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Emmabioem Collecte 1941. 

De geldinzamelingen staan in dezen 
tijd niet stil: bierbij domineeren Spit- 

fire-acties, oorlogsfondseo, Stadswacbt 

en Laodwachten en al deze collecten, 

die trachten te voorzien in den bestaan- 

den oorlogsnood. Dit is verklaarbaar 

en het stemt tot groote voldoening, 

dat Indig's ingezeteuen den dringenden 

nood van dezen tijd z00 goed verstaan 

en z00 intens meebeleven,en dat deze 

Inzamelingen steeds weer een door” 

slaard succes zij. 
Echter is de behoefte aan particuliere 

bijdragen voor normale sociale iostel- 

lingen evenzeer blijven bestaan en veel- 

alis deze behoefte nog gegroeid door 

verschillende omstandighedeo, voorva- 

melijk wegens het wegvallen van den 

financitelen steun wit Nederland. 

Ook de tuberculosebestrijding moet 

normalen voortgang vioden en dit is 

natuurlijk alleen mogelijk, indien ook 

de middelen normaal blijven vloeien. 

Een der belangrijkste ivkomsten vormt 
de opbrengst der jaarlijkscbe Emma- 

“ bloem Collecte. En voor deze collecte 

vraagt bet. Emmabloem Comit€ in 

Oost-Java- in de komende weken de 

aandacht. 

Het betreft hier een der sympathiek- 

ste collectes, zoowel door haar doel- 

stelling -de bestrijding van een der 

ziekten, welke de volkskracbt sterk 

ondermijuen -als door haar naam jaan 

deze Collecte tocb is de gedachtenis 

verbonden van wijleo H. M. Koningin 

Moeder Emma, die door haar cenvou- 

digen aard en baar hooggestemde hu- 

manitaire opvattipgen vooral in dezen 

tijd een lichtend voorbeeld vormt, nu 

we ons teweer stellen tegen totalitaire 

macbten, die het gevoel voor de men- 

scbelijke waardigbeid -de groote hu- 
manitaire idee onzer democratiscbe 

wereldbeschouwing als schadelijke bal- 
last over boord trachten te werpen. 

Het belang van de tuberculosebe- 

strijding is algemeen bekend: 

meenen daarom voor een aanbeveling 

dezer collecte in dit benarde oorlogs- 

jaer te kumen volstaan met een ver- 

wijzing naar het lichtend voorbeeld 

van wijlen H. M. Koningin Emma, als 

stille en volhardende werkster aan een 

grootsche humanitaire taak. 

we 

Een onderwijzeres voor het 

(Landgerecht. 
Op Vrijdag j.I. werd een ooderwij- 

zeres eener Meisjesschool van de Neu- 

trale Schoolvereeniging albier door het 

Landgerecht met f 1,50 boete veroor- 

deeld, aangezien zij een zekere S., 

leerlinge van genoemde school en 

docbter van de Mantri-Politie Mritjan, 

tot zes keeren toe meteen lange stok 

Op haar gezicht had geslagen, omdat 

zij haar scbrift en pen vergeten bad 

mee te nemen. Zij toonde ons nog de 
blauwe plekken op haar gezicbt. De 

onderwijzeres zelve was niet versche- 

nen doch had een leerlingeer op uit- 

gestuurd meteen bankbiljet van (5,—. 

Na de veroordeeling reikte bet meisje 

dan ook betgeldaan den landrechter 

en kreeg z1 f 3,50 terug. Naar we   

verasemen hadden zulke voorvallen 

meerdere keeren plaats gebad, doch 

durfde men niet hierover bij het be- 

stuur of de politie aanklagen, totdat 

deze mantri-politie genoemd geval moest 

ondervinden en direct werd ook om- 

trent bet geval de politie in kenois 

gesteld. 

Naar het Congres. 

Zooals bekend, zal op 20 Septem- 
as. door de Mohammadijah afdeeling 

onderwijs een congres worden gehou- 

den te Solo. Naar we vernemen, werd 

door de afdeeling Kediri de heeren 

Soemitro en Soepeno uitgezonden, om 

de voorstellen aldaar mee te kunnen 

bespreken. Voorts vernemen we, dat 

Kediri ook eenige voorstellen indiende, 

w.o. lotsverbetering der onderwijzers 

en aanschaffing van eigen leermiddelen. 

Volksschool Modjoroto. 

lndertijid badden we melding ge- 

maakt omtrent de Volksschool vaa 

Modjoroto, die als leerschool gebruikt 

wordt Fraterschool alhier. 

Thans kunnen we berichteo, dat ver- 

schillende Islamitische vereenigingen 

Oo. a. Moehammadijah,  Nahdatoel 

Oelama, Al Ichsan, Partij Arab Indo- 

nesia, Achmadijah, Jong Islamieten 

Bond, Penjedar, eo P. P. D. P. een 

voor de 

  

van goede COWBOY - MUZIEK en 
ZANG van het GUADALAJARA 
TRIO. 

MAXIM THEATER. 

Woensdag 3 en Donderdag 4 Sept. 

Een vao 's Werelds 

filmwerken 

»THE SUN NEVER SETS” 

(De Zon Gaat Nooit Onder) 
met de brillante sterr Basil Rath- 

bove— Douglas Fairbanks Jr—Barbara 
O'Neill—Lionel Atwil! e.v.a 

Een film, verbale 

2est brillante 

        

an de Stormen, 

   

      

die ontketend wo: als het Conflict 

  

tusschen Plicht jegeris Vaderla 

en Plicht jegens he: , zich vol- 

trekt! Eeo roerend epos... bezingend 

het Staleo Plichtsbesef van de mannen 

van den Britschen Kolonia- 
len Dienst! 

  

De groote Loterij. 

T Prijs van f 75.000.— 
35069 

1 Prijs van f 10.000,— 

21828 

2 Prijzen van f 5000.— 

13840 32111 

5 Prijzen van £ 1000.— 

  

gezamenlijk rekest bij den Regentvan | 26158 30300 36218 44002 10893 
Kediri indiendeo om intrekkinog van 20 Prijzsn van f 500 — 

genoemd besluit. Dit rekest bevatte | 23687 36746 23320 23716 42980 
o.m. de redenen vangenoemd verzoek | 10529 25721 34035 42585 40066 

Oo. a. alle kinderen in genoemdeschool | 38240 17340 31204 41423 23127 

io Islamieten, Vrijdag wordt dan ook 41370 11117 24703 13235 43745 

aldaar een godsdienstige cursus gege- 40 Prijzen van f 250.— 

ve, terwijl het karakter van opeobare 14356 23365 40491 43545 13600 

school hierdoor veranderd zou worden, 21525 21346 20860 126109 20457 

Waot zooals men weetis de Frater- | 41793 34589 10748 22160 20550 

school een bijzondere school. Omtrent | 33754 40556 13086 32003 26942 

het resultaat hiervan komen we hier- | 19939 22000 34223 35165 43417 

op weer terug. 26152 14695 42539 37729 40279 
14225 17107 34778 20856 33580 

RICHE THEATER. 11656 37803 29357 28153 35335 
Dinsdag 2 en Woensdag 3 September, 

Han Ubiversal nieuwste Westero- 550 Priizes van £ 100 — 
productie 27268 37751 41958 37072 36286 

»BOSS OF BILLION CITY” 43653 30834 34073 18835 44039 
Hier see U wederom JOHNNY | 14840 13796 18121 35027 38609 

Mac. BROWN, de overbekende en | loro Sngoa DS) 42251 Tn 
sportieve Cowboy-held in actie, teza- 40284 35396 31263 34026 44632 

men met zijn onafscheidelijke vriend 20304 11480 20661 33425 43344 

FUZZY KNIGHT. Eea film met) 31991 24532 18028 13673 14914 
wilde actie... doodsgevaarlijke avon- | 14737 12935 37552 18284 25004 

turen... sensatie en spanning! Bo | 20436 44445 24665 24071 15030 
waaria tevens afwisseling wordt ge- | 23476 24324 31936 40959 29313 
boden door bet ten gehoore brengen | 38394 20232 36878 20175 32319 

Melkonderzoek. 
Hei melkonderzoek verricht door de Gemeente Veearts op 18 Aug. 

