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Koninklijke onderscheiding. 

Aan .den Regent van Kidiri Raden 

Toemenggoeng Ario Danoediningrat, 

Werd ter gelegenheid van den verjaar- 

dag van H.M. Koningio Wilbelmioa 

den titel van Adipati verleend. 

Mutatie. 

Geplaatstin de Resideotie Soerabaia 

als A.I.B. fd. Mantri-Politie. 

R.M. Koesdario, thavs A.IB. 

maotri Kaboepateo Ngandjoek. 

fd. 

Geplaatst bij den Iol. Bestuursdienst 

als onderdistrictshoofd io de Residentie 

Kediri, de beer Moedajat, thans Adj. 

Djaksa bij de Landraad te Kediri. 

Geplaatst als Adj : Djaksa b/d Laod- 

raad te 'Kediri, de heer H, Hoetomo, 

thans onderdistrictshoofd te Garoem, 

regeotschap Blitar. 

Benoemd tot Hoofdiospecteur van 

Politie en blijft geplaatstb/d Stadspo- 

litie te Kediri de heer G. Slagman, thavs 

lospecteur van Politie le. klasse. 

Benoemd tot bestuurs-hoofdscbrijver 

'b/d Assistent-Wedono'van Ngandjoek, 

de heer Moekajat, thans bestuurs-schrij- 

ver le. klasse b/d Wedono van Treng- 

galek. 

Herplaatst als bestuursschrijver le. 

klasse b/d Wedono van Trenggalek, 

de heer Soehadi, tevoren gewezen 

mantri-politie Je. klasse bij het sub- 

detachement der Veldpolitie te Wates 

(Kediri). 

Geplaatst als onderwijzer bij de Neu- 

trale Schakelscbool te Kediri, de heer 

Soetimboel, tevoren particulier onder- 

wijzer te Srag&o. 

Besmettelijke ziekten. 

Het wekelijksch rapport 

besmettelijke ziekten van de R sidentie- 

Arts der D.V.G. in de Residentie Ke- 

diri luidt als volgt: 

Typhus Abdominalis: 

Kediri 17, Nyandjoek 23, Blitar 5 

en Toeloengagoeng $, in het geheel dus 

46 gevallen. 

Omtrent 

Ontvangst N. V. Kediri 

Stoomtram Mij. 

De opbrengst bedroeg over: 

Augustus 1940 £ 23400.— 
(voorl. opgave) 

Augustus 1939 £ 32749.— 

(defin. opgave) 

sinds 1 Jao. 1940 £ 145611.— 
(voorl. opgave) 

hetzelfde tijdvak '39 f 172114.— 
(defin. opgave) 

POSTNIEBUWS. 

Posttarieven. 

De nieuwe uitgave.van de Post- 

tarieven, bijgewerkttot Augustus 1940, 

iter vervangingvan de editie van 1939, 

welke nu is komen te vervallen, is 

verschenen. 

In 'het boekje zijn alle tarieven vol- 

ledig vermeld, alhoewel enkele dieo-   

      

  

VERSCHUNT 

DINSDAG €N VRIJDAG 

AGENTEN IN HOLLAND 
PUBLICITEITSKANTOOR ,GLOBE" 

    

ADVERTENTIE TARIEF 
GEWONE ADVERTENTIE : 

1 maal pl. f 0.25 per regel. 2 maal pl. ! 0.20 per 'rogel 
4 maal plaatsen f 0.15 per regel. 

2.9. kleine aankondigingen ( 1.- per plaatsing. 

DINSDAG 10 SEPTEMBER 1940 

sten tijdelijk zijngestaakt. De vermel- 

ding beeftecbter pl ats gehad teneinde 

het boekje volledig te bouden, indieo 

een of meer der gestaakte diensten 

worden heropend. 

Deze tarieven zijn aan het postkan- 

toor verkrijgbaar. 

Buitenlandsch pakketpostverkeer. 

Met ingang van 15 September 1940 

wordt de gelegenbeid weder openge- 

steld om gewone postpakkerten te 

verzenden waar de Vereenigde Staten 

van Amerika, Argentini&, Australische 

Statenbond, Birma, B itsch-Iodig, Br. 

Noord-Borneo, Canada, Ceylon, China, 

Mantsjoekwo,  Curagao,  EBoypte, 

Groot-Brittani&, Hongkong, Fr. Indo- 

Chioa, Irak, Iran, Japan, Macao Ma- 

laya, Nieuw Zeeland, Philippijneo, 

Saoedi, Suriname, Thailand (Siam), de 

Uaie van Zuid-Afrika en nog eenige 

aodere, minder veelvuldig voorkomen- 

de buirenlandsche bestemmingen, waar- 

Omtrent, evenals inzake de verschul- 

digde tarieven, bij de postkantorea 

inlichtiogen kunren worden iongewon- 

nen, 

De 
postpakketten ygescbiedt geheel op ri- 

sico van den afzeoder, hetgeen in en 

door hem in :te wullen eo te onder- 

teekenen verkiaring, welke bij de aav- 

bieding van bet pakket -moet worden 

Overgelegd, moet worder .bevestigd. 

Formulieren daarvoor zija bij de post- 

kantoren verkrijgbaar. 

De risico verklaring houdt in, dat 

de postdienst van elke verantwoorde- 

lijkheid is ontheven zoodat geen aau- 

spraak bestaat op schadevergoeding 

en terugbetaling van geheven porten 

en recbten, wanneer in verband :met 

buitengewone omstandigheden tenge- 

volge van oorlogsmaatregelen post- 

pakketten geheel of gedeeltelijk wor- 

den aangebouden, in beslag genomen, 

vervietigd, beroofd, beschadigd of 

verloren gaan, dan wel wegens ver- 

breking van de postverbinding niet 

vaar bun bestemming kunoen worden 

doorgezonden of deswege worden 

teruggezonden. 

aaoname en verzending der 

Het standpunt, dat ook bij verbre- 

kiog van de postverbindingen de ge- 

heven porten en rechten niet worden 

terugbetaald, berust op de overweging, 

dat de postdienst zijn diensten heeft 

gepresteerd voor z00ver ditin zija ver- 

mogen lag, t.w. hij beeft de admivistra- 

"ie gevoerd, het vervoer- :en naar om 

   

  

   

  

   

                  

     

     

in 5 kleurendruk 

op Schaal 1: 500.000 

Waario opgenomen:   
  

  

op stevig ivoorcarton 

met Cartonnen omslag eo linnen rug, 

all berijdbare wegen 
Kilometerafstanden van plaats tot plaats 
Hoofid-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. 

staodigheden ook de terugzending-ver- 

zorgd over de bionen- en eventueel 

buitenlandsche verbindingen, waarvoor 

betaald moet wordeo, en in vele ge- 

vallen de veraotwoordelijkheid tijdens 

het vervoer gedrager. 

Niet toegelatea ziju de postpakket- 

ten: 

le. met aangegeven waarde en/of 

verrekening : 

welke vrij van rechten zijo uit te 

reiken : 

2e. 

