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Openbaar Gehoor 

31 Augustus 1940. 

Rede van den Resident. 

Zeer Geachte Aanwezigeo, Mijnheer 

de Burgemeester van Kediri, Mijo- 

heer de Regent van Kediri. 

Op treffende wijze beeft U als ver- 

tegenwoordigers van de 'verschillende 

bevolkingsgroepen in de residentie Ke- 

diri z00 juist de gevoeleus vertolkt van 

trouw en aanhankelijkheid jegens onze 

100 geeerbizdigde en geliefde Koningin 

Wilhelmina en ons Votstenbuis, 
gevoeleos, welke bij ieder rechtgeaard 

Nederlandsch onderdaan z00 mogelijk 

tijden vog sterker dar ooit 

tevoren levep, gevoeiens, welke z00 

duidelijk aantoonen de bechte band, 

heeft 

bestaat en ook in de 

zal blijven bestaan tusscben het Huis 

van Oranje en bet Volk. 

Mijse Heeren! Het zal voor mij een 

groote eer en een voorrecht ziju zoo 

spoedig mogelijk te voidoen aan Uw 

verzoek om mijn bemiddeling te ver- 

leenen voor bet overbrengen van deze 

eerbiedige gelukweoschen. 2 

in deze 

welke er steeds bestaan en nog 

toekomst immer 

Es z00 zija wij dan heden wederom 

tezamen gekomen om den zestigsien 

verjaardag van onze Vorstin op plech 

tige wijze te herdenken. 

De gebeurtenissen werpeo een scha- 

duw op den dag van heden, welke 

daarom geen plaats laat voor luidruch- 

tige feestelijkheid, maar wel toclaat, ja 

meer nog zelfs dan anders de behoefte 

doet gevoelen om tezamen te komenen 

tezamen te getuigen, boe zeer wij ons 

lief en ons leed &€n weten met onze 

geeerbiedigde Vorstio. 

Koo door mij op deze plaats eenjaar 

geleden vog gezegd worden, dat wij aan 

den vooravond stonden van een wereld- 

ramp, welke nog afscbrikwekkerder 

z0u worden dan die io de jaren 1914 

tot en met 1918, op dat m-ment besefte 

toch nog niemand onzer, dat die ramp 

100 afschuwelijk, zoo afgrijzeliik zou 

worden als die zich in het afgeloopen 

jaar aan ons beeft geopenbaard en wel 

in het bijzondder na dien nizt te vergeten 

Tien-Mei-Dag, waarop ons 200 

mooie Land met zijn vredige bevolking 

ondanks de door onze Varstin en- Hare 

Regeering met de meest mogelijke 

nauwgezetheid tegenover elk ander Land 

betrachte neutraliteit werd aangevallen 

door een vijand, die niet terugdeinst 

van praktijken en middelen. welke door 

beschaafde volken als oobestaanbaar 

werden geacbt en die daarbij nog werd 

gesteund door laf binvenlandsch ver: 

raad en door het misbruiken van door 

Ons aan buitenlanders verleende gast- 

vrijheid, alle methodeo, welke met bloed 

gegrift zullen staan in de geschiedenis 

Welke na eecuwen nog steeds ge- 

brandmerkt zu!len worden als de.mezst 

laffe, de meest laaghartige eo de meest 

minderwaardige strijdmethoden, welke 

Ooit in de geschiedenis werden toege- 

past. 
Met ontzetting denken wij op dezeo 

dag terug aan dien verscbrikkelijken 

dag, wasrop ons bet bericbt bereikte,   

DINSDAG 3 SEPTEMBER 1940 

dat het doel van den vijand gericht was 

op de gevangenneming van onze 100 

zeer geliefde Koningin es Hare Vorste- 

lijk gezio. 

Evo als wij dan de feiten nogmaals 

in beschouwing nemen, dan juichen wij 

het zoo wijze besluit van onze Hooge 

Regeering om Hare Majesteit met Hare 

z00 dierbare kinderen en kleiakinderen 

te doen overgaan naar Engelaod ten 

zeerste toe. 

Wjij Nederlandsche onderdanen zijn 

er trotsch op, dat als gevolg van deze 

beslissing het mogelijk is gebleven, dat 

onze z00 zeer geliefde Kocingin de 

Regeeriog kon blyven voeren over Hare 

millioeven onderdanen in de overzeesche 

gzwesten. 
Dank zij de radio hebben wij kuonen 

ervaren, dat onze Vorstio is voortge- 

gaan met ons met vaste band te regeeren 

&n met dan overtuigdeo Wit Did alseep 

ware Orarj: ons Land en ons Vo'k 

wederom te bevrijden 

Gezegend het Land, dat mag opzien 

tot zo0o'a Vorstin gezegeod bet Volk, 

dat zich mag rekenen te behoorea tot 

de onderdanen van z00'n Vorstin. 

Nederland blijft io 'dit opzicht zija 

traditiz getrouw en onderscheidt zich 

daarbij met eere van de andere bezette 

landen. 

De Nederlandsche driekleur wappert 

npg steeds fier en vrij, 200wel te Land 

in verschillende werelddeelen als over 

alle zeeeo en deze Nederlandsche drie- 

kleur zal ook steeds blijven wapperen. 

De redding van onze Vorstin en 

Haa- Vorstelijk gezin en de wetenschap, 

dat Zij alleo op veiligen bodem zijnis 

een lichtpunt, dat wij viet voldoende 

kunnen waardeeren. 

Een woord van groote dankbaarheid 
voor bet veilige geleide en voor de 

verleende gastvrijheid past ons bebalve 

aan onze eigeo mannen van Land- en 

Zee-macht mede aan de Britsche Ko- 

ninklijke Marine, aan den Koning van 

het Britsche Rijk, aan het Britsche Vo'k 

en thaos ook aan den Gouverneur-Ge- 

neraal en bet Volk van Canada. 

De Koningin is gered, Haar Land, 
Haar Nederland is bezet door den vijand, 

die aan bet Voik decreteert, dat de 

verjaardag van zijn Koningin niet mag 

worden herdacht. De vijand is blijkbaar 

Dog zeer slecht op de hoogte van de 

geest van bet Nederlandsche Volk, dat 

met onverbreekbaren. band is verbon- 

den aan Zija Vorstin en aan het Huis   van Oranje, een geest, welke nimmer 
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EEN PRACTISCH, HANDIG EN KOSTBAAR 
WERK VOOR EEN LUTTEL BEDRAG! 

DE AUTOWEGEN -ATLAS 

(3.-, 

met Cartonnen omslag en linnen rug. 

io totaal 9 aansluitende kaarten compleet bijgewerkt. en 

Kilometerafstanden van plaats tot plaats 
Hoofd-Afstandstabel voor grootere afstanden 
Bergen en plaatsen met hoogte-cijters 

Spoorwegen, Vliegvelden, Ondernemings - fabrieken 

Verkrijgbaar bij de Ked, Snelpers. 

zal worden gebroken. Orauje en Ne- 

derlaod is daarom meer dan een leuze, 

omdat het den grondslag vormt van 

ons volksbestaan, Du en in de toekomst. 

Met heel Haar gedachte zal onze 

Vorstin, vooral op dezen dag bij Haar 

Volk is Nederland zijo en zeer zeker 

zal Hare Majesteit gedenken hen allen, 

die voor Vorstin en Vaderland als leeu- 

wen bhebben gevochten den ongelijken 

strijd tegen een overmachtigen vijand, 

hen, die hua leven licten. Ook oos past 

bet op dit moment eerbiedig hulde te 

brengen aan ben al en, mannen van ons 

kranige Leger en onze niet minder moe- 

dige Konioklijke Marine en ook her, 

die behoorden tot de weerlooze burger- 

bevolking, die hebben gediend als doel- 

wit van den laaghartigen vijand. Met 

eerbied en met liefde gedenken wij hen 

allen ea wij verbinden daaraan de plech- 

tige gelofte, dat wij niet zuilen rusteo, 

alvorens wij getoond 

dat zij tevergeefs bus hoogste offer 

hebben gebracht. 

