusver de ontwkkeling van 

hoar natuurlijke talesten in den weg 

gestaan had. Bij 't lezen van die dub- 

belonderstreepte wcorden trok ik on- 

willekeurig een lang gezicht, ofschoon 

mijo hoogg-acbte tante natuurlijk even- 

goed onzeo familie-zaakwaarnemer er 

mee bedoeld kon bebben als mij. 
Maar om nu op de guaestie zelve 

terug te komen. Dank zij den goeden 

zorgen van Miss Higglesby Browne 

bad taote Jane zichzeIf gevonden, — 

met bet gevolg dat tante Jaoe, io ruil   

De verpachting van Britsch-gebied 

Kingston, 22 Aug, (Reuter). 

De Jamaica (Gleaver” verklaart n.a.v. 
bet voorstei tot het verpacbten van 

“Britsch gebied aan de Vereenigde.Sta- 
ten voor den aanleg van lucbt- en 

marine-bases: ,Britsch WesteIndia zou 

er niet aan denken :pogingen te dozo 

om dit voorstel hinderpaleo in de weg 

te leggeo. D2 nieuwe omstandigheden 

vereischen .een wjziging van de oude 

regelingen em elk deel van het rijk mozt 

iets doen om het moederland te belpen. 

Wi zouden er allen de voorkeur aan 

hebben gegzven, dat de verdediging 

van het Panama-kavaal van de Britsche 

kolovi#a in West lodia uit door de 

regeering van het B.itsche rijk zelf zou 

zija ondernomen, docb ditis thans oiet 

mogelijk en wij hebben Amerikaansche 

buip en Amerika's goeden wil noodig 

bij het voeren van den huidigen strijd. 

Deze hulp en goede wil zullen nog 

meer verzekerd worden door aan de 

Vereenigde Staten bepaalde bases in 

West-Indi# te verpachten”. 

—0— 

Canada verdedigt 

New-Foundland 

St. John (New Foundland), 22 Augs. 

(R uter). Gstzravond werd de confe- 

rentie, gehoudey tusschen vertegen- 

woordigers van Canada en New Found- 

land over een gemeenschappelijke ver- 

dediging vaa de beide, door hen ver- 

tegenwoordigde landen,betindigd, radat 

een bekendmakog was uitgegeven, io- 

houdende dat een algebeele overeen- 

stemming Was bereikt over alle ter tafel 

gebrachte punten. 

In d-ze bekendmaking wordt gezegd 

dat aan bet vraagstuk van de verde- 

diging van New Foundland ten volle 

aandacht was geschonken, waarbij 

speciaal rekening is yehouden met de 

positie van dit gebied, dat bescbouwd 

kan worden als het eerste bolwerk voor 

de verdediging van het vasteland van 

Noord-Amerika. De cooferentie werd 

O.a. bijgewoond door den Canadeeschen 

minister van defensie, Power. 

Dvor de 
Canada ter conferentie werd met nadruk 

verklaard dat ,geen vraagstuk, waarbij 

de souvereiniteit of de onafhankelijkbeid 

van New Foundland ook maar eenigs- 

ziosia bet geding zou worden gebracht, 

aan de orde word gesteld”, 

vertegenwoordigers van 

Vao officieele zijde weijerde men ! 

commeontaar te leveren ophet bespro- 

kene, doch het verluidt dat Canada de 

a'geheele verantwoorde ijkbeid voor de 

verdediging van N w Foundland, als- 

of dit gebied deel zou vitmakeo van 

Canada, pp zich genomzn heeften dat 

N-w Foundiand 

hiermede accoord gingeo. H-t verluidt 

voorts nog dat deze overeenkomst ten 

volle de verdediging vas N.w Found- 

land te land, ter zee en io de luche, 

zal omvatten. 

de autoriteiten vas 

Pariemenisleden gesneuveld. 

Londen, 21 Aug. (L.E.F.). Veertien 

I-den van Lager- en H ogerbuis zija 

#nds het begin van den oo"log gedood, 

voor het betrekkclijk geringe bedrag, 

dat er noodig geweest was, om de 

Harding—Browne expeditie te finan- 

cieren, binnen afzienbareo tijd de ge- 

lukkige bezitster zou 

vierde deel van een grooten schat. 

bestaande uit Spaaosche dubbele du- 

katons. Alle wetenswaardige gegevens 

Omtrent dien scbat waren bet privk- 

eigendom van Miss Higglesby Browne. 

Ze had ze gesrfd van een stervenden 

matroos io het eeo of ander Londensch 
hospitaal, dien ze, gedreven door een 

menschlievende was gaan 

bezoeken— die laatste woorden zijo oa- 

tuur'ijk vao tante Jane. Volgens mij is 

Miss Higglesby Browne juist bet type, 

Om ervan te profiteeren als de men- 
schen hulpeloos zijo en ciet meer de 
beenen kunnea nemen. Waarom die 

stervende matroosjuist M ss Higglesby 

Browne als de meest gescbikte persoon 
om zija gehzim aan toe te vertrouwen, 

zijja van een 

impulsie,   

“keligxgevaagen gemsikt Af -ats “weraiist | “New Toik, "21 kuganus (Reatei). 
opgegeveo. 
Twee'teden van 'het Lagerbais seo 

drie van het“Hoogerbuis “werden'ge- 
dood, Twee leden van het Hoogerbuis. 

Lord Arundell en Lord Tromwell, 

bevinden zich thaasia Duitscbe krijgs- 

gzvangeoschap. 

—O— 

Britsch-Indit. 

DE POLITIEK IN 

BRITSCH.INDIE. 

Negatieve houding van het 

Nationaal Congres. 

