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Verschuiving najaarsvacantie 

De directeur van O, en E. heeft 

besloten bet begin der najaars- 

vacantie, weike gewoonltjk op de 

laatste Zaterdag van de maand Octo- 

ber wordt aangevangen, dit jaar te 

verschuiven tot Donderdag 31 October 

a.s. zulks in verband met de oprcep 

voor actieven dienst voor den duur 

van 2 weken van militie c.g. land- 

stormplichtige leerkrachten, welke op- 

roep in de eerste belft van November 

a.s. zal plaats hebben. 

Voor de scholen met een najaars- 

vacantie van &€n week, wordt deze 

vacantie tevens verlengd tot twee we- 

ken. Ais laatste vacantiedag zal der- 

halve gelden : 
a. 14 November (voor de scholen 

z0owel van 

2 weken, als van &&n week.) 

b. 30 November (voor de scholen 

met cen najaarsvacantie van 30 dagen). 

c. 28 November (voor de scholen 

met een najaarsvacantie van 4 weken, 

met een najaarsvacantie, 

Bekendmaking. 

Ingevolge besiuit van het College 

van B. en W. is in verband met de 

smalheid 1 an de weg en io het belang 

van het verkeer, voortaan de Pake- 

lanstraat, de weg voor het Maxim 

theater, gesloten voor vrachtau- 

to's. 

Provinciale Raad. 

De verkiezingeo voor den Provin- 

cialen Riad van Oost Java zullen op 

den 24sten October a.s. 

houdeo, 

Van de 21 Inheemsche onderdanen, 

niet-Nederlanders, die door verkiezing 

worden aangewezen, worden er 3 ge- 

kozen door de regentschaps- en ge- 

meenteraden in de residentie Kediri. 

Voor de groep onderdaner N-derlan- 

ders en uitheemsche onderdanen niet- 

Nederlanders vormt de provincie &€n 

kiesdistrict. De 

vastgesteld op 3 Oxtober a.s. 

worden ge- 

candidaatstelling is 

Bestuurs-Academie. 

Naar wij veroemen, is de heer 

R. Siaggih Praptodihardjo, Assistent- 

Wedono  onderdistrict Bojolangoe 

(Toeloengagoeng) aaogewezen om -de 

Bestuurs-academie te Batavia voor 

verdere studie te bezoeken. 
Van gebeel Oost-Java zullen dit 

jaar 7 B.B. ambtenareo aan b.g. aca- 

demie verder studeeren. 

K. B.I. 

In verband met bet vertrek van den 

heer Soewido naar Pesoeroean, werd 

door de plaatse'ijke padvinderij van 

bet K.B.I. ee afscheidsmiddag georga- 

niseerd, aangezien bij eea heel popu- 

lair en actief troepleider was, Na voor 

de lens geposeerd te hebben, werden 

eenige toespraken gebouden, waarna 

en souvenier werd aangeboden. Om 

half zeven 's avonds eindigde deze 

plechtigheid.   

Uitslag Bridge-drive. 

G:bouden in de Soc. Brantas op 23 
Aug. 1940, aanvang 20 uur 17 mio. 

Er werd gespeeld door 14 paren of 
7 tafels. 

le. prijs Mevr. Grippeling en 

Mevr. Tyseman met 89 punten. 

2-. prijs Hrr. Best en Alferink 

met 88 punten. 

3e. prijs Her. Ir. Hirscben Ir. Harjono 

met 74 punten. 

Sweeps'ake— prijzen. 

le. prijs Hr. Privsen e» Mevr. Cieton. 

2: prijs Hrr. Tydeman en Briokhorst. 

3e. prijs Her. Best en A ferink 

Mutatie. 

Wij vernemen, dat de heer Har- 

djadiwirio, tevoren bulpkeuringsambte- 

naar bij bet Iste district van de Pro- 

viociale Waterstaat van Oost-Java, met 

ingang van 1 September belast is met 

de waarneming der betrekking van 

Controleur bij de verkeersinspectie in 

de Provincie Ovst-Java. 

Besmettelijke ziekten. 

Het wekelijkscb rapport van de Re- 

sidentie-Arts der D.V G. omtreot be- 

smettelijke Ziekten in de Residentie Ke- 

diri, luidt als volgt : 

Typhus Abdominalis : 

Kediri 17, Nyan'joek 24, Blitar 5 en 

Toeloengagoeng 4 in bet geheel dus 

50 gevallen. 

SPORT. 
VOETBAL. 

Perselands — @uick 2—0 

Op Zor dagmiddag j.I. vond de reeds 

eerder aangekondigde wedstrijd tus- 

schen Perselandsen Ouick plaats, welke 

eindigde io een 2—0 overwinning voor 

Perselands. 

Aanstaande interstedelijke 

wedstrijd. 

spannende 

wedstrijd worden op Zaterdag a.s. 

Ht zal wel weer een 

Zooals eerder vermeld, zal ter gele- 

genheid. van den verjaardag vao H.M, 

Koningin Wilbelmioa het Bondselftal 
var Modjokerto te Kediri op bezoek ko- 

men om een wedstrijd te spelen tegen 

bet Kedirische Bondselftal. De teams 

zull-o in de onder vo!gende opstellingen 

uitkomen. 
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Modjokerto: 

Oetomo 

Soekabar Soztojo 

Pekih Soekaodar Soenardi 

Mardi Soehadi Affiatis 

Soewadji Soeprijo 
. 

Khoeo Liang Tjie Liong 

Hong Liang Dajat Harenberg 

Damwijk Bussenius Pakih 

Dacblas Doel 

Soeratman 
Kediri: 

Wederom zal het Kediriscbe publiek 

van een goeden wedstrijd kunnen ge- 

nieten, dak zij bet initiatief van het 

K.V.U. bestuur. De kansen staan zoo 

ongeveer gelijk, zoodat het bij dezen 

wedstrijd geenszins aan spanoing zal 

ontbrekeo. 

Korfbal. 
Happy— Rest van Kediri 2—2. 

Op Zondagmiddag, 25 Aug. speeide 

H-cppy een eere-wedstrijd tegeo de 

Rest van Kediri. Het was een interes- 
saote kamp, hetgeea moge blijken uit 

de groote opkomst van het publiek. 

De uitslag 2—2 geeft de kracbtsver- 

houding goed weer. 

RICHE PHSATER. 
Hzden 27 en Woensdag 29 Aug. 

Paramount uiterst spannende flm 

»ARREST BULLDOG 

DRUMMOND” 
met eerste klas atisten als, John 

Howard — Heather A gel—H.B. War- 

ver—Reginald Denry e.a, 
Waar Drummond is, daar is gevaar | 

Sensaties volgen bem op den voet. 

Romance vergezel: hem overa!! Zet 

Picties speurder iv zijo 

grootste film avontuur. Een jongrman 

Overmeestert een meisje 1 Er is geen tijd 

beroemde 

voor plichtplegingen, wanneer eeo le- 

vena op het spel staat. De lichten vas 

Londen en... verdwijnen dan op-ens 

...en een moord wo-dt er gepleeyd 

...wie is het slachtoffer,.. wie is de 

dader. 

MAXIM THEATER. 

Woensdag 28 eo Donderdag 29 Aug. 