  

Naam der melkerij en woonplaats 

1941 heeft het volgende resultaat opgeleverd: 

er: — IToestand van 
Kwaliteit der meik 

  

het bedrijf 

1. Mevr. Bosveld, Meritjan Goed Voldoende 

2. Cordier de Croust, Seloredjo Onvoldoende Goed 

3. J. C. Gaillard, Semampir Uitmuntend Goed 

5. Hotel Paree Paree Onvoldoende Voldoende 

4. Hwan Gwan Kiet, ,, Voldoende Voidoende 

6. Nio Tiauw Hie ” Goed Voldoende 

7. Mevr. L.H. Scbrauwen, Madjenang Goed Goed 

8. Tjioe Sian Bo, Dandangan Onvoldoende Voldoende 

9, Vrouwe Tini, Bantengan Goed Voldoende 

  

  

  

RADIO van WINGEN 

BRENGT U 
DE NIEUWE 

PHILIPS 
RADIO 

SERIE 
1941. 

13 — KEDIRI 

  

  

  

DOHOSTRAAT 
  

  

    

  

         

  

    

15746 25342 33363 28301 41376 | 44982 30944 30819 42922 24580 
40814 38900 26220 40039 14593 | 23540 25177 25980 42425 19426 
14564 35257 10726 32592 20860 | 32066 33915 29287 18442 44808 
18317 29775 11057 29 38670 | 28317 17181 23767 33419 34321 
35177 10346 37807 14150 41487 | 21207 12609 12750 40756 24332 
43101 13706 16869 31925 30918 | 37420 12961 23325 25954 38292 
18637 18862 16923 24303 42994 | 11830 17369 42120 33231 18141 
31208 25198 42787 15979 38395 | 27009 38095 32765 39476 30509 
12082 22022 19252 40118 42074 | 31602 25654 32982 14953 
19635 11432 40605 15504 41550 | 31998 18167 37351 
12175 34081 12004 15896 43452 | 43244 18670 18344 
37077 26015 44786 27581 32480 | 26997 32046 12494 
13985 14204 19054 10563 20451 | 35038 44379 33277 
18160 11184 42049 44010 34228 | 13570 32604 28048 
38476 28587 30830 28703 | 15882 43518 25219 
15766 25969 40322 25604 | 12088 43878 37692 
38920 14901 10147 35204 | 11043 10503 22411 
36820 29463 21495 39370 | 28485 36541 39060 
32549 23552 16508 26848 | 14805 30136 307 
44420 19918 30125 27903 23361 | 23991 14134 2 
11445 20702 40489 30932 15304 | 35775 11380 10373 
12505 26402 40590 30868 31730 | 17973 35617 32662 36470 
19732 14818 33565 10885 21397 | 24725 34824 10723 33804 
40444 37263 26781 41073 21741 | 21947 28306 16084 43403 
33265 37330 15294 22558 36577 | 30383 28375 44600 42880 
25844 22113 13702 10256 35464 | 30233 33545 18039 
40209 18855 30115 20826 12016 | 25795 22045 18980 24892 
27591 33411 10670 36812 17657 | 40539 20571 24648 37166 11204 
33187 35605 27222 28862 14915 | 33369 18458 26400 21928 42791 
38550 24988 22587 25421 33609 | 41800 28670 22329 21102 23841 
41704 31968 32255 41428 19936 | 13396 10827 34373 31498 44321 
10565 32109 42030 38815 32204 | 42114 18386 37759 20665 31530 
34121 24567 39859 14101 10398 | 30157 40702 35121 35471 36462 
36949 27403 10527 20521 22010 23780 28590 30896 24427 12202 
39113 16180 36122 42504 31086 | 12420 34078 10873 44102 26743 
39259 30425 26103 10421 22515 |43707 38717 19958 42917 25928 
43559 21975 28182 24965 13371 | 15268 13423 26176 18276 33513 
19257 13951 21138 22676 19868 | 22114 37375 39254 19559 35868 
26519 11IOL 40390 33896 28074 | 29675 6 19246 34480 26002 
30173 18173 41526 44873 42764 | 15433 26952 12167 43666 33535 
27465 41871 10056 17517 33078 138427 14575 36701 34940 16275 
aa oo. og 

VENDU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS 

J.G.W DEKKERS KEDIRI — Telefoon 250 
  

Emballeeren 

(Ook voor Europa en de buitengewesten) 

Transporteeren, Meubelmakerij 
Handel in Nieuw- en Agentschap : 
Tweedehandsch Meubilair. Java Koelkasten. 

   



      

RICHE THEATER — 
UNIVERSAL nieuwste en geweldigste Cowboy film 

“BOSS OF BULLION CITY”. 
Natuurlijk Sa TOHN Mc BROWN actie met doodsgevaarlijke avonturen, sensatie en spaonirg!.... 

tezamen met zijn onafscbeidelijke vriend FUZZY KNIGHT en dz lieftallige NELL O'DAY. 
wordt U tevens afwisseling geboden door het ten gehoore brengen, van 

cerste klasse Cowboy muziek en zang vas het Ouadalajara trio | 
In deze zeer goede ,, Western” 

Donderda 

V oor alle 

& tm Zat     
20th CENTURY Fox uitzonderliike filmschlager 

JOHNNY APOLLO9 ox mix eo513 
Met de eminente sterreo TYRONE POWER — DOROTHY LAMOUR — EDWARD ARNOLD 

LLOYD NOLAN e.a. uitstekende krachten. 
Hier is een buitengewoon macbtig filmwerk, dat zeker diepen indruk zal maken, 
De film, die overal, waar zij vertoond werd, enorme successen boekte. 
TYRONE POWER in zija grootste en beste rol! 

lee ftijdeo!! 

Heden 2 en Woensdag 3 Septembet 

Sept. 

VOORAF ! als EXTRA ATTRACTIE! Het ACTUBELE WERELDNIEUWS! 
met o.a. De Verschrikkingen van den oorlog. 

Niat voor kinderen beneden 17 jaar. 

  

MAXIM THEATER 

  

Woensdag 3 en Donderdag 4 Sept. 
UNIVERSAL meest brillante film-productie sTHE SUN NEVER SETS”“ 

Met DOUGLAS FAIRBANKS Jr. — BASIL RATHBONE — BARBARA O'NEILL e 
roerend epos.... 

Spaaning .... 
bezingend het staleo plicbtsbesef van de mansen vaa dea B itschen Koto 
sensatie tot het laatste moment! 

  

Vriidag 5 t/m Dinsdag 9 Sept. 
De lang verwachte filmreus van de Universal 

Met BETTY BRYANT — 
Het Suez-kanaal was in gevaar. 

strekten naar het Oosten! .. 
Australische Cavaleristen, die slechts cen dunne verdedigirgsiinie vormden .. 

 — 

e 
va. Een 

di den lonialen Dienst. 

