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STADSNIEUWS 

MEDEDEELING. 
In verband met de vele mutaties 

hier in onze stad Kediri, hebben we 

met ingang van heden onze oplage 

vermeerderd, om aan verschillende 

geachte ingezotenen onze krant, die 

weldra haar jubileum zal vieren, 

2 proefnummer aan te bleden. 

Indien na een maand geen retour- 

zending of bericht is ontvangen 

worden deze automatisch a s onze 

abonnb's ingeschreven. 

Administratie 

KEDIRISCHE COURANT. 

  

  

    

TUBERCULOSE - BESTRIJDING. 

(S. C. V. T.) 

Levertraaa, mits met hoog en gecor- 

troleerd vitamine-gehalte, is cen mach- 

tig middel om t. b.c. te voorkomen ea 

om de overige behardelings methoden 

te ondersteunen. 

  

—— 

Oorlogsfondsen. 

Verantwoording van gelden 
gestort bij de Javasche Bank 

te Kediri tot en met 
31 Augustus 1941. 

Koningin Wilhelmina Fonds. 

t/m Juli 1941 £. 93.464.58 
Aug. 1941 »..69.79 

£.93.534.37 

Vereerigde Prins Bern- 

hard- & Spitfire Fondsen. 

vm Juli 1941 £.15.580.16 
Aug. 1941 » 184117 

£.17.421.33 

Krachtigladie Actie. 

tas Juli 1941 f 6.032.47 
Aug. 1941 5 0.60 

£ 6.033.07 

Comite Stads- en Land- 
wachten in deresidenotie 

Kediri. 

t/m Juli 1941 £. 13.585.01 

Aug. 1941 ».. 435.74 

£ 14.020.75 

Verloven bij de stadswacht. 

Door den legercommandant wordt 

het wenschelijk geacht, dat leden van 

de stadswacht, wanneer zij door hun 

. elgeo werkgever (dienstleiding) in het 

genot worden gesteld van een ont- 

spanningsverlof, tevens gedurende dien 

tijd worden vrijgesteld van deeloame 

aan de oefevingen van de stadswacht. 

Ten einde cumulatie vao verloven 
te voorkomen, hetgeen bet geval zou 

zijo, indien b.v. met de Kerst- of 

Paaschdagen alle daarvoor in aan- 

merking komenden tegelijk met verlof 

z0uden worden gezonden, hetgeen uiter-   
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aard van storenden invloed zou zija 

op den normalen gang van zakeo bij 

da departementen, Jandskantoren en 

particuliere iosteilinger, dieot tijdig te 

voren in overleg te wordeo getreden 

met de betrokken werkgevers (dienst- 
leiding), ten einde tot een bevredigende 

oplossing tz gerakeo. 

Tot het verleenen van vrijstellingen 

van oefeningen bij de stadswacht — 

welke 

uiterlijk twee weken — voor verieende 

dieot te worden beperkt tot 

ontspanningsverloven kan echter wor. 

dea overgegaan, nadat daarvan door 

den b:trokken werkgever (dienstcbef) 
mededeeling is gedaan aan den com- 

mandant van de stadswacbt. 

Er wordt 
wacbt uitdrukkelijk onder de aandache 

gebracht, dat cerst met ontspannings- 

verlof zal mogen worden gegaan, nadat 

de bztrokken commandant van de stads- 

wacbt verlof heeft ve.'eend, 

den ledeo van de stads- 

Wegverbreeding. 

De cesident vao Kediri heefr bij 

het verlzenen van "het erfelijk indi. 

bezitsrecht aan M. Martodi- 

sastro, wonende in de desa Bandjaran, 

vidueel 

op eea stuk grocd, geleyen in gerocmde 

desa, een strook grond voor de ye- 

mzente gzreserveerd langs de Ncord- 

West grens var bedoeld perceel (de 

viersprong Pandjistraat- Kilisoetjistraat). 

Deze uitspringende strook grond beeft 

de gemeente noodig voor sen even tueele 

wegverbreeding. 

dat 

de gouverneur van Oost - Java op het 

verzoek van het gemeentebestuur om 

deze strook grond in beheer te mogen 

ontvangen gunstig bezft bescbikt, zoo- 

dat de viersprong behoorlijk afgerond 

kan worden. 

Er is thans bericht ontvangeo, 

De financieele verhouding, 

D2 rgeering heeft de financiesele 

verhouding tusscben het land en de 

zelfstandige gemeenschappen voor wat 

betreft het dienstjaar 1941 gewijzigd 

in verband met sedert de inwerking- 

treding dier fivancieele verhouding tot 

stand gzkomen wijzigingen van tarie- 

ven van eenige landsbelastingen, a'sme- 

de van de aantallen van de opcenten, 

op 

worden geheven, 

Met betrekking tot dit jaar worden 

de aandeeleno in dz inkomstenbelasting 

(met inbegrip van de daarop geheven 

landsopcenteo), in de 

in de loonbelasting 

verrekend met inkomstenbelasting en 

in de vennootschapsbelasting (met in- 

begrip vao de daarop geheven lands- 

wzlke “cenigz landsbslastingen 

loonbelasting, 

voor z00verre 

Opceoten) verminderd onderscheidenlijk 

met 48, met 25, met 25 en met 50”/,, 

Aan deze vermindering 

uitkeeringen is terugwerkende kracht 

verleend tot 1 Januari 1941. 

Candidaatstelling 
gemeenteraad, 

Bij de op Dinsdag 9 September ge- 

houden candidaatsteiling ter vervulling 

lid van den 

van de 

van een vacature van 

gemeenteraad, ontstaan door ontslag- 

name wegens overplaatsing van deo 

heer Mas Soenarto, werd slechts €€n 
ljst ingediend met den oaam van den 

beer Dasiam Adiwarsita, taalonder- 

wijzer aan de gouvernements Mulo- 

school, die onlangs den heer Soejoed   

opvolgde. De heer Uasiam Adiwarsita 

is candidaat vao de Parindra en de 

Persatoean Gozroe Indonesia, Er werd, 

Daar wij verbseme», g 

daat gesteld, omdat dz raad over een 

jaar toch af:reedt en de nicuwe raad 

worden 

   
tegercandi- 

  gekozen zal met toepassirg 

  

van het evenredigheii:s 

Mutatie, 

De heer Jahdi, 
Neutrale H.I.S. 
maand nog vaar Djokjakarta vertrek- 

Oonderwijzer aan de 

albier, zal in deze 

ken, alwaar bij geplzatst zal wordeo 
aan de Nzutra'e H. IS. aldaar. Zoo- 
als iedereen bikend is, is bij lid van 
de Gemeenteraad alhier en Voorzitter 

van de Islamitische vereeniging Mobam- 

madijh a'bier. Zija vertrek zal weilicht 

gevoeld worden, aangezien de 

Jahdi bekend staat als ecen ernstige 

heer 

Werker, 

Gemeenteraad. 

Naar we vernemen zal in de 

  

van de heer Sosnario als can 

  

worden gesteld den heer Di: 

  

jzer aaa de Mu'oschoo! alhier, 

Jahdi direct Kediri zal 

candidaat 

    

  

ver aten, most weer ecen 

Wworden bno-md. hetweik echier rog 

viet bekerd is. 

