
KEDIRISCHE COURANT 
DRUK- EN DRUK. EN UITGAVE 

  

  

  

KEDIRI- SNELPERS 

Algomeene Leider J.D.L. 

  

REDACTIE- 
TELEFOON No. 8: 

v. WAARDENBURG 

EN ADMINISTRATIE 
3. 

ABONNEMENT 1 1.50 PER KWARTAAL, 
BIJ VOORU!TBETALING. 

No. 74 

  

—aaann 
  

  

ADVERTENTIE- — RO VERTENTIE- EN NIEUWSBLAD 
VOOR DE RESIDENTIE KEDIRI. 

  

" NERSCHUNT 

DINSDAG EN VRIJDAG 
AGENTEN IN HOLLAND 
PUBLICITEITSKANTOOR ,GLOBE" 

AD VERTENTIE TARIEF 
GEWONE ADVERTENTIE : 

1 maal pi. ( 0.25 per regel. 2 maal pi. | 0.20 per rage! 
4 maal plaatsen 1 0.15 per regel. 

2.9. kleine aankondigingen ( 1.- per piaatsing. 

VRIJDAG 19 SEPTEMBER 1941 

Abonnements 

LOSSE ADVERTENTIEN BIJ VOORUITSETALING. 

advertentie gereduceerd tariei. 

24e Jaargang 
  

  

STADSNIEUWS 

  

  

MEDEDEELING. 
In verband met de vele mutaties 

hier In onze stad Kediri, hebbon we 

met Ingang van heden onze oplage 

vermeerderd, om aan verschillende 

goachte Ingezotonen onze krant, die 

weldra haar jubileum. za! vieren, 

als proefnummer aan te bioden. 
Indien na een maand geen retour- 

zending of bericht is ontvangen 

worden deze automatisch ais onze 

abonnb's ingeschreven. 

Administratie 

KEDIRISCHE COURANT. 

  

Gemeenteraad. 

De beer G.D. Scbifer, die in de 

vacature-Zaal tot lid van den gemeente- 

raad verkozev werd verklaard, heeft 

den termijn van twee weken, bianen 

welken bij volgens de bepaling van de 

. ordonnantie verklaren moest of hij zija 

verkiezing al dan oiet aanveemt, laten 

' voorbijgaan zonder cenige verklaring 

af te leggen. 

Het stemkantoor zal thans den laatst- 

Overblijvenden candidaat op de I.E.V.- 

Iise, den heer E. C. Groenewout, ver- 

kozen verklaren. De heer Groenewout 

zal zijn verkiezing ecbter niet kiunnen 

anonemen, aangezien bij niet meer hier 

ter plaatse woonachtig is. 

De plaatselijke afdeeling van bet 

IE. V. zal nu overeenkomstig de voor- 

schriften van de kies-ordonnantie in de 

gelegenheid worden geseeid om een 

nieuwe (aavullende) Ifjst in te dieoeo 

met twee namen (hetdubbele van bet 

aantal vacatures), mits deze nieuwe 

opgave wordt onderteekenod door 2/3 

gedeelte van de oorspronkelijke onder- 

teekenaars van de LE.V.-lijst, 

Naar wij veroemeo, zal her I.E. V. 

als eerste op de Hjst plaatsen den heer 

ir. D. H.F. Obertop, sectie - ingenieur 

bij de provinciale irrigatie-afdeeliog 

Brantas en afdeelingsvoorzitter van bet 

ILE.V. en als tweede den heer D.J. 

Walstra, onderwijzer aan de gouver- 

nements Muloschool, zoodat de heer 

Obertop, die reeds deel uitmaakt van 

het college van gecommiteerden wan 

den regentschapsraad, binnenkort den 

open gevallen zetel van den heer Zasl 

in den gemeenteraad zal innemen. Het 

IE. V. - bestuur ihad drie jaar geleden 

bij het indienen van de candidatenlijat | 

nog wel zorggedragen als voorzorgs- 

maatregel 16 candidaten te stellen, 

d,w.z. het dubbele van het aantal 

plaatsen, hetwelk voor Buropeesche 

leden is 'bestemd. Dit aantal blijkt 

evenwel nog niet voldoende te zijn 

geweest, hetgeen toe te scbrijven valt 

aan de talrijke overplaatsingev, doch 

is ceen wettelijk vereischte om gebruik 

te moge» maken van de gelegenheid 

Om een aanvullende lijst in te dienen, 

als de oude is uitgeput. 

Met 'betrekking tot de verkiezing 

alis sandslid van :den heer Dasiam 

Adiwarsita (in de vacature - Soenarta) 

wordt bekend gemaakt, dat bet stem- 

kantoor op Vrijdag 19 September a.5. 

in openbare vergadering zal bijeeako- 

men ter ibesiissing over -de .geldigheid 
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van de opgave en de handhaving van 

den candidaat, die metera gekozen 

wordt verklaard, als er geen bezwaren 

worden ingediend. 

Van Galen-Actie. 

Het plaatselijke comi'& te Kediri mocht 

reeds de volgende bedragen voor de 

Jan van Galen ontvangen: 

societeit Brantas f 210,— 

C. H. Colenbrander ». 100,— 

W. J. M. van Bijsterveld ,  25,— 

J. G. Wallis de Vries s0 253 

pers. sf. Pesantreo » 141.50 

T. O. Meek » 100,20 

sf. Poerwoasrie » 1000, — 

pers. sf. Poerwoasrie ». 200,— 

Dr. K. G. van Putten ». 10,— 

». 1,35 Kegelclub K. 16 

Het totaal bedraagt tot heden der- 

halve f 1823,05. 

Nieuw Kantoor. 
Het kantoor W. L. L. de Lange, 

accountants en belastingconsulenten te 

Malang en Djember, heefteen bijkan- 

toor geopend aan de Hoofdstraat 70, 

hetwelk voorloopig ressorteert onder 

bet kantoor te Malang. Tot het rayon 

Kediri behooren de residentie Kediri 

en de piaatsen Modjokerto, Djombang 

en Kertosono met omgeving. 

Societeit Brantas. 
Heden wordt in de societeit Brantas 

ceo bioscoapvoorstelling voor de kin- 

deren gegeven. De aanvang is bepaald 

op 6 uur n.m. 

Athletiek - wedstrijden. 

Onder de amuspicitn van de Kedirische 

Sport Vereeniging (K.S. V.) werden 

Zondag 14 September athletiek-wed- 

strijden gehouden op bet Koewakveld. 

De belangstelling voor deze wedstrij- 

den—de eerste, die in Kediri werden 

gehouden — waszeer groot. De uitslagen 

waren als volgt: 

Kogelstooten : 

11,90 M.: 2. Haccou (Kediri) 10,05 

M.: 3. Soewandi (Toeloengagoeng) 

10,03 M. 

1. Bussenius (Kediri) |   

Verspringen: |. Tadjib 5,63?.M,: 

2. Hermani 5,41 M.: 3. Brody 5,01" M, 

(alle Kediri). 

Hoogspricgen: 1 Haccou 1,60 M.: 

2. Boedisoesetya 1,55 M.: 

1,55 M. (allen van Kediri). 

Speerwerpen »1. Bussenius (Kediri) 

51,40 M3 2. Soewandi (T.-Agoeng) 
41,11 M.: 3. Hermari (Kediri) 40,41 M. 

».ius 31,55 M.4 

3. Hermari 

  

Discuswerpen: 1. Buss 

2. Soewandi 26,71 M. 

100 M.-loop : 1. Mat!adji (Toeloeng- 

agoeng) 12,25 sec 2. Hermani (Kediri) 
13, —sec.: 3. Haccou (Kediri) 13,5 sec. 

