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STADSNIEUWS 

  

Stadsgemeente Kediri 

De door de stadsgemeenteraad van 

Kediri op zija vergadering vao 27— 

6—'39 vastgestelde verordeviogen: 

Tiekenbuisverordening stdg. Kediri en 

Wwijziging van de bezoldigingsverorde- 

ning zija in het bijvoegsel van het 

Prov. Blad van O-java van 25 Sept. 

serie B. no. 8 afgekondigd. 

—0— 

De raadszaal van de gemeente al- 

bler nadert zija voltooifag. Thaos be- 

giat men met het oude gemzentege- 

bouw in orde te maken De huidige ingang 

van het kantoorpersoneel zal worden 

afgesloten, Zoodat men later door ce 

voordeur moet gaan. De oude raads- 

zaal wordy gebruikt voor het kantoor- 

personeel, Ze wordi door een gang met 

de nieuwe raadszaal verbonden. 

Eind vao de maand zal alles ver- 

moedelijk klaar komen. 

Gok de 2de Inl. school op Modjo- 

roto wordt uitgebreid. Wegens te 

"ikleine lokalen, moet daar gewerkt 

worden met paralelklasseo. Hierin 

heeft de gemeente verbetering aange- 

bracht door een bijgebouw op te zet- 

ten, 2 

Aan gewone diensten heeft de ge- 

meente Kediri over de maanden Jan. 

t/m Aug, 1939 ontvangen f118790,43, 

aan buitengawone diensten f 4048,75 

en over Jan. '39 t/m Sept. 1939 voor 

het dienstjaar 1938 f 10227,08, alles 

te samen tot een totaal bedrag van 

£ 133075,20. : , 

Aan gewone en buitengewone dien- 

sten over Sept. heeft ze respect. ont- 

vangen £ 20243,78 en f 445,33 totaal 

f 20689,11. 

Mutaties. 

Benoemd tot Mantri -politie bij de 

bestuurspolije te Toeloengagoeng, 

SOEKIJA T,, tbans Bestuurshoofd- 

schrijver op het kantoor van het Dis- 

trictshoofd vans Trenggalek, regent- 

schap Toeloengagoeng.— 

' Besmettelijke ziekten. 

De lijst van besmettelijke ziekten 

yan den Res. Arts albier luidt : 

gevalleo typhus abdomivalis : 

Kediri 3, Paree 4, Ngandjoek 9, 

Blitar 7. 
gevallen paratyphus A. 

Paree 1, Ngaodjoek I, 

gevalleo diphterie 

Blitar 1. 

  

Geanimeerde bokswedstrijden 

op de pasar malem, 

Op Vrijdagavond was de pasar ma- 

lem voor negenen reeds vol. In drom- 

men begaven de menschen zich haar 

de plaats, waar de bokswedstrijdeo 

zouden worden gehoden. 

Om iets over negenen kondigde de 

gong de aanvang aan. De eerste partij 

was tusschen Tio Kho ,Tjay van Mas 

dioen en Tan Nio Tjoe van Soerabaia. 

De lantste was een ietsje zwaarder en 

Verstond de kunst beter, zoodat hij de 

overwinning heeft bebaald. 

De 28 partij was spannender. Hier 

kreeg men ten kamp te zien van 2 nog 

jonge bokeers, die goed en vlug spel 

gaven, 

DINSDAG 10 OCTOBER 1939 

De eerste 7 ronden waren voor Joe 

Sam van Malacg, die door zija vlug- 

heid voor zija tegecpartij moeilijk was 

te treffen, De laatste ronde was voor 

zijn tegenstander, Op punten heetf hj 

hem geklopt. 

De 3de partij kon geen bokswedstrijd 

geooemd worden, daar de techniek 

heelemaal ontbrak. Black Eagle werd 

op overtuigende wijze door zija tegeo- 

stander verslageo. 

De laatste strijd was het spannendst. 

Ferdinandus, kampioen jaarmarkt van 

Soerabaia tegen St, Louis Kid van Ma- 

lang. Beiden hadden hevige stooten 

te iocasseereo. maar de eerste bleek 

toch de beste te zijo. Hij liet heele- 

maal niets blijken van vermoeidheid. 

Den volgendenavond was de pasar 

malem nog voller. Geen wonder, daar 

cen ieder benieuwd was naar de bekende 

radiozangeressen, die aan de krontjong- 

concours deel zouden nemen. Voor de 

aanvang gaven miss Lee, miss Netty 

van P. M. H. en miss Titing goede 

songs als extra's. 

Er waren in totaal 7 deeineemsters. 

Miss Lee deed niet mee. 

Buiten veler verwachting kreeg miss 

Soelami de Iste prijs. miss Netty de 

2de en miss Tiiting de 3de. Men heeft 

stellig verwacht, dat miss Netty de Iste 

prijs zou behalen. 

We vernemeo, dat de voorloopige 

Opgave van de opbrengst van de pa- 

sar malem een verlies aangeeft van 

circa f 3000.— 
Het is onder de comit&-leden nogin 

bespreking, om per Javaansch nieuw- 

jaar de pasar malem weer te opeuen. 

Padvinderij. 

Io een van onze vorige nummers 

hebben we vermeld, dat de heer van 

de Gugteo, H. C. van de N.I.P.V. 

naar Kediri over zal komen. Maar la- 

ter hebben we vernomen, dathet niet 

doorgaat, doordat de tijd vanden H.C. 

zeer bezet is. 

Wel zal hij op 24 dezer Madioen 

bezoeken en hierbij wordt Kediri uitge- 

noodigd, om op dien datum vaar Ma- 

dioen over te komen, Daar het geen 

vrije dag is, zal denkelijk alleen de 

heer Horninge kunnen gaan. In ver. 

band met de huidige omstandigheden 

worden de leiders op hethart gedrukt, 

om aan de padvinders vooral toch die 

lessen te geven, die in oorlogstijd van 

nut zijo, z0oals EH. B. O., brandweer,   

gasgevaar, ordonnansenwerk, lichte pi- 

ovierswerk, in samenwerking met de 

luchtbeschermingsdienst, politie, brand- 

weer en Roode Kruis. 