Aniem, 
We vernemen, dat sedert 9 Sept. 

j- Il, de subbedrijven van de Artem te 

Minggiran en Mritjan io bedrijf gesteld 

worden, zoodat de bewoners aidaar 

gebruk kunuen makea van electrisch 

licht. Ook te G 

van de 

  

2rah zal met ingang 

  

volgende maand voorzien 

Wworden van electrisch licht, zoodat de 

ingezetenen aldaar met de Hari- Rsja 

hun buizea kussen verlichten mt 

elec:risch licht. Odanks d-ze tijden 

gaat de Ariem noy steeds met baar 

uitbreidirg voori, betwelk zeer ten 

goede voor de bevoiking komt. 

K. BL Il jaar, 
De plaatselijk» padvindersorganisatie 

K. B. Il, zal op Zaterdagavond a. s. 
baar Il jarig besraan vieren met een 

kampeuur. Dezs keer zal de vierirg 
z00 sober moge'ijk geschieden, waar- 

scbijnlijk met deze tijden. 

Deze viering geschiedt op bet erf van 

in verband 

de Neutrale Schakelschool aan de 

Ringiosirabstraat a'bier. 

Societeit Paree 
Donderdag I! September werd in 

de societeit Parce de gebruikelijke 

maandelijksche bridge-drive gehouden. 

De bioscoopvoorstelling voor kinderen 

hzeft plaats opDo- derdag 25 Sep:ember. 

Als gevolg van de regeling, welke 

voor den duur van den oorlog getrof- 

fen is, dat de verliezers bij de bridge- 

drives het verloren bedrag in een Spit- 

fire- bus storter, kon een bedrag van 

f 8,— aan de Vereenigde Prins Bero- 
bard- en Spitfire-fondsen worden afge- 

dragen. Het besiuur van de societeit 

verzoekt deo bridge-liefhebbers beleefd 

zich te willen houden aan den termijn 

vau inscbrijving, aangezien bet zich te 

laat aanmelden voor de drives veel 

onnoodige moeite veroorzaakt. 

Het societeitsgebouw zal, naar het 
bestuur hoopt, bin-cokort een fraaier 
aanzien vertooven, daar verreweg bet 
grootste gedeelte van de leden zich 
“Gdr het schilderen van de societeit 
heeft verklaard,     
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Sportwedstrijden, 

D: voerbalvsreenigirg Pe 
wist het plaatselijke kar 

van Madiosn, dat hier cen bezoek 

bracbt, met 3 — 2 te verslaan. Dobo 

speeide een tweetal wedstrijden in 

Madioen en slaagde er in beide te 
winnen en we! van T.O.P. met 2—1 

en van Lawoe met 3—1. 

Kedirische Voetbal Unie. 

Door bet ek 

Koudijs en Hansen behocfde het be- 
stuur van de Kedirische Voetbal Usie 

van de heeren Pur,    

dringend aauvuling. Is seen bestuurs 

vergadering werd voorloopig, totdat 

   

  

een algemeene ledenvergader zich 
zal hsbben uitgesproken, het volgende 
bestuur sameny voorzitter de 

heer Schdsherr, secretaris de heer 

Daslao, onderwijzer aan de Mulo, pen- 

    

ningmeesier de beer Kho en voorts 
een vijftal commissarissen, pamelijk van 
cik der aangesloten verzenigingsn E€n. 

  

   Dz 
missaris voor het materieel. 

r Damme zal optreden als com- 

Aangesloten zijn thans de vereevi- 

gingen @uick, H.C.T.N.H5, Perslar ds, 

Dobo en V.O.G.E.L. 

RICHE THEATER. 

Nog beden t/m- Zaterdag 13 Sept. 
20 tb. Century Fox bijzondere 

productie van groot formaat 

»DRUMS ALONG THE MOHAWK” 
met de sterren Henry Fonda--Craudette 
Coibert — Edra May Oliver 
vooraanstaande artisteo. 

    

  

  

in schitterende kleuren 

U vaar de 

waar wilde horden 

film voert 

  

Mobawk 
Iroguois Indianer 

- Valley, 

bet land terroriseerden 

  

en tomabawks ea brandfakkels ver- 

  

erwoesting verspreide 

  

verhaal vol emoties en       
sensaties! Een buite 

da film 

tafereelen ! 

MAXIM THEATER. 

Vrijdag 12 t/m Zovoda3 14 Sept. 

»TRAIL OF THE VIGILANTES” 

»rren als: Fraochot Tone— 

»gewoon spannen- 

vol actie en opwiadende 

met de st 

  

  

    

Warren William — Miseba Aver — 
Andy De Is Neftallige Peggy 
Moran e goeds krac 

  

  Usiversai's avonturen film, vol actie 

en spanning, gekruid met een groote 

dosis humor, 

    

  

  

Hier is s dan anders! 
Ezn Combisatie vao avontuur en 

amusement! Ben film vol kleur en 
leven, en tegelijk 290 kostelijk en 166 
vroolijk, dat U zich zult vermaken als 
zelden te voren ! 

Heefe U 
Welaao, komt naar deze ,Up to date” 

zorgen of wel, verdriet? 

Amusante flm zien ! 

Mutatie Jav. Bank, 

     

Tijdens de »fwez met bicnen- 
landscb verlof vas den Hver H. Teunis- 
sen, Agent te Solo, zal het beheer van 
dit Agentschap worden wasrgenomen 
door den Heer M. Hamelink, Chef 
yan de Afdseling Eifectenzaken op 

bet Hoofdkantoor, 

PTM MU 2 ea) 

VENDU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS 

J.G.W DEKKERS — KEDIRI — Teletoon 250 
  

VENDUTIE 

Op Vrildag, 19 September 1941 ten huize van den WelEd. 

Hzer A.H. BRANDT 

Assisteot. Boskhouder der s. f. Lestarie KERTOSONO.



  

  

Nog Ta nahan I2 en Zaterdag 13 Sept. 
Claudette Colbert e» Henry Fonda 

ALONG THE MOHAWK,” ce viag otptoo1d:) 
Een 20xn. Centry Fox biizondere productie van groot formaat en gebeel uitgevoerd in Weergalooze 

kleurenpracht. Deze zeer boeiende fild voert U vaar de mohawk - Valley, waar wilde -horden Iroguois 
Indianen het land terroriseerdeo en tomahawks en brandfakkels veroietiging eb verwoesting senada 

Kortom: een zeer bezienswaardige film, vol emoties, 

io 

TZiot twee groote sterren op hun best! 
Voorafgegaan door : 
ATTENTIE: 

aanstaande artisten en Florian”, 
Ben verhaal afspelend in het glorievolle Weenen aan het Keizerlijke Hof, in een omlij: 

en praal, balletten en melodieuse muziek. Een mao, een vrouw en een pracbtig paard, gewikkeld in bet 
. gescheiden ineen wacht van waanzin en dramatisch tezamen gebracht meest vreemdsoortige avontuur. 

in een pakkende climax. 
ATTENTIEI Een Weekendfilm gespeeld in de 

MAXIM THEATER 
Vasaf Heden 12 t/m Zcndag 14 

.. 
»TIRAIL OF THE VIGILANTES. 

Usiversal's groote Avonturen film, met FRANCHOT TONE — WARREN WILLIAM — PEGGY 
MORAN—MISCHA AUER—ANDY DEVINE e.v.a. 