Uaiversal aci volie film 

»BREEZ NG HOME” 
met Wiliam Gargao—Birnie Barnes 

—Wendy Barrie e.a. 

Ben film met het beroemde Saota 

Aoita Race-terrein als  achtergroa", 

ky 

  

EEN PRACTISCH, HANDIG EN KOSTBAAR 3 
WERK VOOR EEN LUTTEL BEDRAG! 

DE AUTOWEGEN -ATLAS 
van JAVA MADOERA en BALI 

f3-—, 
io 5 kleurendruk 
op stevig ivoorcarton 

met Cartonnen cmslag en linnen rug, 

op Scbaal 1: 500.000 
in totaal 9 aansluitende kaarten compleet bijgewerkt, ea 
Wwaarin opgenomen: 

alle berijddare wegen 
Kilometerafstanden van plaats tot plaats 

Hoofd-Afstandstatel voor grootere afstanden 

Bergen en plaatsen met hoogte-cijters 

Spoorwegen, Vliegvelden, Ondernemings - fabrieken 
Pasanggrahans eo vele aanwijzirgen voor toerisme. 

aa
 Verkrijgbaar bij de Ked, Snelpers.   

  
  

  

Doet Uw toestel rare dingen, 

Is er soesah? Mankement? 

Slechts &6&n enkel telefoontje, 

Goldberg's Service is present! 

RADIO 
GOLD BERG 
Java's Grootste Dag en 

Nacht Radio - Service 

Hoofdsfraat 51 - Kediri - Tel. 70. 

Residensslaan 37 - Madicen - Tel. 1!0. 

an 
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VENDU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS. 

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

Emballeeren 

  

   

   

Transporteeren, 

Hancel in Nieuw-. en 

waarin de gokkers op de races hun 

ttozven tegen elkaar uitspelen en voor 

niets terugdeinzen om hun doel, de 

hoofdprijs, te verkrijgeo. 

Eeo vlotte vroolike comedie mt 

twee allerlicfste blondioes, die buo hart 

verliezen aan een jonge verstokte licf- 

hebber van paarden. 

  

Pootje baaien. 
Italia staat met zija eene laarsje in 

zee, maar wenscbt thans werkelijk ook 

zijo tweede pootje to de azuren schoot 

der M diterranae te plassen, en daar 

schijaen dan de diverse andere pootj-s- 

baders bezwaren tegeo te hebben. 

Niet ten onrechre, 

onsmakelijk pootje, 

waot bet is een 

nogal zweeterig 

100 vanwege de angst voor de vele 

stekelrjes die Italieio de Middellandscbe 

Zee zwemmende weet. In eik geval, 

bet geheele geval ri-kt onfrisch, tota- 

litair als het is. Naar de regelen vao 

Tweedehand:ch Meubilair. 

  

(Ook voor Europa en de buitengewesten) 

Mevbelmakerij 
Agentschap : 

Java Koelka:ten. 

het io elkaar zetten der nieuwe impe- 

ria zoekt Itali het liefst zoo dicbt 

mogelijk bij huis. 

Frankriik is utgevallen. Sparj» ligt 

Veraf, en trouwers het binnenvallen 

van Sparje is zelfs den Taliasen een 

kein beetja te schurkachtig, alhans 

voor het heden. Als straks de ,gang” 
opdracbt krijgt van W-reldvijard ro. 1 

Spanje alsnog binoen te vallen is het 

best mogelijk dat ook op Spanje een 

laaoval gedazn zal worden. 

In elk geval, Itai& bepaalt zich voor- 

oopig tot Gsiek-oland, 
Sancho- Mussolini 

dat zeer tot 

spijt van niet voor 
het zweeterig ltalicansche poo'j: voelt 
en dus steliirg neemt, Vcorlcopig be- 

paalde zich de moedige aanval toteen 

gevecht met krantenpapier en leugen- 

Compi-X es tot wapens. Selecte wape- 

Diet—van de 

psycho-oorlog srrategeo (alhoewel lomp 

gevanteerd), zoomede, voorzoover is 

nen—wij ontkennen bet 

Da te gaan, het onverhoeds aanvallen 
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— RICHE THEATER — 

    

Heden en Morgenavond 
Paramount uiterst spannerde derecijeve-fim 

.Arrest Bulidog Drummond” 
met JOHN HOWARU — H.B. WARSER. — HBAIHER ANGEL ea. spelers. ben film die U van 
begin tot eind in voortdurende spanning boudt. De eene sensatie voigt derandere op, zie Drummond in zijo 

grootste fi'm-avontuu-. 
Donderdag 29 t/m Zaterdag 31 Aug. 

Usiversai milioeser-Dotir fimeebocer s1 1G TOwer Of London” 
met de beroerde sterren. BORIS KARLUFF — BAS L RATtibONE — BARBARA O'xtiLL— JEAN 

met Itali8 te deelen, en ook niets zullen 

zij voelen voor een fascistisch r&jime, 

O afscheidelijk aan bet vazaiscbap van 

Ial8 verbonden, Vaa piraten en vo- 

gelvrijan maakr men niet gauw gedrilde 

en onderdanige meeloopezs. Iral:2 heeft 

ia den Ba'kan te veel invloed verloren, 

heeft ook be langriik aan prestige inge- 

boet, terwijl het Mohamedaansche deel 

der bevolking, 
gezind is. 

Nu is bet mogelijk, ja zelfs zeer 

waarschijolijk, dat ItalitZ op hoog be- 

vel van Berlijn, altbans aangemoedigd 

Itali8 bepaald vijandig 

van die zijde, onrust tracht te stoken 

in dien Zuidhozk van Europa. De 

motieven hebben wij destijds aangeges 

ven en omstandig toegelicht, en dan 

gaan we weer terugnaar het Oosten, 

want zeker be:ft Berlijn bij het nemen 

van besluiten zija vriend Stalio goed 

in het oog gebcuden. E:9 vereenigd 

front Rusland, Duitschland, Roemenis, 

Bu!garijz tegen Turkije, Griekeoland en 

Engeiand (Jbegoslavig) is geen bersen- 

schim, maar een eflectueerbaar voorstel, 

z00 bet gegaan mocht zij», 

twijfelen. 

waaraan 

Ia dat wij overigens niet 

Een flm 

HUNTER — NAN GREY e.v.a. 
weergceft. Verraad — intriges — licfde in de schaduw van het schavor. Suw, wreed en onmenichelijk, 
was de man, die bezeten door machtswaanzin zch met gewe'id en gruweldaden een weg naar den troo: 
baande .. Deze duivelsmersch sloeg een vok tor bloedens toe, tordat ook hij ervaren moest, dat geweld 

hoe krach:ig ook, 

Bes film die ben der woeligsre pr -ioden van de Enge.sche g schedenis 

    

tenslotte toch het onderspit moest delvun tegen recht. 
die ongetwijfeld door niema-d gemist za worder ! 
  

VOLGENDE WEcK: Paramouur geneei gekleurde Leeke tim 

»Gullivers Reizen” 
      

  

Universal actie- en snsatiev 

& met iwee allerlicfste bic 

. »Breezing Home 

    

Vr 

Metro bekroonde filmschl 
met de eminentste acteurs van 
HULL — GENE REYNOLUS    vervaardiging en Spencer T 
Ware ruwe leven, zonder een sc: 

z0oals er nog zelden &&n geweest 's! 

