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STADSNIEUWS 

  

TUBERCULOSE - BESTRIJDING. 
GS. CV. TI) 

Niettegenstaande onze nieuwere me- 

thoden van bebandeling der t.b.c. als 

pneumothorax en operaties, blijft de 

ligkuur even belangrijk als vroeger. 
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Koninginnedag. 

De Koninginnedag te Kediri was 

bizonder grootsch. De kinderaubade, 

wasrbij 4500 sehoolkinderen zongen, 

was cen buitengewoon evennement ge- 

Wworden. Het openbaar geboor, waarbij 

cen buitengewone groote opkomst van 

vertegenwoordigers van alle ambten en 

beroepen, moge voor ieder een bewijs 

vormeo, hoe diep men doordrongen is 

van de mogdzakelijkbeid, om in deze 

tiklen.cpmerkelijk meer eanggerind te 
ia ca viting te geven aan onze onver- 
biddetijke aanhaokeljkheid aan onze 

zestigjarige Vorstin, H M. Koningin 

Wilhelmina, 's Avonds om kwart over 

zeven stonden —- 10.000 burgers van 

Kediri, van alle landaarden, jong en 

oud, arm en rijk, voor de Residents- 

woning opgesteld om hun aaohankelijk- 

heid te kusen betuigen jegens bun 

geliefde Vorstin. 
Deze dewonstratie van trouw moge 

nog lang in het geheugen der Kediri- 

anen biliyves. 

Kinderaubade. 

Reeds om 6 u. '5 morgens zagen we 
schoolkinderen, jongens en meisjes met 

oranje linten of rood-wit-blauw mutseo 

zich naer de verzamelplaats bij de Resi- 
dentswoning begeven. Wel 4500 kinde- 

ren namen aan dere aubade deel. De 

verschillende groepen verzamelden zich 

op bet Volkspark, op de Residentsweg, 

op de Muloweg, op het voorerf van 

de Protestantsche kerk en op het school- 

erf van de Iste Europeesche Lagere 

school. De Hollandsch zingende kinde- 
tem wasan vesdeeld io 10 groepenn.!. 

Minlo-joogene oa meisjes, E.L.S. Paree, 
Che. Huisboudschool, R K. Industrie- 
school, Iste E. L. S., 2de E L. S, R. K. 
EL.S., RK. H.C.S.en Cbr. H.C.S., 
G.H-. C8, 0. M,LS, 1 Neutrale Scha- 
kelschool. Cb. H. I. S., II Neutrale H. 
LS. en Mobammadijab. De Javaaosch 
#logende kinderen: bieronder te verstaan 
de kinderen van de vervolgscholen in 

de Gemeente Kediri, terwijl de Chi- 

mtesche scholen de Chineesch zingende 

#itmaakten. Om 7 u. 10 precies begon 

@ afmarsch, en om half acht nam het 
mngkoor cen aanvang. Dit zangkoor 

werd aangehoord door den Resident 
van Kediri. 

" Aanhankelijkheidsbetooging. 
Deze geschiedde in de avonduren. 

(Om kwart voor 7 stonden reeds groe- 

Yeo, mesesnigingon en padvinders op- 

gemeld vasr.het gemosatokus. Tairyk 
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VERSCHUNT 

DINSDAG EN VRNDAG 

AGENTEN IN HOLLAND 
PUBLICITEITSKANTOOR ,GLOBE” 

1 maal pi. 1 0.2 

“ADVERTENTIE “TARIEF 
GEWONE ADVERTENTIE : 

5 per regel. 2 maal pi. ! 0.20 per regel 
4 maal plaatsen 1 0.15 per regel. 

VRIJDAG 6 SEPTEMBER 1940 

was het publiek, dat zich opstelde op 

de trottoirs bij de viersprong voor de 

Javasche Bank en aan den kant van 

de Insulindestraat. Ia de stoet waren 

vertegeowoordigd : de I.K.P., V.C., 

IE. V., Gemeente Kediri, Chineesche 

ingezetenen, Personeel tenoea-fabriek 

met oranje mutseo, wel, 500 menschen 

van bet dessabestuur es nogeen groot 

aantal particulieren sluiten zich achter 

de optocht aan. 

Om kwart over 7 zette de stoet zich 
in beweging. Deze was wel een kilo- 

meter laog, bestaande uit ongeveer 

10000 meoschen, 

Na opgesteld te zija voor de Resi- 

@dentswoniang sprak de Burgemeester 

namens de ingezetenen van Kediri. 

daarna de Regent namens de Ioheemsche 

ingezetenen en daarna de heer Djie Ting 

Hian namens de Chineescbe ingezetenen, 
Allen gaven blijk vao bunve aanhao- 

kelijkheid jegens onze geliefde Vorstio. 

Daarna antwoordde de Resident en 

dankte namens de Regeering voor de 

huldebliik en de amohackelijkheids 

betooging. Ook daaroa sprak bij ia 't 

maleisch, om zich verstaanbaar te ma- 

ken tegesover de niet Hollandsch 

sprekenden. 

Daarna werd de radio ingesteld en 

precies klonk bet Wilhelmus. Uit volle 

borst werd door de aanwezigen ge- 

zongen. Daarna klonk het, WF betina 
Du treden”. Ook , Oodsave the King” 

en , Herrijzenis van Nederlaod” werden 

gezongeo. Om kwart voor 9 eindigde 
deze plechtigheid. 

Nieuw Stadsplan. 
Alle verbeteringsprojecten van ket 

stadsbeeld werden tot nu toe bezien, 

zonder veel samenhang, terwijl ook 

aan nieuwbouw door particulieren geen 

andere grenzen werden gesteld dan 

door rooilijnen en de aanwijzing van 

@okele straten, waar geen fabrieken 

of werkplaatsen opgericht mogen wor- 

den. Hierdoor zou dus een chaotisch 

stadsbeeld gevormd wordeo, waarin 

woonbuizeo, scholen, werkplaatsen en 

fabrieken paast en door elkaar zijo 

komen te staan tot oogerief van alle be- 

trokken partijen, De dieost van de 

Gemeentewerken zal nu een algemeen 

stadsbeeld ontwerpen met daarmede 

samenhangende afwaterings-en kam- 

pong verbeteringsplannen, aao de uit- 
voering, waarvan geleidelijk en syste- 
matisch gewerkt kan worden, 

Bovendien beeft ook de kampong- 
verbeteringscommissie aan de regeering 

voorgesteld om ia het vervoig het 

verleenen van subsidies voor kam- 

pongverbetering afhankelijk te stellen 

van bet bestaan van een stadsplan en 

daarin passende 

Op de begrooting wan dit jaar was 

reeds een bedrag van f 1500 uitgetrok- 

ken voor de kosten van opvamen, het 

maken van noodige kaarten es om, 

na goedkeuring van deze plannen door 

de Raad, hieraao een btgio van uit- 

Voering te geven. 

verbeteringsplannen, 

Geestelijke steun van de 

Mohammedanen. 

De Patih van Kediri heeft nameos 

de Regent van Kediri, door tusschen- 

komst van den Hoofd-Penghoeloe en 
de Pengoeloe-Naib's,eeo beroep grdaan 

op de Mohammedaaosche ingezetenen 

van heel het regentschap Kediri, om 

opelken Vrijdag, oa den Vrijdagdieost, 

God te bidden, dat de oorlog spoedig 

moge ecindigeo, de wereldvrede terug- 

komen en Nederland spoedig berrijzen. 

V. O. C. 

Op 3 September j.l. werd een aan- 

vang gemaakt me de ocfeningen der 

V. O. C. te Kediri, Het ingeschreven 

kader werd allereerst geoefend, in 

verband waarmede een beroepsmlitair 

vit Malang overkwam: 

Op din 1Oden Sepmendber.a. sullen 

de manscbappen worden opgeroepen 

voor kleedinguitreiking, terwijl hunne 

ocfeningen zullen aanvangen op 17 

September. leder ingeschrevene zal als- 

nog een persoonlijke oproeping ont- 

vangen. 