Een film, vol actie en spanning. gekruid.met een groote dosis bumor ! 
Hier is lets anders dan anders... cen Combinatie vaa avontuur en amusemeot.. 

en 1606 vroolijk, dat U zich zult vermaken als zelden te.vorer! 
Woorat! Het Nicuwste Actucele Wereldnieuws 

1 Znerdnem adas 0 u 

Zonda9sm 

Maandas 1 “ 
UNIVERSALS overwelgigend,Avonturenfilm 

  

Attentie! 

Met Douglas | 
T.T.K., wonende te Pakelan doet 

aangifte van diefstal van een handkar 

»Groene Hel” wordt genoemd. 

Politie - rapport. 

ter waarde van f 3.—. 

M.b.S., wonende te Pandean doet 

aangifte van diefstal van eea rijwiel 

ter waarde van f 40.—, hetwelk op 

den opeobaren weg Dohostraat onbe- 

heerd was geplaatst. 

Tegen K., wonende te Kemasan, 

werd proces - verbaal opgemaakt ter- 

zake diefstal van een auto-binnenband 

ter waarde vanf 1.— ten nadeele van 

de Transportonderoeming H. T. albier. 

Bericht onvangeo, dat de persoon 

genaamd K., woneode te Baloewerti 

door een losloopende hond werd ge- 

beten. Genoemde persoon werd naar 

het bospitaal ,Gambiran” alhier ter 

geneeskundige behandeling opgezondeo. 

De Veearts bereids in kennis gesteld. 

De beer A. van B., wonende Pake- 

No. 5 doet van 

diefstal van een rijwiel ter 

van f 20,—, hetwelk op zija erf on- 

beheerd was geplaatst. 

lanstraat aangifte 

waarde 

M., wonende te Singonegaran doet 

aangifte van diefstal van een gordija 

ter waarde van f 2,50. 

K., wonende te Paree doet aangifte 

van verduistering van eeo rijwiel ter 

waarde van f 20,—, gepleegd door 

Mohammad S., wonende te Plongko. 

Tegen K., 

werd proces - verbaal opgemaakt ter- 

zake diefstal van een pandbrief No. 

3978 ten nadeele van D, wonende te 

Bandjarmlati, 

wonende te Bandjaran 

Tegen Mej. van S., wonende te 
Semampir werd proces-verbaal opge- 
maakt terzake mishandeling van K.T. 
L., wonende Djojobojostaat No 16. 

BAAT HET OM 
DRUKWERK ? 

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

goedkooper. 
Vraagi offerte bij de Ked. 

Snelpersdrukkerij ! 
U verbindt.zich 

tot niets! 

    

Fairbanks Jr. —Joaa 
De heroische avonturen van zeven mannen, die door goudkoorts gedreven de beschaving verlieten om 

Daar verloren rijkdommen te zoeken in de beruchte jungle, rond de 

  

Het Nieuwste Wekelijksche Oorlogsnieuws ! 
Voor alle leeftijden ! 

Zondag I4 en Maandag IS Sept. 
Metro g'ocdnieuwe en prachtvol filmwerk L 

. 
Met de lieftallige HELEN GILBERT — ROBERT YOUNG — IRINA BARONOVA e.v.a. voor- 

Midweek ! 

  

  

KONINGINNEDAG TE KEDIRI 
  

Het openbaar gehoor 
  

(Vervolgd) 

De taak van het Europeescbe per- 

soneel van de versch'llende onderne- 

mingen werd ernstig verzwaard als 

gevolg van het vervullen van militaire 

plichten dan wel van het zich beschik- 

baar stellen voor vrijwillige oefeoir- 

geo. Het stemt tot groote voldoening, 

dat nimmer klachten werden geuit 

en een ieder welgemoed de hem opge- 

legde taak vervulde. 

Mijne Dames en Hezeren! 

Het zal onze plicht zijs om op den 

ingeslagen weg voort te gaan door ons 

eendrachtig te scharen achter onze 

Koningin en achter den Landvoogd 

als zijode Hare Majesteits verteger- 

woordiger in deze gewesten. 

Het zal onze plicht zijn om ailes te 

offereo, wat onze Vorstiv van ons za! 

vragen. 
Het zal onze plicht zija om onze 

hooge Landsvrouwe in alle opzichten 

te steuneo in Hare 166 zware en ge- 

vaarvolle taak. 

Daartegerover kunnen wij er rots- 

vast op vertrouwen, dat onze z00 

moedige hoogstaande Koningin 

Wilhelmina, zijrde een telg uit het 

Huis van Oranje, evenals datin vroe- 

voorgedaan, 

en 

ger eeuwen zicb heefc 

er borg voor stsat, dat Nederland 

niet verloren zal gaao. 

Bedenkt wel, Geachite Aanwezigen! 

dat de Nederlandsche “drtekleur nog 

steeds fier en vrij wappert over alle 

zeega en in de verschillende gebieden || 

van het Nederlandsche Rijk, verspreid 

over de gebeele' wereld. 

Vergeet -niet, dat onze Koningin 

aog: steeds de regeering  voert Over 

meer dam 65 millioen zieleo, die zich 

verspreid bevinden over” de geheele 

aarde, die een essentieel deel vormen 

van 'dat voik van  vrije meoschen, 

dat niet van den aardbodem zal, niet 

kan verdwijnen. 

De oliefabrieken beleven een mocei- 
lijken tijd door het feit, dat de klap- 
perproductie als gevolg van de ernstige 
en langdurige droogte gedurende het 
vorige jaar zeer sterk is achteruitge- 
logpen, terwijl van de geoogste klap- 
pers cen groot deel naar elders wordt 
uitgevoerd voor consumptie, waar voor 
de bevolking betere prijzen kan maken- 

sensaties en opwiodende tafereelen ! 

RIAN." 

! Extra Voorstelling! 

Tg GREEN HELL.“ 
Bensett 

Amazone rivier, die 

| teit en bet Huis vao Oranje. 

Irichteo, dat onze z00 zeer beminde 

  

»g van pracht 

  

Voor aile leeftijden | 

696 kostelijk 

ea. sterren. 

ten rechte de 

Op politiek en politioneel gebied 

dzden zich geen verontrustende ver- 

schijuselen voor en bleef de orde en 

rust overal behoorlijk @ehandhagfd. 

Op de werkkracht vao Marine, Leger, 

Bestuur en politie wordt als gevolg 

van de tijdsomsrandigheden een zware 

wissel getrokken, ecbter ook bier werd 

de verzwaarde taak blijmoedig vervuld. 

Bij de voorbereiding van 

oorlogsmaatregelen werd dikwijls een 

beroep gedaan op de burgerijen nim- 

mer tevergeefs en past het mij om 

van deze plaats hiervoor openlijk dank 

te zeggea en hulde te brengen voor 

dezen gemeenschapszio. 

Zooa's deze beknopte dorre 

Opsomming moge blijken, kan met 

voldoening op het afgeloopeo jaar 

word:n teruggezien. 

Heeft de grootsche betooging, welke 

wij allen' op “joogstleden Zaterdag- 

avond met gespannen aandacht en 

ontroerende bewondering hebben ge- 

volyd, U niet de vaste overtuiging ge- 

geven van de enorme kracht, welke 

uitgaat van dat millioeoenvolk? 

