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VERSCHIJNT 

DINSDAG EN VRIJDAG 

AGENTEN IN HOLLAND 
PUBLICITEITSKANTOOR ,GLOBE" 

ADVERTENTIE “TARIEF 
GEWONE ADVERTENTIE: 

1 maal pi. ! 0.25 per regel. 2 maal pl. | 0.20 per regel 
4 maal plaatsen f 0.15 per regel. 

z.g. kleine aankondigingen f 1.— per piastsing. 
Abonnements 
LOSSE ADVERTENTIEN BIJ VOORUITBETALING. 

advertentie gereduceerd tarief. 

  

BW VOCRUITBETALING. 

No. 71 

Ter 

rerjaardag van 

gelegenheid wan den 6Osten 

H.M. Koningin 

Wilhelmuna, 

  

  
    

Morgen, Zaterdag 31 Augustus, herdenken wij den 

6Osten verjaardag yan onze geliefde Vorstin. 

Moge in normale tijden deze gebeurtenis een dag 

worden yan groote, uitbundige feestvreugde, zooals im- 

mer is gebleken, thans zal de viering een ander karak- 

ter dragen: bovenal een waardig karakter. Meer dan 

ooit zullen wij allen diep in ons hart trouw beleiden 

aan deze groote Oranje. Trouw aan ons aller Koningin, 

trouw tot in den dood! 

Moge God onze Koningin kracht, sterkte, moed en 

wijsheid geven,/om met Haar volkte strijden voor Recht 

en Vrijheid. Yoor de Herrijzenis yan Nederland. 

Viering Koninginnedag. 

Op hedenavond 8 uur zal de vieriog 

van den Koningionedag worden aao- 

gevangen met een godsdienstoefening 

in de Protestantsche Kerk onder leiding 

van Ds. Schaefer. Het Zaogkoor van 

de onderneming Bendoredjo zal bij deze 

gelegenheid eenige liederen zingen. 

  

  

STADSNIEUWS 

Morgen, Zaterdag, dus op den eigen- 

lijken feestdag, om 7.30 uur v.m. zal 

den Resident van Kediri een aubade 

gebracht worden door de leerlingen der 

scholen ter plaatse. Van terzijde verne- 

men wij, dat indien bet vervoer het 

toelaat, enkele scholen uit de omstrer 

ken aan deze aubade zullen deelnemen, 

Om 10 uure zal ten residentshuize het 

Openbaar Gehoor gehouden worden. 

Een speciale godsdienstoefecing zal 

om 12 uur 's middags plaats hebben ia 

de moskee aan “de aloon-aloon. 

  

TUBERCULOSE - BESTRIJDING. 

(S. C. V. T) 

Levertraan, mits met boog en gecon- 

troleerd vitaminegebalte, is een mach- 

tig middel om t. b. c. te voorkomen 

en om de overige behandelingsmetho- 

den te ondersteunen.   uc aa   

aa 

| 
Mededeeling. 

Wij brengen onder de aan- 

dacht, dat de Kedirische 

Snelpers Drukkerij op 

Zaterdag 31 Augustus geslo- 

  

Des avonds zal een aanhankelijkhejds- 

betooging voor den resident worden 

gehouden. Het stadspark, tegenover de 

Oliefabriek aan de Tnsulindestraat, zal 

het verzamelpunt zijn voor de deelne. 

mers. Om 7.15 uur n.m. zal vanuit het 

stadspark wordeo afgemarcheerd. 

De Societeit Brantasis naafloop van deze 

betooging voor een ieder opengesteld 

voor het gebruiken van een koelen 

dronk. 

Foto van H. M. Koningin 

Wilhelmina. 
In boekhaadel Kolff en in de Kediri- 

sche Soelpers Drukkerij liggen foto's 
van 't Standbeeld van onze Gecerbie. 

digde Koningin Wilhelmina ter inzage. 

Dit stanbeeld is 'teenig bestaande van 

H.M. de Koningin, Het staat in &&a 

van de overzeesche “gebiedsdeslen van 

Groot— Nederland, namelijk v60r het 

Palcis van den Gouverneur van Suri- 

name te Paramaribo, 

naar de Suriname-Rivier. Aan den voet 

v/h beeld ligt een krans van Hr. Ms. 

oorlogsbodem ,,Hertog Hendrik”. Dit 

standbeeld werd ontbuld in September 

1923, ter gelegenheid van het 25-jarig 

regeeringsjubileum. 

De foto's zijn 13X10 cm. groot en 

zija goed gewasscheo. De opbrengst 

zal geheel ten bate komen van de Zen- 

diag der Evangelische Broeder Gemeen- 

te in Suriname, die z00 zeer geleden 

heeft door den iaval in Nederland. 

Voor het beheer van alle gelden voor 
dit doel zorgt de Ned. Handels Mijj te 

Solo (Factorij). Door bet koopen van 

cen foto steunt men een dubbele zaak 

yan nationaal- en moreel belang. 

Verdere iolichtingen zijo voor belang- 

stellenden te bekomen bij den heem 

JJ. Erling te Kediri Madjenang Koelon. 

met het front 

Sympathiek gebaar. 

Het volgend telegram werd aan den 

Gouverneur- Generaal te Bumenzorg ge- 

zonden: 

Gowverneur-Generaal, 

Buiteozorg 

Russische uitgewekenen verzoeken 

Uwe Excellentie eerbiedig ter gele- 

genbeid Konioginsverjaardag 

Hare Majesteit huone onderdanige 

gelukwenschen overbrengen. 

van vaderlandverlies 200 goed ken- 

nende bidden ze God dat deze Harer 

Majesteits-verjaardag de eenige zal 

zija buiten vaderland. 

aan 

Smart 

Bewaarder Russiscbe 

Consulaire Archieven 

Wiadimir ff. 

Ds. V,E. Schaefer naar Malang 
De predikant der Prot. gemeente te 

Kediri ds. V.E. Schaefer zal van 1 tot 
en met 9 September den legerpredikant 
te Malang ds. Duyker vervangen en 
als reserve-veldprediker met den rang 
van Isten luitevant in fuoctie zijo, spe- 
ciaal ter geestelijke verzorging der mi- 
litairen.   

VRIJDAG 30 AUGUSTUS 1940 

Wij leveren U 

      

Geschikt voor 

alle toestellen 

Amerikaansch 
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Java's Grootste Dag en 
Nacht Radio - Service 

Hoofdstraat 51 - Kediri - Tel. 70. 
Residentsiaan 37 - Madioen - Tel. 110. 

VEND U- & COMMISSIEKANTOOR .V/H BRANTAS. 

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

Emballeeren 

(Ook voor Europa en de buitengewesten) 

Transporteeren, 
Handel in Nieuw- en 
Tweedehandsch Meubilair. 

Mededeeling D. v. O. 

Voor een viertal reserve-eerste of 

tweede luitenants van het wapen der 

Infanterie bestaat gelegenheid op ver- 

zoek over te gaan naar de Koninklijke 
Marine-reserve als reserve-officier der 

Mariniers. 
Het ligt in de bedoeling degenen, 

die voor een dergelijken overgang in 

aanmerking komen, ten spoedigste bui- 

tengewoon in werkelijken dienst op te 

roepen en vervolgens: na het doorloo- 

pen van een korte aanvullende vorming, 

voor den duur der buitengewone om- 

standigheden onder de wapenen te hou- 

den. 

Gegadigden moeten in Nederland de 

opleiding tot reserve-officier der Infan- 

terie met goed gevolg hebben doorloo- 

pen en thans den rang van reserve- 

eerste of tweede luitenant bekleeden. 

