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STADSNIEUWS 

  

  

TUBERCULOSE - BESTRIJDING. 
(5. C. V.T) 

Vaak ziet men reeds na enkele maan- 

den pneumothorax behandeling der 

tuberculose het sputum blijvend nega- 

tief worden. 

("”“——— 

Protestantsche kerk, 

De diensten van de Protestansche 

kerk in de maand September zijn als 

volgt geregeld. Zondag 7 September 

preekte ds. W.C. de Jong des voormid- 

dags om Yuur te Kediri (Doopsbedie- 

ning) ea des namiddags om 6 u. te Blitar. 

Zondag 14 September preekt ds. De 

Jong des voormiddags om 9 uur te 

Madioen en des namiddags om 5 uur 

te Ngandjoek. 

Zondag 21 September preekt ds. de 

Jong des voormiddags om 9 uur te 

Kediri en des namiddags om 5 uur te 

Toeloengagoeng. Voorts leidt ds. Ph. 

van Akkeren dien dag om 6 uur des 

namiddags een godsdienstoefening te 

Blitar. 

'Zondag 28 September preekt ds. 

De Joag des voormiddags om 9 uur 
te Madioen en des namiddags om 5 uur 

te Kertosono. 

De collecte voor den opbouw van 

de Prinses Ireoe-kerk te Londen bracht 

te Kediri f 34,36 op en te Madioen 

f 50,56. 

  

Voor de oorlogsfondsen. 

Na afloop van het opeobaar gehoor 

op Maandag 1 September werd in de 

societeit Brantas een Amerikaansche 
verloting georganiseerd vaa cen v66r- 

oorlogsche kruik Bols, welke door het 

societeitsbestuur ter bescbikking was 

gesteld, 

De opbrengst ten bedrage van f 210, — 

werd afgedragen aan de Vereenigde 

Prins Bernbard- en Spitfire - fondsen. 

De Stadswacht voetbait ! 

De voetbalwedstrijd, welke op Zon- 

dag 31 Augustus tusschen de Kediri- 

sche Stadswacht en een elftal uit 

Ngandjoek. werd gehoudeo, bracbt 

f 30,— op, welk bedrag is gestort ten 

bate van de Stadswacht. 

Gemeenteraad. 

Het stemkantoor heeft ia de vaca- 

ture in den gemeenterand, ontstaan 

door de overplaatsing van den heer 

D.J. Zaal, leider van de I.B.V,-frac- 

tie,,naar Soerabaia, verkozen verklaard 

de heer G.D. Scbifer. Indien de heer 

Schafer zijn verkiezing niet aanvaardt, 
hetgeen te verwachten valt, dan zai 

de heer B. C. Groenewout voor ver- 

kiering in aaomerking komen. De heer 

Groenewout is echter niet meer hier 

ter plsatse woonachtig en zal dus geen 

zitting”in den read kunnen nemen.   

5 TT KO VERTENTIE- EN NIEUWSBLAD 
VOOR DE RESIDENTIE KEDIRI. 

  

VERSCHINT 

DINSDAG EN VRIJDAG 

AGENTEN IN HOLLAND 
PUBLICITEITSKANTOOR ,GLOBE" 

  

ADVERTENTIE 

GEWONE ADVERTENTIE: 
1 maal pl. 4 0.25 per regel. 

  

TARIEF 

2 maal pl. f 0.20 per regei 

4 maal plaatsen f 0.15 per regel. 
2.9. kleine aankondigingen  1.— per plaatsing. 

DINSDAG 9 SEPTEMBER 194I 

Aangezien de candidaten - lijst van 

het ILE.V. hiermede is uitgeput, zal 

het IE. V. io de gelegenheid worden 

gesteld om cen nieuwe lijst met hoog- 

stens 2 namen in te dienen. 

De zetel in den raad, welke is open 

gekomen door het vertrek van den 

heer De Wit naar Malang, zal wor- 

den ingenomen door den heer A.P. 

A. ten Broek, die zijn verkiezing heeft 

aangenomen. 

Societeit Brantas. 

Het programma van de societeit 

Brantas bevat een bioscoopvoorstel- 

ling voor de kinderen op Woensdag 

17 September en de gebruikelijke 

maandelijksche bridge-drive op Woens- 

dag 24 September. Voorts wordt van 

20 tot 28 September een tentoonstel- 

ling gehouden van de schilderijencol- 

lectie- Brionnet. 

De Officiers Tooneel Vereeniging 

uit Soerabaia geeft deze maavd op 

cen nader bekend te maken datum 

een uitvoering voor de leden van den 

Kedirischen kunstkring, terwijl bet 

bestuur van des kunstkring verder 

een lezing van den heer Dr.G. W.N. 

van der Sleen organiseert. 

Javasche Bank. 

De heer A. H. van de Weerd, 

waarnemend kasge#mployeerde bij de 

Javasche Bank bier ter plaatse, is 

tfjdelijk bij het agentschap te Soerabaja 

te werk gesteld. 

Malang Stoomtram 

Maatschaappij. 

Opbrengst : Augustus 1941 f 46186.— 

« (voorl. opgave) 

1940 f 36780.— 

(defin. opgave) 

Sinds 1 Januari 1041 f 243687.— 

(voorl. opgave) 

Hetzelfde tijdvak 1940 f 230104.— 

(defin. opgave) 

Militie. 

We vernemen, dat het aantal vrij- 
willigers voor de Inheemsche Militie 

io het regentscbap Kediri 325 perso- 

nen bedraagt. Dit is 5 maal het ge- 

wenschte bedrag. Deze .zijn grooten- 

deels afkomstig van de Volksscholen, 

Vervolgscholen en H.I.S. Voor de 
opleiding van reserveonderofficiereo 

hadden slechts 10 personen van de 

A.M.S. zich opgegeveo. De opleiding 

van het leger zal op den 27sten Oc- 

tober beginnen en wel te Magetan. 

Voor de opleiding van de marine 

te Soerabaia en voor de opleiding 

van onderofficieren te Bandoeng. De 

keuringen hadden gisteren “plaats ea 

zullen vandaag nog plaats hebben in 

het Regentschapskantoor. 
— 

” ” 

  

Legerfilm. 

De Commandant van de V. O. C. 
te Blitar deelt cns mede, dat op 13 

September a.s. een legerfilm zal wor- 

den vertoond in de Sociereit te Blitar. 

Deze voorstelling, voor een 

ieder toegankelijk is, zal om 8 uur 30m. 
D.m, aanvangen. 

Nieuw K. V.U. - bestuur, 

In verband met bet vertrek van 

verscheidene heeren van het K. V. U.- 
bestuur, werd op Vrijdagavond j.|. 

en vergadering belegd ter vorming 

van een nieuw bestuur. Aarwezig waren 

de voetbalvereenigingen Ouick, Doho, 

Perslands en Vogel. Als nieuw bestuur 

werden verkozen, de heeren Schiinhern 

als Voorzitter, Ir. Roosseno Soerjohadi- 

koesoemo Vice Voorzitter, Daslam 

Secretaris, T.!. Kho Penningmeester, 

Competitie-leider Bussenius en Com- 

missaris Van Damme. In de Elftal- 

Commissie zitten de heeren Heyblom, 

Roosseno, Nie Swan Tiat, Stelter en 

Soetojo. Ia de Protestcommissie Soe- 

prapto, Song Tjik Djie en Bussenius. 

welke 

Sport. 

Voetbai. 
Persiands Kediri - P.S.M. Madioen. 

Op Zondagmiddag j.I. 
interessaote wedstrijd plaats tusschen 

de plaatselijke voetbalclub Perslands, 

kampioen van de K.V.U, en de kam- 

pioenclub van Madioen P. S. M. De 

opstelling is als volgt: 

vond een 

Soerahno 

Armeio Slamet 

Karno Dakri Aowar 

Soedarmo  Kasiran Saminoe 
Said Noeselar 

@ 
Imam Soewito 

Doemadi Moebajin Roestomo 

Soewondo Harijono Soedibio 

Kabar Dachlan 

Soetrisno 

Reeds 3 minuten begonnen, maakte 

de rechtsbuiten van Perslands een voor- 

zet, cen keiharden schot van de cen- 

tervoor deed de keeper van Madioen 

het vakijken. Herhaaldelijk trachtte 
Madioen aanval op aanval de goal 

van Kediri te doorboren, doch was het 

hen niet gelukt. 

