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Begrootings - mededeelingen. 

Als cen blijde mededeeling ia deze 

onzekzre tijden valt te vermelden, dat 

in de ontwerp-begrooting van het 

regentschap voor bet dienstjaar 1941 

vooralsrog geen versoberingen in dea 

personeelsuitgaven beboefden plaats 

te hebben, met uitzondering eveowel 

van &€n dienst, die der bouwpolitie, 

waar de betrokkeo mantri wet ingang 

vaa 1 Januari 1941 zal worden aan- 

gesteld tot mantri voor bet wegenon- 

de:houd, ter vervulling van een vaca- 

ture, ontstaan door het ontslag op 

verzoek van den betrokken titularis. 

De opheffing van de bouwpolitie is 

een batuurlijk gevo'g van bet fcit, dat 

de iowerkingtreding van de nieuwe 

bouwverordening — waarvan de wer- 

kingssfeer zich slechts tct de bevo'- 

kingscentra beperkt (districts- en on- 

derdistrictshoofdplaatsen, 

van fabrieken en cultuurondernemin- 

gen) — het mogelijk maakt, dat de 

werkzaambeden van dezen mantri ge- 

complexen 

voeglijk kunoen worden waargenomen 

door de ambtenaren van de. regent- 

schapswerken. 

Als een rog blijdere mededeeling 

mag worden begroet de uitbreiding 

van den dienst der volksgezondhied 

door de aanstelling van een tweeden 

dokter, ter bebandeling van de medi- 

sche zorg districten Kediri 

(buiten de gemeentekom) en Ngadi- 

loewih, welke tot dusverre vrijwel van 

cenige medische bulp verstoken waren. 

van de 

Aan dezen tweeden dokter zal ter 

verzorging worden gegeven een 

volledige polikliniek te Water met 

een mantri-verpleger-polikliniekbeheer- 

der en een hulp-polikliniek te Gringgiog 

zonder mantri-verpleger, naast de ver- 

zorging van de bestrijding 

Volksziekten io het algemeen. Hierdoor 

is het mogelijk geworden, dat de 

mantri voor de volksziekteo kan wor- 

den gemist. Door mutaties onder het 

medisch lager personeel wordt voorts 

van de 

overwogen om dezen mantri te belasten 

met het beheer van een polikliniek, 

met gelijktijdige voorziening io verlos- 

kundige hulp te Wates. 

Uiteraard dienen voor de nieuwe 

poliklinieken de noodige gebouwen te 

verrijzeo, waarbij gedacht wordt om 

voorshands, in verband met de beperkte 

middelen, dezeia kampongstijl te doen 

optrekken. Eveneens dient gedacht te 

worden aan de eerste aanschaffing van 

iostrumenten voor den dokter en de 

nieuwe polikliniek, 

scheiden voorraad van medicamenten 

z0omede een be- 

De voedselsituatie. 

Doordat aan den patjeklik spoedig 

na den aanvang van het tweede kwar- 

taai een ceiode kwam en vrijwel overal 

groote padi -oogsten binvengebaald 

werden, heefc de voediogstoestand in 

bet algemeen geen zorgen gebaard. 

Eenige gevallen van voedselintoxicatie 

deden zich voor, die bij nauwkeurig 

onderzoek het gevolg bleken te zijn 

van de consumptie van niet deskundig 

toebereide tempe-boengkil en tempe- 

kedelee. Naar aanleiding van een rap- 
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port van den adspirant-controleur van 

Toeloengagoeng betreffende den ongun- 

stigen tocstand wat de voedirg betreft 

van cesige dessa's van het onderdis- 

trict Pogalan, uitgebreid 

onderzoek gedaan in de desa Gemblep. 

100 van de 450 opgeroerpen personen 

meldden zich ziek, 6 van hen vertooo- 

den oedeemverschijnselen, 18 personen 

waren ondervoed, 30 van hen hadden 

werd cen 

malaria, terwijl de 46 overigen door 

onvoldoende voeding sterk vermagerd 

blekeo te zijo. Daar inmiddels de padi- 

oogst begonoen was, bestond er geen 

aanleiding meer tot voedselversterking 

over te gaan. Als oorzaken—die mede 

voor de overige desa's van dit onder- 

district van belang zijn — werden ge- 

constateerd a) zeer gering grondbezit, 

gepaard gaande aan onvrucbtbaarbeid 

van den bodem en b) het wegslaan 

van een desadam, waardoor een belang 

rijke oppervlakt» (ongeveer 400 ba- 
hoe's) aan bevloeibare sawah in re- 

gensawah Behalve 
mindere voedsel-productie, leidde dit 

tot 

is verkeerd, tot 

moerasvorming, waarna malaria 

Opirad, de bevolkirg verzwakte en 

voor looadienst elders minder geschikt 

maakte. 

Voor verbetering van den bevloei- 

fogs- en afwateringstoestand, o.a door 

berstel van den 20 jaar geleden be- 

zweken desadam Soekoen, zullen op 

korten termijn de noodige voorstellen 

worden gedaan, 

uit dit gebied met kracht bevorderd 

wordt. 

terwijl de emigratie 

Daarnaast zal psauwlstterd acht 

geslagen worden op de wenschelijkheid 

om door voedselverstrekking tijdelijk 
te helper. 

Voiksvoeding in deze residentie gehou- 

den mevu-orderzoek loopt ten einde 

en is op meerdere plaatsen reeds vol- 

tooid. Aansluitend daarop werd in de 

onderdistriceen Wates, Grogol en 

Gondang doof Dr. J.V. Klerks een 

medisch onderzoek gedaan, 

guostigen indruk vestigde. 

taten van het 

zija nog viet bekend : 

yan de verzamelde gegevens 

geruimen tijd vorderen. 

Het door bet Iastituut voor 

dat een 

De resul- 

menu-onderzoek zelve 

de verwerking 

zal nog 

Tuberculose - Bestrijding. 

Het bestuur van de provinciale or- 

ganisatie Oost-Java vao de stichting 

Centrale Vereeniging tot bestrijdiog 

der tuberculose in Nederlandsch-lodia 

beeft zich met een verzoek tot den   gemeenteraad gewend om deze stich- 

io 5 kleurendruk 
op stevig ivoorcarton 

op Schaal 1: 500.000 

waarin opgenomen: 

alle berijjdbare wegen 

Pasanggrahans en vele   EEN PRACTISCH, HANDIG EN KOSTBAAR 
WERK VOOR EEN LUTTEL BEDRAG! 

DE AUTOWEGEN -ATLAS 
van JAVA MADOERA en BALI 

13.-, 

met Cartonnen omslag e» linnen rug, 

io totaal 9 aansluitende kaarten compleet bijgewerkt, en 

Kilometerafstanden van plaats tot plaats 
Hoofd-Afstandstabel voor grootere afstanden 

Bergen en plaatsen met hoogte-cijters 

Spoorwegen, Vliegvelden, Ondernemings - fabrieken 

Verkrijgbaar bij de Ked, Snelpers. 

ting ook voor dit jaar in annmerking 

te-doen komen voor cen subside ten 
behoeve van de door haar getxplo'- 
teerd wordende sanatoria te Batoe en 

Sooggoriti. Het bestuur beroept zich 

ter motiveering van dit subsidieverzoek 

op bet bijzonder groote belang voor 

alle bevolkinsgroepen in Oost-Java. dat 

mer de bestrijding van de tubercuio- 

se — speciaal a's volksziekte—gedierd 
Wordt, terwijl voorts wordt gewezen 

op de belangrijke plaats, welke de sa- 
natoria in de bestrijdingsactie innemen. 