De voorkeur genieten zij, die ten hoogste 

6 aT jaar reserve-officier zija. 

  
  

Meubelmakerij 

Agentschap : 
Java Koelkasten. 

Bijzondere eischen ten aaozien van 

schoolopleiding worden niet gesteld. 

Sollicitaties moeten z00 spoedig mo- 

gelijk op ongezegeld papier in drievoud 

worden ingediend bij het Hoofd van 

de 10de Afdeeling van het Departe- 

ment van Oorlogte Bandoeng. Over- 

legging van diploma's, geboortebewijs, 

e.d. is niet noodig. Wel moet een bewijs 

van goed gedrag worden bijgevoegd. 

Jubileum ,SEHAT”, 

Op Zaterdagavond j.I. bield de 

plaatselijke tennisvereeniging ,,Sebat” 

haar tienjarig bestaan ten huize van 

den heer Koesoemobroto in Setoro- 

betek. Reedsom kwart voor acht blsek 

het feestelijk ingericbte huis druk be- 

zocht te zijo door leden en uitgenoo- 

digden met hunne dames. 

Bioemstukken, toegestuurd door 

oud-leden dier vereeniging stondeo op- 

gesteld. Om acht uur opende de voor-



  

baande..... 

  

| VOLGENDE WEEK: 
geheel .gekleurde Teekentilm 
ATTENTIE! 

Nog siechs Heden en Morgenavond 

Een film die ongetwijfeld door niemand gemist zal worden ! 
Paramount 

Als Speciale Attractie, vooraf: 
aanvang precies”7.15 u. en 9.40 u. o.m. 

Zaterdagmiddag A30 u. N.B.! 
Zondag 1 en Maandag 2 Sept. 

Warner Bros sensationeel en boeiend filmwerk. 

— RICHE THEAT 
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| Universal millioenen-Doliar filmschlager sIhe Tower of London 
| met de beroemde sterren. BORIS KARLOFR:— BASIL RATHBONE — BARBARA O'NEILL—JEAN 
| HUNTER — NAN GREY e.v.a. Een film die &en der woeligste perioden van de Engelsche geschiedenis 
| weergeeft. Verraad — iatriges — liefde in de schaduw van het schavot. Sluw, wreed en onmenscbelyk, 
was de man, die bezeten door machtswaanzin zich met geweld en gruweldaden een weg naar den troon 

Deze duivelsmenscb sloeg een volk tot bloedens toe, totdat ook hij ervaren moest, dat geweld 
hoe krachtig ook. tenslotte toch het onderspit moest delven tegen recht. 

-Gullivers Reizen” 
Het POLYGOON WERELDNIEUWS. 

Extra Voorsteiling! 

   
aman 

U ziet in deze film cen vreemde 
executie voltrekken. Richard verdrinkt 

zija boeder, den Hertog van Clarerce 

met bebulp van zija bondgenoot Mord, 

in eer vat me! wijo. 

De veldslager, die U te zien krijgt, 

heefc men met bebulp van de gegevens, 

die daarover beschikbaar zijo, z00 na- 

tuurgetrouw mogelijk weergegeven. 

Deze vermeldenswaardige film is 

bociend en vanaf de 

beginsceres, waarin men o.a, Mord, 

boosaardig grijnzecd zija reusachtige 

bijl ziet slijpen, tot aan het slot, de 

slag bij Brosworth, waar Richard aan 

zijo eind komt. 

MAXIM THEATER. 

Heden 30 Aug. t/m Zondag 1 Sept. 

meesleepend, 

een schijn van valsch sentiment op 

het witte doek gebracht. 

En der 

ooit vervaardigd. 

Een meesterwerk, 

zelden een geweest is. 

SPORT. 
VOETBAL. 

Wij vestigen de aandacht op den 

wedstrijd van morgen, tusschen de 

Bondselftallen van Kediri en Modjo- 

kerto. Deze wedstrijd zal een bijzou- 

der karakter dragen, aangezien deze 

beschouwd kan worden als een deel 

der viering van Hare Majesteit's ver- 

gaafste en robelste films 

zooals er nog 

jaardag. 
Opstelling der elftallen. 

spelenden. 
spanning houdt. 

Vooraf:   
met de eminentste acteurs van     ATTENTIE! N.B.! 
»TARZAN TIONGKOK" 
IETS NIEUWS! 

Vooraf : 

zZitter, de heer Soedibjo de bijeenkomst 

en heette de aaowezigen hartelijk wel- 

kom. Eerst werd een brief van Mr. 

Soesaoto Tirtoprodjo uit Soerabaia, 

de oprichter der vereeniging, voorge- 

lezen, waario bij zijo leedwezen be- 

tuigde voor zijn afwezigheid bij de 

jubileumviering, dit in verband met 

zija drukke werkzaambeden. Een tele- 

gram van Mr. Iman Soedjahri Sema- 

rang en nog eenige brieven van oud- 

leden kwamen daarna aan de beurt. 

Vervolgens memoreerde spreker de 

geschiedenis der vereeniging. Spreker 

verzocbt alle aanwezigen op te staan, 

om de reeds heengegane leden te her- 

deoken. Als slot werd de hoop uitge- 

sproken, dat ,,Sehat”" nog vele jaren 

in bloei moge blijven bestaan. Hier- 

mede was bet officieele gedeelte ge- 

eindigd en nam hierop de feestelijkhe- 

den een aanvang. Ter opluistering van 

dezen avond werd een Hawaiian Band 

uit Soerabaia ge#ngageerd. 

Eerst om 4 uur 's morgens- keerdea 

de laatste feestgangers huiswaarts. 

Proficiat, ,,Sebat"! 

Wandelmarsch. 

Onder leiding van den beer Amir, 

griffier bij bet Landyerecht alhier, werd 

toi pu toe reeds 4 malen een wandel- 

marsch georganiseerd. Er bleek hiervoor 

groote animo te bestaan: bijde laatste 

wandelmarsch telde de groep 64 per- 

Deze waodelmarschen zullen geregeld 
iedere maand gehouden worden. De 

eerstkomende wandelmarsch zal op 14 

September as. plaats hebben. Deelne- 

mers worden verzocht om half zes n.m. 

aanwezig te zijn op Goedang S.S.straat 

No. 3. Er zijn heelemaal 

cieele verpiichtingen bieraan verbonden. 

geen finan- 

Iedereen is welkom. 

Wie is de gelukkige ? 

Blijkens een bericht in het ,,Soera- 

baiasch Handelsblad” vond de trekking 

der groote loterij gisteren te Batavia 

p'aats, waarbij de hoofdprijs te Malang 

Viel ea de ,tien mille” te Kediri. De 

fortuinlijke Kediriaao zij van harte ge- 

luk gewenscht ! 

We 

waarop de daarvoor vermeide hoofd- 

laten hierooder de nummers, 

prijzen zijn gevallen, volgen : 

#75.000  — 17233. 

#10.000 — 14973. 

f 1.000 — 31708. 23918. 

28402, 13866. 14838. 22411. 26601. 

33795. 39540. 19823. 

Vrouwe Fortuna schijat deze keer 

Oost Java waarlijk goedgezind te zijn. 

Metro bekroonde filmschlager 

Zaterdagmiddag 4.30 u 
Zondagmorgen 10  u 

IETS BIJZONDERS! 

s8! 

  

Holiywood, 

stichter van »Boys Town” 
em te personifieeren. 