MAXIM THEATER 
Woensdag 28 en Donderdag 29 Aug. 

met WILLIAM GARGAN — BINNIE BARRE2. — WENLY BA KRY « 2 

” boeit tot den laarssen meter-f'm. Wii rad 

ieven zijnde tiguur uitgebceld. Pater F anagan, 

    

REEZING HOME" ole film 
  2 vroolijke 

e verstokte heh Ha van paar- 
Oo, ceze acticfilm pict te missen ! 

lidag 30 Aug. tm Zondag i Sep. 

2 OYS TOWN” 79 
Hollywooo, SPENCER TRACY — MICKEY ROONEY — HENREY 

eva Vcor het eerst ingde filmg schiedenis wordt in ,B ys Town” Ea in 
de sfichter van ,,Foys Town” diende van advies bij de 

Tacy aanwees om em te personifiecren. Fen greep-uit ber werkelijke, 
sija van valsch sertiment op het witte doek gebiacht. Een meesterwerk, 

Komt vroegtijdig voor gocde plaatseo ! 

ongr er, die huo bart verliezen aar 

      

  

van een vooraner kligaend Grieksch 
kruisertje ad 2200 ton. De kans kan 
echter keeren en dan zai iodrect cen 

voor de gealliferde bondyenooteo, ten 
deze meer speciaa! Engeland, een zorg- 

wekkende, toestand ontstaan. 
yap 

Wij berbalen nog eens wai wij reeds 

cerder schreven. Engeland steunde de 

verlangens der Bu'garen ten aanzien van 

de teruggave van den Zuidelijken Do- 

broed:ja. Het stuk dat hier bedoeld 
werd, is het grondgebied door Bulgarije 

na den allerongelukkigst afgeloopen 
tweeden Balkan oorlog aan Rocmen:e 

afgestaan. 

Ook meenden wij toeo in twijfel te 

moeten trekken of dit steun verleenen 

door Albioo niet heel erg onvoorzichtig 

was. Immers, nog een. tweede eisch 

hebben de Bulgaren, en wel eischen zij 

het gebied op langs de Turksche grens 

tot de Middellandsche Zee in Tracit. 

Het is niet twijfelachtiy dat zulks E-- 

geland niet aangenaam zal zija. Al zou 

het slechts zijn om reden dat een der- 

geliike gebiedsafstand der Turken niet 
welgevallig zoude zijo. Daarbij vergete 

men niet—en dit is onaarngevaam 100- 

wel voor Turken a's voor de Britten 

—dat Bu'yarij: bevig pro-Sovjet is 
uitgevalen en dat een opmarsch var 

Bu'lgarijz raar de Middellansche Z-e 

meer beteekert—zij het indireci—een 

Sovjzt opmarsch naar de oude wereld- 

ee, Bulgarije aan de kust der M-diter- 

ranae beteekent een schjake! buiten Tur- 

kijza om tusschen Zwarte en Middel- 

landsche Zze, en dat degradeert de sterke 

   

  

positie van Turkijz aanmerke'ijk. De 

Dardanellea zijz cen eeuwig gevaar 
voor Turkije niemsnd zal bet teges- 

spreken, maar evenmin kan ontkend 

worden, dat juisi bet bezit der zeeE19- 

ten Turkije machtig maakt, wij 

der wege steeds verzekerd kan zijn van 
de vriendschap van een deel der groote 

mogendheden, ten deze met in bet bij- 

el 

    

e Porte 

»n rivalen       zondzr de eeuwige Dardan 

Esyeland of Rusiand. Turkije is door 

zee#ngten steeds in gevaarspositie, doch 

evenzeer in een machtspositie. Dit is 

het wonder der Dardanellen. ") 
betrekking 

in de zee- 

  

Nu zijn diverse pacten 

hebbende op de doorvaart 

straten steeds vrij eenzijdig opgesteld 

geworden. Wij bedoelen dit z00. Steeds 

zija bep:lingen openomen, betrekking 
hebbende op het doorlaten van vloten 
van de Mideellandsche 

Zwarte zee, het toegestaan maximum 

zee naar de 

yan eenheden der vloten der niet aan 

    

  

HERDENKING 
van de 60-ste verjaardag van 

H.M. KONINGIN WILHELMINA. 

de 30 Augustus 1940  Kerkdiesrst in Prot. kerk te Kediri, met 
8 uur nm. medewerking van bet zanykoor van Bendoredjo. 

Zaterdag, 31 Augustus 1940 
7.30 uur v.m. 

  

Vrijdag, 

Kinder. aubade op bet vooreif van den Resident. 

Oprrbaar G-hoor ten residentshuize. 
Na 9.55 uur worden ge-n au:o's meer tot bet 
erf toeyslaten. 

10 uur v.m 

12 uur m. Godsdienstocfening in de moskee aan de 
Aicon aloon. 

7 uur n.m. GROOTE AANHANKELIJKHEIDS?E- 
TOOGING voor de Reident van Kediri. 
Opsteiling in bet park "/o M xolie a/d Insu- 
Iindestraat. Afmarsch cm 7.15 nur. 

D-elname in vereenigings-of  groepsverband 
uiterlijk 29 Avgustusop te gevenaan bet ka - 
toor van, den R-geot van Kediri of bet Com- 
missariaat vau Politic. 

Na afoop van deze betooging is de societeit 
Brantas voor ee ieder opengesteld voor het 
gebruiken van cen koelen dronk. 

de Zwarte zce grenzende staten, dat | verzwakt cg zija weerbaarheids coef 
tocgang verleend wordt tot de Zwarte 

    

ficiest gryk reduceert. 

tenslorte de Turksc'e cxtra 

    

zee, en tk 
voorrechten in zijn gualiteit van bezitter 

9 CN Ht bovenstaande in aanmerking ne- 
zee-engten. Bepel gen bijvoo Id, die 

mesd, dasrbii de lievelingswensch der 
beperking opleggea aan de doorvaart | Di Lon Liat us Pi 

bet kort 

tigeo, zal een aanval al of niet gewapend 

het oog verliezend, | 1 van slechts een bepaali tonnage in 
neerkomend Turkije te vernie- 

omgekeerde ricbting, dus vao de Zwarte 

zee naar de Miidellar dsche zee 

aan de 

voor van Bulgarije op Griekenland, of eea 
vloten van moygendheden niet 

Middel'andsche zee geleger, en Turk- 
zin, 

poying middels compromis tot verwe- 

zenlijking van den eiscb om Trac 6, 

ker cp heftigen 
Syiteo van E ygeland en Turkije (Joe. 

terwij! omgekeerd Bu'garije 

sche voorrechten in omyekeerden 
vrijwel z tegenstand 

zijo er bij ons weten nooit gemaakt, 

D-z2 omissie (kortz chtigheid ?) wreekt 
  goslav), 

zich nu. 