Clandestiene Arakstokerij. 

Bij eea Chioeesche blikslager te 

Wates, geoaamd Tio Khay Hoo, werd 

op 30 Aug. jl. om 5 uur des namid- 

dags een inval gedaan door de dienst 

der LU.en A. in sameowerking met 

de A.W. van Wates. Genoemde blik- 

slager werd verdacht van het houden 

vaa clandestiene-arakstokerij. Tijdeos 

de huiszoeking Onderdee- 

len van een stooktoestel aangetrof- 

feo, welke pa reconstructie &ka cow- 

pleet geheel uitmiakteo. Vervolgens 

werden 4 afgesloren potten met bes'ag 

ontdekt. Deze potten werden in den 

grond van een siaapkamer begraven, 

Zooals men weet, verspreidt arak-be- 

slag een sterke geur, hetgeen voor 

dergelijke ,bedrijfjes”" weleens nood- 

werden   lottige gevolgen kan hebben. Uit de 

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

DE AUTOWEGEN -ATLAS 
van JAVA MADOERA en BALI 

(3-—-. 
io 5 kleurendruk 
op stevig ivoorcarton 

met Cartonnen omslag e» linnen rng, 
op Schaal 1: 500.000 
In totaal 9 aansluitende kaarten compleet bijgewerkt, en 

Wwaario opgenomen: 

alle berijdbare wegen 
Kilometeraistanden van plaats tot plaats 
Hoofd-Afstandstabel voor grootere afstanden 
Bergen en plaatsen met hoogte-cijters 
Spoorwegen, Vliegvelden, Ondernemings - fabrieken 
Pasanggrahans en vele aanwijzingen voor toerisme.   Verkrijgbaar bij de Ked, Snelpers.     

Abonnements 
aankondigingen (1.— per plaatsing. 

advertentie goreduceerd tariet. 
LOSSE ADVERTENTIEN BIJ VOORUITBETALINAG, 

23e Jaarcang 

              

  

Ook al weigert Uw toestel in den nacht, 

Jlaat het Goldberg dan even weten! 

Ee€n telefoontjs is voldcende om te profiteeren 

yan de service, waar U als Radio.Goldberg- 

klant recht op heefit! 

RADIO-GOLL 

  

BERG 
Java's Grootste Dag en Nacht 

RADIO-SERVICE. .. 

Radio-Goldberg 
Hoofdstraat 51 

Residentsiaan 

Kediri Tel. 70 

37 — Madioen—Tel. 110 

  

  

VEND U- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS. 

J.G.W. DEKKERS KEDIRI Telefoon 250. 
  

Emballeeren 
(Ook voor Europa e 

Transporteeren, 
Hancoel in Nieuw- en 
Tweedehandsch Meubilair. 

n de buitengewesten) 

Meubelmakerij 
Agentschap: 

Java Koelkaten. 

manier waarop de Chinees de potten 

met besiag heeft bewaard, kan men 

Opmaken dat de Chinees daarmede 

rekening hield — overig-ns een bewijs 

te meer, dat de LU. en A. met een 

vakkuodig personage te doen had. 

ea 
.. 

Rzeds geruimen tijd werd door de 

IU. es A een zekere Oei Tik Gwie 

Opgespoord, verdacht van het houden 

van een Clandestiene Arckstokerij. D ze 

persooo wist zich tot voor kort goed 

schuil te houden. 

Dz IU. en A verkreeg tijdens een 

tbko-controle op 1 September j. |. in 

het Sambische, inlicbtingen betreffrence 

zija woooplaats. Meo toog er op uit 

&1 weldra bevond menzich diep in de 

dessa, op een beuvel terrein in bet 

Ngaodjoekeche. Meo trof inderdaad 

de woning: van Oci Tik Gwie aan. 

Ia samenwerking met de loerabs van 

Karangsono en Gendjeng en de kami- 

toewa van Doedoekwadi werd een inval 

gedaan in de woning van geooemde 
'Cninees. De huisheer echter was viet 

dig werd in de keuken een compleet 

distilleertoestel met een inhoudsruimte 

van 140 liter aangetroffen, zoomede 

2 drums inhoudende 270 liter beslag, 
welke laatste begraven was ia den grond 
Op bet erf, 

Tegen de Chinees en zijo vrouw werd 

een zaak aanhangig gemaakt. 

SPORT. 
VOETBAL. 

Modjokerto— Kediri 
3-3. 

Onder leiding vao scheidsrechter 

Sbetojo vond Ziterdagmiddag j.l. de 

O tmoeting plaats tusschen de Bonds- 

eif alleo van Modj: kerto en Kediri. De 
partijen biekea inderdaad aan elkaar 

gewaagd te zijn. De eindstand3 3 jeeft 

d- krachtsverbouding goed weer. 
Kediri wist 

scoren. Esrst na circa 20 miruten ge- 

lukte bet den 

kerto om een tegenpunt te maken. Kort 

het eerste doelpunt te 

centervoor van Modjo- 

daarop gevolyd door een tweede doel 
punt. De rust trad in met den stand 2-1   tauis, doch wel diens echtgenoote. Spoe- voor Modjokerto.
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verfilmd ! 

voor Uwe oogen werkelijkheid. 

ATTENTIE! 

blijvende indruk te maken. 
Speciale Attractie! 

en 

Vooraf gaat het 
Zaterdagmiddag 4.30 u. 
Zondagmorgen 10 u. 

  

bijgestaan door een keur van de 

ATTENTIE! 

N.B.!   
dat voelt voor actie, spanning en sensatie | 

kende Radio-Zangeressen : 

Zaterdagmiddag 4.30 u 
Zondagmorgen 10 u 

turenfilm en die U tot den laatsten meter boeit. 

beste Ionheemsche artisten. 

RICHE TREATER — 
Hedenavond tim Maandag 9 Sept. 

Voortzetting van Paramount aeheei, aekleurde Teekenfi m 

»GULLIVER'S REIZEN“ 
| Gegaraodeert grootscher — interessanter — spanoender dan de film ,,Soow-White”. Een genotvolle aaneen- 
| schakeling van avontureo, fantasie, romance, overvloedig sprankelende bumor, en is in de-mooiste kleuren 

Het verhaal bandelt over een Engelsch zeeman, Gulliver geheeter. die na een schipbreuk op 
een afgelegen eiland terecht komt en onbeschrijflijk spannende avonturen beleeft temidden van miniatuur 
menschen. Ben betooverende wereld, die aan de sprookjes uit ,,Duize-d en een nacht” -doet denken, wordt 

Op iedere toeschouwer, jong of oud, zal deze pracbtfilm niet nalaten een 
Wie ,Gulliver's Reizen” mist. mist veel!! 

POLYGOON WERELDNIEUWS. 

Kinder Voorstelling. 
OUDERS! Laat Uwe kinderen gevieten van deze meer dan schitterende Teekenfilm.— 

Nog siecnis Heden t'm Zondag 8 Sept. 

De bekende Indo-Chineesche actrice FIFI YOUNG in 

»KRIS MATARAM" 
De prachtige sc&nes io deze film zijn vervaar- 

digd in Djocjakarta in de omgeving van de oude Kraton van Mataram, io 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 bet pubiiek. te voldoen, 
9 povulaire Krontjongliederen worden gezongen door de be- 

NETTY — LEE — SOERIPP en FIFI YOUNG. 
DE Iodische film, die niemand misseo mag! 

Als Speciale Attractie, vooraf: Het POLYGOON WERELONIEUWS. 

KINDERVOORSTELLING! 
Maandag 9 en Dinsdag 10 Sept. 