9G .Secret Service of the Air" 0. german usrsicon. 
met vooraanstaande sterreo als RONALD REAGON — JOHN LITEL — IDA RODES e.v.a. mede- 

Een film over de Amerikaansche Gebeimen Dieos', die U van begio tot eind ia voortdurende 
Ziet o.a. een wilde achtervolgingsrace per auto en een gevecbt in den cockpit van het 

smokkelaars-vliegtuig, dat oobestuurd te pletter dreigt te valen. 
de bekende en zeer gewilde Warner Bros bii 

&  MAXIM THEATER 
Vasaf Heden tm Zondag 1 Sept. 

»BOYS TOWN" 
SPENCER TRACY — MICKEY ROONEY — HENREY 

HULL — GENE REYNOLDS e.v.a. Voor het eerst in de filmgeschiedenis wordt in ,Boys Town” 6€n in 
leven zijode figuur uitgebeeld. Pater Fianagan, de 

I vervaardiging ea Spencer Tracy aanwees om 
Y ware ruwe leven, zonder"een schijo van valsch sentimeot op bet witte doek gebracht. 

zooals er“nog zeldeo &&n geweest is! 
Het Polygoon Wereldnieuws ! 

  

diende van advies bij de 
Een.greep uit het werkelijke. 

Hen meesterwerk, 
Komt vroegtijdig voor goede plaatseo ! 

Aanvang precies 7,20 u. en 945 u o.m. 

EXTRA VOORSTELLINGEN ! 
Maandag 2 en Dinsdag 3 Sept. 

Ben Chin. Jungle film, welke zich geheel afspeelt in het bartje van Tibet. 

Een wandelclub opgericht. 

Ten huize van den heer Saleb, on- 

derwijzec aan 2de H.I.S. albier, werd 

op Woesdagavond j.l. een bijeenkomst 

van onderwijzers gehouden ter bespre- 

king van oprichting 

cener wandelclub onder de leerling » 

van scholen voor het Westersch Lager 

Onderwijs. Dit voorstel vond a!gemee- 

nen bijval en zoo w:rd dan met ac- 

clamatie de oprichting aangenomen er 

de club zou dan de naam dragen van 

P.A.M.O.R. (Paogordi Moerih Oeta- 

tamaring Raga). A's leider werd ge- 

kozen de beer Soepardi, onderwijzer 

aan de 2de H.I. S. en assistent-leider 

de heer Saleh. De vertegenwoordiger 

van verschilleode scholen zullen de 

Commissarissen vormen van P.A.M.O.R. 

Nu zija reeds aangesloten: le H.L.S. 

2de H.LS., Coristelijke H.LS., Neutrale 

H.LS. en Neutrale Schakelschool. 

een mogelijke 

Opkomst met Spoed. 

Voor dienstplicht en reserve-perso- 

neel van het leger. 

De dieostplichtambtenaar maakt be- 

kend, dat : 

I De laaodstormplicbtigen, die volgens 

de lastgeving ia bijlage A. van bun 

zakboekje verplicht zijn om, oa buiten- 

gewooo te zijo opgeroepen tot opkomst 

met spoed, zich aan te melden: 

A. bij de landstormploeg, 

waartoe hun ioscbrijvicgskring behoort, 

B. bj de landstormafdeeling, 

waartoe bun ioschrijvingskring behoort, 

C. bij den Commandant van station- 

bezetting. 

II. Da personen, die vroeger voor 

den dieostplicht werden afgekeurd en 

bij de keuring in de maaoden Juli en 

Augustus 1940 voor den dienst bij dea 

Landstorm weder werden of nog zullen 

worden goedgekeurd: 

I eo Il voor zo0ver zij na 24 Mei '40 

Dog oiet voor buiteogewone opkomst 

bij den landstorm voor oefening onder 

de wapenen zija geweest en die thans 

voor den dienstpiicht zijo ingescbreveo 

in de inscbrijvingskringen (regeotschap- 

pen) Soerabaia, Lamongan, Sidoardjo, 

Modjokerto, Djombang, Kediri, 

Ngandjoek, T. Agoeng, Blitar, Pasoe- 

roean, Probolinggo, Loemadjang, Ma- 

lang, Bondowoso, Pavaroekan, Djem- 

ber ea Banjoewangi, worden hierbij 

buitengewoon opgeroepen om zich op 

W oensdag 18 September 1940 op 

de ondervolgende uren aan te melden 

bij den Korpscommandaot in bet nieu-   we C.B.Z. op Karangendjangan bij 

Op het gebied van de Chin. Juogle-films ! 

" opkomst 

  

Komt dit zien!! 

bet statioo Goebeng te Soerabaia n.1. 

zij, die wonen : 

Lin de inschrijvingskring (Regent- 

schap) Soerabaia om 7.30 uur 's mor- 

geos. 

2. in de insebrijvingsking (regeot- 

schap) Malang, om 9 u. 's morgens. 

3. in de (re- 

gentschappen) Pasoeroean, Proboling- 

90, Kediri, Ngandjoek, Toeloeng- 

agoeng, Blitar om 10 u.30 m's mor- 

gens. 

inschrijviogskringeo 

4. io de inscbrijvingskringen (regent- 

schappep) Lamongan. Sidoardjo, Mo- 

djokerto, Djombang, Loemadjang en 

Banjoewangi om 12 u. 's middags. 

5. in de ioscbrijviogskrirngen (re- 

gentschappen) Bondowoso, Panaroekan 

ea Djember om 13 uur. 

Let wel: De aandacht wordrer 

op gevestigd, dat voor 't bereiken van 

de bestemmingsplaats op de voor den 

Lande goedkoopst wijze 

(spoor, tram, autobus, enz) moet wor- 

den gereisd. De laodstormplichtigen, 

die in verband met vervoersmogelijk- 

beden niet op de 

aaowezig kunsen zijo, moeten zich op 

den dag te voren (17 September) op 

reis begeven en kunnen voor dien nacbt 

gebuisvest worden Nizuwe C. 

B.Z. op Karargmendjangan. 

Persoonlijke oproepingen voor deze 

mogelijka 

aangegeveo uren 

in de 

worden alleen aan de 

onder II. genoemde Landstormplichtigen 

toegezoaden. De anderen ontvangen 

dus geen persooolijke oproeping. Voor 

reizen gelieve gebruik te maken, van 

de roode reisbonneo uit 't zakboekje. 

RICHE THBATER. 

Heden 30 en Zaterdag 31 Aug. 

Ubiversal machtige, grootsche, in- 

drukwekkende film 

“THE TOWER OF LONDEN” 

met beroemdheden, als Boris Kar- 

loff— Basil Rathbone — Ian Hunter— 

Barbara O'Neil — Nan Grey e.v.a. 

sterren. 

Een film, die een der woeligste pe- 

rioden van den Engeische geschiedenis 
Weergeeft. 

Een terugblik op' den tijd, too een 

meoschenleven niet de geringste waar- 

de bezat en men in angst en beveo 

leefde in de schaduwen van martelka- 

mers en schavotten ! 
De zeden en gewoonten ... de pracbt 

en praal... de schitterende glorie vao 

het oude Enge'and en zijn machtige 

koningen komen opnieuw tot leven in 

dit fascineerende filmwerk van Ubi- 

versal.   