3c. waarvan de waarde van de inge- 

sloten goederen meer dan f 50,— 

bedraagr. Dit laatste houdt ver- 

band "met de deviezenbepaling, 

dat de uitvoer per post de waarde 

van f 50,— per persooa en per 

dag niet mag te boven gaan. In 

bovenbedoelde verklariog wordt 

de afzender aan dit verbod herin- 

nerd, 

Blijkt bij onderzoek door de douane 

op de daarvoor aangewezen kantoren, 

dat dit verbod heeft 

Overtreden, dan wel wordt door de 

douane de waarde van de ingesloten 

artikeleo hooger dan f 50,— gesreld, 

dan wordt het pakket, indien zich geen 

omstandighedea voordoen welke de 

teruggave aan den afzender beletten, 

-teruggezonder. De.afzender biijft ook 

in dat geval aaosprakelijk voor de 

terugzendingskosten, welke zullen wor- 

den verrekend, met de voor de ver- 

zending naar bet buitenland geheven 

porten en rechten, 

Eik ter verzending aangeboden post- 

pakket behoort vergezeld te gaan van 

een adreskaart (meerdere pakketten op 

6€&n adreskaart zijn derhalve niet toe- 

de afzeoder 

gelaten), een stel douaneverklaringen 

en de door den afzeoder volledig in- 

gevulde en onderteekende verklaring 

bovenbedoeld. . Pakjes het 

buitenland zija voorloopig niet toege- 

lateo. 

als baar 

SPORT. 
VOETBAL. 

H.C.T.N.H. Kediri— 
H.C.T.N.H. Sidoardjo. 

6-2. 

Onder leiding van scheidsrechter Bus- 

senius vond op Zondi gmiddag 8 S-pt. 

een ontmoeting plaats tusschen bo- 

vengenoemde elftalleo. H C.T.N H. 

Kediri speelde stukken beter. Dgedu- 

den heelen wedstrijd was de 

“ 

rende 

  

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

DE AUTOWEGEN -ATLAS 
van JAVA MADOERA en BALI 

13.-, 

in totaal 9 aansluitende kaarten compleet bijgewerkt, en 

  

  

Abonnements advertontie gereduceerd tariet. 
LOSSE ADVERTENTIEN BIJ VOORUITBETALING. 

236 Jaarcarg 
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pu vervangen worden door 

»GOLDBERG— 

BLOKANTENNE” 

doosje van nog geta 

250 gram gewicht, dat 

radio - ontvangst 

opmerkelijk verbetert, 

Uw radio zal 

voldoening geven. 

       
    
      

      
   

klein nikkelen 

voortaan veel meer 

De prijs? 14,50, 
Ng dus in bet bereik vao i-dereen. 

Alleen verkrijgbaar bij : 

RADIO 
GOLDBERG 
Java's Grootste Dag- en 

Nacht Radio - Service 

Hoofdstraat 53 - Kediri - Tel. 70. 

Residenislaan 37 - Madioen - Tel. 110. 

  

  

  

ZJ—. 

VENDU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS. 

J.G.W DEKK:RS — KEDIRI -— Telefoon 250 
  

VENODUTIE 
Op 25 September 1940, '.. hvize van den 

W.iEd. H er A. Heybroek 
Hoofdstraat — Keairi, vas meubilair 

Ter 
Overname gevr 

een baby WEEGSCHAAL. 

aa an aan 
Kedirische club dan ook overwegend 

sterker. Ware bet oiet, da: H.C.T.N.H. 

riet complcet uitkwam, dan zou de 

score steilig hooger zija geweest. 

De wedstrijd zelf mag er zijn, 

betgeen moge biljken uit de bevredigen- 

de opkomst van het publiek. 

Schaak. 

Op den 31sten Augustus j.!. had de wed- 

strijd plaats tusschen de plaatselijke 

schaakclub ,,Koedawaning pati" tegen 

de Madioeosche schaakciub ,, Pertama" 

te Madioen. 

De uitslag is als volgt : 

Kediri Madioen 

|. Soemarko — Imam Moersid 1—0 

2. Moekardaoi — Soepabam 0—1 

3. Soemeta — Soerabsa 1-0 

4. Soemadi — Im. Sueradji 1-0 
5. Sidono — Mohd. Kamin 0—1 

6. Soewirjo — A. Effendi 0—1 

7. Tadjib Ecmadi — H, Sidick 1—0 
8. Abd. Soekiman — Mangkoe O—1 
9. A. Soepeno — Sakidjo O—1 

| enz, — &€a eo ander gescbiedde   

10. Sozsdomo — Dorlpana O0—1 
Il. Wasis — Mobd. Samsoed»o O-1 

12. Racoz — Mob. Mberdjan 1-0 

Stand 5—7 

voor Madioen. 

De Luchtbeschermings- 

oefeningen. 

De luchtbeschermingsoefeningen na- 

men op Maandagavond, 2 September 

jay ceo Io bet algemeen 

gesprokeo, kuonen de oefeningen als 
geslaagd beschouwd worden. 

Behoudens enkele gevailen, waarbij 

opgetreden moest worden tegeo enkele 

tokohouders die zich niet hielden aan 

aanvang. 

de voorgeschreven regels inzake het 
afschermeo der lampen, hadden de oefe- 

bingen een vlot verioop gehad. 
Her eo daar gaf de politie aanwij- 

zingen aan aulobestuurders, fietsers enz, 

ter 
verkrijging van een strikte naleving der 

wel voorgeschreven hetgeen 

noodzakelijk was voor een ordelik 

regels,



  

WANT: 
|» 

Siasme vertoond werd en groote 
Kids and Bing”. 

sThese Glamour 

Ht beo uur. 

P. Ouot grandiose muzikale zangschlager 
Ana als BING CROSBY — LOUISE CAMPBELL — 
nieuwste ontdekking en aanwinst op zanggebied. 

Heden en Morgen 1! Sept. 

successen boekte. 

   RICHE THEATER — 
.. 

ris (Meisjes met Ideten) 
met LANA TURNER — ANITA LOUISE — LEW AYRES ea. sterreo. Een METRO meer dan schitte- 

: rende filmschlager, welke zeer zeker een gang naar Riche meer dan waard is. 
vbgr den aanvang van enike filmvoorstelling krijgen wij, het OPTREDEN van den Athleet 

The Silent Hero”, die eenige staaltjes van bovermenschelijke kracht te zieo geeft, eoz. enz. (gedurende 
Aanvang precies 7 u. 10' en 9 u, 45' ».m. 

Donderdag 12 t/m Zaterdag 14 Sept. 

s»IHE STAR MAKER” 
NED SPARKS en LINUA WARE de 

Een flm, welke op alle plaatsen met enorme enthou 
Dit is nu eens viet ,100 men anda giri", doch ,,99 

De grootste groep jeugd-sterren, die ooit tezamen gebracht zijn @n dan nog 400 musicus- 
Aa kanden leiding vao de wereldberoemde dirigent Walter Damrosch. 

Een film, die U beslist moet komen zien! 

  

Waardige wezens.   te leven met de smet van schande en vervloeking. 
Komt, ziet en oordeelt! 

