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STADSNIEUWS 

MEDEDEELING. 
In verband met de vele mutaties 

hler In onze stad Kediri, hebben we 

met Ingang van hedenonze oplage 

vermeerderd, om aan verschillende 

gGoachte Ingezetonon onze krant, die 

weldra haar jubileum za! vieren, 

alis proofnummer aan te bieden. 

Indion na eon maand geen retour- 

zending of bericht Is ontvangen 

worden dere automatisoh sfs onze 

abonnb's Ingeschroven. 

Administratie 

KEDIRISCHE COURANT. 

  

  

  

Herziening wegen- 

classificatie. 

De gemeenteraad is dit jaar over- 

gegaan tot een bherzieniog van de 

Classificatie van de wegen, aangezien 

de bestaande indeeling niet meer in 

Overeenstemming was met de belang- 

rijkheid van de wegen door bijbou- 

wingen van de laatste jaren en ver- 

beteringen van de wegen, afvoerleidio- 

yen en uitbreiding van de straatver- 

lichting. Deze classificatie is noodig 

ingevolge dz bepalingen van de straat- 

geldbelastingverordening, die namelijk 

voorschrijven, dat voor de berekening 

van de belasting de wegen naar de 

mate van hun belangrijkbeid, bij be- 

sluit van den gemeenteraad, moeten 

Worden verdeeld in dier voege, dat 

de meest belangrijke wegen worden 

gerangschikt in de eerste klasse. De 

laatste herziening van de classificatie 

der wegen heeft plaats gebad in het 

jaar 1934. 

De Dobostraat (bet gedeeite van 

de vroegere Aloon Aloonstraat tus- 

schen den viersprong bij de Javascbe 

bank en den viersprong bij Soember- 

boor), welke deor de groote verbou- 

wingen in de laatste jaren in belang- 

rijkheid is toegenomeo, is thans ia de 

cerste klasse ondergebracbt (vroeger 

de tweede klasse). Tot de eerste 

klasse behoort verder alleen de Hoofd- 

straat, aangezien de Residentsweg, 

die vroeger tot eo met het perceel 

van bet plaatselijke kantoor van de 

Algemeene Volkscredietbank in de 

eerste klasse was ondergebracbt, zoo 

weinig verschil vertoont met de Ma- 

djenangstraat (tweede klasse), dat 

eerstgenoemde straat beter in de 

klasse- van de Madjenangstraat kon 

Wworden ondergebracht. 
Het betreft hier overigens slechts 

twee belastingplichtige perceelen. 

Tot de tweede klasse behooren 

(behalve de geheele Residentaweg) de 

Insulindestraat, de Ripgiosirabstraat, 

de Semampirstraat vanaf de Brantas- 

brug tot de poort bij de Europeesche 

begraafplaacs, de Baloewertistraat van- 

af dea driesprong Semampirstraat 

tot de Insulindestrdat, de Stationsstraat, 
de' Ngadisimostraat, de Madjenang- 
straat, de Slachthuisstraat, de Djaga- 

lanlorstraat vanaf den viersprong bij 

Soemberboor tot den spoorwegover- 

gang en de Parkweg. 

Het gedeelte van de Baloewertistraat 

vanaf de Bioscoopstraat tot de Semam-   

pirstraat behoorde tot nu toe tot de 

derde klasse, doch er bestaat thans 

geeo aanleiding meer om de Baloewer- 

tistraat te splitsen in een tweede en 

cen derde klasse gedeelte. Voorts is 

het gedeelte van de Klentengstraat 

vanaf de Hoofdstraat tot de Pasarpon- 

straat, dat tot de tweede klasse be- 

hoorde, de 

straat (op initiaticf van cen der raads- 

leden) in de derde klasse ondergebracht: 

ook hier bestaat geen reden meer tot 

evenals rest van deze 

splitsing. 

Tot de derde klasse behooren (be- 

halve de geheele Kientengstraat) de 

Bandarstraat vavaf het perceel van de 

Afdeelingsbank Zuidwaarts tot aan de 

brug bij het ziekenhuis Gambiran, de 

Dandanganstraat vanaf de Baloewerti- 

straat tot aan de Ngadisimostraat. de 

Bandjaraostraat, de Kampongdalem- 

straat vanaf de Alooo-Aloonstraat 

Oostwaarts tot den spoorwegovergang, 

de Pasarponstraat, de Kradenanstraat, 

de Setonogedongstraat, de Kromme- 

straat, de Sembodjavstraat, de Pake- 

lanstraat, de Malangstraat, de Pasar- 

paingstraat, de Djojobojostraat vanaf 

de Ringinsirahstraat tot aan de Djaga- 

lanlorstraat ea de Aloon Aloonstraat 

vanaf den viersprong bij Soemberboor 

Zuidwaarts tot aan den Pasar Aloon- 

Aloon. 
Tot de vierde klasse behooren alle 

overige bij de gemeente Kediri in be- 

beer zijnde opeobare wegen en straten, 

z00omede Il 'thans bij de gemeente in 

onderhoud zijode kampongwegen, oa- 

melijk de Sekartadji. 

Kemasan, "Anggrevi. Amidjojo, Pandji, 

Sindoero, Kilisoetji, Wanengpati, Pan- 

djoenan en B. P. M.-straat. Deze kam- 

pongwegen dienen in de straatgeldbe- 

lasting te wordeo betrokken, aangezien 

de gemeente de wegen heeft verhard, 

terwijl zij voorts heeft zorg gedragen 

voor een goede afwatering en verlich- 

ting. 

Goenoengsari, 

Nieuwe busdienst. 

Maandag, 15 September opende de 

N.V. Autohandel en Verkeersmaat- 

schappij Oost-Java, waarover de heer 

Tan Koen Liong hier ter plaatse het 

beheer voert, een autobus - sneldienst 

'Toeloengagoeng — Soerabaja. Voor- 

loopig moet er nog te Djombang wor- 

den overgestapt, doch er zija onder- 

handelingen gaande om een doorgaande 

verbinding mogelijk te make». De duur 

van de reis bedraayt ongeveer 3”, 

uur, terwijl de eerste bus uit Toeloeng- 

agoeng op denzelfden tijd als de snel- 

treio te Soerabaia arriveert. Aao den 

bouw van het nieuwe autobus-station 

op het terrein van den voormaligen 

centralen pasar albier wordt hard ge- 

werkt: ook Paree en Djombang krijgen 

de beschikking over een behoorlijk 

busstation, verder worden te Toeloeng- 

agoeng nog besprekingen gevoerd met 

het regentschap over het plaatseo van 

een goede wachtgelegenheid. 

Het personeel van de maatschappij 

Oost-Java werd zoojuist verblijd met 

de mededeeling, dat de salarissen met 

Ingang van 1 September jl. verhoogd 

zijn over de geheele linie tea wel die 

van de controleurs met 15”/2 en die 
van chauffeurs, daggelders enz. met 

10”/2-   

Wijziging verordeningen. 

Naar aanleiding van de verzoeken 

Oom vrijstelling van vermakelijkheids- 

belasting ten behoeve van het Roode 

Kruis, het Konicgia Wilbelmina Fonds 

eo andere natiovale steunfondseo, ont- 

stonden er moeilijkheden, omdat in de 

betrekkelijke verordeningen slechts de 

mogelijkheid wordt geopend om vrij- 

steiliny van de v rmakelijkheidsbelas- 

ting te verleemen voor liefdadige doel- 

einden, indien die liefdadigheid uit- 

sluitend of voor ee b:langrijk gedeelte 

ten goede komt aan het betrokken 

ressort. 

Deze gedragslijn stond strikt geno- 

men niet tor, dat voor vermakelijk- 

heden ten bate van de oorlogsslacht- 

in Nederland (het Koningio 

Wilbelmina Fonds), dan wel van bet 

Nederlandsche Roode Kruis belastirg- 

vrijstelling werd verleend. 