In deze z00 mosilijke tijden, waaria 

de veeihsid en de ingewikke!dbeid van 

de prolemen zelfs de sterksten onder 

zullen bebber, 

ons wel eens mozdeloos maakt, vooral 

indien men daarbij nog voegt de be- 

klemmende onzekeriseid omtrent het-lot 

van naaste b'oedverwanzen en vrierden, 

die ons z00 na aan het hart liggen, 

dan is het zoo noodig, dat wij ons thaos 

telkens weer goed voorhouden, dat wij 

ons niet blind mogen starea op moei- 

ljkhedep en tegenslagen en dat wij 

uitsluiteod door onvermoeide arbeid, 

stoere volharding, lijdzaam gedragen 
ontbering en doelbewuste samenwerking 

in staat zullen zija om ons doel te 

bereiken. 

Om bet hoofd te kuoneo bieden aan 
hetgzen ons te wacbten sraat, moei 

onze Koniogin in de eerste plaats kunnen 

rekenen op een gezonde levenkrachtige 

gemeenschap, die zich niet laat terneei 

slaan, die gelooft in baar zaak en die 

bereid ea in staatis om daadwerkelijk 

te bewijzen, dat kracht en dus over- 

wioniog slechts door samenwerking en 

eenheid worden verkregen. 

Maar de gemeenschap heeft in de 

afgeloopzn maanden reeds baar grooie 

kracht getoond. Treffend is de groote 

medewerking en de ongeevenaarde of- 

ferzin geweest, weike allerwege vao de 

burgerij is ondervondeo. Groot zija de 

geldelijke giften geweest, maar ook in 

den daad is men groot geweest. Zonder 
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     aanwijzingen voor toerisme. 
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DE MATE VAN SERVICE 
is een factor yan beteekenis bij aankoop 

yan een radio. 

Ik breng U service in den waren zin des 

Woor4d3, uitgevoerd door mijn uitgelezen 

staf yan radio-technici. 

Onafgebroken sta ik middels 

RADIO-GOLDBERGS Dag en 

Nacht Service voor U gereed! 

Radio-Goldberg 
Hoofdstraat 51 Kediri Tel. 70 

Residentslaan 37 — Madioen—Tel. 110 

  

   
   VENDU- 

J.G.W DEKKIERS 

  

& COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS. 

KEDIRI — 

  

      

  

Telefoon 250.      
  

Transporteeren, 

Hancoel in Nieuw- en 

onderscheid van ras, stand en godsdienst 

heeft men het zijne bijgedragen, in vele 
gevallen zelfs meer dan men eigeolijk 

te geven had. Ooze Vorstin heeft reeds 

bij cen van de vele toespraken door 

de (radio Hare hooge erkentelijkheid 

betuigd voor de vele bewijzen van 

medeleven van de burgerij. 

Waar het gaat om de weermacht van 

het Nederlandsche Rijk, z00 hecft een 

ieder wel getoond, dat hij desnoods zija 

geheele bezit daarvoor over heeft en 

het zal de burgerij tbans wel voldoende 

duidelijk zija, dat de booge Regeerirg 

daarop Haar geheele aandacht beeft 

yevestigd, en daaraan ook met de groot- 

ste kracbt wordt gewerkt. 

Alhoewel de internationale 

en de afloop vao den krijg in Europa 

Oos uit dea aard der zaak bet meeste 

bezig houden en bet daarom ook begrij- 

toestand 

pelijk is, dat begoonen werd met op 

dezen dag daaraan meer dan bijzondere 

aandacht te wijden, z00 zou bet een 

verzuim zija, indien bier niet gewag zou 
worden gemaakt van den toestand van 
de residentie Kediri zelve gedurende 
bet afgeloopen levensjaar van onze 
Vorstin, 

Emballeeren 

(Ook voor Europa en de buiterngewesten) 

Tweedehandsch Meubilair. 

aa ——. 

  
    

        

  

Meubelmakerij 
Agentschap : 

Java Koelkasten. 
      
      
     

Als wij ons dan bepalen tot deze 
residentie, dan mag met een dankbaar 

dat de 

van de inheem- 

gevoel geconstateerd worden, 

economische toestand 

sche bevolking in deze residentie over 

het algemeen genomen bevredigend kan 

worden genoemd, dat de opbrengst van 
den Inlanschen Landbouw nog gunsti- 

ger resultaten heeft opgeleverd dan in 

het voorafgaande jaar, dat de bevolking 

aan voedsel geen gebrek had, 
dat de inlandscbe nijverbeid zich on- 

danks de ongunstige tijden goed beeft 

staande gehouden en zich bier en daar 

zelfs op voortreffelijke wijze aao de 

tijdsomstandighedea heeft aaogepast 

door bet gebruik van andere grood- 

stoffen in de plaats van de niet meer 

verkrijgbare, 
dat de kolonisatie naar de buitenge- 

westen een groot succes is geworden 

met het gevolg, dat een nog grooter 

aantal gezinnen dan in vorige jarea 

Onder veel gunstiger leveosvoorwaarden 

een bestaan heeft gevonden in die 

buitengewesten. 

Wat de groot-cultures, de suiker- en 

de berg-culiures betreft, doeo de exports
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blijvende indruk te maken. 

aman 
RICHE THEATER 

Heden en Morgenavond 

| BOB STEELE, de populaire Cowboy-beld in »T HE FEUD MAKER” 
Hier ziet U Bob weer, doch thans ia een geheel vieuw genre Westerv. Een €nalactie, spanning! Voor 

liefhebbers”van deze soort actiefilms om van te genieten! 

Varaf Donderdag 5 fm Maandag 9 Sept. 
(dus vijf avonden) 

Vertooning van Paramount aebeel, gekleurde Teekenfiim 

»GULLIVER'S REIZEN“ 
Gegarandeert grootscber — interessanter — spannender dan de film ,,Snow White”, Een genotvolle aaneen- 
schakeling van avonturen, fantasie, romance, overvloedig sprankelende bumor, en is ia de mooiste kleuren 
verfilmd! Het verhaal bandelt over een Engelsch zeeman, Gulliver geheeten, die na een schipbreuk op 
een afgelegen eiland terecht komt en onbeschrijfliik spannende avonturen beleeft temiddeo van mibiatuur 
menschen. Een betooverende wereld, die aan de sprookjes uit ,,Duize-d en een nacht” doet denken, wordt 
voor Uwe oogen werkelijkheid. Op iedere toeschouwer, jong of oud, za! deze prachtfilm niet 'nalaten een 

Wie ,Gulliver's Reizen” mist, mist veel1! 

  

  
De Chineesche Jungle film 

Il dar voelt voor actie, spanning en sensatie | 
kende Radio-Zangeressen: 

MAXIM THEATER 
Hedenavond voor het laatst. 

   
    

sTARZAN TIONGKOK” 
Vanaf Woensdag 4 t/m Zondag 8 Sept. (vijf avonden) 

De bekende Indo-Chineesche actrice FIFI YOUNG in 

sKRIS MATARAM" 
bijgestaan door een keur van de beste Inheemsche artisten. 

digd ia Djocjakarta in de omgeving van de oude Kraton van Mataram, in de historische pendoppo, Wa- 
terkasteel, Kali Oerang, Boeroeboedoer, aan den voet van de Merapi enz. enz. Een aantrekkelijk en be- 
schaafd verhaal, terwijl het ruimschoots is voorzien van actie en vecht-sc&nes, om het publiek te voldoer, 

9 povulaire Krontjongliederen worden gezongen door de be. 
NETTY — LEE — SOERIPP en FIFI YOUNG. 

DE Indische film, die niemand missen mag! 

De prachtige sckoes in deze film zijn vervaar- 

  

moeilijkheden zich hierbij ernstig gelden 

en maken deze, met uitzondering van 

de rubberen de kina, op dit oogenblik 

gen zeer onzekeren tijd mede, waaraan 

echter de noodige aandacht wordt ge- 

schonken door de Regeering en waar- 

voor verschillende maatregelen in be- 

werking zijn zooals voor de koffie, welke 

er wel het ergst aan toe is. Gelukkig 

zijo de planters er niet de menschen 

voor om spoedig den moed op te geven 

en het hoofd te laten hangen en zullen 

zj de eerste zijn, die het lichteod voor- 

beeld van hun Koniogin zullen volgen. 