Na afloop van de wedsirijden sprak 

de voorzitter van de Kedirische Sport 

Vereeniging, de heer mr. Boedisoesetya, 

de deelnemers toe, richtte woorden van 

dank tot het gemeentebesiuur en in het 

bijzonder tot den beer Stelter voor de 

verleeode medewerking bedankte den 

beer Bussenius voor de belangeloos 

betoonde hulp bij bet organiseeren van 

de wedstrijden em verzoch! ten siotte 

den regent van Kediri om de medail- 

les aan de wionaars uit te reiken. 

De wedstrijdenzija zeer goed geslaagd. 

Eere-wedstrijd. 

De korfbaiclub Ouick is io de Com- 

petitie, waaraao  voorts door ge ver- 

eenigingen M.S. V., J.I. B., V. '@.J. en 

Happy werd deelgenomeo, als eerste 

gecindigd en zal ter gelegenheid van 

de viering van het bebaalde kampioen- 

schap een eerewedstrijd spelen tegen 

de rest van Kediri. Deze wedstrijd heeft 

plaats op Zondag 21 September a.s. 

Er zal tevens afscheid worden genomen 

van den heer Bussenius, die naar Pa- 

lembang is overgeplaatst, hetgeen een 

verlies beteekent voor de sportwereld. 

De heer Bussenius wist opde Zondag 

gehouden athletiekwedstrijden niet mio- 

der dan drie cerste prijzeate behalen. 

Persdelict Pewarta-Soerabaia 

De 23ste dezerzal de heer P.T.S, 

redacteur van het dagblad Pewarta 

Soerabaia voor de Politierechter alhier 

  

  

STADSGEMBENTE KEDRI. 

MUTATIES in de Europeesche em met hen gelijkgestelde bevolking 

In de Stadsgemeente Kediri in de maand Aug. 1941. 

  

  

    | 

GEVESTIGD: 
aa ana 

Naam : Adres : Aaogekomen van : 

W. Hiense Baloewerti 6 Bondowoso. 

J. P. van Gorkum Hotel Riche Soerabaja. 

Mej. C. E- Koch Madjenang Bandoeng. 

Mej: S. Richter Hotel Riche Batavia, 

G. H. D. Vos Kemassan 19 Medan. 

E. Ch. Scheemering Reelfs Dandangan 4 Padang. 

Mej: M. H. Kerckhoffs Hoofdstraat 27 Soerabaja. 

J. Kloek Semampir 52 T, Agoeng. 

H. J. W. Wormer Hotel Brantas Cheribon. 

Mej: E. Kuyp Madjenang Malang. 

A.J. A. Duykers Kp. Dalemstr. Salatiga. 

VERTROKKEN. 

Mej: W. B. De Kanter Modjoroto Soerabaja. 

M. Romeyn Baloewertistr. Labat. 

J. W. F. de Vroede Modjoroto Semarang. 

Mevr: J. wan Norden Djamsaren Batavia. 

Mevr. S. E. -Kappers geb. Noli| Muloweg Batavia. 

H. 'J. Van Diggelen Hotel Riche Makassar. 

LJ. H. Neelmeyer Ngadisimo Overleden. 

D.J. Zaal Baloewertistr. Soerabaja. 
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moeten verschijaen voorecen persdelict 

t.w. wegens opname ongeveer een 

jaar geleden van een stuk, bevatteode 

geruchten, dat de Javascbe Bank-slechts 

50”/, wilde verlecoen. De heer T.P.D. 

correspondent van genoemd blad alhier, 

die her stuk had geschreven was onlangs 

door den Landraad alhier veroordeeld 

tot 4 maanden gevangenisstraf voor 

den proeftijd van 1 jaar. Hiervoor 

had hij gratie ingediend, waarvan het 

resultaat ons nog niet bekend is. 

Mutatie 

De heer Mas Soebijoro, 

politie alhier wordt overgeplaatst en 

te werkgesteld bij de Veldpolitie te 

Modjokerto. In zijn plaats komt de 

beer R. Adi Tjokro mantri- Veldpolitie 

te Wates - Kediri. 

mantri- 

Aanrijding 

Op Maandag j.!. had nabij Biabak 

cen aanrijding plaats, 

waarbij een Legi het slacht- 

toffer was geworden. Legi 
diende van den heer S. en wilde graag 

leeren fietseo. Toen de baas uitgiag 

had hij dan ook van die gelegenheid 
gebruik gemaakt om de fiets van zijn 

baas te gebruiker, Hij zocht de stille 

straten op en reed daarom in de rich- 

ting vao Pesantren. Een vrachtauto 

met een aaohangwagen passeerde hem. 

Aangezien een gedeeite van de weg 

bogia herstelling was, was bij genood- 
zaakt om op de berm van de weg te 

io Pesantren 

zekere 
was be- 

rijden. Doch aangezien hij het stuur   

biet machtig kon worden, reed hij op 

een gegeven moment tegen den aan- 

hangwagen aan, waardoor zijn hoofd 

zwaar werd geword en bij op slag 

dood neerviel. Zijn fiets was echter 

ongedeerd gebleven en hij werd naar 

het ziekenhuis getransporteerd. 

Kawroeh - Bedjo 

Deze lcer, ,Het ceuwige Geluk der 

»vao Ki Ageng Soerjoma- 

cenige jaren door ge- 

mensch” 

taram reeds 

noemde edelman gepropagandeerd en 
aanhangers, zal verspreid door zijo 

alhier waarscbijnlik weer berleven, 

aangezien Ki Ageng op den 26stenen 

21sten September a.s. te Kediri weer 

ige tozspraken te 

  

zal komen om 

  

houdep. De p ts van bijeenkomst is 

ons thans nog riet bekend. 

Prijsopdrijving 

De eigenaar van Toko Paris alhier 

is met cen bedrag van 2 maal f 50.— 

beboet, aargeziso hij reeds twee keeren 

schu!dig was verklaard aan prijsopdrij- 

ving. Toko Plativa werd met een be- 

drag van f 100.— beboet, 

hij een lampepeer boven 

aangezien 

de gewone 

prijs had verkocht. 

K.E.C. herleefi 

Op Vrijdagavond had het bestuur 
van de Kediri English Club eeo bijeer 

komst georgariseerd om de nieu 

ingszetenen vas Kediri met de K.E.C. 

bekend te maken. Het was geblekeo, 

dat de animo groot was, waardoor 

besloten werd om eens in de twee 

weken weer zooais toen het geval was, 

bijeenkomst te houden. 

   

ng 

VENDU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS 

J.G.W, DEKKERS — Teletoon 250 
  

VENDUTIE 

Op Donderdag, 2 October 1941. 

COMMISSIE— VENDUTIE 

in het tokogebouw. Hoofdstr. 28 — Kediri 

Gelegenheid tot bijbrengen van goederen.   
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Mannen die leefden met den dood ea het gevaar ... voor de vrouwen die hunkerend op hun liefde wacbtten! 

RICHE TH 
Nog siechs Heden I9 en Zaterdag 20 Sept. 

man tot tramens toe te beroeren 

  

Metro's macbtige, millioenendollar - film 

sNORTHWEST PASSAGE," 0. Wes Nora We 
Verfilmd io ademlooze pracht, gebeel in Magnifleke kleuren Hoofdroivgrtoikers de groote karak- 

teracteu: SPENCER TRACY — ROBERT YOUNG — WALTER BRENNA, 
Eco thema, dyoamisch van actie. . . 

Komtallen dit machtig grootsch filmwerk zien! 
Voorafgegaan door : 

ATTENTIE! 

N.B.! Zaterdagmiddag 4.30 u. 
Zondag 21 en Maandag 22 Sept. 

Matro's grootste en beste Hardy -Lach Sucees JUDGE HARDY AN SON“s 

Met de bekende sterren LEWIS STONE — MICKEY ROONEY — CECILIA PARKER — FAY 
HOLDEN e. v.a. goede krachten. Een mooie film met een zeer goed verhaal. Wij garandeeren eev meer 
dan genoeglijken avond. 
ATTENTIEI 

  

Het WEKELIJKSCHE OORLOGSNIEUWS, 
$ Vanwege de lengte der film, 

der Voorstellingen stipt 7.IOU. ec 9.45 u. n.m. 
Voor 17 jaar en ouder !! 