R.K.O. Radio overweldigende Cowboy-film 

sThunder in the Desert” 
wet den populairen Cowboy-held BOB STEELE «.a. bekende Cowboy-spelers. Een. zeer spannende avor- 

Kortom een Western-productie, welke niet teleur stelt | 

    

  

  

Het spel werd bervat, doch er kwam 

een wijziging in de middenlinie van 

Kediri. Khoen Gwan speelde midhalf, 

terwijl Pakih, die voor derust center- 

half speelde, de 'linkshalfplaats bezette. 

Kediri kwam er meerin en was gedu- 

rende eenigen tijd sterker. Ongeveer 

10 minuten na de rust werd de stand 

gebracbt op 2—2. 

Ondanks het Kediri — overwicht, 

wist Modjokerto een doelpunt te ma- 

ken, z00 doende de stand op 3—2 

voor Modjokerto brengende. Kediri 

liet zichy geeoszins ontmoedigen en 

'zette alles op het spel om de gelijk- 

maker te scoreo. Mooi combineerend 

kwam de Kediri-voorhoede voor het 

Modjokerto doel. Er ontstood een 

felle scrimage, cen der voorhoede- 

spelers van Kediri kreeg den bal, 

maakte zich vrij en plaatste een zuiver 

schot in het doel. De stand was 3—3. 

Het spel ging daarna over en weer. 

Beide partijen trachten nog het win- 

nende doelpunt te maken, doch dit 

bleef ui. Met ongewijzigden stand 

floot de scheidrechter voor het einde. 

Mutatie-Javasche Bank. 

De Javasche Bank maakt bekend, 

dat aao den Heer J. O'yslager op dieos 

verzoek bij Gouvernementsbesluit No. 

21 ddo. 20 Juli 1940 eervol ontslag 

werd verleend als 2de Plv. Directeur 

van De Javascbe Bank. 

Bij Gouvernementsbesluit No. 12 ddo. 

23 Augustus 1940 werd de Heer Mr. 

JLA.G. Jonckheer met ingang van 26 

Juni 1940 voor den tijd van vijfjareo 

benoemd tot 2den Plv. Directeur van 

De Javasche Bank. 

RICHE THEATER. 

Heden 6 t/m Maandag 9 Sept. 

Paramount gebeel gekleurde Tee- 

kenfilm 

»GULLIVER'S TRAVELS” 

(Gullivers Reizen). 

Gegarandeerd de succesvolste ver- 

tooninyen sinds jaren ! 

Grootscher, interessanter, spannen. 

der, dan de gekleurde teekenfilm 

»Soow White”. 

De film is ontleend aao Jonathan 

Swift's onsterfelijke geschiedenis over 

een Engelsche Zeewar, die ra een 

schipbreuk op een afgelegen eiland te- 

recht kom", waarvan de bewoners niet 

grooter zijn dan Gulliver's laars. 

De film laat U de overvloedige 

avonturen van Gulliver 

het moment, dat hij door eeo verschrik- 

zien, vanaf 

kelijke oceaan-storm aan het strand 

vao ,,Lilliput” land aangespoeld is. 

Fleischer heeft de onsterfelijke ,,ka- 

rakters" op de film volkomen recbt 

laten wedervaren en voegde er tevens 

cenige door bua uitgedacbte” uitmuo- 

tende momenten bij, die onontbeerlijk 

zijo voor een film-climax. 

Zoo zija de Kovingen .,Little”” en 

»Bombo” treffend pompeus, overdre- 

ven vaderlandslievend. 

Het jonge paar, Priases Glory en 

Prios David zijn geliefden, die Uw 

hart zullen stelen ! 

De drie spionnen van ,Lilliput” n.l. 

»Sneak", ,Snitch” en ,,Sneep”, zijo 

cartoon creaties, (teeken-figuren), die 

ongetwijfeld de beste genoemd kunnen 

worden, die ooit in eenige film te zien 

waren. Fieischer's sprekendste creatie 
is wel ,,Gabby”, de stadsomroeper, een 

onbeschaamd schreeuwerig manuetje, 

dat den Toeschouwer kostelijk zal 

amuseerea. 

Alles bijeen en daarbij nog de pas- 

sende muziek hebben van deze Pro- 

ductie, iets zeer bijzonders gemaakt, 

grootscher en mooier van opzet dau tot 

dusverre ooit bereikt. 

MAXIM THEATER. 

Heden 6 t/m Zondag 8 Sept. 

Introduceeren wij de lieftallige en 

begaafde Indische acirice Fifi Young 

(Dewi maya) in 
.KRIS MATARAM” 

met Martak — Amioah — Mirza—E.T. 

Effendi — Omar Radriga e.v.a. vitste- 

kende artisten. 
Fifi Young, een bekende Indo — 

Chineesche actrice, een ster op de 

planken, die het antwoord geeft op de 

vraag : 
nZal een Ster op de planken ook 

haar talenten handhaven op het zil- 

veren Doek ?” 

Opname —Sounds— Regie — Scenario 

—Techoiek ea Settings vormen een 

productie, welke io 1940 kan worden 
geciscbt. s 

De pracbtige scenes in deze fi'm 

ziju vervaardigd io Djocjakarta io de 

omgeving van de oude Kraton van 

Mataram, in de historische Pendoppo, 

Waterkasteel, Kali oerang, Boeroeboe- 

doer, aan den voet van de Merapi etc. 

Hetis een aantrekkelijk en bescbaafd 

verhaal, terwijl het ruimschoots is 

voorzien van actie en vecht-scenes, om 

het publiek te voldoen, dat voelt voor 

actie, spanning en sensatie | 

Hoort in deze mooie Iodische film 

oa, 9 populaire maleische Songbits,     

Krontjong Speciaal, gezongen door de 

bekende Radio Zangeressen : 

Netty—Lee— Soeripp en Fifi Yourg. 

Ongetwijfeld is ,,Kris Mataram” een 

flm, die de Kroon is op het werk 

van de Ned, Iod. Film Irdustrie. 

Te Soerabaia en Malang, waar de- 

ze film kort geleden vertoond werd, 

mocht zij uitverkochte zaleo en enorme 
successen boeken. 

Wij raden UU aan, eens kennis te 

maken, met 'de bekoorlijke Fifi Young. 

Palitienieuws. 

Dogr de-politie werd aangehouden 

de persoon van Mal 'S, zonder vaste 
Wwoonplaats, verdacht van diefstal van 

diverse gorderen ter gezamenlijke waar- 

de vas (5,75 ten nadeele van M, P. 

en S., allen won. te Kaoeman. 

Tegen M., won. te Bandarkidoel 
werd P. V. opgemaakt, terzake diefstal 

van een kain ter waarde.van f0,50 

ten nadeele van D,, won. te Bandar- 

kidoel. 

L., won. te Potjanan doet aangifte, 

terzake dizfstal van een rijwiel ter 

waarde van f6.— betwelk onbebeerd 

aan de Djagalaostraat was geplaatst. 

Op den openbaren weg Baloewerti- 

straat werd aangetroffen, en thans ge- 

deponeerd b/h politiebureau een japor:- 

broche ter waarde van f 1.—. Bigenaar 

oobekend. 

Tegen S., won. te Baleredjo werd 

P.V. opgemaakt terzake verduistering 

yan een gevangeniskl-eren 

waarde van f 1.67, toebehoorende aan 

het Gevangeniswezen alhier. 

stel ter 

M., won. te Bandarlor doet aangifte, 

terzake diefstal (middels ondergravinp) 

van 2 kains ter waarde van f 0.80. 

N. S, Ringinsirah, doet 

aangifte, terzake diefstal van eeo rij- 

Wiel ter waarde van f40.—, hetwelk 

onbebeerd op het erf van de Mulo- 

school alhier was geplaatst. 

won, te 

Door de politie, werd aangehoudea 

de persoon van S., won. te Poerwo- 

kerto, verdacht van diefstal van klee- 
dingstukken ter waarde van f 13,20 ten 

nadeele van D., woo. te Bandarkidoel, 

Tegen T., won. te Kepandjen werd 

P.V. opgemaakt, terzake lichte mishan- 

deling van K.. won. te Kepandjen. 