  

MAXIM THEATER 
'Woensdag 11 en Donderdag 12 Sept. 

Het beroemde trio, de 3 mrusketiers in 

.Wild Horse Rodeo” 
Ben film vol wilde actie eo sensatie, welke U de baren ten berge zullen doen rijzen. 

Zie de 3 musketiers in hua grootste avontureofi!m ! 

Vriidag 13 t/m Zondag 15 Sept. 
Warner Bros indrukwekkend en aangrijpeod filmwerk 

. . 2,9 

“Invisible Stripes 
met GEORGE RAFT — WILLIAM HOLDEN — HUMPHREY BOGART 

Een fiim met een zeer mooi verhaal, vreemd, treffend, welke gaat door het hart van deze beklagens- 
Drie mannen en een meisje gebonden door onzichtbare banden en gedoemd om voort 

Een film welke een ieder zal ontroeren | 

(Voor ceuwig gebrandmerkt) 
— JANE BRYAN e.v.a. 

  

verloop der oefeningen. We hebben 
den indruk, dat de diensten voor hun 

taak berekend zijo. 

De belangrijkste dezer oefeningen, 

waren die van Vrijdag, met name de 

Algemeene Oefeningen der L. B. D., 
waarbij de afdeelingen Roode Kruis en 

Brandweerdienst in actie kwamen. 

Verondersteld werd, dat er op de 

alloon? een buis door een bom werd 

getroffen en daarbij gewonden vielen 

te betreuren. Voor dit doel was inmid- 
dels etn buis van gedek op de aloon- 

aloon opgetrokken. 

Het huis stond in lichte laaie. De 

ngewonden" lagen op den grond 

verspreid. Elf brancards arriveerden 

op de plaats des onheils, om de ,,ge- 

wonden” naar het ,,noodhospitaal” 
te vervoeren, Binnen 10 minuten na 

het uitbreken brand 
verscheen de eerste motorbrandspuit, 

20 miouten daaroa nummer 2 en 25 

miouten later volgde de handbrandspuit. 

van den 

Onder leiding van Dr. Pattiradjawa- 

ne en Zr. Meyer werdea de ,,gewonden” 
door de transportcolonne verbonden 
en daarna naar het Raadhuis, dat tij- 

dens deze oefeningen als noodhospitaal 
diende, getransporteerd. 

Het was een indrukwekkend schouw 
spel. 

We zagen den Burgemeester, de 
Commissaris van Politie, het Hoofd der 
L.B.D., den heer Obertop, den heer 
Stelter, Hoofd der Brandweerdienst 
vao de L. B.D., ale Commandanten 
der L.B.D., Dr. Pattiradjawane, mevr. 
Pattiradjaware, Zr. Meyer, Dr. R. 
Kodijar, residentiearts, padvinders, die 
belast waren met ordonnanswerk. 

Zaterdagocbtend om 7.15 u. weerklock 
het laatste sirenegeloei, ten teeken dat 
de luchtbeschermingsoefeoingen geein- 
digd waren. 

RICHE THEATER. 

Heden 10 en Woensdag II Sept. 
Voor den aaovang van elke voor- 

stelling van de film 

»THESE GLAMOUR GIRLS” 

(Meisjes met Idetn) 
Optreden van den beroemden athleet 

»The Silent Hero” gedurende een uur. 
Staaltjes bovenmenschelijke 

kracht! Werkelijk iets bijzonders! Iets 
buitengewoons, zooals nog nimmer in 

van 

Indie werd te zien gegeven! Voor het 

eerst in Kediri. Wij raden een ieder 

aan, deze speciale attractie vooral niet 

te missen, 

MAXIM THEATER. 

Woensdag II en Donderdag 12 Sept. 

Bob Livingston — Ray Corrigan — 

Max Terhune, de beroemde 3 mus- 

ketiers in hun nieuwste film 

»WILD HORSE RODEO." 

Eeo film vol wilde actie en sensatie, 
welke U de haren ten berge zullen 
doen rijzeo. 

Zie dit vermetele drietal in bun 

grootste avonturenfilm, niets dan actie 

».. Sensatie , ...opwinding ... 

eeo siap moment. 

. z0nder 

Politienieuws. 

Op den openbaren weg Aloor-aloon- 

straat had tijdens de lucbt-verduistering 

(luchtgevaar aaowezig:) 9.05 uur nz- 
middag een aanrijding plaats tusschen 
een vrachtauto met aanhangwagen, 

waarvao het nummer niet bekend is 
(daar de vrachtauto is doorgereder) eo 
een dogkar No. 41/G. K. bestuurd door 
D, woo. te Kalombo, waardoor ge- 
noemde dogkar licht werd beschadigd. 
Persooniijke ongelukken badden niet 
plaats. 

M, S., won. te Bandarlor doet aan- 
gifte, terzake diefstal middels ondergra- 
ving van lijfsgoederen ter waarde van 

f 0.80 alsmede een portemonuaie in- 
houdende contanten ad. f 4.75, 

S., won, te Modjoroto doet aangifte. 
terzake diefstal middels ondergraving, 

Op den openbaren weg Bandjaran- 
straat, botste een Sedan auto No. AG 
80 bestuurd door Mevrouw H., won. 
aan de Hoofdstraat alhier door cigen 

van goederen ter waarde van f 1.35. 

Onvoorzichtigheid tegen de spandraad 

van een aldaar staande Aniem-paal 

Persoonlijke ongelukken kwamen niet 
voor. 

Tegen K, won. te Bangsal werdp. v, 

opgemaakt, terzake diefstal van 2 bor- 

den ter waarde van f 020 ten nadeele 

| van B. S., wor: te Bangsal. 

Op den openbaren weg Bandarlor 

had een aanrijding plaats tusschen de 

personenayto k 2428, .bestuurd door 
M. en de bestelauto A. G. 1727 bestuurd 
door A., won. te Ringiosirah : de auto 
L. 2428 werd licht beschadigd. Persoon- 
lijke ongelukken kwamen niet voor. 

Weer en bedrijf. 

In de suiker. 

Kediri: 

In de afgeloopen periode bleef het 
weer droog, terwijl weinig bewolking 
optrad. Io den staanden aanplant bleef 
de toestand vrijwel stationnair. De stand 
van den jongen a@anplant is alleszins 
bevredigend, het gewas ontwikkelt zich 
goed, al begint hier en daar de water- 
Voorziening minder goed te worden, 
Plaatselijk cam in den ouden aanplaat 
de aantasting door stengelschildluis eeni- 
gen omvang aan, terwijl op vele plaat. 
sen bacteriosis zich voordeed, zij het 
over het algemeen in beperkte mate. 
In het Djombangsche kwam plaatselijk 
kalimatiziekte voor. 

Reserve- en dienstplichtigen 
zeemacht. 

Blijven in werkelijken dienst. 