SPORT. 

De voetbalwedstrijd E.B.I.O.S. con- 

tra V.O,G.E.L. op Zordagmiddag !. ). 

verliep in een 5—3 overwioning voor 

E,B.I.O.S. Na half-time was de stand 

3—2 voor V,O.G.E,L. Zondagmiddag 

as. komt E.B.L,O.S. tegeo Ouick uit. 

RICHE THEATER. 

Dinsdag 10 en Woensdag 11 Oct. '39 

Universal uiterst spansende film 

.THE MAN WHO CRIED WOLF" 

(De Vader die zichzelf beschuldigde) 

met Lewis Stone — Barbara Read e.a. 

sterreo. 

Een film, die U gezicn moet heb" en! 

MAXIM THEATER., 
Woensdag 11 en. 

Donderdag 12 Oct. '39 

Introduceert met trots de twee be- 
roemdste en grootste filmsterren 

Katharine Hepbura en Frarchot Tone 

in een luxe film van cachet. 
»@UALITY STREET” 

Het is de eerste kei: dat men deze 

beide beroemde acteurs op de film 

heeft samen gebracht, waarbij men 

bijzonder gelukkig is geweest bij de 

keuze van bet stuk. 

Nog geen twee maal heeft Miss 

Hepbura met denzelfden leadiagman 

gespeeld en haar lijst van film-helden 

bevat eenige van de uitnemendste namen, 

diz de Cinema Wereld kent, wij noe- 

men o.a. Jobn Berrymore, Fredrich 

March, Herbert Marsbali, Charles 

Boyer en Fred Mac Murray. ,@uality 

Street” is haar twaalfde film en Fran- 

chot Tone is haar twaalfde leading- 

mao. 

Politie nieuws. 

Door de Politie werd aangehouden 

de persoon van 1, wonende te Djabon 

terzake poging tot diefstal bij den heer 

M.C. B., wonende te Semampir. 

Door de Politie werd aangehouden 

2 personen, die zonder vaste woon- en 

verblijfplaats zwervende io de gemeente 

Kediri worden aangetroffen, 

M., wonende te Mritjan doet aan- 

gifte terzake dicfstal van een rijwiel 

ter waarde vao f 7,50, hetwelk voor 

bet hospitaal Gambiran onbeheerd werd 

geplaatst. 

  

Melkonderzoek. over Oct. 
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        Tears: — — 

Naam van de melker Samenstelling | Hoedarigheid | Toestand van 

Volgorde alpbabetisch. van de melk. | van de melk.) het bedrijf 

Mevr. Bosveld, Mritjao. Zeer Goed Goed Voldoende 

Cordier de Croust, Ngandjoek. Voldoende Goed Goed. 

J. Gaillard ' Semampir Kediri. Goe d Zeer goed Goed. 

Hwan Gwan Kiet Paree. Voldoende Goed Voldoende 

Hotel Paree Paree. Goed Goed Voldoende 

Nio Tiauw Hie Paree, Goed Zeer Goed Voldoende 

Oei Soen Djian Paree. Voldoende Voldoende Voldoende 

Mevr. Schrauwen Madjenang Kd Goed Zeer Goed Voldoerde 

Tjioe “Sian Bo Dandangan Kediri) Voldoende Goed Voldoende 

Vrouwe Tioi Bantengan Zeer goed Goed Voldoende         

S., wonende te Tirtooedan doet aan- 
gifte terzake diefstal van een gouden 

munt ter waarde van f 22.50. 

S.K.P. wonende te Ringinanom doet 
aangifte terzake verduistering vao een 

rijwiel en een partijstrootjes ter geza- 

menlijke waarde van f 45,95 gepleegd 

door zijn looper genaamd T.I.G. 

De heer v.d. V, doet aangifte ter- 

zake diefstal van rijwiel tw.v. f 5,—. 

  

Winston Churchill. 

Een temperamentvolle staatsman. 

De bekende Engelsche staatsmao 

Winston Churchill is benoemd tot Mi- 
nister van Marine in het Oorlogskabi- 
net van Engeland. Churchill is altijd 

cen staatsman van groot formaat ge- 

Wweest met een overzettelijken wil. 

Winston Churchill is er in geslaagd, 

op geheel ecigen persoonlijke wijze en 

door zija zuiver individueele prestaties 

een aanzien te verwerven, dat zeld- 

zaam is. Ia dit geval heeft de zoon 

den naam van zijo vader, die indertijd 

toch ook een beroemdheid was, bijaa 

op den achtergrond gedrongen. Tegen- 

woordig wordt over Randolph Chur- 

Chill cigenlijk niet naders meer gespro- 

ken dan als vader van een beroemden 

z00n. De eigenschap waaraan Winston 

Cburcbill dit dankt, is zijo spreekwoor- 

delijke werklust met steeds verjongde 

geestdrift werpt bij zich op de belang: 

rijke zaken, die zijn aandacht hebben,   

22e Jaargang 

en een allround routine verlaat hem 

nooit. 

Steeds opnieuw heeft Cburchil door 

zija buitengewoon temperament en zijn 

origineele ideen de belangstelling van 

W. Europa weten te wekken. Vaak ook 

gebeurde het, dat cen zijoer onderue- 

mingen faalde: bij was dan steeds zelf 

de eerste, om bet toe te geven. Hij 

beroept zich dan op de logische ge- 

dachtengang, dat het beter is, een ver- 

gissing ia te zien, dan op foutieve 

wijze te blijven doorwerken. 

Reeds in zijn jeugd heeft W. Chur- 

Chill menigmaal het bewijs van zija 

drang naar onafharkelijkheid geleverd. 

De vormelijke atinosfeer van het va- 

derlijk buis beviel hem lang niet Hij 

trok er eenmaal plotseling van door 

en twaalf dagen werd er tevergeefts 

naar hem gezocht. 