'Tegen S., won. te Singosegaran werd 

P.V. opgemaakt, terzake lichte mishao- 

deling van D.W.D., won. te Singone- 

garan. in   

INSIGNE ENUNIFORM. 

Abeta “ melde 'hit: Batavia, Wat de 
legercommaadant mededeelde dat toe- 

grstemd zal wordeo in het door de V.C. | 

gedane verzoek voor het dragea van 

het insigoe ,Nederland zal berrijzeo” 

op de militaire uniform. 

Het Koningia 

Wilhelmina Fonds. 

De bestemming der gelden. 

Het Soer, Handelsblad meldt : 

Naar wij vernemen zijo thaos alle 

bij de onderteekenaars van het beken- 

deiadres tozake de bestemmirg van 

  

het Koningin  Wilhelmina Fonds bin- 

nengekomen- biijken van instemming 

'gesorteerd en in verschillende rubrie- 

ken ingedecld vervolgens aan het Be- 

stuur van-het Fonds aangeboden. 

Vele duizenden hebben hunve 

adbaesie aan het adres betuigd. Voorts 

werden bewijzen van instemming ont- 

vangen van een groot aantal Veree- 

nigiogen en instellingeo, alsmede van 

Diet minder dan 38 leden van den 

Volksraad. 

Namens de onderteekenaars van bet 

adres hebben inmddels verscheidene 

besprekingen plaats gevonden met het 

Bestuur van het Koningin Wilbelmisa 

Fonds. Het is thans nog niet de tijd 

om .dienaangaande definitieve mede- 

deelingen te verstrekken, 

kan wordeo bericht, dat de zaak reeds 

een stadium heeft bereikt, 

uiteindelijke beslissing buiten Indi8 ligt. 

maar wel 

waarin de   

De onderteekeraars van het adres 
hebben voorts nog het navolgende 
telegram verzondeo aan H.M. de,Ko- 

ningio'.te Londen: , 

.Gueen Wilhelmtoa 

London. 

Uwe Indische onderdanen na met 
groote spontaneiteit voor Koningin 

Wilhelmioa Fonds byiua zeven millioen, 
bijeengbracht te hebben tot steun vao 

bet zwaar bezocbte moederland zieo 

met groote bezorgdbeid dat directe hulp 

wegens vijandelijke bezetting onmoge- 

ljk punt ofscbooo uiterasrd beslissing 

inzake besteding aan wijs beleid van 

uwe mejesteit overgelaten veroorloven, 

zij zich uwer majesteit eerbiedig ver- 

zoeken in overweging te willen 'nerieb 

vijf millioen aan onze bondgenooten 

aanbieden voor aanschaffing viiegtuigen 

z00 mogelijk met Nederlandsche be- 

manning in overleg met prachtige or- 

ganisatie Royal Air Force.puot twijfelen 
Diet aan nog grootere spontane bijdragen 

voor onze bondgenooten en vdor ons 

moederland zoodra dit weer vrij onder 

Oranje regeering punt Nederlaod zal 

herrijzen puot van uwe majesteit de 

onderdanige dienaren cc ament dj ger- 

ritsen hhm janseo m hameliok bw kroon 

jg krijger pf kubler ne vandestadt mp 

ticlens vele duizenden adhaesiebetuigers 

uit alle kringen Indische samenleving”. 

Netherlands 

Het antwoord op dit telegram, dat 

met spauning binnen enkele dageo 

tegemoet wordt gezien zal dus de defi- 

nitieve beslissing ten aaozien van de 

vijf milioen brengeo. en 

  

  

Afdeeling Radio 

  

Radiogramoloon 601 A. 

Fa. van WINGEN. 

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 ,,SCHRAUWEN“ 
eni pen KEDIRI 1 
MULOWEG / MADJENANG 

Telefoon Ked. No. 225 

| WATES 

PERCEEL-PAKISSADJI 

Levert versche volle' meik. 
Karnemelk, Yoghurt, 

Room en Boterplie 
Prima. kwaliteit, 

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

ter plaatse 
Beleefd aanbevelend 

L. H. SCHRAUWEN..  



  

Hitler” hleld. @en.redevoering 
SE— 

1 gi De zegetocht in Berlijn is blijkbaar voor vier 

Hitler meent, dat de wereld hem 
1 n0g,0e 8 fankbaar zal zijn. 

“Berlijo, 4 Sept. . Reuter). Hitler sprak 
bede 'ter: :gelegenbeid “van de inwij- 
ding der , Wititerhilfe-canipagoe” waar- 

bij:hij :oim. 'feide : ,Bogelaod dankt 
zijo ontsnappen aan bet lot dat Duitsch- 

landa andere tegenstaoders teo deel is 

gevalleo, aan de buitengewone snelheid, 

waarmee de Britache troepen werdeo 
teruggetrokken, :en Bogelands gelukki- 
ge: geografiscne ligging, 

Het enorme. door de Duitsche. troe- 
pen behearschte -gebied. wordt nog 

uitgebreid door de Italiaven, die in 

OostsAfrika bet initiaticf hebben ge- 

pomen. 2 

De Britsche propagarda beweegt 
zich achtereenvolgens van 'n hoogte- 
tot een laagtepuot, om dan weer tot 

" zelfs nog grooter hoogte te stijgen. 
'Zoodoende bebaalde Eogeland talrijke 
z9. overwinnfngen, zooals bij Duinker- 
ken, welke'in onze 6ogen echter de 

smadelijkste nederlaget zijo.” 
Sprekend over bet ,trotsche cooflict 

aan het Westsfcoot”, waarbij de ge- 
allicerden niets dan oederlagen moes- 

ten endergaan, zeide Hitler: Nu is 
Frankrijk, evenals alle aodere landeo 
gebroken en wat zeggen de Britten 
hiervan? Zij zeggeo, dat Engeland nu 

eindelijk al zijn strijdkrachten kan coo- 

Centreeren en bet thans de strategische 

positie heeft bereikt, welke 't zich ge- : 
wenscbt heeft 'en waarop het gehoopt 

had. 'Dz verdediging van Fedokrijk 
kostte slechts waardevol Britsch bloed. 

Beris zeide' de Britten dat de oorlog 
drie jaar z0ow duren, zeggend: .Wij 

zullen ons vootbereiden op drie jaren 

oorlog." Doch op dat tijdstip zei ik 

tot Osring: ,,Tref voorbereidingen 

Yoor cen S'jarigeo krijg". Wij handei- 

den 200,” oindat ik meende, dat de 

oorlog 5 jaar zou duren. Kome wat 

kome, 'Engelaad: zat ioeenstorten. Ik 

ken geen snder' einde dan dit. Wan- 

neer bet Britsche volk vraagt : ,,Waar- 

om komen jullie -niet?” antwoordeo 

wijs ,Wees bedaard, wij zullen ko- 

men!” De wereid zal worden bevrijd. 

Eeos en vooral moet een einde ge- 

maakt worden. maa den ongerijmden 

stand van raken, dat 6£n land in staat 

is wanneer her dit beliefr, het heele 

yagteland van Europa te blokkeereo. 

In. de toekomst moet het voor een let- 

denden staat onmogelijk gemaakt wor- 

den naar eigen verkiezing telkens weer 

450 millioen personen meer of minder 

aman armoede en eliende bloot te stel- 

len. Ik acbt het ondraaglijk dat een 

volk-van-85 -milioen - door een ander 

volk paar lichagm en ziel zou wordeo 

gestraht, wiioneet dit een of ander 

plutocratisch gezag z0u behagen.” 