Blijkeos een bericht in het Soer. Hbl,   is bij gouvernementsbesluit bepaald, dat 

  

  

met dien verstande,   
LN 

LEESBIBLIOTHEEK 
De abonnementsgelden bedragen : 

f 1,— per maand voor 6£n boek 
f 1,75 per maand voor twee boeken tegelijk 
f 2,50 per maand voor drie boeken tegelijk 
dat UI z00 dikwijls moogt ruilen als UI wilt 
Indiea U duseen abonnement voor &£n boek 
heeft, waarvoor U &€n gulden betaalt e» U 
tuilt het boek iederen dag, dan betaalt U 
voor 30 boeken toch niet meer dan &n 
gulden. 
Wordt lid van -— 

DJABA KOTTA 
Ked. Snelpers Drukkerij, 
  

  

de reserveplichtigen en de dieostplich- 
tigen van de Zeemacht, behoorende tot 

de Januari-ploeg 1939 van buitenge- 

wonen in werkelijken dienst zu!len wor- 

den aangehouden. 

Voorts zullen zij, die nog geen bui- 

teogewone oproeping ontvingen alsnog 

cen oproepiog krijgen. 

       'Zooals bekendiis, zullen eerstdaags 
te Batavia besprekingen worden ge- 

houden over de'ecoromische betrek- 

kingeo tusschen Japan Neder- 
landsch-Indi8. Over de voorgeschiede- 

bis en de besprekingen zelf deeit het 

hoofd van den Regeerings Publiciteits- 

dienst het volgende mede: 

en 

  

Benigen tijd na bet uitbreken van 

den oorlog tusschen de Geallieerden 

en Duitschland, heeft zich een scbrif- 

telijke gedachtenwisseling ontwikkeld 

tusschen de Nederlandsche en de Ja- 
pansche Regeering over een aantal 
economische vraagstukker, door de 

  

De a.s. conferentie, 

Tusschen Japan en Ned.-Indis. 
    

Ben dezer dagen lazen we in bet Soer, 

Hardelsbl. het ondervolgende : 

  

Aftdeeling Radio 
  

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, 

J—————. —— 

nu 

2. — 

BOERDERIJEN .SCHRAUWEN“ 
KEDIRI WATES 

MULOWEG /MADJENANG ' 
Telefoon Ked. No. 225 PERCEEL-PAKISSADJI 

  

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. 

    

, : | 1 1 ) | 

Nog alitiid in voorraad. 
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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, versch 
en tegen scherp corcurreerende, dus 

beneden Soerabaiaprijzen, 
te leveren. 

N.V. KEDIRISCHE SNELPERSDRUKKERIJ 
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veranderde omstandigheden opgewor- 

pen. Deze vragen hadden meer in het 

bijzonder betrekking op het handelsa- 

verkeer tusschen , Japan en Neder- 
landscb-lodig, waarin uiteraard door 

de erostige wereldgebeurtenissen. ver- 

andering waren gekomen, die eenzeker 

overleg outtig maakten. 

Toenemend handeisverkeer. 

In het algemeen kan worden ge- 

zegd, dat dit scbrifcelijk overleg weinig 

moeilijkheden opleverde, daar immers 

van Japansche zijde een vergroote af- 

name verschillende ia Neder- 

landsch- Iodi# voortgebrachte grondstof- 

fenalseen van belangrijkste desiderata 

werd gesteld, terwijl van onzen kant 

steeds naar vergrooting van onzen 

export paar Japan is gestreefd. Welis- 

waar is daarbij in den loop der jaren 

de amandacht van bepaaide exportpro- 

ducten naar anderen verschoven, doch 

in algemeenen zin kao het voor Ind:& 

siechts voordeel beteekenen, wanneer 

het zijn uitvoer naar dit nabuurland 

kan verbeteren, Daartegenover ston- 

den, vooral in recenten tijd, de nood. 

zaak van behoefte aan een 

grooteren invoer van bepaalde Japan- 

sche industrieproducten, zoodat ook in 

dit opzicht het onderling verkeer toe- 

van 

en de 

Mondelinge gedachten-wisseling. 

Tenslotte is de wenschelijkheid op 

des voorgrond gekomen te Batavia 

mondelinge besprekingen te voeren 

over deze onderwerpen. 

De Japanscbe Regeering heeft voor 

deze besprekingen aangewezen baar 

Minister vao Handel en Industrie, de 

heer K. Kobayasbi, die zich begin 

September heeft scheep begeven en 

omstreeks 11 of 12 dezer te Batavia 

zal arriveeren. Zij beeft daarmede blijk 

gegeven aan de economische verhou- 

dingea tot deze landen cen groote be- 

teekenis te hecbten en het kan van 

Nederlandsch en Nedelandsch-Indisch 

standpuot slechts voldoening geven, dat 

een zoo deskundige figuur tevens staats- 

man voor dezen arbeid werd uitgekozen, 

Van bijzondere beteekenis is daarbij. 

dat tijdens zijn rijke loopbaan de heer 

Kobayashi aan het hoofd heeft gestaan 

van verscbillende industrieele groot- 

bedrijven, waar bij een uitgebreide 

ervaring heeft opgedaan en van de 

tigenschappen van een uitstekend za- 

kenman heeft kunnen blijk geveo. Het 
zal de besprekingen ongetwijfeld ver- 

gemakkelijken, pu zij zullen worden 

gevoerd door iemand, die de eischen 

van regelmatige en billijke economische 

verhoudingen niet alleen io theorie kent, 

doch ook in de practijk heeft leeren 

waardeeren. 

Beteekenisvol gebeuren, 

la verschilleode richtingen worden 

thaos in Nederlandscb-Indie voorberei- 

dingen getroffen om dezen Japanschen 

vertegenwoordiger te ontvangen en het 

apparaat in het leveo te roepen, ten- 

tinde de besprekingen z00 vlot mo- 

gelijk te doen verloopen. De aanwijzing 

door de Kroon van een onderhandelaar 

van oozen kant kao ieder oogenblik 

worden verwacht, terwijlin bet gebouw 

Koningsplein West 2 een passende 
plaats van bijeenkomst wordt ingericbt. 

Het spreekt vanzeif dat deze onder- 

handelingen een belangrijke gebeurtenis 

vormen, ook al mag worden verwacbt, 

dat zich ten eaozien van de verdere 

ontwikkeling vao de betrekkingen tus- 

schen beide laodea op ecoromisch ge- 

bied weinig ernstige moeilijkhedeo zullen 

voordoen, aangezien een toeneming van 

het verkeer voor beide partijen van 

voordeel is, terwijl deze besprekingen 

buiten de politieke onpassirg van Ne- 

derlandsch-Indi& aan de gevolgeo van 

de gevolgen van voorafgaande ccisis- 

jaren en van de thans wederom sterk 

veranderde omstandigheden maakt het 

ons bovendien mogeiijk om op ieder 

onderdeel van het 200 ruime veld van 

productie, handel ea verkeer, en reke- 

ning houdende met het groote belang 

voor ons van goede, veelzijdige han- 

delsbetrekkingen met vele landeo, op   

BETERE MANIER 
van Koek Bakken 

en Garneeren 
Inlichtingen worden gaarve verstrekt 
door 

Mevr. T.I. KHO 
Ngadisimo II 

KEDIRI. 
N.B. - Diverse taarten op bestelling | 

verkrijgbaar vanaf f 2,50. 

duidelijke en voortvarende wijze het 

bereiken van een bevredigende over 

cenkomst na te streven, ulk een over- 

    

cenkomst kan worden gezien als een 

onderdeel van de door de Indische 

Regrering gevoerde welvaartspolitiek, 

die rust op de twee peilers van ver- 

sterking van eigen economisch kunven 

en vergrooting van bet ruilverkeer met 

die landen, waar wij steeds een goede 

en bevrieode markt voor onze voort- 

brengselen en een voorraadschuur voor 

de vervulling van orze behoeften heb- 

ben gevonden. 

