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Knnstkring. 

De ledenvergadering van den Kedi- 

rischen kunsfkring wordt Donderdag 

26 September a.s. om 8 uur o.m. precies 

in het gebouw van de societeit Brantas 

gehouden. De agenda bevat o.a. de 

behandeling van de jaarverslagen van 

den secretaris en van den penning- 

meester, het verslag van de verificatie- 

cCommissie en mededeelingen omtreot 

den verderen gang van zaken bij den 

kunstkring. Het aftredende bestuur stelt 

zich berkiesbaar. Opjaven van even- 

tueel te stellen candidaten worden v6dr 

Dinsdag 24 S-ptember ingewacht bij 

den secretaris. I dien op bet tijdstip van 

den aanvang van de vergadering het 

bij de statuten bepaaide aaotal leden 

Diet aanwezig mocht zijo, wordt om 

bieuwe vergadering 

uitgeschreven, welke ongeacbt het aan- 

tal opgekomen leden, doorgang vindt. 

half negen een 

LE,V. - Vergadering. 

Donderdag 19 September a.s. des 

namiddags om 6.30 uur wordt in bet 

clubhuis aan de Baloewertistraat de 

maandelijksche vergadering gehouden 

van bet bestuur van de plaatselijke 

afdeeling van het L.E.V, Deze verga- 

dering is ook toegankelijk voor de 

leden van de afdeeling. Na af oop van 

de vergadering zal door den beer D. 

Hilverdiok, directeur van 's Lands ge- 

vangenis een lezing worden gebouden, 

Wwaarvao bet onderwerp luidt ,,Reclas- 

seering”. Het bestuur wekt alle leden 

Op om deze interessante lezing bij te 

wonen. 

Gesiaagde Krcntjongavond. 

Zooals eerder vermeld, werd op 

Zondagavord j.l. een Krontjongavond 

gehouden in het Volta-Theater bier 

ter stede. Vele bekende R dio-K:o:- 

tjongzangeressen namen hieraan decl. 

IDz opkomst van het publiek was bzvri 

digend. Vele bloemstukken werden ont- 

vangen. Om kwart over acht opende 

de beer Tan Poo Djang den Kron- 

tjongavond, waarbij hij eenige woor- 

den tot de aaowezigen richtte en zijn 

dank betuigde voor de betoonde be- 

langstelling. Voorts werd dank gebracht 

aan allen, die hebben medewerkt om 

deze Krontjongavond te doen siageo. 

Na de toespraak van dea heer Tan 

Poo Djang, betrad de voorzitter der 

Sportvereeniging ,Tiong Hwa” met 

de 8 zangeressen bet podium, om 

laatstgenoemden aan het publiek voor 

te stellen. Hierna nam het muzikale 

gedeelte van den avond een aanvang, 

hetwelk een groot succes werd, 

Om 12 uur 's nachts ecindigde deze 

geslaagde avond. 

Provincie - Oost Java. 

In de opeobare zitting van het Stem- 

kantoor vao de Provincie Oost-Java, 

gehouden op 14 September j. I, is in 

de plaats van dea beer Ir. D. vao 

Amryden, den beer F. H. Gerretsen 

verkozen tot lid van de Proviociale 

Raad van Oost - java.   
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Veetelling 1940. 

Door het Ccl ege van Gedeputeerden 

is besloten, om de jaarlijksche telli-g 

vaa de in de Proviocie Osst- Java 

aanwezige buffels, rundereo, paarden, 

geiten en schapen van het jaar 1940 

te doen houden op 

a. binnen de stadsgemeente, Maand:g 

T October 1940 
b. buiten de stadsgemeente, Donderdag 

10 October 1940 

Najaarvacantie. 

Volgens rondscbrijven van den Di- 

recteur van Onderwijs en Eeredienst, 

zal de najaarsvacantie, welke de 14de 

November "40 zou moeten beginnen, 

verschcven worden tot de 17de No- 

1940. vember 

Besmetteliike ziekten. 

Het wekeijksch rapport omtreot 

besmettelijke zizkten vao den Resiien- 

tie Arts de D. V. G. in de Residentie 

Kediri, luidt als volgt : 
Typbus Abdomivalis : 

Kediri 19, Nyandjoek 24, 
Blitar 3 en Toeloeogagoeng 2, ia het 

geheel dus 47 gevallen. 

Opvoedkundig hygitnewerk. 

Op de gemeentebegrooting van bet 
dienstjaar 1940 werd bij de afdeeling 

openbare gezondheid ten behoeve vav 

verloskundige propaganda een post 

groot f 330.— opgebracht voor b-zo'- 

diging van een vroedvrouw voor hygitni- 

sche voorlichting, en demonstraties voor 

dozkoens. Voor dit werk dient ecbter 

een vroedvrouw Iste klasse te wordeo 

aangesteld, welke betrekking niet voor. 

komt in de gemeentelijke bezoldigings- 

verordeniag. Er zal dus eerst eeo wij- 

ziging moeten worden aangebracht in 

genocmde verordening, terwijl ook de 

Uuitgetrokken post verhoogd moet wor- 

den, aangezien behalve met een hooger 

salaris, ook rekening geboudza moet 

worden met een toelage, zoolang de 

uitoefeviog van particuliere praktijk 

verboden is, Deze uitoefening is b ijkens 

een rondscbrijven van bet hoofd van 

dzo dienst der volksgezondbeii verbo- 

d:o ten einde het deokbeeld, dat zij 

concurrenten zouden zija van de doe- 

koens, te bannen, 

Volkscredietwezen. 

Het uitleeobedrijf van de a'gemeene 
vo'kscredietbank am verder in omvang 

toe. Met het afkomen van den ooyst 

stegen de terugbetalingen. De terugbe- 

taing van de grondwoekerleevingen io 

bet district Papar verliepeo goed. Vao 

een oorspronkelijk totaal ad f 102.054 — 

staat thans nog uit f 11151,— waar- 

van slechts f 870,— achbterstallig is. De 

terugbetaling van de groodwoekerlee- 

ningen in het regentschap Toeloeng- 

agoeng verloopt thans beter dan te 

voren. la totaal siaat thaos nog wit 

#11.145.—, waarvan f 1066, — acbter- 

stallig is. ID: achterstand koo van 10.60/5 

worden teruggebracht tot 9 560/5. 

Criminaliteit. 

Het overzicht betreffende de crimi- 
naliteit in de resideotie Kediri vertoont 

een groote srijging in het aantal mis- 

drijven eo overtredingen. Ia de eerste 

helft vao dit jaar bedroeg bet aantal 

diefstallen ia de geheele residentie 12923 

tegenover cen eantal van 11322 in het   

overeenkomstige tijdvak van het vorige 

jaar. Vooral in de regentschappen Ke- 

diri eo Blitar was bet aantal gerappor- 

teerde diefstailen buitergewoon hoog, 

te 'weten resp. 5537 en 2712 in de eerste 

belfc van dit jaar. Op zctzsif wijzen 

deze cijfers echter niet op een verhoogde 

Criminaliteit, aangezien de van bestuurs- 

zijde uitgeoefende aandrang om alle 

delicten te rapporteeren daarop van 

veel invloed is geweest. 

Landrente. 

De inning van de landrente verloopt 

bevredigend, met Sname ook in Toe- 

loengagoeng, wast zich het resultaat 

vao de gedeelrelijke herziening van de 

landrente weerspiegelt in een hooger 

Inoingspercentage. 