Extra Voorstelling. 

Een weekendfilm gedraaid ia de midweek, 

MAXIM THEATER 
Varat Heden I9 t/m Zondag 21 Sept. 

Universal dol - komische e» vroolijke musical 

»SIX LESSONS FROM MAD. LA ZONGA.“ 
Met de Mexicaansche ,,Spitfire” LUPE VELEZ in de ro! van Madame La Zonga. 
Een dolamusaote film, waarvan de aantrekkelijkheid nog wordt verhoogd door de veie , 

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

Vooraf gaat h:t Wekzlijksche Oorlogsoieuws ! £ ATTENTIE! 

. 
| N. B.! 

Universal's groote Avosturenfilm, 

Opgave van nieuwe telefoon- 

aansluitingen. 

Bioemenhandel Ada, Balowerti naast 

I. E. V. Clubbuis Kd 147. 

Dokter W. Sleebos, Alg. praktijk, 

spreeku, van 8-9 u. v.m. en van 5-6 

u. n.m, Hoofdstraat 51 Kd 74. 

Djaksakantoor, Madjevangstraat 

Kd 209. 

Haagsma, Mej. C., Semampir 7 

Kd 205. 

Lie Hong Kie, Eig. Toko Hong Ek 

Kong Sie, Djagalanstraat 9 Kd 131. 

Najoan, W. P., Secretariaat Anti 

Woeker Verceriging, Ringinsirah 13 
Kd 219. 

Regentschapsdokter, Commis- 

Kd 243. sariaatweg 

Restaurant ,Canton”, Eig. Lam Wie 

Ping, Dobostraat 142 Kd 124, 

Restaurant Tiorg Hwa, Eig. Hoo 

Khoen Movi, Stationsweg 1 Kd 122. 

RICHE THEATER. 

Nog heden t/m Zaterdag 20 Sept. 

Metro's machtig grootsch filmwerk 

»NORTHWEST PASSAGE”" 

in Technicolor 

met de ster der sterren Spencer Tracy 

— Robert Young — Walter Breanan— 

Ruth Hussey en andere 

spelers. 

Met recht kan hier gesproken worden 

van: Ben reus onder de filos!...... 

duizenden 

een thema, dysamisch van actie, en 

dat toch de macbt bezit het innerlijke 

van iedere vrouw en man tot tranens 

toe te beroeren. .. . de vreugde der 

liefde en vroolijkbeid op te wekken.... 
en ds sensaties van heldhaftiy avontuur 

te doorleven! Verfilmd in ademlooze 
pracbt, Geheel in Magnifieke kleuren, 

tart dit machtiy drama andere films 

haar zelfs nabij te komen, 

MAXIM THEATER. 

Vrijdag 19 t/m Zondag 21 Sept. 

Universal dol - vroolijke musical 

“SIX LESSONS FROM 
MAD. LA ZONGA" 

(Zes vroolijke lessen van de 

vurige Mad. Lazonga) 

met een Cost van de beste Hollywood: 

sterreo, Havara als achtergrond en 

Lupe Velez als Madame Lazonga. 

Het lay voor de hand, dat Universal 

aan de .Mexicaansche Spitfire” Lupe 

Zaterdagmiddag 4.30 u. 
Zondagmorgen 

  

Voor alle leeftijden ! 

tou. 

sZLANZIBAR” 
met Douglas Fairbanks Jr. — Joan Benoett ea. vitstekeode 

krachten. Eeo meer dan boeiende film, die Utot het einde in voortdurende spanvirg houdt. 'Komt dit zizn! 

Velez dacbt, toen er plannen werden 

gemaakt om een film te baseeren op 

de song-sensatie ,,Six Lessons From 

Madame Lazooga”. De charmante Lupe 

zat toevallig niet vastaan een of andere 

studio en koo zich onmiddellijk be- 

schikbaar stellen. Spoedig waren alle 

voorbereidingen gereed en kon 'men 

aan de verfilming beginneo. Het resul- 

taat is den dolamusante film, waarvan 

de aantrekkelijkheid nog wordt ver- 

hoogd door de vijf pittige songs en de 

vlotte muziek, die er door heen gewerkt 

zija. De meest uiteenloopende songs 

worden er in ten gehoore gebracht: 

»Six Lessons From Madame Lazonga” 

»Rootio” Tootin' Cowboy", ,, Mister 

Moon”, ,Sbe Was the Matador's 

Wife” co ,Jitterhumba”, terwijl Lupe 

tevens baar berozmde danskunst de- 

monstreert. Voor een genoeglijke 

bioscoopavond is deze van vroolijkheid 

bruisend2 musical hetjuiste prorramma. 

Politie - rapport. 

Tegen K., wonende te Boerengan 

werd proces-verbaal ongemaakt terzake 

verduistering wan een bedrag aan 

contanten ad f 5,— ten nadeele van 

J. wovende te Boerengan. 

F.R., wonende aan de Kemasanstraat 

doet aangiffe van vermissiug van een 

bankbiljet ad f 5,—. 

Tegen S., wonende te Boerengan 

werd proces-verbaai opgemaakt terzake 

lichte mishandeling van M., wonende 

te Tinalan. 

Tegen P., wonende te Semampir 

werd proces-verbaal opgemaakt terzake ,| 

lichte mishandeling van D., wonende 

te Semampir. 

  

Wegen voor 
de Weermacht! 

Van de Koninkl. Nederl.-Iad. Motor 
Club, mochcen we onderstaand artikel 
ontvangeo, dat wij, om zijse belang- 
rijkheid, gaarne een plaatsje in ons 
orgaan wenschen of te staan. Bedoeld 
artikel kan men ook vinden in ,,Het 
motorverkeer”, dat eergistereo, dd. 17 
dezer te Batavia verscheen, 

Dat de IMC veer goede wegen is, 
behoeft geen verklaring. 

Dat zij belangrijke verbetering van 
het wegennet als geheei noodig acbt, 

hoeft zij tal vao malen met klem gezegd. 

H6€ noodig dat is, valt voor een 
ieder, die een deel van het land per 

auto doorkruist, vast te stelleo. 

  

EATER — 

. en dat toch de macht bezit het inverlijke van iedere vrouwen 

aanvangsuren 

| Matinee 
Maandag 22 en Dinsdag 23 sept. 

  

— RUTH HUSSEY e.v.a. 
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Dat dit het geval is, houdt geen 
vecwijt in aan degenen, die de zorg 
voor de wegen tot taak hebben. Met 
groote toewijding Is in menig geval 
vee! goeds bereikt. 

Doch al te dikwijls was de post voor 
Wegaanleg en wegverbetering op de 
begrooting van Locale Ressorten, sluit- 
post. 

Al te karig werden veelal voor dit 
dozi de gelden toegewezen. 

Het spreekt van zelf dat men geen 
goed wegennet kan opbouwen en 
tegelijkertijd het daarvoor benoodigde 
geld in de zak houden, 

Maar heel vaak ook waser nu een- 
maal, hoe dan ook, geen geld beschik- 
baar. 

Bo tochj een goed wegennetis een 
belang van de eerste orde. 

Hoe vele en groote belangen hier- 
mede gemoeid zijo, is al aanstonds 

  

  

duldeliik, wanncer men slechts denkt 
aan het bevordsren van een veilig 
verkeeren yan een economisch verkeers, 
aan het belang van gemeenschap en 
staat bij eeo krachtige ootwikkeling 
van automobilisme en toerisme, weike 
immers'rechtstreeks leidt tot verhooging 
van iokomsten voor handel en industrie, 
tot verruiming van werkgelegenheid 
en tot het doen vioeien van steeds 
meer tieotallen millioenen per jaar in 
's Lands schatkist 

Dit zijo enkele grepev. Er zijo er 
meer te doen. 