  

Nederlandsche vluch- 
telingen. 

Wederom te Tg. Priok 

gearriveerd. 

Volgens het Soer, Handelsbi. was op 

Zondagmorgen j.l. wederom een der- 

tigtal, uit Engeland afkomstige Neder- 

laodsche vlucbtelingen in Tandjong 

gearriveerd, na eeo reis van precies 

zeven weken. Velen van hen genoten 

van de Nederlandsche regeering in 

Londen tep aanzien van de passage- 

kosteo dezelfde faciliteiteo, als reeds 

eerder hier gearriveerde Nederlanders, 

een voor.chot op girosaldi of spaar- 

baokboekjes, met verplichting tot te- 

rugbetaling, zoodra zij io lodi8 daartoe 

io staat zijo. 

Tot Singapore werd de reis per 

Engelsche scheepsgelzgenheid gemaakt. 

Onderweg werden zeven bavens aan- 

gedaan, en de Nederlanders mochten, 

met siechts &€n uitzondering, overal 

aan wal. Ia eeoe haven, waar zulks 

niet hetgeval was, kregen zij nog eens 

cen laatste beeld van het woeden van 

den oorlog, op dezelfde wijze als de 

meesten van hen reeds in Holland 

zelf hadden aanschouwd. 

Sowvenir. 

Ben luide koal trok hun aandachbt, 

ea omboog kijkeod zagen zij een vijan- 

delijk toestel door het afweergeschut 

vernietigd, omlaag storten. De beman- 

ning of misschien een deel ervan, stelde” 

zich met paracbutes in veiligheid, Hier- 

door konden zij op hun verdere reis 

nog een moole herinnering met zich 

meedragen aan de paraatheid, die En- 

geland, niet alleen in zija eigen land, 

maar ook daar buiter, ten toonspreidt 

en ongetwijfeid uiteindelijk tot de over- 

wiaoing moet voeren. 

Commando overgenomen. 

Ben tweede evenement vormde bet 

onderweg aan boord remen van een 

250-tal schipbreukelingen. Ergens op 

zee kreeg het schip bericht, dat op eeo 

bepaalden koers moest worden gevaren 

om schipbreukelingen op te nemeo. De | 
  

  

ac 

    

'Radioluisteraars: ' 
wordt lid van den Bond van Radioluiste- 
raars in Nederlandsc h-Indis (B.O.R.A.N.I) 

U dient daarmede Uw eigen en het 

: algemeen belang. 

Inlichtingen bij den Secretaris, 

J.P. Coenweg 27. 
Batavia -C. 

  

gezagvoerder vertrouwde het evenwel 

Diet, en wilde aan den oproep geen 

gzhoor geveo, Aan boord bevorden 

zich echter Bogelsche officieren, die 

zoodra zij van bet bericht kennis kre- 

gen, het bevel over het schip overna- 

men, en opdracht gaven naar de Op: 

geven plaats te varen. Zulks was uiter- 

aard mogelijk, daar ook de kocpvaardij 

thans aan de orders van de Admirali- 
teit moet geboorzamen. 

Ter plaatse aangekomen, bleek van 

cen val geen sprake. Een groot passa- 

giersschip, vaa 18.000 tor, had een 

sanvaring gehad, en om hulp geseind. 

Toen het schip, waar de vluchtelingeo 

mee reisdeo, daar aaokwamen, lag er 

reeds een Britsche kruiser. De opva- 

reoden biervaa zorgden voor 't over- 

brengen van de passagiers van bet 

aangevaren schip, en eerst toeo dit 

achter den rug was, kreeg de gezag- 

voerder van de te hulp gekomen boot 

zijn commando weer in handen. 

Voor het overige bad de reis een 

vlot, zij het eentonig verloop. 

Af en toe beving den passagiers een 

hevige scbrik, als 

manschappen vao bet aan boord op- 

zij plotseling de 

gestelde gescbut snel zich naar bun 

posten zagen haasten. De eerste indruk 

was natuurlijk, dat er onraad was doch 
telkens bleek al spoedig dat het voor 

oefening was. 

Evenals de Italiaansche vloot, huldigt 

dus ook de Enge'!schman 'tadvies: ,,sa- 

fery first”. Zij het dan datertoch nog 

een groot verschil bestaat in de wijze, 

waarop deze veiligheid wordt gezocht. 

  

   

      

    

NEEMT NU EEN 

Pas onfvangen 
Wollen artikelen 

  

Wolleo Jumpers | Wo'len Sokkzn 
Ne SP Yaa » Brockjes 

mn Vesten 2 Baby 

- Mutsen »  Mantels 

Brei katoenen 

». pennen 
» saa'den 

en Haak penneo. 

MIYAKO 
Te', No. 29 Kediri. 

PROTESTANTSCHB KERK 

Hollandsche Kerkdiensten. 

(15 Sept. "40 Blitar 

T. Agoeng 
Ou. vm. 
Ou... 

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

Kediri 8u.o.m, 

29 Sept. 40 Paree 9 u. v.m. 
ltar '” Gu,o.m. 

Sa ea na aa 

Malcische Kerkdienst. 

H. B, Matulessy. 

15 Sip. 40 K diri 
Kertosn. Yu. nm. 

22 Sept. 40 Trenyg!. Ou, v.m. (Dooph. 
T. Agoeng 4.u. n.m. 

Yu. v.m. 

29 Sept. 40” Midioen 1030 u. v.m, 
Ngawi tu. om 

2 Oc'. 40” Kediri 6.30 u. n.m. 

Voor Zending, 

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

OOST - JAVAANSCHE KERK 

  

JAVAANSCHE DIENSTEN. 

lederen Zondag, 9 uur v.m. 

Te Kediri (Baioewertistraat), Bhtar, 
Toeloengagoeng, Ngardjoek, e, a, te 
Paree 730 uur nm. 

  

  

OLYMPIA 
Schrijfmachines blijven toch al- 

  

tijid aan de spits. Deze wereld- 

beroemde Duitsche machines kunt 

U tegen bijzondere afbetalings- 

conditie te Kediri, ALLEEN 

krijgen bij de 

N. V. Ked. Snelpers 

Drukkerij 
    
ABONNEMENT OP 

3 | 

De 
MODE 
REVUE 

MET EEN DUBBEL AANTAL 
RADERPATRONEN 

  

  

      

  

LUCHTBESCHERMING 
Beveiligt. U tijdig!! 