Terugkeerende nuraar het punt van 
uitgang en voymaals den nadruk leggerd 
op dz vriendschap tusschen Bulyarije 

en Rusland zoude, in het geval Bulgarije 
naar de Middellandsche zee zou zijo 

uitgescboten, de moyelijkheid 

ontstaan tot her oprichtes van viooten 

die niet 

aldaar 

viiegbases voor de Russen, 
geremd a's zij worden door bepalingen 
in een doorvaart pect (het pact van 

Montreux 1936 voorziet daarin oiet), 

aldaar z00oveel vloot kunnen stationoee- 

rep als zij wenscbelijk acbter. 

bet 

tweede ver- 

Zoo ontstaat dan, zooals wij 

daareven cen 

binding Zwarte zee—Middellandscbe 
zee, die werkelijk den Tuiken en Britten 

niet aangevaam ka» 

de machtspositie der Porte aanmerkelijk 

noemden, 

zija ea zeker ook   
zekec aan rekenen op steua van Roce 

Duuschland en Iralig 

Z0 zicn we dan voor de toekomst 

men, Rusland, 

in die buurt groote moeilijkheden even- 

tucel uirbreidirg van deo wereidbraud. 
Dit bovers aandz is bet integreerend 

gevaar voor Griekenland en niet het 

brallend gescbetter van Mussolini of 

zelfs de bedrtiying van die zijde. 
Inderdaad moet worden toegegever, 

da Ta 
de stroomirg die er bestaat onder de 

door gebruik te maken van 

  

Komitadj.'s tot algeheele onafhar kelijk - 

beid, onrust kan stoken in Griekenland 

en ook in Aban & (ongetwijfeld wordt 

wlijig daarvan gebruk 

gemaskt desnoods gesteund door Bul- 

gariie), maar wij gelooven stellig, dat 
zeffs de onverzoenlijke Komitadj's er 

Diets voor voeclen de onafhaokelijkheid 

door Italia     

Atdeeling Radio 

  
  

Fa. van WINGEN     Atignon 
Radiogramofoon 601 A. 

Uw Radio Defect? 

Bel op Kediri 13! 

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

door zijn wij in staat om radiotoestellen op de- 

zelfde dag, dat ze biji U thuis (Kotta) worden 

weggehaald, onder garantie gerepareerd op te le- 

veren. 

Buiten KEDIRI binnen 2 dagen. Uw toestel 

dan tevens zoowel electrisch als mechanisch ge- 

controleerd. 

is 

  

  

  
  

      

Pn, 

Beng Naa 

OERDERIJEN ,,SCHRAUWEN“ 
KEDIRI | WATES 

Telefoon Ked. No 225 

Karnemelk, Yoghurt, 
Room en Boterolie 

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

Beleefd aanbevelend 

L. H. SCHRAUWEN. 

ui 

MULOWEG / MADJENANG PERCEEL-PAKISSADJI 

Levert versche volle melk. 

Prima kwaliteit, 

ter plaatse 

Ai 3   

Oa na an A3 IN RO 
i Ta 

Nog altiid in voorraad. 

  

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. 

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

beneden Soerabaiaprijzen, 18 
te leveren. 

N. V. KEDIRISCHE SNELPERSDRUKKERIJ 
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Bekend making. 
DE RESIDENT VAN KEDIRI 

maakt bekend, dat bij ter gel-geoheid 

van den verjaardag van HARE MA- 

JESTEIT DE KONINGIN op 31 Au- 

gustus 1940 des voormiddags om tien 

uur io zijo ambtswoniog OPENBAAR 

GEHOOR zal verleenen, tencinde de 

ingezetenen der residentie in de gele- 

genheid te stellen hunne gelukweoschen 

aao te bieden. 

Men wordt verzocht uiterliik om 9 

uur 45 minuten voormiddag aanwezig 

te zijo. 

Na 9 uur 55 minuteo zullen geen 

voertuigen meer tot het Residentserf 

worden toegelaten. 

Kieeding Hzeren: groot ambtscos- 

tuum, rok of jacguet. 

Kediri, 26 Augustus 1 40. 

DE RESIDENT VAN KEDIRI 

EL.J. TYDEMAN. 

rr 
5... 

geval vergete men niet, dat cok Japan 

in het Verre-Oosteo de noodige ex:ra 

hulp kan verleenen door den strijd 

aan te binden tegen de daar veree- 

nigde macbteo. Duitschland moet thans 

iets ondernemen, dat zeker succes zal 

Opleveren. 

Als meo nagaat boe momenteel voor 

de komende dagen alle radiouitzendin- 

gea in Duitscbland pa een uur des 

avonds zijn afgelast, dan beteekent dat 

toch wel zooveel, dat Duitschland bij- 

zonder in den koeep zit, dat Duitsch- 

land nauwelijks meer in staat is de 

triompbantelijke leugen - propaganda 

Voort te zetten, niet omdat er geen 

leugens meer te verzinnen zouden zijn, 

maar omdat de waarbeid snelier komt 

aangevlogen dan de leugen. Bovendien 

wijst de opgelegde zwijgzaambeid er- 

op, dat een sel hevig ingrijpen vao 

Duitschland op komst is, hetzij io de 

richting Engeland, betzij in de rich- 

ting J egoslavis. 

Waar is een zekerder en niet al te 

moellijk resultaat te effectueeren dan 

in den Balkan, meer in het bijzonder 

Joegoslavit, den  doorgang voor 

Duitscblard oaar Griekecland, De oogst 

staat te rijpen op het veid. De oogst 

moet worden binnen gebaald. 

Ter hebben we dan nog de 

kwestie Spaoje. 

De houdiog van Frarco is gedeelte- 

lijk onderkeobaar het bericht 

waaruit blijkt, dat een van de ministers 

zonder portefeuille een heftig Falan- 

gist, werd vervangen door een andere, 

waarschijoliik meer regeerings gelijk- 

gescbakeld iemand. Het werd Franco 

waarschijolijk toch te bar, en zoodoen- 
de heeft hij op die wijze een stokje 

gestoken voor het drijven van den 

fanatieken zwager Serrano Y Suoer. 

Gelijktijdig kwam bet bericht over het 

Oproepen vao zes jaarklassen. Eeo en 

ander rechtvaardigt de veronderstelling 

dat Franco niet voetstoots in het ga- 

reel wenscht te loopen van Her eo 

Mussolini, hetgeen dan weer cen voor- 

deel zou zijo. 

slot 

Is deze veronderstelling juist, dan 

is het raadsel Tanger, waarop wij 

vroeger reeds mochten wijzen, opgelost. 

  

IN VOORRAAD 
Ruime keuze 

— Visitekaartjes 

voor de halve prijs. 

KED. SNELPERS DRUKK 

ALOON-ALOONSTRAAT 

Tel. No. 38.   
  

Bekendinaking. 
De REGENT van KEDIRI maakt 

mits dez- bekend, dat de ontwerp- 

BEGROOT NG van UITGAVEN en 

ONTVANGSTEN van dit Rzgent- 

schap voor het diensijaar 1941 gedu- 

rerde vier weken voor een ieder 

ter lezing wordt gelegd ter Secretarie 

van den Regentschapsraad van KE- 

DIRI en in-de kantoren der Districts- 

hoofdeo binnen bet Regentschap. 

KEDIRI,'23 AUGUSTUS 194 0 

De REGENT van KEDIRI, 

R.T.A. DANOEDININGRAT. 