Op ultimo Juoi van dit jaar waren 

in de regeotscbappeo Kediri, Nyandjoek, 

Toeloengagoeng .en Blitar resp. de 

navolgende bedragen ontvangen : 

f 251.586, £ 125908, f 106919 en 

f 141.392, io toraal in de gebeele resi- 

dentie derhalve f 625.077. Procentsge- 

wijs was op genoemien darum gei d 

resp. 539, 44Y9, 300/5 en 49/o, bet- 

geen cen gemiddelde geeft van 444 

Op derz:!fden datum van bet vorige 

jaar bedroeg het 'totale inkomen aan 

landrente f 682954-en bet gemiddelde 

perceotage 47. Er vait dus slechts eeo 

gering verschil te constateeren, 

OPBRENGST LANDS- 
DIENSTEN, 

Blijkens het overzicht betreffende 

bet zoutdebiet ir deze residentie, be- 

droeg de opbrengst in het tweede 

kwartaal dit jaar f 249.946.—. 

tegenover een opbrengst van f 263.236, 

io bet eerste kwartaal. Deze daling 

van het zoutdebiet is een seizoenver- 

schijosel en houdt verband met de 

meerdere consumptie van rijstin plaats 

vao cassave en knolgewassen. 

Io de regentschappen Blitar en Toe- 

lozngagoeng viel ook een daling te 

vaa 

Constatzeren in vergelijkiag met bet 

overeeokomstige tijdvak vao het vo- 

rige jaar. De oorzak van dezen teruy. 

gang kan thans nog niet met juistheid 

worden aangegeveo. 

Het opiumdebiet vertoonde de nor- 

male seizoenstiiging. Gelijk ook reeds 

io vorige verslagea werd opzemerkt, 

blijft het debiet echter over de gehee- 

le Ija lager dan in vorige perioder, 

E-n bevredigende verklaring voor dit 

verscbijnsel is tot dusverre niet ge- 

vonden. Os ultimo Juni waren ia bet 

geheel 5755 van kracbt. 

D2 opbrengst van de tabaksaccijos 
beef normaal, hetgeen in overeenstem- 

miag is met den toestaod io de stroo- 

tjes-industrie. lo het tweede kwartaal 

van ditjaar werd ootvangen f373.339 —. 

Wat den paadhuisdienst betrefr, ken 

m-rkten dalende iobrerg en sterk stij- 

geode lossiag in de paodhuizen den 

oogsetijd, waarin de bevolking weer 

over geid bescbikt. Ia vergelijking met 

het vorige jaar zijo de cijfers van bt 

tweede kwartaal. waaruit een grootere 

marge tusschen lossiog eo inbreog blijk:, 

guostig te noemen. 

De Handel. 

De wiokelstand ondervindt de ge- 

volgen van de nog steeds voortdurene 

de prijsstijging van de importproduc- 

ten. Er kan worden verwacbr, dat de 

hceoties   

Abonnements advertentie goreduceerd ta 
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Service staat 

te verleenen, 

  

Javats Grootste 

ONWAARSGHIJNLIJ K 
lijkt het! Doch.... 

de waarheid is ber! 

Radio.Goldb-rg's Dag en Nacht 

ieder 

z0owel overdag als 

kaar, om hij radio-pecb bu'p 

Rato-Goldberg-k'anten, 

Pprofiteert van deze service. 

U heeft er recht op!! 

oogenb ik, 

's nachis 

  

  

Dag- en 
Nacht Radio - Service 

Hoofdstraat 51 
Residenislaan 37 - 
  

- Kediri - Tel. 70. 
Madioen - Tel. 110. 

   

  

VENDU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS 

J.G.W DEKKERS KEDIRI Telefoon 250 
  

  

VENDUTIE 
Op 25 September 1940, ten buize van den 

W.IEd. Heer A. Heybroek 
Hoofdstraat Kediri, vau meubilair 

Ter 
Overname gevr 

een baby WEEGS5CHAAL. 

padiprijzen, die thans hoog zijn, waar- 

door veel geld onder de bevokkng 

komt, bierop een gunstigen invlocd 

zu'len hebben. Voor den groothandel 

was de padi io dit seizoeo het b-lang- 

rijkste product, waarvan —en eeniye 

aarzeliog bij bet uirbreksa van den 

oorlog—door rijstpeil-rsen handelaars 

beangrijke boeveehh-den werden afye- 

Domen teyen goede prizeo. Verme ding 

verdieoen de verkoopeo aan het Voe- 

dingsmiddelenfoods, die de belar gstel 

ling voor dit artikel aaoz:enlijk stimu- 

De omzet van de 

producten was voor den tijd van het 

jaar normaal. 

leerden. Overige 

Dz torale opbrengsten van de pasars 

in de gebeele residentie, inc'usief de 

gemeentelijke pasars 

Kediri, hebben in het eerste kwartaal 

van dit jaar f 72.634.— bedragen en 
ia bet tweede kwartaal £ 73806.—. 

van Biitar en 

Deze bedragen waren het vorige 

jajar groot resp. 1645 .7.— en f65.677.. 

Op eco 

sentschapsraad werd eenigen tijd gele- 
veryadcring van den re- 

den het verschijosel der gereidelijk 

daleode pasar - opbrengsten ter sprake 
yebracht. 

Naar aanleiding van de debatten in 
die vergadering w.ird door regent- 

scbapsambt naren een ondersoek in 

gesteld naar d- oorzaker van dit ver- 

schijnsel. 

Isvusschen is de diepste is zii king van 

de pasar-opbrenusten, paar wit de laatet 
gepubliceerde cijfers kan worden cfge- 
leid, thaos blijkbaar gepasseerd. 

Hoewel de padi-oogst later inzette 

dan in het vorige jaar werd op de 

pasars meer handel grdreven dan ia 

bet overeenkom:tige tijdvak van 1939. 

De pasar-opbrengsten in het tweede   kwartaal vao dit jaac wareo ook groo-



  

  

  

  

Dz Kovirk'iike Warner 

ge vooraansraande sterren, 
DONALD CRISP e.a. 

over zij regeert, 

met de beroemdste acirice BETIE 1AVIS 

“Heden en en Morgenavond 
6 

METRO Splinternieuwe Cory .San Francisco“ 
Esn der beste um roorste films wan 1999 M-t ds berormde sterrer, CLAR 1 GABLE—JBANETTE 

Mc DONALD — SPENCER TRACY — JACK HOLT eva. bekenden. 
naam verwierf, dat verdere commentaar overbodig is. 

| Donderdag 19 t/m Zaterdag 21 Sep. 
Bros Super Pioducue 

The Private Lives of 
Elisabeth an Essex” 

k anpen screw ERROLL FLYNN, biig s aan door seni- 
ats OLIVA DE HAVILLAND — ALAN HAL: — VINCENT PRICE — 

Ht boofdih-ma in de film is de wanhopige gemoedsserijd 
baar onverssandige liefde voor den jongen eerzucbtigen Graaf van Essex en hasr liefde voor 't land, 

Opwinderde scd es — vol zestiende eeuwsch2 pracht en praal—straatgevechten in Londeo— 

veldslayen op bst p'atteland — acntervolgingen in de mistige I-cscbe moerassan. 
DE flm, diaz niemand voorbij mag laten gaan ! 

n de 

ag Han aka Dada 

— RICHE THEATER - 

  

DE film, die zicb reeds zoo'n 

  

(aebeeli 

  

patuurlijke klsuren) 

van Elisab eth tusschen 
waar- 

  

  

  
film, welke tot de 

    | | KRAUT ea. bekende sterren. 

$ acbtergrond bet beroemde tempel 

eiod. 

met dz z:er bekoorliike ANN ugn — GA 

MAXIM TMHEATER 
Woensdag 18 en Donderdag 19 Sept. 