» Naligesprokem te hebben op zijn 

laatste ,,beroep op verstand” zeide 

Hitler: ,Ik geef de. voorkeur. aan 

gebhten tordat de 'definitieve en tit- 

dindelljke Overwinning is bereikt. Deze 

nittindelyke 'beslissing zal hierop neer- 

komen, dat.het bewind door de mee- 

lywekkende, oneervolle oorlogsaanhit- 

serszal worden prijsgegeven en een 
stand van:zakeo zal w..rden ingevoerd, 

waarbij. bet. voor &ba land onmoge- 

ljk wordt heel. Europa te tyranniseereo. 

Duitschland, en Itali# zullen erop toe- 

tulen, dat de geschiedenis zich in dezen 

zin oimmer zal herhalen en Eogeland 

en zijo, bondgesooten zullen niet in 
staat zija bier iets tegen te doen, wat 

ook hun plannen mogen zijo. 
Wj zija op alles voorbereid. 'Wy 

bezitten den wil en de vastbeslotenbeid 
op, ieder cogenblik te handelen. Boven- 

diem kan nietsons vrees manjagen. Wij 

Duijechg nationsal-socialisten zija ge- 
traind in de hardste school die men 
zich kan voorstellen. Niets kao ons 
Verrassen of vrees aanjageo.” 

Hitler vervolgde met te zeggen, dat 

de algemeene revolutie, welke caar 

Eageland tioopte by bet uirbreken vaa   

jaren uitgesteld. 

, — 

dea oorlog in Duitschland z0u plaats- 

viodeo, niet is gekomen. ,Daarop zei 

Eogeland, dat bet een anderen bond- 

genoot — ,generaal Honger” — had. 

Wij wisten van tevoren, dat deze groote 

Vriend der menscheid evenals ia den 

wereldoorloy zou trachten vrouwen 

en kinderen uit te hongeren en wij 

hebben ons hierop voorbereid, zoodat 

ngeneraal Honger" slecbts een siechte 

speculatie is. 

Nu beeft Engeland een derden ge- 

neraal, Wioter” ontdekt. 

Engeland behoort ecbter niet te vergeten 

zijo belangrijksten generaal tot den rang 

van ,veldmaarscbalk van bet imperium”” 

te verheffen : ik bedoel ..geveraal Bluf.” 

Dit is nu Engelands eevige ware bood- 

genoot, Zij kuasen ons niet langer met 

dezen ,,generaal” versiaan, weshalve wij 

de Britten waarschijoltjk voor zot kun- 

nen zetten, 

Het Duitsche volk weet nu genoeg 

om Eogeland te kennen. Bngeland zal 

dezen oorlog niet door deze methode 

winnen en andere werkwijzen berusten 

—Gode zij dank —in onze handen, waar 

zij zullen bitjveo. Wanneer het uur 

is aangebroken, zullen wij ..generaal 

Feit" in de plaats van de ..geveraals 

Honger, Revolutie, Wioter of Bluf” 

stellen en dan zullen wij cens zien wie 

de sterkste is”. 

Hitler verklaarde voorts, dat de R. 

A.F. Duitschland 's nachts bombardeert 

Omdat de vliegtuigen niet instaat zija 

overdag boven het Duitsche Rijk te 

Vliegeo. De Britteo wierpen de bommen 

io het wilde weg op burgerwoonwijken, 

boerderijen en dorpen. Ik heb drie maao- 

den niet geaotwoord omdat ik meende 
dat zij zouden ophoudeo. Chburchill zag 

hierin ecbter een teeken van Duitsch- 
lands ,,zwakbeid” zoodat de Duitschers 
nu bun aotwoord vacbt pa nacht yeven. 

Wij zullen een einde maken aan het 
bedrijf dezer nachtelijke piraten. Het 

uur zal aanbreken, waarop eea van 
ons zal breken, en dat zal niet het 

nationaal-socialistische Duitscbland zijn. 

De eenige tegenstaoder, die pu nog 

overblijfr, Engeland—de laatste in Ru- 
pa —zal gebroken wordes”. 

»generaal 

Hitler verklaarde dat Engeland de 

Duitscbers baat ,wegens onze sociale 

Overtuiging en omdat alles, wat wij 

vooroemens zijo te doen hua gevaarlijk 

toeschijot. Ik ben ervan overtuipd, dat 

de wereld en de toekomst aan onze 

Dieuwe inzichten zullen zijo en dat de 

staten die niet aan deze ootwikkeling 
deelnemen, vroeger of later zullen in- 

censtorten”. 
Ten aanzien van de Britsche lucbt- 

manvallen op Duirschlaod zeide Hitler 
nog: . Wanneer de Britsche vliegtuigen 
2, 3of 4 duizend kg. bommen uitwer- 
peo, zullen wij tbans in €a nacbt 150. 

180, 230, 300 of 400 duizeod kg.bom- 
men uitwerpen (lanydurig gejuich), eo 

Wanneer zij zeggen, dat zij de aaovalleo 

ap onze stedeo zullea intensiveeren, 
zulleo wij hua steden met den grond 
gelijk maken," 

—0— 

     

    

    

Beveiligt U tijdig!! 

Wijj leveren : 

  

Verkiezing - Lid Stadsgemeenteraad “ Ketiri. 
De Voorzitter van bet stemkantoor maakt bekend, dat het stemkantoor 

in de op 6 September 1940 gehouden openbare .vergadering de op de geldig 
bevonden candidateo-opyaven voorkomende namen van candidaten ip alfabeti- 
sche volgorde als voigt op de candidateniijst 'heeft-gebracht : 

Candidatenlijst van de Inheemsche 

Onderdanen. ni-t-Nederlanders. 
  

PROTBSTANTSCHE'KERK 
Hollandsche  Kerkdiensi 

|8 Sepu "40 Kediri pita 
Djowbag 6 u. om. 

Ds. Ph. van A k-ren. 

15 Sept. '40 Blitar 9 u' via: 
T..Agoeng Ou. mw. 

22 Sept. 40 Njandj. 9u. v.m. Doop. 
Ds. V.B. Scba fer. 

  

    
  

2 Voorierters en aode re Kediri Bu.o.m, 
voor de persoonsaandui- Woonplaats in de 29 S , 

Namen ding noodzakelijke toe- Gemeente Pat Pars Ou. vm, 
voegsels. Bitar Gu... 

Moeprapio Raden (Regentschaps- Gordarg S.S.-weg 
Secretaris) No. 9 Malcische Kerkdienst. 

Roossevo Soerjohadi- H. B, Matul 
Koesoemo. | Ir. Raden Madjenana 26 Nb anal 

8 S-pt. 40' Bitar gu. v.m, 
Aangezien op de candidatenlijst twee candidaten zijn gebracht, terwijl -het Wlingi 10u. v.m. 

aantal te vervulleo plaatsen € & & bedraagt, heeft bet stemkantoor ver- | 15 S pt. 40' K diri 9u.v.m, klaard, dat een stemming zal worden gehouder, welke door den Bura- meester 
is vastgesteld op 18 September 1940, van 4.30 's middags tor 8 uur 's 
avonds. 

Afschriften van de door het stemkantoor opgemaakte Candidatenlijst zijo 
tegen betaiing der kosten ten Gemeentehuize verkrijgbaar gesteld. 

  

Kediri, 6 September 1940. 

5 

De Indologen-opleiding 

Verwachtingen inzake schifting. 