Op dezen eenenzestigsten verjaardag 
van Hare Majesteit de Koningin leg- 
gen wij in deze plechtige bijeenkomst 

wederom de heilige gelofte af, dat 

wij onze geheele menschbelijke kracht 

en onze geest ter Harer beschikking 

zulleo blijven stellen eo dat wij steeds 

trouw zullen blijven aao Hare Majes- 

allerlei 

uit 

Ea dan z0u ik thans willen eindigen 

met de bede tot den Almachtige te 

Koningio Wilhelmina ook in dit le- 

vensjaar met Haar Gezin voor ons 

gespaard moge blijveo en dat spoedig 
de Gerechtigheid moge zegevieren, '| | 

die onze Vorstin in staat moge stellen 

weder te keeren naar Haar alsdan 

bevrijde Land, ons Nederland temid- 

den van Haar Vorstelijk Gezin en Haar 
Volk eo dat dan voor eeuwig de woor- 

den bewaarheid mogen worden van 
€ta van onze 200 mooie vaderlandsche 

lieder:n namelijk : 

»Ons Holland zal niet vallen 

»Zal nimmermeer vergaan 

»Zal met ons blijven staan 

»De Leecuw zal Holland houen 
»Zijo zwaard en zija kroon 

»Tot in den dood getrouwe 

»Ons Volk en onzen troon. 

Lang leve onze Koningin. 

Thans moge ik vanaf deze plaats nog 

bekend maken, dat het der hooge Re- 

geering behaagd heeft om ter gelegen- 

heid van de herdeoking van dezen ver- 
jaardag van Hare Majesteit de Koningin 

aan een aantal ingezeteneo'in dezere- 
sidentie onderscheidingen toe te kenneo. 

Ter uitreiking daarvan zou ik in de 

cerste plaats willen verzoeken om naar 

voren te treden U, Pangeran Ario 

Sosrodhiningrat ! 

Hooggeachte Pangeran, 

Het is nog slechts enkele maanden 

geleden, dat ik uitvoeriog gaf aan de 

100 eervolle opdracht van de Hooge 

Regeering om U Hare gelukwenschen 
ter gelegenheid van Uw vijfenveertig- 

jarig dienstjubileum op 1 Mei 1941 

over te brengen. 

Heden valt mij echter nog 

grootere ecer te beurt door hier in deze 

plechtige bijeenkomst te mogen bekend 
maker, dat het Hare Majesteit Kooin- 
gin Wilhelmina behaagd heeft om ter 
gelegenheid van dezen, Haar eenenzes- 
tigsten verjaardag, U, Pangeran Ario 
'Sosrodhiningrat, te benoemen tot Rid- 
der in de Orde van den Nederlandschen 
Leeuw. 

cen 

Pangeranl 

Hoewel de tijden erostig zijo, is het 

voorzeker geoorloofd thans onze gedach- 

ten te doen verwijlen in het verleden, 

hetwelk ons de goede oude tijd toe- 

schijat, door eveo een terugblik te 

werpen op dep afgelegdeo weg. 

Met Inang van 1 Mei 1896 werd 

U beroemd tot boodschapper bij den 

NN LOwad MA EKANG 
Telefoon Ked. No. 225 

aan 

  

  

POSTPAARBANK IN N.-I. 
Ioleggefs worden herinnerd aan de 

inlevering buvver spaarbankboekies bij 
het postkantoor ter bijschrijving der 
rente over 1940 en voorgaande jaren. 

Te Batavia, Soerabaja, Medan en 

Makassarfkunnen de boekjes ook recht- 
streeks bij de Postspaarbaok worden 

ingeleverd. 

  

  

Te Koop 
eea z00 goed als Dieuw 

GESTETNER 

1.250, — 
1 1765, — 

Te bezichtigen eo inlichtingen 

bj .TOKO .MILY.AKO” 

Dohostraat— Kediri. 

nieuw gekocht voor 

tbans slechts voor 

  

   
controleur van Blitar—en het zij mij 

Vergund deze kleioe bijzonderheid te 

vermelden—op censalaris van f 10,— 

per maand. Door deze beroeming trad 
U in dienst van het Laod. 

Verschillende fuocties in den be- 

stuursdieost zooais die van districts- 

scbrijver, mantri-politie en Assisteot 

Wedono heeft U bekleed, tot bij Gou- 

vernementsbesluit van 19 Maart 1907 

U geroepen werd om de hooge en z00 

schoone betrekking van Regent, onder 

toekenning van ambtstitel ,,Toemeng- 

goeng" te vervullen in het regentschap 

Toeloengagoeng. 

Door Uw karakter, Uw kennis van 

land en volk, verkregen door het die- 

Be 

»BOERDERIJEN SCHRAUWEN“ 
WATES 

PERCEEL-PAKISSADJI 

  

Levert versche volle meik. 

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. 

  

NIEUWE UITGAVE Of HERDRUK van J. B. WOLER'S 
UITG. Mi, BATANIA. 
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nen in de lagere bestuursfuncties werd 
U dit blifk van vertrouwen waardig 
gekeurd. 

Pangeran ! Ambtenaren komen, amb- 
tenaren gaan, doch U bleef. Het feit, 
dat U thans nog steeds in functie is, 
bewijst wel, dat het vertrouwen, door 
de regeering in U gesteld, niet is be- 
schaamd. « 

Reeds ter gelegeoheid van uw vij f- 
enveertigjarig diestjubileum had 
ik gelegeoheid te wijzen op het feit, 
dat hoewel dergelijke jubilea voor U 
en de Uwen van groote beteekenis zijn, 
dit echter ook in hooge mate is voor 
de onder Uw Bestuur gestelde bevol- 
king, omdat deze daardoor een rustige 
ontwikkeling onder stabile leidirvg kon 
volgen. 

Een overzicht te geven van hetgeen 
door U of onder Uw leiding tot stand 
werd en wordt gebracht zou in dit 
bestek te ver voereo. Ik wil bier slech's 
wijzen op bet praedicaat ,,Ario” dat U 
in 1912 werd toegekend als blijk van 
waardeering voor de bij de pestbestrij- 
ding bewezen diensten: op de bijzon-   

dere, tevcedeoheidsbetuiging,: welke U 
bj Gouvernementsbesluit in 1917 ge- 
werd voor de belangstelling en toewij- 
diny betoond voor de verbetering van 
den bebosschingstoestandin Uw regent- 

schap. Tevens vonden Uw goede dien- 
steo hun belooning in de torkenning 
van den titel ,, Adipati” ia 1920, in het 
toekennen van bet recht tot het voeren 
van dev gelen sonasong in 1924. in 
Uw benoeming tot Officier in de Orde 
van Oranje Nassau io 1925. 

Voorts viel U de groote gouden ster 
voor trouw en verdienste ten deel in 
1931. In bet jaar 1934 betuigde de 
Regeering Hare waardeering voor de 
loffelijke wijze, waarop U naast Uw 
cigen functie tevens de func'ie van 
regent van Trenggalek gedurende en- 
kele jaren waarnam. 

En tenslotte werd ter gelegenheid 
van Uw 30-jarig regentsjubileum als 
blijk van groote waardeering voor Uw 
verdiensten aan U toegekend bet prae- 
dicaat van ,,Pangeran” met het recht 
om den vergulden pajong te voeren. 

Pangeran! Niemand beter dan U, 
die uit ervaring weet te spreken, zal 

  

  

  

Sabat Mba 2 

    

  

kunnen beoordeelen, dat bet ambti van 
regeot tegenwoordig cen anderen in- 
houd heeft verkregen dan eertijds. Wel 
is gebleven de groote beteekens, die de 
regent inneemt als vertrouwens-man 
van de regeering en als volkshoofd, 
doch veranderd is de wijze van bestuurss 
voering, terwijl sinds cenige jaren bij 
de instelling vanhet autonoom ressort, 
de regent tegens voorzitter is gewor- 
den van den regentscbapsraad. 