Ust de exploitatie-rekening over het 

vorige jaar en de begrooting voor dit 
jaar blijkt, dat vooral de sanatoria — 

exploitatie groote bedragen vordert, 
welke voornamelijk gevonden moeten 

subsidies van autonome 

gemeenscbappen en particuliere bijdra- 

gen. Deze jaatste blijven voor dit doel 

vrijwel beperkt tot de opbrengst van 

de Emmabloem-collecte, 
contributie van particuliereo en overige 

giften, zijade zuiver piaatselijke inkom- 

sten, bestemd moeten blijven voor de 

de 

Pp'aatselijke afdeelingen der orgarisatie 

wordeo uit 

aangzien de 

consultatiebureaux, welke door 

worden ge#xploiteerd. 

Emmabiozm- 

collecte bedroeg bet vorige jaar 

Oost — Java #5287, 62, waarvan aan 

de S. C. V. T. 13652, 17 

Uit deze opbrengat moest 

worden bestreden de steun aan het 

De opbrengst van de 

in 

toekwam. 

evenwel 

sanatorium Wonosalam ( waar 

neens verschillende patigoteo, uit Oost- 

Java afkomstig, werden verpleegd ), 

alsmede de steun aan enkele noodiij- 

dende afdeelingen der organisatie, ter- 

eve- 

wijl bet restant moest wordeo aange- 

wend tot dekking van de kapitaa's- 

bouw 

Het 

voorts ' voor bet te 

uitgaveo, verbonden aan den 

van het sanatorium Songgoriti. 

bestuur verzoekt 

verleenen subsidiebzdrag als 

aanvaarden bet exploitatieverlies-saldo 

tot bet 

patigaten 

basis te 

der sanatoria in verhouding 

aantal verpleegdagen vao 

in de saoatoria Batoe ea Sonygoriti. 

Blijkeos het jaarverslag bedroeg het 

ongedekt verlies-sildo dezer sanatoria 

het vorig jaar '/, van f52,561,45 of 

£13.140,36. Het aantal verpleegdagen 

van uit Oost—Jjava afkomstige patizo- 

ten bedroeg het vorige jaar 44070, 

z00dat noodig is een bedrag van rood 

f0. 30 per 

verpleegdagen in de sanatoria, door- 

verpleegdag. Het aaotal 

gebracht door pati#nten uit de gemeen- 

te Kediri bedraagt 2092, op 

deze basis aanleiding zou kunnen wor- 

zoodat 
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Hoofdstraat Si 

's Werelds beste electrische 

gramofoon-undersets zijo 

weer verkrijgbaar ! 

Sterk van 

en prima 

Toestellen 

  Constructi 

van toon! 

zoowel 

vocr wissel- als gelijkstroom. 

K9 Voorts verkriigbaar met automatische 

verwisselaar voor 8 platen 

Iolichtingen en demonstratie bij 

RADIO 
GOLDBERG 
Java's Grootste Dag- en 

Nacht Radio - Service 

- Kediri - Tel. 70. 
Residentslaan 37 - Madioen - Tel. 1/0. 

» 

  

  

VENDU-. & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS 

J.G. W. DEKKERS 
  

KEDIRI — Telefoon 250 
  

Emballeeren 
(Ook voor Europa en de 

Transporteeren, 

Handel in Nieuw- en 
Tweedehandsch Meubilair.     

den gevonden tot toekenning van een 

subsidie ten bedrage van 2092 maal 

fo. 30 — 627, 60. 

Het bestuur meent hierbij evenwel 

te mogen opmerken, dat ook de plaat- 

selijke afdeeling van de S.C.V.T. voor 

het in standhouden van het 

tiebureau dringend behoefte beeft aan 

consulta- 

subsidieering door de gemeente, zoodat 

bet tevecs verzoekt bij de eventueele 

toekenning van een subsidie voor het 

de 

groote behoefte aan geldmiddelen van 

io standhouden van de sanatoria, 

ge plaatselijke afdeeling niet uit het 

oog te verliezen. 

Tea siotte wijst het bestuur op de 

bijzonder 

welke de 

zware financieele zorgen, 

ingetreden oorlogstoestand 

heeft veroorzaakt en waaraan het de 

vrijheid ontleevt met bijzondereo aan- 

drang te verzoeken deze subsidieaao- 

vraag met de grootst mogelijke wel- 

willendheid in beschouwing le nemen. 

. 
Pk   

buitengewesten) 

Meubeimakerij 

Agentschap : 
Java Koelkasten 

Uitslag Bridge-drive. 

Gehouden in de Societeit Brantas 

op 25 September 1940. Gespeeid door 
10 paren of 5 tafels. 

le. prijs echtpaar de Jongh met 
117 punten. 

2e. prijs Her. Tydemao en 
Briokhorst met 86 punten, 

Sweepstake—prijzen. 

. prijs Hrr. Landmerer en 

Swager. 
Alferiok en Best. 2e. prijs Her. 

V.LG. - bijeenkomst. 

Op Zaterdagavond a.s. zal de Ver- 

eeniging Todonesische Geneeskundigen 

afdeeling Kediri bij elkaar komen ten 
huize van den heer R. Mohd. Salim, 
directeur der G.B.Z. albier, ter be- 

sprekiog van eenige vakbelangen. 
Aaowezig zulleo zijo alle doktorea- 
leden van de V.I.G. in de residentie 

Kediri. De heer Abdoel Rasjid, voor- 

zitter vao het Hoofdbestuur V.L.G., 
tevens Volksraadslid zal uit Batavia 
overkomen om de besprekingen bij 

te wonen,
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ATTENTIE! als 
bekoorlijke Edwige Feuillere. 

Extra Attractie vooraf : 
POLYGOON WERELDNIEUWS. 

Zondas 29 en Maandag 30 Sep. 
De 3 musketiers BOB LIVINGSTON — RAY CORRIGAN — MAX TERHUNE in 

sHEART OF THE ROCKIES” 
Een nieuwe avonturenverhaal met veel actie, 

ve Emigrante” 
met de Franscbe filmsterren, EBWIGE -migr — JEAN CHEVRIER — ev.a. 

sfeer, spanving en sterke actie — van felle passier, haat en af, unsr, 
| Niefde! Ben film die ieders bewondering afdwingt. 

Een roep bij Pers en Publiek: L' Em'grante, de mooiste, 
film van den laatsten tuja. Van 't begin tot eind bewondert men bet prachtige 

Komt allen 

Ver spanning en sensatis. 
productie te komen zien. 

doch ook van een allcs 

deze mocie Fransche film zien ! 
FRANCE GAUMONT NIEUWS en 
Asovang der voorstellingen stipt 7.15 u 

zuimt 

& Na 
 RICHE THEATER - 

Nog Heden en Morgenavond 
| Het Fransche Meesterwerk van de ecerste orde 

  

Een film met 
trotseerende 

iodrukwekkendste 
de beroemde en 

nobelste en 
spel van 

  

» 945 u.r.m. 

niet deze nivuwe Western 

  

  

Paramount se   

Ezn mooie en zeer 

rige filmloopbaan. 

N.B.   Extra Attractie! Vooraf gaat bet ,,France Gaumont Nieuws" 
Aanvang sispt 7.20 u. er 950 u 

Zaterdagmiddag 4.30 u. 
Zondagmorgen 10 

MAXIM THEATER 
Heden 27 tm Zondag 29 Sep 

tatoneei timwerk oo NO Maanificent Fraud” 
(De Schoone Leug 

  

met sterren as AKIM TAMIROFF, de man met de duizend ge zichten — LLOYD NOLAN- MARY 

BOLAND — PATRICIA MORRISON — STEFFI DUNA e.a 
interessaote film, die ongetwijfela in 1 

».m. 