Vertrouwen in de uiteindelijke over- 

winning van ons Land en zijo bond- 

genooten zal hen sterken in hun toe- 

komst. 

Terslotte kan met groote voldoening 

worden geconstateerd, dat er in de 

maatschappij orde en rust heerscht eo 

dat deze niet werd verstoord door 

ongewenschte elementen, dat er integen- 

deel zelfs allerwege groote loyaliteit 

aan den dag werd gelegd. 

De interneering van de vijandelijke 

onderdanen had op 10 Mei een vlot 

verloop en wat de interneering betreft 

van Nederlandsche onderdanen, deze 

maatregel behoefde in deze residentie 

gelukkig slechtsin &&a geval te worden 

toegepast. 

De tijden zijn erastig, wij zu'len en 

Wwij moeten elk oogenblik goed besef- 
fen, dat wij ia oorlog zijo, al wordt 

hier dao ook niet daadwerkelijk ge- 

vocbten. Ieder rechtgeaard Neder- 

landsch onderdaan zal niet rusten, 

voordat daar io Nederland zal zija 

hersteld datgene, wat aan dit Landen 

zijo Vorstin buiten eenige schuld werd 

aangedaan. Uliteindelijk zal de vijand 

aan den lijve ondervinder, wat bij 

begoanen is door onze Vorstin en bet 

Nederlandsche Volk op deze laaghar- 

tige wijze te behandelen. Ons Volk 

Voelt zich &&o met zijn Vorstio, gela- 

ten en met geduld zulleo ontberingeo 

worden gedragen, indien bet Lands- 

belang ons die oplegt, ons saamboorig- 
heidsgevoel sterken in den 

strijd tegen de macbten, welke ons 

met ondergang bedreigeo, een strijd, 

die wij kianen en die wij zidileo win- 

zal oos 

nen, 
Maar al te duidelijk drongen de 

Wwoorden van onze zoo geliefde Ko- 
ningin, gesproken ter gelegenheid van 

de opening van Radio Oranje, tot ons 

allen door, waar Hare Majesteit erop 

wees, dat ruw geweld nimmer in staat 

z0u zija om een Volk zijo overtuiging 

te ontoemeo, dat eertijds noch wapen-   

geweld noch vlammen van de braud- 

stapel noch verarming en lijden onze 

vrijbeidszin, ooz2 gewetensvrijheid en 

geloofsvrijheid ooit hebben 

Uitrocien en tenslotte, dat wij kuonen 

blijven vertrouwen op een uiteinde- 

lijke overwining van onze zaak, die 

niet alleen sterk staat door kracht van 

Wwapenen, maar niet minder door het 

besef, dat het thans gaat om onze 

heiligste goederen. 

Deze Koninklijke woorden waren 

ons uit het hart gegrepen. 

De banden tusschen het Huis vai 
Oraoje en het Volk zija hechter ge- 

smeed dan ooit tevoren. Wij staan als 

&€n man achter onze Koningio en 

vertrouwen volkomen op de 

van deze Hooge Leidster. 

Dat de zegen van den Allerhoogste 

op Haar blijve rusten, op Haar de 

Leidster en op Hare Kinderen en 

Kleinkinderen, de hope van de Natie. 

Het was een Oranje, die ons onze 

vrijheid bergaf, het zal wederom een 

Oranje zijn, welke Nederland za! doen 

herrijzen. Dit is onze innige overtui- 

ging. 

Lang leve Hare Hare Majesteit Ko- 
ningio WILHELMINA en het Huis 

van Oranje. 

kuanen 

leidiog 

Rede van den Burgemeester. 

Mijoheer de Resident van Kediri 

Toen ik een jiar geleden het voor- 
recbt had op deze plaats de gevoelens 

van de Europeesche ingezetenen van 

Uw Residentie t2 vertolken, gaf ik U 
de verzekering dat wij ons in vol ver- 

trouwen om den troon van H M. 
Koningin W.lhelmira scbaardeo, eea- 
dracbtig en vastberaden ea onvoor- 

waardeliik bereid den weg te gaan, 

die Zij ons zou wijzen door de moei- 
lijkheden, die ons toenmaals te wach- 

ten stonden. 

Den 10den Mei vsn dit jaar zij die 
mocilijkheden over ons land gekomen" 

Tans zijn-om de woorden van onze 

Vorstin te gebruiken — io bet vrije 
Holland de lichten uitgegaan. 

Eeo niets en niemand ontziende 
Vijand, in manschap en materiaal veel 

sterker dan ons dappere, maar kleine 

leger, heeft ons Moederland bezet. 
Koningin Wihelmina, Haar Huis eo 

Haar Regeering zijo in Engeland. 

Het Duitsche 

hoe laag ook, geen verraad, hoe ge- 

mees ook—, schuwende. zette zijn ver- 

nielingswerk voort, zoodat thans het 

vaste laod von West-Europa in boeien 

gekluisterd ligt. 

leger—geen middel,   

In zulke donkere tijden wil men 

begriiper, men zoekt bouvast, steun 
  en leiding. 

Velen onzer zien de thans nog woe- 
dende oorlog als een strijd van de zee 
tegen het land. 

Anderen, als een strijd van willekeur 
en dwang tegen Vrijheid en Rzcht, 

van de losgebroken Materie tegen den 
Geest, 

Weer anderen spreken van den Anti 

- Cbrist, van een strijd van bet kwade 

tegen het Goede, van de machten der 

Duisternis tegen het Goddelijk Licht. 

Maar hoe men den strijd ook zien 

wil, voor ons allen staat den aflnop- 

vast. 

Vrijbeid eu Recht, de Gzest, bet 
Goede, het Licht. zullen overwinnen, 

Wjj hebben in het Britsche Rijk een 

moedige en machtige bondgenoot, maar 

vele malen machtiger is de weterschap, 

het Recbt, het Licht aan onze zijde te 

hebben en het besef te strijden onder 

I-iding van Oranje. 

Drie ceuwen geleden was bet een 

Oranj', die ons leidde in den strijd 
voor de vrijheid van geloof en gedach- 

te, 
Io 1815 was 

bielp ons van Napoleon's tyrannie te 
het een Oranje, die 

bevrijdes. thans zal het weer een O- 

ranje zijr, die de Duitscbe horden uit 

ons land zal verdrijveo. 
Tragisch zija de  omstandigheden, 

waaronder onze geliefde Koningin thaos 

Haar 60ste verjaardag viert, Ver, van 

Haar Kinderen, ver van. Haar Volk. 

Doch baar geestkracht is ongebro- 
ken. 

Krachtig was Haar woord. in de pro- 

clamatie's van de eecste oorlogsmaand, 

Sterk, doch 'vot liefde was Haar 

Stem in het persooolijk woord, dat Zij 
24 Mij sprak tot ons, ingezetenen van 

Nederland - Overzee. 

“"Sterk Haar geloof in de Goddelifke 

Rechtvaardigheid en onze uiteirdelijke 
Overwioning. 

Het schoonste geschenk, dat wij daar- 

om H.M. onze Koningin op dezen dag 

kunnen bieden is ons rotsvast geloof 
en onwrikbaar vertrouweo in Haaren 

de absolute zekerbeid dat Haar Kracht 
en Haar Wijsheid ons uit deze duis- 

ternis zal voeren naar een vrij Holland. 

Mjijoheer de Resident, Ik moge U 

verzoeken als Harer Majeteits Verte- 

genwoordiger, deze getuigenis van ons 

aller gevoelen aan H.M. de Koningin 
over te brengen : 

Holland zal herrijzen, met ev door 
Oranje. 

   

   

      

     

Rede van den Regent. 
Mijnheer de Resident ! 

Het is heden, den 3leo Augustus, de 

dag, die gedurende meer dan 40 jaren 

voor deze landen steeds heeft beteekend: 

een Koninginnedag en daarmede feest 

en vreugde in het geheele Koninkrijk 

der Nederianden. 