Metro bekroonde filmschlager ,, Boys 

Town” (,JONGENSSTAD”). Modjokerto: 

met de eminentste acteurs van Hol- Oetomo 
Iywood Spencer Tracy—Mickey Roo- Soekabar Soetojo 

ney Hull—Geve Reynolds e.v.a. Pekih Soekandar Soenardi 

Deze film naar bet origincele ver- Mardi Soehadi Affiatin 

baal van Dore Shary en Eleonore | Soewadji Soeprijo 

Griffin, is eerbiedig opgedragen aan . 
Pater Flaragan, den stichter van Boys | Khoen Liang Tjie Liong 

Towo te Nebraska en aan zijo prach- Hong Liarg Dajat Harenberg 

tig werkt ten behoeve van dak!ooze, Damwijk Bussenius Pakih 

verlaten jongens, zonder onderscheid Dachlan Doel 
Van ras, stand of godsdienst. Soeratman 

Kediri: 

A'ho.wel, van de ocfeowedstrijd voor 

het Kedirische Bondselftal welke oor- 

spronkelijk op vorige Zoodag gehou- 

den zou worden, moest worden afge- 

zien en wij dus geea maatstaf kunoen 

aanleggen voor de beoordeeling van 

de teamsterkte, z00 hebben wij toch— 

Voor ber eerst in de filmgeschiede- 

nis wordt in Boys Town een ja leven 

zijode figuur uitgebeeld, Pater Fia- 

nagao, die van advies diende bij de 

vervaardiging en zelf Spencer Tracy 

aanwees om hem te personifieerer. 

Boys Towo is werkelfjkheid, 

greep uit het ware ruwe leven, 

cen   zor- 

  
  

Afdeeling Radio 

Fa yan WINGEN 
     Mignon 

Radiogramofoon 601 A. 

Uw Radio Defect? 

Bel op Kediri 13! 

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

door zijn wij in staat om radiotoestellen op de- 

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

weggehaald, onder garantie gerepareerd op te le- 

veren. 

Buiten KEDIRI binnen 2 dagen. Uw toestel is 

dan tevens zoowel electrisch als mechanisch ge- 

controleerd. 

BOERDERIJEN ..SC(HRAUWEN” 
KEDIRI WATES 

MULOWEG / MADJENANG - Teletoon Ked. No. 225 PERCEEL-PAKISSADJI                

  

    
Levert versche voile melk. 

Karnemelk, Yoghurt, 
Room en Boterolie 

Prima kwaliteit. 

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

ter plaatse 
Beleefd aanbevelend 

L. H. SCHRAUWEN. 

  

        

    
        
   



  

  

ekend making. 
De Regent KEDIRI 

bekend, dat aan den Administrateur 

der Sff. ,PESANTREN” bij besluit 

van het College vas Gecommitteerden 

van den Regentschapsraad van Kediri 

ddo. 20 AUGUSTUS 1940 No. 125/C 

vergunning is verleend tot 'aanleg eo 

exploitatie van industriebanen vau b!ij- 

van maakt 

venden aard in het rayon van genoexde 

suikerfabriek in het Regentschap Kediri. 

Verme!4 besluit ligt voor een ieder 

  

bionen dertig dagen ter inzaga op bet 

Regentschapskantoor te Kediri. 

Kediri, 23 Augustus 1940. 
De Regent vnd,, 

R.T.A. DANOEDININGRAT. 

  

het der 

spelers kennende—alle reden 

te nemen, dat het Bondsteam aan de 

De 
elftallen kuanea worden geacht aan 

individueel spel opgestelde 

om" aan 

verwachtingeo zal beantwonrden. 

elkander gewaagd te zijn, hetgeen de 

aaotrekkelijkheid van dezen wedstrijd 
ongetwijfeld zal verhoogen. De beste 

wensch, dien wede K. V.U, kunneo 

toeroepen is, dat de wedstrijd in het 

teeken der uiterste sportiviteit moge 

staan ! 

Paree. 

Liefdadigheids-voetbal- 

wedstrijden. 

Ter berdenking van den/60steo verjaar- 
dag van H.M. Koningio Wilbelwina, zal 

op Zaterdag en Zondagmiddag a.s. te 

Paree interstedelijke vozdbalwedstrijden 

worden georganiseerd. Het progamma 

is als volgt : 

Zaterdag 31 Aug. 1940: Ps. H.W. 
(Paree)—,,, Selo” (Soerabia). 

Zondag 1 September 1940: ,,Ver- 

sterkt elftal Paree”—,,Selo” (S baia). 

De netto-opbrengst za! worden af- 

gedragen aan het Weerbaarheidsfonds 

60”/5. en aan de ,,Pareesche Voetbal 

Bond” 408/,. 

Blitar. 

Interstedelijke voetbal- 

wedstrijden. 

Op Zaterdag en Zondag a.s. zal de 

lab. voetbalbond van Soerabaia ,,Per- 

sibaja” te Blitar spelen : de eerste dag 

tegen de Inh. bond van Blitar P.S.B.I., 

terwijl de 2- dag tegen ,, Tionghoa Oea 

Tong Poh” (versterkwd van Toeloeng- 
agoeng. 

  

Door en door rot! 
Zocderling zult ge zeggen, dat wij 

plotseling zoo kostverloren weer be- 

ginneo me! de debaclein Frankrijk, als 

hadde zich iets bijzonders voorgedaan. 

Neen, dat niet. Nog niet altbans. 

Komen duet het zeker, Wij zija og 

riet var den schok der capitulatie 

bekomer, want het was z0» veel, z00 

schrijoend, z00 ellendig veel droefenis, 

voor en over le doux pays en de 

Franschea zelve. 

Wat 200 steekt is de twijfel, of 

werkelijk dit verzetop 10Juni wel z00 

hopeloos was als men v6gr wil geven: 

Of dit alles wel echt was ! 

Mijn God nog drie weken dan, drie 

domme weken slechts had men bet toch 

nog wel vol kunnea houden! 

Afgrijselijk veel bloed en offers zou 

dit gekost hebben, gekerm en gesteun. 

Geestelijke marteling ook in oneindig- 

heid, Het .is dit wreede niet wat wij 

wildep. Niemand wil dat, niemand, of 

het zou een Hun moeten zijr. 

Maar die drie wekeo badden bet 
einde kunnen brengen! 

Bewijs? Men kan bet immers niet 

leveren. Niet kan men den tijd terug 

zetten, niet kan men overdoen om te 
bewijzen. Doch z00 min wij kunnen 
bewijzen dat bet wel z00 z0u zijo, z00 
min kunt gij bewijzen “dat het niet 
200 z0 zijn 

ak   

Verkiezing lid Stadsgemeenteraad. 
Kediri 

maakt bekend, dat in de op Donder- 

dag 29 Augustus 1940 gehouden ver- 

'gadering van bet stemkantoor de Heer 

C.J. van HEEMSTEDE OBELT 
is aangewezen om de, door bet be- 

De fd. Burgemeester van 

danken van den Heer Ir. W.L. Be- 

gemann opengevallen plaats in den 

Stadsgemeeoteraad van Kediri te ver- 

vullen. 

Het betrekkelijke proces-verbaal ligt 

voor een ieder te zijcen kantore ter 

iozage. 

Kediri, 30 Augustus 1940 

  

Waarom dan beden plots weer deze 

ellendigste aller catastrophen gememo- 

reerd ? 

Tijd kregeo wij om te denken, Tijd 

om te zoeken, om te :pogen bet te 

begrijpen. Los en vast hebben wij ge- 

lezeo, hebben wij gezocht oaar eenige 

redelijke mogelijkbeid, dat wij ongeliik 

zouden kunnen hebben: Dat betirder- 

daad niet anders was dan een verloren 

Fraokrijk, een verloren leger, dat zich 

daardoor prijsgevende het 

eenigste waarvoor betwaard is te leven, 

de vrijheid, de onafhankelijkheid, daar- 

mede tevens bewust de vrijheid en 

Onafhankelijkbeid van vele aodere vol- 

ken ten doode bedreigend. 