Het Soer. Handelsbl. scbrijft : 

Naar wij veroemen, zal van de 43 

M. O.-abiturizoten, die deelnemeo aan 

het op 26 Augustusji. begonnen schif- 

tings-examen voor den Indologencursus, 

welke straks bij de Rechtsboogeschool 

geopend wordt, waarschijolijk bijna de 

belft afvalleo. Hoewel de resultaten van 

het mondeling gedeelte nog afgewacht 

moeten worden, valt reeds met vrij 

groote zekerheid te zeggen, dat het aan- 

tal aaowijzingen voor bet volgen van 

den cursus niet hooger dan 25 zal wor- 

den, 

Teleursteileod mag dit resultaat niet 

heeten als men bedenkt, dat dit 

cijfer twee maal z00 hoog is als in 

normale jaren. Nederland leverde im- 

mers tot en met verleden jaar steeds 

twee-derde gedeeite van het Indologen- 

Contingent en dus mag men al tevreden 

zijo, dat het door deuitschakeling van 

Nederland ontstaan tekort reeds onmid- 

dellijk voor 30 tot 40 pCr. door Iod.& 

wordt opg-Vangen. 

Bovendien moet er rekening mee 

worden gehoudeo, dat de plotselinge 

uitbreiding van bet aaotal studierichtio- 

gen bier te lande de versnippering van 

het aaobod sterk in de haod werkt. 

Zoo hebben zich bijvoorbeeld tot heden 
al ruim twintig M. O.-abituri#oten aan- 
gemeld voor het voigen van de colle- 
ges aao de weldra te openen lancbouw- 
kundige faculteit.   

POSTSPAARBANK in NI. 
Inleggers worden berionerd aan de 

inlevering bunver spaarbankboekjes 

bij het postkaotoor ter bijschrijving 

der rente over 1939 en voorgaande 

jaren. 

Te Batavia, Soerabaja, Medan en 

Makassar kunnen de boekjes ook 

rechtstreeks bij de Postspaarbank wor- 

den ingeleverd. 

    

Pas ontvangen 
Wollen artikelen 

Wollen Sokken 

  

Wollen Jumpers 

» Jassen »  Broekjes 

Baby- 
» Vesten 2 T3 Pret 

» Mutsen »  Mantels 

Brei katoenen 

». pennen 

» naa'den 

en Haak penneo. 

MIYAKO 
Te', No. 29 Kediri. 

  

  

Radioluisteraars, 

wordt lid van den Bond van Radioluiste- 

raars in Nederlandsch-Indis (B.O.R.A.N.I.) 
U dient daarmede Uw egen en het 

algemeen belang. 
Inlichtingen bij den Secretaris, 

  

J.P. Coenweg 27. 
Batavia - C. 

  

LUCHTBESCHERMING 

TELEFOON No. 32. 

    

   

  

  

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

RESIDENTIE APOTHEEK KEDIRI 

Kertosn. 4u. om. 
22 S pt. 40' Trenygi. 9u, v.w. (Doop). 

T. Agoeny 4... r.m. 
29 Sepr. 40' Midioen 1030 u. 

Ngawi 4u. om 
2 Oci. 40 Kediri 6.30 u. n.m, 

Voor Zending, 

J.W. Rumbajan. 
15 Sept. '40 Djombang 7.30 uur v.m. 

aa ama 

OOST - JAVAANSCHE KERK 

v.m, 

JAVAANSCHE DIENSTEN. 

lederen Zendag, 9 uur v.m, 

Te Kediri (Baloewertistraat), Blitar, 
Toeloengagoeng, Ngaodjoek, e, a., te 

Paree 730 uur n. w. 

ma en na ea 

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Zondag. 

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

te Blitar 6 uur v. m. Stile H. Mis 
7.30 uur v.m.  Hoogmis 

5.30 uur n.m. Lof 

Onderricht Kath. Javanen 6 uur n.m. 

PETROMAX COMFOREN. 
Wij ontpakten zoojulst 

De Nieuwe 

Modellen 1939 

en noodigen U uit tot cen bo- 

zichtiging dezer 

Schitterende en Practische 

Petromax Comforen. 
Verkrijubaar bij : 

  

T:ko Wed. 

Tan Bing Wie 
K entengstraat No. 90, 

KEDIRI, Tel. No. 149. 

  

TENG HONG TJIA 
VENDUHOUDER — COMMISSIONNAIR 

  

  

MEUBELMAKER 

TRANSPORT — ONDERNEMING 

KEDIRI — Klentengstraat €4 — Telef. No, 107 

— 

Moole huisvendutie. 
Viijdag 27 September 1940, 

V.m. 9 uur 

ten huize van den WelEdelen Heer 

JW. LEEFLANG. 

Gep. plaoter. 

Madjenang — Kediri. 

Voor Uw meubilair eno ontwerpen 

geroutineerde toekangs en eerste kwa- 

liteit meubeibout 

Zeer billijk ia prijs en levering met 

garantie, 

Voor Uw vendutie gegarandeerd 
Iopakkeo voor alle plaatsen.   
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DE SITUATIE IN ROEMENIE. 
  

Naar. verluidt zal het nieuwe kabinet militair zijn) en cen 
anfi-Russisch karakter dragenz inmiddels heeft Koning 

Carol op aandrang van de IJzeren Garde de 
grondwet buiten werking gesteld, 

52—— 

Wil Duitschland 
conflict ? 

Boekarest, 5 September (Reuter). 

Verwacbt wordt, dat het nieuwe Roe- 

meensche kabinet een @pvallend mili- 

tair karakter zal hebbeo, 

Gemeend wordt, dat het anti-Rus- 

sisch zal zijo, terwijl ziju politiek zal 

zija gebaseerd op de garantie der as- 

mogendheden voor de nieuwe grenzen 

van Roemenit. 

De spanning neemt toe. 

Londen, 5 September (Reuter). Vol- 

gens diplomarieke kringen is Duitsch- 

Dictatuur ingesteld. 

Rome, 5 Sept. (Reuter). Stevani 

verneemt uit Boekarest, dat Koning 

Carol heden de- Roemeensche grond- 
wet buiten werking stelde, bet parle- 

ment ontbond en generaal Antonescu— 3 

Roemeni#'a ,sterke man” — met op- 

perste macht bekleedde. Men verwacht, 

dat Antonescu een kabinet zal vormen, 

dat voor het grootste deel is samen- 

gesteld uit leden van de IJzeren Garde. 

Koning Carol handelde onder kracb- 

tigen druk van de IJzereo Garde, 

welke deze wijzigingen als voorwaar- 

den steide voor deelname aan de re- 

geering. 

Antonescu deelde den Koning mede, 

dat hij zija taak als kabinetsformateur 

z0u neerleggen, teozij bem volmachten 

werden verleend, welke veel verder 

strekten dao die welke normaal door 

een premier worden genoten. 
Na een lang onderhoud ondertee- 

kende Koning Carol tenslotte de de- 

creten, welke- noodrakelijk waren en 

welke ziju eigen rechten aanzienlijk 

beperken. Hij beboudt het muntrecht, 

mag decoraties toekennen, gratie ver- 

leeoen en verdragen siuiten. 

2g 

Hoe Duitschers bejegend 
worden ! 
  

vIn Denemarken met bloemen, in 

Polen met vergif, in Nederland 

met minachiing”. 

Londen, 4 Sept. (A.N.P.) Uit ver- 

schillende neutrale bronven zija te Lon- 

den berichten ontvangen inzake de 

toestand in Nederland. 

Typeerend voor de houding van de 

Nederlanders was de opmerking van 

cen Duitsch militair : 

nla Denemarken werden wij met 

bloemen ontvangen, io Polen met vergif, 

en in Nederland met minachtiog” 

Begin Augustus werd de houding der 

Duitscbe militairen jegens de Neder- 

landers met den dag siecbter, waot 

FEUILLETON 
SPAANSCHE DUKATONS 

(Spanish Doubloors) 

Uit het Engelsch 

van 

Camilla Kenyon 

1) 
Ik zei 't z00 kaim mogelijk, want 

als je op zulke oogenblikken niet heel 

kalm en heel flink tegen tante Jane 

optreedt, help je haar van den wal in 

de sioot. 
Als eenig antwoord maakte ze een 

s0ort gorgelend geluid in haar keel: 

anders was het echter gesteld met het 

tweede vrouwelijke wezen dat met een 

forsch bas-geluid haar opinie over de 

kwestie niet tegen mij maar tegen alle 

werena der echepping in 't algemeen 

land er niet op uit, de vrede in Zuid- 

oost-Europa te handhaven, doch het 

zoekt naar een voorwendsel om tot 

militair ingrijpen te kunnen overgaan. 