Toen bereikte zijn ouders een brief, 

waarin de dertienjarige Winston me- 

dedeelde, dat bij zich op een groot 

zeilschip als scheepsjongen had laten 

aanmonsteren en dat hij van plan was 

om eerst terug te komen als man, die 

iets bereikt had. De Engelsche consul 

werd in de arm genogen en Winston 

moest een droevigen terugtocht naar 

het ouderlijke huis ondernemen. Een 

maal in de haven aangekomen, kon 
men den jongsten spruit ult het buis 
in Marlborough moceilijk aan den ket- 

ting leggen en z00 kreeg Winston de 

gelegenheid te midden van de bedrij- 

vigheid in de haven te ontsnappen 

aan de oogen van zijn bewakers. 

  

sL YRA" 
Radio Goldberg 

Kediri-Tel. 70 
Hoofdstraat 

Het 

oudste 

en 

beste 

Radio adres 
in 

de 

Residentie Kediri. 

1001 Service. 
, 

VENDU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS. 

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

Emballeeren 
(Ook voor Europa en de buitengewesten) 

Transporteeren, 
Handel in Nieuw- en 

Tweedehandsch Meubilair. 
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groot acteur in zijn groorste rol!   

Een film die piemand missen mag, 

Eeo ware muziekfilm met 
Werelds meest beroemde en grootsche nachtclub ,,Cccoavut Grove" 

Hoort de lieflijke melodieen en songs vav Harry Owens en zijn Haweiian Boys. 

Bmse aa — 
— RICHE THEATER 

  

Heden 10 en Woensdag II Oct. 
Universal spaorende en borinde film 

.The Man Who Cried Wolf” Sa peruisiga 
usspeeid door LEWIS STONE — BARBARA READ — TOM BROWN e.v.a. bekende speler-, 
Tot den laatsteo mreeterfiim zu!t U in spanning deze utstekende film volgen. 3 

Donderdag 12 1/m Zaterdag 14 Oct.” 
Paramount beste muzikale film en de beste Comecie van '39 

6G 

.cCocoanut Grove” ice merek dor het teen) 
met de film-favornt.n FRED Mc MURRAY — HARRIET HILLIARD 
OWENS en zija ,Royal Hawaiian Orkest'". 

  

b 

Ziz LEWIS STONE, een 

BEN BLUE 
veel nieuwe Hit sorgs. 

HARRY 
Zie 's 

  

Slotgedeelt. 
Aanven 01 

Warner Bros sensationesl 
fimwerk 

Opnieuw wwerd de 
nis gesteld. De zoon 

Raodolph . Churchill 

worden. Het zoeken 
ter vergrefsch. Op g 
was hij te vinden en ofschoon in ge- 

heel Engeland systematich opsporingen 

bieef W. Churchili 

overheid in ken- 

van den grooten 

moest gevonden 

was ditmaal ech- 
9 enkel schip 

  

gedaan werden, 

Onvindbaar. 

Waar was hij? Daar, waar hij het 

minste vermoed werd, n.l. op cen der 

bezittingen vau zijo vader. Die weken 

lang bleef de dertienjariye jongen daar 

verborgen en amuseerde zich kostelijk 

over de verwarring, die hij gesticht 

has. Toen, opzekeren dag, verscheen 

hij. onbewust van eenige schuld, keu- 

   n zwart avondtoiletaao de diner- 

Londenscbe buis van de 
rig 
tafel in bet 

famlic. De verloren zo0n was terugge- 

keerd avortuur vau vijf 

weken opsicuw bercid om eenige jaren 
het huts Chur- 

cu na zija 

het ceremoisel vau 

cbill te verdragen. 
In de school van Harrow was 

Wirston bekend om de vele sireken, 

Toen bet die hij wist uit te halen. 

leeraren op zekereo dag F 

    

   
van de school voor 

a lang bet vostballen ver- 
Ch. 

om te besluiten, 

gekleed in voerbalter us op de leste ko- 

Zooals bekend, 1s het den 

drie maanc 

bood, steide zijo vrienden voor 

nu allen nog maar 

men leer- 

lingen van de exciusieve kostscbolen 

verboden om zekere grleyenheden. en 

  

voor stellinges bij te wonso. Het 

schijat, dat W. Ch. rich nooit veel 

van die voorscbriften he f getrok- 

ken. Menigen avona ak bip in de 

slaapzaal cu moesi a Miken 
weg over het dak bet 
gesloten gebouw t- Uu 

Steliig zou men « ozen 
jongenman van schou »y jaya, 
Wware bet nier, dat Lij se zovu was 

van een beroemden va er n bovens 
dien een bijzonder beyasfde: eering. 
Veeivuldig belegden de scnov noofden 
een bespreking over de kn-ap, maar 
wanneer dan aan het eind daarvan 
werd gevraagd: ,Wie houdt de groote 
Larijosche rede bij de afsiwting van 
het schooijaar ?” of ,, Wie zal de school 
bij de tenniswedstrijden tegen Trinity- 
college vertegenwooraigen ?", dan luid- 
de het antwoord stzevast: ,Wioston 
Chburcbill" Men koo dit ,enfaut ter- 
rible” werkelijk niet missen. 

Na met glaos bet eind-xamen te 
hebben gedaar, werd W. naar de 

Militaire Scbooi te Sandringham ge- 

  

   

  

zondeo. M jang wnde bij zich met 
me: de th c strategic bemoere 
en spoe op kreeg hij dao ook 

de gereyen e bestudeesde prac- | 

  

tijk toe te pasten. Op 21 jargen le f- 

tijd ging de naazaat van bet bus Marl- 

borough den oorlog io. Her was geen 

  

oorsrei 

Goet verhaai. 
Z'e het sublieme snel van deze dwee beroemde acteurs. 

film met ce 

f rworid” 
met KAY FRANCIS, de fuscinecrende schoonheid, er HUMPHREY BOGARTY, der tasactur. 

rfilmd en met ezn verbijsterende climax. Opwirding. sersatie, 

  

Hedenavond voor net jaast 

  

    

  

sKing Of the Unde 
Ezn spannend gegeveo, nog sparnender vei 
spanniog in den booosten arasd, ais Hump' 
cen zwakke vrouw (Ksy Fiance). List stelt tegenover geweld en met wapens der medische 

Overwiot zij, waar de arm der Wet faalt. 

oorlog, die door Engelard werd ge- 
voerd, maar het rook er niettemin 
paar kruit en daar was bet W. toch 
om begonnen. Het ging om het eiland 
Cuba. 