Helaas geen schreefje overtuiging io 

die verslagenbeid is ons deel geworden. 

Gegroeid is daarentegen de idee dat 

Frankrijk stierf door een stelletje land- 

verraders, gzldbandieten, hooggehoed 

gezeten achter gecapitonoeerde deuren | 

Weinig bekend misschien. Niet z00 

dagelijks verscbijaen huone nsamen ia 

overgaf, 

de couranten. Neen, daarentegen, men 

boart nauwelijks van hen. 

Fraokrijk was er vol van. Frankrijk 

was rot, daar in die €legante geldwe- 

reld. Niet ia dea volke zelve direct, 

maar io die bovenlaag. Rot, walgelijk, 

Diets ontziend, zeker niet minder in het 

gaogsterschap dan bet sadistisch Teuto- 

nendom, dat zichin waanzin geestelijk 

ca vlceschlijk voor de zwijneo gooit, 

zonder eenig verzet. Rot, afgrijselijk rot 

was die bovenlaag. 

x 
.. 

In ons tweede blad van heden is 

geplaatst het eerste gedeelte van een 

brochure vao Den Doolaard ,,Hooge 

hoeden en Pantserplateo”. 

Brendend Nederlandscb, heerlijk 

recbte fiere taal. Hoe weicig krijgen 

wij gelegenbeitl ervan te genieten. Lees 

het ook daarom, drink het met volle 

teugec, maar voor alles lees van deze 

Corruptie in het arme Fraokrijk. Spz- 

ciaal in dat land komen al'e draden 

samen. 

Zi»t hoe zij aan de touwtjes trekken 

io de kamers. Hoe zij op het oog 

onschuldige dingen doen. Leest met 
welk -affinement zij bunne vallen in 

elkaar zetteo. 

Zegt gij, dat het Moskou was, die 
een volksfrontregeering in elkaar Zette 
in Frankrijk en in Spanje? Met welk 
recht zegt gij dat ? Eo mocht gij gelijk 
hebben, met welk recht, zoudt gij mij 
tegeospreken, wanneer wij opwerpen 
dat de heeren van bet ,,comit& des 
forges” het hunne hebben gedaan om 
het volksfrontje aan te wakkeren ? 
Lagen viet vette divideoden in bet 
verschiet ! 

  

  

aa 

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. 
  

Hebben zij niet dik aan Spa je ver- 

diend? Hebben ze dat niet te danken 

aao Itali& co Duitscbland en Rusland ? 

Ea ook aan Frankrijk. omdat bet volks- 

froot aldaar een spoediy ei.de van 

den Spaarscbeo burgerkriig tegen hic!d, 

Het duurde 2 jaren in Spanje ! 

Laat ons bet vragen en antwoordeo 

stakeo. 

A guoi boa? 

De feiten in de genoemde brochure 

genoemd, ziju wel bekend. Ex is nog z00 

Laten wij ook niet verwijten. 

veel meer dat ook bekend is ener zijn 

onafrienbare massa's die niet bekend 

zullen worden. Gedeeltelijk gingen zij 

met Zaharoff, dea grootsten wapen- 

bandier, ten grave. Deze duivel woonde 

io Fraokrijk, de tuin van God! Wee- 

nen is bier veravtwoord ! 

Vier jaren voerde men oorlog ,,met 

het wijoglas in de hand” 

Vier jareo bloedden de jonge levens 

dood in het vuilen de modder, tusschen 

bet ongedierte en de viezigheid, ,,met 

het wijaglas ia de band” 1914-1918. 

Gelezen eu herlezeo hebben wij dit 

bozkje of in de kwestie 

Fraokrijk, de gescbiedenis van '14zich 

herhaalt. Wederom 

niet doen zooals het wilde eo kon 

en moest doen. Evenals in 1914 

en 1916 en 1917 den generaals verbo- 

den werd op Briey, Elzas ea Lotha- 

los 

vliegers verbodeo werd het complex 

Creusot en de hoogovens te vernieti- 

geo, daarentegen aan allen werd op- 

gedragen zonder meer terugte trekken 

omdat anders de oorlog te gauw uit 

zoude zijo, z00 scbijot het mij toe dat 

Frankrijk op den zwarten dag 

10 Juni de opdracht kreeg den strijd 

te staken ! 

Nimmer zou de Maginot-linie be- 

Nimmer 

ea bet is 

moest Fravkrijk 

ringeo te stormen, evenals den 

van 

zweken zijn in drie weken: 

zoudeo de Duitschers de Franschen 

verpletterd hebben, ook viet drie A 

vier weken pa den 10den Juni. Nim- 

mer zouden de Duitschers voldoende 

jjzer en kolen gehad hebben: indien 

de Fraoschen zouden hebben volge- 

houden. 

Na de capitulatie was daardoor bet 

gealliserd verzet in Noorwegen niet 

alleen ontactiscb, doch ook nutteloos. 

Duitschland was oa Fraokrijks ca- 

pitulatie selfsupporting in ijzer. Zeer 

wijs was Churchill's stake van den 

strijd. Waar was bet verder goed voor ? 

Drie weken ziju z00 eindeloos, en 

ze vragen zoo veel in dezen moder- 

nen oorlog. 

De Franschen haddeo het opper- 

bevel. Den Engelschen verwijte men 

biets. 

  

| 

    

Ht 
de norlog ! 

zou te kort geduurd hebben, 

Ko men kan zich voorsteilen hoe zij 

weer bij «Ikander kwamen de De 

Wendel's en de Roechling's en de 

Krupp's ea de Cockerill's en Hugen- 

burg's en de Schneider's, beraadslaag- 

den en aan de towwtjes trokker. Zij 

zija oppermachtig in kamer, seraat en 

rijksdag. 

Briey, Elzas, Lotharingeo, St. Etieo 

ne, alles is ongeschonden, nu ook 

evenals in 1914-1918. Geen bom viel 

op de Usines Cockerili, maar Luik 

werd verwoest. Normt gij dit ci ci- 

dentie ? 

Dit bandieteodom voor ee groot deel 

behoorende tot Frarkrijks ,,deux cent 

familles”, zij hebben niet geaarzeld bun 

volk aan flarden te trekken dcor bet 

voiksfrontje om 

en het 

eerst te jagen in eeu 

hat krachteloos te houden, 

daarna onvoldoende bewapend te plaat- 

den Boche, 

zorgvuldig bewapenden, 

En hoe schoon wasschen die ellen- 

digen hunne handen in het bloed van 

sen tegenover die zijzelf 

dit prachtig volk van boeren en rus- 

tige burgers. Het voiksfront was im- 

mers de schuld ? 

Zoo schiepen zij zich met eige:. 

het 

is ze te ontdekken, en waarachter het 

een coulisse, waarachter moeilijk 

veilig werken was, Aterlingeo. 
“ 
.. 

Neder'a:d is in oorlog. Nederiand 

heeft geen particuliere wapenindustrie. 