Hongaarsche troepen rukken 

binnen. 

Boedapest, 5 September (Reuter). 

Officieel werd bekend gemaakt, dat 

de Hiongaarsche troepen heden de 

grens overschreden ea de afgestane 

gebieden van Transsylvani2 binnen- 

trokken. 
Regeot Horthy reed om 11.00 aan 

bet hoofd van zija troepen de Traos- 

| syivaansche stad Szatmarnemti binnen. 

niemand bemoeide zich met de Duitsche 

soldaten. De Nederlanders dpen alleen 

datgene, waartoe zff worden gedwonger, 

en niets meer. Zij verstaan nooit Duitsch, 

weten nooit den weg, kennen nooit een 

naam, enz. Tengevolge hiervan werden 

velen in de gevangenis geworpeo. Dat 

blijkt evenwel niets uit te richten. 

De ingekwartierde Duitscbers, waar- 

Voor de vergoediag uiterst scbraal is, 

blijken grage eters. Van verschillende 

zijden wordt verteld, dat zij ten zeerste 

verlangend zija naar brood, omdat zij 

dat in 

gehad. 

Voorts worden vernomen de volgeo- 

de staaltjes uit de oorlogsdagen : 

In een groot ziekenbuis lag cen man, 

die zijn vrouw, drie kinderen en zija 

dienstbode had zien dooden, en zeif 

beide beenen verloren had, omdat hij 

met zijo gezin door de Duitschers als 

1 schild voor de parachutisten op Ypen- 

burg werd gebruikt. 

twee jaren niet meer hadden 

Heidenmoed ! 

Verscheidene leden van de compag- 

nie der Technische Hoogeschool zija 

bij de verdediging van Ypeoburg ge- 

saeuveld toen zij door de Duitschers 

als schild werden gebruikt. Maar zij 

riepen tegen de Nederlandsche artille- 

risten 1 ,scbieten !” 

Begin Juni werd de brandweer van 

groote  Nederlandsthe- steden near 

Duitschland gezonden om branden te 

blusschen die door de R.A.F. in bet 

Roergebied werden veroorzaakt. 

Voorts wordt vernomen, dat de 

Duitschers Scbiphol hebben moeten 

opgeven tengevolge van de Britsche 

bombardementen: bet reparatiebedrijf 

voor motoren en andere technische 

werkzaambeden werden naar Amster- 

dam overgebracht. 

. 
- 

begon te verkondigen. 

nDat meisje is gek!” Zonder eevi- 

gen twijfel, hier had ik met een Eo- 

gelsche te doen. 

Dit was dus Miss Violet Higglesby 

Browne. Ik zag een zeer magere, zeer 

beenige, grof-gebouwde figuur, gekleed 

in cen duplicaat van het khaki-pak 

van tante Jane. De manier, waarop 

baar kort-afgeknipt peper- eo zout- 

kleurige lokkenpracht onder den rand 

van haar kurken helmhoed vandaan 

kwam, gaf den toeschouwer volkomen 

den indruk, alsof ze al haar bareo 

rechtop gezet had. Ze had een gesicht 

met cen zware onderkaak, een gezicbt, 

dat door een exces in lijaea om mond 
en oogen alle mogelijke moeite deed 
om de versedering van een bespotte- 

lijk klein aardappelneusje-te overleven, 

Door welken merkwaardigen samen- 
loop van omstandigheden ze den dich-   terijken naam Violet gekregen had is 
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Japansch ultimatum ingetrokken. 
  

Chineezeri zetten offensief in. 
  
  

Nieuwe .maatregelen verhoogen 
de zorgen. 

Shanghai, 4 Sept. (Reuter). De be- 

zorgdheid over de situatie in Iado- 

China is nog toegenomen door het 

besluit der Japanoers tot het siuiten 

van de Parel-rivier, die nog slechts 

kort geleden opnieuw voor het scbeep- 

vaartverkeer was opengesteld. 

Als gevolg van dezen maatregel is 

het rivierverkeer tusschen Hongkong, 

Canton ea de Portugeesche kolonie 

Macao stopgezet. 

Telegrammen uit Chungking wijzen 

erop, dat Chineesche troepen zijn sa- 

mengetrokken langs "de grens van 

Indo-China. 

Volgens Chireesche' berichten uit 

Iodo-China organiseert de bevolking 

io verscbillende deelen van de Fran- 

sche kolonie petities, waaria wordt 

aangedrongen op een krachtige hou- 

ding tegenover Japan. 

Het kan nog verkeeren. 

Saigoo, 4 September (Reuter). De 

Fransch-Japanscbe besprekingen te Ha- 

noi werden bervat. Naar verluidt houdt 

Ishihara oiet vast aan de in het Ja- 

pansche ultimatum genoemde voor- 

waarden. 

Nietszeggende verklaringen. 

Tokio, 4 September (Dome), De 

woordvoerder van het Gaimusho ver- 

klaarde heden tijdeos de gebruikelijke 

buitenlaodsche persconferentie: ,,Wij 

hopeo, dat alles rustig en goed gere- 

geld is in Todo-Cbina, niettegenstaande 

de verschillende geruchten van het 

tegendeel. Wij bopen, dat de hangen- 

de vraagstukken binnen enkele dagen 

opgelost zullen zijo. 

Naar aanleiding van een vraag be- 

treffende de onderhandelingen met de 

regeering- P€tain verklaarde de woord- 

voerder, dat zulke onderhanderhande- 

lingeo gaande zijn, doch dat het eind- 

Stadium nog vietis bereikt. 

Op een vraag inzake de bewegingen 

van de vertegenwoordigers van Eogel- 

scbe en Amerikaansche oliebelangen in 

Nederlandsch-lodia zeide de woord- 

voerder, dat de Japaoscbe pers betee- 

kenis hecht aan de bewegingen dezer 

vertegenwoordigers, doch dat te Tokio 

nog geen officieele inlichtingen dieo- 

Bangaande werden ontvangen. 

Amerika waarschuwt Japan. 

Washingtor, 4 Sept. (Aneta Rtr.) 
Cordeli Hull steide Japan opoieuw ia 
kennis van de bezorgdheid van de 
Vereenigde Staten ten aanzien van de 
veiligheid van Indo-Cbioa. 

Kennis nemend van de persberichten 
van Indo-China een virtueel ultimatum 
stelde, verklaarde Hull, dat dit ,een 
zaak is, waaraan zija regeering groote 
beteekenis hecht.” 

een geheim van de machten, die zich 

200 nu en dan een grap ten koste van 

't menschdom veroorloven. 

Maar wat mija cogeo nog eens z00 

groot deed wordea was de scherpe 

venijnige blik, waarmede de bare op 

mij gevestigd waren. Niet alleen ver- 

ried ze door die manier van kijken, 

dat ze evedi zeker vao mijo identiteit 

was, alsof ze mijo eerste wankele baby- 

schreden geleid bad, maar tevens zag 

ik dat ze in dien eersten oogopslag al 

mijn geheimste gedachten, mijn opinie 

van haar zelf en mijo plannen ten op- 

zichte van tante Jane geraden had, en 

dat ze zich meteen voorgenomen ..had 

om met siaande trom en vliegende 
vaandels de vesting te bestormen en 
den vijand onder den voet te loopeo. 

Zonder een cogeoblik tijd te ver- 
liezen, begon ze den aanval. Dood- 
kalm, alsof ze iets heel beminnelijks 

Teide, kondigde ze aan?   