De Vereenigde Sraten wilden dit 
eland door verovering in bezit krij- 
gen en namen de explosie van hun 
kruiser ,, Maine” als welkome gelegene 
heid te bsat, om hun troepeo naar 
Cuba te sturen. Ch. streed aan de 
zijde der Spaavsche ecpeditie-corpsen 
en bet viel hem niet mocsilijk in deze 
troep, die nauwelijks over geschool 
de officieren beschikte, den generaals- 
rang te verwerven, 

Voor Ch. 26 jaar was, had hij al 
5 zware veldslagen in verschillende 
deelen van de wereid achter den rug. 
In 1897 streed de jonge offficier in 
Malakatand, in 1898 io Tirab,: io 
hetzelfde jaar nam bij deel aao de 
bestrijding vav den opstand ia de 
Mahdi. 

Van 1899 tot 1900 commandeerde 
bij cen leger in deu Boerenoorlog. 
In die dagen bad Cb. cen arder werk- 
terrcin ontdekt: de politiek. Op zijn 

25ste jaar liet bij zich voor het eerst 
als lid van het Lagerhuis kiezen en 
van toen af brgon zijn groote carritre, 

Hitler zet den vredesstrik. 

Duitschlands laatste eisch 
koloni#n.— Eerst moet vrede worden 
gesloten en daarna kan een conferentie 

de belangrijkste vraagstukken regelen, 
aldus Hitier.— Duitsch-Russische orga- 
nisatie van Oost Europa.— De laatste 

Duitsche voorstellen.— 
het buitenland is, dat de rede geen 
verandering heeft teweeggebracht. 

—5-—2zz:-: 

Rusland gaat vloot- en luchtbases in Letland 
aanleggen 
  

  

Hitlers rede. 
Berlijo, 6 October (Aseta-Trans- 

ocean). De met groote belangstelling 

tegemoet geziene rede van Hitler in 

den Rijksdag ving om 12 uur aan, 
Gedurende de eerste 20 minuten 

van deze rede, weike twee uren duur- 

de, sprek Hitler ra een korte inleiding 

over het door de Duitsche troepen in 

de Poolsche campagve behaalde suc- 

MAXIM THEATER 
. sFlash Gordon trip to Mars" 

Ion Penny en IU Ia, 
Woensdag II en Don s5 

RK.O. Radio ltx fm » n cacket .Duality Street (D: Defiige Straat) 

met sterren als KATHARINE HEPBURN — FRANCHOF TONE e.v.a. 
Spanoend — boeierd van beyia tot ei-d 

Vrijdag 13 (m Zondas 15 Oct. 

urey Bogart als de papoleon der misdaad, getroefd wordt door 

Mist dit io geen geval! 

  

  

de eenate der fi 
  

  Eeo zeer moc 
  

  

  

wetenschap 

die hem toteen der bestuurders van 
hzt Groote Britsche Rijk zou makeo. 
Nu begon de strijier Ch. zija aan- 
vallen io het Erg. parlement en hij 
toonde zich waar!ijk niet minder par- 
mantiy dan vroeger. Mevigmaal waren 
de cerwaardiye en nooit- uit den-toon- 
vallende leden van het parlemznt hevig 
geshockeerd door den toon, dien Cb. 
2f en toe aansloeg. Slechts van Lloyd 
George was men het gewend, dat z00 
hevig van leer werd getrokken. 

Het bleck ecbter dat juist deze tem- 
peramentvolle leden van het parlement 
tot de booyste positiss zouden worden 
geroepen. Reds in 1906 deed Cr. 
Ziju intrede als onderstaatssecr. Twze 
jaar laten ram Ch. zelfeen regeerings- 
ambt ter hand. Hij werd Minister van 
Handelen spoedig van Binrenlandsche 
Zaken. Daarsa Lord van de admira- 
liteit en ten slotte Minister van Osr- 
log, Gedurende de wereldooriog heeft 
hij de po'itiek van Eugeland toonaan- 
gevend beiavioed, 

En thans is Ch. in het z00 juist 
gevormde Engeische Oorlogsbinet be- 
pozmd tot Minister var Marine. 

D: politieke rol, welke de tbans 
64 jarige Cn. in bet Evg. even ver- 
vult, is nog lang niet uitgespeeld, 

die tot is 

De indruk in 

ces, dat zonder weerga is in de mili- 

taire geschiedenis. Hij zinspeelde op 

de humare methode van oorlogvoe- 

ring, die door de Duitsche troepen 

werd gebruikt en welke fel afstaken 

tegen de dwaasheid der Poolsche mi- 

litaire maatregelen. 

Iv bet tweede deel van zija rede, 

dat omstreeks 25 minuten duurden, 

        
    

      
       

    
       

    

  besprak Hitler de politieke oorzaken 

De Mode or 2 
U valt op met een toilet uit de 

MODE REVUE 
Thans met het dubhele aantal 

raderpatronen 
TAb. prijs F 7,25 per jaar, 
IIF 3,85 per half jaar, 

per kwartaal., 

N 
KED. SNELPERS 
DRUKKERIJ 

1 

RADIO LUX Fareronvo.co 
Radio - Technisch - Bureau — xeoiri — 

Wy blijven neutraal 
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Alleen wij durven 

,De nieuwe Blaupunkt" 

Super Swing contant f 275- 
ock op afbetaling leverbaar. 

    
Annonceeren. 