Op een gegeven moment had. Roes- 
tomo weer de baltusschenzijo beven, 

een schot en de stand is dan 2—0 
voor Kediri geworden. Tot de pauze 

was de stand onveranderd. Doch bier- 
na bleek, dat Madioen beter begon 
te spelen. Hen onverwachte aanval 
deed de stand 2—1 worden. En slechts 
2 minuten hierna werd de stand gelijk 
gemaakt met 2—2. Een tweede pinalty 
en Kediri maakte de stand 3—2 voor 
Kediri. 

Stadsgemeente Kediri. 

OPGAVE van ontvangsten Over de maand Augustus 1941 op de 
onderdeelen der begrooting voor 1941. 

  

  

  

  
        

Omsehrijving der PN Getamind k Pein over: 

le over januari t/m 
Ontvangsten G Denindan bedrag Juli “41 (Aug. 19411 Totaal 

Totaal Gewone Dienst 1f132450,—| f 198675,-1#124882,84| f 19037,21/f143920,05 

Totasi Buitengewo- 1, 6516,661,, 9775,-1., 6897,034,, 630,301,, 7527,33 

nen Dienst 
Over Jan. t/m Juni 411. /—.—1, —,-1, 11658,161, —,— II, 11658,16 

voor het dienstjaar '40. 

Totaal Generaal |f138966,66| f208450, —| kre3a38,o3| F 19667,51)£163105,54   

  
  

Abonnements advertentie gereduceerd ef. 

  

LOSSE ADVERTENTIEN BIJ VOORUITBETALING. 

24e Jaargang 

  

RADIO van WINGEN 
  

  

BRENGT U 
DE NIEUWE 

PRILIPS 
RADIO 

DOHOSTRAAT 
  

  

RICHE  THEATER. 

Dinsdag 9 en Woensdag 10 Sept. 

20 th. Century Fox 

buitengewone Actie-film 

BARRICADE”" 

(Omsingeld) 

met een zeer sterke rolbezetting, als 

»Warner Baxter — de zeer bekoorlijke 

Alice Faye — Charles Winninger e.v.a. 

Onder de schaduwen van Kaljan, 

cen grensdorp in China in het hooge 

Noorden, speelt zich dit romantische 

verhaal af: opwindende sensationeele 

gebeurtenissen, waarbij twee menschen 

kinderen in bet aangezicht des doods 

elkander hebben lief gekregen. 

Kortom, een spannend verhaal vol 

dynamische en daverende actie &n 

romantiek ! 

MAXIM THEATER. 

Woensdag 10 en Donderdag 11 Sept. 

Metro's Super de Luxe 

Muzikale Schlager 

»GIRL OF THE GOLDEN WEST” 

(Het meisje van Het Verre Westen) 

met niemand minder dan Nelson Eddy 

en Jeanette Mc Donald de Kovningen 

Koningin van den zang in de hoofd- 

rollen. De grootste avonturen-romance, 

ooit verfilmd! .... overladen 

spanving tot dea laatsten Meter, en 

met als achtergrond het schilderachtige, 

ongetemde Westen. UI zult in verruk- 

king geraken door de meesleepende 

melodie#n, fabelachtige scenes, onge- 

met   

SERIE 
1941. 

13 — KEDIRI 
  

  

evenaarde natuurschoon in het Wilde 

Westen van Amerika.... 
vao zang, 

cen droom 

romantiek &n schoonheid. 

Wie deze film mist, mist veel | ! 

Politie - rapport. 

S., wonende te Bandjaran (kazerne 

veldpolitie Kediri) doet aangifte vao 

diefstal van een rijwiel ter waarde van 

f 17.- betwelk in het kampement der 
veldpolitie onbeheerd was geplaats. 

Tegen K., wonende te Pandean werd 

proces-verbaal opgemaakt terzake lich- 
te mishandeling vao K., wonende te 
Pandean. 

Tegen I., wonende te Djamsaren 
werd proces-verbaal opgemaakt terza- 
ke diefstal van zilveren sieraden ter 

waarde van f 1.35 ten nadeele van K., 
wonende te Djamsaren. 

K., wovende te Bandarkidoel, doet 
aangifte van diefstal van en rijwiel 
ter waarde van f 10.—, hetwelk on- 

beheerd op het erf van de misigit 
aldaar was geplaatst. 

W., wonende te Donajan, 

aangifte van diefstal 
ter waarde van f 6.—, 

doet 

van een rijwiel 
betwelk on- 

beheerd voor toko ,,Miyako” was 

geplaatst. 

Bericbt ontvangen, dat de persoon 
van D., wonende te Madjenang, op 

den openbaren weg Madjenangstraat, 

door een genaamd S., 
wonende te Semampir, werd aangere- 

wielrijder, 

den. Hij werd ter geneeskuneige be- 
handeling vaar het hospitaal ,,Gam- 

biran” opgezonden. 

VENDU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS 

J.G.W. DEKKERS — KEDIRI — Teletoon 250 
  

VENDUTIE 

Op Vriidag, 19 September 194! tco huize van den WelEd. 

Heer A.H. BRANDT 

Assistent. Boekhouder der s. f. Lestarie KERTOSONO.   
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9 

»BARRICADE." ooroeeis 
X Ben 20th. Century Fox buitengewoon boeiende film, met de bekoorlijke ALICE FAYE — WARNER 

ARLES WINNINGER e.v,a. uitstekende -krachten. 
Een spannend verbaal vol dyaamische en daverende actie &0 romantiek ! 
Deze film speelt zich nl. af onder de schaduwen, van Kaljan, een grensdorp ergens in China ia 

BAXTER — CH 

het hooge Noorden! 
Opwindende sensatioveele gebeurtenissen, waarbij twee menschen kinderen in bet aangezicht des doods 

elkander hebben, liefgekregen. 

Donderdag II t/m Zaterdag 13 Sept. 

    
   

    
     SA Yan 

Claudette Colbert e» Henry Fonda is 

sDRUM ALONG THE MOHAWK," con van ontpiootd) 
Fox btiizondere productie van groot formaat en geheel uitgevoerd in weergalooze 

kleurenpracht. Deze zeer boeiende film voert U naar de mobawk - Valley, waar wilde horden Iroguois 

Indianen het land terroriseerden en tomahawks en brandfakkels vernietiging en verwoesting verspreiden. 

Kortom : een zeer bezienswaardige film, vol emoties, sensaties en opwindende tafereelen ! 

Ben 20rb. Centry 

Ziot twee groote sterren op bun best! 
Voorafgegaan door: Het Nieuwste Wekelijkscbe Oorlogsnieuws! 

  

Metro Super de Luxe 
Muzikale filmschlager 
Met het charmante zang -paar Nelson Eddy en 

tukking gerakeo door de meesleepende melodietn, heerlijke muziek en prachtvolle songs. 
De grootste avonturen-romance ooit verfilmd ! 

Vriidag 12 t/m Zcndasg 146 September 

sIRAIL OF THE VIGILANTES” 
Universal's groote Avonturen film, met FRANCHOT TONE — WARREN WILLIAM — PEGGY 

MORAN—MISCHA AUER—ANDY DEVINE e.v.a. 
Een film, vol actie en spanning. gebruid met een groote dosis humor! & 

Hier is iets anders dan anders... cen Combinatie van avontuur en amusement... 266 kostelijk 
ea 266 vroolijk, dat U zich zult vermaken als zelden te voreo! 

A.D.L, wonende te Kemasan, doet 

Bangifte van mishandeling gepleegd 
door K., wonende te Kemasan. 

K., wonende te Bandjaran doet-aan- 

gifte van diefstal van lijfgoederen ter 
waarde van f 3,70. 

Tegen I., wonende te Djamsaren 

werd :proces - verbaal opgemaakt ter- 
zake diefstal van een zilveren ring ter 

waarde van f 1.25 ten nadeele van K., 
wonende te Djamsaren. 

M., wonende aan de Aloon-Aloon- 
straat doet aangifte van verduistering 
van een kain ter waarde f 1,75 ge- 
pleegd door M., wonende te Pakelan. 

Tegen P. T. D., wonende te Dja- 
galanlor werd proces- verbaal opge- 
maakt terzake lichte mishandeling van 
L.K.N., wooende te Djagalanlor. 

  

KONINGINNEDAG TE KEDIRI 

Het openbaar gehoor 
  

(Vervolgd) 

Mjjobeer de resident! Namens alle 

bevolkingsgroepen, wonende 

het gebied van de beide stadsgemeen- 

teraden Kediri en Blitar, mede namens 

den fg. burgemeester van Blitar moge 

ik U eerbiedig verzoeken deze, onze 

gevoelens aan Hare Majesteit te willen 

binnen 

overbrengen.” 