Hetzelfde gold voor bet Weerbaar- 

heidsfonds en de andere oorlogsfondsen, 

aangezien deze niet ten doel hebben 

»liefdadigheid”. - 
Teneinde ook voor de vermakelijk- 

hedenten bate van genoemde vereeni- 

gingen en instellingen vrijstelling van 

belasting te kuanen Xrleenen,-is de 

Verordening op de verjmakelijkheidsbe- 

lasting Io dier voege gewijzigd, dat be- 

lastingvrijstelling ook kan worden ver- 

offers 

leend in bet algemeen belang en ten 

behoeve van nationale steunfondsen. 
Als gevolg van cen verordening van 

den Legercommandaot, 

verbod is uitgevaardigd om, zonder 

waarbij een 

daartoe gerechtigd te zijn, vuurwerk 

af te steken, waardoor practisch de 

geheele handel in vuurwerk en meer 

speciaal de detailhandel is stilgelegd, 

is het noodig geworden eeo wijziging 

aan te brengeo in de vuurwerkbelas- 

ting-verordening, omdat io de veror- 

dening niet voorzien was in een even- 

tueele .teruggave of vrijstelling van 

deze belasting. Er is thans een af- 

zonderlijk artikel opgenomen van den 

navolgende bijzondere 

gevailen, waarin het bepaalde in deze 

verordening tot onbillijkheid 

heeft geleid of zou leider, kan het 

college B. & W. op daartoe strek- 

kend verzoek geheel of gedeeltelijk 

teruggaaf of vrijstelling der belasting 

verleenen”. De redactie van dit artikel 

maakt het mogelijk, dat tevens vrijstel- 

ling wordt verleend, ivdien b.v. de be- 

lastiogplichtige io den loop van bet 

belastingjaar overlijit en zijn handel 

niet wordt voortgezet, dan wel dat bij 

het ressort verlaat. De verordening 

van den Legercommandant beeft uit- 

sluitend betrekking op het'ontsteken 

van vuurwerk, doch viet op den han- 

del. 

Tegelijkertijd met deze wijziging van 

de verordeving is tevens een bepaling 

opgenomen omirent het beroep tegen 

de betaling. 

inhoud: ,ia 

grove 

  

Congres L. I. B. 
De Landelijke Inkomsten Bond zal op 

den 24/25 October as. haar Congres 

houden in de Indonesische 
Societeit Panti Soeko aan de Ba- 
lowertistraat. De hcer R. Pandji Soe- 

roso, lid van de Volksraad en Voor- 

zitter van genoemde vereeniging zal 

albier komen, om de vergaderingen te 
leiden. We komen bier nader wel op 
terug. 

albier   
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Afscheidsavond Jahdi. 

In verband methet vertrek van den 

heer Jahdi naar Djokjakarta, 

hij te werkgesteld zal worden aan 

de Neutrale H. I. S. aldaar, werd 

op Zondagavond j.!. een afscheids- 

avond aangeboden door verschillende 

vereenigingen alhier. Deze vond plaats 

in bet Mobammadijah-schoolgebouw 

aan de Ringinsirabstraat. Verscheidene 

afgevaardigden van de vereenigingen 

hebben gesproken om den vertrekkende 

te bedanken voor de diensten, 

hij bad gedaan voor genoemde ver- 

eenigingen. 

alwaar 

welke 

Tenniswedstrijden. 

Wij laten bier onder de uitslagen 

volgen van de jaarlijksche onderlinge 

wedstrijden van den Kedirischen Ten- 

nis-bond. Opvallend was het groote 

aantal 3 set-partijen, waardoor de af- 

werking van het programma eenige 

stagoatie ondervond. De wedstrijden 

werden voortgezetop Zaterdag 13 en 

Zondag 14 September. 

Dames-enkelspel: mevr. Moesto— 

Mevr. Hogenraad 6—2, 6—0: mevr. 

Lentze—mevr. Jatmo 6— 1, 3—6 en 6-4. 

Dames-dubbelspel: mevr. Charlouis/ 

mevr. Claussep — mevr. Hogenraad/ 

mevr. Najoan 6—8, 7—5 en 7—5: 

mevr. Heyblom/mevr. Moesto—mevr. 

Van Vliet/mevr. Hogenraad 6—1, 6—1. 

G:mengd-dubbelspel: mevr. Moesto/ 

de heer Kwee—mevr. Dekker/de heer 

Walstra 6—0, 6—1: mevr. Ciaussen/   

de beer Heyblom—mevr. Van Vliet/ 

de heer Simon 6—2, 2—6 en 0—4: 

mevr. Hogeoraad/de heer Burlage — 

mevr. Najoan/de heer Najoan 7—5, 

7—5j mevr, Moesto/de heer Kwee— 

mevr. Heyoiom/de heer Van den Eeck- 

hout 6—1, 1—6 ea 6—2j mevr. Poer- 

no/de heer Poerno—mevr. Hogeoraad/ 

de heer Burlage 6—0, 6—2. 

Heeren-enkelspel A: de heeren Soe- 

wito—Van den Eeckhout 5—7, 6—3 

en 6—1, Wijo — Hogenraad 6 — 4, 

10—8 : Soemadi Hoerip — Burlage 6—4, 

6—1j Soewito—Simon 6—3, 6—3. 

Heeren-enkelspel B: de heeren Ho- 

genraad—Bezoet de Bie 6—4, 6— 1, 

Dimjadi—Ong A Swie 3—6, 3—6 en 
6—1: Verhagen—Yap 0-3, 0—1. 

H-eren-dubbelspel: de heeren Van 

den Beckhout/Kwee — Burlage/Bezoet 

de Bie 6—0, &—0, Hogemraad/Najoan 

— Heyblom/Walstra 6—3, 6—2: Soe- 

madi Hoerip/Poerro—Soewito/Simon 

6-4, 7—5. 

Sport. 

Openbare Athletiekwed- 

strijden 

Zooals eerder vermeld, vonden op 

Zondagmorgen j.|I. de operbare athle- 

tiekwedstrijden plaats, welke georgani- 

seerd waren door de Kedirische Sport- 

Het aantal deel- 

nemers was wel bevredigend. Verschil- 

vereeniging alhier. 

lende athleten, afkomstig van Blitar en 

Toeloengagoeng, hadden er aan deel 

VENDU - & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS 

KEDIRI — Telefoon 250 
  

J.G.W. DEKKERS — 

VENDUTIE 

Op Vriidag, 19 September 1941 tco huize van den WelEd. 

Heer A.H. BRANDT 

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

Het Sublieme Fransche meesterwerk 

RICHE TU 
I6 en Woensdag 17 Sept. 

sLA GRANDE ILLUSION.” 

  

EATER — 
Met de bekende karakterspeler ERICH VON STROHEIM, bijgestaan door DITA PARLO — JEAN 

GABIN e.a. 
Eso machtig epos vas Oorlog eo Vrede ! 
Een film die U van begin tot eind in voortdurende spanning houdt! 

Voor alle leeftijden ! 
  

Donderdag 18 t/m Zaterdag 20 Sept. 
Metro's machtige, millioeoendoliar - film 

sNORTHWEST PASSAGE." 
(De Weg Noord West) 

Verfilmd in ademlooze pracht, geheel in Magnifieke kieuren Hoofdrolvertolkers de groote karak- 
teracteur SPENCER TRACY — ROBERT YOUNG — WALTER BRENNAN — RUTH HUSSEY e.v.a. 

Een thema, dyoamisch van actie. .. 
man tot tranens toe te beroeren .... : 

Mannen die leefden met den dood en het gevaar . .. voor de vrouwen die hunkerend op hun liefde wachtten! 
Komtallen dit machtig grootsch filmwerk zien 1 

Voorafgegaan door: Het WEKELIJKSCHE OORLOGSNIEUWS, 

.en dat toch de macht bezit het innerlijke van iedere vrouw en 

  NI 

genomen. Hetaantal toeschouwers was 

boven verwachting groot, eep bewijs, 

dat het sport - enthousiasme in Kediri 

toch groot is. We laten hieronder de 

uitslag volgen : 

Kogelstooten 

le Prijs: hr. Bussenius . . (11,90 m.) 