Nimmer nog werl ii 
er €€n is. 

meter boeit. 

lers smaak zal v a 

begin tot eind op zeer vlotte wijze gespeeld en laat den toeschouwer den beroemden Aksi 

zien in zijo rol van Dictator van Sar Cristoba!, de kracbtigste en meest dramatische rol sinds sija la 

en Her Polygoon Wereldnieuws! 

Extra Voorstellingen ! 
Maandag 30 Sep. en Dinsdag 1 Oct. 

D- Oyrssldsode ta sT HE BLACK COIN” ““ 
Een fiim, die tot den laarsten 

»THE BLACK COIN' 
Kediri z00” 

Komt dit voora! z 

  

Des film is van 
Tami 

adu 

  

    
  

heim var 
zwarte m kken) 

      him vertoord 

  

  

SPORT. 
VOETBAL. 

We vernemer, dat het elftal 

H.C. T.N. H. van Kediri op 29 Sep- 
ceo trip Soerabaia 

van 

tember a.s. naar 

aiwaar een wedstrijd tegen 

de Sang Joe Sporting Club gespeeld 
zal wordes. D: bruto-recette zal 500, 
tenbate komen aao bet Nederlandsche 

Roode Kruis en 500/, aan het Chinee- 
sche Roode Kruis, 

za! makes, 

RICHE THEATER. 
Heden 27 ea Zrerdag 28 Sepr. 

Her Fraosche Meesterwerk 
eerste orde 

»,L' EMIGRANTE" 
Met de Edwige 

jare — Jean Chevrier — Larguey 

van de 

Fransche sterren, 

  

F 

Aimos e.v,a. 

Kn film met sfeer, spanning en 

sterkc actie. 

Esn flm van felie passies, baat en 

alles trot- 

  

afyusst, doch ook van ce 
seerende 'iefde 

De Fransche filmku st op zijo zui- 

     

    

verst er muoist 

Es film de ieders bewondering 

afdwingt. 

Van hetbegin tot het einde bewon- 
dert men het pracbrige spel de 

beroemde Frarsche fiimoiva Edwiye 

Feuii'& « 

Een roep bij p en pub'isk: De 

mooiste, nodelst irukwekkendste 

flim van der laatsten tijd. 

MAXIM 1HEATER 

H-den 27 viday 29 S p 
Peramovot ee hlmwerk 

»THE MAGNIFICENT FRAUV' 

(De setoone leugen) 
Met sterr 1s, Akim Tamiroff de 

zend yezicbhtea—L!oyd 

3olasd —S efr Durae.a 

  

e spannende en interes- 

sante fi'm Jaa U beroemdz Akim 

Tamiroff krachtigste 

dramatische rol Dicta 

fiim-loopbaan. 

begin 

zen, 10 de en 

meest van tor, 

sinis zija langdusige 
De filim is van 

  

het tot bet 

  

cinde op zeer vlotte wijze gespeeid en 

lsat den toescbouwer zien, hoe de 

Dicrator van Sin Cristobal, door een 

bowaanslag gedood wordr, juist toen 
hij op bet punt stond, om d- te sluiten 

10 millioen leening van dollar vocr 

bkn der Zuidelijke Staten te onderter- 
kever. 

Mary Boland vervult de rol van de 

ex-jeliefde vaa den Dictator ea de   

Tieftalligs en schonne Patricia Morri 

€&1 der leden uir de ,G ate: Co! 

uitgezochte 

  

een kring van    vervult hi 

  

Dieuwe sterren, 

  

mantische rol en specit teg 

vlotte acreur Lioyd Nola:, en verder 
nog de bekoorlijke Steffi Dune, bekend 
ut vele Cucaracha films, enz. enz. 

Politienieuws. 

M., 
aangifte, terzake diefsial 

Madjenang doet 
middeis is- 

ter 

wonende te 

sluipi:g van lijfsgoederen waaide 
van £ 2.20 

Brrich: ontvangen, da 
  

sch» knaap genaamd D.. e 

bond O S,, 

Bandjaran werd gebeten. 

re Bandjaran, door 

  

een 
Wonende te 
B-doelde jorgen werd ti: geneeskun- 

behande! naar bet 

»Gambiraa" opgez 

Vee-arts bereids in kennis gesteld. 

  

hospi'aa! 
D- 

dige ing 

  alhier onden. 

» Banaran werd 

ke verduis: 

  

en T., wonende   

  

P.V. opyemaakt. ter ering 
van Contanten ad. 

19,18 ten 
de Aloon-aloon-straat. 

cen bedrag 
ceie van LI.K., wonesde 

aan 

  

  
aan 

ef her Posikantoor 

werd aangetroffen cen bank- 

f5,—. Bdoeld bankbilj-e bij 

hot pol tie-bureau alhier gedeponeerd, 

Op bet 

albi”-, 

biljer ad 

van 

Tegeo P., woo. te Madjznang werd 

Pp, v. opgemaakt, terzake dicfstal vau 

een saroeng tw. v. f 2 —tn. v. M4, 
won. te Madjenang. 

Kcomme- T.P. D., 

straat doet aangifte, 

aan de 

terzake diefstal van 

tijwiel cow v PI5— 
erf van de 

ek albier was gepi: 

wop 

betwelk 

  

« 

ocbehserd op h» autoban- 

del H. Heybro atst. 

Op den openbaren : weg Modjoroto, 
had een aanrijding p'aats tusschsn de 

auto (besteiwagen ) L. 10547, bestuurd 
M. B. R. en de motorficts N, 401 
u door J' L. K.. woo. te Kema- 

san, Het motor — rijwiel werd zwaa 
besctadigd. D- motor berijder J. L. K 

doc 
b 

  

  

     

    

werd zwaar gewonci naar bet hosp 
» Gembiran getrarsporteerd, 
alwaar bij kort daarop overleed, 

  

IN VOORRAAD 
Ruime keuze 

-— Visitekaartjes 

voor de halve prijs. 

KED. SNELPERS DRUKK 
ALOON-ALOONSTRAAT 

Tel. No. 83 

    

Vichy en detresse. 

Het geheimzinnig smaldeel. 

(Slot) 

Zij zulien 
Britsche viooten de w c 

bet smaldeel uithanyt. De verbonde 

hebben het tot op heden 

noodig yeoordec!d dit kleine 

onschadelijk te 

gerchaduwd z 

        

nog 5 
plukje       

Fraosch? selepe 

  

maken, heryeen oz00 gemakkeliik h.d 
ken, z00dat de veroa- 

dlig', dar dit 
schouwd zich te hi b- 

san de vooydij van bet 

Vichy. Dat Dakar de 
dit verbard 

kunnen geschie   

  

dersteiling voo 
smaldeel wordr 

  

bea onttrokken 

Frankrijk var 

wijkplaats z0ou 
| 

e zijn lijktin 

ook al weinig waarschijnlijk. Immers 
daar leeft men nog trouw aan het Vichy- 

bewind. Logi 
lijkbeid, dat de oorlogsbodems zich heb- 
ben verzameld is 

   

  

ber Hijkt ons de moge- 

de sch tterende haven 

van Dowala in Kameroer, dat zo0als 
wij al'en weten, de partij van D- Gaulle 
hose 
leerde 

  

en tot de best g 

Afrika, 

worden ge 

gekozen 

200 oorlogshaven van 

Diet van de wereld most 

  rekend. 

Zou dit smalueei naar een haveti van 

Noord Fcankrijk 

ljjkt het heel weinig waarschijolijk, dat 

de Britsche v zoude hebben 

laten passeeren. Immers aldaar aan 

zija dooryevaren, dan 

oot haar 

  

     

komen en daarra bemand mer Duit 
schers 2 deze eenheden » 
hebben drelyenomen aan een eve 
lea invalin Engeiand, De vraag doet 
zich dan meteen voor, of ook niet deze 

Duisch van kocis oorzaak 

ber 

miste kening 
is, dar een inval in Vereenigd 

Koninkrijs voy niet beefrplaats yehad. 