  

ana 

BOERDERIJEN ,,SCHRAUWEN“ 
KEDIRI WATES 

MULOWEG / MADJENANG IK PERCEEL-PAKISSADJI 

Levert versche volle melk. 

Telefoon Ked. No. 225 
Pia 

Prima kwaliteit. 

  

  

Leverancier van de groote ziekenhuizen te 

Kediri en Paree en de meeste ,Dgctoren 
ter plaatse, ak 

Beleefd aanbevelend 

L. H. SCHRAUWEN., 

9 NN 

NEKEMT- NU BEN ABONNEMENT OP 
3 

La. 

  

# 

MODE 
REVUE 

MET EEN DUBBEL AANTAL 

  

RADERPATRONEN 

PRIJS PER JAAR F7.25 
5 PER',JAAR F 375 

PER KWARTAALF 2— 

N. V. Kedirische Snelpers Drukkeri. 

    

    
   

        

    

    

 



“welke tot”Polens' ineenstorting hebben 
e geleid. Na den aard van den door 

-—. Versailles geschapen Poolschen staat 

te hebben beschreven, zinspeelde Hit- 
ler op de gematigde veelomvattende 

vreedzame voorstellen, die door 

Duitschlaod werden gedaan, Hij sprak. 

vervolgens over het Poolsche chauvi- 

nisme, geschapen door orjuiste waar- 

borg, weike in de laatste plaats 
verantwoordelijk is “Oor de Poolsche 

wreedheden. 
De oorlog, welke Duitschland en 

Rusland tegen elkaar voerdeo, b!eek 

het ongeluk vai beide landen. Het is 
daarom begrijpelijk, dat in het bizon- 

der de Westelijke kapitalistische groot- 
machten er belang bij hadden beide 

stat:m en hua beginselen zooveel mo- 

gelijk tegen' elkaar uit te speleo. 

Duitschlard en Rusland. 

De Duitsch - Russische overeenkom- 

sten bewijzen, dat er een ommekeer 
is in de Duitsche buitenlandsche poli- 

tiek: zij bewijzen, dat Duitscbland 
geenszins streeft naar wereldheerschap- 

pij. Het wenscht noch Roemenit, noch 

den Oeral. 
D: doeleiden en problemer, welke 

voortvloeien uit het verdwijven van 
dea Poolschen staat, zijn ongeveer de 

volgende : 

1. het vestigco vao 

strookeode met historische en econo- 

mische gegevens 

2. het sticbten van orde en rustin 

het vroegere Poolsche gebied : 

3. het. waarborgen absolute 

veiligheid, niet slechts in bet rijksge- 

bied doch in een gezamenlijke belan- 

96026ne: 
4. nieuwe regeling van het econo- 

mische leven en het verkeer, dienende 

de culturtele ootwikkeling : 

5. als belangrijkste taak eeo nieuwe 

ordening in overeeostemming met bis- 

torisghe en ethoografische begirselen, 

leidende tot betere regeling van bet 

minderhedenvraags'uk in Oost-Europa. 

Deze taak gaat zeer ver. In gebeel 

Oost- en Zuid-Oost Europa hecrscht 

cen onhoudbare versnippering van bet 

Duitsche volk, hetgeen oorzaak is van 
voortdurerde internationale wrijving. 

Door verhuizingen op groote schaal 

kunnen dergelijke conflicten worden 

vermedeu. 

een grens, 

van 

Vegsailles” bleek niet in staat deze 

problemen op te lossen. Maar Ver- 

sailles bestaat niet meer, wordt niet 

mecr erkend. Siechts het laatste dgel 
der herziening kostte bl8ed, maar nu 

is ook het levensrecht van het Duit- 

sche volk gewaarborgd. 

De Duitsche verliezen. 

In deze rede maakte Hitler voor de 

eerste maal de officieele cijfers der 

Duitsche verliezen bekend: hij verklaar- 

de, dat dez@ waren volgens opgave van 

30 Szptemiber j4. en geen belangrijke 

wijziging'meer zpllen ondergaan. Er ziju 

10.572 Duitschers gesheuveld, 30.322 

gewond en 3400 vermist, inclusief of- 

ficiereo. 

Hij voegde er aan toe dat het meer- 

endeel der vemiste soldaten in Poolsche 

handen is gevallen en dan ook als ge- 

dood of vermoord moet worden be- 

schouwd. 

In het derde deel van ziju rede be- 
handelde Hitier het vraagstuk betreffen- 
de de practische uitvoering der tot stand 

gebrachte herziening van het verdrag 

van Versailles. Hij legde er io dit 
verband den nadruk op, dat slechts de 

laatste fase van deze berziening bloed- 

Vergieten noodzakelijk maakte, ten zeer- 

ste tegen de Duitsche wenschen in. 

Hitler besprak bec streven der Duit- 

sche buitenlandsche politiek eo verdui- 

delijkte de Duitsche betrekkingen met 

@ndere landen. 

Na gezinspeeld te hebben op de door 

Duitschland met de Oostzeelanden en 

Denemarken gesloten , ronagressiever- 
dragen legde hij er den nadruk op, dat 

Duitschland heeft t.a.v. Denemarken 
Of Belgiz, ea dat de Duitsche grenzen 

met Hongarije en Zuid-Slavis Onaan- 

tastbaare zija. 

Hitler wees vootts met dadruk op de 
traditioneele vriendschap die Duitsch- 
land met Nederlad en Itali2 verbindt,   

en berhaalde de verzekering,dat Duitsch- 
land evenmin thans als ia de toekomst 
territoriale aanspraken op Prankrijk zal 
doen gelden. . 

De betrekkiugen met Prankrijk 

en Engeland. 

Wat Fraokrijk betreft, met dit land 

heeft Duitschland de laatste jaren steeds 

getracht een werkelijke vriendschap tot 

stand te brergen. Na de door Fravk- 
rijk zelve teweeg gebrachte loyale op- 

lossirg van het Saargebied is iedere 
Duitsche eisch jegens Fraokrijk verval- 

ler. Nog steeds wordt de wensch ge- 

koesterd, de oude vijandschap te be- 

graven en bzide naties tot elkaar te 

brengen. 