Warner Bros daverende n uzikair Cm 
cc 

-Naug hty But Nice 9: ma rain) 
baste van bet jaar behoort en zeer zeker door een ieder gezien moet worden. 

ie Sch ajer 

Vriidag 20 t/m Zondag 22 Sept. 
METRO macbtice fimscslao-r 

“LADY OF THE TROPICS" eorerraett in Setor) 
met Ume feforieten van het witte dork ROBERT TAYLOR — HEDY LAMARR — JOSEPH SCHILD 

Ben mooi en aaroriipens liefdesdrama. zich afspelend in SA GON met als 
En filim die U zal boeien van begin tot 

"LADY OF THE TROPICS" DE fim die zeer zcker in ieders smaak zal vallen. 
complex van ANGKOR VAT. 

Mist dit niet! 
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ter dan in bet eerste kwartaal. On- 

danks de oorlogsomstandigheden toon- 

de de kleinhandel een voor den tijd 

van bet jaar pormaal beeld. De ge- 

meente beeft in hettwee kwartaal van 

dit jaar f 4378, — 

komsten uit het pasarweger, tegenover 

£4569,— in het eerste kwartaal. Hoe- 

kwartaal terug- 

ontvangen asn in- 

wel het tweede een 

gang 
cerste, 

Vertoont ten aanzien van bet 

in er toch een stijging 

stateeren is vergelijking tot de inkom- 

te con- 

sten in het cerste en tweede kwartaal 

van het vorige jaar, toeo resp. f 3918,- 

en f4021,— werd ontvangen. 

Uit de resulatsn van bet bierboven 

gznoemde onderzoek van regentschaps- 

ambtenaren, is men tor de corcusie 

gekomen, dar de lagere pasar-opbreng- 

sten (welke ook in andere locale res- 

sorten vallen waar te semen) moeten 

worden geweten aaneen andere wijze 

van distributie n,l. eeo toenemenden 

verkoop langs de huizen en aan het 

feit, dat dz stapelproducten tegenwoor- 

dig veelal buiten de pasars cm ver- 

kocht worden, omdat de verkoopers 

tengevolge van de verberering van de 

wegen zeif met hun auto's de dessa's 

ingaan om ter plaatse op te koopen. 

Hieraan zijn minder onkosen verbon- 

  

den, zoodat de prijzen lager kuonen 

zijo. 

Dief:tallen. 

E: wordt door de bewoners van 

S:mampir den laatsten tijd veevulcig 

geklaagd over het toenemend aantal 

gzvallen van kippen-dicfstallen. In den 
afjeloopen nacht werd bij een der 

bswoners cen keurcollectie kippen 
gastolen door dieven, die met behulp 

van cen ladder waren birnengedron- 

gen. Bebalve kippen hebbeo voorna- 

me'ijk ook gsiten de belangsteiling van 

de dieven. Een onderwijzer, 

zija scboonvader met 

die door 

het oog op bet 

naderend lolandsch visuwjaar met een 

tweetal geiten was verblijd en nog 

wel cer specialen bewakingsdieast bad 

georgaviseerd om deze dieren te be. 

schermen, werd desondanks ook slach- 

toffer. De politie is er niet in geslaagd 

de beide geitebokjes of de dieven op 

op te sporen. 

Regentschapstaak. 

Het College 

is van plan de taak van ber 

van Gecommitteerden 

regent- 

scbap uit te breiden op verschillend 
gebied. Zoo worden het 

geven van een subsidie aan de kortelings 

genoemd a.   hier ter stede opgericbte veeteeltveree- 

niging onder onmiddellijke leiding van 

het Europeesch en Inheemsch bestuur, 

welke zich ten doel stelt de bevor- 

dering van den veestapel io dit re- 

de bevordering 

wetenschappe'ijk werk 

gentschap: b. van 

van geschied- 

kuodigen aardj c. de vitzerding van 
cen talentvollen vakman vaar de kunst- 

ambachtsschool ven bet Java-instituut 

de uitzending van 

da- 

lang-cursus te Soerakartaj e. de ope 

bibliotheek. 

te Djocjekarta: d. 

een talentvollen dalang naar den 

ning van een openbare 

Christeliike Huishoudschool 
Kediri. 

Op 29 Augustus j.l. werd door 

Mevr, Stork uit Soerabaia ,examen 
afgenomen in bet bouw van de 

Cbristeliike Huishotdscbool aan de 

Dandanganstraat. Ges aagd voor Cus- 

tumi€re : 

1. Mzj. Soestiari 

2.» Hartati 
3...» Soelastri 

4» Nana 

5... Noortj: 
6. .y Joekti 
7.» Sibpisenaningtijas 
8 Marie Haulasie. 

Mutatie. 

D: heer R. Sbekarjo. Assisten We- 

dana Doerenan Toe oergagoeng wor: 
9 waatst a's Adjunct- Djaksa Djombang, 

D: 

Kd. 2de 

geplaatst als 

Residentie Keciri. 

Benoemd tot mantri politie in de 

residentie Kediri de heer R. Slamet, 

heer So»enari Sastrahadisoerja 

rejenschapssecretaris wordt 

asssiseo-wedana in de 

thans bestuurshoofdschrijver bij d” 
Assisten- Wedana van Paree. 

Benoemd tot Hoofdinspecteur van 

Politie en geplaatst in het gewest Su- 

de heer D. J. ds Hoog, 
Inspecteur vaa Poitie Je klasse b/d 

Stadspolitie te Blitar. 

SPORT. 
VOETBAL. 

— Ouick 5—0. 

De laatsta der bekerwedstrijdeo werd 

15 Szpt 

uitkwam 

matra, tbans 

Vogel 

gespeeli cp Zordapmiddag 
ji! waarbij Ouick 

Vogei. Ouck werd met 5-0 geklopt. 

tegen 

ak a 

Na afioop van den wedstrijd vond 

de uitreikirg der bekers plaats, hetgeen 

gescbiedde door de der 

KV U., den heer Put. 

H.C.T.N.H. wist io de serie beker- 

wedstrijdea de meeste punten te beha- 

beker 

Voorzitter 

ler, z00dat aan deze ciub de 

werden uitgereikt. 

Het behoeft wel niet meer gezegd 
te worden, dat H.C T.N H. deze bekers 

ten volle heeft verdiend. 

sk 
. 

Korfbal. 
Zondag 15 Sepr. 

gewone daj voor de Kedirische Ko:f 

belbo-d. Meo kreeg de sterke korf- 

balclub ,Sieo Cbu-g Hui" 

baia op bezoek. Twee 

werden er gespeeld. 

was eco buiten- 

van Soera- 
wedstrijden   

  

Melkonderzoek. 
Het melkonderzoek door de Gemeente Veearts in September 

1940 heeft het voigende resultaat opgeleverd : 
          

  

Niam eco Goonfiiiats joe: stelan | Ho 4. bed | Se 

1. Mevr. Bosveld, Meritjan onvoldoendel — goed voldoende 

2. Cordier de Croust, Seloredjo voldoende goed goed 

3. J. Gaillard, Semampir voldoende goed goed 

4. Hao Gwan Kiet, Paree voldoende goed voldoende 

5. Hotel ,.Paree” . goed octa voldoende 

6. Nio Tiauw Hie zter Goed gocd Toidoende 

7. Mevr. Schrauwen, Madjenang zeer goed goed goed 

8. Tjioe Sian Bo, Dandangan goed goed voldoende 

9, Vrouwe Tini, Bantengan voldoende goed voldoende 

    

Ta naa Pa mr 

Sien Chuag Hui 1—Bondswaalfta! A. 