Hij voegde hieraan toe, dat, wanneer 

de gebeurtenissen bewijzer, dat deze 

berichten op goede grondeo berusten, 

zij eeo ongelukkige uitwerking op de 

openbare meening in de Vereenigde 

Staten zullen hebben. 

In een openbare verklaring aan Japan 

herionerde Hall aan de herhaaide be- 

tuigingeo van de Amerikaansche regee- 

ring ten guaste van de handhaving van 

den status guo ten aaozien van Indo- 

China en Ned. Indi, 

Het ultimatum ingetrokken. 

Singapore, 4 Sept. (Aoeta Rtr.). 

Beospeciaal telegram uit Saigoo beves- 

tigt, dat het Japansche ultimatum werd 

teruggetrokken : de besprekisgen duren 

voort. 

De Japansche coosuls trokken de 

instructies in tot evacuatie van de 

Japansche onderdanen. 

Een verklaring uit Vichy. 

Vichy, 4 Sept. (Aneta Reuter). In 

cen door Havas weergegeven gezag- 

bebbende verklariog werd gemeld, dat 

er geen onderbreking is geweest io de 

sedert eenigen tijd tusscheo de Fransche 

eu Japansche 

belangeo in het Verre Oosten gaande 

zijnde besprekingeo. 

regeeringen voor hua 

De Chineezen zetten een 
tegenoffensief in. 

Chuingking, 4 September. (Reuter). 

»Na 5 maanden zorgvuldige voorbe- 

reidingen zetten de Chineesche troepen 

in Noord-Cbina een tegenoffensief io, 

waarbij spoor- en 11 straatwegen wer- 

den vernietigd teneinde deo Jap3nners 

te verhinderen troepen over te breo- 

gen naar de Yangtze-vallei teneinde 

een offensief tegen Chbungking in te 

Tetteo, en tevens om een Japanscbe 

poging de Gele Rivier over te steken 

en Sianaan te vallen, te belemmeren,” 

aldus verklaarde de vooraanstaaode 

Chineesche communistische leider Chow 

Ea Lai tijdens een interview. 

De mogelijkheid toegevend, dat de 

Japanoers uit Ichang naar Cbungking 

zullen oprukkeo, zeide hij dat de Ja- 

panners 150000 man versterkingen 

vaar den Ichang-sector moeten zendeo 

voor zulk een aanvaj mogelijk is. 

De belangstelling voor Ned.-Indis. 

Tokio, 4 September (Havas). Te 

Tokio werd een vereeniging opgericht 

ter bestudeering vav Nederlandsch- 

Todi8, Hieruit blijkt de groote belang- 

stelling, die overal in Japan voor 

Nederlandsch-ladis bestaat. 

De nieuwe vereeniging telt 35 le- 

den, onder wie verschillende vooraan- 

staande personen. 

De minister van marine, 

Tokio, 4 September (Domei). De 

Japanscbe minister van marine, vice- 

»Dat meisje is gek !” 

De toon alleen al was genoeg om 

me ziedend te maken. 

»Gek", beet ik haar woedend toe. 

»Omdat ik mn arme stakker vao een 

tante uit zoo'n situatie wil verlossen ? 

"t Zou heel wat logischer zijn” om 
krapkzinnigheid te veronderstellen bij 

de menschen die hear 200 ver gebracht 

hebben,” Naderhand, toes ik wat af- 

gekoeld was, begreep ik, dat mija 

Wwoorden er niet bepaald op berekend 

geweest waren, Om me onder de toe- 

hoorders vrienden te maken. 

njane 1” zeide Miss Higglesby Brow- 

ne met een stem die ergens uit de 

diepte scheen te komen. ,,Nu is het 

oogenbik daar, waarop je toonen kunt 
hoe sterk je beat !” 

Tante Jane toonde het door ecea 
luideo jammerkreet te uitea en met 

haar tien vingers door heur baar te 

Wwoelen, zonder- er ook. maar eenige 

Kan aan Sa Gan 
ren in cen ziekeohuis opgenomen ia 

verband wet bartbeklemming. 

“Vermoedelijk.is cep Jangdurig ver- 
blijf io. het ziekeobuis noodzakelijk, in 
verbaod waarmede hij waarschfjolik 

za portefcuille zal neerleggen. 

as Kh 3 

Fransche verwording. 
Ben treurige ' geestongesteldheid 

in Marokko. 

Londen, 3 Sept. (L. B. F.). Het schijat 
dat na een vrij liberale “periode 'thans 

in Fransch Marokko s0g meer dan io 
Prankrijk een autoritaire regeerings- 
vorm wordt toegepast. 

Resident generaal Nogues moet on- 
getwijfeld den twijfel opheffen, welke 
gedurende cenigeo tijd-ame 'rijo loyali- 
teit ta. v. de regeering te Vicby heeft 
bestaan. 

De overheerschende stemming is anti- 

semietisch. Niet-Joodsche wiokels aan 

de Piace de France te Casa Bianca en 
op dit pleia uitkomende straten dragen 

opscbriften als ,,Fraosche zaak”. 

Elemeoten van Teger en marine achteo 

zich,verplicht te koop te loopen met 

anti-Britsche gevoelens. De algemeen 

heerschende atmosfeer is gedrukt. Te 

Casa Bianca zijn duirenden werkloozen. 

Generaal Nogues beeft rija popula- 

riteit verloren en worfdt ervan beschul. 

digd een' politiek te voeren, weike ge- 

baseerd is op persoonltjke ambities, ia 

verband waarmede hfj ook beretd was 

trouw te betuigen aan de regeering te 
Vichy. 

De autoriteiten aanvaarden zonder 

protest de aaowezigheid van eco der- 

tigtal Italiaansche officieren, die contrOle 

uitoefesen op alle besluiten. die cea 

militair karakter drageo ter uitvoering 

van de. demilitarisatie-clausules 'ia de 

wapeostilstandsovereenkomst. 

De levensmiddelenzsituatie is nog be- 

trekkelijk goed, doch in den 'winter 

wordt cem tekort aan suiker en. koffie 

verwacbt, hetgeen voor de regeering te 

Vicby verontrustend is, dasar “door de 

Inheemscbe bevolking gewoonlijk veel 

koffie ea suiker wordt.-geconsumeerd. 

en een tekort aan deze-artikelen vaak 
tot opstanden leidt. Door benzine-gebrek 
is bet autoyerkeer in Marokko. tot 
stilstaod gekomen. 
Niemand mag Marokko binnerkomen, 

vooral niet uit Fcaokrijk, wanneer de 
loyaliteit tegenaver de” regeering te 
Vicby niet vaststaat. De omgeving van 
generaal Nogues :is tbans gezuiverd van 
tegenstanders der regeering-Petain, Jon- 
ge officieren met een onafbankelijken 
geest werden naar Frankrijk: terugga: 
z0nden. 

De Italiaansche invloed zal niet palaten 
zich te doen gelden. De Italiaansche 
regeering zond de brillantste vertegen- 
Wwoordigers van baar krijgsschool naar 
Casa Bianca, 
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rekening mede te houded dat de ge- 
boortegrond van haar hiardos en 
haar eigen boofdhuid niets met eikaar 
vit te staan badden. Ze' schreeuwde 
266 hard en sioeg 206 heftig met haar 
armen om zich heen, dat er twee poo- 
tige zeelui voor noodig waten, om 
baar veilig beneden in hsar hut te 
krijgen. 

Ik had z00'7 zesuwtoeval vi taate 
Jane meer meegemaakt—ten tijde van 

den gevangene met het cerewoord Was 

ze er bijzonder sterk in. Muar ofschoon 
ik in 't minst niet geschrikt was, Ilep 

ik hard achter biar aan, 'In'een so0rt 

van wedioop met Miss Browne. Het 
duurde ten minste vijfties minuten 
voordat taote June bj wilde komen 
en toen deed ze niets dan zucbten en 
steunen. 

    

Sabah 

  Wordt wrvoiga. 
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