Lana 

S6 
“9 2 

(40.000 Ruiters) 
GRANT TAYLOR — CHIPS RAFFERTY, e. v. duizenden spelers, 

. toen in den vorigen wereldoorlog de Duitschers hun handen vit- 

Forty Thausand Horsemen 

De Duitsch Turksche legers rukteo op en «- sakten slaags met de 40.000 

  

Een allesoverweldigend helden-epos, grootsch van opzet, en grootsch van a inhoud....! 

13632 33791 21220 21087 20545 
29253 24475 43258 35168 32887 
20815 41995. 16319 24795 17355 
44915 16797 29134 13481 26540 
11534 13903 11839 17278 25336 
29409 14712 39729 29045 18445 
37260 43003 40302 37619 43539 
24377 26453 16141 33772 17310 
12377 44636 15774 32818 24055 
18417 38771 15339 36211 26759 
34291 12531 17534 14959 27768 
26117 17120 117901 41209 18940 
44801 15849 37683 36627 34156 
15361 10622 17947 42008 24840 
44525 10462 26160 11481 28180 
13196 17302 25404 25086 35090 

  

Het Weerzinwekkend 
Durga- Beeld op Bali. 

  

  

Durga is het Symbool 

van den Tijd. 

Een bijzondere medewerker schr'jft 

ia de ,Locomotief” : 

Op Bali kan men dikwijls in de 

Durga- of Doodentempels eea won- 

derlijk beeld zien. Het is het beeld van 

de Durga- Kala of de Groote Kalika. 
Het steli cen vrouwelijk monster 

voor met lange neerhangende haren. 
Uit haar mondboeken steken groote 

scherpe stagtandep en uit haar bolle 

trance -oogen gluurt de vernietiging. 

Haar lange tong hangt over baar on- 
vrucbtbare borsteoneer en beroeren een 

kivderlichaampje dat zij in haar ge- 

klauwde banden houdt. Vol ontzetting 

vraagt de leek hoe het in Godsnaam 

moogelijk is dat meo zoo'r beeld ais 

religieuze voortelling ia een tempel, 

al was bet ook een tempel voor de 

dooden, kan zebruiken, want ongetwij- 

feid gaat er voorstelling uit. 

Zij die ecbter begrip hebben van 

religieuze symboliek van het Hindoeis- 

me, kunnen viet anders dan vol be- 
wondering zija voor de juiste symbo- 

lische uitbeelding van een cosmische 

kracbt die het heeie ieven en de wereld 

regeert. Want de geslagtande Kalakop 
van Durga is het symbool van den 

Tid, den verschrikkelijken Tijd die 

alles genadeloos opvreet en vernietig! 
De Tijd die geeo gevade kent met 

jeugd, schoonbeid of geluk en die den 

Dood verzianebeeidt. Een oud gezegde 
zegt, dat de Dood bij de geboorte een 
aanvang veemt. Deze uitspraak is zeer 

juist en dispzinsig, wavneer men van 

bet priocipe uitgaat dat de geboorte 

het kerkeren van den Vrijen Geestis. 

en dat in iederen Vorm, ook van 't 
menschelijk lichaam de ontbinding aav- 

wezigis d. w.z. dat icdere vorm iedere 

De film van de week!! 

minuut moet veranderen, dat is groeien. 

En om te kurnen groeien moet het 
oude ontbonden worden en vernietigd. 

Durga is het symbool van de stof- 
felijke vernietiging eo bevrijding van 

den Geest. 

Zelfvernietiging. 
Io haar beeld. zien we hoe de Tijd 

de vormen schept om ze daarna weer 

genadeloos zelf te vernietigen, vandaar 
bet beeld van bet monster dat haar 

cigen kind opvreet. Met juiste scberp- 
zinnigbeid hebben de oude Hindoes 
dat voor de stoffelijke wereld ver- 

scbrikkelijke proces uitgebeeld in de 

creatie van 't Ducga-Kala beeld. En 
waar alle ontbinding iets verschrikke- 
ljks is, heeft de Durga dat 

vreeselijk aangezicht gegeven. De 

sanatische uitdrukking getuigt van het 
satanische inwezen van stoffelijke zelf- 

zucht en begeerte en de viammende 
hangtong van het monster is het ver- 

nietigende vuur van de harstochten 

waarmede de stoffelijke meosch zijn 
levenskracbt laat opbranden. 

Maar het is een onafwendbaar cos- 

men 

misch proces, want niet alleer menschen 

vergaan, maar ook landen en werelden 

en tijdperken. Het Durga - Kala beeld 

is bet symbool van de besindiging van 

tjidperker, van de Yuga's. Het is de 

Verschrikkelijke Waarbeid die ieder 

Waarheidszoeker zich moet r€aliseereo, 

Damelijk dat er geen Geestelijke Vrij- 

heid kan zijn zooder de vernietiging 

Stof. In dit licht bezien, 

zien we hoe toepasselijk het Durga- 

beeld op de toestanden van be- 

den is, De wereld die zich nu 

nietigt door het verfoeilijke nationaal- 

socialisme van Hitler, dat ook uit den 

Tijd geboren werd omdat de wereld 

zich hoe laoger hoe dieper in de Stof 

werkte, het materialisme dat brutaal 

alle religies te lijf ging, Geestelijke 

waarden ontkende of ia geld tracbtte 

over te zetten, verdrukkiag, goudaan- 

bidding en» alle satanische 

krachtep meer. 

Ook ia het Cbristendom is tegea 

die duivelsche machten gewaarschuwd, 

maar het menschelijk intelect heeft 

haar gaven oiet voor het goddelijke, 

maar voor bet aardsche gebruikt. De 

jeugd werd op de scholen geleerd 

hoe ze maatschappelijk vooruit kon 

komen en niemand dacht er aan om 

heo te leeren Geestelijkea vooruitgang 

en inoerlijik Geluk te bemachtigen. 

Lieden met hooge baantjes en hooge 

iokomens werden vereerd eo de een- 

voud en tevredenbeid van de Christus- 

leer werd niet in acht genamen. Zie 

van de 

ver- 

andere   

het verval van Frankrijk! Het eiger- 

belang vierde hoogtij. De Durga-Kala 

geest was ontwaakt en daarmede 

voltrok zich het Godsoordeel. De 

waanzin brak in de wereld uit en 

kwam tot een explosie in den sata- 

nischen geest van een Hitler die het 

Teeken der vernietiging tegenover het 

Kruis der Genade ging stellen en de 

zwakreligieuze wereld wankelde op 

haar grondvesten. 

Booze machten 

voorzien. Want kon het kinderlichaam- 

pje aao de vernietiging blootstaan, de 

ziel, de Geest van het 

onvernietigbaar, onsterfelijk en zal 

Want 

diep io het altaar van de Poera Ka- 

jangan, 

alle verscbrikking overwinner. 

waarin niets staat en alleen 

de koele schemer van afgeslotenheid 

heerscbt, daar verblijft de Geest van 

de andere Durga die de Moeder der 

Goden wordt genoemd, de Durga der 
Ontvangenis, zij die het Zonnekind zal 

dragen ter verheerlijking van Gods 

Liefde. Daar is zij geen Tijd meer, 

maar Eeuwigheid. Zijis ook het Sym- 
bool van waarachtige Vrijheid, dat is 

lonerlijke Vrijheid, Ook bierin is een 
machtig symbool te vinden omdat we 
io deze tijden zooveel over vrijheid 

hooren praten. Maar de Durga in de 

Kajangao leert ons dat waarachtige   Vrijheid alleen te vinden is iover- 

Evo ook dat heeft het Durgasymbool | 

Kiod is | 

Tyk en dat de vorm alleen die vrij- 

heid deelachtig kan worden wanneer 

zij doortrokken is van die inoerlijke 

vrijheid, dat is innerlijk geluk en Gods- 

Vertrouwen en gehoorzaambeid. 