Vervolgens richte de resident 

als volgt tot de aanwezigen: 

Zeer geachte aanwezigeo, mijnheer 

de regent van Toeloengagoeng, mijn- 

heer de loco-burgemeester van Kediri. 

zich 

Met groote aandacht en met instem- 

ming heb ik geluisterd naar de door 

UI z00 juist namens de verschillende 

bevolkingsgroepen 

van de vier regentschappen en de twee 

stadsgemcenten van de residentie Kediri 

achtereenvolgens 

uitgesproken reden, waarin de gevoe- 

lens vao trouw en 2anhankelijkheid aan 

Hare Ma 
Koningin tot uitdrukking komen. 

eit onze 100 zeer berninde 

  

Het zal voor mijeen groote eer zijo 

om nog hedenmorgen gevolg te geven 

aan bet door U beiden gedane verzoek 

om de eerbiedige gelukwenschen van 

de ingezetenen van deze residentie ter 

gelegenheid van den verjaardag van 

onze Vorstin ter bevoegde plaatse over 

te brengen. 

Ook dit jaar heeft Hare Majesteit 

wederom als Hare wensch keubaar 
gemaakt, dat de viering van dezen 

Haren cenenzestigsten verjaardag niet 

gepaard z0u gaan met feestelijkheden. 

Het is daarom een gelukkige omstan- 

digbeid, dat wij gewend zija op dezen 

dag in deze plechtige bijeenkomst te- 

zamen te komen om deo verjaardeg 

van onze Voratia te gedenken. 

Deze herdenking is in deze tijden 

wel van zeer bijzondereo aard, nu in   

het moederland dezen dag z00 zwijg- 

zaam mogelijk moet verloopen. 

Hoewel de groote ellende, waarin 
de wereld eo in het bijzonder Neder- 

land door den machtswellust van een 

bezetene is gedompeld, het oomoge- 

lijk maakt dezen dag op luidruchtige 

Wijze te vieren, is het op dezen ver- 

jaardag meer dan ooit noodzakelijk het 

rood wit en blauw allerwegen te laten 

Wapperen. 

Immers als er &€n dag is, waarop 

de millioenen onderdanen van Hare 
Majesteit de Koningin, die in vrijbeid 

leven en ademen kunnen, moeten too- 

nen dat zij hunne groote Koningin in 

Onvergankelijke trouw en aanhankelijk- 

heid zija toegedaan, dat is het dezen 

dag. 

Onze feestviering moet dit jaar door- 

drongen zijo van ernsten vastberaden- 

heid, van kracht en onverzettelijkheid, 

zij dient uiting te geven aan ons aller 

censgezindheid om onder de vanen van 

Haar, die thans welhaast 43 jaar ons 

Koniokrijk bestiert, den strijd tegen den 

aanrander onverscbrokken voort te 

zetten tot de overwioning is bereikt, 

tot de herrijzenis van Nederland en de 

terugkeer van Koningin Wihbelmina 

temidden van Haar Volk feiten zijn 

geworden. 

Nu io deze spannende “oorlogsjaren | 

meer nog dan ia vredestijd bestaat bij 

ons allen de behoefte en de drang om 

uiting te geven aan onze gevoelen van 

groote liefde, trouw en verknochtheid 

voor onze zoo zeer beminde Koningin 

Wilhelmine, die daar ginds' Van it 
Londen ondanks de dagelijks dreigende 

gevaren voortgaat ons met vaste hand 

te regeeren, in deze zware taak op 

z00'n kranige wijze bijgestaan door 

CS 

  

   
   

  

     

     

  

MAXIM THEATER 
Heden 9 Sept. 

De Universal Oorlogsfilm » THE ROAD BACK.” 

Woensdag 1O en Donderdag WI Sept. 

»THE GIRL or the GOLDEN WEST.“ 
Jeamette McDonald. 

Voor siechts 1 avond. 

  

TER — 

  

U zult io ver- 

n
i
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.
-
g
 

Haar schoonzoon Zijo Koninklijke 

Hoogheid Prins Bernhard. 

Ja! mijoe dames en heeren! Het is 

Du ruim €€o jaar, dat ons Koninkrijk 

io Oorlog is! Ego en &€n derde jaar, 

ren ceuwigheid! 

En nog steeds woedt de groote we- 

reldbrand, nu nog heviger dan tevoren, 

overal over de wereld-verdriet en ver- 

derf, dood en vewoesting uitstortend. 

Gebeel Europa is momenteel over- 

dekt met E&o grootrouwkleed en nog 

steeds worden duizenden en nog eens 

duizenden jonge levens opgeofferd aan 

dezen satanischen strijd tusschen het 

goede het kwade. 

Eo biet uitsluitend de slagvelden 

vormen bet tooneel van dea strijd, 

ecbter ook de weerlooze burgerbevol- 

king, onder wie grijsaards, vrouwen, 

kinderen en zuigeliogen vormt het doel- 

“wit van dezen verachtelijke vijand. 

En nog steeds is bet einde van deze 

verdwazing der wereld niet zicbtbaar. 

Juist in deze tijden heeft de mensch 

steun noodig, meer dan ooit tevoren 

en dan kunnen wij ons gelukkig prijzeo, 

dat ondanks alle aanvallen op Eogeland 

onze Koningin voor ons gespaard is 

gebleven. 

Wj zija dankbasr gestemd, dat wij 

nog steeds kunnen opzien naar deze 

verheven Vorstio. 

Wj zija er trotsch op ons te kun- 

nen rekenen tot de onderdanen van 

deze 100 moedige hooge Lands Vrou- 

we, die in de vooroorlogsche jaren 

steeds geijverd heeft voor bet behoud 

van den vrede tusschen de verschil- 

lende volkeren, maar die thaos na de 

voorbeeldelooze schending van de goe- 

de trouw en de santasting van wat 

tusschen beschaafde volken behoorlijk 

is, Diet terugdeinst van al die maat- 

regelen, welke de vernietiging van den 

vijand ten doel hebben. 

Ook hier in deze gewesten zal dit 

het richtsnoer zijn, namelijk te trachten 

op waardige wijze den vrede te 

bewaren, echter op vernietigen- 

de wijze toe te siamo, zoodra cen 

Vijand onverhoopt “cen aanval zou 

wagen. 

Het is julst deze -krachtige vastbe- 

raden houding wan on3zehooge regee- 

ring, welke grooten.indruk maaktnaar 

buiten cen :het is derplicht van-onsallen 

om de Regeering io dezen te steunen 

door ons bij voortduring op rustige 

en waacdige wijze te gedragen. 

Juist in deze dagen, dat de donkere 

wolken zich steeds -dichter.samentrek-   

ken boven deze gewesten, is nauwe 

samenwerking geboden en moet ons 

aller streven in de eerste'plaats gericht 

zija op het trachten .om elkander te 

begrijpen en om begrepen te worden. 

Vooral in een land als Nederlandsch- 
Indie met zijo vele en velerlei bevol- 

kingsgroepen, godsdiensten, gebruiken 

en belangen is zulks het eerst noodige 

om.een vredig en gelukkig Land en 

Volk te scheppen. 

Telkens weer kunnen wij die heldere 
stem van onze Vorstin, die door den 

aehter wordt uitgezonden, beluisteren 

en telkens weer geven de woorden 

van onze Koningin dien grooten steun 

en sterkte, welke wij in deze tijden 

juist 200 zeer behoeven. 

Indieo wij allen Haar en Hare ver- 

heven begioselen trouw zijn in besef 

van saamborigheid, toewijding en dienst- 

Vaardigheid, z00 kunnen wij oobevreesd, 

in vast vertrouwen op de zege der 

Gerechtigheid de toekomst tegemoet 

Tien, zelfs, indien ook Nederlandsch- 

Indi# nog groote beproevingen te 

wachten staan. 

Bn bet is een gelukkig verscbijnsel 

Op te merken, dat de woorden van 

onze Koningin juist worden verstaan 

en dat men zich allerwege inspant om 

gevolg te geven aan Haar Koninklijk 

woord. 

Ook Kediri is niet achtergebleven : 

niet alleen werden groote geldelijke 

offers gebracht, doch ook in daden 

werd getoond, dat men dat men den 

vasten wil heeft om niet te rusten, 

voordat het onrecht, aan Vorstin, Volk 

en Vaderland aangedaan, zal worden   

rechtgezet en dat men tevens den 

vasten wil beeft om iederen mogelijk 

bieuwen indringer met alle middelen 

en krachten te vernietigen. 