Nogmaals de Brit is een gectlemar, 

maar ook aan riddelijkheid komt een 
eind. 

Spanje en Gibraltar. 

Wat ru Spanjz betreft, Surer is de 

zwag”r van Franco, Suner is de dwe- 

per en de cigeniijke leider van de Pha- 
lavx. Dat echter deze dweper zich zoude 

beperken tot bet bespreken van Pha- 

lijkt de 

redelijkheid voorbij loopen. Le bespre- 
lanx-zaken en bijkomstigheder, 

kingen zullen welover meerdere zaken 
loopen. Toch zijo deze bespreki gen 
niet van doorslaggevenden aard. Al- 
tbans de a 

Suner 

of niet aaowezigbeid van 

zal de voornemens van bet 

satrapengebroed niet veranderen. 

Spanje moet en zal meedoen, meiof   zonder toestemmisg, met of zonder 

  

  

  

ambities. 

ding 
wensc 

De meosch is geneigd die 

te veronderstellen, die het graag 

    

. Zoo is het 200 langzamerhand 
gem enp'aats geworden te zegger, dat 

Franco neutraa! za! blijver, omdat Span 
je geen 
niet, omdat alsdan de oude strijd weder 

oorlog verdragen kan, bovenal 

in alle hevigheid zal losbranden. 

Zulks is icderdaad wel 

het 

wil blijven of niet, 

doch 

Oaar er niet om of Franco neutraal 

doch wel of het 

waar, 

   

Derde Rijk het noodig zal oordeelen 

Spanjs acutraa! ie Jaran ot riet. Ditis 

de kern van de zaak. Zoo'n Spaunsch 

Opsandj- is voor het moffentuiy nau- 

wolijks de mosite vas hat spreken waard 

esn paar duizsad man tegen den muur 
ea de zsak is gezond, behalve dan de 

  

ijkbeid Doch daar 

de Duitschers niet terug zullen schrik- 

ken 

bekijke men 

gusi 

tisches “jd 

mog van guerilla. 

voor de allervreeselijkste represailles, 

cen mogelijke Spaansche 

deze 

mer ecn 

  

zo0a's ic de Napoleon: 

  

bus 

  

zeer pzs- 

s:mis isch ooyje. 

Spasj: en dus Franco doet mze a's 
Durtschland bet wil. Voor de syndica- 
Listen, anarch'isten en communisten in 

    

  

Spanj» verandert de zaak zeer nosmens- 
waard, wast met de intrede van bet 

den als dat in    
   goschied ir cere meritela. 

n ,anti-aliessen”, Als het 

Derder-Riik de baas in Spanje is, z79- 

   

    

  

n nlekker niet de Spasvsche re- 

ag!” 

Weike voordeelen zijn er voor de 

as-proleten aan het Spaansche bezit 

an 

verbonden. Deze zijo behalve het al 
eer5 cerder ongenoemde kwikzilver nizt 

vele. Het grapje van Gibraitar, dat dan 

wel eers even genomen zou worden is 

heel aardig. Wij zullen de laatste zijo, 

| die de waarde van Gibraltar onder- 

schatten, doch men mag deze zaken toch 

ook alweer niet opblazeo tot barstens- 

dikte. 

Gesteld al eens, dat Eogeland daar- 
uit verjaapd wordt, let dan den 

Engelschen snel c» -eer fluks aan de 

Overzijde Ceuta in te palmen, Tanger 

desnoods erbij. Bowendien, de Engel- 

schen uit Gibraltar verdwenen, zeg nog 
steeds nie, dut dan de Duitschers daarin 

wat 

zullen gaan zittev. Immers als een 

Engelschman aan drie kanten (de zee) 

geheel veillig ziinde bet er niet kan 

  

houder, lijkt het weinig waarschbijolijk, 
dat de Duitscber aan drie kanten (de 
zee) bedreigd het er wel houden kan. 

In cik geval, de val van Gibraltar 
beteekent zeer zeker niet de afsluiting 
van de Middellandsche zee door den 

vijand, Het betcekeot practisch zeker 
wel een verloren gaan van Spaansch- 

Murokko aan de Engelschen. 
ae x 

Klein-Azit zonder gevaar? 

Zooals de lezer gistcren uit de tele- 

gremmen wel bebhen, 
worden zeer vele trocpen uit Palestina 

weggetrokken en overgebracht naar 

Egypte. Dit zoude erop duiden, dat men 
de aanval niet verwachtin Kleir-Azie. 

B'ijkbaar hebben de verbondenen in 
Rusland ecn zekering gezien van meer 
dan voldoende capacite:t. Dit wijst er 

dan wel op, dat de Russen onder geen 

voorbebcud zullen toestan, dat Duitsch- 

veroomen zal   
  

Afdeeling Radio 

    Mignon 
Radiogramofoon 601 A. 

Fa. yan WINGEN. 

Uw Radio Defect? 

Bel op Kediri 13! 

Radio van WINGEN. 
Ons 

door zijn wij in staat om 

zelfde dag, dat ze bij 

weggehaald, 

veren. 

Buiten KEDIRI binnen 

reparatieatelier is ultramodern ingericht. Hier- 

radiotoestellen op de- 

U thuis (Kotta) worden 

onder garantie gerepareerd op te le- 

2 dagen. Uw toestel is 

dan tevens zoowel electrisch als mechanisch ge- 
controleerd. 

  

  

OERDERIJEN 
KEDIRI 

MULOWEG / MADJENANG 
Telefoon Ked. No. 225 1 

  

  

   

  

»SCHRAUWEN“ 
WATES 

PERCEEL-PAKISSADJI   
  

  

Levert versche volle 

Karnemelk, Yoghurt, 
Room en Boterolie 

Leverancier van de groote ziekenhuizen te 
Kediri en Paree en 

plaatse 

  

  

   
   

        

     

melk. 

Prima kwaliteit, 

de meeste Doctoren 

Beleefd aanbevelend 

L. H. SCHRAUWEN. 

 



  

Pas. ontvangen 

  

Wollen artikelen 

Wollen Jumpers | Wollen Sokker 
” Jassen | » Broekjes 

| Baby- 
» Vesten | Hn 

»... Muraen » . Mantels 

Brei katoenen 

3, peonen 
Ta baalden 

en Haak penneo. 

MIYAKO 
Te!. No. 29 Kediri. 

  

land daadwerkelijkin Roemenig vasten 

voet krijgt. Om ditte kunnen berekein 

zai Duitschlaod door Hongarije moeteo. 
Zooals we reeds schreven, het dienen 

van drie vlaggen zal zelfs den Honga- 
ren eenigszins zwaar op de maag lipgen. 

Mogelijk blijfe dat Rusiaoden Duitsch- 
land samen Roemania zullen verdeelen, 
doch dat Itah& zuiks aardig zal vinden 
ljk: heel weioig waarschbijolijk. Het 
hecn enweer reizen van Regendruppel 

en Ciaantje moet dunkt ons gezocbt 
worden in bet onderhandelen over 

Italiaansche compensatie. 
Duitschland kan beloofd hebber dat Ita- 

lis, dat niets van de Roemeensche koek 
zal krijgen, Syri8 en Palestina aanval 

lend, heel Syri# en Palestina zal mogen 

behouden..Zooals de lezer weet is dit 
zelfde Syrig io 1915 bij bet Svkes-Pikot 
verdrag, later gewijzigdin 1916 bij ber   

verdrag van St. Jean, reeds door de 
toenmalige bondgenooten Engeland en 
Frankrijk gedeeltelijk aan Italid cadeau 

gedaan. Itali# beschouwt dan ook om 

die reden vooroamelijk Syri&z als een 
serieuzen Italiaanschen eisch. Het moei- 

lijke zit hem hierio, dat men het cadeau 
zelf moet komen halen, iets wat betrek- 

kelijk niet zonder gevaar is. 