Laat ons eeos denken aan de open- 
legging van weinig ontwikkelde gebie. 
denj aan de belangen van de Voiks- 
gezondheid bij asphalteering: un die 
van een goede bestuursvoering bij 
den gozd er uirgebreid wegennet. 

Hoe hoog wij al deze belangen ook 
aanslaao, zoo hebben Wij Ons sedert 
het uitbreken van den oorlog groote 
beperking opgelegd bij het bepleiten 
van wegverbetering. 

De oorlogs-inspanning immers moet 
V66r alles gaan, 

Naar mate echter ons berichten en 
verslagen onder de oogen kwamen van 
de ervaring terzake van het belang 
van goede wegen voor de oorlog- 
voering, is bij ons de vraag sterker 
gaan weerklinken, of wij aan dit uiterst 
belangrijk punt niet'te weinig aandacht 
hebben besteed, 

Bs mede, 'of dit niet eveneers het 
geval is geweest, daar waar de geldea 
Voor onze weger beschikbaar moeten 
worden 'gesteld, 

Hoewel bet uiteraard buitep onze 
bevoegdheid valt om te beoordeelen 
of wat elders in verband met den 
oorlog wordt noodig'geacht, ook hier 
noodig is, zijo wij aiettemin geneigd, deze 
vraag bevestigend te beantwoorden. 

Wij worden bicrin gesterkt door 
cen uitspraak van den . toenmaligen 
militairen deskundige in den Volksraad, 
den Heer So!, die reeds iu 1938 in 
dien Raad verklaarde: ,Het wegen- 
stelsel hier te lande legt aan de 
motorisatie van het Leger bepaalde 
beperkirgen op”. 

Het is voor ieder duidelijk dat sedert 
1938 in dat wegenstelsel-geen-groote 
verbctering is gekomen. 

Het is nog veel duidelijker, dat aan 
het Leger in dezen tijd in geen enkel 
opzicht beperkingen mogen worden 
opgrlegd. 

Hzt Ligsr, evenals de Vloot overi- 
gens, moeten hu V66r alles gaan. 

ke 
| 

»BOERDERIJEN SCHRAUWEN“ 
MULOWEG / MADJENANG 

Telefoon Ked. No. 225 

  

  

Wij .wordeo in ons gevoelen, dat 
La... de wegverbetering veel meer 
dan thans met de bciangen van het 
Leger moet wordemrekening gehouden, 
nog gesteund door een zeer belangrijk 
Ca zeer recent rapport hetwelk wij 
bier zullen laten volgen. 

Alvorens dit te doen schijnt het 
aangewezen, twee vragen te stellen : 
Hoe krijgen we het thans gedaan, 

dat de honderden locale wegbeheerders 
op zeer korten termijo geld beschikbaar 
stellea en v.-z. n. geid beschikbaar 
krijgen voor wegverbetering op ruimen 
schaal ? 

En hoe kan worden gezorgd, dat 
bij die verbetering de Onontbeerlijke 
codrdinatie tusschen al die ressorten 
niet ontbreekt ? 

Voor wat dit laatste betreft kan 
vermoedelijk voor het stellen van de 
noodige richtlijuen met vrucht een 
beroep worden gedaan op de »Wegeo- 
Commissie”. 

Voor wat het ecerste aangaat is er 
thans slechts &€n autoriteit, die beoor- 
deelen kan of bet inzicht juist is, dat 
de door velea ia andere landen bepleite 
vegverbetering, ook hier in verband 
met de oorlogvoering op korten ter- 
mijn noodiy is. 

Dat is Zijue Excellentie, de Leger- 
commandant in wiens welwillende 
aandacht wij—zij het geheel ten over- 
vloede—deze aangelegenheid eerbiedig 
aanbevelen. 

Mocht het Legerbestuur het inzicht 
zij: toegedaar, dat thans — o. m. in 
verband met de voortscbrijdende mo- 
torisatie — het oogeoblik gekomen is, 
om Op breeder schaal tot wegver- 
betering over te gaan, dan zullen in den 
kloeken, forschen geest, welke ons 
voortvarend Legerbsstuur zoo voor- 
beeldig kenmerkt, alle beletselen weg- 
valleo. 

Dan is hat geld er ea dan zullen 
we in €€o enkel jaar meer zien gebeuren 
dan ia veie vorige tezamen. 
Dan zal daarmede tevers een monu- 

ment van daadkracot wordeu opgericht, 
hetwelk dit land en ieder deel zijoer 
bevolking tot in lengte van jaren ten 
zegen zal strekken. 

0. 

Van bet belangrijke rapport waarop 
wij hierboven duidden, troffen Wij een 
vittreksel aan in ,Engineering News 
Record” no. 25 van 19 Juni vaa dit 
jaar. Het is uitgebracht door den 
Luitenant Kolonel L.V. Murrow over 
weg-en spoorwegverkeer in Engnlard 
Onder oorlogsomstandigheden. 

  

WATES 

PERCEEL-PAKISSADJI 

  
  

Levert versche volle melk. 
Karnemelk, Yoghurt, 

Room en Slagroom 
. 

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

ter plaatse 

Prima kwaliteit, 

Beleefd aanbevelend 

L. H, SCHRAUWEN., 
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NIEUWE DITEAVE of KERDRUK van J. B. WOLTER'S 
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Luitenant Kolonel Murrow werd 
naar Eogelanod gezonden om aldaar 

cen studie te maken van het weg—en 

spoorwegverkeer in oorlogstijd, teneio- 

de in N. — Amerika bij het opstellen 

van defensie — plannen, rekening te 

kunnen houden met de in Engeland 

opgedane ooriogs — ondervindingeb. 

Het uitgebrachte rapport werd begin 

Juni gepubliceerd door de wegencom- 

missie van de Senaat. De in dit rapport 

verkondigde stellingen zijo Viteraard 

van zeer groot belang. 

De Spoorweg-en wegennetteo van 

Engeland waren ontworpen met Lon- 

den als ceotrum. Door de mocilijkhedea 

in den weg gelegd aan de kustvaart, 

io 't bijzosd:rin het gebied van Lon- 

den, werden de bestaande transport- 

systzmen echter ontwricht. V6dr de 

oorlog werd een groote hoeveelheid 

steeokolen van de mijuen caar de 

Vobornaamste stedelijke centra vervoerd 

door kustvaarders en werd dan van- 

daar door spoorwegen, vrachtauto's 

en in pbysieke tractie gedistribueerd. 

Thansis het echter noodzakelijk een 

groot gedeelte van de steenkoleo per 

spoorweg rechtstreeks van de mijneo 

naar de verbruikers te zenden. 

In het algemeen kan gezegd worden, 

dat de spoorwegen veel meer kwetsbaar 

zijn voor schade en oponthoud, ver- 

eorzaakt door luchtbombardementen, 

dan gewone wegen. 

B6, kleine bom heeft in verschillen- 

de gevallen het bloksysteem van een 

spoorlijn ontwricht en dientengevolge 

vele uren oponthoud in het treinver- 

loop veroorzaakt. 

Zoowel aan wegen als aan spoor- 

Wegen is verrasseod weinig scbade 

door bommen aangericht. De belang- 

rijkste schade tot dusverre is geweest 

de gedeelteltjke vernietiging van de 

eindstations in de groote steden. Ben 

aantal spoor-en gewone bruggen heb- 

ben voltreffers gehad, welke echter 

veelal weinig schade hebben aangericht. 

In de meeste gevallen ging de bom 

dwars door bet brugdek heen en ont- 

plofte dan in bet water of demodder 

eronder, zonder veel sebade te ver- 

oorzaken. 

Schade aan de gewone wegen heeft 

gewoonlijk slechts zeer weinig opont- 

houd tengevolge gehad. De bomkra- 

ters worden Of vlug gevuld Of er 

wordt cen omlegging gemaakt. 