8-0 

Des morgens vond een ontmoeting 

p'aats tusschen Sien Chung Hui 1 en 

Bondstwaalftal A. Weinigen hebben 

kuonen vermoeden, dat deze wedsrijd 
feiteliik reeds na 30 minuteo 

Es 

had nict anders gekund, want in 

spelen 
toch, het 

de 

periode van overwicht, bad S:eo Chung 

Hui zich voorsprong 

van 3—0 verzekerd, zoodat heel 

wat bad mbseten gebeuren, wilde het 

z0u worden beslecht, 

reeds van cen 

er 

Bonstwaalftal althans in den resteeren- 

den tijd de balans vog raar baar zijde 
dozn overslaan. Deze wedsriijd eio- 

digde dan ook in cen 8—0 overwin- 

niog voor Sisn Cnucg Hui. 

« ata 

Sien Chung Hui Il — 

Bondstwaalftil B 0 —0. 

Deze wedstriid werd in den ramid- 

dag gespeeld. Was in den ochtendwed- 

s rijd bet Bondsiwaalftai A raci:ca 30 

minuten z00 goed a's uitgespeeid, in 

dezen wedsirijd gaf Bondsewaalftal B 

  

biijk, de snelie tempo der gaster tot 

bet einde toe te kunnen bijhonud 

waardoor het spelbeeld dus g e s 

cen cenzijdig karakter droeg. D: uitslag 
0—0 geeft dz kracntsvechoudisg goed 

  

    

  

RICHE THEBATER. 
Hedeo 17 en Woensdeg 18 sept. 

Metro Splinternieuwa Copie 

van &in der beste en grootste films 

»SAN FRANCISCO" 
met Hollywood's beroemdsre sterren, 

Clark Gabl:— Jranertz Mc Donald— 
Spencer Tracy — Jick Holt — Ted 

Hea'y e. v. a. bekenden. 

De film, die zich reeds zoo'n naam 

verwierf, dat verdere commentaar 

overbodig is. 

MAXIM THEATER. 

Woensdag 18 em Danderdag 19 Sept. 
Warner 

Cowedie - Schlager 
,ONDEUGEND MAAR AARDIG” 

(Naughty But Nice) 
Met de scbattige Ann Sheridan — 

Lick Poweli — Gale Page — Ronald 

Reagan e.a. bekende sterren. 

H-t thema, 

wekt wordt is dat van een professor 

Bros davererde murikale 

dat in deze film ver- 

in de muziek, klassieke stijl wel te 

verstaan, die echter door een verma- 

kelijke samenloop van. omstandigheden 

    

plo 3 komt te scbitteren als een 

bijzonder talentvol componist van 

S g-Muziek. Es Amusements film, 

  

welke tot de beste van het jaar be- 

boort en zeker door een izder gezien 

weer. | moet wordeo. 

de wedstrijden besi MN Voor beide wedsirijden bestond er Politienieuws. 

groote belangsteiling. Overigens werden . 
. 2 . Tegen .L. B., won. te Poerwoasri 

deze in de beste verstandhouding 
ld werd P.V. opg3emaakr, terzake lichte 

e . 
Li tnishandeling van D., won. te Porja- 

Pa 
.. nan. 

aa   

Afdeeling Radio 

Mignon 
Radiogramofoon 601 A. 

Uw Radio Defect? 

Bel op Kediri 13! 

Radio van WINGEN. 

  

WINGEN, 

Ons reparatieatelier is ultramodern ingericht. Hier- 

door zijn wij in staat om 

zelfde dag, 

weggehaald, 

veren. 

dat ze bij 

onder 

Buiten KEDIRI binnen 2 dagen. Uw 

U thuis (Kotta) 

garantie gerepareerd o» te le- 

radiotoestellen op de- 

worden 

toestel is 

dan tevens zoowel electrisch als mechanisch ge- 

controleerd. 

  

OERDERIJEN .SCHRAUWEN“ 

1 

  

KEDIRI 

MU LOWEG / MAOJENANG 
Telefoon Ked. No 225 

  

WATES 

PERCEEL-PAKISSADJI 

  

  

  

Levert versche volle melk. 

Karnemelk, Yoghurt, 
Room en Boterolie 

Prima kwaliteit, 

Leverancier van de groote ziekenhuizen te 
de meeste Doctoren 

ter plaatse 
Kediri en Paree en 

Beleefd aanbevelend 

L. H. SCHRAUWEN. 
an an nama



  

O.,won. te Semampir doet aangifte, 

terzrake diefstal van een rijwiel ter 

waarde van f 10.— hetwelk onbeheerd 
"Aloon-aloonstraat voor de 

albier was geplaatst. 
aan de 
toko ,,Soen” 

M.A. P., te Semampir doet 

aangifte, terzake diefstal middels in- 

klimming van pluimvee en diverse- 

goederen ter gezamenl'jke waarde van 

f 1.30. 

won. 

J-Y., won. te Ringinanoom doet 

aangifte, terzake dicfstal van een rijwiel 

ter waarde van f 10.— hetwelk on- 

beheerd aan de Klentengstraat was 

geplaatst. 

Tegen S, wonende te Bandjarar, 

werd proces-verbaal opgemaakt terza- 

ke verduistering van kleine 

heid katjang Arab ter 

£ 0,59 teo nadeele van P.A., worende 

te Potjanan. 

hoeveel- 

waarde van 

Door dz politic werd aangrbouden 

den persoon van T., wonende te Ta- 

verdacht van diefstal van 

pluimvee ter waarde van f 0,25 ten 

nadeele van M.M, wonende te Ta- 

manan, 

manan, 

  

Wanneer, waar 

en hoe 

De ketting. 

Het is wzer Zaterdag. De courant 

staat vol met alle mogelijke en onmoge- 

  

lijke verwachtingen, gissinyen etc. Eco 

van onzekerheid, van be- 

  

waar palz 

dreiging, van calamiteiten op-komst ! 

De aanval op Engeland staat bij dit 

alles op den voorgrond. 
Laat het cen aanval ergens anders 

op zijr, het komt alles op het zeifde 
neer. Men zal een aanval doea op het 

imperium. Z-ker ziin niet alle deelen 

van het imperium even belangrijk, doch 
van de dcelen, dic in de onmiddellijke 

oorlogs:One liggen kan gezegd worden, 
dat er niet (&a scbakelije misbaar is, 

dat het 6&re schakelrje minder belangrijk 

is dan het andere. De ketting zal breken 

op de zwakste schakel. Dat weet Erge- 

land ook, vandaar dat hetervoor zorgt 

dat alle scnakels even sterk zijn, dat 

doet niets verwaarloosd wordt, zu ks 

met vertrouwen cen aanval, hoe ver- 

woed ook, en van weike zijde ook 

ondernomen, 

Wij willen hopeo dat werke'ijk de 

aanval zal p'aats virden. Esrlijk gezegd 

moet er toch beteen en ander uitgelekt 

zijo buiten eo behalve de waarreembare 

troepen en schepen concentra'ies, dat 

tegemoet zien. 

er op wijst dater inderdaad z-erernsti- 

ge voornemens bestaan los te siaan, 

waot plotseling heeft de Russische beer 

gisteren een duideliik gebrom doen 

hooren. 

Beer met lange teenen. 

De Russische beer is een beesije mec 

heel lange teenen en daarbij eeu ge- 

vaarl:jk heerschap, s'uw, onhandelbaar, 

taai, valsch eo vechtlustig. 