Ook van ons zija er duizecden ge- 

gaan, Veel moge er niet goed gewzest 

zijn, maar dat bij ons de kliek van 

het ,,comit& des forges” door tusschen- 

komst van geweten!ooze schurken aan 

de touwtjes gerrokken hebben in ka- 

mer en regeering lijkt weinig waar- 
schijolijk. Immers, de pijalijk foutieve 

politiek vas neutraliteit door ons be- 

dreven zou met de bedoelingen van 

de wapenmaguaten niet gestrookt heb- 

ben. Men bedenke dat, hoe foutief de 

neutraliteit ook in wezen geweest mo- 

het 

Omstootelijk bewiis levert van de vol- 

ge zijo, volgen daarvan het on- 

strekte integriteit onzer regeering. Onze 

jongens vielen inderdaad voor de hoog- 

ste goederen der menschheid, voor de 

onafhankelijkheid van ors vaderland ! 

Zoo heeft die neutraliteits- en on- 

zijdigheidspolitiek toch ook een lich- 

teude, stralende zijde ! 

Ook ia Engeland poogden zij het, 
de ledea van bet wapeo bandietzn- 
dom, om aan de touwtjes te trekken. 
Men kent ze, men kent ze allen. Ze 
kregen geen kaos! Maar, dat zweren 
wij U, ook daar was men een eind op 
weg, 

Wordt vervolgd. 

  

  

LUCHTBESCHERMING 
Beveiligt U tijdig !! 

Wij leveren : 

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

RESIDENTIE APOTHEEK KEDIRI 
TELEFOON No. 52. 

    

geld 

  

PROTEST ANTSCHE KERK 
Hollandsche Kerkdiensten. 

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 n.m. 

Ds. Pb. van Akkeren. 

ana ab aa EN 

OOST - JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEN. 

lederen Zondag, 

Kediri 

Toeloengagoer.g, Ngandjoek, e. a., te 

Paree 730 uur n.m. 

9 uur v.m. 

Te (Biloewertistraat), Blitar, 

————— 5 

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Zondag. 

te Kediri Ie H. Mis 

2e H. Mis 
Lof 

6 uur v. m. 

7.30 uur v. m. 

5.30 uur o. m. 

te Gitar H. Mis 

Hoogmis 

6 uur v. m. Stille 

7.30 uur v. m. 

5.30 uur n. m. Lof 
O derricht Kith. Javanen 6 uur n.m. 

  

PETROMAX COMFOREN. 
Wij ontpakten zoojulst 

De Nieuwe 

Modellen 1939 

en noodigen U uit tot en be- 

zichtiging dezer 

Schitterende en Practischo 

Petromax Comtoren, 
Verkrijgbaar bij : 

Toko Wed. 

Tan Bing Wie 
Klentengstraat No. 90, 

KEDIRI, Tel. No. 149. 

TENG HONG TJIANG 
YVENDUHOUDER — COMMISSIONNAIR 

MEUBELMAKER 

TRANSPORT — ONDERNEMING 

  

KEDIRI — Klentengsiraat 64 — Talet. No, 107 

Voor Uw meubilair zu ontwerpen 

9eroutineerde toekangs en eerste kwa- 

liteit meubelhout 

Zeer billijk in prijs en levering met 

garantie. 

Voor Uw vendutie gegarandeerd 
Iopakken voor alle plaatsen. 

  

Pas ontvangen 
Wollen artikelen 

Wollen Sokken Wollen Jumpers | 
» Jassen »  Broekjes 

Baby- ” 
» Vesten | set 

». Mutseo | »  Mantels 

Brei katoenen 

pennen 

- paalden 

en Haak penneo. 

MIYAKO 
Te'. No. 29 Kediri. 

    

  

OLYMPIA 
Schrijfmachines blijven toch al- 

tijid aan de spits. Deze wereld- 

beroemde Duitsche machines kunt 

U tegen bijzondere afbetalings- 

conditie te Kediri, ALLEEN 

krijgen bij de 

N. V. Ked. Snelpers 

Drukkerii-



  

'Bujtamtandock overzieht overgenomep: mit het Seer.  Hbtd. 

De sarbitrage” van de.as 
ee 

De conferentie te Weenen is aangevangen: men verwacht 

dat zij voornamelijk zal bestaan uit het overhandigen 

yan nota's waarin de wenschen van de ,,as" 

worden kenbaar gemaakit. 

  

Duitsche verliezen. 
Londen, 29 Augustus (Reuter). Von 

Ribbentrop en Graaf Ciano zijo te 

Weenen aangekomen in verband met 

de besprekingen met de Hongaarscbe 

ea Roemeensche ministers van Buiten- 
landsche Zaken. 

Gemeend wordt, dat de besprekingen 
in hoofdzaak zullen bestaan uit het 

overbandigen door Von Ribbentrop 
van instructies aan de Roemeensche 
en Hongaarsche ministers, onder goed- 

keuring van Graaf Ciavo. 

Uit Boekarest wordt gemeld, dat 

men aldaar van de conferentie snelle 
resultaten zal zieo. 

Berlijo, 29 Augustus (Reuter). De 

besprekingen van Von Ribbentrop en 
Graaf Ciano met de ministers van 
Buitenlandsche Zaken van Hongarije 

En Rormeria viogen hedenmiddag te 
Weenen aan. 

Londeo, 29 Augustus (Reuter). Ge- 

zaghebbende kringen verklaren t.a.v. 

de bijeeokomst te “Weenen, dat zij 

herinvert aan een soortgelijke ontmoe- 

tingin 1938, toen Duitschland en Italis 

betrokken wareo bij eem willekeurige 

scheidsrechtelijke uitspraak t.a.v. de 

eischen, gesteld aan 

aldus verklaart de 
Fiongaarsche 

Tsjechoslovakije, 

diplomatieke correspondent van Reuter 

Tsjechoslovekije werd toen gedwon- 

gen gebied af te staan ondanks het 

feit, dat de arbitrage door Hongarije 

z00owel als door Tsjechoslovakije was 

gevraagd. 

Hetiszeer wel mogelijk, dat Duitsch- 

ItalifZ een soortgelijk plan 

overwegen ten gunste van Hoagarije, 

land Jen 

met het doel Roemeni& te versnipperen. 

Er wordt aan tegevoegd, dat de 

Roemenen zich misleiden, wanneer zij 

denken door een dergelijke uitspraak 

den vrede en hun onafhankelijkheid te 
. 

kunnen redden, 

De Duitsche luchtaanvallen. 

Londer, 29 Augustus (Reuter), Een 

Communigu€ van het Britsche ministe- 

rie van Luchtvaart meldt, dat volgens 

de volledige berichten dienaangaande 

op Woensdag j.!. 28 Duitsche vlieg- 

tuigen werden neergeschoteo, waarvan 

27 door Britsche jagers en &€n door 

bet luchtafweergeschut. 

De Engelscben verloren 14 vlieg- 

tuigen, waarvan naar gemeld wordt 7 | 

piloten en 3 mitrailleurschutters wer- 

den gedood of vermist. 
an 

  

Nieuwe luchtaanval op Berlija. 

Stockholm, 29 Augustus (Reu- 

ter). De aanval, welke bedenochtend 

vroeg door de R.A.F. op Berlija werd 

Ooodernomer, was volgens den Berlija- 

schen correspondent vao het ,A fton- 

bladet” van grootere intensiteit dan 

die welke in den nacht van Zondag 

op Maandag werd uitgevoerd. 

De correspondent verklaart, dat het 

nog niet mogelijk is bet aantal aan- 

vallers te bepalen, doch klaarblijkelijk 

kwamen zij in verschillende golven. 
Kort na het luchtalarm begon bet 

luchtdoelgescbut in verschillende dis- 

tricten te vuren, aantoonende, dat de 

Britsche vliegtuigen over het geheele 

gebied van Berlija waren verspreid. 