Een gelijktijdige aaoval op Syri& en 

op Egypte door de Italianen, en eea 

binnenvallen uit de lucht in Marokko 
door de Duitschers, eventueel een aan- 
val op Spanje eo Portugal om zich op 
den weg der zeeverbindingen te nestelen, 

lijken mogelijke verwacbtingen. 

xx 
x 

Wjj eindigen met een kleine correctie. 

Wij schreven destijds over Indo- 

China dat deze Frausche kolonie nog 

beschouwd kan worden als onzen vollen 
bondgenoot. Wij moeten deze conclusie 
gedeeltelijk herzier, aangezien Cochin- 

China als ziiode eeo autoroom gebied, 
dat afgevaardigden benoemt voor de 
Fraosche kamer. gezegd kav worden 

cen Fraosch departemeni te zijn en dus 

mede geacht kan worden den wapen- 
stilstand te hebben geteekend. Cochin- 

China is dus viet meer in oorlog met 
Duitschland. De aodere deelen echter, 

Diet deel uitmakend van het eigenlijk 

Fraokrijk, Annam, Tonkin, Lzos zijo 
nog wel onze bondgenooten, 

Een eigenaardige toestand, die de 

zaken nog ingewikkelder maakt dan 

ze al zijo. 

x5 

  

Mussolini: 

Minstens even misdadig als Hitler. 
  

Wreed, barbaarsch, wild en onbetrouwbaar 
  

  

Misleider van zijn volk. 
  

Ook met hem zal worden 
afgerekend 

Ik zou gaarne willen spreken Over 
den man, die, zooals Presideot Roose- 

velt het zeide, eeo dolk stak in den 

rug van zijn buurman. En ik wil bet 

eigenlijik minder hebben over deze ver- 

raderlijke daad dan over den verrader 

zelf: ik wil vertellen wat mij van hem 

bekend is, zijn methoden en zija mis- 

daden, sinds ik de twijfelachtige eer bad 

hem meer dan 22 jaar geleden te. Mi- 
laan te ontmoeten. 

Zoo vertelt Wickham Steedin ,,Tbe 

Listener”. Ea hij vervolgt : 

Het zal grootendeels een persoon'ijke 
geschiedenis worden daar bet niet uit- 

sluitend gebaseerd is op wat ik het heb 
hooren vertellen. Naar mijo beste weten 

is alles, wat ik bier vertel, waar. Ik 

zou er misscheo bij moeten zeggen, dat 

ik wel zoo bet eea en ander van 

Itali2 weet. Ik heb daar ruim zes jaar 
gewoond en ik heb Iraliaansch leeren 

spreken en scbrijven. Ik kende de voor- 

aanstaaode overlevenden van de groote 

Italiaansche Risor3 meoto persoonlijk. 

Nadat ik uit Itali? vertrokkea 

maakte ik er een gewoonte van er ieder 

jaar voor eenigen tijd terug te keeren, 

d.w.z. tot 1922. 

In October van dit jaar namelijk 

ondernam Mussolini zija zoogenaamden 

»Opmarsch oaar Rome” —in een comfor- 

was, 

tabelen slaapwagen vanuit Milaan, met 

een koninklijk telegram io 

welke de mededeeling behelsdz, dat hij 

tot eersten minister benoemd was. Daar 

besloot ik nimmer 

meer een voet in Italif te zetten zoo 
lang hij en zija beruchte bandieteobende 

over bet Italiaansche volk den baas 
speelt. 

zijo zak, 

ik den man kende, 

Een partijleider, 

Het onderscheid tusscben Mussolini 

en bet Italiaansche volk moet men zich 

steeds voor oogen blijven stellen. Mus- 

solini is geen typiscbe Italiaan. Hij is 

een Romagoolo, een inboorling van de 

anarcbistische provircie Romagna in   

het Noord-Oosten van Italis, welke pro- 
vincie gedurende bijna duizerd jaar in 
beroering is gebracht door herhaalde- 
lijken en veelvuldigen partijestrijd onder 
eerzuchtige partijleiders van het berucht- 
ste iype. Laat mij cerst verklaren op 
welke wijze ik hem ontooette. In Octo- 
ber 1917 werd het Ialiaansche legr 
te Caporetto door rampspoed getroffen, 
Een Oostenrijksch-Duitsch offensief had 
de Iraliaaosche linies doorbroken met 
het doel om—zooals wij later vernmen, 
—Noord-ltali# onder den voet te loo- 
pen en Fraokrijk vanuit het Zuid-Oos- 
ten aan te vallen, terwijl Ludendorff 
zijo groot offensief tegen het Britscbe 
leger in Noord-Oost-Frankrijk in het 
vroege voorjaar vau 1918 zou aanvao- 
geo. In November 1917 werden Britsche 
eo Franschbe divisies in allerijl naar Italiz 
gezonden io de hoop bet uitbreken van 
paviek te voorkomen en de gevolgen 
van der debacle tot een minimum te 
beperken. Er zij evenwel aan herinnerd, 
dat deze divisies niet onmiddellijk in 
een veldslag gewikkeld waren. De we- 
tenscbap. dat deze troepen in aantocbt 
waren gaf den Italianco weer zooveel 
moed, dat zij aan de rivier Piave stand 
wisten te houden en de Oostenrijksch- 
Duitscben opmar-ch tot staan brachten. 

Een van de resultaten van de ramp 
van Caporetto was, dat er een ver- 
standhouding tot stand werd gebracht 
tusschen Itali2Z en het Nationale Yoe- 
go-Slavische Comjt€ in Londeo. Milli. 
oznen Yoegoslaven waren in dien tijd 
onderdanea van Oostenrijk-Hongarije, 
en de Yoegoslavische regimenten ia de 
Oosteorijk-Hongaarsche legers behoor- 
den sedert lang tot de beste eenheden 
van de Habsburgscbe strijdkrachten. 
Z- waren tegen Itali& in woede ont- 
stoken door den Italiaanschen eisch om 
groote deelen van het Yoego-Slavische 
grondgebied te annexeeren. In feite was 
dz Oostenrijksch-Duitsche doorbraak   
  

  

  

  

WAARSCHUWING. 
Gebleken is dat zeer velen nog niet hebben voldaan aan het voorscbrift 

van het Deviezeninstituut afgekondigd in de Javasche Courant van 15 Juli 

No. 56b en luidende : 

nlngezetenen, die jegens niet-ingezetenen, niet wonende of verbiijf 

houdende in vijandelijk of door den- vijand bezet gebied, ver- 

plicbtingen in 

bedrag van meer dan 

spoedig mogelijk opgave 

tuut”. 

Degenen, die aan “ieze 

Nederlandsch-Indische 

opdracbt 

guldens hebben tot een 

f 5000.-- zijn verplicht daarvan z00 

te verstrekken aan het Deviezeninsti- 

nog geen gevolg hebben gegeven, 

worden tOt uiterlijk 15 Cctober a.s. in de gelegenbeid gesteld daaraan alsnog 

te voldoen. 

Wanneer na dien datum nog geen opgave is gedaan, zal worden aanye- 

nomen dat betrokkesen opzettelijk in overtreding zijo, met alle ys vol- 

gen van dieo. 

De Directeur 

van het 

Nederlandsch-Indisch 

Mr, 

  

  

  

AT TENTIiEI! 

Deviezeninstituut 

D. CRENA DE IONGH. 

Wederom verkrijgbaar 

    

Prijs 11,50 per expl. 

bij de 

Kedirische Sneipers Drukkerij. 
      

