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STADSNIEUWS 

  

Stadsfinancitn. 

De iokomsteo van de Stadsgemeen- 

te Kediri in de maand Augustus be- 

draagt in totaal f14213,06. Hi-rvan 

is ingekomen van den Gewonen Dienst 

f£12512,46 en van dea Buitengewonen 

Dienst f 1700.60 Vanaf de maand 

Jaouari 1940 is dus reeds binnengeko- 

meo f152201,58, vao den Gewonen 
Dienst f127702,15, van dea Buiten: 

gewonen Dienst f 7392,72. 

Geslacht vee in de Gemeente 
Kediri. 

Gedurende de maand Auyustus is 

de lijat van het geslachte vee ia de 

Gemeente Kediri als volgt : 

Groot Vee : 
Bedrijfaslacbt 377 a f 4,50 is f 1690,50 

Klein Vee: 
Bedrijfsslacht 82 & 12, —- is f 164 -. 

De bandjirvrijmaking. 

Bj de voorloopige verdeeling van 

de regeerings-subsidies aan de gemeen- 

ten voor de uitvoering vao kampong- 

verbeteringswerken is voor dit jaar 

voor de stadsgemeente Kediri gerekend 

op maximaal f 30000.—. Geroemd 

bedrag mag uitsluiteod voor werker, 

welke in verband staan met de ban: 

djirvrijmaking vas» de kotta, wordeo 

besteed. Het stond het gemeenteber 

stuur ecbter vrij, bij de indiening van 

het subs'dieverzoek voor dit jaar (dar 

voor 1 Juli jl. moest worden ingedieno) 

Ontwerpsiukkeo over te leggen tot cen 

hooger bedrag, dan io begivsel aan 

deze gemeente werd toegedacht. Di: 

staat ia verband met de mogelijkheic, 

dat sommige voor subsidie bij de re- 

geering voorgedragen objecten niet of 

slechts gedeeltelijk voor subsdie in 

maomerking kuonen worden gebrach:, 

Hbewel de regeering met het oog op 

den plorseling inyetreden oorlogstoe- 

stand de subsidies voor kampongver- 

beteringswerken voorloopig beeft ge- 

b'okkeerd, wil dit nog geenszins zeggen, 

dat dit jaar alle verzoeken om subsi- 

die, weike in betrekking staao tot 

vermelde werkeo, terzijde zulien wor- 

den gelegd. Zoo werd in de maand 

April van dit jaar nog een subsidie 

ten bedrage van f 2250 — door de 

gemeente ontvanges 'ten behoeve van 

de uitvoering van cen gedeeite van 

de werkzaambeden tot inpoldering van 

de Westhelft van de kotra (ook een 

paar andere gemeenten ontvingen als- 

nog cen gedeelte van de baar toege- 

dacbte subsidies voor kampongverbe- 

teringswerken. 

Door het gemeentebestuur is er bij 

de regeering dan ook ten sterkste op 

aangedrongen om ook de rest van de 

@p f30.000— begroorte subsidie 'te 

Mogen ontvangen. Immers door de reeds 

ot nog toe verrichte werkzaambeden 

is weliswaar de instrooming van ban- 

djirwater van de Braotasiin bet Zuide- 

Hjke gedeeite van de Westbelft vao de 

gemtente voorkomen, doch in denaf:- 

Voer van regen- en terreinwater in dat 

gedeelte is ntet anders “dan provisoriscb 

#oorzieo, Deze 'afvoer.moet geschieden 

door cen tidelijken viclaat bij de brug,   

VRIJDAG 13 SEPTEMBER 1940 

over de Brantas (acbter de teonisbaner), 

welke echter reeds gesloten moet wor- 

den bij een stand van de B.aotas van 

slechts 1.10 M. 
Voor het Noordelijk: gedeelte van 

de Westhelft van de kotta met onge- 

veer 1200 huizen, waarvan er 788 met 

3873 bewoners 
lijden hebben, is nog geeo enkele voor- 

ziening getroffeo. Volgens de opvatting 

van het gemeentebestuur kan de re- 

geering bezwaarliik de gemeente met 

deze half- voitooide 

aten zitten, hoewel natuurlijk ernstig 

van bandjirwater te 

bandjirvrijmak:ng 

rekening moet worden gehouden met 

's lands financicelea toestand. 1 dien 

alle niet hoognoodige werkeo — welker 

voltooiing tot betere tijden kan worden 

uirgestela—worden wegge'aten, dan 200 

mer ongeveer f 20.000 kunnen worden 

vo'staan, van welk bedrag ruim f 16 000 

ia hander van de Inheemsche bevoikiny 

zou komen. Ook uit het oogpunt van 
Wwerkverscbaffing vercieot de uitvoeriny 

van deze werkzaambeden alle aanbe- 

veling, ten einde bet hoofd te kunnen 

bieden aaa het dreigend tekort aan 

arbeidsgelegenheid in weverijen en an. 

dere bedrijven in deze gemeente. 

Hoe men de exploitatie van de Zuid 

Toecloengagoeowerken ook denkt ia te 

richten, toch onikomt men op den duur 

Diet aan bedijking in verbasd met de 

jaarlijkscbe opslibbing van dea bodem 

Braotas. Waar ce 

gemeente de bandjirvriimaking 

alie opz'chtea voorgaat, zu lea yeen 

om subsidie voor 

kampongverbeteringswerkzaambeden bij 

de regeering worden inge&diend. 

Ten slotte kuonen wij roy mededee- 

leo, dat de definitieve vaststelling var 

de ontwerp-begrooting voor bet dienst- 

jaar 1941 nog steeds wacnt op de b-. 

slissing van de regeering omtrent dit 

van de voor 

andere aanvragen 

voor de gemeente z00 belangriike 

vraagstuk. 

Mutaties. 

We vernemen, dat de heer Samsoe, 

opzichter b/d SS. alhier Overge pl. atst 

Io ziju plaats komt e 

er td 
i. naar Bangil. 
ber So-kisjan, tevoren op: 

S.S. te Siro: bondo. 
D: heer Soewardjo Poerwoatmodjo, 

Hoofi van de gesubsidieerde N u- 

trale H.I.S. alhier wordt overgeplaatst 

paar Pandjarnegara. 

  

Roode Kruis. 

Reorganisatie plaatselijke 
afdcelingen.- 

Nizar wij vernemen, heeft het centraal 

Comite van het Ned. Ind. Roode Kruis 

te Batavia een reorganisatie ingevoerd 

ten.aanzien vao de. piaatselijke afdee- 

lingen, ten einde deze meer te richten 

op haar oorlogstaak. Ih verband met 

deze reorganisatie zijn in de verschil- 

lende afdeelinvgen p'aatselijke leiders 

aangesteld, Als zoodanig werd te Kediri 

aangewezen dokter W.J. M. van Bijs- 

terveid, voorzitter- van de plaatselijke 

afdeeling. 

De registratie van weten- 

schappelijk-technisch opgelei- 

den in Nederlandsch - Indit, 

De oorlogsomstandigheden maken 

het voor Nederlandsch Indi# noodza 

keliik, dat de mlitaire organisatie van 

bet Land met spoed wordt uitgebreid 

en verstevigd. dech bet is eveneens   

urgent, dat verscbillende'burger ijke don 

wel semi-militaire diediten, zooa:8 het 

Rood. Kruis en de luthtbeschermings- 

diensteo, versterkt wdede:. Dit is ons 

allen goed bekend. -.” 

Minder bekend uya? de — overigens 

reeds enkcle malen'in de couranten 

aangeduide — vooroemens ten aanzieo 

van de industrietle woorztenivg€n, wel- 

ke (al dao niet mef girecte defensie- 

behocften samenhangend) ten Gol heb- 

ben de zeifvoorzieping van 

Oorliogstiji op te voeren. 