Het is daarom, dat wij heden weder- 

Oom zijo bijeengekomen en evenals vori- 

ge jaren valt mij andermaal het voor- 

recht te beurt getuigenis af te leggen 

van onze gevoelens van onverzwakte 

trouw, verknochtheid en eerbied jegens 

Hare Majesteit de Koningin. 

Leefde er het vorige jaar op den dag 

als dezen in de harten van de regenten 

en de niet-Europeesche bevolking van 

deze residentie, wier tolk ik heb mogen 

zijn, een stille, innige bede, dat het 

Hare Majesteit en meer nog Haar volk 

gegund z0u wezen, Haar 60ste ver- 

jaardag uitbundig te kunnen vieren, die 

hoop is helaas door het bruut geweld 

van cen redelooze niet in vervulling 

gegaan. 

Mijoheer de Resident ! 
Weinig konden wij bevroeden, dat 

sedert de vorigen Kovioginnedag over 

Nederland en Vorstenbuis z00veel on- 

noemelijk leed is gekomen. 

Leed, dat veroorzaakt werd door de 

overweldiging van Macht over het 

Recht, vertrappend en schendend zelfs 

de elementaire wetten van beschaving 

en menschelijkheid. 

Als totaal blind geslagen door zijo 

machtswellust, botvierend eigen harts- 

  

ema 

tochten, z00 is de 20 ceuwsche Rawana 
Nederland binnengevallen. 

Ademloos hebben wij medegeleefd 

met den ongelijken strijd ginds in Ne- 

derland: de tienduizenden die daar 
gevallen zijo, huo leven offerend voor 

Koningin en Vaderlaod gedenken wij 

met eerbied. 

Oodaoks deo zwaren tegensiag moge 

hetons gemoed sterken dat wij — dank 

zij de Voorzienigheid — onze hooge 

Landsvrouwe en Haar gezia ia het 

bevriende buitenland io veiligheid weten. 

Dit is onsio deze benarde tijden een 

groote troost en het schenkt ons de 

kracht en overtuiging dat wij eeomaal 
onder de leiding van Haar, die veertig 
jaren de bron van kracht en leiding is 

geweest, de herrijzenis van Nederland 

zullen beleven, 

Groot zal Haar leed zijo op dezen 
gedenkwaardigen dag, Haar jaardag, 

die moet worden gevierd ver van bet 

Vaderland, ver van de Haren en ver 

van Haar volk. Schrijoend bovendieo, 

te weten, dat Haar voik in het bezette 

Moederland het geluk ontzegd is, dezen 

gedenkdag te vieren. 

In deze stemming begroeten wij de- 

zen Koninginnedag plechtig ea met diepe 

ootmoed, omdat te midden van dit 

wereldrumoer wij meer dan ooit de 

behoefte gevorler, te toonen dat wij 

verknocbte onderdanen vao Hare Ma- 

jesteit zijo. 

Mjoheer de Resident! 

Met inzet van alles zullen allen in 

deze gewesten Hare Majesteit de Ko-   
  

Afdeeling Radio 

    Radiogramofoon 601 A. 

Fa. yan WINGEN, 

Uw Radio Defect? 

Bel op Kediri 13! 

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

door zijn wij in staat om 

zelfde dag, dat ze bij 

radiotoestellen op de- 

U thuis (Kotta) worden 

weggehaald, onder garantie gerepareerd op te le- 

veren. 

Buiten KEDIRI binnen 2 dagen. Uw toestel is 

dan tevens zoowel electrisch als mechanisch ge- 

controleerd. 

BOERDERIJEN    »SCHRAUWEN“     

  

KEDIRI IN WATES 

MULOWEG / MADJENANG 7 

Telefoon Ked. No. 225 PERCEEL-PAKISSADJI 

FT AR     

Levert versche volle melk. 

Karnemelk, Yoghurt, 
Room en Boterolie 

Prima kwaliteit. 

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

ter plaatse 
Beleefd aanbevelend 

L. H. SCHRAUWEN.,     



    

  

ningin e» het Gezgg steuneo, vervuid 
van dankbaarheid voor de feiten, wel- 
ke getuigen van de kracbrige en ef- 
fectieve maatregelen op velerlei gebied 

voor het behoud van de beschaving 

en haar geestelijke waarden.— 
Moge ik thans aan het einde van 

mijn woorden gekomen tot U het be- 
leefde verzoek richten om onze eerbie- 

dige en innige gelukwenschen wel te 

willen aaobiedea aa Hare Majesteit 
de Koniagin, onder toevoeging van 

de vrome bede, dat zij nog menig jaar 

voor Land en Vo'k gespaard moge 

blijiven ea dat Haar moge worden 

gegeveo Haar komende verjaardagen 

in het eigen 

van de Haren en Haar geliefde onder- 

land te vieren te midden 

danen.— 

Ik beb gezegd, 

  

Door en door rot! 
(Slot) 

Het. volk en de geestelijke elite 

wonnen bet. Ook nu nog regeeren de 

traditioneele oude geslachten. De wa- 

penzwijnen krijgen geen kans, 

Daarom ook is het prettig te vech- 
ten met Engeland, die juist door de 

verwaarloozing bewapening 

eenerzijds en zijn gigantische herbe- 

wapening daaroa bewijzeo kav, dat 

slechts de edelen thans aan de touw- 

tjes trekken. 

Maar in Fraokrijk trokken eo trek- 

ken de corrupten nog aan de touwtjes. 

Io Awerika zouden ze gaarne trek- 

ken. Maar de rzus Roosevelt, vriend 

des volks, bezeten van een brillant en 

zuiver sociaal gevoel, bij weet ze weg 

te dringer, gode helpt ons het hoper! 

Dit is bet verscbil tusschen Wendel 

Wilkie en Roosevelt, dat de laatste 

wil vechten tot verdediging van de 

rechten van deo mensch, en de eerste 

om bet niet te verliezen, geld redden, 

daarvoor ligt bij dicht bij de ..60” 

Amerikaansche families. 
Nog eens willea wij herhalen, het- 

geen Roosevelt bij de inauguratie van 

den 2den ambtstermijn in 1936 zeide. 

Door een nieuw gebruik te maken 

vas maatscbappijeo, banken er waarden 

werd een nicuwe organisatie van nijver- 

heid eo laudbouw, van arbeid eo ka- 

onze vaderen niet 

zijoer 

pitaal — waarvan 

hadden gedroomd—door de ,,oecono- 

mische royalisten” toegepast eo dienst- 

baar gemaakt. 

Hierdoor ontstond een gebeel andere 

bouw vanhet moderne leven. Het was 

natuurlijk, ja misschien overeenkomstig 

den menschelijken aard, dat de bevoor- 

rechte vorsten der nieuwe oecooomische 

dynastie#n ia huo dorst oaar macht de 

haod uitstrekten naar de heerschappij 

over de regeering zelf. Zij schiepen 

cen nieuw despotisme en wikkelden dat 

in cen gewaad van wettelijke sancties. 

De spaarpenningen van de gewone 

families, het kapitaal van den kleioen 

zakenman en de beleggingen, die waren 

opzij gelegd voor den ouden dag— 

dus het geld van andere menschen— 

werden werktuigen, waarmee de nieuwe 

koningen zicbzelf loopgraven groeven. 

Zi, die het land bewerkteo, kregeo 

niet langer de belooning, waarop zij 

recht hadden: hoe gering hbuo wiost 

Z0u zju, werd bepaald door menschen 

in ver afgelegen steden overal in bet 

Jand, Kaos werd monopolie. Persoonlijk 

initiatief werd fijo gemalen tusschen de 

raderen van een groote machine. Het 
terreip, opea voor eeo vrij zakenleven, 

werd boe langer boe meer beperkt. 

Particulier initiatief werd te particulier: 

men kreeg een bevoorrecht initiatief, 

dat geen vrij initiatief meer was. 