Hitler wees er vervolgens op, dat 

hij immer heeft gestreefd naar het 

scheppen van een hechte Duitsch-Brit- 

sche vriendschap. Ea indien deze po- 

gGiogen zijn mislukt, zoo kwam dat 

voort uit bet feit, dat door een aan- 
tal Britsche politici en journalisten cen 

vijaudscbap werd betoond, zoo groot 

dat deze als uiteindelijk doel slechts den 

oorlog tegen Duitschland kon hebben. 

Hitler voegde daar aan toe, dat hij 

zelfs hebben nog gelooft, dat een wer- 
kelijke, hechte wereldvrede alleen kan 

bestaan, indien Duitschland en Eoge- 

land alsnog tot elkaar komen. De weg 

tot overleg is door Hitler zeer dikwijls 

iogeslagen, en wanneer zij niet voerde 

tot bet gewenschte resultaat, is dat niet 

zija schuld, 
Ecbter wordt het ia perscommen- 

taren voorgesteld, als zou aan deze 

pogingen slechts angst ten grondslag 

liggen. Daartegerorer vait, zoo als 
Hitler met nadruk verklaarde, slecbts 

vast te stellen, dat hij het op zicb neemt 
in de oogen van en, die aan deze 
Commentaren debet zich als lafaard te 

gelden, daar hun oordeel hem tamelijk 

onverschilliy is. Hij meent genoeg 
prestige te bebben zich dat te kuasen 
veroorloveo, De denkbeelden, welke 
bij thans over de toenaderin ic Europag 
zal ontvouweo, zullen in dev loop der 

tijden voldoende worden bewezen voort 

te komen niet uit lafheid, waar wel 
uit de wezenlijke begeerte paar vrede 
en vriendschap. Het kan daarbij siechts 

worden betreurd, dat deze lieden, die 

op die wijze trachten den oorlog te 

verlengen, niet zelve aan bet front 

staan, En tenslotte kan slechts het 

Joodsche grootkapitaal belang bij den 

oorlog hebben. 

Hitler gisg vervolgens over tot de 
bespreking van het vraagstuk van 
Duitschlands toekomstige betrekkingen 
met Engeland en Fraokrijk: bij ver- 
klaarde dat bij voor de wereld wensch- 
te te vrageo, waarom de oorlog ia 
West-Europa zou mosten uitbreken. 
Was bet om Polen te herstelleo in den 
vorm als door Versailles geschapen ? 

Zulk een streveo, verklaarde Hitler, 
zou onmogelijk zijo te | verwezenlijken, 
daar alleen Duitscbland en Rusiand 
competent zijn in dat Oost-Buropee- 
sche gebied den vrede tot :tand te 
br:ngen. Is het misschien om Duitsch- 
land te vernietigen ? 
Zeifs waoneer dit het doel zou zijo, 
en dat doel zou worden verwezenlijkt, 
z0u de wereld binoen vijf jaren weer 
voor dezelfde problemen worden ge- 
steld, 

Regeling in Oost-Europa. 

Hitler besprak vervolgens de rege- 
ling die in het Oosten zou moeten 

worden getroffen. Hij verklaarde dat 
de Duitsche grensezou worden getrok- 
ken in overeenstemming met histori- 
sche en ethnografische behoefter, en 

dat bovendien het miaderhedcovraag-   stuk in het gehccle Oost-Europeesche 
gebied zal worden opgelost. 

      
Hitler sprak in dit verband over een 

poging, die zou worden gedaan om 

een regeling van het Poolsche pro- 

bleem te verkrijgeo, en sprak vervol- 

gens over de scheppicg van een Pool- 

schen staat, waaraan echter niet zou 

worden toegestaan een anti-Duitsche 

tendenz te hebben. 

De bes'isseode overweging moet 
zija—z00 verklaarde Hitier—de schep- 

ping van een gevoel van Europeesche 
veiligheid, 

Dz Duitsche regeering is bereid de 
buitenlandsche politickz oogmerken 
duideliik uiteen te zetten. De eisch om 
koloni#n is Duitschlands Jaatste eisch, 
die echter niet ia den vorm van een 
ultimatum zou worden gesteld, 

Duitschlaod is bereid tot het weg- 
ruimen der handelsbelemmeringen, het 
scheppea van een deviezenregeling, 
het samenwerken ter vermindering der 
bewapening door beperking van ver- 
scbiliende typen wapenep, en te be- 
pleiten dat de oorlog zal worden ont- 
daan van het karakter van strijd tegen 
vrouweo en kinderen. 

Een conferentie ter regling van al 
deze vraagstukken, welke bes!issend 
voor de toekomst zijn, kan naar de 
meening van Hitler slechts beteekeris 
hebber, nadat de vrede zal zija her- 
steld. 

Het voortzetten van den oorlog zou 
niet alleen scbadeli ijn voor alle 
landeo, die daarbij betrokken, 

  

zija 

doch zou bovendiea catastrcfaal zijn 
voor de geheele wereld. 

Insulaire veiligheid bestaat heden 
ten dage niet meer. 

Hitler besloot met de verzekerirg, 
dat dit zija laatste voorstellen zijn en 
verklaarde dat de oorlog zal worden 
voortgezet tot het bittere einde, wan- 
neer deze laatste voorstellen door 
aanhitsers tot oorlog worden terugge- 
wezen. 

aa In ASN MAN SN aa 

PETROMAN COMFOREN. 
Wij ontpakten zoojulst 

c Nieuwe 

Modellen 1939 

en noodigen U uit tot een be- 

zichtiging dezer 

Schitterende en Practische 

Petromax Comforen. 

Verkrijgbaar bij : 

Toko Wed. 

Tan Bing Wie 
Klentengstraat No. 90, 

KEDIRI, Tel. No. 149. 

    

TE HUUR. 
Een steenen hhuis met garage gele- 

gen te Djetis. Huurpsrijs f 7,— per 

maand. 