Doordat io dit land specialisten viet 

uk gezaaid zijn, tefi ijl import van 

buiten tbaos vr web: mogelijk is, is 

het noodzakelijk met de beschikbare 

krachten zooveel mogelijk te woekeren. 

ladi8& in 

Dit ouis al.een mogelijk, ivdien reeos 

thans een overzicht, ” wordt 
van wat er ago ervaren menscbeoma 

teriaal aanwezig is, 

verkregen 

Ia verband bicra Pi thans de re- 

gistratie vaa AA ayo 

tchoisch opgeleidempp basis vao de 

buryerdreostplicbtverordevinog begon- 

seo. registratie vallen alle 

Nederlaodscb-I.dische onderaanen van 

16 tot 55 jaaar, die een academiscbe 

of middelbare opleidiag hebbeo genoten 

Io chcmische, techoologische, 

Ceuriscbe, gereeskundige. paruurkuouiye, 

In deze 

puarma- 

werktuiykundige, ekctrciecbnische, ge- 

ologische, biologische of aadere weten- 

scnappelijk technische richung, on ge- 

acbt sekse. 

Hct is niet de bedoeliog de ger gis- 

treeraen reeds pu aao te wijzen voor 

laodaard en 

tewerkstelling in een of ander bedruf 

of hulpdienst. Aa» de hand van de 

aniwoordeo op de gesteide vrageo zal 

vater, zoodra ue bebocft- daartoe blijki, 

ceo keuze kuoveo wurden gedaan. 

Door het Ceoiraai Ka.toor voor ve 

S aristiek, 

Voering der registralie is opyedra,er, 

zijo reeds eokele duizeoden perso «0 

fo.muliereo toegezonden met ver:o.k 

om invuliing. Dc op te geveo bijzon- 

d rheven betrefteo 

O,lcidiag, keunis eo ervaring der te 

aan welk kautoor de uit- 

voorusmelyk ce 

Teyistreeren personen. 

be konden 

allken yezonden worien oaar adress |, 

w Ike aaa net Ce traal Kaotoor vour 

de Stausiiek bekerd ziju: ut Kavo 

geooot bierbij de bu pvan de Coam s- 

sie voor Natuurwetenscbappelijx Oodi £- 

z0-k en Defepsi- ui aeo Natuurweten- 

scaappelijkeo Raas voor Nederiardscb- 

Iad.&, die adresiijsten verscbafte van 

ingenieurs en land- eo boschbouwkun- 

academisch gevormde 

formu reren viteraard 

digen en van 

botasici, 205.0yer, m crobioloyer, che- 

mici en techuoloyeo, leden zoom-de 

enkele viet-leden van resp. bet Kovi.k- 

lijk Iosuwuut va» logeneurs, bet Ne- 

deriandsch Iadisch Iusutuut voor 

Wegeningsche Landbouwkundiye Io- 

genieurs, de V.H. AB. LN O.i., de 

N-derlandsche Botaniscue Vereenigiog, 

de Nederiandsche 
M.crobiologie, de Ned, ladische Ver- 

eenigiog van Chemici en Techooloyen, 

terwijl de leiding van de D.V.G. z00 

vrieodeifjk was de adressen van de 

artsen, taodarisen eo pbarmaceuten op 

Vereeniging voor 

te geven. 

Nog niet bereikt werden vele niet 

bij vorengenoemde vereenigingen aan- 

gesloten deskuodigen met academisch- 

technische opleidiog, zooals de veeart- 

sen, landmeters, coz.   

  

23e Jaar arg 

  

Laat de moed niet zakken als 

Uw radio gekke d'ingen doet. 

Radio Goldberg's Dag- en 

Nacht Service is er ook nog! 

RADIO 
GOLDBERG 
Java's Grootste Dag- en 

Nacht Radio - Service 

Hoofdstraat 51 - Tel. 70. 

Residenislaan 37 - Madioen - Tel. 1!0. 

  

VENDU- & COMM 'SSIEKANTCO 

J.G.W DEKKERS KEDIRI — 

V/H BRANTAS 

Telefoon 250 
  

VENODUTIE 
O, 25 Sep'ember 1940, 

Hr A. Heybroek 
Keasii, va 

W 1Ea. 
Hootdstraat — 

(en bvize van den 

me ubilair 

Ter 
Over: ame gw 

cen baby WEL G5CHAAL. 

Ge EN 

O k werd:n nog geen formulieren 

gzzonden aao de middelvaar weten- 

scaappelijk-tecbnisch opgeleiden zooa s 

biologen, chemc', achitecten ea tecb- 

bologen en asas abiturintean van 

(Miadelbaai) Techoische scholen, 

Muycbouwscbool, de Midd.lbare land- 

co boscbbouw-caolen,de N-derland:ch 

I dische Artseoscbool, d- School tot 

Opleidiag van I idisch: Tandartsen, de 

Assistent-Apo bekersschool, de N-der- 

landsch Todische 
eveomin aan diegenen, die technische 

de 

Veeartseoschool en 

vakcursussen hebben afyeloopen, zo0als 

dei strumeotmakers- en giasbiazerscur- 

sus, opleidiayen voor stuu.man en ma- 

Chinist, radiotelegrafist, leerbewerking, 

voor middelbare techoiscbe betrek- 

kingen bij de P.T.T., het Kadaster, de 

Staatsspoor, enz. 

Io verband met de wenscbelijkhcid 
de registratie soel voortgang te doea 
vindeo, is thans ia de dagbiaden een   

Oprsep geplaatst, waarbij dege: en onder 

de techniscn opgeleiden, die nog geen 

P rsoonlijke vordering ter r-gistratie 

h bb ontvangen, gewez-n wordeo 

Op de verp icatiog bu 

b:rozp op te geven, op Jiva en Ma 

doera aan het C-orraal Kantoor voor 
d- Sravsuek, Scuootweg 8 te Batavia- 

C tum en is de Buitenyewesten aan 

de Rsideoten van het ressort, waar 

io zij wooeo. 

H-t groote belang van deze regis- 

tratie is duidelijk: zeis een onoisbare 

schakei io de dadeo van de Overbeid 

Daam, adres en 

Om toteen alyemeene weerbaarmaking 

van dit Er andeorijk t- komeo. 

Het is dan ook te verwachten, dat 

beteekenis dezer 

registratie zulleo iczien, zoodat geen 

gebruik zal beboeven te worden ge- 

maakt van de strafsancties, die de 
»Buryerdienstpiicbtverordening” op ge- 
brek aan medewerking stelt. 

ale betrokkeoen de



   

    

    
siasme vertoood werd en groote 
Kids and Bing”. 

N,B, as Extra At 

MAE BUSH ewv.a. 

Wwaardige wezens. 

| te leven met de smet van schande en vervloeking. 

I N.B.! Extra Attractie! 

ATTENTIE! 
Maandag 16 en Dinsdag 17 Sept. 

6G met ie bero- mie 3 musketiers, 
RAY CORRIGAN — MAX TER- sHeroes of the Hills 

HUNE, bijgestaan door andere bekende spelcrs. 
laatsten meter-film. 

Jubileum K. B.I. 

Wij vernemen, dat de plaatselijke 

padvinderij K.B.I. op Zaterdagavond 

a.s. haer 10-jarig bestaan zal herdeo- 

ken door een kampvuur te organisee- 

ren voor leden en padvinders dier 

vereeniging. Dit kampvuur zai gehou- 

den worden op bet erf vaa de Neu- 

trale Scbakelschool albier. Bij deze 

gelegenheid zullen ook jaarsterren 

worden uitgereikt. Dit kampvuur heeft 

een besloten karakter aangezien er 

planoen bestaan, om de viering van 

dit 10-jarig bestaan, op een wader te 

bepalen datum te doen plaats hebben, 

in verband waarmede eventueel een 

feestje zal worden georganiseerd. 

Krontjongavond. 