2de ,, hr. Haccao. ..(10,05) m.) 

Hoogspringen 

le Prijs: hr. Haccao. ...( 1,60 m.) 

2de . hr. Boedisoesetijo( 1,55 m.) 

Speerwerpen 

le Prijs: hr. Bussenius. . (51,40 m.) 

2de , kr. Soewandi.. (41,11 m.) 

Verspringen 

le Prijs: hr. Tadjib Ermadi (5,635 m.) 

2e br. Hermani. . . . (5,41 m.) 

100 Meter-Loop 

le Prijs: br. Matlahdji (12,25 sec.) 

2de ,, br. Hermavi.. (13 sec.) 

Discuswerpen 

le Prijs: hr. Bussenius . . (31,55 m.) 

2de , hbr. Soewandi.. (26,71 m.) 

Zoowat om half twaalf waren de 

wedstrijden geeindigd. De Voorzitter 

der K. S. V., Mr, Boedisoesetija dankte 

de deelnemers en allen, die medewer- 
king hadden verleend voor deze open- 

bare wedstrijden, waarna de Regent 

van Kediri de toegekende prijzen uit- 

reikte. 

RICHE THEATER. 

Dinsdag 16 en Woesdag 17 Sept. 

Gong-film Subiiem Meesterwerk 

»LA GRANDE ILLUSION” 
(De groote Illusie) 

met Erich voo Stroheim — Dita Parlo 

— Jkan Gabin e.a. spelers van naam 

Beo machtig epos van oorlog ea 

vrede Geweldig! Boeiend! Verrassend ! 

MAXIM THEATER. 

Woensdag 1T en Donderdag 18 Sept. 
Gong-film mooie Hollandsche Schlager 

»VADERTJE LANGBEEN” 

met in de hoofdrollen: Lily Bouwmees- 

ter — Paul Storm — Aaf Bouber — 

Lau Ezerman — Lies de Wind — Sara 

Heyblom e.a. artisten van naam. 

Een pracbtig filmwerk, doorweven 

met humoristische momenten. Zie Lily 

Bouwmeester op haar best! U zult 
Uw hart ophalen, bij het zieo van 

deze goote en alom toegejuichte Hol- 

landsche film !!   

  

  

Voor alle leeftijden !! 

MAXIM THEATER 
7 en Donderdag 18 Sept. 

, 2 ig , cc Gong's mooie Hollandsche fiimschlager »YVA ERTJE LANG EEN. 

Met de bekende Hollandsche artistep LILY BOUWMEESTER—PAUL STORM e.v.a. goede krachten. 
Een groote en alomtoegejuichte Hollandscbe film, die niemand missen mag! 

Vriidag ID tm Zondag 2! Sept. 
Universal dol- komische en vroolijke musical 

sSIX LESSONS FROM MA 
Met de Mexicaansche ,,Spitfire” LUPE VELEZ in de rol van Madame La Zooga. 
Een dolamusante film, waarvan de aantrekkelijkheid nog wordt 

en de vlotte muziek, die er door heen gewerkt zija. 
Voor een genoeglijke bioscoopavond is deze van vroolijkheid bruisende musical het juiste programma. 

  

. LA ZONGA.“ 
verhoogd door de vele pittige songs 

KONINGINNEDAG TE KEDIRI 

Het openbaar gehoor 
  

(Slot 

Hoog Geachte Pangeran! 

Ik zouop dezen voor U 200 gewich- 

tigeo dag een groot verzuim makeb, 

indien ik niet tevens zou memoreeren 

het groote aandeel, dat Uw echtgenoote 

in dit alles beeft gehad, de Raden Ajoe, 

die al die jaren aan Uw zijde heeft 

gestaan om liefen leed met U te deelen. 

Het werk, verricht door haar, stil eo 

op den acbtergrond, hoewel van andere 

orde dan Uw werk, was niettemin 

onmisbaar voor datgene wat thans door 

U bereikt is. 

Hooggeachte Pangeran! 

Ik bener trotsch op met U te mogen 

samenwerken en daarom is het voor, 

mij zulk een groote eer en daarnaast 

zulk bijzonder geroegen om U in de 

eerste plaats de gelukwenschen over 

te brengen van de Hooge  Regeering 

ea van deo gouverneur van Oost-Java 

met deze z00 hooge Koninklijke onder- 

scheiding, maar niet minder hartelijk 
gemeend ziju de wenschen, welke ik 

U namens alle Bestuursambtenaren in 
deze residentie aanbied. 

Pangeran ! De ambtenaren vas het 

regentschap Toeloengagoeng met mij 

hadden op dezen dag z00 gaarne U 

willen aanbieden het modeleereteeken. 

Het is ons niet mogen gelukken dit 

alsnog te krijgen en daarom zal ik er 

straks mede moeten volstaan met U 

het kleinere mnodel-eereteeken op de 

borst te bechten. 

Ik doe zulks echter niet eerder dan 

dat ik naast onze goede wenschen de 

hoop heb uitgesproken, dathet U ge- 

geven moge zijn nog vele jaren in goede 

gezondheid temidden vao Uw gezin te 

mogen voortarbeiden tot heil van Land 

en Volk van bet regentschap Toe- 
loengagoeng. 

Vervolgens verzoek ik naar voren 

te treden. 1 

U! Dr. Raden Soemantri, Gouver- 
nements lndisch Arts te Blitar. 

Doter Soemantri! 

Bj besluit van den Hoofdinspecteur, 

Chef van den Burgerlijken Geneeskuc- 

digen Dienst van 22 Augustus 1911 

No. 5093 werd U aangesteld tot Gous 

vernements Indisch Arts. 

  

volgd). 

Vanaf bet jaar 1924 was U werk- 

zaam te Blitar eb sedert 1 Januari 1937 

werd U bij de overdracht der zieken- 

zorg aan de autonome ressorten ter 

beschikkinggesteldvandestadsgemeente 

Blitar. 

Dr. Soemantri! Het is thans het 
tijdstip, waarop U den Lande 30 jaar 

trouw en ijverig heeft gediend. 

U heeft zich steeds doeo kennen als 

een ernstig en plicbtgetrouw medicus, 

die vol zorgen toewijding optrad voor 

de belangen van Uwe patitnten en die 

dag evo nacht klaar stond om daar, waar 

zulks noodig was, Uw hulp te verleenen. 

Het leven en werken van een dokter 

is niet altijd zichtbaar voor bet publiek, 

het is geen timmeren aan den oper- 

baren weg. 
Daok zij Uw karaktereigenschappen, 

wetenschappelijke kennis 

droten ijver is de bevolking van het 

regentschap Blitar vertrouwd geraakt 

met de Westersche medische behandel 

ling, waarvoor U eeo duurzame belang- 

stelling heeft gewekt. 

De dankbaarheid van Uw duizenden 

patif#nten, die nimmer tevergeefs een 

en onver- 

beroep op U dedeo, moge voor U een 

genoegdoening en een aansporing zija 

op den reeds ingeslagen weg voort 

te gaan. 
Ondaoks Uw zeer drukken werkkring 

vond U nog tijd en gelegeoheid Uw 

kenvis in dienst te stellen van het Roode 

Kruis en E.H.B.O. door het houden 

van cursussep, terwijl U tevens een 

belangrijk aandeel beeft in de werk- 

zaambedeo van het consultatiebureau 

van de S.C.V.T. 

Hetis voor mij dan ook een groote 

ecer ombier bekend te maken, dat het 

der Regeering behaagd heeftU op grond 

van Uw nauwgezette plichtsbetrachting 

en Uw bijzondere toewijding voor Uw 

ambt gedurende de afgeloopen dertig 

jaren de kleine gouden stervan trouw 

en verdienste toe te kennen. 

Aan den fg. Burgemeester van Blitar 

zouik willen verzoeken U bet eereteeken 
op de borst te hechted. 

Aldus Dr. Soemantri! 