Met de siraten io de steden is het 

een heel ander geva', door het groote 

mantal ondergrondsche leidingeo. Een 

Voltreffer op een stadsstraat veroor- 

zamkt veel meer schade, dan de wer- 

kelijke schade aan het wegdek. 

Volgens de meeningen van Engel- 

sche, Fransche en Belgische officieren 

met wie luit. kol. Murrow besprekin- 

gen bad, zija de transportmogelijkhe- 

»den van het allergrootste belang. In 

Frankrijk maakte bet Duitsche leger 

inteosief gebruik van bet gebeele 
wegennet: luchtverkenning heeft uit- 

gewezen, dat er bijna geen bewegingen 

van tanks en andere gemechaniseerde 

eenheden dwars door bet terrein plaats 

hadden, Alle vervoersdetails waren 

van tevoren zorgvuldig uitgewerkt 

met het gevolc, dat er geen verwar- 

ring was acbter de Duitsche lioies, 

terwijl het transport van de Gealli- 

eerden voortdurend vast liep. 

Door zijn groote soepelheid en 

zijn geringe kwetsbaarheid voor lucht- 

bombardementen is het verkeer langs 
de gewone wegen van uitermate greot 

belang en dientengevolge behoort aan 

dat verkeer de grootste aandacht te 

worden besteed. 

Autoriteiten van het Departement 

van Vervoer, die steeds volkomen er 
op vertrouwd hebben, dat het spoor- 

Weg-vervoer als primair moest worden 

beschouwd en daarom hebben mede- 

gewerkt aan maatregelen voor beper- 

king van bet motorverkeer, aarzelen 

thans niet meer te erkennen, dat zij 

het thans teh zeerste betreuren, dat de 

ontwikkeling en groei van bet motor- 

verkeer niet meer is bevorderd. 

Gedurende een aantal jaren beeft 

  

  

    

  

Bekendmaking 
De fd. Burgemeester van Kediri 

maakt bekend, dat in de op heden 
gehouden vergadering van het etem- 
kantoor de Heer : 

E.C. GROENEWOUT 
tot lid vao den Stadsgemeenteraad 
van Kediri is aangewezen, zulks in 
de plaats van den op 30 Augustus 
jl tot lid van voornoemdem Raad 
verkozen candidaat G.D. Schifer, 
die den voor het aannemen van zijn 
verkiezing gestelden termijn zonder 
kennisgeving heeft laten verstrijken. 

Het betrekkelijk proces-verbaal ligt 
voor een ieder te zijnen kantore ter 

inzage. 

Kediri, 19 September 1941. 

Ds fd. Burgemeester vd, 
B.J.A. STOCK 

Loco. 

  

van het wegverkeer, slechts ongeveer 

35 procent besteed aan het wegennet. 

De andere 65 procent werden besteed 

aan algemeene sociale doeleinden. 

De wegenuitgaven werden v.n. be- 

steed voor verbetering der bestaande 

wegen, welke soms smal en bochtig 

zija en in meerdere gevallen steile 

hellingen hebben. Op het oogenblik 

is er een ernstig te kort aan materieel 

voor aavleg en onderhoud van wegen, 

tengevolge van veel verlies daaraan 

in Fraokrijk, alsmede door den aanleg 

van nieuwe wegen naar vliegvelden 

en door de opruimingswerkzaambeden 

Io de groote steden. 

Hoewel bet aaotal geregistreerde 

motorvoertuigen door de benzinedistri- 

butie met 40”, is verminderd, blijkt 

toch het verkeef tijdens de spitsuren 

bijna even groot te zijo. 

Het roode, groene en gele licht van 

de verkeerslichten is verzwakt met 

behulp van ondoorschijnende verf. 

Op de lantaarns is slechts vrij yelaten 

cen kruis, waarvan de lijnen een dikte 

bebben van 6 mm en die door loopen 
over het gebeele opperviak van de 

lens. 
Door het Ministerie van Vervoer 

is cen etrategisch ,,rood” 

tactisch ,blauw” wegennet ter lengte 

van 22000 km aangewezen. 

De militaire autoriteiten kunven ten 

allen tijde de contrdle over dit sys- 

teem overnemen en het siuitea voor 

alle vormen van burgerlijk verkeer. 
Er zijo echter voorzieningen getroffen 

voor de uitgifte van kaarten, welke 

op de voorruit kunnen worden geplakt, 

ten behoeve van ambulances, brand- 

Weerauto'f en doktersauto's. 

In de gebieden, welke bet meest 

kwetsebaar zija bij een poging tot 

invasie, is een zorgvuldig uitgewerkt 

systeem voor de evacuatie vaa bur- 

gera gerraffeo. Deze evacuatie zal 

plaats vinden langs de wegen, welke 

niet bebooren tot bet ,roode” of 

sblauwe" wegennet. De punten, waar 

de evacuatie-wegen de laatstgenoemde 
wegen zullen kruizen, zijn van tevoren 

vastgesteld. 

Op onderlinge afstanden van 16 

tot 24 km rija voorraden materiaal 

nangelegd voor het snel en doeltref- 

fend bersteileo der wegen van de 

schade, sangericht door bommen. Op 

belangrijke punten worden voorts 

tijdelijke bruggen van een normaal- 

type in voorraad gehouden. 

Ezo aanzienlijke hoeveelheid werk 

is verricht voor het blokkeeren van 

weger en het oprichten van versper- 
ringen tegen het landen yan vliegtui- 

gen op open velden en rechte wegen. 

Op T,50 m boogte gespannen kabels 

hebben reeds bewezen zeer doeltref- 

fend te ziju in twee gevallen toen 

vliegtuigen een noodianding moesten 

maken. 
Na twee jaren oorlog becft de Brit- 

sche Regeering het thans noodzakelijk 

geacht alle soorten verkeer te coor- 

dineeren. Be is een nieuw bureau 

opgericbt, dat de absolute contrile 

en een 

Engeland van de belastingen, geheven | sal hebben over spoorwegeo, gewone 

—.
y—
   

BEKENDMAKING. 
De Voorzitter van het stemkantoor maakt bekend, dat het stemkantcor 

in de op heden gehouden openbare vergadering de op de eenige geldig 

bevonden candidaten-opgave voorkomende naam van den eenigen candidaa' 

als volgt op de candidatenlijet heeft gebracht : 
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PROTESTANTSCHB KERK. 

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 o.m. 
Ds. W. C. de Jong. 

  

Voorletters en andere voor 21 Sept. T.- Agoeng 5 uur o.m. 
Ngmen de persoonsaanduiding Woonplaats in de L Ds. W. C. de Jong. 

noodzakelijke Gemeente 28 Sept. Kertososo 5 uur o.m, 
toevoegsels, Ds. W. C. de Jong. 

ADIWARSITA DASLAM Potjanan Maleische Kerkdiensten.     
  

Aangezien op de candidatenlijst 6€n candidaat is gebracht, terwijl het 

aantal te vervullen plzatsen 6€n bedraagt. verklaart het stemkantoor tot lid 

van den Stadsegemeerteraad van KEDIRI te zijn gekozen de Heer: - 

ADIWARSITA Dasiam. 

Het desbetraffende proces verbaal is voor een ieder ter Gemeentesecre 

tarie ter inzage gelegd. 

KEDIRI, 19 September 1941 

De voorzitter vd, 

B.J. A. STOCK 
Loco-Burgemeester. 

  

wegen, kavalen en scheepvaart. Dit 

buceau za! waarschijaliik voor de 

verschillende gevallen bepalen, welk 

verkeer voorrang za 

hebben c.g. beslissen door welk soort 

vervoer alle belangrijke goederen ea 

materialen getramsporteerd zullen wor- 

den. 

Het bureau zal vermoedelijk cok 

de tarieven controleeren, 

dit vervoer geheven kunnen worden. 

daarvoor den 

welke voor 

  

Smeulend vuur. 