Warha, 21 Augustus (Reurer). Abdul 

K.lam Azad, voorzitter uan bet Nati- 

O aal Congres, deeide heden na beraad- 

s'aging met het werkcomit€ van het 

Congres mede, dar bij den onderkoning 

aatwoord g-zonden had, waario ver- 

  

klaard wordt, dat er geen grond is voar 

een bijeenkomst van het Csngres waar- 

bij de onderkoniog aanwezig zal zijo, 

zooals io de verklaring van den onder- 

koning werd voorgesteld. 

Hieraan werd toegevoegd, dat, indien 

een rieuwe toestand mocht ontstaan, 

ten aanzien wasrvan de onderkoning 

het nuttig oordeelt om besprekingen 

te voeren, bij steeds hiertoe bereid 

zal zijo, 

Frankrijk. 

P€tain erkent Duitsche druk. 

New York, 21 Augustus (R-uter). 
D: correspondent van de ,,New York 

Times” te Vichy meldt, dat de Duit- 

scbe druk op de regeeriog te Vicby 

door Psrain werd erkendin een inter- 

view, toegestaan aaa eeo aantal | Ame- 

rikaansche jouroalisten. 

D: correspondent voegt er aan toe, 

dat Petain zeide : 

»Ik geef niet voor, dat deze regee- 

riog vrij is. De Duitschers hebbeo de 

teugels ia bandeo, en 

aan, wanneer zij van meering zija dat 

de overeenkomst weike met hen bestaat, 

Diet wordt uitgevoerd." 
Pk-aino ootkende echter, dat de Fran- 

-sche vrijheid tot een einde was geko- 

men. (Hoe z0u Petrain dit eventueel 

willen verklareo ? Red.). 

  

trekken deze 

De io de V.S. wonende Franschen 

Lmaurathwaiien ade regeering ice Walby 
om .de aanvallen op Engelaod te sta- 

ken, daar Frankrijk anders gevaar 

loopt de sympathie der V.S. te ver- 

liezen. 

Zittingen verboden, 

Vrees voor -anti-propaganda. 
Londen, 22 Augs. (Reuter). Veroo- 

imo wordt, dat de regeering te Vicby 
de zittingen van de Conceil general 

heeft verboden, uit vrees, dat zij zul- 
len wordea gebruikt voor propaganda 

tegen Vicby. 
1 . 

De vroegere minister van onderwijs, 

Jean :Zay, 'is gearresteerd. 

Verscheidene “generesis werden ge- 

pensionnneerd,'o.a. generaal Biamehard, 

opperbevelhebber van -de gealiteerde 

legers in V.aanderen, de ex-resident- 

generaatin -Marokko, generaal:Nogues, 

geveraal G:orges ea generaal Prioux, 

die zich te Duinkerken lauweren ver- 

wierf. 

  

  

GAAT HET OM 

DRUKWERK ? 
De Kedirische Snel- 

drukt 

immers beter, netter en 

pers drukkerij 

goedkooper. 

Vraagt offerte bij de Ked. 

Sansipersdrukkeri)! 

U verbiadt zich 

tot niets! 

  

    
  

  

LEESBIBLIOT HEEK 
  

  

De abonnementsgelden bedragen : 
1— 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 U z00 dikwijls moogt ruilen als U wil 
Indien U duseen abonnement voor &ta boek 
hecft, waarvoor U &£a gulden betaait eo UI 
ruilt bet boek iederen dag, dan betaalt U 
voor 30 boeken toch niet meer dan &&a 
gulden. 
Wordt lid van -— — 

DJABA KOTTA 
—  LEESPEZELSCHAP — LEESBIBLIOTHEEK '— 

Ked. Snelpers Drukkerii. 

  

uitgrkozen beefr, is me alijd e-o raad- 

sel geweest, en zal me ook altijd wel 

ceo raadsel biijven. Maar eea feit is 

her, dat toen de matroos zijo laatsten 

adem uitgeblazen had, het geheim en 

de kaart—getrouw aan de traditie was 

er cen kaart bij — io het boofd en de 

handen van Miss Higglesby Browne 

waren Overgegaao. 
De weg om fortuin te makes lag 

alzoo voor Miss Browne open, masr 

nu wilde 't ongeluk, dat die weg dwars 

door zee liep en gebeel buiten de ge- 

wone route van de in dat gedeelte 

van de Srille Zuid-Zee tbuis behoo- 

rede stoombooten viel. Eea kapitaal, 

dat wat grootte betrof oomogelijk 

door de financieele hulpbroonen van 
Miss Browoe kon worden opgebracht, 
was dus her allerooodzake'ijkst noodi- 
ge. Ea daar Londeo absoluut geen 
neiging vertooode om van deze sebit- 

terende gelegenheid gebruik te makeo, 

  ca 

bad Miss Browne verootwaardigd baar 

handen van haar landgenooten afge- 

trokken en was naar New York ge- 

togen, waar een geheimzinvige, mach- 

tige invioed baar naar tante Jane ge- 
leid bad. Door het groote organiseer- 

talent van Miss Browoe, in samenwer- 

king met de ontkiemerde capaciteiten 

in dezefde richting van tante Jane, 

was de zaak nu zo00ver voor elkaar, 

dat zich een groep stoute, stoere deel- 

Demers voor de exp ditie gevormd bad, 

en dat er een scbhip gecharterd was, 

om diezelfde groep, vermeerderd met 

de beide leidsters, van Panama af te 

halen, Bo nu was 'tparool: Op broe- 
ders, naar het toover-eiland in de Stille 
Zuidzee.   Wordt vervetgd.
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