Op 15 September a.s. zal er weer 
een krootjongavond georganiseerd wor- 

den in 't Volta-theater, ou door de 

Sportvereeniging ,, Tiong tiwa”, waar- 

bij een achttal bekende radiozangeres- 

sen zullen optreden o.a. 1. Miss Tioe, 

Soerabaia, 2. Miss Soeprapti (Mata 

Roda) Tegal, 3, Miss Rehana So'o, 
4. Miss Soemarlik, Soerabaia, 5. Miss 

Soemarlik Djokja, 6. Miss Moenah 

Malang, 7. Miss Soepien Probolinggo 

en 8. Miss Rambat van Malang. Zoo- 

als bekend, heeft Miss Moenah eo Miss 

Soemarlik vao Soerabaia op 9 Sept. j.l. 

respectievelijk de Iste en 2de prijs ge- 

wonaen op het Krontjongconcours van 

de Pasar Malem Panti Harsojo” Soe- 

raba'a. 

De helft van de recette komt ten 

goede aan bet Nederlandsche- en de 

helft aan het Chineesche Roode Kruis. 
De Voorverkoop bedraagt reeds f300.— 

SPORT. 
Voetbal. 

Op Zosdag, 15 Sept. a.s. zal een 

Ontmoeting piaats tusschen 

Ouick en Vogel. 
& 

.. 

viodeo 

Nader veroemen wij dat binnenkort 

het Bondsteam van Kediri een trip 

zal maken naar Madioen. 

De Borsumij. 

De inkoop-afdeeling van de Borsumij, 
alsmede de boofdadministratie (die 
vroeger in Nederland verzorgd werd, 
doch na den inval in Nederland naar 
Soerabaja werd verplaatsi) zullen met 
iogang vao 1 October naar Batavia 
Wworden overgebracbt. Het betreft hier 
eeo honderdral personen, waarvan een 
dertigtal Europeanes tot het hooger 
personeel behooreo, terwiji de overigen 
tot betiager personeei gerekend worden. 

Dz meer dan schitterende Paramount-film 

.De Klauw 
| met keien van sterrer, ais JACK MULHALL — WILLIAM FARNUM — WILLIAM DESMOND — 

Het bogiendsre, sensationeelste, detective-verhaal ooir verfi'md | 
de geriaalste detective, strijdt gebeel alleen zijo zwaarsten strijd tegeo de »CLUTCHING HAND”. 's werelds 
geraffineerdste, meest mysterieuze meester-m'sdadiger. 

spanning boudr. 

  

Pn PA 
— RICE TKEATE 

Nog siecus Heden en Morgenavond 

sTHE STAR MAKER" 
mer sterren als BING CROS5Y — LOUISE CAMPBELL — NEL SPARKS en LINUA WARE de 
nieuwste ontdekking en aanwinst op zanggebied. Een flm, weike op aile plaatsen met enorme entbou 

Dit is su eens viet ,100 men and a giri", doch ,,99 
De arootste groep jeugd-sterren, die ooit tezamen gebracht zijn &a dam nog 400 musicus- 
sen onder leiding van de wereldberoemde dirigent Walter Damrosch. 

Een film, die U beslist moet komen zien! 

successen boekte, 

tractie gaat vooraf: 
,Het Polygoon Wereldnileuws" 

Aanvang der voorstellingen 7.15 u. en 945 u.r.m. 

ATTENTIE! Zaterdagmiddag 4.30 u. 
Zondag 15 en Maandag 16 Seot. 

96 (THE CLUTCHING HAND) 

Komt, ziet en oordeelt ! 
Het Polygoon Wereldnieuws ! 

  

Extra Voorstell ing! 

      

     
   

De Reus onder de Seri-films 

GRAIG KENNEDY, 

Een film, die U van begin tot eind ia voortdurende 
Z1IE het le. gedeelte (14 deelen). 

MAXIM THEATER 
Hedenavond tm Zondag 15 Sep. 

Warner Bros indrukwekkend en aangrijpend f:lmwerk 
.... . .. , 

“Invisible Stripes” (oo cowo seoonioeris 
met GEORGE RAFT — WILLIAM HOLDEN — HUMPHREY BOGART — JANE BRYAN e.v.a. 

Een fm met een zeer mooi verhaal, vreemd, treffend, welke yaat door het hart van deze beklagens- 

Drie mannen en een meisje gebonden door onzichtbare banden en gedoemd om voort 
Een film welke een ieder Yal ontroeren ! 

  

Aanvang der voorstellingen 7.20 u. en 945 u v.m. 

Zaterdagmiddas «30 5. Fxtra Voorstellingen. 

STON — 

Rectificatie. 

In ons blad van Dinsdag, 10 Sept. 
jll maakten wij melding van de actie 

yan het Roode Kruis tijdeos de Alye- 

meene Ozfeningen van de L,B D. op 

'Vrijdagavond j.l., waarbij Zc. M-yer 

door ons als &€n der leidende personen 

werd genoemd. Nader is gebleken, dat 

niet het Roode Kruis, doch wel de 

afd. , Medische Hulp” der L.B.D. aan 

de Algemeene oefeningen had deelge- 

nomen en voorts, dat Zr. Meyer slechts 

als belangstellende aanwezig was. 

Hiermede zij ons verslag gerectificeerd. 

RICHE THEATER. 

Heden 13 en Zaterdag 14 Sept. 

Paramount triompbale en graodine 

muziekale Zangschlager 

»THE STAR MAKER” 
met de beroemde sterren Bing Cros- 

by — Louise Campbell — Ned Sparks 
en de nieuwste ontdekking en aan- 

winst cp zanggebied Linda Ware. 

Dit is nu eens niet ,,100 men and 

agirl,” doch ditis ,,99 Kids and Bing”, 

en als U die kinderzn met Bing ziet 

spelen, dan zult U hua toejuicheo, U 

zult van hun houden! U zult met hun 

en om bun lacheo. 

“Ziet de grootste groep Jeugd-Srer- 

ren, die ooit te zamen gebracht zija 

en waar de Nicuwe Zangsensatic Linda 

Ware de grootste zangsensatie tot Du 

toe aan bet hoofd vav sraat ! 

Bing Crosby in een groote, ecbt- 

menschelijke rol, als de Lzider van 

en troep, eenvoudige — onbevangen 

kinderartisten io huo ,,Klein mensche- 

lijke strijd” om hua naar de ,,grootste 

menschbelijke successen” te voeren | 

Bing Ccosby 

»een Kei", vooral als hij de zoo be- 

roemde ouderwetsche song, als School 

Days” en de 

bits oa. ,Go Fiy a Kite” ten geboore 

brengt ! 

400 Musicussen onder leiding van 

Walier Damroscb. De wereldberoemde 

Walter Damrosch dirigeert bet volle- 

dige Phiharmonisch orcbest van Los 

Angelosis Beethoven's vijfde Sympho- 

by en andere muzikale meester-com- 

posities. 

MAXIM THEATER. 

Heden 13 t/m Zondag 15 Sept. 

Warner-Bros indrukwekkend en aan- 

is wat men noemt 

hyper moderne radio 

grijpeod dramatisch filmwerk 

»INVISIBLE STRIPES” 

(Voor eeuwig gebrandmerkt) 

met vooraanstaande sterren als:   

0 film vol actie eo sensatie en weike UI boe:t 
ZIE deze gewe'!dige avontureofilm | 

  

BO3 LIVING- 

tot dev 

George Raft—William Holden — Jane 

Bryan'— Humpbrey Bogart e.v.a. be- 

kende spelers. 

Hier is eea “verhaal: 

krachtig evo treffgnd welke gaat door 

het hart van deze beklagenswaardige 

vreemd — 

wezens. 

Drie mannen en een meisje gebon- 

den door onzichtbare banden en ge- 

doemd om voort te leven met de smet 

van schande en vervloeking. 