Et zal waarschijoliik wel niemand 

meer zijo, die sogtwijfelt aan het uit- 

breken van een groot conflict in het 

verre-Oosten waario Japan betrokken 

zal zija. Hoogstens loopen de meeningeo 
uiteen over de kwestie waar Japan zal 

toesiaan, en wie alsdan in den krijg 

betrokkeo zullen worden. 

Het is niet prettig meer in Japan. 

Wij booren er weliswaar oiet z00 heel 

veel van, maar toch net genoeg om, 

gecombineerd met onze kennis omtrent 

de gevolgen van net door de A.B. 
C.ID. landen ingestelde rigoureuze 

embargo, ons een voorstelling te maken 

van de hopelooze positie waarin het 

land van de Rijzende Zon zicb bevinde, 

dank zij het koppig doorzetten van een 

verblindende kliek oorlogsheeren. 

Hoe wanbopig slecht de toestarden 

in Japan zija ontwaart men bij het lezen 

van Haliet Abenas") nieuwste boek 

"Japan Unmasked” waarvan wij Maan- 

dag en, Dinsdag is ons tweede blad 

een enkel hoofd swuk vertaald zullen 

Opoemen. 

Ivy moeten vcor vandaag in gezel- 

schap blijveo van dezen Abend, de 

»New-York Times” Far-Bast corres- 

pondent omdat hij ons in zijo boek 

wat mededeelt, dat een aawijzing zal 

   

kunnen zijo in we'ke richtiog wij den 

eerstkomenden Japanschen stoot hebben 

te zoeken. Zov buitengewoon goed 

ingelicht was Haller Abend—wij lateo 
io 't midden op weike wijze bij in 't 

berit geraakte van de ongelooflijk be- 

langrijke documznten waarover wij het   

straks zullen hebber—dat bij zija leven 
niet zeker was. Geen stap kon hij meer 

Op straat zetten zooder zijo lijfwacht. 

Ja zelis was bij met het verstrijken der ' 

dagen verplicht deze lijfwachten uit te 

breiden. 

- »Mr. Abend vindt bet beslist aan- 

genaam''—z00 schrijven de uirgevers 

over A's terugkomst in Amerika oa 

  
Pte Blitar 

15 jaren Far-Bast—,,zonder gewapende | 

Ijfwacbt rond te kuonea loopen, cen | 

plaag hem te Shanghai opgedrongen 

door de hoogste autoriteiten, nadat 

Japanneesche dreigementen om hem te 

vermoorden dwingend overtuigen wer- 

den”. 

Waarom? Wel U zult 't zich niet 

meer herinneren, maar dat kwam om- 

dat Hallet Abend ongelooflijik goed 

geinformeerd zijode, zijo blad ,,The 

N-w-York Times” op de hoogte steide 

van de geheime clausules van het tri- 

partite pact. De uitgevers schrijven 

hieromtreot: 

»His famous scoop to” The New- 

York Times” ontbe Tree-Power-Pact 
between Japan, Russia and Germany, 

brougbt increased threats to kidnap 

bim, ,or worse”, uniess he revealed 

the source of his secret information. 

Mr. Abend bid not reveai his secret, 

but he did look a little more kindly 

on tbe bodygard” 

Wij laten deze bijzonderbeden voor- 
om de belangrijkheid van 

Abends onthullingen, die wij thaps laten 

volgen, te accentuzeren, 

Ia bet 15e hoofdstuk ,,The Army 

dreams on” sehrijft Abend onder meer 

het volgende: 

Terwijl het Japansche departement 
vao buitenlandsche zaken zijn werk 
inzake handel en visscherij verdragen 
met Rusiand voortzette, en terwijl Ja- 
panscbe, Manschukwosche en Russische 
delegaties onderhandeiden over grevs- 
kwesties, had bet Japansche Kwantung- 
leger (dat is de gevaarlijke kliek Red.), 
dat Mavrcburije cogtroleert en be- 
schouwd kan worden als een geheel 
Onafbankelijke macht, zich onledig ge- 
houden met in bet geheim ,Buiten 
Mongolie” aan de Sovjets te ontfut- 
selen en cen staat te cree#ren van 
vitale strategische beteekenis voor 
Japan. 

af gaan, 

Wordt vervolgd. 

H. B. Matulessy. 

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

28 Sepr. '41 Trenggalek 9 uur v.m. 
T.-agoeng 4 uur nm. 

741 Kediri 6.30 u. n.m. 
Voor Zending. 

5 Oct. '41 Blitar 130 u. v.m. 
Wlingi 10.30 u. v.m. 

1 Oct. 

  

OOST -JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEN 

iederen Zondag, 9 uur v.m. 

Te Kediri (Baloewertistraa:), Blis:r, 
Toeloe gagoeng, Ngandjoek, 

Paree 7.30 uur n.m. 

Ca. te 

  

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Zondag. 

te Fesid le H. Mis 6, uur v. m. 

2e H. Mis 7.30 uur v. ih. 

Lof 5.30 uur o. m. 
6 uur v. m. Stille H. Mis 
7.30 uut v. m.  Hoogmis 

330 nur » Lof 

Kath. Javaoen 6 uur o.m. 

TENG HONG TILANG 
VENDU HOUDER 

Os rcic 

  

  

COMMISSIONNAIR 

MEUSELMAKER 
TRANSPORT — ONDERNEMING 

KEDIRI — Klentengsiraat 68 — Teici. Ns. 107 

Adres voor: 
Moderne en antieke meubels. 

Staalmeubels ledikanten 

chroomd of gelakt. 

Tweedehandsche meubels 

Emballeeren en transporteeren. 

en ver- 

een mooie teonisbaan voor Dinsdag 

Woensdag en Zaterdag, gelegen 

achter 
f6,— 

Srelpersdrukkerij p.m. 

  

Voor Uw meubilair ea ontwerpen 

geroutineerde toekangs en eerste kwa- 

liteit meubelhour 
Zeer billijk in prijs en levering met 

garantie, 
gegarandeerd 

goede resultaten. 

Inpakken voor alle plaatsen. 

BAAT HET OM 
DRUKWERK ? 

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

goedkooper. 
Vraagi offerte bij de Ked. 

Snelpersdrukkerij ! 

U verbindt zich 

Voor Uw vendutie 

    

  tot niets! 

LUCHTBESCHERMING 
Beveiligt U tijdig!! 

Wij leveren : 

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

RESIDENTIE APOTHEEK KEDIRI 
TELEFOON No. S2.   
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Buitenlandseh overzicht wergenomen nit het Sber. HOid. 

TEGEN OEKRAJIENE EN KRIM. 

  

Volgens Duitsche en andere berichten 
verloopen Duitsche Operaties in Oekra- 

jiene en tegen Krim met succes. 

  

Ankara, 18 Sept. (Reuter). Volgens 
te Ankara ontvangen niet - officieele 

berichten zija de troepen van generaal 

Von Rundstedt op drie punten den 

Dojepr overgestoken. 

Londen, 18 Sept. (Reucer). Te Berlija 

worit beweerd, dat de Duitschers in 

hun actie tegen de Krim bet Perikop- 

schiereiland hebben bereikt. 

Londen, 18 September (Rzuter). Een 

communigu€ van bet Duitsche opper- 

bevel meldt, dat de offensieve operaties 

in de Oekrajiene ten Oosten van den 

Dojepr op onweerstaanbare wijze ver- 

loopen. In de gevechten rondom de 

vestingwerken van Leningrad werden 

aldus het 

Duitsche communigue, Afdeelingen van 

groote successen behaald, 

&so iofanterie-divisie alleen bestormden 

119 betonnen mitrailleursnesten. 

Rond Odessa. 

Londen, 18 Sept. (Reuter). Duitsche 

stormtroepen hebben de zwaar geha- 

vende Roemeensche troepen voor 

Odessa vervangen. 