Dan pas zal het profane oog die 

vrijheid kuoneo opmerken. Want 

zoolang die vrijheid nog gebasserd is 

op vergankelijke dingen, zal het Maya 

of zinsbegoccheling zija en zal de 

lekkende tong van Doerga-Kala het 
licdbaam kunven verteeren. leder volk, 

ieder mensch zal die innerlijke vrijheid 

kuaneo vinden in zijn eigen extatisch 

beeld, al caar zijn aard of geloofs- 

Overtuiging, in de stralende Christus- 

't 

van reinhsid g'anzende symbool van 

den Buddha. Het doet er weinig toe 

indien het slechts bereikt wordt. 

De prachtige Godenzetels of Pad- 

wasana in de Balische tempels leeren 

ons, dat er slechts €sa Oppermacbt 

bestaat waaruit alles is voortgekomen 

€n dat alles wat Liefde, Gevade en 

| opbouwende kracht symboliseert van 
dat €€ne uitgaat en inwezen piet van 

figuur, in de glanzende Siva of in 

elkaar verscbillen. De een noemt bet 

zus, de andere zoo, maar alle waar- 

  

  

heid is gelijk en ontsproten uit de eene 

en werkelijke Waarhetd. Dit leert ons 
ook verdraagzaam te zija en 

begrijpen en onsectariscb tegenover 

de andersdeokenden te staan. Zoo 

kunnen zij die symbolzn noodig heb- 

ben om zich een weg te baneo naar 
de innerlijke vrijheid in iederen Bali- 

schen tempel die symbolen vinden, 

uitgedrukt in den aard van een 

Hindoeschen Geest. Dat is het sohoo- 
ne van de Balische tempels. 

GAAT HET OM 
DRUKWERK ? 

De Kedirische Snel- 
pers Drukkerij drukt 
immers beter, .netter en 

goedkooper. 
Vraagt offerte bij 

vob 

  

de Ked. 
Sne'ipersdrukkerij ! 

U verbindt zich 
tot niets! 

  

OERDERIJEN SC(HRAUWEN“ 
WATES 

MULAN ek ehaha 
| Telefoon Ked. No. 225 PERCEEL-PAKISSADJI 

Ha : 
  
    Levert versche volle melk. 

Karnemelk, Yoghurt, 
Room en Slagroom 

Prima kwaliteit. 

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

ter plaatse 
Beleefd aanbevelend 

L. H. SCHRAUWEN. 
Pa 

  

  

        
  

LEESBIBLIOT HEEK 

De vlammende Durgatong begon de » De manga, MIEUWE UITGAVE of HERDRUK yan /. B. WOLTER'S 
enaan te tasten, booze machten vierden VIT6 Mi BATAVIA 

hoogtij ea vol ontzetting werd het 5 “7 | 

materialistische wereidkind in een Druk: prijs, Omvang: for- 
waanzinniges oorlog ten gronde ge- Auteur(s) Titel Bestemd voor ingen.—geb. maat 

bracht. De Dood van de Stof. Het T Aan 
begin vaa een Nieuw tijdperk of | BILT, F. A. J.H. MAT- | Aotwoorden | 8e/9e, 0.35, — 

Yuga. Hierin ligt tevens een aan- Ban ai THIJSSEN Enodelateke, Aug. 1941 

wijzing hoe de nieuwe wereld zal ) DORP, 

moeten zijo, wil zij niet nogmaals 

ten gronde gaao. We zullen bet ma- LAMAN P, LANGS RIJ- Gs Lager | 2, 0.70, —.— | 64 pags. 
. en R. - nderwijs 

terialisme moeten verlatenen de mer- | STRA VELDEN I | Ned. Indie | Aug. 1941 13 X 18 
schen zullen zich weer moeten gaan DHARMA LAJANG j 2 

verdiepen in innig Godsgeloof en ge- 1 av. leesm. in | 1, 0,60: —.— | 72 pags 
ATA NATJA- .Kar. v. 

hoorzsambeid. We zulleo rijkdom ten BR PAR ') jas Kar -d Aug. 1941 14 X 193 

achter moeten stellen aan Geluk en Ta TR 

ioverlijk Godsbeleving. De mensch zal AMAIN, P. | LAN 1J- | Christ. Lager | 2, 0.95, —.— j 128 pags. 
- en R. ZIJL- | PENDEVEL- | Onderwijs 

tegenover de anderen als Mensch moe- | sTpA DEN VIIA Ned. Indie Aug 1941 131, X 181, 

ten staao en het idee van rassen en | 

dergelijke zal moeten verdwijneo. LA ane KANGEN Chan. Lager | 2, 0.95, —.— | 128 pags 
en R. - - aderwijs 

Wanneer de vernietigende geesel ) arpa DEN VIIB | Ned, Indie | Aug. 1941 | 131, Xx 131, 
van het Swastika - chaokram h:eft 2 

uitgevoerd, zal haar opbouwende LA MAIN, P. KANG BU Christ. Lager | 2, 0.70, —.— | 72 pags. 

tegenhangster de Sauwastika of Zon- | £0 NM. ZIJL- ENDE VEL- | Onderwijs : 1 
Me NA STRA VEN IIIB Ned. Indie Aug. 1941 13/32 X 1813 

in den glavs van Liefde en Genade. 

    

        

DJABA.   
De abonnementsgelden bedragen : 

f 1,— per maand voor €€n boek 
f 1,75 per maand voor twee boeken tegelijk 
f 2:50 per maand voor. drie boeken tegelijk 

met dien verstande, dat UI z00 dikwijls moogt ruilen als U wilt 
Indien U dus een abonnement voor &€n boek 
heeft, waarvoor U &€n gulden betaalt en U 
ruilt het boek iederen dag, dan betaalt U 
voor 30 boeken toch niet meer dan &tn 
gulden. 
Wordt lid van Ea 

— LEESKEZELSCHAP — LEESBIBLIOTHEEK '— 

Ked. Snelpers Drukkerii. 
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PROTESTANTSCHE KBRK. 
« Hollandsche Kerkdiensten. 

Bekendmakin 14 Sept. Madioer 9 uur v.m. 
Ds, W. C. de Jong. 

28 Sept. 9 uur v.m. 

De Regent van Kediri maakt bekend, D B “2 Sana ni Ds. W. s de Jong. 
2 e urgemeester ept. uur v.m. 

Tarang der VeenHandelavereeni. | ii Na pekand Nat In Ida ap Ds. W. C. de Jong. 
ging Amsterdam”, ten deze domicilie Zaterdag 30 Augustus 1941 gehouden Doopsbediening. 
kiezende te hate kantore te Soerabaja, vergadering van bet stemkantoor | 2! Sept. 9 uur v.m, 
bij besluiten van het College van | ge Heer: Ds. W. C. de Jong. 

Gecommitteerden van den Regent- G.D. Schifer 7 Sept. Biitar 6-uur o.m. 

schapsraad van Kediri ddo. 9 Augustus an Ha Tai ds Idanr het be (org Ds. W. C. de Jong. ' 3 : a , FE zpt. 6 -.m. e 1941 No. '3 127/C. en 128/C vengnan | angen aran-dem Hose D: Jo ai AL Debian Aa 

IN GEHEEL INDIE Mag verleendi tot danisg enexpioi- | Gpengevallen plaats in den Stadsge- | 14 Sept. Ngandjoek Ban Ba Ba 

ORSCHOEN tatie van industriebanen van biiivenden | meenteraad” vas Kediri,.te vervullen. Ds. W. C. de Jong. 
BEKEND ALS DE KANTOORSC aard resp. in bet rayon van de Sui. | Het betrekkelijk preces-verbaal ligt | 21 Srpt. T.- Agoeng 5 uur nm, 
E laire, luchtige heerenschoen, ga 
hana mverkelijk de ideale dracht 

et 2 ele Jederen 
2001. en .stevigeni rubberh ak.. Prijs £ 

SCHOENHANDEL MIJ: 

'opkantoor gedrage 
'voor de tropen. 