Oonzicbtbaar maar osditwischbaar.... 

de smer, die viemand kan zien, doch 

die iedercen kan aacvoelen. Zij zijn 

gedoemd om tot dev jongsten dag 

gebrandmerkt door het leven te moe- 

ten gaan! 

Politienieuws. 

Tegen T., won. te Ngadisimo werd 

P.V. opgemaakr, terzake verduisteriog 

van een 

f24.50, ten nadeele vaa R.S., won. te 

Ngadisimo. 

bedrag aan contaoten ad. 

S., won. te Banaran doet aangifte, 
terzake diefstal met braak van lijfs- 

goederen ter waarde van f 1,50. 

K., won, te Banaran doet aangifte, 

terzake diefstal middels insluiping van 

Iifsgoederen ter waarde van 4.25. 

D., won. te Madjenang doet aangifte, 

terzake diefstal middels ondergraving 

van goederen ter waarde van f5.29. 

D., won. te Bandarkidoel doet aan- 
gifte, terzake diefstal middeis onder- 

graving van lijfsgoederen ter waarde 

van f13.— . 

M., won.te Bandarkidoel doet aar.- 

gifte, terzake diefstal middels onder- 

graving van lijfsgoederen ter waarde 

van f 0.36. 

R., won. te Bandarkidoel doet 

Bangifte, terzake diefstal middels on- 
dergraving van lijfsgoederen ter waarde 

vas f 2.20, 

M., won. te Bandarkidoel doet azo- 

g'fte, terzake diefstal middels onder- 

graving van ljfsgoederen ter waarde 

van f 3.40, 

  

Als Italianen 
koloniseeren. 

Wie vermoordde Balbo? 

Het antwoord lijkt niet moeilijk. 

Op die vraag is vog altijd geen ant- 

Woord gegeven. Om het feit, dat de 

  

  

man uit het aardsche leven is geschei- 

den, behoeveo wij geen traan te laten 

en al evenmin, omdat men er tot dusver 

nog Diet in geslaagd is om de bedrij- 

vers van de svooddaad op het spoor 

te komen, Het is de vraag, of men zich 

voor die ontdekking bijzonder veel 

moeite heefc getroost. Balbo had, in 

weerwil van de ,ridder'ijke eigeoschap- 

pen”, die hem werden toegedicht te 
veel hooggeplaatste vijandeo, die er 

heelemaal niet rouwig om zija dat bij 

definitief van het tooneel verdween, 

den dat men zich op het stuk eener 

wrekende gerechtigbeid al te veel il. 

lusies kan maken. De maarschalk moge 

goede eigenscbappen hebben bezeten, 

bij had daartegenover heel wat op 2'n 

geweten en moet ongetwijfeld de hand 

bebbeo gehad in tal van geruischlooze 

Iguidaties van Italianen die zoo om- 

streeks 1922 van meening waren, dat 

Mussolivi een gevaar beteekende, z00- 

wel voor Itali? ia het bijzonder als voor 

de menschheid in bet algemeeo. 

Afgescheiden van den etbischen kant 

van de zaak is het antwoord op de 

vraag wie Balbo ad pstres hielp, niet 

van belang ontbloot. Want er bestaat 

ten minste &&a man, die bij zijn dood 

garen spint, en &€n volk, waarvoor zijo 

dood ernstige gevolgen zal hebben. Die 

man is maarschalk Rodolfo Graziaoi. 

Balbo's voorganger en thans zija op- 

volger als gouverseur van Libi& en het 

volk is de Arabische bevolking van dat 

land. Voor hea was het juk van maar- 

schalk Baibo gemakkelijker te dragen. 

  

  

beeldingskracht, die besefte, dat een 

stelsel van dwang alleen deo naam van 

politiek niet verdieot. Maar de naam. 

waaronder Graziani bekend stond, luid- 

de de geesel van Libi8”. 

Balbo en Graziani zijo nooit dik be- 

| vricod geweest. De een was fascist de 

ander soldaat. De een begon zijn loop- 

baan, jo de onmiddellijke omgeviog van 

dea Duce en de ander had zich door 
bard ploeteren zelf eea weg moetea 

banen op een mauier die, genade vond 

In de oogen der leidende fascisten. Zij 

hebben elkaar van stonde af aan gehaat, 

en aan die gevoelens kwam eerst een 

inde met Balbo's geheimzinnigen dood. 

Vrijbrief voor bestialiteiten. 

Ia 1922 0am Babo deel aan den 
Vermaardeo marsch vao Mussolini naar 

Rome. Het nieuws van dit revo'utionaire 

»Wapenfeit” bereikte Graziani juist toen 
bij het terrein van zijo laatsteo veldslag 

aan een nader onderzoek onderwierp, 

den veldslag, die de herovering van 

Libi2 voor goed bz:ves:igde. Toen het 

telegram hem werd overhandigd, viel 

ziju oog op eea glinsterend voorwerp, 

dat tusschen rotsblokken verborgen lag. 

Hij raapte het op. Het. bleek een 

gouden muntstuk te zijo, dat aan eene 
zijde de handteekening droeg van een 

groot Romeinsch keizer, en aan de 

andere de beelteois vao de godin Roma. 

Met fijneo historischen zin en 'n juisten 

ioslag vao strooplikkerigheid zood hij 

de trophee »aar zija nieuweo meester 

in Rome op. Dat was ontegenzeggelija 

Hij was cen man, toegerust met ver-1 cen handige zet, waarmede de tegen- 

  

  

Afdeeling Radio 

    Mignon 
Radiogramofoon 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 ..SC(HRAUWEN" 

  

  
  

    

      

   

  

KEDIRI IN WATES 

MULOWEG / MADJENANG 
Telefoon Ked. No 225 PERCEEL-PAKISSADJI 

an SK 

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. 

   



Bekend making. 
De REGENT, Voorzitter van den 

Regeotscbapsraad van Kediri maakt 

bekend, dat de Begrootingsrekeoing 

van bet Regeotschap Kediri over bet 

dienstjaar 1939 met de daarbij behoo- 

rende bescheiden ingevolge artikel 109 

  

  

lid (2) der Regeotschapsordonnantie 

van beden af gedurende 14 dagen ter 

inzage is gelegd ter Regentschapsse- 

cretarie. 

Kediri, 6 September 1940. 

De REGENT van KEDIRI, 
R. A.A. /DANOEDIN.NGRAT, 

    

Wwoordige maarschalk zijn verder pad 

wist te effeoeo, want vanaf dat moment 

stond bij bij dec Duce in den pas, en 

werd hij gemachtigd om zijo werk in 

Libia voort te zetten zooals hem go-d 

dacht. Hij kreeg practisch een vrijbrief 

voor iedere wreedheid. 

Bloedig record. 

Voor dat werk was Graziani als 

gekoipt. In de acht oorlogsjaren tegen 

binnenlandsche opstandelingen vest gie 

hij zich een reputatie, die nog brandt 

in het gemoed van iederen Arabier langs 

de geheele kust. 

Men zegr, dat ia de Fransche revo- 

lutie per dag gemiddeld drie menschen 

ter dood werden gebracht. Dat maaki 

per jaar ecen totaal van twaalfhonderd 

slachtoffers vao de guillotine. Maanden 

achtereen wist Graziani het record vao 

dertig executies per dag te handhaven, 

hetgeen overeeokomt met elf duizend 

per jaar. , Waot”,z00 poogde bij zich 

te rechtvaardigeo, , Voor Italia be- 

teekent een ononderbroken rust in zijo 

imperiale bezittingen een moreele nood- 

zakelijkheid."" 

Eo bij bepaalde zich biet tot afma- 

ken, zonder meer, Hij hield er aparte 

methodes op na, die bij aanpaste aan 

de karakteristiek van bet land. Ara- 

bieren, die probeerden over de greos 

te ontkomen raar veiliger oorden, 

werden in vliegtuigen meegenomen en 

daaruit zonder vorm van proces op de 

rotsen geworpen. 
Io de kale, dorre woestijo werden 

op zija last de bronnen met cement 

dichtgemetseld. De menschen stierven 

als ratten, alleen in de provincie Cy- 

renaica slook de bevolking tot op de 

helft. 