Een Russische duikboot 

de Zwarte Zee 

transportschepen tot zinken, die teza- 

men ca. 15.000 ton maten. 

bracbt in 

twee Roemeensche 

Russische berichten. 

Looden, 18 September (Reuter). 

Radio-Moskou maakte bekend, dat de 

Duitschers bij Leningrad op &&a punt 

vijftiea kilometer werden teruggedre- 

ven. 

Moskou, 18 Sept. (Reuter). Het 

Russische middagcommunigu€ luidt: 

Den afgeloopeo nacht zetten onze 

troepen de gevechten aan het geheele 

front voort. Oaze luchtmacht bracbt 
den vijandelijken troepen klappen toe 

en viel vijandelijke vliegtuigen op bun 

Vliegvelden aan. 

Amerikaansche vioot convoyeert! 

Washington, 17 September (Reuter), 
De Amerikaansche vloot convoyeert 

thans teneinde te verzekeren, dat de 

bruikleengoederen behouden in Enge- 

land aankomen, 

Dit werd hedenavond ontbuld door 

kolonel Krox, den minister van Marine, 

Op zijo persconferentie het woord 

zeide de » Het 

escorteeren van convooien door oor- 

voerende, minister : 

logsschepen is slecbts &€n middel van 
de vele, welke kunnen en ook zullen 

worden gebruikt”, 

Er den nadruk op leggend, dat sedert 

den vorigen oorlog vele nieuwe me- 

thoden zija ontwikkeld om schepen te 

beschermen, zeide hij, dat de Vereenigde 

Staten ,deze alle gebruiken”. 

Toen hem werd gevraagd of Ame. 
rikaansche oorlogsschepen vaartuigen 

tot IJsland escorteeren en ze daar aan 

de Britscbe 

Koox, dat het ,onverstandig en io- 

discreet” zou zijn, om op die bijzov- 

derheden in te gaan, 

vloot overgeven, zeide 

  

Het Duitsche operatieplan. 

Ankara, 17 Sept. (Reuter). Volgens 

herziene voorspellingen betreffende de 

Russische campagoe, welke thans door 

as-bronnen druk verspreid worden te 

Ankara, verwacht de Duitsche gene- 

rale staf den oorlog ,binnen zes we- 
ken naar het Kaukasusfront over te 

brengen”. 

Volgens deze voorspellingen kunnen 

de Duitschers binneo 30 dagen de 

helft van de Kaukasische olieterreinen 

schade 

moge zijn, die de Russen met hunne 

herstellen, hoe groot ook de 

vernielingen zouden kuanen veroorza- 

ken. 

Intusschen wijzen de berichten, die 

uit Sofia tz Ankara 

gen, er op dat de Duitschers verwach- 

ten zeex binnenkort gereed te zijn om 

de Bulgaarsche Zwarte - Zee - havens 

tegen Rusland te gebruiken. Zij zullen 

werden ontvan- 

mogelijk gebruikt worden als opera- 

tie bases, doch waarschijolijker nog 

als ravitailleeringsbases voor vooruit- 

geschoven punten achter de Duitsche 

linies in de Oekrajiene. 

Ia beide gevallen zal echter de 

Russische Zwarte Zee-vloot een be- 
langrijke hinderpaal vormen voor de 

nazi-plannen. 

Het huidige aspect. 

Londen, 18 Sept. (Reuter). Er zija 

wederom in het geheel geen bepaalde 

berichten omtrent de 

den Leningradsector hoewel het Duit- 

sche communigu€ verklaart dat in de 

Oekrajiene ,,de Duitsche offensieve 

Operaties ten Oosten van den Dnjepr 

gevechteo in 

Op onweerstaanbare wijze voortgang 

hebben.” Inmiddels is de 

geconcentreerd op het Zuiden. 

Hoewel er geen officieel vieuws uit 

Rusland is 

aandacbt 

binnengekomen omtrent 

maa 

  

de situatie in het uiterste Zuideo, 
schijaen niet-officieele berichten er op 

te wijzen dat de Krim mogelijk van 

de verbindingen met het vasteland is 

afgesneden. 

Wanneer dit waar is en de Duit- 
scbers vooraemeas zijn de Krim aan 
te vallen, zal. het moeiliik zijo voor 
Ruslasd om versterkingeo naar het 

schiereiland te Het z0u 

voorts beteekenen, dat wanneer de 
Russen voorraden en munitie zouden 

willen zenden, zij deze zouden moeten 

zenden langs den waterweg via Rost- 

vok in welk geval deze zendingen 

kwetsbaarder zullen zijo, dan wanocer 

zij per treio plaatshebben. 

Te Moermansk leggen de Duitschers 

den Russen het vuur na aan de sche- 

nen en Op een punt hebben zij eenige 

vorderiogen gemaakt doch spoedig 

zal de harde winter aanbreken en ho- 

pea de Russen standte kuon n houden. 

dirigeereo. 

Onderscheidingen voor Marine. 

Moskou, 17 Sept. (U.P.). Stalin 

heeft drie nieuwe vice -admiraals en 

vier schout-bij-nachts benoemd, terwijl 

de Opperste Sovjet onderscheidingen 

156 officieren en 

mioderen van de Roode vloot en aan 

143 officieren 

Roode marineluchtmacbt wegers moed 

en voorbeeldige plichtsbetracbting tij- 

deos actie. 

bekendmaakte aan 

en miaderen van de 

De lzvestia gaf cen overzicht van 

de jongste overwinning van de Rus- 

sische Oostzee-vloot, welke volgens 

rog onvolledige gegevens twee torpe- 

dobootjagers, 43 transportschepen en 

ee aantal lichters vol tanks tot zin- 

'ken bracht. 

De driemogendhedenconferentie. 

Londen, 18 Sept. (Reuter). Radio- 

Moskou verklaarde, dat Molotoff de 

leider zal zijn van de Sovjet-Russische 

delegatie, die besprekiogen zal voeren 

met de Bagelsche en Amerikaansche 

delegaties. De overige leden van de 

Sovjet-Russische delegatie zijo maar- 
schalk Worosjiloff, de volkscommissi- 

ris voor den Buitenlandschen Handel 

Mikoyan, de voorzitter van den Raad 

voor den machinvebouw Malijsjeff, de 

volkscommissaris voor de Vliegtuig- 

productie Sjakurin en de chef van de 

artillerie-afdeeling van het volkscom- 

missariaat van Defensie: Jakovlev. 

De bondgenooten te Teheran. 

Londen, 18 Sept. (Reuter). De 

Britsche en Russische troepen zijn 

Teheran bionengetrokkeo. 

Ned. - Indie. 
Glenn Martin neergestort. 

Inzittenden gedood. 

Aneta meldt dat 

Donderdagmiddag een Glenn Martin- 

Vliegtuig van de Militaire Lucbtvaart 

ten Zuiden van Soerabaja nabij Patjet 

is neergestort en verbrand. De vier 

jozittenden, t. w. de sergeant-kortver- 

uit Bandoeng, 

  

bandvlieger C. M. van den Berg, de 
sergeant-vlieger J.P.W. Hora - Adoma 
(stbknr 94801 ), de sergeaat - montear 
A.P. Grootens. (stbkar. 9405), en de 
Geniesoldaatbrigadier - titulair - lucht- 
Vaartradiotelegrafist A. J. van den Beld 
(stbkar. 93607) zija allen omgekomen. 

Aardbeving geregistreerd. 

Naar Aneta uit Batavia meldt, werd 

Woensdag j.I. een krachtige aardbeving 
geregistreerd, komende uit Oost-Noord- 
Oostelijke richting, Het Epicentrum 
werd bepaald op een afstand van 
2300 kilometer. 

Amerika. 

Laat Japan zich voor 
regeling vinden? 

Washington, 17 Sept. (U, P.). Het 
lid van de commissie van Buitenland- 
sche Zaken van den Seoaat, Izac, 
verklaarde tegenover een Vertegen- 
Wwoordiger van United Press, dat er 
steeds dat 
Japan er niet langer zeker van is, dat 
Duitschland zal wioven”. In verband 
hiermede acbtte bij de voorvitzichten 
verbeterd voor eenalgemeene regeling 
tusschen Japan en de democratieto. 