  

Men herinnert zich, dat de interna- 

tionale commissie die Tanger bestuurt 

toestond, dat Spanje Tanger bezeite 

met een circa 3500 man troepen. Dat 

de Engelschen dit standpuot z00 maar 

aan Spanje zoude sfstaan, zonder daar- 

voor evenredig vergoed te wordeo zij 

het slechts id cl of zonder de absolute 

zekerheid te hebben, dat strategisch 

geeo gevaar dreigt is oiet logisch. Dat 

Eogeland er prompt en zonder bedenken 

toe overging, bewiist o.i., dat her toch 

wel beel zeker moest zija van zijn zaak, 

wat een Eogelcshman is niet 200 erg 

Vrijgevig uitgevalleo, 

Er is maar &:n mogendheid aan wien 

Engeland Tanger zal wilen afstaan, en 

dat is Sparjz, omdat het z00 zwak is. 

De v.rsirekeo jaren dezer eeuw beefi 

Eogeland ervoor gezorgd, dat deze 

»derde” zuil vao Hzrcules (de eerste 

ip Gibraliar en de tweede Ceuta aan 

den overkant, niet ia handeo geraakte 

van een der sterke mogendheden. De 

g'oote ,Nelsoo” heeft destijds, buiten 

de bekende woorden die wereldver- 

meard werden, nog wel meer zeer 

vermaarde dingen gezegd, onder andere 

zeide bij : 

»Of Tanger blijve onafhankelijk, af 

dient in het bezit te komen vao Brit- 

taon &”. Het buidige Engeland beeft ru 

bet compromis van den zwakken staat 

ingepikt, en tenslotte is dat ook een weg, 

Het samenstel van genomen bes!is- 

singen blijkt onseen geruststelling wat 

betrefr de geailicerde machtspositie aan 

den Westelijken toepang van de Mid. 

dellaodsche Zee. 

.. 
£ 

Wij eindigen met Prankrijk. Wii na- 

men heden op een briefvao Vilianus, 

en bet is frappant boe, naar de g'g- 

vens die hem ter beschikking san, 

vrijwel vast staat dat de corruptie in 

Pcaokrijk zich heeft gemanifesteerd in 

den trant van de 

hooge hoeden”, al zegt Vilianus het 

wat voorzichtiger. Pe:ain kronkelt zijo 

laatste doodsstrtjd. De gladste man van 

F aokrijk, de man die een naam bezit 

die precies bij bem past, cmdat men 

»pantserplaten en 

die baam van achter naar voren of van 

voren naar acbteren lezende geliik blijft, 

namelijk Laval, beeft men wel uit kuo- 

neo schakelen, maar de ovntslageo aan 

de eminenten Prioux, Blanchard, Geor- 

ge en Noguts zijo teekenend. De laatste 

phase van de gedee'de ocafhankelijk- 

bied van Frankrijk werd daarmee ingezet.   

  

  

Radioluisteraars, 
wordt lid van den Bond van Radioluiste- 
raars in Nederlandsch-Indie (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. 
  

Hoe lang de Fraosche kolonita zog 
naar Vichy zullen luitereo is niet te 

zeggen. Of ze ooit onze zijde zullen 

kiezen blijft zeifs nog een open vraag, 

doch deze vraag zal toch binnen niet 

al te langen tijd beantwoord worden, 

zij het dan ook, dat die beantwoording 

regatief uit kan vallen, 

ltali8 is uit pootje baaien gegaan. 

H-t lijkt ooscbuldig, maar de naaste 

toeckomst wordt door deze escapade 

beheerscht. 

Uit de .,Malanger” 

—0— 

  

De Britsche aanvallen. 

Londen, 24 Aug. (R -uter). De vlieg- 

velden in de door Durtschland bezette 

gebieden, o.m. in Fravokrijk, vaowaar 

de Du tsche gevechtsvliegtuigen en bom- 

menwerpers opereeren tegen Enyeland, 

waren de voornaamste do-len van de 

aanvalleo, welke de Royal Air Force 

Vrijdagnacht j.l. ondercam, verklaart 

de nieuwsdienst yan het Brirscbe mi- 
nisterie voor Luchtvaart. Villacoublay, 
era groot militair vliegveld busten 

Parijs werd gebombardeerd, terwiji 

andere vliegtuigen de vliegvelden te 

Vannes, St. Brieve, Rennes, Dinard, 
Lazoveoc, Poulmic ea Guipavas—een 

belangrijke lucntbasis ten noorden van 

Brest aanvielen. In Bretagoe werden 

groote branden gesticht op de vlieg- 

velden Lisieux en Can. Io Noord 

Fcaokrijk werden de vliegveldeo te St. 

Omer er Vervillz aarg»vallen. Andere 
Vliegtuigen bombardeerden de vliegvel- 
den te Orleans en Amiens eo Beauvais. 

  

MODE 
REVUE 

MET EEN DUBBEL AANTAL 

  

Geschut-stellingen te Harizg-zelles, 

nabij Kaap Gris Nez, werden voor den 

tweeden opeenvolgenden nacht gebom- 

bardeerd door eeo escadrille bommen- 
werpers van de middenzware klasse. 

Londen, 24 Augs. (Reuter). Het mi- 
nisterie van Lucbtvaart maakt bekend, 
dat Vrijdag met daglicht bombers van 
de Royal Air Force vliegvelden en 
andere doelen in Noord-West Frankrijk 

hebben aangevallen, alsmede in de Lage 

Landen en in Duitschland. 

In den afgeloopen nacht bombar- 

deerde de R.A.F. de olicraffinaderijen 

ia het Roergebied en opslagpiaatsen 

in bet Rijelaod. 

Ook werden nog gebombardeerd 

Circa 20 vliegvelden en waterviiegtuig 

bases in Nederland en Frankiijk en 

aodere doelen te Boulogne, Dieppe en 
Brest. 

Drie vliegtuigen keerden niet terug. 

—9— 
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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 

N. V. Ked. Snelpers 

Drukkerij. 

  

RADERPATRONEN 

PRIJS PER JAAR F8— 
» PER ',JAAR F 4.25 
»” PER KWARTAALF225 
  

  

  

o               

Beveiligt U tijdig!! 

Wjj leveren : 

LUCHTBESCHERMING 

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

RESIDENTIE APOTHEEK KEDIRI 

  

an 

TELEFOON No. 52. 

    

    

Maan 

PROTESTANTSCHB KERK ' 

Hollandsche Kerkdiensten. 

1 Sept. '40 Kediri 9 uur v.m, 
D:. Ph. van Akkereo. 

8 Szpt. '40 Blitar 9 uu v.m. 
Ds. Ph. van Akkeren, 

T. Agoeng 6 uur p.m. 
Ds. Ph. van Akkereo. 

aan 

OOST - JAVAANSCHE KERK 

  

JAVAANSCHE DIENSTEN. 

lederen Zondag, 9 uur v.m. 

Te Kediri (Ba'oewertistraat), Blitar, 
Tocioengagoeng, Ngandjoek, e. a., te 
Paree 730 uur o.m. 
—m 

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Zondag. 

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

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

O iderricht Kath. Javanen 6 uur n.m. 

MENANAM Naa Nan aan aa nanang mananana, 

PETROMAK COMFOREN. 
Wij ontpakten zoojuist 

e Nieuwe 

Modellen 1939 

en noodigen U uit tot een be- 
zichtiging dezer 

  

Schitterende en Practische 

Petromax Comtoren, 
Verkrijgbaar bij : 

Toko Wed. 