Wijj leveren : 
| 

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

RESIDENTIE APOTHEEK KEDIRI 
No. 52. TELEFOON 

  

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Zondag. 

te Kediri Je H. Mis 6 uur v.m. 
2e H. Mis 7.30 uur v.m. 
Lof 5.30 uur om. 

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

O derricht Kath. Javanen 6 uur D.m. 

Penanaman anemia maa 

PETROMAX COMFOR EN. 
Wij ontpakten zoojulst 

  

ce Nieuwe 

Modellen 1939 

en noodigen U uit tot een be- 
zichtiging dezer 

Schitterende en Practische 

Petromax Comtoren, 
Verkrijybaar bij : 

Toko Wed. 

Tan Bing Wie 
Kentengstraat No. 290, 

KEDIRI, Tel. No. 149, 

  

TENG HONG TJIANG 
YENDUHOUDER —  COMMISSIONNAIR 

MEUBELMAKER 

TRANSPORT — ONDERNEMING 
KEDIRI — Klentengstraat €4 — Telaf, No, 107 

— 

GROOTE COMMISSIE VENDUTIE 
op Dinsdag 17 September 1940, 

9 uur v.m. 

NItUWt SHOWROOM 

Hoofastrast Kediri, 

Io onze 

Gelegeoheid tot bijbrengen 
van goederen. 

Boleh titip barang-barang 
  

Mooie huisvendutie. 
V.ijdig 27 September 1940, 

V.m. 9 uur 

ten buize van den W IFdelen 

JW. LEEFLANG. 

Gep. plarter, 

Madjenang — Kediri. 

Heer   
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Budteniaatsoh overeicht overgenomen tatt het “Deer. bia. 

  

  

Gedurende drie uren bombartieerde de R.A. F. Hamburg : 

volgens waarnemingen is de aangerichte 

schade :zeer groot. 

——- 

Inleiding voor inval ? 
Londen, 9 Sept. (Reuter). Het mi- 

nisterie van Luchtvaart meldt, dat een 

groote groep Britsche bommeowerpers 

in dea nacht van Zondag op Maan- 
dag gedurende ruim drie uren een 

geconcentreerden aannval op Hamburg 

uitvoerde waarbij salvo na salvo zwa- 

re bommen werden uitgeworpen, als- 

mede honderden brandbommen. 

Voorbereidende aanvallen ! 

Bazel, 9 Sept. (Reuter). Volgens den 

Berlijoscheo correspondent van de 

»Basler Nachrichten” verklaren offi- 

cicele Berlijnsche kringen, dat de aan- 

vallen op Londen niet alleen bedoeld 

zijn als vergeiding, doch ookals voor- 

bereciding voor een algemeen offensief, 

ea een mogelijken inval. 
De aanvallen moeten het Britsche 

moreel en de Britsche strijdlust ver- 

zwakken, 

Geen militair pact besproken. 

Londen, 9 Sept. (Reuter). Uit Mos- 

kou wordt gemeld, dat het Russische 

persbureau ,Tass” gemachtigd werd 

categorisch te ontkennen, dat op de 

conferentie te Ziirich het sluiten van 

een pact tusschen Rusland, 

Itali#, Spanje, Japan eo Duitschland 

zou zija besproken. 

Dit be: :ht wordt puur verzinsel 

van de Duitsche propaganda genoemd. 

militair 

Japansche eischen verworpen. 

Londen, 9 Sept. (Reuter). Volgeos 
den diplomatieken correspondent van 
Reuter vernam deze van gezaghebber- 
de kringen te Londen, dat de Fran- 
sche autoriteiten van Indo-China de 
Japansche eischen niet hebben aan- 
vaart. 

Enkele Japaosche troependeelen gin- 
gen tot grensschending over, docb 
deze incidentan konden zonder ge- 
vechten worden geregeld, dank zij het 
tactvolle optreden van een Fransch 

| officier. 
  

De aanvallen op Londen. 

Londen, 9 Sept. (Reuter). Het ,all 

Clear” sigoaal weerklonk te Londen om 

04.38 u. GMT, »a een alarm van 9'/, 

uur, hetgeen een record is. 

Gemeend wordt, dat hedenochtend 

vroeg vijandelijke vliegtuigen boven 

drie steden in het Noordoosten en &&o 

io de Midlands waren. 

New York, 9 Sept. (Reuter). De 

.New York Times" deelt mede, dat 

volgens gezaghebbende kriogen te Ber- 

lijo bet Britscbe luchtdoelgeschut onge- 

loofelijk accuraat is: meo beweerde 

echter dat dit het werk der Duitsche 

bommenwerpers geenszios bemoeilijkt. 

De slachtoffers 
Londer, 9 Sept. (Reuter). Het mi- 

nisterie van Lucbtvaart meldt, dat bij de 

luchtaanvallen op 7 dezer 306 personen ' 

werden gedood, en 1337 ernstig werden | 

gewond. 

Men verwacht niet, dat het aantal 

slachtoffers van de aanvallen op 8 dezer 

hooger zal zijo. 

De jongste aanval. 

Londen, 9 Sept. (Reuter). Het com- 

musigu€ van bet ministerie vao Lucht- | 

Vaart en het ministerie van Binoenland: . 

sche Veiligheid meldt, dat de rapporten | 

over den afgeloopen nacht de schade 

nog onvolledig weergeven, doch enkele 

bijzonderheden kunneo reeds worden | 

medegedeeld. 

De aanvallen waren hevig. eo duurden 

den gebeelen nacht voort. 

Op grootLonden hadden wijdver- 

Spreide bombardementen plaats, mee- 

rendeels in her wilde weg. De schade | 

is groot, em omvat vele doelen van j 

karakter, ioclusief drie 

ziekenhuizen en twee musea, 

FEUILLETON 
SPAANSCHE DUKATONS | 

(Spanish Doubloors) 

Uit het Engelsch d 

Diet- militair 

van 

Camilla Kenyon 

8) 
Ik bette baar voorhoofd met eau- 

de-Cologne, bield haar hand vast, 

kortom ik deed alle -dingen, die ge- | 

woonlijk in zoo'p geval gedaan wor- | 

den, terwifl Miss Browne, die ceni 

stoel vlak maast bet bed geplant bad | 

en pertinent weigerde om een duim- | 

breed op zij te gama, verwoed zat toe || 

te kijken, als een gorgoon, wier prooi | 

Onder Ihaar handen of liever haar | 

Oogen uit, weggekaapt wordt. 

1 

ID hervat, spoedig nadat 

4 inviel. Zij duurden den gebeelen pacht 

| iotensieve aanval 

'| stem, 

Pet aental siachtoffers kan nog niet 

worden opgegeven, doch men verwacht 

ntet, dat het hooger zal zijn dan van 

7 dezer. 
De havens aan beide zijdea van de 

rivier werden weer blootgesteld. san 

herhaalde hevige bombardementen met 

brisant- en brandbommen. Ben aantal 

braodeo brak uit. Vele werden gebluscht, 

andere is men vrijwel meester. 

Londen is wederom het vooroaamste 

doelwit van den vijand geweest, en de 

bevolking doorstond de worstheid van 

de laatste nacbtelijke aanvallen met 

bewondereoswaardige moed en vastbe- 

radenheid. ' 

Communigut. 