Dan rest mij thans nog U van har- 

te geluk te wenscben met deze bij- 

1 ven 

  

zondere onderscheiding en spreek ik 

daarbij de hoop uit, dat het U gege- 

moge nog vele jareo in 

goede gezondheid te midden van Uw 

gezin werkzaam te zija in het belang 

zijo 

yan de bevolking van het regentschap 

Blitar. 

Mijjne dames en heeren. 

Tenslotte moge ik mededeelen, dat 

nog aan &€n persoon in deze residen- 

tie de groote zilveren ster voor trouw 

verdienste werd toegekend, met 

name Ngabdoelmoepit, 

Watoelimo, 

Toelozngagoeng. 

en 

aan 

naib van regentschap 

Saiki naib kalilan madjoe 

perloe anampani gandjaran 

maoe. 

Ngabdoelmoepit, naib Watoelimo, 

district Kampak, regentschap Toe- 

loengagoeng. 

Sarana kekantjingan Inkang Witjak- 
sana Kangdjeng Toean Besar Gou- 

verneur-Generaal ing Hindia Neder- 

land tanggal 22 Augustus 1925 No. 14 
naib woes kapareng pivaringan gan- 

djaran bintang perak tjilik, amratan- 

dakak&e manawa naib setia toehoe 
bindakak€ koewadjibane. 

Naib wektoe iki nindakake koewa- 

djiban 

poeloeh 

maoe 

teloe 

taberi, setia lap ngati-ati. 

woes loewig patarg 

tahoen, oega sarana   

Kang mangkono maoe woes sames- 

tin€ mavawa naib kapariogan gandja- 

ran bintang p€rak gede iki. 

Moegi Kamgdjeng Pangeran karsaba 

maringake bintang poeniko ing dada- 

nipoen naib Watoelimo, Ngabdoel- 

moepit. 

Miine dames eoheeren. 

Voorts werden nog zes ingezetenen 

ia deze residentie begiftigd met de 

kleine zilveren ster van trouw en 

verdienste, terwijl aan 27 personen, 

meest desahoofden en desabestuursle- 

den, de bronzen ster van trouw en 

verdienste werd toegekend. 

Deze onderscheidingen zullen door 

de betrokken nag nader 

worden uitgereikt in de kaboepaten. 

Ea thaos, mijoe dames en hee- 

ren! ben ik gekomen aan het einde 

van mija zoo eervolle taak en verklaar 

ik biermede het openbaar gehoor voor 

getindigd. 

regenten 

  

»  Politie - rapport. 

K., wonende te Djamsaren doet aan- 
gifte van diefstal van lijfgoederen ter 
waarde van f 1,15. 

Door de Politie werd aangehouden 
de persoon van S., wovende te Nga- 
disimo terzakz diefstal, middels. braak, 
van lijfgoedereo ter waarde van f1,24 
ten nadeele van K., wovende te Ban- 
djaran. 

  

Australie doet zijn plicht. 
  

Donkere wolken aan Politieken Hemel. 
  

  

De geur van de Bruine 

boronia..... 

Sydaey, Augustus 1941. 

Australig is io staat ceo leger van 

ceo millioen man op de been te brengen, 

verklaarde de minister van Oorlog, 

Percy Spender, eenige dagen geleden 

—en Australi2Z is hard op weg om 

dit te doen ook! Van de 1.500.000 
masnen tusschen 18 en 45 jaar die 

Australi2 heeft, zija 500.000 ongeschikt 

voor dienst of noodig voor wat in 

Indig noemen : de noodformatie. 

Reeds 160.000 mannen bebben zich 

vrijwillig voor de A.I.F. opgegeven 

en iedere week komen hier nog geregeld 

ruim 1.500 recruten bij — waarbij 

West - Australi#d aan de spits gaat. 

Wanneer alle staten bijdroegen aan 

mankracht wat West - Australi& — het 

jonge, gouden Westen—doet, dan was 

de A.F.I. waar zij wezen moest. 

De ,,home army” heeft 250.000 man 

noodig, hetgeen eenvoudig gevoeg is, 

daar voor de verdediging van het land 

zelf de algemeene dienstplicht geldt— 

doch alles wat Australi# verder op- 

brengt als deel aan onzen gemeen- 

schappelijken strijd, geschiedt geheel 

vrijwillig. Dit is dan ook de reden, 

dat de kwaliteit van de Australische 

troepen, die overal zijn waar gevochteo 

wordt, of waar bet dreigt, zoo uit- 

stekend is. 

Het Australi#d doet zonder 

eenigea dwang wat bet zija plicht 

acht — zelfs zonder eenigen moreelen 

dwang, want de ,witte veertjes - ge- 

schiedenis” vaa den vorigen oorlog 

(het zenden van witte veertjes, als 

vrije 

aa aa ea 

NIEUWE VITGAVE of HER   RUK van 4. B. WOLTER'S 

UITs. Mi, BATAVIA. 
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teeken van lafheid, aman ben die zich 

niet bij: de A.F.I. of-andere wapens 

aamsluiten) wordt algemeen ten:sterkste 

afgekeurd. Het. z0u datgeae wat het 

Australische. leger tracht op te bouwen, 

goedkoop: en siap makeo, zei minister 

Spender, en zou gebeelin strijd wezem 

met het ware Australische karakter. 

R.A.LA.F. Vrijwilligers. 

200.000 Mannen hebben zich vrij- 

willig opgegeven voor dienst bij de 

R.A.A.E., het roemruchte zusterwapen 

van de R.A. F., eo 48.000 van hen 

zijn reeds in werkelijken dienst, 25.000 

voor de niet minder roemruchte Aus- 

tralische Marine en bijaa 200.000 direct 

Of indirect betrokken bij de verschil- 

lende wapen en munitie-industriedo — 

Australiz brengt op wat het opbrengen 

kan en nog steeds meer mannen komen 

vrij, door hetioschakelen van vrouwen 

waar dit maar eenigszins mogelijk is. 

De mannen van Australi2 vochten 

in Griekenland, in Afrika—zij waken 

aaa de grenzen van het Empire in 

Azii—de vrouwen van Australi? semen 

van de mannen over, wat haar ,zwak- 

ke” schouders torsen kunneo. Vrouwen 
in de Navy! Dit is de eerste maal in 

de geschiedenis van de meesters der 

zeeen—de Women's Royal Australian 

Naval Service roept! Voorloopig alleen 

als telegrafisten op bet land — later 

op elken post waarvoor zij geroepen 

zullen worden. 

Nieuwe fabrieken. 

Een vierde fabriek voor Bren-ge- 
weren is bijaa voltooid—de vliegtuig- 

productie zal het volgend jaar welbaast 

verdriedubbeld zijo—een nieuwe muvi- 

tiefabriek in New South Wales, een 

nieuwe pyrotechnische fabriek io Vic- 

toria, waarin 300 manven en 1.200 

vrouwen zullen werken — aluminium 

voor de vliegtuig-fabricatie bionenkort 

in Australiz vervaardigd uit Australisch 

bauxiet—twee fabrieken worden ge- 
bouwd, waarin Australis zija cigen 

scheepsmotoren zal maken — Australi2's 

oorlogs-in-spanning! 

Doch dit alles is Australi8 niet ge- 

noeg voor de verdediging van de 

democratie in het Verre Oosten, 

Sunderland - vliegbooten komen van 

Engeland, P. B. Y. - vliegbooten en 

Lockheed Hudson-bommenwerpers van 
de Vereenigde State, Fairey Battles 

en andere vliegtuigen zija onderweg. 

Doch ook op aoder gebied ligt de 

oorlogs-iospanning. Sydney's mannen 

der wetenschap openden een tentoon- 
stelling om bet publiek te toonen, op 

welke wijze de wetenschap de oorlogs- 

laspanning tracht te helpeo. Gedroogd 

bloed dat lang bewaard kan blijven, 

tot het noodig is — ,zijdeo” kousea 

vit kool, prachtige ..stofjes” uit hout- 

spaanders. 