Io het afgeloopen jaar hebben de 

mannen bun kracht eo hun tijd geofferd 

ino V.O, C/'s, in de stadswacbt Kediri 

en op verschillende 

landwachten: de vrouwen hebben hun 

diensten op andere wijzen, zooals bij 

COVIM, de Censuur, E. H. B. O., het 

Roode Kruis, het onderwijs ter be- 

schikking gesteld van dat €€ne, gemeen- 

schappelijke groote doel, de uiteinde- 

lijke overwinning, de Victorie met de 

groote V: 

En juist op zulke dagen ls dezen 

bij de berdenking van den verjaardag 

van onze Koningin, daa stroomt-ons 

bloed nog 'dubbel z00 suel .bij de 

gedachbte, dat Hare Majesteit nog steeds 

gedoemd is buiten Haar Land te ver- 

toeven, dat Hare Dochter en Hare 
200 lieve kteinkinderen juist op -“dezen 

leeftijd van Haar gescheiden zijn, dat 

Haar Volk in Haar 'Land, ons Neder- 
land, verboden wordt dezen eens z00 

belangrijken feestdag bij uitnemend- 

heid te vieren. 

Ik ben 'ervan overtuigd, dat ook 

Hare Majesteit juist op dezen dag, 

ndg meer dan op andere dagen, zal 

medeleven met het groote leed en het 

lijden, dat geslagen is over Haar Volk 

in het bezette morderland, het moe- 

derland, waar de vrijheid is vermoord, 

'waar hongersnood dreigt, en verdraag- 

zaambeid onbegrepen klank :is 

geworden. Doch ondarks de hemel- 

tergende "bejegening, 'onzen “Landge- 
nooten aangedaan, weten wij, dat de 

plaaten in de 

cen 

  

»BOERDERIJEN SCHRAUWEN“ 
WATES 

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

  

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. 

  

MIEUWE UITGAYE of HERORUK van J. B. WOLTER'S 
Ult6. Mi, BATAVIA. 
  

  

        

Druk::prijs: »for- 
Auteur(s) Titel Bestemd voor PR Degan # 

BILT, F. A. | GJ.H. MAT.- | Antwoorden 8e/9e, 0.35, — 
v.d., J.K.M. | THIJSSEN Handelsreke- 
DUSSEL- nen 3 Aug. 1941 
DORP, 

LAMAIN, P, | LANGS RIJ- | Christ. Lager | 2, 0.70, —.— | 04 pags. 
en R. ZIJL- | PENDE Onderwijs 
STRA VELDEN I Ned. Indie Aug. 1941 13 X 18 

DHARMA- LAJANG Jav. leesm. in | 1, 0,00: —.— 172 pags 
BRATA HANATIJA- | Jav.Kar. v. 

RAKA 1! H.J).S. Aug. 1941 14 X 193 

LAMAIN, P. 1 LANGS RIJ- j Christ. Lager ''2, 0.95, —.— | 128 -pags. 
en R. ZIJL- | PENDEVEL- | Onderwijs 
STRA DEN VIIA Ned. Indie Aug 1941 13/52 X 181, 

LAMAIN, P. ILANGS RIJ- | Christ. Lager | 2, 0.95, —.— 1128 :pags 
ea R. ZIJL- | PENDEVEL- | Ooderwijs 
STRA DEN VIIB Ned. Indie Aug. 1941 13, X 181 

LAMAIN, P. | LANGS RIJ- Christ. Lager | 2, 0.70, —.— || 72 pags. 
en R. ZIJL- PENDE VEL- | Oodeewijs 
STRA VEN IIIB Ned. Indie Aug. 1941 13/32 X 183 

SMITS, J. ELEMEN- ! Kweekschoten 1: —.— 3.10 1-200-pags. 
TAITE MU- | en part. ge- 
ZIEKLEER bruik Aug. 1941 13 X 20 

REINDERS- | BEKN. Miadetb. en 1 618,25, —.—”1 259 .pags 
MA, W. LEERB. Techo. Onder- 

VLAKKE wijs Aug. 1941 15 X.231/, 
MEETKUN- 
DE 

NIEBUWEN- | NEDER- H.I.S. en 3, 0.75, —.— 4 101 pags 
HUIS,Dr.GJ. | LANDS. Schakelschool 
en H,P,. VAN | TAALBOEK Aug. 1941 131, X 2413 

DER LAAK | IB 
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Nederlandsche geest niet te breken :is 
en zich piet laat onderdrukken. 

U allen kent waarschjjolijk de Oranje- 

poster, waarop enkele-knotwilgen staan 

afgebeeld met er onder gedrukt de 

simpele woorden .hoe meer gekuot, 

nhoe meer hij bot:” Inderdaad! z00 

is het! 

De Nederlandsche geest is te ver- 

gelijken met den kaootwilg, den boom, 

die een z00 bijzondere sfeer aan het 

Nederlandsche landschap weet te ge- 

ven. Het Nederlandsche volk zit niet 

bij de pakken neer, maar sterkt zich 
met de hoop op de uiteindelijke be- 

vrijding. 

Niemand onder ons kan voorspellen, 

wanneer deze strijd om recht of on- 

recht, licht of duister, goed of .kwaad 

zal zija afgeloopen, doch wij weten, 

dat de overwinnsing ons is. 

Als wij dan thans met Hare Ma- 
jesteit een terugblik werpen over Haar 

cenenzestigsten jaar, dao past het ons 

op dezen dag te gedenken de mannen 

van Leger, Vloot en Koopvaardij, die 
hun hoogste offer brachten voor hun 

Vorstin en hun Vaderland en niet 
minder hunne .nabestaandeo, die allen 

in diep leed gedompeld zijn. 

Wij gedenken op dezen dag onze 

Landgenooten in het bezette Neder- 

land, die elkeo dag den hiel van dezen 

veracbtelijken onderdrukker steeds 

zwaarder voelen en groote ontberingen 

hebben te ondergaan. 

Niet minder gaan echter op dezen 

dag onze gevoelens 'uit naar de velen, 

die op de meest ergerlijke wijze wor- 

dea gemarteld in de concentratie- 

kampen en naar de nabestaanden van 

hen, die deze martelingen "niet hebben 

overleefd en in dezekampen ten-onder 

gingen, onder wie ieder Uwer wel 

vrienden, kennissen "en zeer hoogge- 

achte medeleden van onze maatschappij 

zal herkennen. 

Met afgrijzen hebben wij van dit 

alles kennis genomen en het is dan 

ook niet verwonderlijk, dat een ieder, 

die zich tot de beschanfde volken der 

wereld rekent, zich gescheard beeft 

acbter Nederland en "zija machtige 

bondgenooten eoizich 'heilig heeft voor- 

genomen Om “voorgoed en afdoende 

af te rekenen-metiret steeds dreigende 

gevaar, wasraan de wereld is bloot- 

gesteld, zoolang deze vijand viet vol- 

komen wordt vernietigd en uitgeroeid. 

Alhoewel het uiteraard geen ver- 

wondering verwekt, dat ieder recht- 

geaard onderdaan van onze Koningio 

altes #weascht “op :te offeren om het 

gedane onrecbt te herstellen, is het op 
deren dag toch wel op zijn plaats om 

openlijk hulde te brengen 'aan de ver- 

schillende bevolkingsgroepen van Ne- 

derlandsch-Indit voor de wijze, waarop 

cen ieder zijn asndeel geeft. Niet al- 

Ieen :is .zulks gebleken bij de instelling 
van de stads- en landwachten, doch 
ook thans weer bij de voorbereidende 

werkraamheden voor de “luheemsche 

militie komt de bevolking zich vrij- 

willig melden en wordt allerwegen 
medewerking ondervonden. 

Dat dit alles zoo zij, is voor het 

grootste deel te danken aan het recht- 

vaardig beleid van onze-hooge Lands- 

vrouwe en aan de bemoedigende, 

krachtige taal, welke Hare Majesteit 
telkens weer tot uitdrukking brengt. 

Ik moge wel aaohalen enkele van 

die krachtgevende woorden, welke kort 

na de bezetting van ons Land door 

Hare Majesteit werden uitgesproken: 

»De hoop leeft nog siechts onder 

derookende puinhoopen, de hoop en 

het vertrouwen van een godvreezend 

volk, welke geen menschelijke macht, 

hoe gemeen ook, blusschen kan. Ver- 

trouwen in de al-overwinnende macht 

der goddelijke gerechtelijkheid, ver- 

trouwen, gevoed door trotsche herin- 
neringeo aan vroegere beproevingen, 

die op manbaftige wijze werden ge- 

dragen en ten slotte met succes worden ' 

Overwonnen, vertrouwen ook, geankerd 

in het niet te schokken geloof, dat 

zulk een onrecht bet volk der 
Nederlanden aangedaan, niet kan voort- 

duren." 