'Te bevragen bij Mevrouw Coenen 

te Djetis. 

Houtsnijwerk. 
Wij hebben een 

keurcollectie 
Japara's houtsnijwerk ontvan. 

gen zooals: 

Presenteerbladen, 

Poederdoozen, 

Sigarettekokers 

Inktkokers 

Broodplanken enz.enz. 

Wij raden U aan om gauw 

Uw keuze te doen, aangezien 

alles grif weggaat. 

Beleefd aanhevelend, 
TOKO 

»SOEN” 
Aloon -Aloonstraat Telf. 63 

KEDIRI. 

  

    

    

  

  

Te Huur 
In de Bandarlorstraat No. 11 a. 

Een groot huis Huur f 30,— 

's maands. 

Hoofdgebouw: Groote voor — en 

achtergalerij met 4 slaapkamers. 

Bijgebouwen : Zeer ruime garage. 

Drie kamers, keuken, badkamers en 

W.cC. 

Grooten tuin v66br en acbter, met 

vruchtboomeo. Alles bandjirvrii. 

Te bevragen bij de 

Ked. Snelpersdrukkerii.   

  

  

  

  

f EEN PRACTISCH, HANDIG EN KOSTBAAR 

WERK VOOR EEN LUTTEL BEDRAG! 

DE AUTOWEGEN -ATLAS 
van JAVA M ADOERA en BALI 

1 2.75. 
in 5 kle endruk 
op stevig ivoorcarton 

met Cartonnen omslag en lirnen rug, 
op Schaal 1: 500.000 
io totaal 9 aansluitende kaarten compieet biigewerkt, en 
waarin opgenomen: 

alle berijdbare wegen 
Kilometerafstanden van plaats tot plaats 

Hoofd-Afstandstabel voor grootere afstanden 

Bergen en plaatsen met hoogte-cijters 

Spoorwegen, Vliegvelden, Ondernemings - fabrieken 

Pasanggrahans en vele aanwijzingen voor toerisme. 
Verkrijgbaar bij de Ked, Snelpers. 

  
—.——d 

  

| Vichy 

Source de Beaute 
   

  

    verfraaiing der huid. 

Wetenschappelijk samengestelde 

preparaten voor verzorging en 

RESIDENTIE APOTHEEK 
Telefoon NO, 52   

  

  

PROTESTANTSHE KERK 
Hollandsche Kerkdiensten. 

15 Oct, '39 Kediri 9 uur v.m. 
Ds. 5 G, van Kekem, 

Paree 6 wur ».m. 
Ds. E. G. van Kekew, 

Blitar 9 

Ds. Ph. van 

T. Agoeng 5 

Ds. Ph. van 

Ngandjoek 9 

Ds. V. E. 

Blitar 6 
Ds. V. E. 

uur v.m. 

Akkeren. 

vur om. 

Akkereo, 

uur v.m. 

Schaefer. 

uuc ».m. 
Schaefer. 

29 Oct. '39 

  

Maleische Kerkdienst. 

H. B. Matulessy, 

"39 Treoggalek 9— uur v.m. 

T. Agoeng 4.— uur D.m. 

15 Oct, 

21 Oct. '39 Madioen 6.30 uur n.m. 

Voorbereiden. 

22 Oct. '39 Madioen 11.— uur v.m. 

Avondmaal. 

28 Oct. '39 Kediri 6.30 uur o.m. 

Voorbereiden. 

29 Oct. '39 Kediri 9.— uur v.m. 

Avondmaal. 

31. Oct. '39 Kediri 7.— uut n.m, 

Herdenking voor Revormatie- 

Luther Maleisch en Javaansch 

Gemeente samenkomst. 

  

OOST - JAVAANSCHE KERK 

lederen Zondag 

dienst 9 u. v.m. 

Te Kediri (Baloewertistraat) 

Blitar, Toeloengagoeng, 

Ngandjoek, Paree, 

  

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

jederen Zondag. 

le H. Mis 6 uur v.m. 
2e H. Mis 7.30 uur v.m 

Lof 5.30 uur a. m. 

6 uur v. m. Stille H. Mis 

7.30 uur v.m.  Hoogmis 
5,30 uur n.m. Lof 

te Kodiri 

te Biiar 

Osderricht Kath. Javanen 6 uur o.m. 

Nieuwe zending. 
Duniops Puur 

Vruchtensap, ni.: 

  

Djeroek Press 

Lobi-Lobi sap 

Papaja sn 

Ananas & 

Zuurzak Pi 

Belt u op No, 62 

Hoogachtend, 

TOKO 

»MADIOEN” 
KEDIRI Telif. No. 62. 

  

  

TENG HONG TJIANG 
VENDUHOUDER COMMISSIONNAIR 

MEUBELMAKER 

TRANSPORT — ONDERNEMING 

KEDIRI — Klentengstraat 64 — Telat, No, 107 

  

Voor Uw meubialir en ontwerpea 

geroutineerde toekangs en eerste kwa- 

liteit meubelhout. 

Zeer billijk io prijs en levering op 
garantie. 

Voor Uw venduties gegarandeerd 
goede resultaten. 

lopakken voor alle plaatsen. 

  |    



   

    
    
   

  

   Belgit biijft afzijdig. 
Brussel, 8 Oct. (Aoeta A.N.P), 

Inzake het aanbod van ,goede dien- 

sten” meldt de correspondeot van de 

»Telegraaf” dat Belgi& de vroeger on- 

dernomen vredesactie niet betreurt. 

Het kan deze echter niet hervatten 

in deze omstandigheden waarin het 

beschouwd zou kunven worden als het 

partij kiezen van een der partijen, die 

thans belligerenten zijn geworden. 

Belgi2 zal zich derhalve geheel af- 

zijdig houden van elke yredesactie. 

Belgische politieke kringen meenen, dat 

het woord thans aan de belligerenten 

is. 