Wat kan men allemaal niet gebruiken 

voor het aandrijves van een auto — 

brandstof uit kool en pijpaarde, me- 

tbaangas uit oude mijnen, gewoon 

stads-gas, coz. eoz. Uit den nood wordt 

cen deugd gemaakt. 

Politlek 

Donkere wolken zijn nog steeds sa- 

mengepakt boven Australit's politieken 

hemel en groote beslissingen zullen de 

komende week in Canberra — de fede- 

rale hoofdstad vanhet Gemeenebest — 

genomen worden. 

Waarschijoliik zal het plan der 

Regeering om mar. Menzies (Willy eo 

Wonty Menzies ziju de nieuwe bii- 

namen) als premier naar Eogeland te 

zenden, teneinde hem zitting te doen 

nemen in het Oorlogs-kabinet, de 

komende week voor den Senaat en 
het Huis van Afgevaardigdeo worden 

gebracht io den vorm van motie."). 

Wanneer het Parlement de beslissing 
van de Regeering, mbcht verwerpenzal 

dit wel cen groote politieke crisis ten ge- 

volge hebben — ontbinding van de Ka- 

mers en een nieuwe verkiezing, hetgeen 
in deze spannende tijden nu niet direct 

erg welkom zou zijo. Vooral de minister 

van Oorlog, Spender en de minister 

yan Handel, Sir Earle Page, oefenen   

cen grooten druk vit om dit plao door- 

gang te doen vinden en de minister 

van Financi&a, Fadden, gedurende 

Menzies' afwezigbeid, het premierschap 

te lateo waarnemen. 

In Londen schijat men zeer op de 

komst van gebrand te zijn 

aangezien hij daar beschouwd wordt 

als een van die staatslieden, die door 

bun directheid en hun tegenwoordig- 

beid van geest, de drijfveer zijn van 

Menzies 

een succesvolle oorlogvoering. 

Het wordt algemeen aangenomen, 

dat de leider der oppositie, Curtin, 

het voorstel van de regeering steunt 

Menzies 

als Curtin naar Londen te zenden — 

waar zij tezamen 

goed werk zouden kunnen verrichten), 

doch in de Labour Party zijn eenige 

vooraanstaande politici die niet achter 

hun leider staan en een zeer gevaarlijk 

spel spelen, 

(er zijo stemmen om zoowel 

ioderdaad zeer veel 

x) Zooals men weet is dit plan door 

het aftreden van bet kabinet thans 
van de baan, — Red. 

Ontstellend 

Dr. H.V. Evatt,' Labour -lid van 

den oorlogsraad, durft opeolijk te be- 

weren, dat de regeering ee politiek 

rookgordijn legt door de mocilijkheden 

en het gevaar in den Pacific op te 

blazer, in welke houding bij gesteund 

wordt door twee andere Labourleden 

van den oorlogsraad, Francis M. Forde 

en John A, Beasly. 

Deze heeren schijnen werkelijk viet 

te beseffen wat er in de wereld om- 

gaat en dat wij een strijd strijden van 

recht tegen onrecht, waarbij geen enkel 

dreigend gevaar onderschat mag wor- 

den. Constructieve, agressieve rechts- 

verdediging schijat deze stijders voor 

het recht van den werkman nog wel 

heel vreemd te zijn. 

Zoo hebben dus de leiders van beide 

groote partijen, Menzies en Curtin, io 

deze benarde tijden te vechten tegen 

en oppossitie die niet zo0zeer te wijten 

is aan interne partij geschillen, doch 

aan een gebrek aan cultuur-historisch 

bewustzijn, dat zich nogio vele landen 

bij de leidende politici voordoet. 

Democratie en Christendom zijn in 
deze tijden alleen nog maar te redden 

door hem die over een levend sociaal 

bewustzija beschikken, die weten dat 
met oude, conventionale fatsoensbegrip- 

pen niets meer te bereiken valt en die 

z00 zeker zijn van het recht dat zij 

vertegenwoordigen, dat zij den moed 

kunnen opbrengen een positieve, agres- 

sieve politiek te voeren — een politiek 

welke zich door de werkelijkheden laat 

leiden en niet door datgene, wat uit 

traditie als recht ea goed wordt be- 

stempeld. 

John Curtin 

John Curtin, die zich tot voor zeer 

kort heftig tegen Menzies” plannen 

heeft verzet, heeft door zijo veran- 

derde houding getoond dit bewustzija 

en dezen moed te bezitten — eigen- 

schappen die hem stempelen tot een 

werkelijk leider — in tegenstelling met 

de abstract denkende theoretici, die 

het hitorisch materialisme nog als een 

te zwaren ballast met zich torsen. 

De secretaris van de Labour Partij, 

lid van den oorlogsraad Norman J.O. 

Makio, staat eveneens achter mr. Men- 

zies, welke beslissing bij slechts eenige 

dagen geleden heeft genomen. 

De kleine Country Party heeft na- 

tuurlijk heelemaal geen bezwaren, daar 

hun leider Fadden, waarnemend pre- 

mier zal worden — het onafhankelijke 

lid mr. Wilson schijnt nog tegen Men- 

Zies” plaonen tezijn, Van zijn uiteinde- 

ljke beslissing zal nog wel eens veel 

kunnen afhangen. 

De Labour Partij heeft nog een 
andere moeilijkheid — eo dat is het al 

Of niet erkennen van de Soviet Friend- 

ship League. Rusland is nu onze bond- 
genoot in onzen strijd tegen de meest 

demonische machten die ooit de ont- 

wikkeling der menschheid op aarde 

hebben trachten te verhinderen — en 

     
  

BEKENDMAKING. 
De fd. Burgemeester van Kediri 

maakt bekend, dat het Stemkantoor 
den 19 September a.s. om 9.30 uur 
des morgens ten Gemeentehuize bij- 
een zal komen, voor de aanwijzing 

van &€n lid van den Stadsgemeente- 
raad van Kediri, zulke in de plaats 
van den op 30 Augu:tus 1941 totlid 
van den Stadsgemeentzraad gekozen 

candidaat 

G.D. Scrafer, 

die den voor het aannemen van :zijn 
verkiezing gestelden termijn zonder 
kennisgeving heeft laten verstrijken. 

Kediri, 16 September 1941, 
De fd. Burgemsester vd., 

B.J A. STOCK. 
Loco. 

  

ook hier wordt van de leidende men- 

schen een sterk ontwikkeld en levend 

cultuurhistorisch bewustzijn gegiscbt. 

  

D: regeeriag van het Australische 

Gemeenebest zal wellicht spoedig den 

belangrijke 

  

ban over verschille 

Russische boeken ophbetfen — veel zal 

in de komende maanden aan bec eigen 

vrije inzicht van de menschen moeten 

orzaleen zware 

  

worden overgelateo 

wissel getrokken wor 

scheidings - vermogen en oordeel. 

  

op ors onder- 

De Japanners. 

Verscheidene vooraanstaande Japan- 

sche zakenlieden hebben huo passage 

op het laatste naar Japan teruggekeerd 

schip, de ,,Kasima Maru" gecanceld 

en blijven dus in Australit. Het ver- 

trek van de ,Kasimu Maru” was heel 

erg aandoenlijk. De 95 overgebleven 

passagiers riepen erg hard ,,Banzai”   

Te Koop 
een 200 goed als nieuw 

GESTETNER 

1 350,— 

#f 175,-— 

Te bezichtigen en inlichtingen 

bj TOKO .MIYAKO”" 

Dohostraat— Kediri. 

nieuw gekocht voor 

thans slechts voor 

  

voor Australis, de bemanniag begon 

ook alte roepen en er werd veel ge- 

huild. Hony soit gui mal y pense! 

Wind, kou en regen in Sydney — 

de zonnige stad aan het water. Doch 

ergens moet de lente reeds zijn begon- 

pen, want v6Or mij — op mijn tafel— 

staat de rose Boronia van New South 

Wales en de heide uit de bergen van 

Victoria. En zag ik vandaag op straat 

niet de eerste takjss van de bruine, 

wonderlijk zuiver geurende Boronia 

uit het gouden Westen ? 