Af en toe zult U wel eens meteen 
glimlach terugdeoken aan den ouden 
tijd, waarin de scbrijftafel een mioder 
groote rol speelde dan thans. 

De veranderingen, welke sedert 1907 
hebben plaats gevonder, hetzij op po- 
litiek, economisch dan wel staatkundig 
terrein, hebben hun weerslag moeten 
vinden ia Uw werkkring, U heeft de 
welvaartsdieosten z0 die van de 
landbouw, veeteelt, gatie en nog 
talloos andere zien groeien, welke hun 
plaats naast het besruwr hebben inge- 
nomen. Deze diensten zullen om goed 
te werken steeds den warmen steunen 
belangstelling noodig hebben van het 

  

   

   

  

  

Iah. Bestuur, inzonderbeid van -den 
regent. 

De taak van-den regent- is onge- 
twijfeld zwaarder geworden dao vroe- 
ger dach ook zeker schooner, doordat 
daok zij de uitbreiding dier taak, in 
toenemende mate een beroep werd 
gedaan op het verantwoordelijkheids- 
gevoel. Dat U al deze veranderingen 
heeft mogen meemaken pleitreeds voor 
Uw persoon en Uw aanpassingsver- 
mogen. 

Pangeran! “Thans maakt U den twee- 
den wereldooriog mede, welke in zijn 
gevolgen heilloos zou zijo, indien wij 
allen viet de zekerheid bezaten, dat 
wij met onze bondgenooten ook dezen 
zouden winnen. 

Het stemt daarom tot dankbaarheid, 
dat U hier staat als een ambtenaar, 
beproefd in trouw, gerijptin ervarinp, 
eigeoschappen z00 noodig om in deze 
uren stand te boudenen door tezetten. 

Wordt vervolgd. 

  

  

  

MILITAIRE LUCHTVAART 
OPLEIDING TOT 

Officier- en Onderofficier - kortverband viisger bij de Militaire 

Luchtvaart van het Koninkliik Nederlandsch - indisch Leger. 

Per 2 JANUARI 1942 zullen bij de Militaire Luchtvaart nieuwe opleidingen aanvangen voor bovenvermelde 

betrekkingen, waarvoor de toelatingseischen en voorwaarden in het kort samengevat luiden als volgt : 

A. VOOR OFFICIER-VLIEGER MET KORT 
DIENSTVERBAND 

(duur 7 jaren na voltooide opleiding): 

1. Nederlander dan wel Nederlandsch - Onderdaan : 

2. Leeftijd 18 tot 27 jaren, : 

3. Einddiploma H. B.S. V of gelijkwaardig diploma : 

4. Ben lichaamslengte van minstens 1,65 m. 

Bij den aanvang der opleiding wordt boven de soldij, 

voeding, kleeding en logies een toelage van f 50.— 
genoten, terwijl na een korte militaire opleiding, welke 

tiidens de vliegopleiding wordt gegeven, aanstelling tot 

militie - brigadier plaats heeft, zij die reeds een rang be- 

kleeden blijven dien behouden. Na het behalen van het 

klein militair brevet (-- 4'/, maand) volgt aanstelling tot 

militie-sergeant (toelage boven de bezoldiging -- f 100. — 
'smaands), terwijl na het behalen van het groot militair 

brevet (-- 12 maanden daarna) aanstelling tot militie - 

vaandrig (in rang gelijk met onderluitenant) volgt, waar- 

bij het eerste gedeelte der tegemoetkoming voor eerste 

Uitrusting ad f 200.— wordt toegekend. Alsdan bestaat 

aanspraak op huisvesting als voor beroepsluitenants is 

vastgesteld. 

De verdere opleiding tot Officier-vlieger duurt - 18 

maanden gedurende welken tijd eene bezoldiging van 

f 22.— en een vliegtoelage na het behalen van het waar- 

nemersbrevet (-- 6 maanden na aanstelling tot militie- 

vaandrig) wordt verhoogd tot f 175. — ' maands. 

B. VOOR ONDEROFFICIER- VLIEGER MET 
KORT DIENSTVERBAND 

(duur 7 jaren na voltooide opleiding): 

1. Nederlander dan wel Nederlandsch - Onderdaan : 

2. Leeftijd 18 tot 27 jaren , 

3. Het bezit van het einddiploma Mulo of gelijkwaardig 

diploma: 

4. Een lichaamslengte van minstens 1,65 m. 

Bij den aanvang der vliegopleiding wordt boven de 

soldij, voeding, kleeding en logies een toelage van f 50.— 

per maand genoten, terwijl na het behalen van het klein 

militair brevet (na -- 4'/, maand), v.z.v. nog geen rang 

wordt bekleed, aanstelling tot militie-brigadier volgt, waar- 

bij de toelage wordt verhoogd tot f 75. —j deze toelage 

wordt na het behalen van het groot militair brevet (-- 12 

maanden na het behalen van het klein militair brevet) ver. 

hoogd tot f 140,— 'smaands terwijl als sergeant-kortver- 

bandvlieger een aanvangsbezoldiging van f 185. — wordt 

genoten. 

Duur van het dienstverband zoowel voor Officier - als 

onderofficier-kortverband-vlieger is zeven jaren, na omme- 

komst waarvan een gratificatie van onderscheidenlijk 

f 5000. — en f 3000. — wordt uitgekeerd: aan een deel der 

kortverband-v!iegers zal de gelegenheid worden geboden 

later in vasten dienst bij de Militair Luchtvaart over te 

gaan. 

BELANGRIJKI! 
Zij, die in verband met studieplannen a.a. bezwaren hebben tegen bet normale kort verband van 7 jaar, kunnen in de huidige bijzondere 

tijidsomstandigheden een tijielik verband aangaan van TWEE JAREN of zooveel lan 

VOLLEDIGE OPLEIDING TOT MILITAIR VLIEGER Binnen die twee jaren ontvangen de adspiranten een 

De verzoekschriften tot deze opleidiogen waaruit dient te blijken 

of een verband voor T of 2 jaren wordt gewenscbt, ongezegeld, 

vdbr 15 October a.s. in te dienen bij den Inspecteur der Militaire 

Luchtvaart te Andir (Bandoeng), moeten inhouden : 

Naam, woonplaats, adres, genoten onderwijs, gebuwd of ongebuwd 

(c:g. aantal kinderen): zij dienen vergezeld te gaan van een pas- 

poortfoto, bewijs van goed gedrag loopende over de laat:te 3 jaren, 

Wwaaruit tevens de politieke gezindheid dient te blijken  geboorteacte 

(-bewijs), voor Europeanen een bewijs van Nederlanderschap: voor 

  r als de oorlog mocht duren. 

  

niet - Europcanen cen bewijs van Nederlandsch - onderdaanscbap, 
ijsten en eventusele verdere gegevens Omtrent 

Opleiding, werkkring enz., alsmede van een eigenhandig geschreven 

levensbeschrijving, waaruit ook de familiebetrekkingen dienen te 

diploma's en cijf 

blijkenj voor minderjarigeo bovendiea een door een daartoe be- 

voegde autoriteit belegaliseerd bewijs van toestemming van ouders 

of voogden. Hi-ivoor zijn de juiste modellen verkrijgbaar bij den 

Iospzcteur der weike op aanvraag gratis Militaire Lucbtvaart, 

worden toegezonden. 