Toen de Vredestichters te 

Mii chen bijeen kwamen om over het 

lot van Tsj-cho-Slovakije te beslissen 

vergaten zoowel Franschen en Engel- 
schen, als Dustschers om ook broeder 

beer aan de conferentietafel te nooden. 

heeren 

Het ging zooals bet gaan moest. Daar- 

over was Rus'and niet weinig ontstich. 

Nu is hetja de wereld z00: boe ge- 

ringer de intellectucele beschaving boe 

langer de teenen. Beschaving en teenen- 

lengte zija omgekeerd evenredig, waar- 

mee wij slechts willen zeggen, dat gezien 

de Russische ongelikte onbeschaving 

van de regeerende proletarische elite 

(of Elite proletariaat ?) wel eer zachte 

beschikaar 

vas daarop trappen warev 

kilometer teenen Wwaren. 

nIncidenten” 
niet te voorkomen. Met deze omstan- 

digheid dient men rekening te houden. 

Wij geallzerden hebben maar al te 

vak de gevolgen van negatie bemerkt, 

in een toenadering tot Duitscbland op 

23 Augustus 1939. 

Hoe bet cok zit en zat, beertj bield 
zija toet vrij aardig, maar zoo tusscben 

"om er aaa 

  

de regels van descbaarsche telegrammen 
destijds uit de Sovjet-Usie hoorde men 
toch altijd wel de mineurlijke teeneo- 

prelude klirken. 
Ei, ei. De Hunoeoen Eunuchen van 

de rechterfiank vergaderden eenigen tijd 

terug te Weenen om op dezelfde barte- 

lijke vredeswijze eeo ander land van 

eeo ampel lichaamsdeel te ontdoen, een 

poo'je uit te rukken, en wederom werd 

bet beertje vergeten, Ruslaid werd 

Diet mede uitgenoodigd tot deeineming 

aao Let abele ,,pootj's uitruk” -speit 

De inmiddels niet 

korter op te zijn geworden, doch eerder 

langer eo gehrid moest men daar natuur- 

teenen bleken er 

Iik wel op trappeo. Wederom boorde 
men nfet Slechts 

preludeeren was hoorbaar. 
»Wij beschouwen eiken afstand van 

Onvriende ijke 

200 veel. cen vrij 

grondgebied als een 

»daad” boorden wij Molotoff over Mos- 

kou omroepen esz. Duidelijk ceo kreet 

van pija van wege het trappen cp de 

ange tcenen. Doca overigans ging 

bet nogal. 

Verontwaardiging op iis. 

Deze bescheidenheia was vrij ver- 

dacht en met z:kerheid kon men aan- 

semen, dat de vero.twaardiying voor- 

Ibopig op ijs zcu wordzn gezet, tenein- 

ge haar voor bederf te vrijwaren ea 

aante wenden tot tijd ea wijls daaraan 
bebocfte zoude biijken te bestaan. 

Dis behocft: is ihans zeer duidelik 

merkbaar. 

Duiwcnland wil eventjes naar bet 

Westen uitslaan en Rusiand bromt nu 

2 herioneren dat bet ook    

rog bestaat. Bovendien zija vieuwe 

Russiscbe E€oacters ge Gosceveerd aan 

de 

vooral 

Roemeensche toch 

het Roe- 

meersche onderdanighcid aan Rusiand 

grenzen, om 

maar vuurtje vas 

warm te houden. 

dat 

moment 

Zoo ziea wij nu gebeuren, 

Duitschland op het critieke 

Om een uitval te doen ergens op het 

erinnerd dat 

d van het 
imperium eraan wordt 

  

de eenigst werkelijke v 

Dutsche vo'k, 

elk oogenb!ik van een eventueele Dust- 

te weren de Russen, 

gebruik zuilen kuanen 
dea Hunoen door 

Roemen'& van de rest 

sche impasse 

maken bijv. door 

bezettea van 

van den Bakan af te srocren. 

Drie natievlaggen. 

De Hongarer, die thans drie 

tionale vlaggen hebben te ceren, heb- 
na- 

ben het niet direct erg gemakkelijk. 

Want nu hebben ze dan vcorloopig 

wat zij beb en wilder, kregeo dsarbij 
echter twee narievlaggen erbij, terwijl 

tot overmaat van ramp de afyedwaal- 

de troep dikbuider in Roemenig be- 

ginnen te gillen cm een 

macht, een eigen taal, 

cigen weer- 

een cigen enz. 

enz, 

Net z00als her destijds in Tsj cho 
Du kerja 

nu door de grenswijzigingen 
zija . 03 de 

Hongaren nu ingesloten aan drie fron- 

S ovakije ging. Hunnen 
wonen 

paast de Horgaren en 

ten door Duitschers, zo0dat een kleine 

bescherming t.z.t. op Dusisch beve! tot 

de mogelijkheden behoort dis zonder 
veel mosilijkheden dea Duitschers suc- 

ces zullen opleveren, 

Wat de dikhuiden nu z00 bijzonder 

doet verlangen naar eigen weermacht 

is niet begrijpelijk. Ber hebben ze niet, 

ber land komt het 

nog, dat a'lvs wat zij dan deiken te 

bezitten is maar tijdelijk, want straks 

niet toe, en dan 

  

OPROEP 

den alle personen van 

ge-, werktuigku dige-, 

academiscbe- dan 

opvordering tot 

| 19 bun naam, 

2” hun 

39 het door hen 

Deze opgaaf kan 

ht-verordening (Sibi. 
twiifel of men 

  

4 

e 

leiding hebben geroten en 
regstratie 

porturij pescbieder, mits 
enveloppe vermeid wo dt ,Dienst v. v 

1940, 
krechters zijo 

groepen beboort, geleve men zich tot mijo kavtoor te wenden. 

de vorenbedorlde opgave te doen aan den R-sident. 

aan deze verplichting tot opgaaf is door de bovenbedoelde 

p ichtverordening strafbaar gesteld. 

ter registratie van Hooger of Middelbaar Wetenschap- 

pelijk- Technisch Opgeleiden. 

Ingevolge het Gouvernements Bes!uit van 2 Ju'i 1940, No. 8 wor- 
16 — 55 jaar, ngeacbt landaard en kunne 

die een chemische-, tecbvologische-, pharmaceutische-, natuurkundi- 
electrotecbnische-, geo oyiche- of andere 

wel middelbare-, weter scbapp-|ijk-techrische op- 
die dezerzijds 
hebben ontvargen, 

nog geen persoonlijke 
hierbij verzocbr, 

| voorzoover zij op Java en Madoera woonachtig of vertoeverd 
| zijo, onverwij daan bet C nira 1Kaotoor voor de Statistiek, Scboo - 
| weg 8 Batavia.Ceotrum, op te g:ven: 

voledig huisadres en 
uityecefende beroep. 

op de kaart of op de 
iraevo'ge Bur . 
Ook in g v: 
tt de te rey: 

    No aa)”. 
opleidig we reerer 

Personen in de Buitengewesten woonachtig of vertoevend dienen 

Het niet voldoeo 

Burgerdierst- 

HET HOOFD VAN KET CENTRAAL KANTCOR 

VOOR DE STATISTIEK. 

  

  

  
    

  

  

Radioluisteraars, 

wordt lid van den Bond van Radioluiste- 

raars in Nederlandsch-Indie (B.O.R.A.N.I) 

U dient daarmede Uw e'gen en het 

algemeen belang. 

Inlichtingen bij den Secretaris, 

J.P. Coenweg 27. — 
Batavia - €. 

  

erna 

| De Spitfires van 

| BETERE MANIER Ned. Indis. 
van Koek Bakken 

en Garneeren 

Inlicbtingen worden gaarse verstrekt 

door 
Mevr. T.I. KHO 

Ngadisimo II 

KEDIRI. 