Esa ,old Digger” uit den vorigen 
ooriog vertelde mij, hoe hua schip 

Kaap Leuwin in bet Zuidwesten 

rondde en hoe na vier jaar op de 
bloedige slachtve!den van Vlaanderen 

weer voor her eerst de kust van 

Australi& opdormde en drie mijl uit 

de kust plotseling een geur van de 
bruine Boronia over het water kwam. 

En bij vertelde mij zonder schasmte, 

hoe in de oogen van al die Diggers— 

die zoo ruw en onbehouwen in uw 

net Soerabaja en uw rustig Batavia 

zija opgetreden—tranen van geluk en 

vreugde stonden, Is er iets op aarde 

als de geur van bruine Boronia in de 

prille lente van het gouden Westen 

van Australi2 . . ..? 

A. SCHUURMAM. 
(in bet N.v.d. D.) 

  

Zal Uncle Sam zijn kanonnen 
laten spreken ? 

De ,rijzende zon” zou dan 

ten onder gaan, 

De scbrijver van dit artikel — dat 
»Geeft acbt” ontleeot aan het Ameri- 
kaansche Weekbiad ,Look” — Ernest 
O. Hause: (auteur van ,,Shanghai, City 
for Sale” en ,, Honourable Enemy”) 
keerde onlangs uit het Verre Oosten 
naar Amerika terug. Hij vertoefde 
vele jaren in Japan en mag voikomen 
op de hoogte geacht worden ten aanzien 
van hetgeen het Japansche volk en zijn 
leiders denken over de vooruitzichten 
op een oorlog met de Vereenigde Sta- 
ten. De cor Lin dit artike! ver- 
werkt, blijven natuurlijk voor rekening 
van den schrijver, die — uiteraard — 
den toestand van cen specifiek Ameri- 
kaansch standpunt beziet, 

Wanneer U cen intelligenten Japan- 
ner zou vragen of hij denkt, dat er 
oorlog zal komen tusschen zijn land 
en de Vereenigde Staten, zal hij auto- 
matiscb met zijn schouders schokken, 
maar — voor cen oogenblik — zal 
zijv onafscheidelijke glimlach van zijo 
gezicht glijden. Tot voor heel kort 
meenden Japansers, die het weten 
konden, dat z00'n oorlog een onmoge- 
lijkheid was, Nu zeggeo zij, dat de 
kavsen op een conflice ,fifty - fifty” 
staan, 

Er is een belangrijke reden voor 
de vrees, waarmede de Japanners de 
kans op oorlog beschouwen. ,,Moet 
Amerika de wapens tegen Japan op- 
nemen” moge ai een urgente en las- 
tige vraag zijn voor de Vereenigde 
Staten, voor Japan raakt de beant. 

  

  

  

  

woordivg van de vraag ,zullen wij 
de wapenen tegen Amerika moeten 
opnemen ?” zijn ondergang ! 

De gelijke kansen op oorlog-cf geen- 
oorlog met Amerika worden niet be- 
heerscht door Japan's alliantie met de 
As. Dat pact voorziet weliswaar in 
een oorlogsverklaring van Japan aan 
Amerika (of aan elk ander land) dat 
Duitschland eo Italik zou aanvallen, 
maar aangezien Japan altijd zelf kan 
uitmaken, Wie de ,,aanvaller” is, heeft 
deze bepaling weinig wezenlijke waarde. 

Tien jaar heeft Japan met 

vuur gespeeld. 

Welke zijo dan de factoren die tot 
een oorlog tusschen Amerika en Japan 
kunnen leideo? De meeste zijn een 
gevolg van de politiek, die Japan ge- 
durende de afgeloopen ten jaar gevolgd 
heeft en nog volgt. Al dien tijd heeft 
het telkens opnieuw ,, Uncle Sam's” 
geduld geweld aangedaan. Japan heeft 
Mantsjoerije bezet en er den vrijen 
Amerikaanschen (en anderer naties) 
handel gesmoord ten bate vao Japan- 
sche monopolies. Daarna viel het 't 
eigenlijke China aao en stortte onnor- 
melijk veei kommer en ellende uit over 
een volk, waarvoor de Amerikanen 
groote sympathie koesteren. Tokio 
heeft nooit de moeite genomen of het 
inzicht gehad om het feit te verbergen, 
dat een Japansche overheersching van 
China het einde zou beteekenen van 
den wereld-handel in Azis. Het iseen 
campagne begonnen om alle Ameri- 
kaansche belangen uit de Orisot te 

  

  

PROTESTANTSCHB KBRK: 

Hollandsche Kerkdiensten. 

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 ».m. 
.Ds. W. C. de Jong. 

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

28 Sept. Kertosono 3 uur o.m, 
Ds. W. C. de Jong. 

  

  

Maleische Kerkdiensten. 

H, B. Matulessy. 

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

28 Sept. '4! Trenggalek 9 uur vm. 
T.-agoeng 4 yur nm. 

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

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

Naam 

OOST-JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEN 
lederen Zondag, 9 uur v.m. 

| Te Kediri (Baloewertistraat), Blitar, 
| Toeloengagoeng, Ngandjoek, ea. te 
Paree 7.30 uuro.m, 

  

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Zondag. 

le H. Mis 6 uur v.m. 

2e H. Mis 7.30 uur v. m. 

tedir   

Lof 5.30 uur 9. m. 
te blitar 0 uur v. m. Stille H. Mis 

7.30 uur v.m.  Hoogmis 

5,30 uur n. im. Lof 

Osderri Kath. Javasea 6 uur o.m. 

  

  

TENG HONG TJIANG 
VENDUHOUDER —  COMMISSIONNAIR 

MEUBELMAKER 
TRANSPORT — ONDERNEMING 

KEDIRI — Klentengsiraai 68 — Telaf, No, 107 

  

Adres voor: 

Moderne en antieke meubels. 

Staalmeubels eu ledikanten 

Chroomd of gelakt. 

Tweedehandsche meubeis. 

Embalieeren en transporteereo. 

ver- 

cen mooie tennisbaan voor Dinsdag 

Woensdag en Zaterdag, gelegen 

achter Snelpersdrukkerij p.m. 
t6,— 

  

Voor Uw meubilair su ontwerpen 

yeroutineerde toekangs en eerste kwa- 

"liteit meubeihout 
Zeer billijk ia prijs en levericg met 

garantie, 
vendutie gegarandeerd 

goede resultaten. 

Voor Uw 

Iopakken voor alle piaatsen. 

  

verdrijven, Amerika's belangen in China 
zija grOdt, grooter zelfs dan in getai- 
len kan worden uitgedrukt, Afgezien 
van beleggingen ter waarde van meer 
dan 300 millioen dollar, ea den be- 
laogrijken handel met China, zijo er 
immers nog belangen die meer het 
Amerikaansche gevoelsleven raken: 
in China beeft bet typisch Amerikaao- 
sche mengsel van energie en ideallsme 
een uitweg gevonden in een zegenrijken 
arbeid, waarvan de uiterlijke bewijzen 
Amerikaansche scholer, kerken en hos- 
pitalen, (die tot de mooiste van Azi8 
bebooren) zijo.   Wordt vervolgd. 

  

  : 

Beveiligt U tijdig!! 
Wj leveren : 

LUCHTBESCHERMING, 

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

RESIDENTIE APOTHEEK KEDIRI 
TELEFOON No. 52. 
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Buiteniandsch overzicht overgenomen uit het Soer. Hbid. 

V.S. contra Duitschland. 

Heden begint Amerika's vloot de be- 
scherming van alle lease and lend-goe- 

deren tusschen Amerika en IJsland. 