Londen, 9 Sept. (Reuter). De mi- 

nisteries van Lucbtvaart en Binnenland- 

sche Veiligheid verklaarden in een heden 

gezamenlijk uitgegeveo 'communigut 

het volgende : 

pln den afgeloopen nacht werden de 

vfjandelijke luchtaanvallen op Londen 

de .duisterois 

voort. In dit offensidf gebruikte de 

vijand opeenvolgende 'kleine groepen 

Vliegtuigen, welke onafbankelijk van 

elkaar opereerden en bommea uitwier- 

pen over een wijdverspreid gebied in 

het Londendistrict. Op geen enkel 

oogenblik gedurende den nacht is een 

gedaan door een 

groote groep vijaadelijke vliegtuigeo. 

Oons luchtafweergescbut is voortdurend 

in actie geweest. De aanvallen waren 

opoieuw 2richt op bet geb'ed langs 

de Theems. Eco aantal 'branden ont- 

stond hier. Bidersin Londen resulteer- 

den de vijandelijke aanvallen in bracden 

op vele plaatsen ea “ijdelijke .onder- 

keer bet koudwatercompres aan 'tver- 

schen was, werd m'n aandacht p!otse- 

ling afgeleid door een regelmatig rij- 

zende en dalende beweging, welke het 

schip censklaps begon te maken. Het 

eerste oogenblik was ik z00 geschrok- 

IT iken, dat tk 'het compres uit mijo hao-! 

(den liet vallen, maar toeo keerde ik 

Il ame om sen rende ide ikajuittrap op. 

(Op het dek, wlak voor de trap, 'lag | 
mmijo bagage en op een afstand van 

teen meter of twintig zag ik bet lichte 

ilibootje met zija twee bruine roeiers 

vlug over bet deinende water heen 

wegschieten in de richting van den 

wal. Eo wat de ,Rufus Saith” betrdf, 

ze had zich een kwart slag omgekeerd 

op de open zee af. 
Ik rende zoo hard ik kon naar'ach- 

iteren, waar ik den kapitein met een 

die veel weg bad van een   Jutst toen ik voor den z00veelsten ' #cenigszias schorren -misthoorn, orders 

| 
Hamburg gebombardeerd. | 

ken stevende nu met -een 'fiivke vaart' 

breking wan: ale pubitoke  utenter, 
#ancjenljke sebade aan buiren-eD-opeo- 

#enikdere weFklasiig worden afgelegd”. 

Na den aanval. 

“bood 'heden “bj 'het aanbreken van den 
dag een ongewonen aanblik, toen de 

bevolking de publieke en andere schuil- 

plaatsen verliet. Waar zij den gehee- 

'len rmacist had doorgebracht, om te 

zien welke schade was aangericht aan 

de gebouwen in de nabijheid. Vele 

menschen werden, toen zij in het cea- 

trum van Londen waren, 

door de vijandelijke aanvallen en wa- 

ren niet in st#at naar hun buizen in 

de voorsteden, terug te keeren. 

Toen de bevolking zich een weg 

zocbt over bet gebrokea glas en de 

puinhoopen, “moest identificatie- 

kaarten toooeo,alvorens zij gebouwen 

mocht binnengaar, welke min of meer 

onbescMadigd wareo. Vijf jonge vrou- 

wen worden vermist, tengevolge van 

het bombardeeren van een ziekenhuis 

in her centrum van Londen. Aodere 

personzn in het ziekenbuis zijo gewond. 

Een bom welke twee huizen in het 

Noorden van Londen verwoestte, deed 

een stilstaaode leege autobus omhoog 

Vliegen, tegen den gevel van een.aan 

den kant staand huis op, zoodat de 

radiator bijoa' bleef hangen io de 

tamen van de tweede verdieping. 

. 

Overvallen 

zij 

» 

De aanval op 
Hamburg. 

Londer, 9 Sept. (Reurer). Het minis- 

terie van Luchtgaart verklaart. dat de 

bommenwerpers van de R.A F. ondanks 

hevig lucbtdoelvuur en felle zoeklicht- 

bundels, “dichte en veel 

  

mistbanken 

durend elkander aflossende, boven bet 

ten, waarbij zij op methodiscbe wijze 

bommen op de deelen wierpen. 

Herhaaldelijk werd waargenomeo, hoe 

zware bommen op kaden en haven- 

installaties ootp!often. De Blohm und 

Voss-werken werden door vele brisant- 

bommen getroffev, 

Vele branden brake uit : sommige 

werden spoedig gedoofd, andere brand- 

den fel. Dz bemanning van een bom- 

menwerper zag loodse» en een station 

op den Noordelijken oever braoden: 

cen andere constmteerde een brand bij 

Hansabafen, en een derde een brandibij 

Altona. 

De bemanniug van een der eerste man- 

vallende toestellen zag va het uitwer- 

pen van brisaotbommen twee branden 

aan den Noordelijken oever nabij den 

ingang van den Elbe-tuonel. Andere 

vliege.s zagen bommen ontploffen 

tusscben de havengebouwen, terwijl 

hevig luchtdoelvuur voortduurde en 

tieotallen zoeklichtbundels langs den 

hemel fli:sten. 

boorde geven, 

»Kapiteio,” riep ik. ,Laat stoppen 

asjeblieft. Mijo tante en ik moetennog 

baar den wal terug.” 

Bij 't hooren van mijn opgewooden 

stem draside bij zich op zijn eeneo hak 

om en 'kcek mij met zijn grof 'bruia- 

rood gezicht verwoed aan. 

»Stoppen zegt.de'jufltouw, stoppeni!" 
tierde bij. Desk je dat ik bier 'in de 

haven aan 't spelevaren kan blijveo 

totdat je tante met haar appelflauwtes 

klaar is? Je bent aau boord gekomen 

zonder 't me te vragen en nou moet 

je maar mee met dejrest van 't stel- 

letje. We gaan naar 'Frisco en onder- 
weg pikken we Leeward Island op, 

dat is de afspraak, en 'ieder die Diet 
mee wil gaan, .geef ik permissie om 

overboord :te springen." 
En z00 kwam .het, dat ik .tegen wil 

en dank meeging naar Leeward Island.   

bare en bandelsgebouweo. Spoedig zdl | 

  

Londen, 9 Sept. (Reuter). Londen ' 

grondoevel, gedurende drie uren, voort- 

groote bavengebied van Hamburg kruis- | 

  

De mebting van Maniu. 

Boekarest, 8 Sept. U. P.). Eeo ver- 
slaggever vao United 'Press 'had cen 

onderhoud aset den Roemeenschen- 

boereo-leider Maniu,—die het initiatidf 

Dam tot verzet tegen den afstand van 

“Transsylvani£# aan Hongarje—in ziju 

woning .te Boekarest. 

Maniu onthulde daarin voor de cerste 
maal, dat hij op 31 Augustus, toeo bij 

cen onderhoud met ex-Koning Carol 

had, den vorst Itad aangeraden afstand 

vao dea troon te doen en onmiddel:ijk 

bet land te verlaten, daar er een storm 

te verwachten was. 