N.B. Diverse taarten op bestelling 

veikrij,baar vavaf f 2,50. 

  

zullen zij gelijk bet vee in Chicago 

    

op dn loopenden band geschoven 
worden. Het feit echrer dat de min- 

derheid paar dar ales gevraayd heeft, 

  

realiteit is ber 
Hoe lang Dusch 

is er, en mer de goed 

rekening te houden. 

  

land nog zal g Keurer, dat Honya 

! rie voert en eert, is 

te zeggen. Gvzin echter 

o-dening bij de Hunnen wil het voor- 

voorsbands 
de wil 

oiet 

tot 

  

komen dat voudigirng van deze 

affaire hen hoogst geweoscht voor- 

kom, en deswege in bet vooricmen 

ligt. Osgetwijfeid zal dan voor de 
z00veelsie maal wt de keuze van drie 
de voork-ur gegeven worden aan de 
hakenkruisvlag, cook al omdat de voor- 
raad daarvan nog vrij groot is en op 
moet bij diz» uitverkoop. 

.   Worit vervolgd.   
  

Waardeering der Britsche pers. 

Londen, 13 Sept. (Areta). 

Alie bladen yewaagden met grco « 
waardecring over de git van Inci8 van 
vliegrwgen 

          

bet bostdaruk I, A Stau ch A 'y 
ieder, die de radiorece van ce Kosingin 
heeftaanghoord, begreep, hoe seerke 
inrig de banden van wedeikesriye toe- 
wijding tusscben Kroon en Voik zijo. 

  

De rampen bebben deze niet ver- 
wak, coch verscerkt en duide'ijker 
zca baar gemaakt, 

Ht blad noemt de gift van her jang 
vrije kooviale Rijk, Ho 
en deo sicutel van zijo I 
het is praktisch eea getuiger 
wijlom den bevriidinysoor og te winnen 

verzekerd vertrouwen in 

   
    ver Sksacbt 3 

Ss vend 

en van cen 
de toekomsr, 

Het blad 
O overw 

de, dat het k 

ik: Nederia 
door 4 valen or 
worden en g ede re 
loover, dat ir 

der nazi's ten spijt, 
vrii zal zija." 

Ht blad besluit met te ze9gen, dat 
de voiken van het Britsche neveene- 
best trotsch zijn, dat zij het vriendelijxe 
N-derlandsche voik tot bondgenoot 
hebben en niet minder trotsch, da: zij 
eervol en vei'ijeen toevlucht verleenen 
aan een konioklijke gast in bet uur van 
tegenspoed. 

    
    
    

  

» beeft te ge- 
1 de onderdrukking 
»Nederland weer 

    

  

    

  

LUC CHTBESCHERMING | 
Beveiligt U tijdig!! 

Wij leveren : 

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

RESIDENTIE APOTHEEK KEDIRI 
TELEFOON No. 52. 

| 

| 
) 

VERBANDKISTEN   

PROTESTANTSCHE KERK 

Hollandsche Kerkdiensten. 

22 Sept. '40 Njandj. 9u. v.m. Doop. 
Ds. V.E. Schafer. 

Kediri 8u.o.m, 

29 S:pt. '40 Paree  9u.v.m. 
Bitar 6u,n.m. 

ea pa mm ass 

Malcische Kerkcienst. 

H. B. Matulessy. 
22 S pt. 40” Trenggi. Gu. v.m. (Doop). 

  

T. Ajoeny Mu. e.m 
29 Sept. 40” Midoen 1030 u. v.m, 

Ngawi Yu nm 
2 Oc. 40 K.diri 6.300 ».m, 

Voor Zending, 

J. W. Rumbajan. 
15 Sept. '40 Djombang 730 uur vm. 
  

  

  

OGOST - JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE 

lederen Zondag, 

DIENSTEN. 

9 uur vm. 

Te Kediri (Ba'oewertistraat), Blitar, 

Toeloengagoer 
Pare 

  

730 uur 0.m, 

LOUN ISCH-KATHOLIEKE KERK 

te jilitar 

    

PETROMAN CUMFOREN 
Wij ontpakten zoojuist 

De Nieuwe 

Modelien 1939 

en noodigen U uit tot een be- 

Zzichtiging dezer 

Sch tterende en Practische 

Petromax (omioren. 
Ve 

  

Tsko Wed. 

Tan Bing Wie 
K entengstraat No. 90, 

KEDIRI, Tel. No. 149. 

Mooie huisvendutie. 
V.ijd.g 27 September 1910, 

v.m. 9 uur 

W Id 

JW. LEEFLANG 

Gp. plaoter, 

Madjenang — Kediri 

ten bu Heer van    

  

  

Pas onfvangen 

    

Wollen artikeien 

Wollia Jumpers | Woles Sokken 

” Jassen ». Broekjes 

1 »  Baby- 

».. Mutseo »  Mantels 

Bcei katoenen 
pe 

” naa'de 

5 Haak psooe 

MIYAKO 
Te', No. 29 Kediri. 

   



      

  

Buitenlandseb overzicht overgenomen uit het Soer. Hbld. 

De overwinning in de lucht. 
  

  

Zondag werden totaal 185 Duitsche 

Vliegtuigen neergeschotenz sinds uitbre- 

ken van oorlog verioor Duitschland bij 

aanvallen op Engeland 2134 

vliegtuigen. 
  

  

Wil Duitschland vrede ? 

Londen, 16 S-pt. (R-uter 
nisterie van Luchtvaart meldr, dat op 

Zondag 15 dezeris totaa' 185 Dvi scbe 

He mi- 

Uliegtuigen werden vernietigd, waarvan 
T door lucbtdoelvuur eo de rest door 

jagers. 

Van de vernietigde vijandelijke vlieg- 

tuigen zijo 131 

54 jagers. Vijf der aanvankelijk ver- 
miste  Britsche keerden 
alsnog tot hun basis terug, zoodat de 

bommeowerpers, ea 

Vliegtuigen 

Britscbe verliezen in totaai 25 jagers 

bedragen, waarvan echter 12 piloten 

in veiligbeid zijo. 

Looden, 16 Sept. (Reuter). Sedert 7 

September, toen de ,,luchtblitzkrieg” 

tegen Engeland aanving, verloor het 
Duitsche luchtwapen 455 vliegtuigen 

en 1100 mao luchtvaartpersoneel, ter- 

wijl de R.A. F. 101 toestellen en 57 

Vliegers verioor. 

De Duitsche taktiek. 

15 Sepr, (Reuter). Een 
»Swiging” vorm van aanvallen van 

Duitsche Luchtmacbt is ia den loop 

van de tweede week der luchtaanval- 

Londen, 

len duidelijk geworden—aldus reuters 

lucbtvaartcorrespondent. 

Deze variatie van lucht—strategie, 

die toestaan dat alleenvliegende aan- 

valsvliegtuigen en groote formaties ter 

afwisseling wordeo gebruikt, wordt in 

zekere mate verklaard door de toege 

nomen verkennsingen en door het be- 

wolkte weder, doch zij kan mogelijk 

heel goed meer beteekenen. 

Dz vinnige ontvangst, die de Duitsche 

manvallers te beurt viel, beeft er den 

2d 

toegebracht om zijn piloten een tijdelijk 9 

  

Duitschen minister Giring ongetwij 

mbalt” toe te roepen, opdat zijn es- 

kadrilles konde worden gereorgani- 

szerd. 

Dz afzonderlijk vliegeode aanvallers 

hebben de opdracbt den druk op den 

vijand te handhaveo, totdat opnieuw 

groote formaties uitgezonden kunnen 

worden. 