Roode vlammen volgden op de ex- 

plosies der bommen. De bevolking in 

de schuilkelders hoorde ambulances en 

brandweer haastig passeerer. 

Officieel wordt gemeld, dat 10 per- 

sonen werden gedood en 28 gewond, 

alle slachtoffers bevonden zich buiten 

de schuilkelders. Er werden zoowel 

explosieve a!s brandbommen gebezigd. 

“Tp hevigste brand Ontstond in bet 

Oostelijke deel van Berlijo, waar het 

goederen emplacement van bet Gor- 

litzer station in brand, werd gezet. 

Voorts braken branden uit in Noord- 

Berlijn. Beweerd wordt, dat deze zich 

grootendeels beperkten tot de daken 

der getroffen gebouwen. 

FEVILLETON 
SPAANSCHE DUKATONS 

(Spanish Doubloors) 

Uit het Engelsch 

van 

Camitla Keonyon 

5) 

»Miss Jane Harding", berbaalde de 

portier, op een toOo, die bet laatste 

resije hoop, dat tegen de hitte en mijo 

beter weten in tocb nog in me was 

blijiven leven, met een boos in mijn 

schoenen deed zinken, ,het gezelscbap 

waartoe Miss Hardiog behoort is ver- 

trokken.” 

»Naar.... naar het eiland ?” bracht 

ik er. met moeite uit. 
Verwonderd gingen zija wenkbrau- 

web de hoogte ir. ,,Dat kan ik uviet   

Britsch vertrouwen. 

Londep, 28 Augs. (L.E.F.). Wanneer 
men tijdens den dag van heden, waarop 

de herhaalde Duitsche luchtaanvallen 

en het aantal der omlaag geschoten 

Vliegtuigen —die een aanwijzing vormen, 

dat de ,,de siag om Engeland” nog 

steeds voortduurt—de aandacht trek- 

ken, eens zijo blik laat gaav naar de 

activiteit van het land in zijo geheel 

krijgt meo bierdoor veel meer den 

indruk, dat de Britsche bevolking zich 

op den oorlog heeft ingesteld, dan 

dat eenigc vrees is te bespeuren be- 

treffende het heden of de toekomst. 

Terwijl Kosing Gzorge en Koningio 
Elisabeth heden een bezoek brachteo 
aan het defensiegebiedin Noord-Enge- 

land, wordt vernomer, dat io het gebied 

van Manchester en omgeving een comit€, 

bestaande uit vertegenwoordigers van 

de voornaamste fabrieken—en welspe- 

ciaal de vliegtuigfabrieken—eo vakver- 

eenigingen in dit gebied, is gesticht. 

Dit comite heeftten doel een snel her- 

stellen van alle te Manchester en 

omgeving beschadigde fabrieken moge- 
lijk te maken, waarbij gewerkt wordt 

op basis van een coiperarief stelsel, 

dat een gebied roodom Manchester met 

een straal van ongeveer 10 km, bestrijkt. 

Voorts vergadert te Londen eenaac- 

tal directeuren van industrieele bedrijven 

en wel speciaal van machine fabrieken 

teneinde de door vele vakvereer igivgen 

van mecaniciens eo metaalbewerkers 

zeggeo.” £ 

Meteen nam hij me eens goed op. 

Waarscbijolijk bracht de uitdrukking 

van mijn gezicht een gevoelige snaar 

io ziju gemoed aan 't trilleo, want bij 

vergat zijo gewicbtigheid van portier 

vao 't Hotel Tivoli in zooverre, dat 

bij zicb verwaardigde om er aan toe 

te voegen: ,Had & haar noodzakelijk 

moeten sprekeo ?” 

nje, ik ben baar vicbtje! Ik ben uit 

San Francisco gekomep, in de hoop, 

baar hier te ontmoeten.” 

Zonder te antwoorden bleef de por- 

tier me zoo doordringend met. zijn 

kleine schrandere oogen aanstaren, dat 
Ik het gevoel kreeg, of hij mijn ge- 
beimste gedachten kan lezen. 

nZe wist er niets van,” hanstte ik 
me eraan toe te voegen, ,ik bad het 

als cen scort verrassing bedoeld," 
De openhbartigheid was mija redding. 

nZ00,” zeide zija hoogmogendheid,   

ingedieode cischen om igonsverhonging 
te bestudeeren, meer dan. 11000000 
,verzoeken om loonverhooging. liggend 

tuseisen verhoogingen vao 3 pence tot 
zes shilling per week, zijn ontvangen. 
Reeds zija bepaalde wijzigingen ia de 
arbeidsvoorwaarden aangebracht, ter- 

wijl andere eventucele “wijzigiagen 

worden bestudeerd, doch in Britsche 
industrieele kringen is men van meening 

dat de werkgevers tot eco regeling met 

de werkoemers, zullen kunnen komen, 

zoodat een beroep zal moeten worden 

gedaan op het Hof voor 

Arbitrage in arbeidsgescbillen. 

Een ander bewijs van vertrouwen 

in de toekomst wordt geleverd door 

de militaire autoriteiten gedane bekend- 

making, dat zij plannen uitwerken voor 

bet verschaffen van ontspanning aan de 
troepen tijdens het komende najaar, 

men is voornemens deze ontspanning 

aan de troepen op veel grooter schaal 

te organiseeren, dan verleden jaar het 
geval was, mits dit door den militairen 

toestand niet wordt verhinderd, Wan- 

Deer niet de militaire noodzaak anders 

voorschrijft, zuileo de troepen in Enge- 

land zich tijdens het aanstaande najaar 
aan hun geliefkoosde sporten, zooals 
voetbal en boksen kunnen wijden, ter- 

wijl voorts, met medewerking van de 

vrouwen, die in de hulpformaties ge- 

mobiliseerd zijo, cabaret- en tooneelvoor- 

stellingeoezullen worden gegeven. 

Wat betreft de invloed 

nachtelijke Duitsche luchtaaovallen. op 

de bedrijvigheid en het nachtleven van 

Londeo, kan worden gezegd, dat deze 

Nationale 

van de 

momenteel practisch vibil is. De avond- 

bladen maakten heden bekend, dat 

geeo enkele wijziging wordt voorzien 

in de programma's van de zich io het 

Westen bevindende bioscoopen. 

Tensiotte kan nog” worden medege- 

deeld dat heden door de autoriteiten 

werd besloten wegwijzersaan te breu- 

gen op belangrijke kruispuoten, op deze 

wegwijzers zullen echter uitsluitend de 
meest belangrijke plaatsen worden 

aangegeven, z0odat zij slechts den 

binvenlandschen gebruikers en niet 

eventueelen invallers van dienst zullen | 

zijo. 

Nederland. 
  

Nieuwe Duitsche maatregel. 

Londen, 29 Aug. (A.N.P.). De 

»Evening Standard” verneemt 

via neutrale broonen uit Amsterdam, 

dat de Duitsche politie in Nederland 

last-gaf dat alle autoverkeerin Neder- 

land tusschen 22.00 en 0400 is ver 

boden. De eerige uitzondering wordt 

gemaakt voor de wagens van” bet 

Duitsche leger en de Duitsche autori- 

teiten, 

Het is evereens verboden om tusschen 

zonsonderjyang en zonsopgang bet 

strand te bezoekenj dit geldt voor de 

geheele Nederlandsche kust. 

Heldenmoed onzer zeelieden. 

Londen, 29 Aug. (Reuter). H.M. 