Tan Bing Wie 
K'entengstraat No. 90, 

KEDIRI, Tel. No. 149, 

  

TENG NIONG TJIANG 
VENDUHOUDER —  COMMISSIONNAIR 

MEUBELMAKER 

TRANSPORT — ONDERNEMING 

KEDIRI — Kientengstraat €4 — Telaf. No, 107 

Mooie Huisvendutie. 
ten huize van wijlen den Heer 

TAN KHIK TJAY 
Djagalanstraat — Kediri. 

Op Donderdag, 29 Augustus 1940 

om 9 uur. 

Voor Uw meubilair an ontwerpen 

geroutineerde toekangs en eerste kwa- 

liteit meubelhout 

  

Zeer billijk in prijs en levering met 

garantie, 

Voor Uw vendutie gegarandeerd 

Iopakken voor alle plaatsen. 

  

Pas ontvangen 
W ollen artikeien 

Wollen Jimpers | Wo'len Sokksn 
» Jasea |» Broekies 

| Baby- : ” 
” Vesten | uitzet 
“ Murseo | »  Mantels 

Brei katoenen 

peonen 

- naa'den 
en Haak pennen. 

MIYAKO 
Te'. No. 29 Kediri. 

  

 



    

    

Buitenlandsch overzicht overgenomen uit het Soer. Hbld. 

Luchtaanvallen voortgezet. 

Zondag werden 55 Duitsche toestellen vernietigd : Maandag- 

ochtend werden de luchtaanvallen wederom 

krachtig hervat, 

  

  

Spanning op den 

Balkan. 
Londen, 26 Augustus (Reuter). Een 

commuvigut van de mibisteries van 

Luchtvaart en Binvenlandsche Veilig- 

heid meldde hedenmiddag, dat bet 

thans bekend is geworden dat tijdens 

de luchtaanvalles van Zondag j.!. 55 

vijandelijke vliegtuigen 

nietigd, n.I, 49 door jagers en zes door 

het luchtafweergescbut, 

werden ver- 

Dertien Briische jagers worden ver- 

mist, doch vier huooer piloteo zija io 

veiligheid. 

Londep, 26 Augustus (Reuter), 

Duitscbe bommenwerpers, die, gees- 

Corteerd door jachtvliegtuigen beden- 

miidag over de Britsche Zuidoost-kust 

vlogen werden warm ontvangen. 

Gemeld wordt, dat tot nog toe drie 

Du:tsche machines werden neergescho- 

ten, en gemeend wordt, dat nog twee 

andere werden vernietigd. 

De Spitfires bestreden de raiders in 

een hevig lucbtgevecht op 10.000 Me- 

ter hoogte. Duikbommenwerpers wier- 

pen bomm:n op een stad aan de 

'Zuidoosikust, en eeo aavtal 

aan den zeekant werden verwoest. Ook 

werden gebouwen getroffen, 

meisjes werkteo, Eta lijk werd gevoc- 

deo. Hedenmiddag werd voorts mate- 

buizeo 

waaria 

rieele schade en eenige slachtoffers 

gemeld uit het Zuidwestelijke deel van 

Eongeland. 

Britsche aanvallen. 

Londen, 26 Augustus (Rcuter). Ht 

mioisterie van Luchtvaart meldt, dat 

de R.A.F. ia den afgeloopeo nacbt de 

aanvallen op militaire obj:cten in 

Dui schland voortzette. 

Doeleoia Noordwest- Duitschland en 

het Roergebied werden gebombardeerd, 

evenals wapeofabricken in de omstre- 

ken van Berlijo. 

Griekenland neemt maatregelen. 

Louden, 26 Augustus (Rcurer). De 

Grieksche regeering deed mijnen leggen 

in de golf van Arta. Grieksche oor- 

logsschepen kruisen voor de kust. 
Vier kiasseo reservisten werden op- 

geroepeo. Aan buitenlandsche vlieg- 

tuigen werd verboden over Griekeo- 

land te vliegeo. 

Hongarij en Roemenit. 

Londen, 26 Augustus (Reuter). Ia 

Hongarije werden eenige klassen re- 

servisten opgeroepen, en lucbtbescher-€ 

mingsmaatr-gelen g'troffer, 

la Roemenif werden de 

ingetrokkeo versterkingen 

Traossylvanig gezonden, 
—0— 

verloven 

ea paar 

  

De luchtaanvallen op 

Engeland. 
  

Nadere bijzonderheden. 

Londen, 25 Aug. (Rzuter). 

In een heden door bet ministerie van 

Bionenlandsch Verligheid uitgegeveo 

commun gue wordt verklaard: ,,Hetis 

thans bevestigd, dat tijdens den Duit- 

scheo luchtaanval, die gisteren op Ports- 

mouth werd uitgevoerd, 

slachtoffers is veroorzaakt, waaronder 

een aantal 

eenige dooden. De meesten van deze 

slachtoffers bevondea zich io een bios- 

coop, die door een voltreffer werd ge- 

troffer. Ook is schade aangericht aan 

particiliere eigendommen en gebouwen 

van firma's. 
Ook is thans bekend geworden dat, 

buiten het aantal slachtoffers als gevoly 

van den Duitschen 

Manston-vliegveld, gisteren 

luchtaanval op bet 

ook een 

aantal slachtoffers viel tengevolge van 

een aanval op een ander vliegveld van 

de Royal Air Force. 

Uit tbans ontvangen berichten blijkt 

dat, als gevolg van de Duitsche lucht 

aanva'len, die gisteravond op gedeelten 

van bet district Londen werden uitge- 

voerd, eenige slachtcffers zijn gevallen: 

het aantal dooden is echter 

gering. Overigeos valt niets toe te voe- 

slechts 

gen aan het vor:ge commun'gu€, waarin 

FEUILLETON 
SPAANSCHE DUKATONS 

(Spanish Doubloors) 

Uit het Engelsch 

van 

Camilla Kenyon 

4) 
Deze Iyrische uitbarsting vormde bet 

cinde van het merkwaardije epistel. 

Eo 't scheen wel, of haar ge&xalteerde 

stemming 

was, ten minste in 

tegelijkertijid, wat gezakt 

een kort, slordig 
er onder gekrabbeld, zeer nuchter ge- 

steld postscriptum liet ze me weten, 

dat het eigenlijk lijorecbt in tegenstel- 

ling met de wenschen van Miss H.B. 

was, dat ze de plannen van de expe- 

ditie aan een buiteost: aoder opeobaar- 

de, maar dat ze nog dolgraag wat   
reeds verklaard werd dat schade was 

aangericbt aan gebouwzo vaa par-icu- 

lieren en firma's. 5 

Eiders in Bogeland werden sporadi- 

sche luchtaanvallen over een uitgestrekt 

gebied op drie steden in Noord Enge- 

land en op een vierde stadia de Mid- 

laods uitgevoerd, waarbij cen:ge schade, 

boofdzakelijk aan paitculiere eigendom- 

men, werd aangericht: er zijn een'gz 

slachtoffers waaronder ookerkele doo- 

den. Omtreot de in andere Eagelsche 

districten tengevolge van Duitsche lucht 

aanvallen aangerichte scbade wordt ge- 

meld dat deze slechts geringis, terwiji 

ook het aantal slachtoffers kleio is. 