De trouw aan onze nationale vrijheids- 

traditie eischt, dat deze macbt van 

bet oecconomisch despotisme wordt 

omver gegooid. 
Wij teekeodeo daar toe bij aan: 

Welk een voorrecht een dergelijk 
helderziend regeerder in het midden 
te hebben.. Hoe wonderlijk bestuurt 
deze man het scheepje van staat. be- 
stuurt bij ook de sound public opi- 

nion” in de richting van een nieuwe 

orde, die straks onberroepelijk intrede 

zal doeo. Een diep en pracbtig licht   
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mh kanera laa zichbaar io de | Me | en PROTESTANTSCHE KERK 
onkeri van bel eden. 

Dit doet ons hopev, dat erin Ame- “Hollandsche Kerkdiensten. 
rika en door Roosevelt vog meer zal NEDERLANDSCA RUKSWAPEN, B ETERE M A NIER 8 Sept. '40: Kediri 9 u.v.m. 
gebeuren. Wij hopen zelfs dat het | Verkiezing van leden voor den | van Koek Bakken " Djombag 6 u.».m. 
z00ver komt, dat Rooseveit de bulp 
aan de geallidzrden zal geven in de, 

met het oog op de toekomst, eenigst, 
juiste wijze. 

De lezer zal oos wellicht fantast 
vinden, misscbien wel opperdwaas maar 

toch, slechts deze methode kan o.i. 
bulp brengen. 

Laat ons niet afdwalen. 
Coivcidenties wilt gij het noemev? 

Maar hoe in vredesnaam is het dan 

te rijmer, dat na 26 jaren, congruente 

Colocideoties zich voordoen ? 
“ 
.. 

Jaccusel Hel en duivels snijdt-de 

roep door de recht aardigheid. 

Ach, er was z0oveel misprijzen voor 

Gamelio en Daladier en Mandel, 

Ha, daar is '". 

Gamelin was slecbt en Daladier deug- 

de niet. Gode, verachting beb ik voor 

zo0oveel voorbarigheid ! 

Weet gij 

kreeg? 

Waarom toch was ineens aao dezen 

man, die inderdaad een groote zorg- 

vuldige verdediyer was, nietsmeergoed? 

Hoe zou het komen, dat dezz 

verdediger niet gezien heeft, dat de 

Ardennen toch voor tanks door te 
trekken zou zija ? Gelooft gij bet. Wel 

dan zijt gij goedgeloovig ! 

Ea waarom trokken de Duitscbers 

nergens voorbij het sailant Sedan- 

Mootmkdy, alhoewel even doorgebro- 

ken? Ligt daar niet Briey verdedigd !! 

door de Maginot-lisie Coiocidentie. 

Coiacidentie, een laagbartiger en vloek- 

deze affaire is 

welke bevelen Gamelin 

expert- 

waardiger woord in 

haast niet denkbaar. 

Achreer de c 1 cidentie-coulisse zitteo 

zij de beclaguete heeren en senatoren 

van de Kamer, Lebruo incluis. 

Lebruo, de goedige bourgeois Leest 

dan hoe het reeds in 1935 was. Ea 

Tardieu, en hoe deden het Fiaodin ea 

Laval. 

Maar Mandel en de zijoaen moeten 

er voor bioeden £ 
.. 

1940. Krupp en Focke Wuff. Fiet en 
andere speciale Duitsche en Italiaansche 
fabrieken worden thans gebombardeerd, 
doch nog steeds lezen wij niet, dat 
Creusot verpletterd, Cockerill vernietigd 
is, dat Briey en Eizas werden aange- 
vallen. Eens echter zal Cburchill het 
winneo, hij zal ze vindenen de orders 
geven om deze zwijnen uit te roeien, 

God weet met welke crepressailles 
zij hem dreigeo om alsog-na te laten. 
Brittannig, Nederland, Polen, Noorwe- 
geo, Tsech &, Belgi: zijo aan zijn hoede 
toevertrouwd. Gode geve hem de kracht 
met voorzichtigheid het monster der 
trois cent familles te behandelen. 

Eks onbedachtzame daad, ev het 
kan met onsaller vrijheid gedaan zijo. 
Geve God Churchill den moed en de 
kracbt te vecbten in alle afyrijselijkheid. 

Nederland zal ons hebben, alles en 
allen, maar als eens de zege bevoch- 
ten zal zijo, dan zal bet uit moeten 
zijoa met dea demon van het geld. 

Wj zullen en moeten strijden, want 
wif willeo wioneo. Wij zullen winnen, 
maar die overwincing moet en zal 
volledig zijo. 

Daarvoor zal het noodig zijn, dat 
ook na het ,staakt het vuren” de 
gansche geestkracht van het beschaaf- 
de menschdom het monster van het 
geld aangrijpt. 

1. 
Drie weken siechts Fraokrijk, drie 

weken: Veel z0u het U gekost heb- 
ber, zeker, doch boeveel meer zal bet 
thans zijo, su men U aao de ketting 
heeft gelegd.   

Provinclalen Raad van 
Oost-Java. 

De Gouverneur van 
Oost-Java 

maakt ingevolge bet bepaalde bij 

artikel 49 der Java-Provincie-Kiesor- 

donoantie (Staatsblad 1927 No. 528 

jo. Staatsblad 1929 No. 488) bekend, 

Ten eerstesr dat de formu- 

liereo voor de opgaven van 

candidaten voor het lidmaatscbap van 

den Provincialen Raad van Oost-Java 

van Woensdag den 18 Sep- 

tember 1940 af tot op den dag 

der candidaatstelling kosteloos verkrijg- 

baar zullen zijn 

Voorrzitters der Regentschaps- en Stads. 

gemeenteraden en van de districts- en 

Onderdistrictshoofden : 

Ten tweede: dat de candi- 

daatstelliag voor het lidmaat- 

schap vao den Pravincialen Raad van 

Oost-Java za! plaats bebben op Don- 
derdag den 3Iden October 

1940, 

Ten derde: dat 

ming zal plaats bebben op Don. 

derdag den 24en October 

1940: 

Ten vierde: dat de uitge- 

stelde vergaderingeo, b-- 

doeld bij artikel 22 der Java-Provin- 

cie-Kiesordonoantie, zoonoodig zullen 

woOrden gehouden op Vr'ijdag den 

25 October 1940. : 

Soerabaja, 2 S-ptember 1940. 

D: Gouverneur vnd., 

Van der PLAS. 

ae  5——5 

nHooge hoeden en pantserplaten”. 

ten kantore vao de 

de stem- 

  

Les deux cent familles, ,,epos” van 

veracbtelijkheid, bloedgevlekte scbande. 

Wij zullen wiooeo. Wij zu!len o.m. 

door het credo van Den Doolaart sterk 

ziju om met de bondgenooten te vech- 

tea voor de vrijheid en hoogste goe- 

deren van alle geknecbten, ook voor 

de Fraosche-. 
. 
.. 

Toen Hitler, sprekende over zija 

geheime wapens, zeide: ,,Zij zullen 

naar mij toekomen uit alle landen, uit 

alle lageo der maatschappij", wist bij 

dat hij gelijk had. Vao Prarkrijk was 

bij zeker, niet omdat hij Fraokrijk kon 

versiaan, maar omdat Frankrijk zich 

z0U Overgeven door de rotheid van 

de bovenste laag, zooals Duitschland 

zal bezwijkep aan de rotheid van de 

onderste laag. 

Maar Nederlanden Brittanni8 zullen 
het houden. 

Wjj zullen winven en toezien straks 

dat die overwinning volledig is. 

Met onze Koningir, Chburchill, Roo- 

sevelt zullen wij winneo. 

Eta naam mag ik daar nog aan 

tozvoegen, bier bedoeld als de ver- 

persoonlijking van hetecbte Fraokrijk, 

De Guulle en wij eiodigen met zijn 

laatste aanval op P€taio, aldus in een 

Reuter-telegram vervat. 

Io een radio-rede beaotwoordde ge- 

neraal De Gaulle, de leider van bet 

leger van alle vrije Franschen, de 

radio-toespraak van maarschalk Petsin. 