Koviogin Wilhelmida reikte heden 

persoonlijk de Miliraire Willemsorde 

uit aao den gezagvoerder van een 

Nederlandsche kunstvaarder, wieos 
schip tijdens een luchtaanval tot zioken 
werd gebracbt en die—persoorlijk bet 

machinegeweer bedienende —vele aan- 

ndan is te begrijpen dat ze geen bood- 

scbap heeft achtergelaten. Maar als u 

baar nicbtje bent, zal 't niet hirderen, 

wanneer ik u vertel dat 't gezelschap 

van Miss Harding vanmorgen aan 

boord van de nachtboot ,,Rufus Smith” 

gegaan isen dat 't scbip- waarscbijolijk 

nog in de haven ligt. Als u't graag 
wilt, kan ik u wel iemand naar de 

haven meegeven: Ligt de bootdamnog 

aan de kade, dan kuat u aan boord 

gaan om uw tante te spreken.” 

Of ik hem bedankt heb? Dat heb 

ik me vaderhand, als ik 's nachts wak- 

ker werd, dikwijls afgevrmagd. Van 
den chaos, die er op zfjn woordeo 
volgde, staat me nog flauw iets voor. 
Ik vloog het hotel uit en klauterde, 
Zonder aan wel-of niet welriekendheid 
te denken, in het aftaodsche rijtuigje, 
dat nog geduldig op betaling stond te 
wacbten Ik heb een visioen van on- 
telbare negerjongeos, die mija.bagage,   

valen ailoeg en zeif &br- Duitseh 
vliegtuig omlaag schoot. 

Ondaats ca zware verwonding be- 

neden de knie zette de gezagvoerder 

den strijd voort."| Eko der matrozen, 
die vele malen werd gewond, maar 

toch doorvocht,"stierf, toeo hij aan wal 

werd gebracht. 

Toen bleek, dat het schip zou zir- 

ken, besloot de kapitein in de hoot te 

gaan. doch deze was dermate met 

kogels doorzeefd, dat men dit voor- 

nemen moest opgeven. Men keerde 

vaar het zinkende schip terug, en 

maakte daar een vlot waarop de op- 

varenden ronddreven totdat zij werden 

opgepikt. 

De gezagvoerder is thans in een 

hospitaal herstellende. 

Hongarije. 

DE GRENSINCIDENTEN. 

Hongaarsche lezing. 

Boedapest, 29/Augustus (Reuter) De 

Hongaarsche Hon- 

gaarsch - Roemeensche grensincidenten 

uitgeyeven door het officieuze Hon- 

gaarsche nieuwsagentschap, verklaart 

lezing vao de 

dat alle grensschendingen door vlieg- 

tuigen werden uitgelokt door Roe- 

meensche vliegtuigen. Als voorbeeld 

wordt aangehaald het feit, dat Roe- 

meensche toestellen op 28 dezer een 

Hongearsch verkenningsvliegtuig aan- 

vielen, dat een oefenvlucht maakte in 

de nabijheid van Bergszasz en het 

dwongeo een landing te maken' op 

Roemeensch gebied. 

Het Hongaarsche vliegtuig had bom- 

men aan boord en was genoodzaakt 

deze voor de landing uit te werpen 

teneinde te voorkomeo, dat zij bij de 

landing zouden ontploffeo. , 

Io het communijuk wordt ook ver- 

zekerd, dat Roemeeosche vliegtuigen 

de laatste weken verscheidene malen 

over Hongaarsch gebied zijo gevlogen 

en getracht hebben Hongaarsche vlieg- 

tuigen, die oefenvluchten maakten, te 

dwingen”over de Roemeenscne grens 

te vliegen.   

SEN PPA BT AN SENAR 

Gelijkenissen. 

New York, 27 Aug. (Reuter). 

»Tusschen Trotzky en Hitler bestaat 
cen treffende gelijkenis” aldus ,,The 

Courier Journal”, een te Louisville ver- 

schijoend dagblad. ,,Evenzoo bestaat er 

gelijkenis iusschen het roode en het 

bruine bolsjewisme”. 

»Wanneer er geen Tscheka, (Rus- 

sische geheime politie), geen roode ter- 

reur, geen G. P. Oe, 

tische cellen bestonden om van binnen 

Uit in de buitenlandsche mogehdheden 

geen communis- 

door te dringen, zou Hitler ze uitge- 

vonden hebben. Hitler heeft echter niets 

uitgevonden. 

De volksrechtbanken, de zuivere van 

bloed, de Gestapo, geheime agenten, 

de nazi-bonden, zijn alle afkomstig van 

de Russische dictatuur, ten 

'Trotzky nog zeer in de gunst stond. 

Het corcentratiekamp is een tegen- 

tijde dat 

hanger van Siberi&”. 

De reus onder de bommen- 

g werpers. 

Londen, 27 Aug. (Reuter). De nieuwe 

reusachtige bommenwerpers, waarvan 

het gereedkomen kartgeleden werd aan 

gekondigd, doen—wanneer men op het 

Vliegtuig staat—de omringende huizen 

in bet niet verzinken. 

GAAT HET OM 
DRUKWERK ? 

De Kedirische 

pers Drukkerij drukt 

immers beter, netter en 

goedkooper. 

Vraagt offerte bij de Ked. 

Snelpersdrukkerij ! 

U verbindt zich 
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hard-loopend naast bet rijtuigje, erin 

mikten en van mezelf, die de sbillings 

acbter me uitstrooide, zonder rekening 

met de afmeting van mijo beurs te 

houden. De aanvoerder van de neger- 

jongens of hoe dan de titel van dat 

personage moge zijn, was naast den 

koetsier op den bok geklommen. Even 

daarna hotsten en botsten we weer 

over bet keurige Pavamascbe plaveisel 

en een paar minuten later hadden we 

de baven bereikt. Ik zag er kleice en 

groote schepem, schepen met onttakelde 

masten, waarvan de stoompijpen er 

levenloos uitzagen, maar ook schepen 

met nauw - waarseembare, lichtgrijze 
rookspiralen, die in de doodstille lucht 
loodrecht ombcog stegeo. Waar was 

de ,Rufus Smith”? Zou 't me lukken 
om hem—of haar—te bereiken, voor- 
dat de lichtgrijze rookspiraal een dikke, 
zwarte pluim werd? In gedachten 

stelde ik me mijn tante voor, over- 

"— Nog altiid in voorraad. 
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Geleverd aan de genade van ecen bende 
avonturiers, met wie ze zoo dom ge- 
geweest was zich in te laten, een 
kleine, goed-doorvoede duif, te midden 
van een half dozijn hongerige valken! 
Hoe meer ik over die voorstelling na- 
dacht, des te sterker voelde ik, dat ik 
haar ten koste van alles moest zien te 
bereiken, dat ik baar moest reddeo, 
dat het mija plicht was om baar veilig 
weer aan wal te brengeo. Hoe me dat 
te elfder uur plus zeven en vijftig mi- 
Dutep, gezien van een practisch stand- 
punt, gelukken zou, daaraan bad ik 
Dog niet gedacht. Mija onverflauwde 
energie had ik te dankenaan 't weten, 
dat, waoneer het me eesmaal gelukt 
was, om de hand op tante Jane te 
leggen, ze even weinig weerstand zou 
biedeo als een wassen pop, die in de 
nabijheid van een gloeiende kachel 
gelegen had. Ze wordt dan z00 zacbt, 
dat je baar bijaa niet durft aanraken, 
uit angst om indrukken achter te laten. 

Wordt vervolgd.
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