De Gouverneur keek op zijo werk 

neer, en zag, dat het goed was. ,Zij 

kensen U allen,” 

list, die bij bem op bezork was en 

persoonlijk door Graziani werd rond- 

geleid door de dorpen, hem bij wijze 

van compliment te moeten toevoegen. 

Het aniwoord van Graziani was veel- 

beteekenend, ,,Zij zullen mij zeker niet 

gauw vergeten!” lachte hij. 

Op die manier werd Libi8 onder- 

worpen. Hij keerde naar Rome terus 

met de lauwereo van den veroveraar 

om de siapen, en met den bijnaam 

van ,de Geesel” diep in het gemoed 

van den Arabier gebraod. 

meende een jourva- 

Io Rome was in die dageo de in- 

trigue niet van de lucht. Graziani was 

slim genoeg om zicb daarbuiteo te 

houden. Hij verwisselde het geweer 

voor de ploeg, en zorgde wel. dat 

niemand daarvan onkundig bleef. Voor 

den wereldoorlog had hij io E.ytrea 

ea Libi# gediend, en voor hetgeeo bij 

tijdeos dat coofict presteerde, had bij 

ren hooge ooderscheiding ontvangen. 

Gevoegd bij zija reputatie van moor- 

deoaar,' die zija optreden in Libi2 hem 

bezorgde, zou hem dit later goed te 

paskomeo. Derhaive wachtte bij rus- 

tig af en keek goed uit, vaar later 

z0u blijken niet tevergeefs.   

'OPROEP 

opvordering 

1” hun naam, 

  
Opgeruimd. 

To 1934 mzende Mussolini sanleiding 

te hebben om Balbo uit zijo naaste 

omgeving te Verwijderen. Hij was de 

scbitterende, opzichtge figuur, die met 

den Duce om de gunst van bet vo'k 

wedijverde ea daarom moest bij van 

het tooneel verdwijnen. Terzelfdertijd 

warcheerde de sluwe Graziani aan het 

boofd van zijo troepeo naar den 

Breorerpas om Hitler aao bet verstand 

te brengen, dat hij voorzichtiger dien- 

de om te spriogen met gunstelingen 

van Mussolini als den bek!agenswaar- 

digen Do'fuss. 

Nieuwe lauweren. 
Ben og boogere onderscbeiding 

wacbtte hem, Itali# had zich opgemaakt 

om ecen rieuw rijk te veroverens in 

Abessini# Gaziavi had, tezamen met 

maarschak De Bono bet plan voor 

den veldtocht ontworpen. Zelf stond 

bij aan bet hoofd van een van de 

colonnes en hij deed zijo wesk naar 

behooren. Dat was juist een ko fje naar 

zijo hand. 

Waar De Bovo faalde, siaagde 

Graziani. Toen het land baif onder- 

Worpen was, stond hij den nieuwen 

onderkoning B.doglio terzijde. Hij zag 

de slachtingeo in Addis Abeba aan, 

maar bad geen vrede met de betrek- 

kelijk milde methodes, die daarbij wer- 

den toegepast. Dat had hij zelf beter 

gedaan. 

Bidoglio werd naar Rome terug- 

geroepen, en toen ging het erom wie 

hem zou opvolgen. Sommiye» waren 

voor Graziasi: dar bij een eea groote 

rol in de onderwerping had gespe-ld, 

kon vijet worden tegsngesproken. Au- 
deren gaven aan Babo de voorkcur. 
Hij was de prins van alle Lalaanscbe 
gouveroeurs, na Mussolini de meest 
opvallende figuur, En bad hij oier drie 
jaren besteed san de bereddering van 
de erfenis, dis het wanbeheer van 
Graziaoi io Lib& bad achtergelaten ? 
En bovendien was Graziani een sol- 
daat, maar Balbo was een rasechte 
fascist. 

D- keuze viel, vreemd genoeg, op 
Graziaoi. De benoeming was typeerend 

  

  

ter registratie van Hooger of Middelbaar Wetenschap- 
pelijk - Technisch . Opgeleiden. 

Ingevolge het Gouvernements Besluit van 2 Juli 1940, No. 8 wor- 
den alle persoven van 16 — 55 jaar, 
die een chemische-, technologische-, pharmaceutisch 
ge-, werktuigku idige-, electrotechnische-, 
academische- dan wel middelbare-, wetenschappelijk-technische op- 
leiding hebben genoten en die dezerzijds 

tot regstratie bebben ontvargen, 

Voorzoover zij OP Java en Madoera woonachtig of vertoeveod 
zijo, onverwij daan bet C ntrasi Kantoor voor de Statistiek, Schooi- 
weg 8 Batavia-Centrum, op te geven: 

ngeacbt landaard en kuone, 
, patuurkuodi- 

geologische- of andere 
    

neg geco persooolijke 
hierbij verzocbt, 

2” hua volledig huisadres en 

3" het door hen uitgeoefende beroep. 

Deze opgaaf kan portvrij gescbieder, mits op de kaart of op de 
enveloppe vermeld wo'dr ,Dienst v.v.p. ingevolge Burgerdienst- 
p'icbt-verordening (Stbi. 1940, No 204)”. Ook 
twijfel of men krachters zija opleidirg wel 
groepen beboorr, geleve men zich tot mijo kantoor te wenden. 

ip g-vailen van 
tot de te registreereo 

Personen in de Buitengewesten woonachtig of vertoevend dienen 

de vorenbedorlde opgave te doen aan den Resident. Het niet voldoen 

aan deze verplicbting tot opgaaf is door de bovenbedoelde Burgerdienst- 
plichtverordening strafbaar gesteld. 

HET HOOFD VAN KET CENTRAAL KANTOOR 

VOOR DE STATISTIEK. 

voor Mussolini's inzichteo. Maar bo- 

venal luidde zij ee somberen tijd voor 
Abessini& in. 

Io Februari 1937 kondigde de vieu- 

we onderkoning af, dat bij trotsch was 

io handen vao den Duce de scherpaf- 

gebakende totaliraire overwianing te 

kunnen leggen, die ons verguonen zal 

om ons onb:zorgd te wijden aan de 

Cciviele ontwikkeling van bet Imperium. 

Dat was niet zuinig overdreven, 

met uitzoodering van 

centrale districten als Addis Abeba en 

Harrar, vocht Abessinid nog lustig 

door. Maar Graziani' maakte uit, dat 

de burgerlijke ontwikkeling zich door 

zulke kleinigheden niet behoefde te 

laten weerhouden. 

want enkele 

Massa siachtingen. 

'p Paar kanonven bleken verborgeo 

te zijo te Debra Libanos, het heiligste 

klooster van Abessivi#. De misdaad 

werd ontdekt. Driehonderd en vijftig 

monoiken werden tegen de muren van 

"et klooster gezet, en Abessiniers, oz- 
der wie Caristeoeo, kregen last om 

hen dood te scbieteo. Zy weigerden. 

Graziaoi werd ongeduldig. So daten 
vit Somaliland werden gereguireerd 
om de ongelukkigen met de bajonet 
af te makea en het klooster in brand 
te steken. 

Abessing nam wraak. Er werden 
handgranateo naar Graziani geworp-o, 
toen hij per rijiuig door Addis Abeba 
reed, maar er viclen geen dooden bij. 
Graziani kwam er met enkele verwoo- 
d.ngen af, 

Bioven drie dagen tijd werden in 
Addis Abeba alleen 6600 menschen 
ter dood gebracht. Viouwen en kin- 
deren werden met kouppels doodye- 
slagen, de mannen werdeo bij de voe- 
ten aan lorries gebondeo en 200 langs 
de straten gesleept. Honderden wer- 
den leveod in bunne buizeo verbrand. 