Daar dit nauwelijks strookt met een 

  

actie van een vijand, die vol vertrou- 

Wen een inval overweegr, doet bet 

aaonemen, dat de vijand thans het 
  

grootste gedeelte van ziin beschirbare 
eerste - linie - vliegtuigen in den strijd 

en het fet, dat bij dit 

toppunt beeft bereik", reeds “Gr eer 

inval is gepoogd, en nog gen twee 
maanden na aanvang van den Biitz- 
krieg tegen Egeland, geeft alle reden 
tot bemoediging. 

FEUILLETON 

  

hecfr geworpen 

  

SPAANSCHE DUKATONS 
(Spanish Doubloors) 

Uit het Engelsch 

van 

Camilla Kenyon 

10) 

Natuurlijk gaf ik hem, voor 't oog, 

heel kalm antwoord. 
»Ja. 'tis heel naar voor haar, maar 

hoe komt ze er ook bij, om op baar 

leeftijd zoo'o avontuurlijkeo tocht te 

gaan ondernemen ? Ik heb altijd ge- 

dacbt, dat alleen bij kinderen van cen 

aar of twaalf of vijftien, zulke schat- 

graverseideega opkwamen.” 

»Ja, maar die zoudeo toch 

z00'0 eind alieen kunven komen'', wees 

Apollo me terecht, met de geduidige 

vooit 

  
  

    

    

     

Ss her witbreken van den corloy 

werden tijdens aanvalles op Engeland 

2143 Duirschs vliegtsigen ve 

waaivan 2069 sinds 18 Jusi. 

  

Is de periode van Il Augustus tot 

en met15 September verioor de vijand 

1739 toesteIlen, en dza R.A F. 460 

machines, docb daarvan werden 333 

piloten gered. 

Nieuw Duitsch vredesoffensief! 

Melbourne, 16 Sept. (Reuter). Pre- 

mier Menzies kondigde aan, dat bin- 

nen 14 dagen een Duitsch vredesof- 

fensief kon worden verwachi, bij voeg- 

de er aan toe er zeker van te zijn dat 

Engeland zal weigeren totdat bet door 

de nazi's gestichte kwaad te niet zal 

zija gedaan. 

—0— 

Dit gaat bepaald de hoogste ver- 

wachtingen van de Britsche dsfensic- 

leiders te boven. 

Dit toort aan, dat de schirterende 

verdedigingsacrie van de R.A.F.-jagers 

en de afweerbatterijen alsmede bet 

hardnekkige offensief van de bommen- 

werpers van de Britsche Luchtmacht 

inderdaad een hartig woord hebben 

mrdegesproken, en de Britsche lucht- 

macht vertrouwt erop dat 

Hitler een 

meester in de lucht of op zee te ziin, 

wanneer 

inval zou pogen zonder 

h?m een verlammende slag zal worden 

toegebracbt 

Engeland. 
De aanvallen op Londen. 

Alarm cp Maandag. 

Londen, 16 Sept. (Reuter). Vieren- 

esoha'f uur radat het ,a!! cicar” sig- 
naal bet einde der nachteliike alarmsig- 
nalen had aangekondigd, weerklonk bet 

eerste dag-a'armsignaal te 9.30 u. over 

deng her all cisar" siarasl 

  

   eds om 9 33 0. doch bet tweele 

alarm weerklonk om 956 u. Dit werd 

om 10.38 u. weer door al! clear” 

  

ge- 

volsd, Er werden geen incideni 

  

ge- 

mid. 

Londen, 16 Sept. (Rsuter) Voor bet 

eerste dag-alarm mislukte een pogirg 
Duitsche 

boven het binnenland door te drioyen, 

van groote formaties cm 

'a over de Zuidoostelijke kust te ziin 

utdrukki:y op zijo yezicht van ecn 

man, dis weet, dar bij de onlogi.che 

opinies van cen vrouw niet au s€rieux 

moet nemen. 

Ik oordeelde het raadzaam om 't 

onderwerp van het gesprek maar te 

veranderen. 

nik ben benieuwd hoe tante Jane 

zich op dat oobewoonde eiland houden 

zal. U moest haar gezicht eens zien, 
als iemand het alleen maar over mui- 

zen beeft! Wat zou ze doen als ze er 

een kannibaal tegenkomt en als die 

haar probeert op te eten?” 

»Kom, kom, Miss Harding,” zeide 

.daar behoeft 

Uu oiet bang voor te zijo, werkelijk 

nier! Ik geloof dat het eiland onbe- 

woord is en als er inboorlingen wo- 
nen, zija ze beslist tam, vast en zeker 

en anders zija wij er met oos vieren 

toch ook nog, niet waar met onze 

geweren en revolvers, om van Oonze 

de jonge man sussend,   

gevlogen. Binnen 10 miouten vluchtten 

de aanvallers naar de Franscbe kust. 

De Duitschers werden z00 spoedig ver- 

jaagd, dat te Londeo geen luchtalarm 

weerklook. 

Na de zware verliezen, op Zondag 

geleden, pasten de aanvallers een nieuwe 

taktiek toe, Ezo formatie van 9 Dor- 

niers vloog z00 dicht opeen, dat de 

vleuge'tippen eikafir schenen te raken. 

D: ove ige bommeowerpers verdeelden 

zich in proeven van drie. 

Toen zij de vijandelijke kus: over- 

vlogen werden de vijandelijke vlieg- 

tuigen begroet door doodelijk accuraat 

luchtdoelvuur, ener kon worder waar- 

gevomen hoe de bommenwerpers zich 
wendden en keerden om de barstende 

ora aten te omzeilen 

Op korten afstand van de kust s'oegen 

da Brtsche jayeis de vijandelijke for- 

maties uiteen en joegen ben op de vlucbt. 

Ooggetuigen zagen de Duitsche mach:- 

nes over het Kanaal terugijien. De hen 

beschermende Messerschmitts verdwe- 

nen eveneens in wanordelijke vlucht. 

Gedurende den nacht, 

Londer, 16 Sept (R-uter). Z-er spoedia 

padat de sirenes yisteravond te Londen 

  

het vierde luchtalarm hadden aangekon- 
digd brak voor de vijfde maal van deze 

wezk bet donderend geraas der kanor- 
nen—een welkom ge'uid, waaraan de 

Londenaars thans z00 gewoon zijo 

geraakt—met onverminderde heftigheid 

los. 

Het scherpe geluid van de snelvuur. 

kasonnen en het gedonder en geblaf van 
andere kanonnen weerk'onk den gehee- 

hoofistsd, daar de 

Vlieotuigen met geregelde tusschenpoo- 

len nacht io de 

zen over de stad kwamen. 

Londen, 16 Sept (Reuter). Ezr com- 
muriguk van de miristeries van Lucht- 
vaart en van Bnnes Iandsch2 Veiliyheid 

verklaart, dat gedurende den zfyeloopen 
nacht de vijandelijke luchtaanvallen op 
Londen plaatsbadden boven een uitge- 
breid gedeelte van Groot-Londen, en 
werden uitgevoerd door een reeks kleine 

groepen bomm-nwerpers. 

Schade werd aangericht aan huizen, 

winkels en andere gebouwen. 
Wederom hadden aanvallen plaats 

op ziekenbuizen, waarvan drie door 

bommen werden beschadigd. 
In verschi ende ceelen van Erg»land 

kwamen bowmen peer in vele platte- 
lancsdis'riceen, doch biermede boekte 

dz vij:od weinig resulraat. 