N.V. NED. IND. 
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BATAVIA 
Fobriek te Kalibata 

Argentinie's Positie in de Wereld. 
  

  

Ver. Staten groote Concurrent. 

  

Terughouding tegenover Continentale militaire samenwerking. 

Invloed der nazi's. 

(Speciale Aan cor rensng ana) 

Om de houding te begrijpen, welke 

Argentivie tegenover den oorlog aau- 

neemt, moet men eenige fundamenteete 
factoren ten opzichte van Argentinie's 

positie in de wereld en op bet Ameri- 

kaansche continent beseffen. 

De vooroaamste dat 

Algentioi& zich beschouwt als de leider 
van Latijosch Amerika, en als zoodanig 

op bet Amerikaaosche vasteland 

slechts een concurrent heeft, namelijk 

de Vereenigde Staten, Dientengevolge 

is Argeotini& erop uit, een houding aao 

te nemen, welke duidelijk aantoont, 

dat het land een onafhankelijke pon- 

tiek voerten niet in het kleiwater van 

de Vereenigde Staten vaart. 

De politiek is van betrekkelijk re- 

centen datum : zij inderdaad eerst 

tijdens den wereldoorlog opgekomen. 

Maar de grondsteen ervan werd gelegd 

op het einde der zestiger, begin zeven- 

tiger jaren van de vorige eeuw, toen 

Argentinie plotseling de groote econo- 

mische ea demogratische factor van 

Zuid- Amerika werd, 

In vroegere eeuwen waren Peru en 

Mexico de twee groote economische 

factoren van Latijasch Amerika: 

zij produceerden goud en zilver, de 

“ rijkdom. AmerikaLima en Mexico City 

waren de beschavings- en economische 

centra : Argentinie was eea arm land, 

dat niets produceerde dan wat huiden 

en vet, het eenige waardevolle aan de 

enorme kudden verwilderd vee, die 

rondzwierven over de Argentijosche 

pampas. Het eiland had behalve in 

het Noordwesten en Noordoosten z00 

goed als geen iolandsche bevolking : 

dun gezaaide nomadeastammen, die 

niet productief waren, noch tot pro- 

ductie gebracht konden worden. 

Tegen het einde der achttiende eeuw, 

toen Latijosch Amerika's minerale 

productie zo0o'n beetje uitgeput of op 

den achtergrond raakte, waren het 

andere streken van Latijnsch Amerika, 

die economisch op den voorgrond 

kwamen: de tropisch landen met huo 

produttie van tabak, suiker koffie, 

rum: West ladie, het Noorden van 

Zuid - Amerika, Brarzilis, Ten koste 

van neger-slavernij werd tropisch Ame- 

rika ceen bron van rijkdom. 

Een oogenblik kwam Argentini& 
ondanks zijn economische onbelangrijk- 

heid op den voorgrond. Dat was in 
de jaren van de onafhankelijkheids- 

oorlogen, toen de Argentijosche gau- 

Chos onder San Matim in het Zuiden 

deden wat de gauchos van Venezuela 
onder Bohvar deden in het Noorden: 

de Spanjaarden verslaan en Spaansch- 

Amerika veranderen serie 

republieken. 

daarvan is, 

in cen 

| 

  

Maar de nieuwe republieken bleven 

politiek en economisch, onbeduidend 

tengevolge van een eindelooze reeks 

burgeroorlogen. Braziliz, het land van 

de stabiele politietiek (in “dien tijd) 

als eenige lang permanente monarchie 

in Amerika, West-Indische 

eilanden, voor z00ver Zij stabie! waren, 

omdat zij Eurdpeesche kolonitn blever, 
Wareo de economische factoren van 

Eo ia Zuid-Amerika 
was Brazili2 de groote politieke factor. 

De vereenigde Staten, machtig binnen 

zocbten 

en de 

het werelddeel. 

hun iovloedssfeer, niets 

hadden niets te zoeken io Zuid-Amerika: 

daar deelde Brazil: de lakens uit, 

Snelle verandering. 
1870, brachteo 

ecen 

Toen, om en bij 

cen ontdekking ea 

plotseling een enorme verandering in 

de situatie. De ontdekking was, dat 

de Argentijnsche pampas, welke men 

uitvioding 

tot op dat oogenblik over 

meen vOor onvruchtbaar gehouden had 

en hoogstens geschikt om kudden wild 

vee karigliik te voeden, uitstekend 

gescbikt waren voor het verbouwen 

van granen De uitvindiog was, dat het 

mogelijk bleek, 

men, eerst door 

bet alge- 

vleesch te verduurza- 

het gekookt conser- 

veeren io blik, later door het rauw 

onder lage temperatuur te brengen en 

aldus te vervoeren naar de Europeesche 

Consumptie - centra. 

De bijkaos verwijderder runderkud- 

den, tot dusverre alleen bruibaar om 

buiden es talk, en de groote schapen- 

kudden, alleen van belang om hun 

| wol, bleken plotseling bruikbaar in dat, 

wat elders in de wereld het belang- 

Ar- 

gentini& begon vieesch te exporteeren, 

vee te veredelen. Ev op de Argen- 
tjosche pampas 

cultures van tarwe, 

haver, gerst enz. 

Wat was tegen dat alies de mingrale 
rijklom van Mexico en Peru, de 

Braziliaanscbe rijkdom aan koffie en 

tabak? Dat waren halfluxe artikelen, 

maar Argentini# produceerde vleesch, 

brood en plantaardige olie. Immigran- 

ten voor dea 

toe, bavens werden aangelegd om bet 

travSport 

mogelijk te maken: Buenos Aires groei- 

de tot in het onmetelijke. Onder den 

invloed van dien nieuwen rijkdom 

Onstond eindelijk inwendige politieke 

stabiliteit: men had geen tijd meer om 

aanhoudend 

men moest werken en geld kon ver- 

dienen. 

Binnen weinige tientallen jaren was 

Argentini& het rijkste land van La- 
tijasch-Amerika geworden, het had de 

grootste stad, de meeste spoorwegen, 

rijkste aan vee is: hun vleescb. 

ontstonden wijde 

lijozaad, mais, 

landbouw stroomden 

van de nieuwe producten 

revolutie te maken, nu 

    

kerfabriekeo Minggira 

io het Regentschap 

Vermelde besluiter 

ieder binnen dertig 

en Kwarasan 

  

2 voor een 
dagen ter inzage 

op bet kantoor van dev Regentschaps- 

raad van Kediri. 

Kediri, den 25ster Augustus 1041. 

De Regent vsn Kediri 

DANOEDININGRAT 

  

Bekendmaking 
iri maakt bek 

cur der S. O. 

sluit van bet 

  

De Regent vao K 

dat aan de Administ: 

»POERWOASRI” b 
College van Gecommitteerden van den 
Regentscbapsraad van K i ddo. 9 

Augustus 1941 No. 129/C. vergunning 

exploitatie 

    

  

is verleead tot aanleg ea 

van eeo industriebaan van blijverden 

de Suikerfabriek 

Poerwoasri in bet Regentschap Kediri, 

Vermeld besluit liat 

binnen dertig dagen ter inzage op het 

aard in bet rayon van 

v0or eenieder 

kantoor van den Regentschapsraad 

van Kediri.— 

Kediri, den 25sten Augustus 1941. 