N.B. Met afschriften wordt geen genoegen, terwijl onvolledig ingediende sollicitaties niet in behandeling kunnen worden genomen. 
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Radioluisteraars. 
wordt lid van 'den Bond van Radioluiste- 
raars in Nederlandsch-India (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. 
  

  

  

 LUCHTBESCHERMING 
Beveiligt U tijdig!! 

Wj leveren : 

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

RESIDENTIE APOTHEEK 
52. TELEFOON No. 

A5 

  

  

PROTESTANTSCHE .KERK. 

Hollandsche Kerkdiensten. 

14 Sept. Madioeo 9:uur v.m, 
Ds. W. C. de 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 ».m. 
Ds. Ph. van Akkeren. 

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

21 Szpt. T.- Agoeng 5 dur o.m. 
Ds. W. C. de Jong. 

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

Maleische Kerkdiensten, 
H, B. Matulessy. 

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

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

28 Sept. '41 Trenggalek 9 uur v.m. 
T.-agoeng 4 uur oo, m. 

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

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

Pn 

OOST-JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEN 
lederen Zondag, 9 uur v.m. 

Te Kediri (Baloewertistraat), Blitar, 
Toeloergagoeng, Ngandjoek, ea, te 
Paree 7.30 uur n.m. 

Lam 

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 
lederen Zondag. 

    

  

te :i Ie H. Mis 6 uur v. m. 
?e H. Mis 7.30 uur v. m. 
Lof 5.30 uur 0. m. 

te 6 uur v. m. Stille H. Mis 
30 wur v. m Hoogmis 

m. Lof    
1 Javanen 6 uur n.m. 

  

NG NON 
VENDUHOUDER — 

1 TJIANG 
COMMISSIONNAIR 

    

  

MEUBELMAKER 
TRANSPORT — ONDERNEMING 

KEDIRI — Klentengstraat 68 — Telef. No, 107 

Adres voor: 

  
  

Moderne en antieke meubels. 

Staalmeubels en ledikanten ver- 
chroomd of gelakt. 
Tweedehandsche meubels. 

Emballeeren ea transporteeren. 

een mooie tennisbaan voor Dinsdag 

Woensdag en Zaterdag, gelegen 

acbter Srelpersdrukkerij 
t6,— 

p.m. 

Voor Uw meubilair en ontwerpen 

geroutincerde toekangs en eerste kwa- 

liteit meubelhout 

Zeer billiik in prijs en levering met 
garantie, 

gegarandeerd 

goede resultaten. 

Inpakken voor alle plaatsen. 

Voor Uw vendutie 

  

   

     

KEDIRI 

ag
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Baitenlandsch overzicht overgenomen uit het Soer.: Hbid. 

ERIKA DOEN? 

  

Men verwacht order aan de Marine om 

de Amerikaansche scheepvaart te be- 

schermen en voorstel tot intrekking 

van neutraliteitswet. 

  

New York, 11 Sept. (Reuter). De 

correspondeot te Washington van de 

New York Times verklaart 

kelijk, dat president Roosevelt Woens- 

dagavond met Cordell Hul!, Kaox ec 

nadruk- 

Stimson defivitieve planven besprak 

om de Amerikaansche Marine last te 

geven alle stappen te nemen, die noodig 

zija om de Amerikaansche scheepvaart 

te beschermen enom het Congres den 

15dea of 16den dezer bijeen te roepen 

teneinde om berroeping van de neutra- 

liteitswet te verzoeken. 

Het Russische tegenoffensief. 

Moskou, 11 Sept. (Reuter). Het 

Russische nieuwsageotschap Tass meldt, 

dat hevige gevechten gaande zijn bij 

Velinkie en Luki, waar 12.000 Duit- 

scbers en 340 tanks en pantserauto's 

reeds vernietigd zijo. 

De strijd om Leningrad. 

Berlijn, 10 September. (U. P.) De 

speciale correspondent van Unite d 

Press te Berlijo, Griggs meldt: 

Volyens gezaghebbende Duitsche 

bronnen woedt de groote slag om 

Leningrad met onverminderde beftig- 

heid voort. De Russen verdedigen op 

waohopige wijze elken duimbreed 

gronds in de voornaamste verdedi- 

gingswerken der stad. 

Geeo nieuwe berichten werden ont- 

vangen omtrent bet verloop van den 

strijd' te land. Gezaghebbende Duitsche 

kringen verzekeren, dat de Duitsch- 

Finsche opmarsch volgens het plan 

verloopt, terwijl de Duitsche pers 

mzent, dat de Duitsche ring om Le- 

ningrad thans gesloten is binnen een 

straal van 25 kilometer roodom de 

stad. 

Volgens de telegrammen van een 

propaganda-compagoie woeden hevige 

branden aan beide zijden van de 

Newa, waar de Russen v66r bun 

terugtocht alle dorpen en boerderijen 

ia brand hebben gestoken. 

Volgeos de berichten 

andere propaganda - compagnie voert 

het Luftwaffe de laatste dagen zonder 

onderbreking hevige aanvallen uit op 

de wegen de stad. Voorts 

vernielen de Duitsche vliegtuigen sta- 

tions en spoo wegen. 

FEVILLETON 
SPAANSCHE DUKATONS 

(Spanish Doubloors) 

Uit het Engelsch 

van een 

rondom 

  

van 

Camilla Kenyon 

96) 
»Mag ik u even eraao herinneren, 

Mr. Vane, dat wij viet de minste 

resultaten bereikt badden, toen Mr. 

Tubbs, door naar aanwijzingen te 

z0eken, welke door anderen genegeerd 

zijo, 't succes bionen ons bereik ge- 

bracht heeftl Daar Mr. Dugald Shaw 
dus viet geslaagd is... 

«Niet geslaagd!” berhaalde Cuthbert 

100 verontwaardigd, dat ik hem ver- 

baasd aankeek. ,Niet geslaagd! Dat 
is viet mooi van u, om dat te zeggen, 

Miss Browne. Wie heeft het laatste 

daar in die ongelukkize grot gewerkt, 

terwijl iedereen op zija vingers kon 

dat alleer: een stel zeemeer- 
daar een schat had kuaneo 

dan Shaw! 

  

minven 

begraven? Wie anders 

Londen, 1! September (Rcuter). Uit 

Moukou wordt vernomep, dat de helft 

van de 16 Roemeensche divisies aan 

het Oostelijk front verrietigd zijn. 

Duitsche aanval op Moermansk. 

Londen, 11 Sept. (Reuter). Gemeld 

wordt, dat de Duitschers cen aanval 

hebben ingezet io het gebied van 

Moermacsk. 

Het Russische communigue. 

Moskou, 1! Sept. (Reuter). Het 

Russische middagcommunigu€ van he- 

den meldt: Den afgeloopen nacht zetten 

onze troepen de gevechten aan het 

geheele front voort. 

De Britsche hulp. 

Londeo, 11 Sept. (Reuter). Vernomen 

word, dat honderdeo Britsche jacht- 

Vliegtuigen tot dusver naar de Sovjet- 

Unie zija gezonden, terwijl vele reeds 

daar gearriveerd zijo. 