  

te Caporetto voor sen deel aan deze 
Yoegoslaviscbe regimenten te dar ken 
geweest. D:z: rampzalige nederlaag 
van bet Italiaaosche leger deed even- 
wel het Nationale Yoegoslavische Co- 
mite in Londen tot de overiuiging 
komen, dat het door hen nagestreefde 
doel van onafhankelijkheid en eenhei i 
van hun land meer dan ooit onbereik- 
baar zou zijo, indieo Ialig en de Wester- 
sche mogendheden verslagen zouden 
worder, Als gevolg hiervan kwamen 
in December 1917 de Yoegosiavische 
leiders en eenige vooraanstaande Ita- 
lianen in mijn huis samen, teneinde 
besprekingea te vo.icu voor ui be- 
reiken van een Italiaaosch-Yoegoslavi- 
sche overeenkomst. 

Worat vervolgd. 

  

  

    

  

BETERE MANIER 
van Koek Bakken 

en Garneeren 
Inlichtingen worden gaarse verstrekt 

door 

Mevr. T.I. KHO 
Ngadisimo II 

KEDIRI 

N.B. Diverse taarten op bestelling 

verkrijgbaar vanaf f 2,50. 

  

  

      

LUc 
Beveiligt U tijdig!! 

Wjj leveren : 

'TBESCHERMING 

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

RESIDENTIE APOTHEEK KEDIRI 

ZJ———    
TELEFOON No. 52. 

| 

| 
VERBANDKISTEN 

  

  

  
  

PROTESTANTSCHE KERK 

Hollandsche Kerkdiensten. 

29 S pt. '40 Paree 

Blitar 
9u.v.m, 

6u,o.m. 

—— JJ. 

Maleische Kerkdienst. 

H. B, Matulessy. 

29 Sept. 40' Madioen 10.30 u. v.m, 
Ngawi 4u. om 

2 Oct. 40” Kediri 6.30 u. n.m. 

Noor Zending, 

J. W. Rumbajan. 

————   

OOST - JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEN. 

lederen Zondag, 

Te 

9 uur v.m. 

Kediri (Baloewertistraat), Blitar, 

Toeloengagoeng, Ngandjoek, e. a., te 
Paree 730 uur ».m, 

—ma an 

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Zondag. 

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

Lof 5.30 uur n. m. 

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

Onderricht Kath. Javanen 6 uur n.m. 

asah 

PETROMAX COMFOREN. 
Wij ontpakten zoojuist 

De Nieuwe 

Modellen 1939 

en noodigen U uit tot een be- 

zichtiging dezer 

Schitterende en Practische 

Petromax Comforen. 
Verkrijgbaar bij : 

ko Weda. 

Tan Bing Wie 
Klentengstraat No. 90, 

  

  

KEDIRI, Tel. No. 149. 

aa 

TENG HONG TJIANG 
E NDUHOUDER COMMISSIONNAIR   

   

EUBELMAKER 

RT ONDERNEMING 

Mooie huisvendutie. 
Vrijdag 27 September 1940, 

V.m. 9 uur 

ten buize van den Weliidelen 

JW. LEEFLANG 
Gep 

Madjenang - 

Heer 

planter 

Kediri. 

aa 

GAAT HET OM 

DRUKWERK ? 
De Kedirische Snel- 

pers Drukkerij drukt 

  

immers beter, netter en 

goedkooper. 

Vraagt offerte bij de Ked. 

Snelpersdrukkerij ! 

U verbindt zich 

tot niets! 
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Buitentandsch overzicht overgenomen uit het Soer. Hbld. 

DE LANDING BJ HAIPHONG. 
  

  

Volgens bepalingen van overeenkomst 
zijn Japanners vreedzaam bij Haiphong 

geland, na echter eerst vier bommen 
te hebben geworpen. 
  

  

V.S. overwegen maatregelen. 

Tckio, 26 Sept. (Dome). Heden, 
27 September, te 10.30 werd door de 
Japansche expeditionnaire macbt in 

Zuid-China een communigue uitgege- 

ven, waacin wordt verk'aard, dat de 
landing der Japansche strijdkrachten 

nabij Haiphong op vreedzame wijze 
werd voltooid 

De klop op de deur.., 

Hanoi, 26 Sept. (ULP.). Alvoreos 
bijna 2000 man troepen, inclusief een 

taokcolonne, bij Haiphong te landzn, 
wierpen de Japanners vier bommen in 
een wiik nabij het station, waardoor 

15 Inheemschen werden gedood. 
De Japansche troepeo marcheerden 

door de straten van Haiphong naar 

speciaal gereedgemaakte verb'ijven. 

New York, 26 Sept. De .,New York 

Herald Tribuoe” verklaart 

leiding van de gebeurtenissen in lado- 
Chira, dat Japan aanving 

actie, welke een botsing met de V.S. 

moet brengen. 

Daar aan- 

met een 

De reactie in de V.S. 

De ,New York Times” verklaart, 

dat wanneer er cenige redelijke hoop 
zou bestaanom Japan van zijn huidige 

politiek af te brenger, dit voor de 

V.S. het oogenb!ik zou beteekenen om 

een bedaringspolitiek in te zetten, doch 

de hoop om Japan van zijn buidigen 
koers af te brengen is illusoir. 

»Wij hebben willensen wetens ver- 

kozen den tegenstand tegen de agressie 
in Europa te versterken. Osze onmid- 

dellijke en toekomstige belangen schrij- 
ven dezelfde politiek voor in Az 8”. 

Nieuw materieel voor 
Engeland ? 

New York, 26 Sept, (Reurer). De 

»New York Herald Tribune” 
uit Washington, dat Roosevelt ernstig 

meldt 

een voorstel overweegt, volgens het- 

welk een aaotal legertanks en z.9. 

»vliegende forten” aan Engeland zullen 

worden overgedragen, in aansluiting 
op de torpedojager-transactie. 

  

V.S. zeggen allen steun toe. 
Behalve oorlog. 

New York, 26 Septemb:r (U.P.). 
Het ,New York Dai!y News" ver- 
neemt, dat een vertegenwoordiger van 

Indo-China, kolonel 

H. Jacomy, per vliegtuig van Was- 

de autoriteiten in 

hington is vertrokken op weg naar 

Amerikaansche re- 

hebben 
gekregen van allen moge ijken steun 

Hanci na van de 

geering de verzekering te 

aan Indo- China—met uitzondering van 

het voeren van oorlog, —vooropgesteld 

dat Indo-Chbira onafhankelijk en op 

afdoerdz wijze handelt 

Voorts wordt gemeld, dat het Frao- 

se 

van Feankrijk te 

de France” sche passagiersschip 
dat na de overgave 

Singapore door de Britsche avtoriteiten 

io beslag werd yenomen, mer een Vrije 
Fransche divisie S:ragaleesche troepen 
uit Afrika op weg is naar Indo China. 

D: ,New York 

verder, dat kolonel Jacomy de Ame- 

Day News" zegt 

rikaansche reyeering om 150 vliegtui- 
geo, geschut en ammunitie verzocbt 

en ook opperde, dat dit materieel van 

Tado. China de Pailippijsen oasr z0ou 
worden gz0-den 

De strijd in Afrika. 

Een laat communigu€ van 

Italis. 

Londen, 25 Sept. (Reuter). Het of- 
fcieele Ita'iaansche commurigut erkent 

dat Britsche viiegtuigen Tobroek aar- 
haven werd 

FEUILLETON 
SPAANSCHE DUKATONS 

(Spanish Doubloors) 

Uit het Engelsch 

van 

Camilla Kenyon 

vieleo. Een schip in de 

  

13) 

»Groote goedheid, wat een lange 
lacbeod 

ging zitten 

woorden, tanterje !” riep ik 

uit, terwijl ik naast haar 

en haar een paar liefkoozende tikjes 

op baar hani gaf. Gewoonlijk kan ik 

a'ies met haar doen, als ik lief ben en 

Maar 
oog haars 

haar een beerje aanbaal. van- 

daag, onder het meesters, 

ging ze met een zekere waardigheid 
ists recbterop zitteo en trok haar 

hand weg. 