  

Te Koop 
cen z00 goed als nieuw 1 

GESTETNER 

1 350,— 

f 178,— 

Te bezichtigen en inlichtingen 

bj TOKO ,.MIYAKO" 

Dohostraat— Kediri. 

pieuw gekocht voor 

thans slechts voor 

Ja! Mijne Dames en Heeren! en 

wwvij kunneo er verzekerd van zijo, dat 

het niet enkel woorden zijn van onze 

Koningin, doch dat Hare Majesteit ook 

zal nakomen Haar bijeen van de vele 

toegpraken tot Haar Voik plechtig 

afgelegde gelofte namelijk : 

»Ik hoop aao mijn woorden tot 

m ja ademtocht 

trouw te blijven.” 

Deze trouw van onze Koningin aan 

Hare verheven beginseleo is onwan- 

kelbaar gelijk Haar moed en Haar 

geloof, een trouw, die ons, Hare on- 

derdanen, tot voorbeeld moge strekken. 

laatsten 

Geachte aaowezigen ! 

Als gevolg van de tijdsomstandig- 

heden kon het niet anders dan, dat 

ik op dezen dag de grootste aandacht 

besteedde aan den 

toestand van Nederland en van deze 

internationnalen 

gewesten, maar het zou, alhoewel 

begrijpelijk, niet juist zijo, indien wij 

ons daarop uitsluitend zouden dood- 

staren en indien wij op dezen dag 

geen aandacht zouden besteden aan 

de algemeene situatie op economisch, 

politiek en politioneel gebied binoen 

de grenzen van de residentie Kediri. 

Ea dan kunnen wij met vreugde 

Constateereo, dat deze situatie sedert 

het vorige jaar over het algemeen als 

gunstig kan worden gekwalificeerd. 

De aanplant de 

bevolking had weinig te 
ziekten en plagen, zoodat de opbrengst 

van den Ioheemschen landbouw be- 

vredigende resultaten hecft opgeleverd. 

De voedselsituatie voor de bevolking 

liet niet te wenschen over behoudens 

in enkele uitzonderingsgevallen, alwaar 

plaatselijk door de Regeering maatre- 

van Inheemsche 

lijden van 

gelen dienden te worden getroffen 

middels reliafworks en voedselver- 

strekking 

De gezondheidstoestand kon over 

bet algemeen gunstig genoemd worden 

hehoudens enkele ernstige plaatselijke 

malaria - explosies, wel in het bijzonder 

Lin de desa's, gelegen aan de Zuidkust 

van de residentie, welke echter konden 

worden onderdrukt, terwijl het sterfte- 

cijfer niet sterk was gestegen. 

De toestand van den veestapel was 

gunstig te noemen en werden de noo- 

dige maatregelen voor de verbetering 

en de uitbreiding door den provinciaal 

veeartsenijkundigen dienst op doel- 

matige wijze getroffen. 

De kleiohandel ondervond den weer- 

slag van de moeilijkheden van den 

importhandel. 

De Inheemsche nijverheid kon zich 

ondanks de ongunstige tijdsomstan- 

digheden behoorlijk staande houden. 

De kolonisatie naar de Buitenge- 

westen leverde nog betere resultaten 

op daa in vorige jaren, zoodat we- 

derom een groot aantal gezinnen on- 

der veel gunstiger levensvoorwaarden 

een bestaan hebben gevonden in die 

Buitengewesten. 

De werkgelegenheid voor de bevol- 

king bleef gunstig dank zij het voor- 
werken van de suiker- en 

ondernemingen in de 

rubber, kina, thee- en koffie - cultuur- 

ondernemingen in de bergstreken. 

Door het tijdig treffen van de 

noodige maatregelen door de Regee- 

ring kon de koffie-cultuur, welke het 

vorige jaar voor ernstige moeilijkhe- 

den stond, het hoofd omhoog houden. 

vezel- 

vlakte en de 

Wordt vervoigd.   

as 

  

  
  

— 

| Stijgende nazi- 
invloed in 

Peru. 
Ernstig voor Peru en 

voor de V.S. 

Washington stelt teleur. 

Dit artikel over den nazi-invloed 
in Peru werd geschrever door een 

zakeoman uit New .- York, Monroe 
Douglas Bobioso», die lange jaren in 
connectie stond met de 

industrie, eo overal in Z 

rondgereisd en lezingen gehouden heeft 

over zijn waarnemingen. Hij is de 
z0on van Douglas Robinson en Corio- 
ne Roosevelt-Robiosor, 
wijlen President Theod 

  

     

  

heepvaart- 
id- Amerika 

  

» zuster yan 
re Roosevelt. 

  

Lima, Peru 

De nazi-ster in Peru 
het opkomen, waardo 

Amerika's ,goede bui 
de kwestie van de frond-verdedi- 

ging, wordt verduisterd, c 

feit, en geeo fantasi 

  

      

  

   
me kwestie om onder «de 

zien, in bet bijzonder hier, waar men 

er van 's morgens tot 's avonds mee 

  

te maken hecefi. 

Er is een vijfde colc 

ledereen praat er over, 

  

one het uu vertellen, en o 
Men bet u bev 

zal 
burger zal 
zinspeelt er zelfs d 
mannen uit booge 

Peru positief naar 

overbellen. Deze di 
met ingehouden adem 
zuiver een constateeren vz 

Zien is gelooven. En hier in mijo 

hotel kan men de vijide colonne in 
persoon zien, niet eenmaal per dag, 

doch elk uur opnieuw. Het is dez 
oude geschiedenis van de boile hoof- 

steck, g 

stigen. 

       

  

    

   

feiten. 

  

den, vierkant, jeschoren, 
afstootend, of, als contra 

energiek, slaaf van hun 

Men ziet heu 
Men leert hen eens en v 

gezichteo kenoev. Op t 
eetzaal, zit men tegenover hen. 

   

          

ia de lift     

   
Hoe zij werken, 

Hoe werken zij? Mijn gesprek met 

een vooraanstaand zakenman 

in de ,Nationale Club” - 
van de gescbiedesis duidelijk 

»Mr. Engeland is 
sympatbiek, de V 
Staten, docb de Duitsche propagan 
machine werkt dag en nacht. BI 

    al ueen 

  

Robinsor, 

    
evenals 

  

morgen om Suur risuwsu 

Berlijo. Zij beginnen met cen militairen 

marsch, gespeeld €1 k rande 

band”, dan he 

Spaaosch, v 
even gunstig v 

den ganschen da 

uitgezonden. 

  

   

  

berlijo. Elk    door, wordt 

de denker, dat 
land niet op al te 

dat vele menschen 

nU moet er a09 

ontwikkeling in « 

boog peil staat, « 

onder den inv omen 

zij hooren, omd: k 

Zij moeten wel reageeren op dezen vorm 

van propaganda. Wat zal Amerika doen 

als aotwoord op deze situatie ? 

sIk ben gebor: 
heeft reeds gene 

gewoond, en to 

keeren per wee 
pamflet of brief 
gestuurd, afkor 

met de Duitsc 
toestand. Na d 

stuks kende ik & 
gooi ik ze direct in de prullemand, 

Ik geloof dat iedereen 

  

   an betgeen     

   zij o unnen lezen,   

    

Peru, mijn familie 

es lang in ditlaod 

krijg ik eenige 
  

ch 
over de post e 

1et Spaanseh t 

de 1 

nswijze van den 
serste twee of drie 

pamfletten en nu 

   

  tie,   4 van 

  

   

  

echter niet, 

    

handelt zooals ik. “Ronduit gesegd vge-" 
loof ik, dat zij een ontzettenden iavloed 
hebben. £ 

»Zaken - vrees”. 

Onder mijn keonissen zijn er enkelen, 
die eenigszins naar Duitsche zijde 
overbellen: door vrees, zaken- vrees. 
Zij durven niet goed anders. 

»De Banco Italiarg is eender mach- 
tigste financisele instellingen in Peru. 
Zij heeft zeer handige directeuren ge- 
had. Zij zijn royaal ed vrijgevig met 
hun leeningen 'aan industriego, zaken- 
lieden en boeren geweest. Tegelijker- 
tijd hebben zij altijd goed hun verstand 
gebruikt. Door hun banden gaat een 
groor deel van de zaken in dit land. 