Londep, Il Szpt. (Reuter). De 

Duitschers moeten opnieuw toegeven 

Leningrad oiet gebeel te hebhen om- 

singeld, deels in verband met het feit, 

dat de Finneo de Duitsche bewering, 

dat Duitsche infanterie-troepen de stad 

zouden hebben omsingeld. niet beves- 

tigdeo. - 

De strijd op Woensdag. 

Moskou, 10 September (Reuter). 

Hier volgt de volledige tekst van bet 

Russische commun'gu€ dat hede: te 

middernacbt is uitgegeven: ,In den 

loop vaa den 1020 September zerten 

onze troepen hardnekkig den strijd 

tegen den vijand aan bet geheele front 

voort. Op den Ben September zijn 

59 Duitsche vliegtuigen in luchtge- 

vechten en op vijandelijke vliegvelden 

vernietigd. Wij verloren 27 toesteilen. 

Op den 9ea September deden Duit- 

sche vliegtuigeo verschetdene poagin- 

gen om Leniograd te bombardeeren, 

doch zij werden telkeos teruggedrzven 

door onze lucbtmacbt co bet lucht- 

afweergeschut. 

Te ongeveer 10 uur des avonds 

braken eenige al'een-viiegende Duit- 

sche toestellen door de verdediging 

heen en bereikten, op groote hoogte 

vliegerd, Leninyrad. Ziyj wierpen brand- 

en brisantbommen op verscheidene dve- 

leo vas de stad. Verschillende branden   braken uit in woonwijken. 

Heeft die goeierd niet minsters een 

dozijo keer per dag 't geriskeerd, dat 

hij zijo oek brak, terwijl die mereer 

Caristophers Columbus veilig op 't 

droge zat? Gesteld, dat hij dat graf 
gevonden heeft, omdat bij er met zijn 

suffen kop tegerop geloopen is —dan 
heeft hij in elk geval nog niet de 

grot gevonden en nog vecl minder 

die kist met guineas of hoe dat geld 

van die zeeroovers dan heeten mag. 

Voor mijn part mag Mr. Tubbs op 
dien grafsteen op zijo duim gaav zit- 

ten zuigen. Ook zonder zijn goeie hulp 

zullen wij best de grot vinden, wat jij, 

Shaw?” 
»Mr. Vane”, antwoordde Violet, 

nog steeds met datzelfde tikje eerbied 
io haar stem, ,ik veronderstel, dat u, 

als lid van de Britsche aristocratie, 

eike geldelijke kwestie noodzakelijker- 
wijs met andere oogen moetzien, dan 

diegenen van ons, middenstanders, die, 

jammer genoeg voor onze fijoere ge- 

voelens, door onze omstandigheden 

met de harde feiten van het gewone 

dagelijksche leven kennis hebbeo moe- 

ten maken. Uw vriendscbappelijk ge- 
voel ten opzichte van mr. Shaw bevat 
loyauteitsfactoren, welke mija volle   
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Ooze luchtmacht en het luchtaf- 

weergeschut vernietigden 31 Duitsche 
vliegtuigen aan de toegangswegen tot 

Leningrad, boven de stad en op vij- 

andelijke vliegvelden.” 

De huidige strategische situatie. 

Londeo, 11 Sept. '(Reuter). In ge- 

zagbebbende krirgsn te Londen wordt 

gemeld, dat er aanwijzingen zijo, dat 

de Duitschers een aanval hebben in- 

gezet in het Russische gebied vaa 

Moermansk, ver in het Noorden. 

Op het oogenblik is het nog niet 

mogelijk te zeggev, hoe de 

verloopt en waar bij precies plaats- 

heefr, 

Bijzonderheden zullen mogelijk later 

wordeo bekendgemaakt. De aanval 

mogelijk op schaal 

uitgevozrd en komt vermoedelijk uit 

Westelijke richting. 

De situatie rondom Leningrad is 

ongewijzigd gebleven. Ia het Zuiden 

van den centralen van het 

Duitsche stoot 

ia Zuidoostelijke-richting vao Gomel 

aanval 

wordt groote 

sector 

Oost-front scheen de 

vooruitgang te maker. 

Deze stoot schijot samen te gaan 

met den Russischen tegenaanval. Het 

scbijvt dus dat tegelijkertijd 

Offensieven gaande zijn. De situatie is 

twee 

verward, 

Het is nog te vroeg om te zegger, 

wat er za! gebeuren, doch wanneer 

de Russen vooruitkomer, zullen de 

Duitschers zich mogelijk uit de voeten 

moeten maker. 

Moskou, 11 Sept. (Reuter). Een 

hevige strijd & gaarde in de richting 

van Velikio Luki, 200 kilomater ten 

Noordwesten aldus 

meidt bet officieele Russische nieuws- 

agentschap Tass, dat dit bericht oot- 

van Smolensk, 

leent aan de ,Krasvsja Swesda”. 

H-t Tass-agentschap voegt bieraan 

dat Roode 

legzr de viiaod zware verliezen toe- 

brengen. Grdurende de laatste 24uren 
vervietigdeo de Russische luchtmacbt 

en landtroepen rum 12.000 Duitsche 

manschappen en officieren, 340 tavks 

ea pantserautos, 140 kavonnen en 

400 vrachbtauto's, terwijl 47 vijande- 

lijke vliegtuigen omlaag werden ge- 

schoten. 

Het blad maakt er ook melding 

van, dat het offensief dat eevige da- 

gen geleden door de Russiscbe troepen 

van bet 

toe, ecnheden van het 

in den Kresntenga - sector 

front werd ingezet, met succes ver- 

loopt. 

De vijand—aldus het blad—biedt 

hardoekkigea tegeostand, doch wordt 

niettemin teruggedreveo, hierbij zware 

verliezen lijdend, 

»Tijdens de laatste gevechten heb- 

ben strategisch 

be'angrijk puot veroverd eo een heel 

vijandelijk bataljoo in de 

pan gehakt”, aldus besluit het blad, 

onze troepen een 

iofanterie 

bewondering kebben. Maar daarente- 

gzo eischen wij van u, dat u ons 

enthousiasme ten opzichte van Mr. 

'Tubbs, aan wiens overgroote “schran- 

derheid wij het te danken hebben, dat 

we, wanneer we willen, de hand op 

den langgezochten schat kusnen leg- 

gen, zult eerbiediger." 

Voor den eersten keer 
Shaw nu zelf het woord. 

nam mr. 