De ofticieele verslageo van dezen 
massa-moord berusten io Londen, er 
bestaat ten aanzien van hua authen. 
UGiteit niet den miosten twijfel, de 
consuls van verscbillecde landeo werk- 
ten er aan mede, 

Arm Lybis. 

Graziani's reputatie zalin Ab-ssinit 
ten eeuwigen daye voortleven, eco dit 

  

  
  

    

   

  

Verkiezing van ledem voor 
den Provincialen Raad van 

Oost-Java. 
De Gouverneur van Oost-Java 
maakt ingevolge bet bepaalde bij arti- 

kel 49 der Java-Provincie-Kiesordoo- 

naotie (Sraatsblad 1927 No. 528 jo. 

Staatsbiad 1929 No. 488) bekend. 

Ten ecerste: dat de formu- 

lieren voor de opgaven van 

cardidaten voor het lidmaatschap van 

den Provincialen Raad van Oost Java 

vao Woensdag den 18 Septem- 

ber 1940af tor op den dag der candi- 

daatst- Iling kosteloos verkrijgbaar zulleo 

zijo ten kantore van de Voorzitters der 

Regentschaps- en Siadsgemzenterader 

en vaa de distrcts- en onderdistricts- 

boofdenj 

dat de candi. 

Ikdmaat- 

Ten tweede: 

daatstelling voor het 

schap van den Provincialen Raad van 

Oosst-Java zal plaats hebben op Don- 

derdag den 3den October 

1940, 

Ten derde: dat de stemming 

zal plaats hebbeo op Donderdag 

den 24en October 1940: 

Ten vierde: dat de uitge- 

stelde vergaderingen, be- 

doeld bij artikel 22 der Jaiva-Provio- 

cie-Kiesordonnantie, z00noodig zulleo 

worden gehouden op Vrijdag den 

25 October 1940, 

Soerabaja, 2 September 1940. 
De Gouverneur vod., 

iVan der PLAS. 

  

  

Pas ontvangen 
Wollen artikelen 

Wollen Jumpers | Wollen Sokken 
» Jassea |» Broekjes 

v | »  Baby- 
” Eaten | uitzet 
» Mursen | »  Mantels 

Brei katoeneo 
» pennen 
u naalden 

en Haak penneo. 

MIYAKO 
Te', No. 29 Kediri. 

  

geldt eveneens voor Lib &. Er zal een 
nuiver van angst en afschuw door de 
rijeo der Arabiereo zijo gegaan, toen 
zij veroameon, dat de moordenaar weer 
eruykeert naar bet land, dat hij een- 
maal ,onderwierp”. Die terugkeer 
werpt orgetwijfeld een eigenaardig 
ucht op den gebeimzinsigen cood van 
zijo rivaa! Bs bo. Een vijard, dien meo 
vergiffenis schenkt, is gevaarlijker, dan 
duizeod anderen. 

De eenige wtkomst voor de Lb& 
ia de naaste toekomst kao daarin ve- 
staao, dat de aaovaisplaoreo op E.yp 
te den bloedigen maarschalk zoo: cei 
kopzorg berokkenen, dat er vcor 
moorden geen tijd overschier. En ra 
ge nederlaag, die bij mes scbelijkerwiis 
tegemoet gaat, za! de gelegenheid om 
in zijv oude yewoonten te vervalier, 

wel niet meer terugkeeren. 

»Uit bet Soer. Handelsblad.”" 

LUCHTBESCHERMING 
Beveiligt U tijdig!! 

Wjj leveren : 

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

RESIDENTIE APOTHEEK KEDIRI 

  

TELEFOON No. 52. 
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PROTESTANTSCHS.KERK. 

Hollandsche Kerkdiensten. 

15 Sept. '40 Blitar 

T. Agoeng 
9. vm. 

Ou, n.m. 

   22 Sept. '40 Nyandj. Ou. v.m. Doop. 
Ds. V.B. Scbaefer. 

Kediri 8u.o.m, 

29 Sept. '40 Paree 9u.v.m. 
Biitar '” 6u,o.m. 

anna 

Malcische Kerkdienst. 

H. B, Matulessy. 

15 Sept. 40” Kediri 
Kertosn. 4u. om. 

22 Szpt. 40” Trenygl. Gu, v.m. (Doop). 

T. Agoeng 4.u. ».m. 
29 Sept. 40” Madioen 10.30 u. 

Ngawi Lu. 
2 Ocr. 40 Kediri 6.30 u. n.m. 

Voor Zending, 

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

aan 

OOST - JAVAANSCHE KERK 

9u.v.m, 

v.m, 

D.m 

  

JAVAANSCHE DIENSTEN. 

lederen Zondag, 9 uur v.m. 

Te Kediri (Baloewertistraat), Blitar, 

Toeloengagoeng, Ngandjoek, e, a., te 
Paree 730 uur n. m, 
em Tn ie naa Ma 

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Zondag. 

te Kediri 1e H. Mis 6 uur v.m. 
2e H. Mis 7.30 uur v.m. 
Lof 5.30 uur a. m. 

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

O derricht Kath. Javanen 6 uur n.m. 

uaaaaaaL aa NLN NAM 

PETROMAX COMFOREN. 
Wij ontpakten zoojulst 

De Nieuwe 

Modellen 1939 

en noodigen U uit tot een be- 
zichtiging dezer 

Schitterende en Practisohe 

Petromax Comtoren. 
Verkrijgbaar bij : 

Tcko Wed. 

Tan Bing Wie 
Klentengstraat No. 90, 

KEDIRI, Tel. No. 149. 
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TENG NONG TJIANG NG NONG TJIANG 
YENDUHOUDER —  COMMISSIONNAIR 

MEUBELMAKER 

TRANSPORT — ONDERNEMING 

KEDIRI — Kientengsiraat €4 — Telef, No, 107 

GROOTE COMMISSIE VENDUTIE 

17 September 1940, 

9 uur v.m. 

NILUWE SHOWROOM 

Hoofdstrast Kediri. 

op Dinsdag 

Ia onze 

Gelegenheid tot bijbrengen 
van goederen. 

Boleh titip barang-barang 

Mooie huisvendutie. 
V.ijdag 27 September 1910, 

V.m. 9 uur' 

ten buize van den W IEdelen Heer 

JW. LEEFLANG. 
Gzp. planter. 

Madjenang — Kediri. 

ai 

     



      

Baltesiandsob overzicht overgenomen uit het Soer. Hbld. 

De kansen van een inval 
  

  

In Engeland acht men de kansen op het siagen van een 

inval, zonder dat Duitschland over de absolute 

heerschappij in de lucht beschikt, gering 

  

  

De as en Spanje, 
Londen, 12 September (Reuter). ,,De 

tijd vecht onverbiddelijk tegen Hitler”, 

verklaarde ,, The Times” in een hoofd- 

artikel, waarin de Duitsche luchtaan- 

vallen behandeld worden. 

Het blad voegt eraan toes ,Het 

seizoen is al goeddeels verstreken, en 

de nadering van den herfst en de wio- 

ter gebiedt hetzij groote strijdkrachten 

spoedig over de zee te zenden—waar 

de Britsche marine en de R.A.F hen 

wacbten — of het heele plan te laten 

varen en schepen ea manschappen te 

verspreiden. 

Doch wanneer de pogingen worden 

gewaagd zooals de premier zich voor- 

stelde 

treot, scbijot het al zeker, dat zij zul- 

lea worden ondernomen ondanks de 

binnen een week of daarom- 

luchtdefensie, welke de Duitscbers 

slechts bitter weinig hebben kunnen 

verzwakken. Het is in dit licht, dat 

de bombardemeoten van Londen moe- 

ten worden bezien.” 

Franco naar Berlijn. 

New York, 12 September (R-uter). 