Ia het Nvordwesten en het Zuid- 

oosten van Engeland, in Zuid- Wales 
en in eenige ardzre districten, waar- 

onder ook cen stad in bet Zuiden van 

   

  

Esge'and, werd eenige schade aange- 

ricbt, 

G den nacht werd en vijan- 
d:ike bommenwerper omlaag ge- 

schoten. 

Buckingham Palace. 

Losdes, 15 Sepr. (R-uter). Omitrent 
bet bombard. m:ot op bet Buckingham 

P.lace worde nog nader bet volgende 
gemeld : 
Twce bommen viclen tijdens het 

eerste luchta'arm op bet terrein van 

bet palcis. E n der bommen kw-:mneer 

andere wapens nog niet eens te sgre- 

ken. Mr. Shaw — die daar tegerover 

Miss Boowne —is z00'0 beerja het 

hoofd van de expeditie. Als u zenuwach- 

tig of z00 bent, moest u eens met bem 

prateo. Hij is met een Zuidpoolexpe- 

ditie mee geweest, heeft al minstens 

een keer of drie zoo iets bij de hand 

gehad, bij z0u er pietaan denken, daar 
ben ik overtuigd van, om dames mee 

te nemen, als de kans bestond, dat ze 

Opgegeten zouden worden. 

»Neen, heuscb, over de merschene- 

ters behoeft u zich niet ongerust te 

maken... te meer, omdat ze door die 

benden zende'ingen, die erop afge- 

stuurd worden, waarscbijalijk allemaal 

al bekeerd zijn.” 

»Wat heerlijk geruststellend, dat u 
me dat alies gezegd beefi”, antwoord- 
de ik met een dood-ernstig gezicht. 

Meteen boog ik me iets voorover, om 

voor Apollo om, een cogje aan den   

Op een grasveld en de andere op een 

der gebouwen. Bzide bommeo kwamen 

echter niet tot ontploffing. 

Ben aantal kleine brandbommeo werd 

voorts tegelijkertiid op het erf van bet 

erf van het paleis geworpen, waardoor 

kleine 
evenwel snel werden bedwongen. 

Ht Britsche kovingspaar bevond 

zich op het moment van den aaova- 

niet in het paleis. Slecbts een klein 

gedeelte van bet personeel, es nog eeo 

grasbranden ontstonden, die 

aantal andere personen waren er aan- 

wezig, die zich alle in de ondergrondsche 

scbuilp aa:sen bevonden. Niemand werd 

door hzt. bombardement gedeerd. 

Denemarken. 

Vee wordt afgeslacht. 

Londen, 16 S-pt. (Reuter). Vo'gens 

birchten ut Kopenbagen is de belft 

vaa den Deenschen veestapel en van 

het pluimvee op last van de Duitsche 

bezettingsautoriteiten geslacht. 

Dit is gescbied in verband met het 

g:brek aan veevoer 

Hongarije 

De bezetting van Trans- 

sylvanis, 

Cluj, 16 Sept. (Reuter). Regent 
Hortby is gisteren te Cluj aangekomen. 

Gisteren werd in de Transsylvaansche 

hoofdstad een processie gehouden ter 

viering van den terugkeer van eea 

groot deel van Transsylvani8 tot Hon- 

garije. | 

Rusland. 

Spoorwegverdrag met 
Finland. 

Moskou, 16 S-pr. (R-uter). Heden 
werd een Russisch - Finsch spoorweg- 

  

verdrag gesloten, dat vocrziet in spoor- 

wegverkeer tusschen Zweden en Rus- 

land via Finland, 

  

Roemenit€ 

Uitgeweken ,gardisten” keeren 

terug. 

Boedapest, 15 Sepr. (Rzuter). Vijftig 

leden van de Ijzeren Garde die naar 

H — Nog altiid in voorraad. 
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200 rijk aan ervariog zijodeo Mc. 

Shaw te wagen. Tot mijn verbazing 

zag ik het profiel van een eenigszios 

verweerd gezicht met stoere krachtige 

lijaen, 't gelaat van een man tusschen 

de dertig en de veertig, die er zoo, 

van mijn kant gezien, niet alleen streng, 

maar zelfs norsch uitzag. Hij sprak 

juist met den kapitein, die hem, zeker 

uit eerbied voor de rustige, bedaarde 

mavier vao spreken van zija tafelge- 

noot, bijna beleefd te woord stond. 

Oomiddelliik kwam ik tot de conclu- 

sie, dat de steuo en toeverlaat van de 

expeditie, de man, die de aanvoerder 

van de vooraf beraamde scburkerijen 
zou zijn — waaruit ze zoudeo bestaan, 

was me niet recht duidelijk, maar dat 
ze zouden plaats viodeo. daarvan was 

ik overtuigd — dat die man deze forsch 
uitziende Mr. Shaw moest zijn. Zelfs 
met behulp van mija zeer levendige 
verbeeldingskracht was bet me onmo- 
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Duitschlaod waren uitgeweken, zijn 

Boedapest gepasseerd op terugweg naar 

Roemenie. Zij reisden ia een specialen 

wagoo, die aan den expresse-trein was 

torgevoegd, 

G:meld wordt dat met hen Mme. 

Codreanu, weduwe van den doodge- 

schoteo leider van de IJzeren Garde, 

en haar twee kindereo naar Roemenit 

teru,keeren. 

Verklaard wordt dat Mme. Codreanu 

toestemming vaa den ,,dictator” Ante- 

nescu verkreeg om naar baar vader- 

land terug te keeren, 

Noorwegen. 

De Gestapo. 

Londen, 16 S-pr, (Rsuter). Ut 

Oslo wordt gemeld, dat de Gestapo 

thans in geheel Noorwegen is geia- 

stalleerd. 

Het hoofikwartier der Gestapo is 

gevestiyd in het voormalige minisrerie 

van Buitenlandsche Ziken, de ,,bijkan- 

toren”" in de politibureaux in alle ste- 

den. Agenteo beviaden zicb in alle 

horels, logementen en pensioas. 

De gevangenis te Olso word door 

de G:stapo overgenomen en het per- 

soneel door Durtschers vervangen, die 

meedoogenlooze intimidatie-methoden 

toepassen, zooals de Third d-gree”. 

Getuigen worden gedwongen onjuiste 

verklaringen te teekenen. 

Frankrijk. 

Ook Blum gearresreerd. 

Londen, 16 Sept. (Reuter). Uit 

Vichy wordt gemeid, dat de vroegere 

socialistische leider Leon B'um ook is 

gearresteerd en naar R.om overgebracht, 
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om me dezen man als een 

misleid volgeliog van wien ook, en 't 

aliermiost van de verscbrikkelijke Vio- 

let voor te stellen. 

Daar het oogenblik niet bepaald 

geschikt was om de opinie van Mr. 
Shaw over de kannibaleocuaestie te 

vragen, besloot ik nog eevs mijn 

krachteo op 't jonge mensch paast me 

te probeerco. 
»Hoe vondt u Panama ? De indruk, 

dien ik ervao gekregen beb is, dat de 
oude stad vooral heel schilderachtig 
is." 

»Ja. .. ja,” stemde Mr. Vane toe. 
»Dat wil zeggen, z00 wordt het ten- 
minste door schilders genoemd — toe- 
vailg beb ik in 't hotel met een paar 
van die lui kennis gemaakt. Volgens 
mij zijo de straten veel te nauw en de 
buizen... beestacbtig verwaarloosd zou- 
den wij 't in Engelaod noemeo, Ik 
voor mij houd ervao, dat de boel er 
netjes en goed onderhoudeo uitziet." 

gelijk, 

Wordt vervolgd.
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