  

Milwaukee (Wisconsio), 15 Septem- 

ber (Reuter). ,,Van morgeo af zal de 
Amerikaansche vloot alle lease-and- 

die de tusschen de 

Amerikaansche continenten en IJsland 

liggende wateren overtrekken, bescher- 

men”, z00 verklaarde de Amerikaan- 

sche minister van kolonel 

FrankKoox tijdens ee conventie van 

het American Legion. 

lend-goederer, 

Marine, 

Knox gaf in ondubbelzinvige woor- 
den de orders weer, die aan de Atlan- 

tische vloot waren verstrekt, n. I. het 

mbuitmaken of vernietigen” van elke 

oppervlakte-of onderzee-raider van de 

as, die ontmoet wordt. 

»Dit is ons antwoord op Hitlers 

verklaring, dat zal worden getracht 

ieder vaartuig tot zinken te brengen,. 

dat wordt ontmoet op routes tusschen 

de Staten en Britsche 

havens” voegde minister Knox bieraan 

Vereenigde 

toe. 

Russen ontruimen Krimenchug. 

Londen, (Reuter). 

Hevige van de 

Oostzee tot de Zwarte Zee, vooral 

ia de sectoren van Leningrad en Kiev. 

15 September 

gevechten woeden 

De Russen melden de ontruiming 

van de belangrijke industriestad Kri- 

menchug op den Oostelijken 

van de Dnjepr. 

oever 

De legerberichten. 

Moskou, 15 September (Reuter). 

Het Russische middagcommunigut van 
heden luidt: Den afgeloopen nacbt 

bestreden 

aan het gebeele front. 

ovze troepen den vijand 

Een aanvullend commurigu& meldi, 

dat in den nacht van den Ilden op 

den 12den dezer twee Duitsche regi- 

mesten op de vlucbt worden gedre- 

ven. Het 456ste Duitsche regimeot 

verloor 80 procent van zijn effectie- 

ven. 

Londen, 15 September (Reuter). 

Volgens een bericht uit Berlijn meldr 

een communigu€ van het Duitsche 

opperbevel: Io het Oosteo verloopen 

de groote offensieve operaties met 

succes. De omsingeling vao Leningrad 
Wordt nauwer. 

In de Golf van Riga. 

Londen, 15 September (Reuter). 
Berlija geeft toe dat Russische strijd- 
krachten in de Golf van Riga operee- 
ren. 

  

Strijd in Rusland nog even 
onbeslist als ooit, 

Het Duitsche opperbevel zal zeker 

geen nederlaag alvorens 

het iederen beschikbaren man, tank 

en vliegtuig in den strijd heeft geworpeo, 

Op dat gebied moet worden toegege- 

ven, dat zij grooten so'ldaten zijn. 

Doch soldaten  wachten 

vaak verpletterende nederlagen en er 

dat het Duit- 

sche leger in Rusland geen verplet- 

erkennen, 

grooten 

is niets dat erop wijst, 

terende nederlaag wacht, 
Hebben de Duitschers hun macbt 

en sterkte van den vijand verkeerd 

geschat? Alle teekenen wijzen hierop. 

De feitelijke gevechtslinie is onmogelijk 

precieste volgen, doch de belangrijkste 

punten zija zoowat de volgende: 

Rondom Leningrad ondernemen de 

Duitschers onder commando van ge- 

neraal Von Loeb hun wanhopigste 

poging om die groote stad stormeo- 

derhand in te nemen. 

Gehinderd door den regen en gesteld 

tegeuover cie groote energie der Rus- 

sische defensietroepen schijnen zij geen 

groote vorderingen te maken. Eveomin 
zijo zij in staat geweest de stad te 
omsingelen en haar verbindingen af 

FEUILLETON 
SPAANSCHE DUKATONS 

(Spanish Doubloors) 

Uit het Engelsch 

  
    

van 

Camilla Kenyon 

97) 

»O nee, nee?” smeekte ik. ,,U be- 

grijpt het niet. Ik... O als ume maar 

wildet vertrowen, als u maar wildet 

gelooven, dat ikaan uw kant sta!" 

De uitdrukking van zijagezicht ver- 
anderde bijoa onmerkbaar. Zijn oogen 

keken me nog vragend aan, het geheele 
gezicht bleef nog strak gesloten, maar 

toch had elke trek zich verzacbt. 
»Waarom goolft u dat niet ?” Huis- 

terde ik, wat onzeker. ,Bent u dan 

Vergeten, dat ik aan u te deoken heb, 

dat ik nog leef ?” 

Bij de herinnering aan die oogenblik- 
ken in de grot met de twee uitmon- 

dingen voelde ik, dat ik een kleur als 
vuur kreeg: ik was z00 verlegen, dat 

ik niet wist, waar ik moest kijken.   

te snijdeo. De Russen bedreigen thans 

rechtstreeks de positie van de legers 

van Von Loeb door hun tegenaanval- 

len, die nog steeds vanuit de Valdai- 

heuvels worden uitgevoerd en deze 

bedreigingen wordeo nog aangevuld 

door nieuwe Russische aanvallen, ver- 

der in het Zuiden. 

Leningrad. 

De Russen hebben eenig succes in 

bet district Velikeye Lugi, Hier belpt 

Timoshenko met zija rechtervleugel, 

Woroshiloffs linkervleugel, Wanneer 

de troepen hier versch en voldoende 

sterk zijo, zullen de Duitsehers, die bij 

den aanval op Leningad betrokken 

zijn, in een gevaarlijke situatie komen 

te verkeeren. 

Het is geenszing duidelijk of Ti- 

moshenko's nieuwe stoot te Yelnia zijn 

stuwkracht heeft verioren, doch het 

schijat wel z00 te zijo, daar anders 

het Duitsche offensief ten Zuidwesten 

van Gomel, dat resulteerde 

bezetting van Chernikov, zulk een 

vordering niet zou hebben kunnen 

in de 

maken. 

Maar toch zag ik. dat zija mood plot- 

seling heel zacht, heel week werd. 

n»U begrijpt toch wel,datik dolgraag 

van mijo kant iets voor u zou willen 

doen,” giog ik haastig voort. ,Maar 
nooit dingen — die 't daglicht niet 

zouden kunnen verdragen!” 

Hij begon opeeaste lacheo. ,,Neen! 
Daar ben ik niet bang voor. U zoudt 

altjjd met opgo vizier vechten.” 

»Natuurlijk,” antwoordde ik kort, 
terwijl voor een ondeelbaar oogenblik 
de oude oppositie weer in me wakker 

werd. Maar meteen schoot 't me te 
binoep: dat ik vlug, heel viug moest 

zijo, want dat we elke seconde onder- 

broken zouden kunnen worden. 

nLuister,” fluisterde ik gejaagd, ,,uit- 
leg geven kan ik niet — daar is geen 
tiid voor. Maar vertrouw op mij — 
en doe, wat Miss Brouwne wil. Alles 

hangt er van af — als ueens wist, wat !” 
Want ik voelde, dat ik liever, tot het 

einde der dagen, den schat in de ,,Island 
@ueen” z0u laten liggen, dan bet te 

moeten aanzieo, dat Mr. Tubbs met 
een gedeelte ervan, hoe klein ook, ging 
strijken. 

Zijo oogen kekea me nu niet langer 

  
  

Klev. 

Deze vooruitgang van de Duitschers 
van mogelijk meer dan 80 kilometer 

vormt een ernstige bedreiging van Kiev 
uit het Noorden terwijl de Duitschers 

beweren dat zij door het forceeren 

van een overtocht over den Dnjepr 

Op een niet mader genoemde plaats 

ten Zuiden van Kiev deze stad ook 
van Zuidelijke richting bedreigea. 

Maarschalk Budeony zal stellig de 

voorste deelen van deze beide colon- 

nes aanvallen teneinde te voorkomen 

dat zij zich achter Kiev vereenigen. 

Hij zal echter nog meer doen om 

dezen druk te verkleinen, want bij is 

op vier plaatsen over de Zuidelijke 

rakken van deo Dnjepr getrokkeo en be 

haalt hier cenige successen, welke wan- 

ceer zij aaohouden, de Duitschetroepen, 

die Kiev aanvalleo, zuilen bedreigen. 