"Miss Browne, volgens mij is de 
voorstelling, welke u van de zaak 

geeft, niet juist. Wat bet zoeken naar 
den schat betreft, kan ik met een 
gerust geweten zeggen, dat ik tot 

dusver mijo best gedaan heb en, dit 

behoeft zeker geen betoog, dat ik 
mijo best zal blijven doen. Als mr. 
Tubbs ons zija ipformaties alleen in 
ruil voor een zekere som gelds wil 

geven — wel, dan mag bij vas mij 

zZija informaties voor zich houden. 
We zija geen steek siechter uit als 

voor deze guaestie—en toen stond bij 

u toch ook vasr, dat we succes zou- 
den hebber, Ea wat mezelf betreft, 
ma'am, ik houd u aan onze oorspron- 

kelijke overeeokomst. Ik zal op de- 
zelfde manier, welke we tot dusver 

  

Het Russische tegenoffensief 

Londen, 10 Sept. (Reuter), Terwjji 
het Sovjet-Russische communigu€, dat 

heden te midderoacht werd uitgegeven, 

slechts spreekt van een Voortzetting 

van de hevige gevechten langs het 
geheele front, wordt thans gemeld, dat 

de troepen van maarschalk Timosjerko 

in het offeosief zija op drie punten 
langseea 300 kilometer lang front, dat 
zich uitstrekt van een punt 65 kilometer 
ten Noordoosten van Smolensk tot 
aan Gomel, dat 275 kilometer ten 

Zuid -0osten van die stad gelegen is. 
Het Duitsche 
hedenavond 

nieuwsbureau sprak 

van Sovjet - Russische 
aanvallen ten Noordoosten van Smo- 
lensk, ofschoon vit Russische broo geen 

berichten omtrent deze operaties wer- 
den ontvangen, Het nazi-propaganda- 

agentscbap beweert, dat deze aanvallen, 

»welke werden uitgevoerd met volle 

bataljoossterkte” en ondersteund wer! 
den door tanks, zijn doodgeloopen. 

Intusschen meldt een oorlogscorres. 

pondent van bet orgaan van het Roode 

leger, de Krasnaja Swesda, dat het 
krachtige Russische tegenoffensief, dat 
leidde tot de herovering van Yelnya, 
voortduurt. Hij verklaart, dat de pazi's 

werden teruggeworpen over de rivier 

»N”, waarbij 4000 man verdronken 

en 238 tanks en 50 viiegtuigen ver- 

nietigd werden. 

In een telegram van het front aan het 
Tass-agentscbap wordt melding ge- 
maakt van een Sovjet-Russischen tegen- 
aanval te Gomzl, Het telegram meldt, 
dat de lijken van duizenden Duitschers 
op het slagveld werden achtergelaten, 
terwijl 47 tanks, Il kanonneo en 96 
vracbtauto's vernietigd werden. 

De Roemenen krijgen klop 
Moskou, Il Sept. (Router). Eeo | 

aanvullend Russisch commun'gue zin- 
speelt op geslaagden tegenstand aan 
de Roemeensche troepen bij de toe- 
gangen tot Odessa. In een geval ver- 
nietigde een Russisch regiment meer 
dan 20 Roemeensche tanks en dreven 

    

Het slagveld van Odessa 
Ziirich, 11 Sept. (Reuter). Het Ita- 

liaansche dagblad Ambrosiano schrijft: 
»Oglessa is een van de verscbrikkelijkste 
slagvelden in de geschiedenis. 

De grond is bedekt met lijkeo, als- 
mede kadavers vao paardeo en andere 
dieren, omgevallen vrachtauto's, acbter- 
gelaten kanonneo en onbeweeglijke 
tanks. 

Men hoort het gejammer van de 
gewonden, luider en doordringender, 
dan het geratel van de machinege- 
weren en het ontploffen der bommen. 

Dit hebben we meer gehoord 

Londen, 11 September (Reuter). Uit 
Berlija worde vervomen, dat volgens 
een mededeeling van het Duitsche 
opperbevel ,,de offensieve operaties in 
het Oosten met succes verloopen.” 

  

Russisch- Italiaansch 
luchtgevecht 

Moskou, 11 Sept. (Reuter). Het 
eerste luchtgevecht tusschen Russische 
en Italinansche vliegers heeft als re- 
sultzaat opgeleverd, dat drie van de 
tien Italiaaosche vliegtuigen, waaruit 
de formatie bestond, werden neer- 
geschoten. Het gevecht bad plaats 
boven bet gebied van den Dnjepr. De 
Italianen vlogen in Caproni-jacht- 
Vliegtuigeo en waren van plan deze 
toestellen als bommenwerpers te ge- 
bruikeo. 

. Iran 

Britsch - Russische controle 
Op vitale verbindingen, 

Simla, 11 Szpt. (Reurer). Verklaard 
word, dat de Britten en Rrssen in- 
gevolge de overeenkomst met Iran 
ContiGlez verkregen over vita'e ver- 
bindingen in Iran, ioclusief den belang- 
rijken traos-Iraanschen spoorweg. 

De as-onderdanen worden 
geinterneerd, 

Londen, 11 Sept. (Reuter). Vernomen 
wordr, dat de tijd van 48 urer, dcor 
de Britsche en Russische autoriteiten 
tozgestaan voor uitleverirg van de 
Duitsche onderdanen in Perz& thavs 
is verstreken en dat de Duitsche en 
Italiaansche onderdanen tbars worden 
bijeengedreven en naar de voornaam- 

ste centra in Iran overgebracht. Zij 
zullen vermoedelijk in Perzi# worden 
@fioterneerd doch de mogelijkheid, dat 

zij paar Britsch - Indi& zullen worden   de Roemenen op de vlucht, getranrporteerd is olet uitgesloteo. 
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: 
gevolgd hebben, voortgaan, om naar 

den schat te z0oeken." 
»Een oogeoblik", antwoordde Mis- 

Browne uit de hoogte. Sinds descher- 

mutseling tusschen haar eo mr. Shaw, 
waarbij ec sprake was geweest van 

de waarzegster van Dumbeedykes, 
was haar houding tegenover onzen 

leider nooit anders dan uit de hoogte 
geweest. ,Fen oogenblik. Ga je even 
mee, Jane, —en u ook, mr. Tubbs”. 

Met hun drie#o liepen ze voort tot 
op cen plek onder de citroenboomen, 

waar ze buiteo gehoor waren: daar 
bleveo ze staan, met hun ruggen paar 

ons toe en hun hoofden bij elkaar. 
Nu was de kust voor mij vrij. 

Violet had zeif voorgesteld om de 

oorsprovkelijke overeenkomst — plus 

bet codicil, waarin vastgesteld was, 

dat ik, Virgisia Harding, buitengeslo- 
ten was van eevig aandeel io den 

schat—te vernietigen. Nu was er slechts 
&£o ding noodig, om 't vervullen van 

miju wenschen mogelijk te maken: 
Dugald Shaw moest, al was 't slechts 
schijobaar, op de planven van de beide 

leidsters ingaan. Zou hij dat willen 
doen—alieen omdat ik het hem vroeg?   Want tijd voor uitleg was er niet—   

Polywog pasta in vasten en vloeibaren toestand, versch 
en tegen scherp corcurreerende, dus 

beneden Soerabaiaprijzen, 
te leveren. 
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hij moest me op mijn woord vertrou- 

wen. 
Ik sprong op en liep z00 hard ik 

kon naar de beide mannen, die met 

huo rug naar bet kamp mistroostig 
den kant van den baai op stonden 

te staren. Bij mija nadering keerden 

ze zich tegelijik om, keken verbaasd 

Daar mija opgehever, warm gezicht. 
»Mr. Shaw”, fluisterde ik snel, 

»doe wat Miss Browne wil.” In mija 

opwinding legde ik mija hand op zija 
arm. Overbluft keek hij me aan, 

nToe, doe 't, — doe 't asjeblieft”, 

drong ik aan. ,Als u weigert, loopt 
alles mis!” 

De verbaasde uitdrukking vao zijo 

gezicht verdween: alles verstrakte zicb, 

Om zijn mond kwamen ee» paar harde, 

bittere lijneo. 

"Niettegenstaande dat, blijf ik wei- 
gereo", zei hij sarcastisch. 

Wordt vervolgd.  
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