Maniu zeide, dat de Koning lacbte 

ea opmerkte, dat bij z00 pessimistisch 

niet was. Maniu zeide deo Koniny, dat 

bij hoopte, dat hij — Maniu — ongelijk 

bad. 

Over het huidige regime onder gene- 

raal Antonescu was Maniu uiterst ge- 

reserveerd. Hij zeide slechts, dat gene- 

raal Antonescu een energiek man was, 

die ket goed meende. Hii gaf een aao- 

wijzing, dat hij bet oiet eeos was met 

ber dictatorschap van den generaal. 

Toen hem werd gevraagd, of hij 

meende, dat de IJzeren Garde voldoende 

sterk was om aan “de macht'te komen, 

schudde Maniu het hoofd, keek lang- 

zaam op en zeite toer, dat dat een 

moeilijke vraag was. 

Toeo de verslaggever van United 

Press Maniu vertelde van de beschieting 

van ex-Koning Carol's trein aan bet 

station te Timisora, baalde Maniu de 
schouders op, glimlachte en zeide: 

ulet was ee natuurlyk gevolg van de 

gevoelens vao bet voik”. 
. 
.. 

Duitschland. 

De sanvallen op Berlijn. 

Berlijn, 9 Sept. (U.P.). De Duit- 

sche autoriteiteo zeggeo, dat Britscbe 

vliegers met onbeschaamde noncbalan- 

ce te werk gaan. 
Zij vliegen op 100 Meter hoogte 

rustig door het spervuur, en werpeo 

bommen en parachutefakkels uit. 

Een Britsche bommenwerper ronkte 

over ,Unter den Linden” en wierp 

een fakkel, zoodat in het groenwitte 

licbt de kanselarij van Hitler ea. ge- 

bouwen goed zichtbaar wareo. 

Berlijn, 9 Sept. (Reuter). Berlija 

bereidt zich voor op krachtige aanval- 

len van de R.A.F. Instructies worden 

aan alle gezinshoofden gezonden om 

hun gezinsleden 's avonds binnenshuis 

te houden, 
Arbeiders werden geadviseerd vroeg 

naar bed te gaan, teneinde voor mid- 

dervacht wat slaap te gevieteo. 

Nteuwe golf van arrestaties. 

Lorden, 9 Sept. (Reuter) Te 

Londer werd bericht ontvangen inzake 

cen niewe golf van arrestaties in Bo- 

hemen en Moravis. 
Volgens Tsjechoslovaaksche kringen 

te Londen werden de laatste dagen 

te Praag 150 en op bet platteland 500: 

Tsjecheo gearresteerd, -meerendeels : 

vroegere aanhangers van Benesj of 

HOOFDSTUK II. 

Apollo en de rest. 

De ,Rufus Smith", een jachtboot 

van de vliegende vaart, was door de 

Harding Browse expeditie gecbarterd, 

om haar naar Leeward Island te bren- | 

gen, een -eilandje, dat ten Westen van 

|| Canada op sen afstand van .ongeveer 

driehontlerd zeetmijien ligt en dat 'ge- 

Imakkelijk op #raar iditreis :door de'boot 

nangedaan kon worden. Het was een 

betrekkelijk klein, :morsig uitziend 

vaartuig, dat z00 "Vitsluitend op lading 

vervoeren gebouwd was, dat ik me 

van het begin af verwonderde, waar 

'het-grootste gedeelte van de beruan- 

ning, :en in -dit geval van de passagiers, 

zicbzelf wegstouwde. Mijo tante en 

'Miss Browne deelden samen een kajuit | 
ter groote van een flinke pakkist -en, 

na een hevigen woordeostrijd tusschen |   :den kapitein -eo-den stuurman, -pakte 

leden der vroegere socialistische par- 

tijen: anderea werden verdacht van 

bet verbergen van wapens, en 'het 

Verspreiden van anti-Duitsche pam- 
fletten, 

Montreux, 9 Sept. (Reuter). 
Nadere bijzonderheden over de rava- 

ge, welke de R.A.F. Zaterdagochtend 
vroeg te Berlijn aanrichtte, worden 

gemeld door dev correspondent te 

Berlijo van ,,La Suisse”. Hij zegt, dat 

het de kracbtigste luchtaanval was, 

welke Berlija tot dusverre heeft mee- 

gemaakt. In verschillende deelen van 

de stad ontstonden branden, spoorweg- 

opslagplaatsen brandden hevig. Twee 

personen zija gedood en verschillende 

anderen gewond in de Moabit-gevan- 

genis. De correspondent voegt eraan 

toe, dat een horderdtal bommen reer- 

kwam op Wedding, De meeste ruiten 

io dit gebied zijn gebroken en de gas- 

leiding 

kwamen ook in andere deelen van de 

stad ceer, 

is vernield. Brisaotbommen 

Amerika. 

ENGELAND ZAL VOLHOUDEN ! 

New York, 9 Sept. (Reuter). ,, Wel- 

ke schade er ok langs de Theems 

moge worden aangericht, hoe dik ook 

de rook moge zijn, welke half Londen 

aan het oog onttrekt, er is geen reden, 
waarom Eageland bet niet zou kunnen 

uithouden en wiooen”, aldus de com- 

mentaar, welke de New York Times" 

levert, 
De ,Nzw York Herald Tribune” 

zegt, dat het schijot, alsof de Duit- 

schers het nu met nachtelijke aanvallen 

gaan probeeren, daar zij hebben ont- 

dekt, dat de defensie te krachtig is 

voor daglichtaanvallen.,,Dat moge een 

afscbuwelijke tactiek zijn, doch tegen 

een voik, dat moedig is, levert het 

waarschijalijk geen resultaten op. En 

er behocft aan den moed van het 

Britsche volk niet getwijfeld te wor- 

den." 
AO 

GAAT HET OM 
DRUKWERK ? 

De Kedirische Snel- 

pers Drukkerij drukt 

immers beter, netter en 

  

  

goedkooper. 

Vraagt offerte bij de Ked. 

Snelpersdrukkerij 1 

U verbindt zich 

tot niets! 

  

de laatste zijn boeltje bijeen en werd 

mij voor den duur 

alleenheerschappij over een dito pak- 

kist toegewezen. Na een paar afschu- 

welijke uren in de kajuit van tante 

Jane, wier zeer groote geestelijke 'mi- 

sere radicaal verdrongen was door de 

Diet te negeeren -ellende van ecbte, 

onvervalschte zeeziekte, trok ik me in 

mijn vertrekken terug, om me voor 

het eten wat op te 'kvappen en te 
verkleeden. Door miju overhaast ver- 

trek uit San Francisco had ik geea 

grooten koffer 'kunnen :meenemes, 

z00dat 't cenige kleedingstuk, . dat ik 

bij wijze van ,dooddoener” voor Miss 

van de reis de 

'Higglesby Browne en 'baar geestver- 

wanten ikon produceeren, een eeavou- 

dig wit linnen japonnetje was. 

Wordt vervolgd. 

MATA An Naa
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