»Neem het geval van het diner, 
dat cenige maanden geleden aan Lord 
Willingdon en de Engelsche financi- 
eele commissie aangeboden werd, toen 
zij door Lima reisden. Er waren 
verscheidene inwoners van Peru, die 
graag hadden ingeteekend als deel- 
nemer aan 't dioer, doch zij durfden 
niet. Zij hadden verschillende zaken 
loopeo, leeningen bij de Banco Ita- 
lianoj zij konden hec h niet veroor- 
loven op de zwarte lijst van de bank 
geplaatst te worden. De Duitsche 
propagandamachine. beeft invioed op 
elk onderdeel van ons voiksbestaan. 
Het is erostig voor Peru. Het is even 

voor de Vereenigde Staten. 

   

      

     

    

   
ernstig 

Wat zullen de Vereenigde Staten 
in deze kwestie doer? Dat is iets, dat 
wij, Amerikanen in Lima, ons dage- 
lijks met cen bezwaard hart afvrageo. 
      

    

  

Hun iavloe zeer groot, en deze 
wordt met dag grooter. Neem 
bijv, het geval vas den katoenexport. 

koopen de Japanners 

  

van Peru's katoenoogst 

     
  

   

  

   
   

op. In de haven van Callao ziet men 
de Japansche booten b met ka- 
toenladen. Twee jaar den zetten 

rs van Peru relletjes tegen 
de Japanvers op touw. Gebouwen 

e verwoest, de toestand was 
ernstig. 

,Maar”, zooals eeo van mijn Pe- 
den ronduit zeide: 
cmming veranderd. 

s koopen hetgeen 
wij wenschen te verkoopen. De U.S.A. 

niet veel van ons afocmenz 
d moest zijn aankoopen ernstig 

Duitschland is geblokkeerd. 
vanzelfsprekend, dat onze 

gevoelens ten opzichte van Japan 
veranderd zijo”. 

Houding der V.S. 

Elk gesprek met een gouvernements- 
ambtenaar, zakenman, journalist, dok- 
ter, advocaat of ingevieur, hoe ook 

be zal streds op hetzelfde 
thema necrkomen. De ,goede buur”- 
politiek van de Vereenipde Staten, of 

nu tijdelijk of j 
ch of oprecht 

beteek 

      

  

    
    

  

   

   

  

  & opinie, dat 
moeilijk geschat kan worden. 

roorzaakt ook cen groote mate 

dit het deukte ia 

      

    

   
    

  

kort Het optreden der 
Vereenigde Staten most krachtiger zijn 
dan bun woorden. Hua optreden van 
heden moet anders zijn dan hun vroe- 

opte , om het k vao Peru 
cerlijk van te ov liger, dat de 

  

buurschap wer- 

  

itiek van de g 
kelijk gemeend is”. 

Het v 

  

cen bart- 
rikaansche 

ren morgen 
zij den 

verhalen 

cik van 

    

aagh 
Waarna 

  

over dit 

De onmogelij 
der national: @ 

het peilen 
cns van Peru in 

cen dergelijk korten tijd, met de on- 
vermijdelijke vergissingen, wanneer 
men tracht dit te doen, veroorzaakt 
cen geprikkeidheid in dit land, welke 
siechts weinigen in de U.S.A. beseffen. 

De Peruvia bebben aan zooiets 
n hekel. Zij aarzelen niet om u dit 

agen. 
Dit heeft ecn ernstige situatie in 

verband met de ,,goede buur",-politiek 
der Vereenigde Staten geschapeo 

(Ust het N. v. d. D). 

    

    

  

  

  

  
  

PROTESTANTS CB NGRK. 
Hollandsche Kerkdiensten. 

14 Sept. Madioen 9 utr 'v.m. 
Ds. W. C.ide Jong. 

28 Sept. 9 uur v.m. 
Ds. W. C. de Jong. 

21 Sept. 9 uur v.m. 
Ds. W. C. de Jong. 

21 Sept. 6 uur n.m. 
Ds. Ph. van Akkeren. 

14 Sept. Ngandjoek 5 uur o.m. 
'Ds. W. C. de Jong. 

21 Sept. T.- Agoeng 5 uur 9.m. 
Ds. W. C. de Jong. 

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

Maleische Kerkdiensten. 

H, B. Matulessy. 

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

21 Sept. '41 Maospati 8 uur v.m, 
Madioen 11 uur v.m. 

28 Szpt. '41 Treoggalek 9 uur v.m. 
T.-agoeng 4 uur n.m. 

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

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

mama mma mma 

OOST-JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEN 
lederen Zondag, 9 uur vm. 

Te Kediri (Baloewertistraat), Blitar, 
Toeloergagoeng, Ngandjoek, 

Paree 7.30 uur n.m. 
e.a., te 

  

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Zondag. 

le H. Mis 
2e H. Mis 

Lof 

S uur v. m. 

& Kesiri 6 uur v.m. 
7.30 uur v. m. 

5.30 uur am. 
Stile H. Mis 

1.30 uur v. m. — Hoogmis 
5.30 uur nm. Lof 

cht Kath. Javanen 6 uur D.m. 

ING HONG TJIANG 
VENDUHOUDER —  COMMISSIONNAIR 

  

  

    

MEUBELMAKER 
TRANSPORT — ONDERNEMING 

KEDIRI — Klontengstraat 68 — Taisf. No, 107 

GROOTE COMMISSIE VENDUTIE 

Op Woensdag, 10 Sept. 1MI, 

V. m. 9 uur 

in het tokogebouw 

TOKO TOKAY 

PAREE. 

Adres voor: 

Moderne eo antieke meubels. 

Staalmeubels en ledikanten ver- 
chroomd of gelak 
Tweedehandsche meubels 

Embailleeren en transporteeren 

  

Dinsdag 

Woensdag en Zaterdag, gelegen 

gen mooie teonisbaan voor 

achter Srelpersdrukkerij p.m. 
f6,— 

Voor Uw meubilair en ontwerpen 
geroutincerde toekangs en eerste kwa- 

. liteit meubelhout 

Zeer billiik in prijs eo levering met 

N garantie, 
Voor Uw vendutie gegarandeerd 

goede resultaten. 

lopakken voor alle plaatsen. 

  

    
Beveiligt U tijdig!! 

Wjj leveren : 

LUCHTBESCHERMING 

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

RESIDENTIE APOTHEEK KEDIRI 
TELEFOON No. 52. 
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Nederland helpt ter zee met 39 oorlogs- 

vaartuigen en 430 koopvaarders, tot 

nog toe gingen 77 Nederlandsche 

schepen 

  

Londen, 8 September (A. N. P.). 

Schepen en bemanningen van zeven 

nationaliteiten helpen Eogeland in zijo 

oorlog op zee, tezamen cen machtige 

armada van 1804 schepen vormend. 

Uit de officieele cijfers, die te Londea 

werden bekendgemaakt, dat de bond- 

genooten van Engeland 187 oorlogs- 

schepen, onderzeetrs, korvetteo, mijnen- 

vegers, kleinere gevechtsvaartuigen en 

andere eenheden bezitten, bemand met 

14.730 officieren en manschappen. 

De bondgenooten met de grootste 

zeemacht zija: Noorwegen met 58 

schepen, Frankrijk met 42 en Neder- 

land met 39 schepen. 

Het personeel van de Nederlansche 

vloot (Nederlandsch-Indiz niet inbegre- 

pen) bestaat 315 officieren en 

3000 manschappen. 

vit 

2 Baitenlandsch oversicbt overgenomen uit het Soer. Hdid. n 

“DNS AANDEEL TER ZEE. 

  

verloren. 

De gezamenlijke koopvaardijvloot 

van Engelands boodenooten bevatte 

ia Juli 1617 schepen, in totaal ruim 

7 millioea ton metende. 

De Nederlandsche koopvaardijv'oot 

bevat 430 vaartuigen, totaal 2.250.000 

ton. 

4 

De totale verliezen aan koopvaar- 

dijschepen van Engelands bondgenoo- 

ten bedroegen tot eind Juni 335schepen, 

gezamenlijk 1.502.393 ton metend. 

Het aantal verloren gegane Neder- 

landscbe schepen bedroeg 77. 

Het Russische legerbericht. 

Moskou, 8 September (Reuter). Het 

Russische middagcommunigus meldt: 

Den afgeloopen nacbt zetten onze 

troepeo de gevechten aan het geheele 

froot voort. 

  

Amerika. 

Japan en de V.S. 

Onverminderde spanning. 

Washingtop, 7 September (Aneta). 