Generaal De Gaulle zeide: ,H-t 
Fraosche volk dat de oorlog 

geenszins verloren is.” 

ziet, 

  

  

  

. @n Garneeren. 
Tolichtingen worden gaarve verstrekt 
door 

Mevr. T.I. KHO 
Ngadisimo II 

KEDIRI. 

Diverse taarten op bestelling 
verkrijghaar vanaf f 2,50. 

N.B. 

    

Pas ontfvangen 
Wollen artikelen 

Wollen Jumpers | Wollen Sokken 

» Jassen » Broekjes 
Baby- 

». Mursen »  Mantels 

Brei katoenen 

” pennen 

» naalden 
en Haak penneo. 

MIYAKO 
Tel, No. 29 Kediri. 
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Opmerkend dat mearschaik Pk ain 

woederd had uitgevaren over de hin- 

derpalen, weike bij ondervond, merkte 

generaal De Guulle op: ,Of-choon bij 

zelf deze hinderpalen niet kan overwin- 

nen, noodigt bij het Franscbe volk uit 

ze te boven te komen”. 

Hij voegde hieraan toe, dat hetbe- 

wind, dat Frankrijk door de verfoeilijke 

wapenstilstandsvoorwaarden werd op- 

gelegd, ondraagiijk is. ,De bezetting 
van twee derde gedeelte van her Fran- 

sche grordgebied en de dreiging van 
een bezetting, die over het resteererde 

derde gedeelte hangt, zijn vo'doende 

Oom een Ontwikkeling van het nationa- 

le leven te verhirderen. 

De vijand verergert deze wanorde 

nog door een economische plundering, 

door het volk tot arbeid te dwiogen 
en door het op kuastmatige wijze 

brengen van verdeeldheid en corruptie 

in den geest van het Fransche volk 

door verraderlijke dagbladen het licht 
te doen zien en op even verraderlijke 

wijze van den radio-omroep gebruik 

te maken. 

De verontschuldigingen door maar- 

schalk P€rain vcor de capitulatie van 

F.ankrijk aangevoerd, zija niet waard, 

Wanoneer de Fransche legers verrast 

door den 

oorlog, dan komt dit, omdat zij slech: 

den krijg 

strijdmiddelen waren voorbereid 5 eens 

werdea gemechaniseerden 

voor met gemotoriseerde 

zal ik bieromtrent eenige belangrijke 

bijzonderheden openbaar makes». 

Zooals de vijand op den Franschen 

bodem blijft en zoola g d-genen, di- 

met deo vijand samerwerker, bianen 

de Fransch» grenzen blijven, za! Frank- 

rijk niets anders dan puinhoopza en 

ellende kennen.” 
.. - 

Zeker generaal De Gaul. Wij 
branden van verlangen straks als 
Fraokriik vrij zal zijn te vernemer, 
wat gij te ootbull-o hebt. Wij maken 
ons sterk dat wederom de namen van 
D: Wendel, Dieux, Roechlirg. Hu- 
a-aburg, Krupp, Scbneider, Lebrur, 
Tardieu, Laval en Flandin io de ont 
hullingeo voor zullen komen. 

Uit de Malanger”. 

  

  

  

    

Beveiligt U tijdig!! 

Wij leveren : 

  

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

RESIDENTIE APOTHEEK KEDIRI 

    

TELEFOON No. 52. 

LUCHTBESCHERMING 

      

    

Ds. Pb. van Akkeren. 

15 Sept. '40 Blitar 

T. Agoeng 
9 .u. vm. 

Gun. 

22 Sept. '40 Nyandj. 9u. v.m. Doop. 
Ds. V.E. Schacfer. 

Kediri 8u.o.m. 

29 S:pt. '40 Paree  9u. v.m. 
Biita: '” Gu, o.m. 

—Z 

Malcische Kerkdienst. 

H. B, Matulessy. 

8 Sept. 40' Bitar 9u. v.m, 

Wlingi 10u. v.m, 
15 Sept. 40” K diri “Gu. v.m. 

Kertosn. 4u. om. 
22 Sept. 40” Trenygi. 9u. v.m. (Doop). 

T. Agoeng 4.u. ».m. 
29 Sept. 40' Madioen 1030 u. 

Ngawi 4u. 0. 
2 Oci. 40' Kediri 6.30u. ».m. 

Voor Zending, 

J. W. Rumbajan. 
15 Sept. '40 Djombang 7.30 uur vm. 

v.m, 

  

  

OOST - JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEN. 

lederen Zondag, 9 uur v.m. 

Te Kediri 

Toeloengagoeng, Ngandjoek, e. a., te 

(Baloewertistraat), Blitar, 

Paree 730 uur o.m. 

em EN RR EA ank 

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Zondag. 

ts Madir! Ie H. Mis 6 uur v.m. 

2e H. Mis 7.30 uur v.m. 

Lof 5.30 uur om. 

te Biitar 6 uur v. m. Stilie H. Mis 

7.30 uur v. m Hoogmis 

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

PETROMAX COMFOREN. 
Wij ontpakten zoojuist 

De Nieuwe 

Modellen 1939 

en noodigen U uit tot een be- 

zichtiging dezer 

  

Schitterende en Practische 

Petromax Comforen. 
Verkrijybaar bij : 

Tako Wed. 

Tan Bing Wie 
Kientengstraat No. 90, 

KEDIRI, Tel. No. 149. 

TENG HONG TJIAN 
COMMISSIONNAIR 

  

  

VENDUHOUDER — 

MEUBELMAKER 

TRANSPORT — ONDERNEMING 

KEDIRI — Klentengstraat €4 — Telaf. No, 107 
  

Moole huisvendutie. 
Viijdag 27 September 1940, 

V.m. 9 uur 

ten buize van den W Idelen 

JW. LEEFLANG. 
Gep. planteri 

Madjenang — Kediri. 

Heer 

Voor Uw meubilair 25 ontwerpen 

geroutineerde toekangs en eerste kwa- 

liteit meubelhout 

Zeer billijk in prijs en levering met 

garantie, 

Voor Uw vendutie gegarandeerd 

Iopakken voor alle plaatsen. 

 



        

Be Na TOMPO RINA TT, 

      

Bultenlandsch overzicht overgenomen tit het Soer. Hbld. 

In beroering. 

Verschillende demonstraties en incidenten worden gemeld: 

het biad ,,Tribuna” verklaart openlijk : 

»Wij willen oorlog. 

  23 

Churchill zal spreken. 

Beroering in Roemenit. 

Boekarest, 2 September (U.P.). Naar 
verluidt volgde de bekendmaking van 

Popescu op een waarschuwing van de 
vertegenwoordigers der as-mogendhe- 

den naar aanleiding van demonstraties. 

De wachten voor de Duitsche en 
Hongaarscbe legaties zijo verdubbeld, 

terwijl soldaten in de omliggende 

straten patrouilleeren, 

Boekarest, 2 September (Reuter), 
Een menigte van 10.000 Roemenen, 
hoofdzakelijk uit Transsylvaniz afkom- 

stig verzamelde zich op het Brasov- 
Plein. Zij zwoeren plechtig, dat zij geen 

centimeier gronds zouden afstaan. 
Kort daarna werden Neubachter, 

de leider van de Duitsche delegatie en 

een andere autoriteit omgeven door 

een vijandige menigte. De Duitsche 
vlag werd van bun auto gescheurd, 
voor de politie zich een weg kon 
banen. 

Het bureau van de Duitsche toeris- 
tenvereeniging werd vernield, terwijl 

de menigte binnendrong in het Duit- 

sche consulaat waar een portret van 

Hitler werd verscheurd, 

De protesten, welke dienaangaande 

werden uitgebracht veroorzaken groote 

ongerustheid in politieke kringen waar 
men vreest, dat Duitscbland de inci- 
denten zal gebruiken als excuus voor 

de bezetting van Transsylvani2 en 

mogelijk zelis van Roemenit. 

  

»Wij willen oorlog !” 

Boekarest, 2 September (Reuter). 
Het Roercensche blad ,,Tribuna” be- 

vat koppeoals ,Wij willen oorlog”, en 

»Wjj willen Transsylvanit niet afstaan”. 