Tijdens de Duitsche lucbtaanvailen 

die gisteren op bet districe Londeo wer- 

den uitgevoerd, werd geen enkel puot, 

dat voor 

Londen van belang is, beschadigd. 

de oorlogs-inspanving van 

De Duitsche vliegtuigen slaagden erin 

een bok flatgebouweon, waarin firma's 

hun zaken baddea ondergebracht, in 

brand te zetten: deze flats werden niet 

door particuliereo bewoond. Voorts 

werden de gebouwen van ees bijkan- 

toor van een Londensche bank, een 

ecn cafe, een pakbuis en verscheidene 

andere zaken gebouwen beschadigd. 

Ia bet schemerdonker van eenschuil- 

kelder io een straat in het zakenkwar- 

tizr ging cen zeventigjarige priester zija 

van me wilde boorer, 160r baar ver- 

trek uit Panama, waar een brief, wan- 

neer ik per keerende post scbreef, baar 

zou bereiken. Z: 
toe — voor 't 

waarschijolijk net 
echter aan 

geval, dat ze niets van me zou hooren 

— dat ze haar.uiterste best zou doen 

om zich niet ongerust te maken, 

dat dat eike sterke 
trillig vao mij, daok zij deo psychi- 

scheo vermogens van Miss Browne, 

haar via die dame zou bereiken. En 

voor den tweeden keer in dien merk- 

als altijid mijo 

voegde er 

om- 

ze zeker wist, 

Wwaardigeo brief was ze 

liefhebbende tante Jane. 

»Ea als een brief baar bereikeo kan”, 
zeide ik tegen Bess, terwijl ik met een 

smak op den voigepropteo koffer ging 
zitten, om bet dicbtgespen mogelijk te 

maken, ,dao kan ik her ook. Io elk 

geval moet ik 't probeeren. Ik zou 

alleen wel eens wilien weten, wat die 

lui cigenlijk io hun scbild voeren.   

gehoor in bet gebed voor, terwiji ledea 

van de brandweer brigade'sia de nabu- 

rige straten uitgebroken branden bestre- 

denen leden van de luchtafweer or- 

ganisaties onder de puiohoopeo vaa 

ingestorte gebouwen zocbten. Dit is 

slechts een van de vele voorvallen tij- 

dens dezen Duitschen luchtaaoval, die 

kenschetsend is voor de koelbloedigheid 

en den moed, die door de bevolking 

aan den dag werd gelegd. 

In een district, waar aan den vleugel 

van een fabrieksgebouw door brand, 

ontstaan ten gevolge van eeo Duitsch 

luchtbombardement, groot schade was 

aangericht, was bet aantal toeschouwers 

z00 groot, dat de politie alle naar dit 

gebied leidende wegen afzette. 

Ezo op zichzelf vliegend Duitsch 

toestel, dat achtervolgd werd door 

Bzitsche jagers en gevangeo werd in 

bet volle licht van zoeklich'eo, wierp 

boven 2 in Zuid-Oost-Engeland gelegen 

dorpen meer dan 200 brandbommen 

Uit: dit geschiedde in den afgeloopen 

nacbt, te 1 uvr G. M.T. Hierdoor ont- 

stood brand, waardoor bet land tot 

mijen in den omtrek verlicht werd. 

Alhoewel de meeste bommen ueer 

kwamen te midden van te velde staan- 

de gewassen en io schooven bijeen gezet 

graan, was de aangerichte schade zeec 

gering, zulks ten 

krachtdadige ingrijpen door wachters, 

en wel speciaal politie-agenten, leden 

gevolge van het 

van de plaatselijke burgerwachten en 

inwoners van de dorpeo, die met behu!p 

van water uit pompen bet vuur onmid- 

deilijk krachtdadig bestreden. Een 

vrouw slaagde er, uitsluiteod met behu'p 

van baar vuiloisblik, in meer dan 20 

brandbommen te blusschen. 

Hedenochtend 

vliegtuigen 

vielen door 

uitgeworpen 

bommen in de rabijheid van water- 

werken in Zuit-Ovst-Eogeland 

doch de aangerichte schade beperkte 

zich tot verbrijzelde vensterruiten. 

vroeg 

vijandelijke 

neer, 

Vijandelijke vliegtuigen werden ook 

boveg de Midlands en een kuststad ia 

Wales waargenomen3 eenige bommen 

zija uitgeworpen, doch geen meldivg 

wordt gemaakt van aangerichte scbade. 

De aanval op Londen. 

Londeo, 25 Augs. (Reuter). Uit alle 

aanwiizingen die omtrent de Duitsche 

lucbtaanvallen, die gisteren op bet dis- 

trct Londen werden uitgevoerd, zija 

Ootvangen, blijkt dat deze aanvallen 

cen jammerlijke mislukking ziju geweest. 

De inwoners van een dichtbevolk 

gebied, waar tengevolge van de Duit- 

sche luchibombardementen een aaotal 

branden ontstond, b!even ongeschokt 

door hun ondervindingen : hun reactie 

op de aanvallen waser eerder een van 

woede op Hitler, dan van vrees. Het 

werd door 

leefcijd 

tegenover 

iozicht van deze inwoners 

een vrouw van middeibaren 

kenschetsend weergegeven 

een vertegenwoordiger van Rsuter. 
Deze vrouw merkte op: ,Er is meer 

noodig dan Hitler, om ons vrees aan 

te jager, zijn braodbommeo laten ons 

koud. Hij kan »og dikwijls komen 

as bij zelf wil, docb wij zullen niet 

bang vosr hem worden”. 

Waarschyolijk is "t hua om 't losgeld 

te doen en als 't niet komt, beb je 

groote kars, dat ze haar zonder vorm 

van proces vermoordeo. Of misschien 

zija ze van plan om met haar te trou- 

wen, dan 

Winst met die Miss Higglesby Browoe 

deelen. Maar dat is allemaal van later 

z0rg, 't eenige wat mij te doen staat, 

is te probeeren om 200 gauw mogelijk 

io Pasama te zijn, misschien is ze dan 

nog te redden.” 

kunoen ze naderhaod de 

»Je kon cook mee naar 't eiland 

gaan”, opperde Bess. 

Io mija verontwaardiging liet ik den 

cenen riem glippen en ging rechtop 

zitten, 

»Maar Bess! Dan vermoorden ze 

me misscbieo !” 

»Of ze trouwen met je...,” zeide 
Bess met het onsebuldigste gezicht ter 
wereid.   

De ontploffende Dauitsche- bomwen 
hadden somtijds een buitengewoon gril- 

lige uitwerking. Zoo kon bijvoorbeeld 

hedenochtend worden gezien, hoe ge- 

deelten van een auto als guirlandes in 

boomen hingen. 

Vier maooen riskeerden het gevaar, 
verborden aan het neerkomen van de 

brandbommen, door uit een schuilkelder 

te renoen en de bestrijding van een 

brand io een naburige fabrizk ter hand 

te nemen: de maoneo klommen ter 

hoogte van ruim 3 meter in de poort 

bij den ingang van de fabriek en be- 

streden het vuur met zand, tot de brand- 

Weer was aangekomen, 

Zzs honderd bewoners van twee 
blokken flatgebouwen begaven zich 

naar de schuilkelders: kort daarop kwam 

eeo aaotal brandbommen buiten de 

fatgebouwea neer. 