Hoewel de belangstelling van het 

? Amerikaansche publiek plotseling naar 

den Atlantischen Oceaan is overge- 

slagen als gevolg van de erkenning 

door Duitschland, dat een U - boot 

betrokken is geweest bij het incideot 

met de ,Greer”, blijft de Japansch- 

Amerikaansche spaoning onvermioderd 

voortduren. Ia welingelichte kringen 

is men het er over eens, dat ex.geen 

enkele aanwijzing is van de neiging 

van de zijde der Vereenigde Staten 

om bun nieuwe krachtige houding 

m.b.t. Japao te wijzigen. De Ameri- 

kaansche autoriteiten hebben zich niet 

in slaap laten sussen door bet feit, 

dat de twee eerste Amerikaansche 

tankschepen ongemolesteerd Wiadi- 

wostok konden bereiken en zij zien 

scherp uit ia den Noordelijkeo Pacific 

naar een aanwijzing, dat de Japansche 

oorlogspartij mogelijk de bovenhand 

heeft gekregen in dier voege, dat eev 

»veiligheidszone” wordt ingesteld in 

de wateren, waardoor de scheepvaart- 

route naar Wladiwostok loopt. 

Autoriteiten op het gebied van bet 

te Washington 

verklareo, dat het verdrag van Ports- 

mouth van 1905, waarbij het Zuide- 

lijke gedeelte van Saghalieo aan Japan 

FEUIL LETON 
SPAANSCHE DUKATONS 

(Spanish Doubloors) 

Uit het Engelsch 

internationale recbt 

van 

Camilla Kenyon 

95) 

Nadat ze dit merkwaardige voor- 

stel op haar gewone aanmatigende 

gedaan had. kruiste Miss 

Browne baar armen over haar borst 

en wachtte de resultaten af. 

Deze lieten niet lang op zich wacb- 

ten—in den vorm van een geestdriftig 

aotwoord vao Mr. Tubbs. Nadat bij 

al zijn kaarteo vergooid bad door een 

veel te hoog spel te spelen, kreeg hij 

onverwacht door de goedheid vanzijn 

lieve vriendio, Miss Higglesby Browne, 

cen tweede kans. De zorgelijke uit- 

drukking van zijo gezicht maakte plaats 

voor een allerbeminoelijksten, vader- 

Hjken glimlacb. 

»Wel, wel” zeide bij hoofdschud- 

den. ,Wie bad dat gedacbt, dat die 

manier   

werd afgestaan, beide partijen verbindt 

de vrije scheepvaart in de aangren- 

Zende zeestraten viet te belemmeren. 

De speciale correspondent van de 

New York post te Beunos Aires 

verklaarde heden, zonder de bron van 

zijn informatie op te geven, dat aan 

Argentinit werd verzocht om in geval 

van oorlog de Amerikaansche belan- 

gen in Japan te behartigeo. De pas- 

benoemde Argentijnsche ambassadeur 

Alberto Candioti is tbaos op weg 

naar Tokio. 

Intusschen melden berichten, uit 

Zuid-Amerika aan het New Yorksche 

dagblad PM, dat de Japansche zaken- 

Iieden en kolonisten aldaar zich voor- 

bereiden op een Japaosch-Amerikaan- 

schen oorlog, z00 niet op een ,schiet- 

oorlog”, dan tocb op een zeer ver- 

scherpten economischen oorlog, waar- 

door hun activiteit ten zeerste zou 

worden bemoeilijkt. 

Groote belangstelling bestaat te 

Washington voor het bericht, dat 

de vroegere opperbevelhebber van de 

Japansche gecombineerde vloot, ad- 

miraal Sankichi Takahasbi, die de 

intrede vao Amerika in den oorlog 

onvermijdelijk acht en meeot dat, deze 

verhaast wordt door het incident met 

de ,,Greer”, waarscbuwde dat de ye- 

combineerde Britsche en Amerikaan- 

Atlantische en Pacific-vloten 

waarscbijolijk tegea Duitscbland zou- 

den kunoen optreden en dat er dan 

toch nog een formidabele vloot zou 

sche 

paar onscbuldige woorden van H. H. 

z00 letterlijk opgenomen zouden wor- 

den! Bij ons, in de financieele ceotra 

van 't goeie vaderland is het usance 

—usance zeg ik, om eerst een stijven 

prijs te noemen—een heel stijven prijs, 

precies als ik zeg. Maar da's de gewone 

manier, waarop de groote lui bij ons 

zaken doea — op mija woord, de 

gewone manier! Zooals de Ouwe altijd 

zei: ,Neeo H. H., die baalt je 't vel 

over je ooren, 200 bliksems inhalig is 

ie io zaken doen. Eo toch is 't niks 

anders dan probeeren of bij 't je 

lappen kav. Als bij ziet dat hij de 

Winsende partij is, 100 waarachtig als 

ik hier sta, keert ie om als 'n blad 

aan den boom en laat zijo“tegenpartij 

de winst opstrijkeo. H. H. is als was, 

maar je moet met hem weten om te 

gaao.” Eo viet om iets hatelijks te 

zeggen en niet om een aanmerking te 

maken. maar datis nou net wat hier viet 

gebeurd is. In plaats van 't als een 

lolletje op te nemen, wat hij bedoeld 

bad, gingen ze allemaal ineens op bun 

achterste beenen staan, en zelfs de 

menschen, die hem beter hadden moe- 

ten kennen—dit met een verwijtenden   blik in de ricbting van tante Jane — 

overblijven ten behoeve van eenactie 

in den Pacific. 

Het ,Greer” -incident. 

Britsche commentaren. 

Londen, 8 Sept. (Reuter). De ,News 

Chronicle” spreekt de veronderstelling 
uit, dat de Duitschers mogelijk het 

incident met de ,,Greer” hebben ver- 

wekt met het doel de Amerikaansche 

opinie te peilen. 

Het blad schrijft: ,Presid#ht Roo- 

sevelt zeide, dat hij niet bij machte 

was ecen verklaring te gevea voor 

bet feit, dat de onderzeeboot z00 

slecbt had gemikt, doch is er aieteen 

waarschijolijke verklaring — dat het 

slechte mikken opzettelijk was? Heeft 

Hitler soms beslist, dat de tijd was 

aangebrokea om de Amerikaansche 

opinie te peilen ea heeft de U-boot- 

commandant soms bevel gekregen 

langs bet doel heen te schieten? Het 

z0u een typische nazi-manoeuvre zijo. 

Indien deze veronderstelling juist is 

scbijnt Hitler het antwoord te hebben 

gekregeo, dat hij wenschte. Het Ame- 

rikaansche publiek scbijnt betrekkelijk 

onverstoord te zijn gebleven bij het 

vermemen van het nieuws, dat een 

buitenlandsche onderzeeboot een aan- 

tal torpedo's op een van zijn oorlogs- 

schepeo heeft afgevuurd”. 

De Manchester Guardian” merkt 

op: ,, Duitscbland zoukunnen aanvoeren, 

dat het in zijn voordeel zou zijn de 

Vereenigde Staten in den oorlog te 

betrekkea vooropgestel — en onder 

geen andere voorwaarde — dat het er 

op zou kuonen vertrouwen, dat Japan 

ook aan den oorlog zou gaan deel- 

yemen. Dan z0u het zeggen: De A- 
merikaven zullen bunve handen in den 

Pacific zoo vol hebben, dat zij niet 

veel tijd voor den Atlantischen Oceaan 

zoudeo over hebben. Of de situatie 

kan cenvoudig z00 zijo, dat Duitschland 

het niet langer kan 

toenemenden stroom Amerikaansch 

oorlogsmaterieel den Atlantischeo O- 

Ceaan te zien oversteken en dat bet 

voorpemensis hiertegenin de toekomst 

op te treden, wat de gevolgen ook 

mogen zijo”. 

De ,, Yorkshire Post” scbrijft, dat 

wanneer bet incident met de .Greer” 

de Amerikanen tot een vieuw besef 

brengt wat deze oorlog—waar bij ook 

wordt gevochten — voor hun eigen 

veiligheid en vrijheid beteekent, dit 

goed zal doen. ,Of wij zelven een 

openlijk beroep moeten doen op het 

Amerikaansche 

grooter krachtsiospanoiog dan het zich 

tot dusverre heeft getroost, is een 

vraagstuk, dat thans druk besproken 

wordt. Het schijnt, dat het beste zal 

Zijo deze taak aan Roosevelt over te 

laten. Wanneer hij ziju landgenooten 

Diet tot cen totale oorlogsinspanoing 

kan brergen dan kan niemand dit. 

verdragen den 

volk voor cen yeel 

Wat noodig is, niet zo0zeer, dat de 

Amerikaneo zich onmiddellijk voor- 

berciden voor een ,,schiet-ooriog” als 

hebben hem letterlijk genomen, en zija 

100 hard ze kouden spinnijdig wegHe- 

loopen. Alles wat hij voor deze ex- 

peditie gedaan had, al zijn devotieen 

al zijo vertrouweo erin, Was €ea- 

twee-drie vergeten en hij was niets 

anders dan een egoist en een Echte 

Hasi!” 't Verdriet over al die herin- 

neringen maakte Mr. Tubbs het voort- 

gaan onmogelijk. 