Volgens de National Broadcasting 

Company riep Radio Roma om, dat 

Franco binnevkort, op uitooodiying 

van de Duitsche regeering, een bezoek 

aan Berlija za! brengen. 

De situatie in Indo-China. 

Kuoming, 12 September (Reuter). 

Berichten, dat. de Yoennanspoorweg 

nabij de grens van Iodo-Chisa door 

Chineesche troepen zou zijo afgesne- 

den worden door welingelichte kringen 

tegengesproken. 

  

De luchtaanvallen op Berlijn. 

Berlijn, 11 Septemter (United Press). 

De Amerikaansche ambassade ver- 

klaarde, dat behalve drie brandbom- 

men twee brisantbommen zijn neerge- 

komen in den tuin der Amerikaansche 

ambassade. Deze bommen zijo echter 

niet ontploft en worden thans door 

de Duitsche luchtbescbermiugsautori- 

teiten onderzocht. 

Berliin wederom gebombardeerd. 

Londen, 12 Sept. (Reuter). Het mi- 

nisterie van Luchtvaart verklaart, dat 

Berlijn in den afgeloopen nacht weder- 

om door de R.A.F. is gebombardeerd, 

Zware schade werd toegebracht aan 

den Anhatler Bahnbof, en de groote 

spoorwegetablisementen tev zuiden van 

den Potsdamerbahnhof. 
Stations gebouwea en goederen- 

emplacementen werden door zware 

bommen getroffen. 
Luchtdoelbatterijen in Tiergarten en 

Tempelhoferfeld werdeo gebombar- 

deerd. 
Ondanks het hevige afweervuur 

keerden alle vliegtuigen veilig terug : 

siechts de motoroverkapping van eeo 

der bommenwerpers werd door granaat- 

scherven getroffen, toen dit toestel op 

2400 Meter hoogte over Berlija vloog. 

Du'tsche lezing. 

Londen, 12 Sept. (Reuter) Volgens 

het officieele Duitsche communigut 

wierp de R.A.F. in den afgeloopeu 

nacbt natuurlijk weer bommen op de 

woonwijken van verscheidene steden 

in Noord-Duitschland, iaclusief Ham- 

burg, Bremen en Berlijo. 

Talrijke branden braken uit. Ec zija 

15 dooden en 41 geworden. 

Londen, 12 Sept. (Reurer). United 

Press meldt uit Berlijio, dat het lucht- 

alarm ia de Duitsche hoofstad in den 

afgeloopen nacht iets na midderracht 

aanviog. 

FEUILLETON 
— SPAANSCHE, DUKATONS 

(Spanish Doubloors) 

Uit het Engelsch 

Camilla Kenyon 

    

») 
Ik troostte me met de gedachte, 

dat het bij het zeer practische, maar 

niet bepaald fiatteuse khaki wel guns- 

tig zou afsteken. Het behoort nu een- 

maal bij mija haar, dat door bekrom- 

pen personen rood genoemd wordt, 

maar dat menschen met fijoere ge- 

voelsnuanceeringen, op zoek naar een 

passende benaming, in wanhoop naar 

een woordenboek beeft- doen grijpeo. 

Ik beb een klein, rond gezicbt : | mijo 

kin is, wat de menschen pittig noe-   

De strijd in Afrika. 
Bombardementen. 

Cairo, 11 September (Ao. Rtr.). Het 

Britsche hoofdkwatier verklaarde, dat 

Mersamatroeh gisteren in Esypte door 

vijandelijke vliegtuigen werd aangeval- 

len, waarbij 1 slacbtoffer viel te be- 

treuren, terwijl geen schade werd aan- 

gericht. 

Io den Soedan werd Karthoem ge- 

bombardeerd, er werd yeen schade 

aangericht en er vielen geen slachtoffers., 

In Palestina verscheen een lijst van 

de slachtoffers van den aanval op Tel 

Aviv. 104 Joden en 7 Arabieren werden 

gedood, terwijl 4 Britteo. 145 Joden en 

2 Arabieren werden gewond. 

Te Kenya is alles rustig. 

Aanval op Karthoum. 

Karthoum, 12 September (Reuter). 

Italiaansche vliegers vielen io den 

pacht van den 10en, begunstigd door 

heldere maan, Karthoum aan, doch er 

werd geen schade aangericht, noch 

vielen er slachtoffers. 

Het Poolsche eskadrille, 

Londen, 12 September (Reuter). Van 

de 89 Duirsche vliegtuigen, die gisteren 

boven Londen omlaag werden gehaald, 

werden 14 door een Poolsche eskadrille 

vernietigd. 

Naar raming vormden deze 89 toe- 
stellen ongeveer een vierde gedeelte 
van bet totale aantal Duitsche vlieg- 
tuigen, dat aan den aanval op Londen 
deelnam. 
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men: bij de fabiicatie van mijo overi- 

ge gelamstrekken is alleen rekening 

gehouden met de eischen door de 

doelmatigheid gesteld, 

komen ze niet in aanmerking. Eo wat 

mijn oogen betreft, ik vcor mij vind 

dat ze best bruin gevoemd kunnen 

worden, maar tante Jave is het daarin 

Diet met me eens, Zij noemt Ze reee 

keurig, en de rest van de familie scheldt 

  

als versieriog 

ze voor groen uit. 

Vijf minuten na 't klinken van de 

gong kwam ik de groote kajuit bio- 

nenstappen. Van de amowezigen kende 

ik alleen Miss 

Watkins, de gezagvoerder van de 

»Rufus Smith” : de zes andere mannen 

waren alien vreemden voor me. Ik 

maakte me z00 klein mogelyk eo ging 

op den eenigen nog ledigen stoel zitten, 

gelukkig op een behoorlijken afstaod 

van den kapitein, die me bij mija bin- 

nenkomen nijdig had aangekeken, alsof 

Browne en kapitein   

Nederland. 

Aansiag op radio-omroeper. 

Londen, 12 September (A.N. P.) 

Thans is bekend geworden, dat einde 

Juli te Amsterdam een aansiag werd 

gepleegd op den radio-omroeper van 

A.N.P., die met een boofdwonde be- 

wusteloos in het portaal van een woning 

werd gevonden. 

Portugal. 
Verboden. 

Lissaboo, 11 Sept. (Aseta Rtr.). Het 

oudste Portugeesche dagblad ,,Norbal 

'Comercie Cononias”, is io Fraokrijk, 

Belg.& en Duitschiand verboden. 

Erankrijk. 
De tragedie van Frankrijk. 

Gearresteerde ministers 

voor het hooggerechtshof. 

Londen, 11 September (Reuter). Ha- 

vas verbeemt vit Vicby, dat de vroegere 

Fraosche minister van Kolonito. Man- 

del, uit Casablanca oaar Chateau Cha- 

zeron nabij Riom zal wordeo overge- 

bracht. ,alwaar bij ter beschikking van 

het Hooggerechtshof zal worden 

gesteld””. 

Daladier, Reynaud eo Gamelin be- 

vinden zich reeds op bet kasteel. 

Canada. 

Schouder aan schouder. 

Ortawa, 12 Sept. (Reuter), D: Ca- 

nadeesc-e premier, Mackenzie King. 

zond Churchill een telegram, warin hij 

de verzekering gaf van den loyalen 

steun van het Canadeescbe voik. In 

zija telegram zeide de premier, dat 

het Canadeesche vo!k er trotsch op 

was schouder aan scbouder met Enge- 

land te staan. 

Roemenit, 
Nieuwe grenzen. 

den afstand 

Dobrodsja. 

Berlij-, 11 Sept. (AnetaReuter). Ut 

Boekarest wordt gemeld, dat de volle- 
dige tekst van de overeenkomst tusschen 

Roemeni# en Bulgarije inzake Zuid. 

Dobroedsja aantoont, dat de nieuwe 

Bulgaarsch-Roemeensche greos loopt 

van den Donau onmiddellijk ten Noor- 

den van Silistria naar een punt aan 

de Zwarte Zee. 