D: REGENT v4, 

DANOEDININGRAT. 

    

  

  

  

Bekendmaking 
Kediri maaki b kend, 

Ss. O 

De Regent van 
dat aan de Administrateur der 

»MERITJAN” »ij besluit 

College ven G 
Regentschapsra: 
Augustus 1941 N 
ning is verleend 

    

   

  

van Kediri 

. 130/C.— ver 
tot aanleg en exp!oi- 

blij- tatie van een industriebaan van 

venden aard vet de 

Suikerfabriek Ms: 

van 

  

rayon 
jan in bet Regent- 

     

schap Kediri. 

Vermeld besluit liy: voor cen ieder 

binoen dertig n te op 

het kantoor van den Resentschaps- 

raad van Kediri 

Kediri, 25 Augustus 1941.— 

De REGENT vd,., 

DANOEDININGRAT 

    

  

  

de beste hav ct had geld om bet 

groote leger le grootste vloot te 

scheppen. Het —en ziet—zich in 

  

de toekomst grosien tot wat de Ver- 

eenigde Staten in het Noorden zija.   

voor een ieder te zijnen kantore ter 

ipzage. 

Kediri, 2 September 1941, 
De fd. Burgemeester vd 

B.J. A. STOCK. 
(Loco.) 
  

En hecl Spaansch Amerika zag dien 
groei, bebijdde, bewonderde, en ver- 

cugde zich thans 
van de werkelijk Latijusche landen v 

  

dat 

  

an snelle 

  

iltaansche concurrentie? Brazilig         
sescbj de 

a Spaasse 

  

vrijwel blaoke bevo'kin»— 
  

  

    

  

uit gebrek aan tropische culiures heeft 

het in de praciijk zoo goed als geen 

vernij gekend ——— terwiji 

  

& grootendeels mulat is 

De groote concurrent. 

D2 groote 

tini& was viet Brazili€, doch waren de 

Vereenigde Staten. 

het Zuiden van Zuid-Amerika gekomer: 

concurrent voor Argen- j 

Ze waren laat naar 

  

het land was, in zijo snelle economische 

ontwikkeling, gefinarcie#rd door Enge- 

land. Tosn de Vereenigde Staten zich 

voldoende reservekapitaal hadden aan- 

  

geschaft om dat elders te kunnen 

beleggen, was bet werk in Argentinit 

al gedaan. , 
Engeland bad | 

vevg Bag and h poorwegen aan-    

      

    ken in veeteelt, 

sportwezen en in 

dingenu. Bovendien: 

groote 
ucten, 10 

afnemer van 

tegenstel- 

Staten 

  

ling 
Engeland 

met cn 

kon 

met industriz 

Ergeland had geen politieke bijbe- 
doeling. Maar i 

  

at opzicht was men 

Vereenigde Staten nog z00 

Diet, en dat wantrouwen nam 

toen de Noord-Amerikaansche 

petroleum-politiek zich uitbreidde over 

Latijvsch-Amerika, 

tici& petroleum gevonden werd 

Sindsdizo bestaater tusscben Argen- 
tini€ en' Bogeland een belangenvriend- 
scbap als tusscher belangrijke handels- 
connectiss. Maar de belangengemeen- 
schap tusschen ArgentisiB en de V.S. 
wordt cerst moeizaam gsscbapen in de 
laaiste jaren, eo dat politieke wan 
trouwen blijft bestaan. 

en ook in Argen- 

  

  

Ziedaar dan de factoren, welke ook 
Argentinit's politiek in bet tegen- 
woordige tijdperk en tegenover den 
oorlog bevallen. Evgeland beboeft men 
politisk niet te helpen: Engeland biijft 
uit handelsbelang toch wel een goede 
vriend van Argentiris. 

  

Wordt vervolgd.   
  

Ds. W. C. de Jong. 
28 Sept. Kertosono 5 uur o.m, 

Ds. W. C. de Jong. 
——— 

  

Maleische Kerkdiensten. 

H. B. Matulessy. 

7 Sept. '41 Blitar 7.30 uur v.m. 
Wlingi 10.30 uur v.m, 

14 Sept. '41 Kediri 9 uur v. m. 
Kertosono 4 uur n.m. 

21 Sept. '4| Maospati 8 uur v.m, 
Madioen 11 uur v.m. 

28 Sept. "41 Trenggalek 9 uur v.m. 
T.-agoeng 4 uur nm 

1 Oce. '41 Kediri 6.30 u. n.m. 
Voor Zending. 

5 Oct. '41 Blitar 7.30 u. v.m. 
Wlingi 10.30 u. v.m. 

Lean 
OOST-JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHEF DIENSTEN 
lederen Zondag, 9 uur v.m. 

Te Kediri (Baioewertistraat), Blitar, 
Toeloengagoeng, Ngandjoek, 
Paree 7.30 uurn.m. 

ea, te 

aan 

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 
lederen Zondag 

le H. Mis 6 

2e H. Mis 

Lof 

6 uur v. m 
7.30 

5.30 uur ». 

Ondercicat Kath. Javanen 

te Kei tur v. mM. 

7.30 uur v. m 
5.30 uur am. 
Stilie ”H. Mis 
m.  Hoogmis 

Lot 

6 uur n.m. 

TENG HONG TJIANG 
VENDUHOUDER — 

  

uur v. 

m, 

    
  

COMMISSIONNAIR 

MEUBELMAKER 

“SPORT ONDERNEMING 

68 — Ts 

  

KEDIRI — Klentengstraat af. No, 107 

Adres voor: 

Moderne en antieke meubels. 

Staalmeubels 

chroomd of gelakr. 
en ledikanten ver- 

Tweedehandsche meubels 

Embaliseren en transporteeren. 

  

een mooie tennisbaan voor Dinsdag 

Woensdag en Zaterdag, 4 

  

achter Srelpersdrukker 

t6,— 

Voor Uw meubilair en ontwerpen 

geroutincerde toekangs en eerste kwa- 

liteit meubelbout 

Zeer billijk in prijs en levering met 

garantie, 
Voer Uw vendutie gegarandeerd 

goede resultaten. 

Inpakken voor alle plaatsen 

  

         

Beveiligt U tijdig!! 
Wjij leveren : 

  

LUCHTBESCHERMING, 

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

RESIDENTIE APOT.HEEK KEDIRI 
TELEFOON No. 52. 

    

       

        
    
         



    

  

Bnttonlandsch oversicht overgenomen ujt het Soer. Hbid. 

ODESSA HOUDT NOG STAND. 
Ne ae 

Defensie zou steeds sterker worden, en 

aanvallen hebben geen succes 

Moskou, 1 September (Reuter). Er 

bestaat te Odessa geeo tekort aan 

levensmiddelen en de defensiewerken 

der stad worden met den dag sterker. 

Alle Duitsche en Roemeensche aanval- 

len op de stad werden met zware 

verliezen afgeslagen. 

Het Russische communigut 

Moskou, 1 September (Reuter). Een 

loopen nacbt duurden de gevechten 

aan bet geheele front voort'”. 

Finnen vallen Leningrad niet aan 

Londen, 1 September (Reuter). De 

Finsche militaire attacbe te Washington 

deelde dezer dagen mede, dat de Finnen 

den strijd niet zullen voortzetten buiten 

het oude Fiosche gebied: zij zullen 

Diet deelnemen aan den aanval op 

  

Russiscb communigue zegt : ,, Den afge- | Leviograd. 