»O, Mr. Tubbs!” steunde tante Jane 

berouwvol, terwijl eeo bibbertraan 

langzaam langs haar neus naar bene- 

den gleed, waar hij ten slotte liefderijk 

langs eeo der gebaande paden van 

zijn zoute voorgangers verder geleid 

werd. 

Op de een of aadere onmogelijke 

manier lukte het Mr. Tubbs om tante 

Jane met zija eene o0g een smachten- 

den blik tor te werpeo, terwijl hij het 

andere sijf op de rest van zija toe- 

hoorders gevestigd bield. 

»Miss Higglesby Browne en Jane 

Harding”, ging hij plechtstatig voort, 

nik neem uw voorstel aan. Wat zou- 

den de menschen, die H.H. in't goeie, 

ouwe vaderland als zakenman kennen, 

opkijken als ze hem zonder een kik 

de helft van zija toegewezen winst 

  

wel, dat zij een radicale wijziging van 

hunne sociale gewoonten in Vredestijd 

| —welke moet plaatshebben indien hun 
programma industrieelen steun 

1 volkomen doeltreffend wil Zijn—zullen 

aaovaarden. En bet moet niet deze 

1 geisoleerde en mogelijk toevallige aan- 

val op een Amerikaanschen torpedo- 

bootjager zijo, die er het meeste toe 

bijdraagt hunne oogen te openen. Zij 

behooren te beseffen, dat de Russen 

| z00owel als de Eagelsschen ook vechten 

om hen te verdedigen en dat de 

| Amerikaansche levenswijze evenzeer 

in gevaar verkeert in de moerassen 

rondom Leningrad als in de steppen 

van de Oekraijene. 

van 

Roosevelt's overleden moeder 

Londen, 7 Sept: (Reuter). Mevrouw 

Sara Roosevelt, wier overlijden reeds 

gemeld werd was de vrouw van James 

Roosevelt, een neef van ex-president 

Theodore Roosevelt. In 1938 ont- 

moette zijde Koning en Koningio van 

Engelaod tijdess hun verblijf te Hyde- 

park in de woning van den president 

em zija vrouw, toen H. H. M.M. een 

tocht door Canada en de Vereenigde 

Staten maakten. Zij werd in 1854 ge- 

boren te Algonac, 2 km. van New- 

borg, in den staat New-York. 

Wijlen Mrs. Roosevelt bracbht haar 

jeugd door in Hongkong, waar baar 

vader in zaken was. Na haar terug- 

keerin Algonac trad zij in 1880 in 

het huwelijk met James Roosevelt, een 

'verren neef. 

Io December 1900, toen de huidige 

president achttieo jaar oud was, stierf 

zijn vader, em vanaf dien tijd wijdde 

mevrouw Roosevelt al haar liefde aan 

haar z000, wiens schitterende carritre 

zij stap voor stap met groote trots 

volgde. 

Io September 1937 ging mts. Roose- 

velt op uitnoodiging der Fransche re- 

geering naar Parijs. Zij bezocht de 

Parijsche tentoonstelling, waar zij aan 

een officieele lunch aanzat. Zij betrad 
de lunchzaal aan denarm van Bonnet, 

die toea nog minister van Finaocizo 

was en vroeger Fransch ambassadeur 

in Washington was geweest. 

Mrs. Roosevelt zal worden begraven 

op het kerkhof van de St. James- 

Episcopale keck in bet plaatsje Hyde- 
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Inlichtingen bij 

zagen afstaan. De fout is, ik ben te 

impulsief, veel te inpulsief. Als ze'em 

in z'n zwak weten te tasten, is H.H. 

net zoo impulsief als 'n kuiker, zoo 

uit bet ei. En natuurlijk zija de zaken 
van deze expeditie niet z00 maar zaken, 

zonder meer. Er zijo allemaal andere 

diagen, die een woordje mee te spreken 

hebber. Bijvoorbeeld..... vrieodschap.. 

. enne..... genegenheid enne..... een 

hoop gevoelens mieer, die heel wat 

meer waard zijn, dan hun gewicbt in 

goud.” 
Bj die laatste woorden 'wist tante 

Jane zich van agitatie geen raad. 

Hoorde zij goed—givg Mr. Tubbs' 
impulsiviteit zo0over, dat hij baar in 

tegenwoordigheid van de andere ex- 

peditieleden een declaratie deed—en 

moest zij daarop antwoorden.....? Zou 

hfj met zijn gevoeligen aard een stil- 

zwijgen van haar kant op z00'n ge- 

wichtig oogenblik niet als een vernie- 

tiging van al zija hoop uitleggen? En 

dat, terwijl ziju ziel nog geen tijd 

gebad had om zich van de wonde, 

door hun leelijke verdenking toege- 

bracht, te berstellen? Maar terwijl 

tante Jane nog aarzelde tusscben haar 

maagdelffke schuchterheid en den angst   

Ta ba TN TA PN: TT AP PE BP DN 2 SP    
an 

park, waar ook haar vader ter aarde 

werd besteld. Zij was zeer weckzaam 

en nam deel aan vele liefdadigheids. 
€n stantsaangelegenheden. 

Hydepark, 7 Sept. (Reuter). 

rouwdienst 
De 

voor Mes. Roosevelt zal 
worden gehouden in de woning der 
familie Roosevelt, vanuit welke men 
een prachtig uitzicht heeft op de 
Hudson-rivier. Slechts aan familieleden, 
naburen en vrienden van ongeveer 
denzelfden leeftijd als de overledene 
zal worden toegestaan den dienst bij 
te wonen, 

De teraardebestelling zal geschieden 
in het familiegraf achter de St. James- 
kerk, een met klimop begroeid grifs 

steenen gebouw op ongeveer 4 kilo- 
meter afstand van de bezettingen van 
Roosevelt. 

Mes. Roosevelt zal aan de linker- 
zijde van haar echtgenoot worden ge- 
legd, ia overeenstemming met de Hol- 
landsche tradities welke nog steeds 
worden nageleefd in het dal van de 
Hudson met zijn Hollandschen achter- 
grond, 

Condol€ances 

Ottawa, 8 Sept. (Reuter). Oomiddel- 

lijk na zija aankomst te Ottawa zond 
premier MacKenzie King twee condo- 

leantie - telegrammen 

Roosevelt, 
aan president 

persoonliik en &kn 

oamens de Canadeesche regeering, in 

verband met het overlijden van Mrs. 

Sara Delano Roosevelt. 

Londen, 8 Sept. (Reuter). De Britsche 
Koning zond een boodschap van deel- 
neming aan president Roosevelt naar 
aanleididg van den dood van diens 
moeder. 

BAAT HET OM 
DRUKWERK ? 

De Kedirische Snel- 
pers Drukkerij  drukt 
immers beter, nefter en 

goedkooper. 
Vraagt “ offerte bij de Ked. 

Snelpersdrukkerij ! 
U verbindt zich 

tot niets! 

cen 

    

  
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. 
den Secretaris, 

J.P. Coenweg 27. 

Batavia - C. 

  

  

om Mr. Tubbs te kwetsen, waren de 
onderhandelingen voortgegaan. 

»Mr. Tubbs Shaw,” sam Miss 

Browse weer het woord, ,u heeft 
gehoord, dat Mr. Tubbs in 't belang 

dezer expeditie de reductie van zijn 

aandeel tot op de helft goedgekeurd 
heeft. Gedreven door denzelfden on- 
baatzuchtigen geest en cook omdat u 

waarscbijnlijk in edelmoedigheid niet 

bij hem zult willen achterstaao, zultu 
"t ongetwijfeld goedvindep, dat onze 

huidige overeenkomst vernietigd wordt 
"en dat daarvoor in de plaats een andere 

komt, waarin u bet vroegere aandeel 
van Mc. Tubbs, een zestiende, wordt 
toegewezen.” 

»Niet doen, Shaw—sta op de bres, 
ouwe jongen,” viel Cuthbert Vane 

baar in de rede. ,,Ik moet zeggen, 

Miss Browoe, 'tis meer dan bar, hoor !” 
'Tot dusver had Miss Browne den 

toekomstigen Lord Grasmere altijd 
uiterst beleefd behandeld. Zelfs nu 
nog was er in de houding van, 
superieure verbazing waarmede ze zich 

tot hem keerde, iets van eerbied Wor. 

zija opivie.   Wordt vervolgd
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