De Bu'gaarsche commissie zal tegen 

her met de 

aanvangen. 

Na van 

weekeinde Overbame 

Steun voor siachtoffers. 

Simla, 11 Sept. (Aveta Reuter). De 

Onderkoniny maakte telegrafisch een 

bedrag van 35500 pond sterling van 

het Oorlogsfoods over aan den lord- 

mayor van Londen voor den steuo 

aan de slachtoffers tengevolge van de 

luchtaanvallen op Londen. 

bij mij de zoogenaamde appeleoflauw- 

te van mijn tante nog kwalijk nam. 

» Mag ik ueven voorstellen, heeren”, 

zeide Miss Browne, op een toon, die 

aan ijskoude reserve niets te wenschen 

overliet. ,,Miss Virgioia Harding !” 
Twee van de'aarrittenden stonden 

op, de rest gaf kennis dat ze de offi- 

cieele voorstelling gehoord badden 

door even te buigen en me daarna 

brutaal te fixeereo. Bij mija komst 

aan boord had ik, behalve van Miss 

Browne en den kapitein, dien ik goed 

Opgenomen had, siechts een zeer vagen 

iodruk van mijo mede-pasagier gekre- 

gen. Een mengelmoes van khaki en 
kurken helmen en bruine, verbrande 

gezichten, dat was het eenige, wat ik 

me van ben 'berinnerde. Maar voor 
mijo gevoel waren ze, als zielsverwan- 

ten van Miss Browne, door dezelfde 

ovsympathieke vijandige atmosfeer om- 

grven.   

Australit. 

Voorraden in Australit. 

Londen, 11 Sept. (Aoera R-uter). 

Van Radio Sydoey wordt vernomen 
dat het Australiscbe departement van 

Bevoorrading en voorraad grondstof- 

fen aanlegt ter waarde van 10 millioen 

pond sterling, voldoende om de indus- 

trie ongeveer 12 maanden in gang te 

houden, ingeval een verstoring der 

zeeverbindingen optreedt. 

Duitschland. 
Kolenwagens opgevorderd. 

Londen, 12 Sept, (Reuter) Uit 

Praag wordt verpomen, dat de Duit- 

sche autoriteiten alle kolenwagens van 

de Tsjechische staatsspoorwegen heb- 

ben gevorderd voor bet vervoer van 

Duitsche steeokolen raar Itali2#, dat — 

aldus de Duitsche autoriteiten te Praag 

— onder geen bedinog mag worden 

onderbroken. 

Amerika. 
Roosevelt over den oorlog. 

  

Slechts vechten in geval van 

aanval. 

Washington, 12 September (Reuter). 

President Roosevelt verklaarde gis- 

teren: ,,Ik haar den oorlog meer dan 

Oooit tevoren, en ik ben vastbesloten 

alles te doen wat ik kan om hem van 

Onze kusteo verwijderd te houden. 

De president verwzes voorts naar bet 

te Chicago goedgekeurde programma 

van de democratische partij en zeide : 

»Wij zullen niet deelnemen aao buiten- 

landsche oorlogen en zullen os leger, 

marioe en luchtmacht niet zendeo om 

in bet buiteoland te vechten behalve 

in geval van een aanval. 

Het Amerikaansche volk weet dat 

de beste verdediging tegen de machten, 

die in de wereld zija Icsgebrokeo. een 

z00 groot mogelijke paraatheid is”. 

#
5
2
 

  
Polywog pasta in vasten en vloeibaren toestand, versch 

en tegen scherp corcurreerende, dus 
beneden Soerabaiaprijzen, 

te leveren. 

N. V, KEDIRISCHE SNELPERSDRUKKERIJ 

“rassut 
bestudeeren. 

Volgens een doer de Serafts Times 
uit Tokio ontvangen "telegram, tieft de 

| Keizerlfjke Japsoscbe Academte voor-« 

bereidirgen voor onderzoekingen “op 
groote schaal naar de verschillende 

rassen in OostsAz!£. Deze onderzoe- 

kingen, waarvoor vooraanstaaode man- 

nen der weteoschap zullea worden 

aangezocht, hangen volgens het tele- 

gram samea met de huidige beweging 
voor cen nieuwe orde in Azit. 

Na voorbereidende besprekingen 

over de grondslagen, den omvang en 

de bij de onderzoekingen te volgen 

werkwijze, alsmede over de orgavisatie 

ervan door dertien geleerdea onder 

leididg van Dr. Sabury Yamada, is 

besloten, dat een commissie tot bestu- 

deering der Oost-Aziatische Rasseo zal 
wordeo opgericbt bustaande uit twaalf 

leden der Keizerlijke Academie. Deze 

Commissie zal een speciale afdeeling 
Onder zich hebben voor het verrichten 
der eigenlijke onderzvekingeo. 

Het aantai te bestudeeren rassen 

bedraagt meer dan tweehonderd en 
Omvat o.m, diverse stammes io Siberit, 

Mandsjorrije, Thailand en Annam, 

Mogelijk zz1 de studie zich ook uit- 

strekken tot de Maleische Staten en 
Nederiasidsch-Indie. 

Alle ressen zullen zorgvuldig worden 
bestudeesd op basis van hun taal, 

godstie mt en gebruiken. 

De b:doelde afdeeling zal onder lei- 
ding stnan van de adj. hoogleeraar 

Eoku Uno, der afdeeling Tokio van 
de Keizerlijke Usiversiteit, en zai, 
behalve Je evengens als leiders optre- 

dende Universiteitshoogleeraren To- 
monotu. Isnibashi, Sbimpei Ogura en 

Kotohito Hasebe, bestaan uit twintig 
studeoten in de religie, volkenkunde, 

taalkunde, en andere wetenschappen. 

ak 
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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. 

Met het gevoel van een soldaat. 

die zich ia 't kamp van den vijand 

gewaagd heeft, ging ik weer zitten en 

bepaalde mijn aandacht bij mijo soep. 

De rest van 't gezelschap volgde mijn 

voorbeeld — op zeer hoorbare manier. 

Plotseling hoorde ik een stem aan mija 

liskerkant, die zei : 

»Wat prettig, dat u z00 goed tegen 

een zeereis kunt,— beter dan uw tante, 

is 't niet ?” 

Ik keek op en zag Apollo naast me 

zitteo. Of eigenlijk moest ik zeggen, 
een jongmenscb, dat io de etalagekast 

van een groot modemagazijo beter op 

zijo plaats geweest z0u zijn dan bier 
op deze kleine morsige boot, zo0 al- 
Ieronmenscbelijkst kvap was bij. Hy 

was beel lang — mijo kin ging beslist 

cen paar duim de hoogte in, toen ik 
vaar hem opkeek —en hij droeg een 
kbaki-keurig tussor-zijden overhemd 
met openvallenden kraag, die zfja   

pracbtig gevoimder, jongeo, sterken 

hals gebeel vrij liet. Hij had een be- 

vijdenswaardig mooie hbuid, wit en 

rose met een tirtjz bruin er doorheen... 

precies een zandkoekje dat den voor- 

gescbreven tijd, twee misruteo, in den 

Oven geweest is. Zijn profiel was 

streng, bijoa Grieksch door destrakke 

lijne», ziin baar was lichtbruin-golveod 

€n hzei dk en zfjn oogen waren bel- 

der bl. uw-grijs. Terwille van de vol: 
ledighe:4 wil ik meteen zija vaam 

noemen. Hij was den Honourable 
Cuthbert Patrick Ruthmore Vane of 
High Sesuotoo Manor, Keot, England. 

Maar daur ik op dat oogenblik noch 

zijo naam, nocb zijo titel wist, kan ik 
geheel voigeos de waarbeid verklaren, 

dat mijn gevoel vao overbluftheid te 
weeg gebracht werd door zijn uiterlijk 
zonder meer. 

Wordt vervolga.
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