Het is duidelijk, dat Duitschland er 

weer een bitteren vijand bijgekregen 

heeft, 

Verklaring van Churchill 
verwachi. 

Londen, 2 September (Reuter). Hoe- 

wel daaromtrent nog niets definitief 

bekend werd, is het waarschijolijk, dat 

premier Cburchill op5 dezer eeo nieu- 

we verklaring inzake de oorlogssitu- 

atie zal afleggen. 

Verwacht wordt, dat hij o.a. den 

oorlog in de lucht zal bespreken als- 

mede het torpedeeren van bet kin- 

derschip. 

Nieuwe vredes-proefballon ? 

Londen, 1 Sept. (L.E.F.). Berichten 
in een buitenlandsch dagblad, volgens 
welke Duitschland een nieuwe proef- 
ballon opliet om vrede te verkrijgen, 
bevestigen de exclusieve inlichtingen 
uit buitenlaodsche bron, welke L.E.F. 
op 30 Augustus j.l. ontving. 

Volgens deze inlichtingen is het juist 
dat Duitschlaod aanbood de integriteit 
van bet Britsche imperium te hand- 
haven, terwijl het voorts een zekere 
onafhankelijkheid voor de staten onder 
Duitsche overheersching garandeerde. 
Duitschland behoudt zich echter een 
Overwegende rol, d.w.z. in feite hege- 
monie, op het Europeesche continent 
voor. 

  

Duitschland. 
  

De aanvallen op Berlijn. 

Bazel, I Sept. (Reuter). De Ber- 

ljinsche correspndent van de ,,Baseler 

Nachbrichten” verklaart, dat de lucht- 
aanval op Berlija Zaterdagoacht vol- 

komen onverwacht kwam, daar er 

dikke wolken hingen en het tevoren 

urenlang had geregend. 

Het gevolg hiervan was, 

verdediging zwakker was. 

De correspondent voegt hieraan toe, 

dat tijidens den luchtaanval van Vrij- 

dagavond, die de hevigste aanval was, 

welke tot dusverre werd medegemaakt, 
schade werd aangericht te Spandau, 

Neukalln, Siemensstadt en andere dis- 

tricten in Berlijo. 

Zeer zware schade werd aangericht 

op een punt in de nabijheid van het 

kantoor van een bekend dagblad, tea 

gevolge waarvan het gebouw moest 

worden ontruimd. 

Madrid, 1 De 
Berlijnscbe het 

Spaansche dagblad ,,Ya”, verklaart in 

een bespreking van de aanvallen van 

de Royal Air Force op de Duitsche 

hoofdstad van Vrijdagavond, dat het 

scheen als of de wereld aan 

einde kwam. 

FEUILLETON 
SPAANSCHE DUKATONS 

(Spanish Doubloors) 

Uit het Engelsch 

van 

Camilla Kenyon 

dat de 

Sept. (Reuter). 

correspondent van 

baar 

0) 
Het eenige, waarmee mija bersenen 

zicb dus op dat oogenblik bezighbiel- 

den. was de zwijgende bedej laat me 

bijtijds er komen, laat me bijtijds er 

komen, bijtijds er komen. 

En ik kwam er bijtijds, io een bootje 

dat voor dat doel door den afgezant 

van den hotelportier gecbarterd werd. 

ik waarschijolijk 

de 

want zonder me te 

la zijn oogen was 

een laat-komende passagier van 

»Rufus Smith", 

vragen, werd mijo bagage aan mija   
De Royal Air Force bombardeerde 

de stad van het Noorden, Oosten en 

Westen. De bommenwerpers gaven 

blijk van ,bepaalde bekwaambeid” bij 
huc aanvallen op Siemensstadt, waar 
cen fabriek van houtwerken en kabel- 

Het 

werk werd echter normaal voortgezet. 

Voorts scbrijft de correspondent dat 

te Siemensstadt een ziekeohuis in brand 

werd geschoten, terwijl in Mathieu- 

strasse een blok van 20 gebouwen 

vitbrandde. 

Het bombardement was het hevigst, 

dat Berlija ooit meemaakte. 

Stockholm, 2 Sept. (Reuter). 

De Berlijnsche correspondent van de 

»Dagens Nyheter” meldr, dat 

terwijl in den afgeloopen nacht geen 

Britsche vliegtuigen boven het cer- 

trum van Berlija verschenen, in de 

verte ontploffingen werden gehoord. 

De correspondeot 

winkels io brand werden gezet. 

voegde er aan 

toe, dat de Berlijoers viet in staat zija 

hun bewondering voor de prestaties 

van de RALF. te verbergen, wijl deze 

aanvallen op z00 grooten afstand van 

haar basis uitvoert. 

Luchtaanval op Miinchen. 
Berlijn, 2 September (UP.) Uit 

betrouware bron wordt vernomen dat 
acht Britsche vliegtuigen in den afge- 

voeten gedeponeerd. ,,Pronto”, was 

zija kort bevel aan den roeier, toen 

we van wal staken, en ,,pronto” was 

het woord, waarmee ik hem, met tus- 

schenpoozen van een kwart-minuut tot 

meer spoed aanzette, toen ik zag, dat 

de rook, welke uit de pijpen van de 

»Rufus Smith” gestooten werd, angst- 

wekkeod donker en dik begon te wor- 

den, Ben paar minuten later lagen 

we onder tegen den romp van de 

kleine, grijs geschilderde stoomboot, 

terwijl over de verschansing heen een 

rood-gebrand blond hoofd met stom 

verbaasde blauwe oogen op me neer 

keek. 

»Ik moet aan boord. Laat me aan 
boord!” riep ik. 

Eerst verschenen er een half dozija 

andere stom-verbaasde gezichten, toen 

kwam er een touwladder langzaam- 
bungelend naar beneden. Ik klom er 
tegen op—cen halsbrekend karweitje,   

loopen oacht"Miiachen gedurende 80 
minuten aanvielen. 

Ec werdeo geen bommen binpen de 

stadsgrenzen geworpen, hoewel de stad 

door een aantal parachutefakkels werd 
verlicbt. 

Drie brandbommen vernielden drie 

boerderijeo te Sauerlacb, op 15 KM 
afstand van Miinchen. 

kebo — 

Frankrijk. 

Frankrijks harde lot. 

Duitscbe bestialiteit 

Londen, 2 Sept. (L.E.F.). De berich- 

ten uit Fraokrijk toonen aan op welke 

wijze de Duitschers thans degenen 

behandelen, die zij hun ,,dappere vijan- 

den” noemden toeo bet erom ging het 

Fransche volk te overreden zich achter 

de regeering van Vicby te scharen, 

Een bericht betreft den moord op 

veertien vrouwelijke arbeiders in de 

Renault-fabriek te Billancourt, die wer- 

den gefusiileerd omdat zij gezamenlijk 

hadden geprotesteerd tegen de Duitsche 

methode van het reglementeeren vaa 

den arbeid. 

Voorts worden berichten ontvangen 

over het op geheimzinnige wijze ver- 

dwijuen van personen, die bekend ston- 

den als heftige tegeostanders van de 

onderwerpingspolitiek. Thaos worden 

de methoden, die reeds lang io Tsjecho- 

Slowakije eo Polen werden toegepast, 

ook in Frankrijk gebruikt. 

Volgens via Zwitserland ontvangen 

berichten pemen de vorderingen door 

de Duitschers im Frankrijk gevaarlijke 

afmetingen aan. De boeren mogen thaos 

Diet zonder nadrukkelijke toestemming 

zaaieo of oogsten en de toestemming 

wordt alleen gegeven wanneer 60 tot 

175 procent van de oogst voor Duitsch- 

land wordt gereserveerd. Het voor 

Duitschland bestemde gedeelte moet 

onmiddellijk ino verzegelde zakken naar 

Duitschland wordea gezonden. 

De vrouwen mogeo niet meer voor 

eigen rekening naaien of anderen arbeid 

verrichten, doch moeten helpen bij het 

binnenbalen van den oogst. 

Martinigue en Guadeloupe. 