Tallinn in Duitsche handen Berlijn trachtten te naderen doch zij 

Londen, 1 Sept. (Reuter) Thans 

staat vast, dat Tallino zich in Duitsche 

banden beviadt. Voor den strijd io de 

Oostzee heeft Tallino echter slecbts 

weinig beteekenis voor de Duitschers, 

daar de eilanden Oesel en Dagoe 

nog in Russische handeo zijn. 

Iran. 

Olieproductie normaal 

Londer, 31 Aug. (Reuter). De 

speciale correspondeot van Reuter 

Desmond Tighbe schrijft, uit Abadan : 

De productie van de Iraanscbe raf- 

finaderijen, normaal 1 millioeo galons 

olie per dag, wordt practisch niet bein- 

vloed door de komst van de Britsche 

en Russische troepen. 

De olie blijft van de olievelden naar 

het Noorden vloecien en geen fabriek 

te Abadan werd ten gevoige van den 

Britschen aanval beschadigd. Slechts 

1 olietank werd vernield door een gra- 

naat van een der Britsche oorlogs- 

schepen. 

De taak van de Britsch - lndische 

troepeo bij het binoeatrekken van Iran 

werd nog bemoeilijkt door de orders, 

dat zware kanonoen en mortieren niet 

konden worden gebruikt, met het oog 

op de mogelijkheid van beschadiging 

van de vitale fabrieken. 

De waterkant is geheel afgesloten 

met een hoog ijzereo hek, dat over de 

geheele lengte loopt. Een Britsch - 

Indische kolonei beschreef den toestand 

alsvolgt: Wij vonden twee ijzeren 

poorten, drongen op tot aan een aantal 

de hekken 

neer en drongen bionen. De vijand, 

goederenwagens, sloegen 

meerendeels bestaande uit stoutmoe- 

dige kerels en bewapend met Bren- 

guns en geweren, schoot van de daken 

der gebouwen op ons en er ontstond 

cen verwoed gevecht. Tegen 6 uur 

namiddag waren alle vijandelijke scherp- 

scbutters, die nog verzet boden, neer- 

geschoten. 

Een tragisch fiet, verbondes aan 

het binoenrukken der Britsche troepen 

3 Britscbe leden 

Aaglo - Iranian Oil Company gedood 

zija. Tot he behoorde L. H. Weedon 

uit Cambridgeshire, eeo der beste pi- 

loten der olie-maatschappij. Hij werd 

gedood door cen verdwaalden koge!, 

terwijl hij uit zijn bungalow paar buiten 

keek. 
Engeland. 

De Britsche luchtaanvallen. 

Essen en Keulen, 

was, dat van de 

Londen, 1 September (Reuter) Een 

door bet 

uitgegeven 

mioisterie vao Luchtvaart 

conmuniguk meldt: ,Den 

afgeloopen macht werdeo Essen en 

Keulen door de bommeowerpers der 

R. A. F. aangevallen." 

Londen, 1 September (Reuter) Vol- 

gens den Duitschen omroep vertogode 

een aantal Britsche bommenwerpers 

zich den afgeloopen nacbt boven Wesi- 

en Zuidwest-Duitschiand. De omroep 

voegde bieraan toe, dat van de Oost-   

werden naar beweerd wordt verdreven 

V0Gr zij in staat waren de hoofdstad 

te bereiken. 

De aanvallen op Engeiand, 

Hull. 

Londen. I September (Reuter,) Hull 

was den afgeloopen nacht weer het 

doel van de Duitsche lucbtmacht. Vele 

brisaotbommen werden geworpen. Het 

afweergeschur bestreed de 

meer da een uur. Slachtoffers vieleo 

in huizen en schuilkelders: er wareo 

doodelijk gewonden bij. 

Londen, 1 Sept. (Reuter). Hull, 

een stad aan de Noord-Oost kust van 

Eogeland die reeds eerder tot nachte- 

lijke doelen vao bet Luftwaffe behoor- 

de, werd in den afgzloopen nacbt 

wederom door de Duitsche vliegtuigen 

bezocht. 

raiders 

Vele brisant-bommen werden gewor- 

pen, Het afweergeschut bestreed de 

nazi-aanvallers gedurende ruim een uur. 

Slachtoffers vielen in huizen eu schuil- 

kelders, onder wie doodelijk gewonden, 

Het ergste gebeurde in een gemeen- 

telijke scbuilkelder in een der arbeiders- 

wijken, waarin zich een aantal personen 

bevond, toen de kelder zich begaf. 

Een bom verwoestte enkele omliggerde 

cigendommen en bet puin kwam op 

den schuilkelder neer, welke volkomea 

eronder werd bedolven. 

Verschillende personen wistea zich 

in veiligheid te brengez, doch anderer, 

Onder wie een aaotal kinderer, verlo- 

ren hierbij het leveo. 

In de Middellansche Zee. 

Londen, 31 Aug. (Reuter), De 

duikbooten der Britsche Middelland- 

sche 

vijand te harceleeren, zegt het officieele 

Communigu€, dat de Admiraliteit he- 

denmorgen heeft uitgegeveo. 

Zee-vloot gaan voort met den 

Ip den vamiddag van 24 Augustus 

kreeg men een eskader van 3 Italiaam 

sche kruisers met 6 

zee in zicht ge#scoteerd door 6 torpe- 

dojagers eo vliegbooten. Er werd een 

aaoval gedaan op de kruisers. De 

krachtige tegenaanval, die daarop 

volgde, belette den commandeerenden 

officierender duikbootom het resultaat 
van de ontploffing te die op 

het afschieten van zija torpedo's volgde, 

inchkarons op 

zien, 

schoener met een la- 

kanonvuur tot 

En groote 

ding olie werd door 

zinken gebracbt. 

Eeo andere duikboot trof een vaor- 

radenschip van 4.000 

bracht tot het zinken. 

tons aan en 

Eo zwaar geladen schip van on- 

geveer 2000 tons, gefscorteerd door 

treilers werd tot zioken gebracbt. 

Een Italiaansche olieboot 
geveer 2000 tons, varend ia cen con- 

vooi, dat gelscorteerd werd. door 

vliegbooten en 3 torpedojagers, werd 

aangevalleo. Ofscboon men den tanker 

niet heeft zien zinken staat het vast, 

dat hij tweemaal door torpedo's ge- 

van Oon- 

zee komende vijandelijke vliegtuigen ! roffen is. 
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Geen visa voor Berlija. 

Reizen in. verzegeide wagons. 

Londen, 1 Sept. (Reuter). Volgens 

den correspondent van het A.F.I. 

aan de Duitsche grens werden de 

Zwitsersche autoriteiten door de Duit- 
sche consuls ermede in kennis gesteld, 

dat alie visa voor Berlijn voor onbe- 

paalden tijd zijv opgeschort. 

Niemand keot de reden voor deze 

opschorting. Aan de zakenlieden, die 

een visa verkregen voor een bezoek 

aan de Leipziger Messe, welke heden 

zal worden geopend, werd medege- 
deeld, dat zij zullen reizen in verze- 

gelde wagons en dat zij hun reis oiet 

zullen mogen onderbreken, 

Von Papen naar Weenen, 

Londen, 1 September (Reucer). Ra- 

dio-Vichy riep een bericht om, dat 

Von Papen binsenkort naar Weenen 

zal vertrekken, waar hij een operatie 

zal ondergaan. 

Nederland. 

Nieuws uit bezet Nederland. 