D2 uiteindelijke overwinning zal 

afhaogen van den omvang van de 

successen van deze stooten en tegen- 

stooten, langs het gebeele front, doch 

bet is duidelijk, dat er geen gebrek 

is aan energie en vastberadenbeid bij 

het Russische commando en dat wat 

dit betreft de Russen io geen enkel 

opzicht ten achter staan bij de Duit- 

scbers. 

Moermansk. 
tracbten ber 

Noorden de Oostenrijkers hun aanval 

op Moermansk te hervatten. Het doel 

hiervan is eef van de aanvoerliies 

van de zee naar de Russen en naar 

Leningrad in bet bijzonder af te snij- 

den, doch tot dusverre is er nog geen 

lamiddels in verre 

aaawijzing dat deze aanval met succes 

zal worden bekroond. 

Engeland. 

De aanvallen op Engeland. 

14 Sept. (Reuter). Een 

cCommunigu€ van bet ministerie vao 

Luchtvaart verklaart: ,,In den afge- 

vijandelijk 

vliegtuig bommen op een stad aan de 

Noordoostkust. Eenige schade werd 

veroorzaakt en er is een aantal slacht- 

Londen, 

loopen nacht wierp cen 

offers te betreuren, overigens 

niets te melden omtrent vijandelijke 

lucbtactiviteit boven Eageland. 

is er 

Sensationeele luchtgevechten. 

Looden, 14 Sept. (Reuter). In enke- 

le minuten tijd viel een R. A. F.- 

vliegtuig dat boven Noord - Frankrijk 

Op nachtpatrouille was, drie Duitsche 

toestellen aan. 
De Britsche machine — een Ameri- 

kaansche ,Havoc” —bevond zich Za- 

terdagnacht op patrouille boveo Noord- 

Fraokrijk. toen de drie - koppige be- 

manning een door de Duitschers bezet 

landingsterrein tot hun doel koes, juist 

terugkeerende raiders op bet 

puot stonden te landen. 

Dit wordt gemeld in een communi. 

het 

van Luchtvaart, 
Vliegtuigen, dat 

tsen 

gu& van den nieuwsdienst van 

Britscbe 

Beo der 

ministerie 

Duitsche 

onderzoekend aan. 

»Maar ik vertrouw je, Virgioia”, 

zeide hij, heel zacbt. ,Ik weet toch, 
beter dan ieder ander, dat je heel eerlijk 

bent, kind. Maar ik voor mij vind 't 
niet verstandig, 'dat je onzen vriend 

Tubbs met een half millioen wilt 
Verrijkeo.” 

»Verrijken — hem verrijken ! 't Beste 

wat ik hem toewensch is dag-in dag-uit 
atergruel int een of andere armen- 

huis. Neen. Het eenige, watik wil,is, 
dat het ongelukkige contract van Miss 
Browne vervietigd wordt. Als we dat 
eeamaal bereikt hebben, kunnen we 
alles precies zoo verdeelen, als we 

willen.......” 

Met een verbijsterd gezicht, maar 

toch met een uitdrukking in zijin oogen 
welke me zei, dat hij me half-en-half 

begreep, stond hij me aan te kijken. 
Zoo bleven we langen tijd staan, terwijl 

onze blikken in elkaar grepen, tot de 
onderzoekende uitdrukking van onze 

oogen langzaam veranderde en we 
elkaar het wachtwoord betrouwbaar- 
heid en vertrouwen gaven. Toen stak 
hij me langzaam zijn hand toe. Ik gaf 
hem de mijne — z00 bleven we staan, 

hand in hand, eindelijk vrienden. Toen 

    

rondcirkelde alvorens de landing te 

Verrichten, werd van een afstand van 

ongeveer 55 meter aangevallen en 

werd brandend omlaag geschpten. 

Het Duitsche vliegtuig, 

eveneens voorbereidingen nemend om 

te landen, ontving een salvo van den 

Britschen kanoonier van een afstand 

van nog geen 40 meter. Het uitein- 

delijke resultaat van dezen aanval kon 

echter niet worden waargenomen. 

tweede 

. 

Oomiddellijk hierop werd een der- 

de Duitsche toestel, door de ..Havoc” 

onder vuur genomen waarop de Duit- 

scher een verticalen duik maakte van 

een hoogte van siechts 200 meter, 

waarbij beide motoren zwarten rook 

vitbliezeo. 

Deze drie luchtgevechten namen 

slechts enkele minuten in 'beslag. 

    MULOWEG / MADJENANG 
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Levert versche volle melk. 

Karnemelk, Yoghurt, 
Room en Slagroom 

Leverancier van: de groote ziekenhuizen te 
Kediri en Paree en de meeste “Doctoren 

ter plaatse 

  

Prima kwaliteit, 

Beleefd aanbevelend 

L. H. SCHRAUWEN. 
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Radioluisteraars, 
wordt lid van den Bond van Radioluiste- 

raars in Nederlandsch-Indis (B.O.R.A.N.I) 
U dient daarmede Uw eigen en .het 

algemeen belang. 
Inlichtingen bij den Secretaris, 

J. P. Coenweg 27. 

Batavia - €C. 
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Nog altiid in voorraad. 
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Door eigen import zijn wij in staat de beroemde 

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

Polywog pasta in vasten en vloeibaren toestand, versch 

en tegen scherp corcurreerende, dus 
beneden -Soerabaiaprijzen, 

te leveren. #. 

: N. V. KEDIRISCHE SNELPERSDRUKKERIJ 

aan aa aa Sa S3 AA 
keerde bij zich zonder verder een woord 

te spreken om en ging naar het drie. 

manschap onder den citroenboom toe. 

Nu had ik weer oogea voor Cuthbert 

Vane, die niet alleen met stombeid 

geslagen was geweest, maar op wien 

de verbazing een soort van verstijvende 

uitwerking had gehad. Toeo bij zijo 

viend zag wegstappen, begon hij weer 

cenige teekenen van leven te vertoonen, 

tenminste, op cen gegeven oogenblik 

zeide bij: ,Nee, maar zeg — —!”, 

echter op den toon van iemand, die 

zich in een soort van -droomwereld vol 

onmogelijkheden bevindt. Op datoogen- 

blik loste de groep onder den citroen- 

boom zich op, en kwamen de afzon- 

derlijke deelen snel naar ons toe. De 

voorhoede werd gevormd door een 

jubelende stralende Miss Browne, die 

haar zeer substaotieele voeten neerzette 

als een strijdros, dat na lang wechten 

.en avant” geboord heeft. Je kreeg 

cigenlijk den iodruk dat ze steigerde, 

Daarachter kwam tante Jane, met 

groote ronde oogen, en sjilpend van 

tevredenheid. Mr. Tubbs bolrordgezicht 

had een uitdrukking van ongeloovige 

verbazing, bijoa bad ik gezegd onge- 

rustheid, ,, Wat voert die in zijn schild?”, 

: CARIBONUM producten, z. a. : 

f Carbonpapier in diverse soorten. - 

  

was de vraag, welke in de kleine 

loeroogjes, die hij voortdurend op den 

Schot gericht hield, lezen kon. Maar 
de met het litteeken had zijn poker- 

masker weer voorgedaan. Hij hadeen 
gezicbt, dat door het absoluut ontbre- 
ken van eike expressie voor dat bluf- 

spel geknipt geweest zou zijo. Wat de 

resultaten betrof, had mr. Tubbs dat 
onderzoekende kijken dus best achter- 

wege kunnen laten. 

Miss Brouw»e stapte op Cuthbert 
Vane af, en greep zija beide handen 
met cen allerhartelijkst gebaar vast. 

»Mr. Vane”, zeideze plecbtig, ,,wij 

danken u — uit naam van deze expeditie 
danken wij u — voor den invloed, 

welken gij op uw vriend bebt willen 

oefenen !” 
Geen wonder, dat dit merkwaardig 

bedankje het beeldige jongmensch van 
alle schokken, welke bij op dezen aan 

gebeurtenissen z00 rijken morgen ont- 
vanjen had, de meest verdoovende 
toeleek. 

Wordt vervolga.
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