Georgetown (Britsch Guyana). 2 

Sept. (Reuter). Te Georgetown gearri- 

veerde reizigers verklaren, dat de oorust 

op de Fransche eilanden Martinigue 

en Guadeloupe met den dag toeneemt. 

De gevoelens van de algemeene be- 

volking zijn tegeo de regeeriog te Vicby, 

ofschoon de botsingen tusschen groepen, 

die tegen de overgave van Frankrijk 

demonstreeren en gendarmes eo mari- 

niers in heftigheid afoemen, 

De stemming van de bevolking der 

eilanden wordt nog versterkt door de 

moeilijke economische omstandigheden, 

die er heerschen, De geheele productie 

van bet jaar 1940 van suiker en rum, 

de stapelproducten der eilanden, ligt op 

de kaden, Een aaotal suikeronderne- 

Voorts meldt 

de autoriteiten achterstallig 
zijo io de betalinyg van de salarissen 

der ambteoaren ea van de soldij van 

soldaten en matrozen. 

Uit C:yenne wordt gemeld, dat aldaar 

soortgelijke toestanodeo heerschen, 

mingen werd geslotzn. 

men,dat 

dat me alleen lukte door 't conflict 

waaraan ik op dat 

oogenblik ten prooi was, Even daarna 

werd ik door een viertal bruine ge- 

spierde armen gegrepen en op dek 

getrokken. En daar was ik meteen bet 

van gevoelens, 

middelpunt van een kring van sprake- 

looze, verbaasde personen, op &€o na 

aliemaal manven. 

»Eo?”, hoorde ik een luide, grove 

»Wat beteekent dat ? 
Wat heeft u hier noodig, aan boord 

van mijo schip ?" 

stem vragen. 

Ik keek op en zag een grooten man 

met een donker, bruin-rood gezicbt, 

dat gedeeltelijk beschaduwd werd door 
een grooten strooien hoed. 

nlk moet mijo tante hebben”, zeiik. 

»Uw tante!” bulderde bij. ,,Hoe 

komt bet in uw hoofd op, dat ik uw 
tante heb ?" 

mU heeft haar”, antwoordde ik ge- 

decideerd, ,,Ik zie baar op 't oogenblik   

Indo-China. 
De situatie, - 

Shanghai, 1 Sept. (Reuter) Hoewel 

men in Franscbe officieele kringeo van 

meening is, dat de berichten omtrent 

militaire opstanden in lado-China geen 

waarheid bevatten, wordt toegegeven 

dat belangrijke meeniogsverscbillen in 

de kolonie bestaan ten apuzien van bet 

regiem van maarschalk Petain. 

Een reiziger, die te Kungmiong, in het 

Zuidwesten van China aankwam, ko- 

mende van Hanoi, verklaarde, dat te 

Hanoi alles rustig en normaal was — 

aldus wordt in een Reuter-telegram uit 

Kungming gemeld. 

In welingelicbte kringen te Kungming 

worden de berichten omtreot een op 

handen zijodeo Japanschen inval in 

Indo-Cbioa weersproken. 

Algemeen wordt verondersteld, dat 

Japan op bet punt staat om waarde- 

volle commercieele concessies van Iodo- 

China te verkrijgen, zo0als de aanvoer 

van steenkolen, rubber en rijst. 

Vernomea wordt dat de Franschen 

voldoende troepen in de kolonie hebben, 

doch dat zij gebrek hebben aan ge- 

mechaniseerde unitrusting, vliegtuigen 

en reserves. 

Bulgarije. 

DE ONDERHANDELINGEN 

MET ROEMENIE, 

Safia, 1 September (Reuter). Teozij 
Roemeni? de uiteindelijke Bu'gaarsche 
eischen inzake de toekomst van Zuid- 

Dobroedsja in de eerstkomende twee 

dagen aanvaardt, zullen waarschijolijk 

de onderhandeliogen worden afgebro- 
ken, 

Er is eenige ongerustheid ontstaan 

als gevolg van de berichten, dat de 

Roemenen de beslissing uitstellen. 
Gisterec ontving koning Boris den 

minister van Buitenlandsche Zaken, 

Popoff, en er is een buitengewone 

zitting van den ministerraad geweest, 

als gevolg waarvaa —naar men ver- 

wacht — de onderhandelingen zullen 
Wworden bespoedigd. 

De Bulgaarsche delegatie wacht 
tkans ian de greosstad Vidin op de 

laatste bijeenkomsten.   

De geest ih het ver- 
drukte land. 

Sabotage in Belgiz en verzet 

in Bohemen. 

Londep, 31 Aug. (Reuter). Het 
onder Duitscbe contrO!e staande Radio- 

Brussel deelde mede, dat aan het 
Duitsche leger toebehoorende kabels 

zijn afgesoeden, welke sabotage Woens- 

dagnacht beeft plaats gehad. Thans 

wordt met represailles gedreigd, welke 

reeds ziju gereedgemaakt, en zullen 

worden uitgevoerd. 

Soldaten van het vroegere Belgische 

leger, die vrijgelaten waren, zija thans 

Opvieuw gevangen genomen. 

Londen, 31 Aug. (L.E.F.) Te 

Londen wordt vernomen, dat het ver- 

zet van de Tsjecbische burgerlijke be- 

volking in Bohemen en Moraviz toe- 

neemt. 
De Tsjechoslowaaksche minister van 

Buitenlandsche Zaken te Londea. Rit- 

ka, verklaarde heden, dat deze ver- 

woede tegenstand Hitler ertoe zow 

kunnen breogen de inlijving van het 

Tsjechische protectoraat bij Duitsch- 

land te decreteeren. 
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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! 

  

  

  

NE M0 AD HA NO 

: 
: 
Diet, maar ergens bier moet ze zijo.” 

De kapitein van de ,Rufus Smith” 

balde zijn vuisten en scbudde ze voor 

mijo gezicht heen en weer. 

»Numero twee, die gek is”, schreeuw- 

de hij. ,Straks staan we allemaal op 

onzen kop. Compleet.een drijvend.gek- 

kenhuis. Dan heb ik nog liever een 

Wit paard of een domivee aan boord !” 

Toen het luide gebulder ophield, 
hoorde ik plotseling de zachte, angsti- 

ge stem van tante Jane, die door bet 

mistboorngeluid van een kapitein niet 

hoorbaar was geweest. 

»Wat is er toch ? Zeg me toch, wat 

er is", zeide ze,.terwijl ze langzaam 
door den dubbelen kring van toeschous 
wers heendrong. Toen stond ze net 
als ik, midden in den kring. Ia haar 
stijve khaki uniform leek ze precies 
een gezellige, smakelijk-uitziende petit- 

four, die bij ongeluk in een worstvel- 

lerje verzeild geraakt was. Mer haas   

Nog altiid in voorraad. 

  

Door eigen import zijn wij in staat de beroemde 
CARIBONUM producten, z. a. 

Carbonpapier in diverse soorten. 
Schrijfmachinelinten in alle breedten, 

Schrijf-, vulpen- en stempelinkten. 

Polywog pasta in vasten-en vloeibaren toestand, ver sch 
en tegen scherp corcurreerende, dus 

beneden Soerabaiaprijzen, 
te leveren. 
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250 SK 
groote, ronde, eenigszins verscbrikte 

oogen, waarover de oogleden, als re- 

actie op bet felle zonlicht snel heen 

knipperdeo, keek ze den kring van 
gezichteo rood: ineens viel haar blik 
op mij. 't Was of tante Jane plotse- 
ling veranderde in een zoutpilaar. Ze 
Probeerde te gillen, maar 't eenige 
geluid dat er wilde komer, was een 
soort half -gesmoorde snik. Haar kin 

zakte hoe langer hoe meer, totdat die 

eindelijk liefderijk in haar ooderkin 

Opgenomen werd, en z00, met haar 
mond open, bleef ze staan, overbluft, 

verstard, onbeweeglijk als een pop in 

een wassen-beeldenspel. 

»Tante Jane”, zeide ik, ,,ga onmid- 
dellijk mee terug, naar den wal.” 

Worat vervolga. 
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