Londen, 31 Aug. (A.N. P.- Aneta), 

De Daily Express verneemt uit Lis- 

sabon. 

Reizigers uit 

melding van de 

Joodsche gevoelens als een nieuwe 

vorm van demovstratie tegen de Duit- 

schers. De Joden, die door de bezet-. 

tings - autoriteiten geplaagd worden, 

krijgeo hulp van hun buren en ont- 

vangen ook giften io levensmiddelen 

ea andere benoodigdheden.De theaters, 

bioscopen en cafe's, waar Joden ge- 

weerd worden, worden door velen 

geboycot. Een jong meisjes zeide aan 

al haar medeleerlingen, da: zij weg 

moesten blijven van den jaarlijkschen 

dansavond voor de school, omdat de 

burgemeester der stad den toegang 

aan Joodsche schoolkinderen ontzegd 

had. 

Te Amsterdam sloot de politie een 

cafe, omdat de eigenaar maar de 

Engelsche radio luisterde. De eigenaar 

schreef toen zelf met krijt op zijn deur, 

nHier heerscht de Bngelsche ziekte”: 

waarop io deo nacht iemand anders 

er onder schreef: 
genezen worden door Oranje - bitter”, 

Nederland maken 

toenemende pro- 

»Die kan aileen 

Japan. 

Kono#'s boodschap aan 
Roosevelt. 

Tokio, 30 Augustus (Reuter). Vol- 

geos het Domei-agentschap is de 

boodschap van den Japanschen pre- 

mier prios Konof aan president Roo- 

sevelt 

gesteld en bevat zij geen details be- 

treffende de hangende kwesties tus. 

schen de beide landen. 

Van het allergrootste belang is, dat 

de boodschap bedoeld is als een ge- 

baar, waarop een antwoord niet 

poodzakelijk is, aldus verklaart: het 

Japansche agentschap. 

In een van gezaghebbende zijde 

geiospireerden commentaar zegt Do- 

mei, dat ,Japao” zich geplaatst ziende 

voor een uiterst moeilijke intervatio- 

nale situatie, als zija doel behoudt de 

regeling van de China-affaire en de 

stichting van eco blijvenden vrede in 

het Verre Oosteo. 
Tijdens de buitengewone kabinets- 

zitting van gistermiddag werden de 

eerste van den Japanschen ambassadeur 

te Washington admiraal Nomura ont- 
vangen telegrammen betreffende zijo 

onderhoud met president Roosevelt in 

studie genomen. 

Berichten van prins Konot en den 

minister van Buitenlandsche Zaken 
admiraal Toyoda afwachtend neemt 

men in geraghebbende kringen een 

uiterst gereserveerde houding wat 

betreft de kabinetszitting aan en be- 

paalt men zich er toe te zeggen, dat 

het thans nog niet mogelijk is te voor- 

zien hoe de betrekkingen tusschen 

Japan ea de Vereenigde 'Staten zch 

zullen ontwikkelen. 

in algemeene bewoordingen 

    

van beteekenis, dat de keizer aan den 

vooravond van het zenden van Konoe's 
boodschap aan president Roosevelt de 

ministers van Oorlogeo Marine ontving, 

Amerika. 
Russische missie arriveert 

per vliegtuig. 

Nome, (Alaska), 1 September (Reu- 

ter). Twee Russische watervliegtuigen 

met totaal 47 personen aan boord, 

hebben zich met een mysterieuze op- 

dracht naar Washington begeven. De 

vliegtuigen zijn uit Moskou te Nome 

gearriveerd voor 

brandstof, na een vlucht over Siberi& 

en de Beringstraat te bebben gemaakt. 

De bestuurders der vliegtuigen ver- 

klaarden den 28sten Augustus uit 

Moskou te zijn vertrokken en via 

Stika (Alaska) ea Sao Fraocisco naar 

Washington te zullen vliegen, 

het invemeo van 

Roosevelt sprak op ,,Labor Day” 

New York, 1 Sept. (Reuter). Presi- 

dent Roosevelt hield ter gelegenheid 

van Labor Day de volgende rede. 

voering : 

nik geefeen plechtige waarschuwing 

aan hen, die meenen, dat Hitler in 

cen hoek gedreven evo tot staan gebracht 

is, zij gaao zich aan een zeer gevaar- 

lijke veronderstelling te buiten. Wan- 

neer in eenigerlei oorlog de vijand 

minder vorderingen schijot te maken 

dan eenjaar geleden,is dat het juiste   

- 
| Duitschland Waarnemers achten het een-feit | oogensiik Om: met verdubbelde kracht 

toe te slaan, en voor eens. en voor 

altijd een einde te maken aan de dreiging 

van wereld- verovering en daarmede 

tevens een einde te maken aan “alle 

gepraat over vrede, dat gebaseerd is 

Op een compromis met het kwade. 

Het vakvereenigingswezen heeft ge- 

holpen om iedereen, die arbeidt een 

positie te geven, die hem toekomt. 

De huidige positie der arbeiders io 

de Vereenigde Staten is niet maar 

toevallig tot stand gekomen, zij is eea 

evolutioneele vooruitgang geweestvan 

cen gezonde democratie. Geen groep 

van Amerikanen besefte duideltjker 

wat en nazi - wereldoverheersching 

beteekent dan de georganiseerde ar- 

beiders, voor geen groep staat bij een 

nazi-nederlaag meer op het spel. 

Wij bereikten reeds veel: het is 

echter gebiedend, dat wij oneindig 

veel meer bereiken. Strijdkrachten van 

krankzinnige gewelddadigheid zijn door 

Hitler losgelaten op deze aarde. Wij 

moeten ovze rol 

Overwinnev ervan, want deze strijd- 

vervullen in bet 

krachten zullen wellicht worden los- 
gelaten op dit lavd, wanneer wij ons 

niet met de bescherming van onze 

rechtmatige belangen bezighouden. 

Wij zullen alles doeo, wat in onze 

macht ligt om Hitler eo ziju nazi- 

strijdkrachten te veroietigen. 

  
  

Radioluisteraars, 
wordt lid van den Bond van Radioluiste- 
raars in Nederlandsch-Indis (B.O.R.A.N.I) 

U dient daarmede Uw eigen en het 

algemeen belang. 

Inlichtingen bij den Secretaris, 

J.P. Coenweg 27. 

Batavia - C. 

  

  

S0 Ren an Sae Di KO    

Schrijfmachinelinten in alle breedten, 
Schrijf-, vulpen- en stempelinkten. 

Polywog pasta in vasten en vloeibaren toestand, versch 
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Voorraad. 

Door eigen import zijn wij in staat de beroemde 

CARIBONUM producten, z. a. 

Carbonpapier in diverse soorten. ) 
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en tegen scherp corcurreerende, dus 
beneden Soerabaiaprijzen, 

te leveren. 

N. V, KEDIRISCHE SNELPERSDRUKKERIJ y 

LEESBIBLIOT HEEK 
  

De abonnementsgelden bedragen : 
f1,— per maand voor €&n boek 
f 1,75 per maand voor twee boeken tegelijk 
f 2,50 per maand voor drie boeken tegelijk 

met dien verstande, dat U zoo dikwijls moogt ruilen als U wilt 
Indien U duseen abonnement voor &n boek 
heeft, waarvoor UI &€n gulden betaalt en U 
ruilt het boek iederen dag, 

30 boeken voor 
gulden. 
Wordt lid van 3 ane 

DJABA-KO 

dan betaalt U 
toch niet meer dan &€n 

TTA 
— LEESGEZELSCHAP — LEESBIBLIOTHEEK  — 

Ked. Snelpers Drukkeriij.  
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