Besige van de bommen vielen bij 

den ingang van de scbuilkelders, waar- 

in de bewooers van de flatgebouwen 

dekkiog hadden gezocht. Een opval- 

lend feit van dezen luchtaaoval is, dat 

in dit dichtbevoikte district slechts een 

slachtoffer werd veroorzaakt, dit was 

cen wachter, die brandwondeo aan 

zija baod kreeg, toen bij hielp een 

brandbom te blusschen. 

Ook elders .schade. 

Ia een heden door het ministerie 
vao Luchtvaart uitgegeveo commuvigu€ 

Wwordt verklaard : ,,Ulit later ontvangeo 

berichteo omtrent de gisteravond uit- 

gevoerde Duitscbe luchtaanva!len blijkt 

dat eeniyje schade is aangericht aan 

gebouwen van industrigele bedrijven 

aan de Noordoost-kust, doch geen 

melding werd gemaakt van bieuwe 

slachtoffers. 

De vijandelijke vliegtuigen 

ner heden op kleisere schaal in 

actie dan gisteren, doch gemeld 

wordt dat hedenmiddag bommen wer- 

dea uitgeworpen op de Scilly-eilanden 
(cen eilanden-groep, die behoort tot 

het graafscbap Corowall), waar een 

persoon werd gedood. 

Ook werden bommen uitgeworpen 
boven Zud Wales: geen melding is 
gemaak: van aaogerichte schade, doch 

eea persoon werd erastig gewond. Bo- 

ven dit gebied werd een vijandelijke 

bommeswerper door onze jagers om- 

laag geschoteo. 

Later io den middag tracbtte Duit- 

sche vliegtuigen de kust van bet graaf- 

scbap Dorsetshire te overvliegeo, doch 

zij werden verdreveo. Geen melding is 

gemaakt van uitgeworpen bommeo. 

wa- 

Overzicht van Zondag. 

Londen, 26 Augustus (Reuter). 

De nieuwsdieost van het ministerie vao 

Lucbtvaart verklaard dat tijdens de 

Duitsche lucbtaanvalleo, die gisteren 

tegen bet einde van den middag weder 

tegen E:gelands kusten werden onder- 

van welke vier vijandelijke 

vliegtuigeo er ten mioste een vernie- 

tigd werd. 

Ongeveer 130 vijandelijke vliegtui- 

gen naderden de kust van Dorset. 

Hiervan werden, voor z0o0over defini- 

tief kon worden vastgesteld, 34 ver- 

bietisd en vele andere werdep zwaar 

beschadigd. 

nomen, 

Precies een maand later, 

bolderdebolder-rit het keurige 

p'aveisel van de oude, Spaansche stad, 

die onder den naam van Panama be- 

kend staat, klauterde ik uit een kra- 

kend, piepend en niet zeer welriekend 

buurrijtuigje, dat met een schok op 

bet voorplcin van het Tivoli Hotel, 

ten groot, wit, imposant gebouw, dat 

even buiteo de stzd op een lagen, 

groenen heuvel liyt, stilhield. Ondanks 

de tropische hitte —de temperatuur was 

om te smelten — zat ik te rillen van 

angst bij de gedachte aan de moge- 

ljkheid, dat tante Jave en baar bende 

schargravers al vertrokken zouden zijo. 

In dat geval voorzag ik, dat ik io de 
opinie van mijo medepassagiers van de 

»Cuy of Onito” met e-n plons bene- 
den het niveau van geloofwaardigheid 
z0 verdwijoen. Met het oog op de 

ecer van de familie — natuurliik was 't 
me onmogelijk om de bevlieging van 

Da ecen 

Over   

Het grootste yedeelte van de vijaa- 

delijke formatie keerde terug voor zij 

baar operatiedoel, dat op eenigen 

afstaod van de kust scheen te liggeo, 

had kuonea bereiken. 

Ben andere aanval was gericht tegen 

de Zuidoostkust en de berichten, die 

tot gisteravond 9 uur waren bionen- 

gekomen, toonden aan, dat bij dezen 

aaoval op zijo minst drie vijandelijke 

vliegtuigen omlaag werden geschoten 

waardoor het totaal der vijandelijke 

verliezen op gisteren werd gebracht 

op 39. Hierbij is ook inbegrepea de 

bommeowerper, die gisterochtend om- 

laag werd geschoten es eeo andere, 

die gistermiddag ter hoogte van de 

kust vao Zuid-Wales vervietigd werd, 
In het gevecht ter hoogte van de 

kust van Dorset bracbt een eskadrille 

Spitfires niet.minder dan 2 vijandelij- 

ke vliegtuigen omlaag, waaronder 6 

jager-bommenwerpers. 

Een eskadrille Hurricanes vernietigde 

negen vijandelijke vliegtuigen en be- 

schadigde vele andere, terwijl een an- 

dere eskadrille Hurricanes en een 

tweede eskadrille Spitfires 2lk vijf 

vijandelijke vliegtuigen omlaagschoot. 

Deze beide laatste eskadrilles. sloegen 

een uitstekend figuur ia den strijd tegen 

Me-101's-jager bommenwerpers. Ia de- 

ze reeks gevechten werden in totaal 

17 Me-101's omlaag geschoten. 

Ongeveer 1'/, uur later werd een 

nieuwe aanval op de kust ondernomen. 

Een eskadrilleleider, die een Hurricaoe 

bestuurde, schooteen Dornier omlaag, 

waarna hij ee Messerschmitt-jager in 

een vrille door een wolk omlaag deed 

storteo. Hij was ecbter piet io staat 

te zien of het toestel in zee stortte. 

Eeo officier- vlieger van dezelfde 

eskadrille een Messer- 

schmitt-109 tot aa de Fransche kust, 

het Duitsche toestel onophoudelijk be- 

schieteod. De Messerschmitt geraakte 

in brand en stortte in de nabijheid van 

kaap Gris Nez omlaag. 

acbtervolgde 

ken 

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! 

  

tante Jane aam de beoordeeling van de 
go@-gemeente prijs te geven — was ik 
2100 vaag en geheimzinnig over 't 
tigenlijke doel van miju reis geweest, 
dat haar verscbijoing in den vleeze 
hun alleen de zekerheid zou kunnen 
geven, dat ze maar niet een verzinsel 
geweest was, of wat ook mogelijk was, 
dat ze geen tante van dz andere sekse 
was. Stel je voor, dat mija reis van 
vier weken, en al mija moecite om ta: 
te Jane van den diepsten afgrond, 
Waarvoor ze obit gestaan had, te red- 
den, voor niets geweest was en dat 
ik erbij pog mija paam kwijt zou zijo! 
Dar z0u een streek van 't noodlot zijo, 
dien ik me niet z00 maar zou laten 
aanleunen, verteide ik mezelf opstan- 
dig, toeo ik acbter twee of drie ne- 
gerjorgens aan, die, gewaarschuwd 
door jarenlange routine, dat hier een 
hulpelooze prooi was, en masse op 
mija bagage waren neergestreken, de 
koele, haif dookere gaanderij vao bet 
hotel bioneostapte. 

    

Wordt vervolgd. 

TN
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