»Hoor eens, Virgin a,” zeide ze met   

getroffen en vijftien persoren werden 

gedood en zzventig gewond. Beweerd 

wordt dat een Britsch vliegtuig werd 

neergeschoter. Het communiguk zegt 

verder dat een alleen opereerend vlieg- 
tuig bommen op Kufra wierp, licbte 

materieele schade veroorzakend. 
Het 

dat van 

ministerie van Luchtvaart en 

Veiligheid 
gaven in bun gemeen:cbappelijke com- 

Binvenlandsche 

munigu€ de verklaring uit dat hedeo” 

18 vijandelijke vliegtuigen waaronder 
13 bommenwerpers werden neerge- 

schoten. Vijf Britsche jagers gingeo 

verloren, doch drie vliegers wisten 

zich te redden. 

In Ethiopis. 

Nairobi, 25 Sept. (Reuter. Het 
vhegveld Sciasciamanna in Ethiopi& 

werd 22 dezer voor de derde waal in 

veertien dagen door van 

de Zuid-Afrikaansch- 

bombardeerd, 

vliegtuigen 

luchtmacbt ge- 

Zware bommen kwamen neer in het 

doelengebied en een Italiaansche vlieg- 
tuig, dat op den grond stond, werd 

vernield, 

De Zuid-Afrikaansche vliegers voer- 
den ook normale verkenaingsvluchtzn 

uit, Alle toestellen keerdeo veilig naar 

bun bases terug. 

Italiaaoscbe viiegtuigen trachiten 23 

dzzer aanvalien ut te voeren op Ma- 

jir en her Tana-rivierdistrict. In geen 

van beide plaatsen werd eciiter schade 

aangerichr, hoewel er wel enkele 
slachtoffers te betreuren zijo. 

cen zwakke poginy om zich het ver. 
trouwer, dat Miss 

geestestoestand 

Browne in baar 

superieuren stelde, 
waardiy te tooner, ,oatuurlijk vind ik 

bet heel prertig, dat je hier bent, maar 

iz moet begrijper, dat ik een.... eea 

diepe ziele-ervaring gehad heb... dat 
ik nu niet langer a's een... een kind 

beschouwd wil worden, dat jullie ma- 

nier van mij te bebandelen, a'sof ik 

iets grappigs ben, nu eens en voor 

gocd uit moet zijo. Ik begrijp eigenlijk 

Diet waarom j2 hiernsartoe gekomen 
bert. Ik heb ja toch geschreven, dat 
ik in 

vrienden was!" 
»Vrieoden !" berhaalde ik eeviyszirs 

beleedigd. ,,Dat is alles nu goed en 

wel, maar in cen geval als het onze. 
waar wij met ons tweetr de eenige 
overgebleveneo zijo, tantetje, vind ik 
het heel onbartelijk, 

gezelschap van ,,vertrouwde 

om mij in mijo 
cenije in Californit te laten en zelf op   

Engeland. 

De aanvallen op Engeland. 

Duitsche verliezen. 

Londen, 26 Sept. (Reuter). Het mi- 
nisterie van Luchtvaart meldt, dat vol- 
gens nadere berichren tijdens de lucht- 
gevechten boven Engeland op 25 dezer 
22 Duitsche vliegtuigen door Britsche 
vliegtuigen door Britsche jagers, en vier 
door bet luchdoelvuur werden vernie- 
tigd. 

Hevig spervuur. 
Londen, 26 Sept. (Reuter). Terwijl Cen. 
traal-Londen het den afgeloopen nacht 
wat rustiger had maakten de buiteo- 
wijken van Londen ongetwijfeid het 

hevigste spervuur der lucbtdoelartillerie 

doordat tot dusverre heeft plaatsyehad 
Is de Noord Westeiijke voorsteden 

werden de ontploffingen der bommen 
bijna overstemd door het hevige gebul- 

der van de afweerkanonnen, dat ge- 
bouwen tot opeenalsand yan onge- 
veer 20 km, afstand van her centrum van 

Londen deed schudden. 

In den nacht, 

Londen, 26 Sept. (Reuter). In een 

communigue maakte het Britsche Minis- 
terie van Luchtvaart het volgende be- 

kend: 

»Het offensief tegen Ergeland werd 

in deo nacht van Woznsdag op Don 

derdag door den vijand voortyezet en 

bommen kwamen neer in vele deelen 

van Engeland en Wales, ofschoo | op- 

nieuw Londen en zijn voorsteden en 

de omliggende districten de hoofddoelen 
vas de aanvallen waren. Branden ont- 

stonden op vele piaatsen in het Lon- 

dengebied, en inden de brandweer en 
andere 

z00 snel waren opgetreden, dan zou 

de schade aanzienlijk zijn geweest. Scba- 

de is voorts aangericht door voltreffers 

endoar bom-ontploffingen, voornamelijk 
aao huizenen andere gebouwen in vele 

deelen van het Londengebied. Er zijn 
bericbten binnengekomen, dat slacht- 

offers zija veroorzaakt. E:nige gevallen 

haddeo een doodelijken afloop, doch 

juiste cijfers zijin nog niet bekend. 

Elders, in het Zuid-Oosten van En- 
gelaod, kwamen.bommen reer op steden 

en op het platteland en ofschoon er 

eenige materieele schade is aangericht, 

is het aantal s'achtoffers groot. 
Voor tot op het oogenblik 

bekend is, is niemand gedood. 
Bommen kwamen voorts neer in 

verscbillende steden in het Noord — 

Westen van Eageland. De branden 
welke uitbraken, was men snel meester. 

Diet 
z00ver 

In andere deelen van Enyeland en 
Wales kwamen bommen neer op wijd- 

verspreide yebieden, doch de aange- 
richte schade was gering en het aan- 

tal s'achtoffers klein ”. 

Londen, 26 Sept. (Reuter). De 
Duitsche vliegtuigen 
den afgeloopen nacbt langs een" nieu- 

wen weg het centrum van Londen te 

bereiken. Zsowel booger als sneiler 

vliegend, schoten zij op de buitenwij- 

ken af, een gelegenheid zorkend om 
door de defersie heen te breken, een 

probeerden in 

heilig respzct toorend voor het lucht- 

zich 

voortdurend in de wolken — banken, 

afweergescbut, Zij verscholen 

reis te Yaan.” 

»Wat! zelf naar 

New York gestuurd en je hebt er in 

elken brief op aangedronger, dat ik 
vooral lang mozst blijven”, riep tan- 

te Jare uit. Blijkbaar had ze zich den 
tijd van -mijo afwezigheid ten 

En jij hebt me 

utte 
gemaakt, om zich de beleedigde partij 
te gaan gevoelen. 

»O, maar dar is heel iets 

viel ik baar snel in de rede. 
anders”, 
nje was 

toch riet bij vreemden, je was bij neef 
en nicht — 't is niet meer dan billijk, 
dat ik me z00 nu en dan voor derest 
van de familie moet opoffe en!" Tante 
Jane heeft een zwak voor alles wat 
familie genoemd kav worder. Thuis 
krijg ik ten minste eenmaal per week 
een boetpredicatie over mijo negatieve 
gevoelens cp dat punt. 