Izac verklaarde met nadruk, dat bij 
niet geloofde, dat een voor China 

meer aanwijzingen zijn,   

  

— aa 

nadeelige overeenkomst zou worden 
gesloten. 

Izac zeide: ,,Het Congres en de 
regeering van Roosevelt zija ware 
vrienden van het Chineesche volk en 
niets zal worden gedaan, waardoor 

deze vriendschap in gevaar zou wor- 
den gebracht”. 

Tot slot verklaarde hij og dat 
hij, ofschoon bij geen definitieve in- 
lichtingen had betreffende de bespre- 
kiangen tusschen Washington en Tokio, 
het zeker achtte, dat een volledige 
Japaosche terugtocht uit China een 
eerste vereischte is voor een verge- 
lijk. 

Nieuwe bankleencrediet gevraagd 
Washington. 18 Sept. (Reuter). 

President Roosevelt vroeg het Goo- 
gres.om nog een crediet van 5.985 
millioen dollar voor het verstcekken 
van goederen in bruikleen. 

De bases buiten het continent. 
New York, 17 Sept. (Reuter). 

Schout - bij- nacht Adolphus Andrews 
Commandant van bet Derde Marine 
District, heeft bekend gemaekt, dat de 
Amerikaanschz Marioe 17 koopvaar- 
dijschepen zal gaan gebruiken voor 
de voorziening van bases buiten bet 
Awmerikaansche corntinent. Verschillen- 
de schepeo zijn reeds in dienst gesteld 
en de rest zal spoedig gereed zijn. 
Alle schepen zullen bemand worden 
met burgzr-bemanniageo. 

aa 
as 

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, 
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CARIBONUM producten, z, a. 

Carbonpapier in diverse soorten. 
Schrijfmachinelinten in alle breedten, 

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

beneden Soerabaiaprijzen, 

Schrijf-, vulpen- en stempelinkten. 
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| Door eigen import zijn wij in staat de beroemde 

  

FEUILLETON 
SPAANSCHE DUKATONS 

(Spanish Doubloors) 

Uit het Engelsch 

van 

Camilla Kenyon 

98) 

Nu moest het nieuwe contract ge- 
maakt worden. En dank zij de pien- 

terheid van den man met hetlitteeken, 

die den kleinen wenk, welkeo ik 'hem 

gegeven had, onmi idellijk had begre- 

pen, waren de voorwaarden z00, dat 

ik ze niet beter had kunnen wenschen. 
In de eerste plaats werd het vorige 

Contract en geener waarde 

verklaard. In de tweede plaats kreeg 
Mr. Tubbs het z00 zeer begeerde 

vierde gedeelte aileen, -wanoeer de 

schat door zijo onmiddellijke tusschen- 

komst ontdekt werd. 't Was op die 
Vvoorwaarde en op geen enkele ande- 
re, dat Mr. Shaw erin wilde toestem- 
men Oom Zijn vroeger aandeel ten 

guoste van Mc. Tubbs -af te staan. 

van nul   
Virginia Harding onderteekende een 

nieuw codicil,, waarin nadrukkelijk de 

voorwaarde ,slechts irdien de schat 
door Mr. Tubbs ontdekt wordt” ver- 
meld werd. Dus feitelijk was het ge- 
heele contract slechts van waarde, 
wanneer Mr. Tubbs de voorwaarden 
erin genoemd nakwam, voor 't geval 
dat hij dit niet deed, werd het on- 

geidig. En dat was precies, wat ik 
wilde. 

Miss Browne en Mr. Tubbs waren 
eerst Diet over de bewoordingen, 

waarin Mr. Sbaw het opgesteld wilde 
hebben, te spreken, maar daar het 

vertrouwen van Mr. Tubbs “in de 
onteilbaarheid van den grafsteen rots- 

vast stond, dachteo ze er geen van 

beiden aan, om een ernstige tegen- 

werping te maken. En daar de belac- 
gen van Captain Maynus geenerlei 
verandeting ondergingen, legde zijn 

afwezigbeid geen gewicbt in de schaal. 

Br werd -een klein iplekje voor ijo 
handteekening overgelaten, dat was 

alles. Natuurlijk kwam ik, als iodting- 

ster of liever als een soort van expe- 

ditie-appendix, als onderteekenaarster 

acbteraan. Ik zette miju caam en 
overhandigde bet papier met zedig   

neergeslagen oogen aan Violet, die 

het in een, naar "4 uiterlijk te oordee- 

len, bodemloozen zak liet verdwijnen. 
Er werd besloten, dat we de afschrif- 
ten na den lunch zouden maken. 

Oodaoks al mija goedz voornemens 

lukte het me niet, om mija gezicht 
geheei in bedwang te bouden: de 

inwendige Virginia Harding jubelde 
200 hard, dat mija gevoelens, waar- 
schijolijk ia mijn manier van kijken, 

tot uiting kwamen — tenminste, voor 
&&n angstig oogeoblik leek het, of er 
cen zweempje waotrouwen .ia Violet 

Opkwam. Ik keek 'snel een anderen 
Ikant uit en trachtte de uitdrukking 

van mijo gezicht te beheerschen, wat 
me niet moeilijk viel, omdat we juist 

op dat oogenblik wan onze pakkist- 

tafel opstonden, waaromheen we ons 

tijdens bet opstellen van het nieuwe 
Contract gegroepeerd badden. 't Was 

al de derde keer, dat een druk-bezige 

'Gookie 008 verzodht had, om weg te 
gaan, daar hij de tafel voor den lunch 

wilden dekken. Juist 'toen ik mijn mond 
opendeed om: ,,Klaar, Cookie!” te 
roeper, werd de warme, zwaar-neer- 

hangende middagstilte plotseling ver- 
'broken door 'een woedend geblaf wan   

'Cruso8. Op hetzelfde oogenblik hoor- 

den we Cookie, met een stem, een 

octaaf hooger dan anders, angstig 
roepen: 

»Gommiejee, wat moet dat betee- 
ken?" 

Ik keerde me om—eo keek 
loop van een geweer. 

in den 
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als in den goe- 
den, ouden tijd. 

Uit het bosch, achter de open ruim- 
te, waren vijf mannen te voorschijo 

gekomen, 200 stil, en z00 behoedzaaw, 
dat ze midden in het kamp wareo, 

Voordat het woedende geblaf van 

CrusoZ of de scbelle stem van Cookie 
ons hun tegenwoordigheid verraadde. 

En toen wij begrepen, dat er onraad 
was, hadden zij ruimschoots tijd ge- 
had, om op ons aan te leggen. Drie 

van hen hadden geweren, de andere 
twee revolvers. En de eigenaar van 

een van deze revolvers was Captain 

Magnus. 

Bij 't zien van onze stom-verbaasde 
gezichten deed bij een stap naar voren   

en zeide kortaf: ,Handen Gp!” Waar- 
schijolijik was deze vriendelijkheid al- 
leen aan 't adres van de mannen 
bedoeld, maar bij 't hooren van die 
bekerde rooversformule gingen de 
mijne, die van tante Jane en die van 
Miss Higglesby Browne automatisch 
de lucht in. Toen, met een grijns, die 
mij oowillekeurig aan een hond, die 
afjo teuden 2ieo laat, deed denken, 
zeide hij smalend: 

»Hadden de :dames en -heeren :niet 
gedacht hel Dat Magnus d'r .niet 
alleen was om zand te .scheppen, 
maar dattie een zaakie ap zijn ecigen 
houtje derbij had ook. " — Gelukkig 
keek hij hoofdzakelijk Miss Browne 
aan.—,He, Slinker, help me een hand- 
je om de heeren vast te binden.” 

Worat vervolga.
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