Maar ik sloeg er glad naast door te 
veronderstellen, dat dit tante Jane zou 
verteederen. Ik bad buiten den waard 

luchtbesch-rmingsdiensteo niet | 

  

doch hua tactiek mislukte door een 
nog grootere concentratie van geschuts- 

vuur, welks gedonder vrijwei zonder 

onderbreking over de geheele stad 
echode. In het Londen-gebied zelf was 

er echter minder activiteit dan in de 
vorige nacbten. Het geluid van ont- 
ploffende bommen werd van tijd tot 
tijd in de buitenwijken geboord. De 

vijand, verhinderd zijo hoofddoel te 

bereiken, wierp zija bommenlast uit en 

koos het hazenpad naar de kust. 

Hulde aan brandweer. 

New York, 26 September (Reu- 
ter). De Londensche correspondent van 

de ,New York Times” brengt warme 

bulde aan de Londensche brandweer- 

lieden. Hij beschrifft hoe de brand- 

weerlieden te midden van de neerko- 

mende bommen voortgaan met het 

bestrijden der branden. 
De correspondeot verklaart, dat de 

bevolking van Londen zich in de eerste 

linie beviodt en dat de bravdweerlieden 

de voornaamste troepen aan het front 

zijn. 

De New York Herald-Tribune” 

spreekt de meening uit, dat de Duit- 

schers geeo poging doen om militaire 

objecten te raken. 

Nieuw defensiemiddel ? 

Het blad verkiaart: ,,Het antwoord 

op en nachtbommenwerper is nog 

doch de Londenaars 
zijo vol vertrouwen, dat het gevonden 

viet gevonden, 

zal worden. Er bestaat reden om aan 
te nemen, dat het zoeken naar een 

oplossing een ver gevorderd stadium 

heefr bereikt””. 

Nederland 

Ned. bataljon in Canada. 

Ortawa, 26 Sept. (Reuter), Overste 

Sas verklaarde, dat het eerste Neder. 

landsche bataijon omstreeks Maart 

Canada zal kunnen verlaten. 

Roemenit, 
  

DE NIEUWE POLITIEK. 

»Nationale Iegionnaire staat” 

Boekaresi, 26 Sept. (Rr). De Roe- 

meensche Minister van propagandda, 
Constantin, schetste heden de zes pun- 

ten, die de politiek van de regeering 
onder !eiding van generaal Antorescu 
beheerschen. 

Deze punten zijn : 

Iste: De 

meernschen staat moet worden gewij- 

structuur van den Roe- 

zigd op basis van ,,nationale realitei- 

ten”. 

2de : Het nieuwe regiem baseert zijn 
positie op de as Rome - Lerlijn. 

3de: De 

Staat'" zal een totalitair karakter 
»Nationale Le€gionnaire 

dra- 

gen, en zal de ,raciale elementen her- 

steilen op de voornaamste posten van 

zZijo nationale bestaan en in de voor- 

naamste centra van het land”. 
4de : 

worden gebaseerd op zija natuur'ijke 

grondsiagea — den landbouw. 
5de: Bij het minderheidsvraagstuk 

zal een onderscheid worden gemaakt 

De Roemeensche ecooomie zal 

tusschen Semietische en Arische mio- 

io den vorm van Miss Higglesby 

Browne gerekend. Ben blik van 
koude grijze oogen en tante Jane zat 

haar 

in een hbouding, alsof ze een stok in- 
geslikt had. 

»Hoor eers, Virginia,” zeide ze, met 
cen manhaftige pogivg haar stem, die 
van nature zacbt en timide is, streng 

te doen klinken, ,mag ik je er eens 
even aan heriooeren dat er banden 
zijr, die twee zielen sterker binden dan 
dat bij verwantschap door bloed md- 
gelijk is, ik bedoel, die van Zielsver- 
Wantscbap en... enve... om kort te 

gaan, in mijn lieve vriendin hier, Miss 

Higglesby Browne beb ik voor het 
eerst van mijn leven eer sympathieke 
intelligentie ontmoet, die mij en mijoe 
beboeften begrijpt !” 
Aha — nu wist ik waar ik aan toe 

was. Met een belangstellenden blik die, 
paar ik vrees, ook eenigszins sarcas- 
tisch was, bekeek ik de Sympathieke   

derheden en een Oplossing zal worden 

gevonden bionen bet raam van de 
bestaande internationale , overeen- 
komsten. 

6de: De legionnaire staat zal een 

Van bervormirgen zijo, en zal het be- 

ginsel van uitgebreide verantwoorde- 

lijkbeid invoeren. 

De Finsch-Duitsche 
overeenkomst. 

Officieele bekendmaking door 

Helsinki. 

25 September 

diplomatieke 

meldt uit Finland dat 
24 September officieel bekend werd 

gemaakt dat een overeenkomst tus- 

schen Duitschland en Finland tot stand 

is gekomen regelende den doortocht 

door Fialand van Duitsche troepen uit 

Noorwegen, die naar Duitschland te- 

rugkeeren. 

  

Londen, (Reuter), 

Correspondent 

te Helsinki op 

Reuter's 

De doortocbt zal ondey gemeen- 

schappelijke controle van Finland en 

Duitschland plaatshebben. 

Een krachtig protest van 

Engeland. 

Londen, 25 September (Reuter). 

Officieel werd bekendgemaakt dat de 

Britsche gezaot te Helsinki opdracht 

kreeg bij de Finsche regeering kracbtig 

te protesteeren tegen de aan de Duit- 
sche troepen verleende toestemming 

om bij de reis naar Duitschland door 
Fioland te trekkeo. Verklaard wordt 
dat deze handelwijze een duidelijke 

schending van de Finsche neutraliteit 
en van de internationale wet berezkent. 

Een verrassing voor het 

Finsche volk, 

Helsinki, 25 Sept. (United Press), 

De aankomst Duitsche troepen 

te Vasa Finsche volk 

van 

verraste bet 

volkomen. 

Gisteravond laat maakten berichten 

van bet gebruikelijke laco ieke com- 

munigu€ tezamen met de verklarirg 

inzake een overeenkomst ten aaozien 

van den doortocht melding van met 

verlof gaande Duitsche 

het Noorden van 

troepen uit 

Noorwegen door 

Noord-Finland. Het was reeds te laat 

voor Commeniaar, 

In een telefoongesprek mer Vasa 

vernam United Press, dat thans ver- 

scheidene Duitsche officieren io botels 

aldaar verblijven. 

Verbazing in Zweden. 

Stockholm, 25 Sept. (United Pr). 
De officieele mededeeling uit Helsinki, 
dat aan Duitsche soldaten, die met 
verlof gaan, thans wordt toegestaan 
paar en van het Noorden van Noor- 
wegen Finland te passeereo, was een 
volkomen verrassing voor politieke en 
perskringen te Stockholm. 

Er werd aan berinnerd, dat een 
soortgelijke regeling zich thans uitstrekt 
tusschen Duitschland en Zweden. 

Welingelichte kringen wijzen er op, 
dat de betrekkingen tusschen Finland 
en Duitechland in de laatste twee 
maandea vriendschappelijk waren. 

Een andere uitleg is, dat Duitsch- 
land bet transport van vele met verlof 
gaande soldaten vaar ea van Noor- 
wegen z00 snel mogelijk wenscht te 
doen geschieden en de Zweedsche 
spoorwegen niet voldoende zijo. 

Intelligentie van 't hoofd tot de voe” 

ten. 

»Wat prettig voor je, taotetje. En 

ratuuriijk ben jij er, van jouw kant, 

ook van overtuigd dat je Miss Hig- 

glesby Browoe door en door begriipt.” 

Io haar allerlieftalligste stemming 

had het haar van Miss Browne nog 
iets van cen kleerborstel. Maar bij het 

hooren van mija woorden ging haar 

heele haardoos trillend rechtop staan, 

als de peonen van een stekelvarkeo. 

Wordt vervolgd.
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