Zoo zij zich tot H.M. de Kovingin 

en tor Koning Leopold zouden wenden, 

met de vraag, of het aanbod nog van 

kracbt is, en of de Majesteiten nog 

tot bemiddeling bereid zijo, zouden 

beide vorsten dit verzoek io overwe- 

ging kunoen nemen. 

De correspondent te 

de ,Telegraaf” 

Duitschland thans een 

tot interventie verwacht van de Oslo 

staten, met name van Nederland en 

Beigie. Echter beerscht de meering, 

dat de beslissing over oorlog of vrede 

in de eerste plaats bij Engeland ligt. 

De correspondent van de Nieuwe 

Rotterdamscbe Courant te Rome meldt, 

dat bet blad van Graaf Ciano, » Tele- 

grafo”, meent, dat de vaagheid ia eo- 

kele gedeeiten van de rede van Hill r 

bedoelr, dat bij geneigd is ook cen 

andere opiossing te aanvaarden en dat 

bj bereid Concessies op die 

punten, 

Berlija vao 

dat men in 

bisuw aanbod 
meent, 

is tot 

Geen aanval op groote schaal? 

Parijs, 8 Oct, (Aneta ANP), Van 

Fransche zijde wordt gemeld, dat geen 

gevaar schijat te dreigen voor een 

aanval op groote schaai in het Wes- 

ten, 

Langs de Moezel zijn de Fravsche 

troepen ca 6 k.m. op Dui -ca gebied 

doorgedrongen, wacrby zi ulet Op 

ernstigen tegensiana Ziji yi S-LIL 

Gemeid wordt, dat dc Luliscne be- 

ricbten over de van de 

Fraoscbe lucbtmacbi 

Siecht werd een vikyiuy bis Bonoe 

omlaag geschoten. 

vanazo 

Oserareen ZtjD. 

Het Fransche commun gu€ 

Parijs, 8 Oct. (Anets Havu:) Ht 

communigu& van de. Grace Sraf 

meldt, dat de nacht kaim was. 

» De vijande!ijke patrousiles tev Zud- 

Westen van Searbruieken weiden door 

ops vuur teruggedreven”, aldus dit 

commusiguk 

Eco communigug van het Franscbe 

leger luide : 

In een verrassenden aanval in bet 

gebied ten Oosten van de Moezel werd 

de vijand terugges'agen. 

Aan beide zijden vond artillerie- 

activiteit plaats ten Zuiden en ten 

Zuid-Westen van Saarlouis. 

Het Duitsche legercommunigu€. 

Berlije, 7 Oct, (Transocean). Het 

Duitsche hoofdkwartier gaf 

hedenmiddag bet volgende communigu& 

vit: yTeo Ooseen van den Wcicbsel en 

io ber district Suwaiki werd de op- 

marsch in de richting van de grevslijn 

der Duitsche en Russi-che beiangens- 

fereo ia overeenstemming met de Rus- 

troepen zonder wiijving voort- 

militair 

sische 

gezet. 
Onder de 

Poolsche 

de nabijheid van 
zich twee divisie-generaals 

laatste resten van het 

zich gisteren in 

Kock overgaven, 
leger, die 

bevondea 

en 100 officierer. 

Ia bet Westen werdev plaatselijke 

vijandelijke patrouilies teruggesiagen. 

Behalve dat bad slechts van tijd tot 

tijd sporadisch artillerievuur plaats 

Fransche 

tracbtten gistermiddag :o de nabijheid 

van Bonn den Rijs over te srelken. 

verkennirgsvliegtuiyen 

Zy werdeo verjayd door Duirscbe 

juuers en door afweervuus Ea ser 

verkenners werd in de nabijbeid van 
G desberg afgeschoten, terwiil cea 

moest maken. De uit vier leden  bes- 

taande bemanoing, onder wiezich een 

overste van den generalen staf bevond, 

werd gevangen genomen. 'Wij leden 

geen verliezen”. 

Duitsche grensversterkingen. 

Parijs, 8 Oct. (Aneta Reuter.). Gemeld 

wordt, dat de Duitscher druk bezig 

zijo, de grens te versterken van ten 

Noorden van Luxemburg langs de 

de grens van Belgi& tot Aken. 

Naar gemeld wordt, vervingen zij 

op &€n puot een klein fort door een 

betonnen fort van 300 voet lengte 

met een stalen toren, waarin zich een 

snelvuurkanon bevindt. 

Achter dit fort moet zich een enorm 

reservoir gecomprimeerd gas bevia- 

den, dat gebruikt kan worden tegen 

de aanvallers, die de vooruitgeschoveo 

stellingeu doorbrekes. 

Geen protest der Oslo-groep. 

Kopenhagen, 7 Oct. (Reute r) 

D2 berichten, dat de mogendheden 

van de Oslo groep zouden overwegen, 

te Berlijn een protest in te dienen 

tegen het tot zinken brengen van 

neutrale schepen, worden te Kopen- 

hagen onjuist genoemd. 

Men wijst er op, dat de plannea voor 

de onderhandelingen tusschen de mo- 

gendheden van de Oslo - groep, die 

waarscbijolijk in de naaste toekomst 

zulien plaatshebben, reeds verscheide- 

ne weken geledeo werden opgemaakt. 

De onderhandelingen zullen betrekkirg 

bebben op techvische en juridische 

problemen en zullen een voortzetting 

vo-men van de besprekingen, die een 

maand geleden te Brussel plaatshad- 

den. 

Stockholm, 8 Oct. (Aneta A.N.P.) 

De correspondent van de Hoiland- 

sche biaden ,Nieuwe Rotterdamsche 

Couraot” en het ,,Vaderland” meldt, 

dat biaonenkort een bijeenkomst zal 

plaats vinden van scbeepvaartexperts 

van de Oslosiaten, ter bespreking van 

de technische kwesties. 

Het voornaamste onderwerp zal 

vermoedelijk ziju, dat de Oslostaten 

elkaar tonnage beschikbaar stelleo, 

waarvan vooral Bel,ia en Zwitserland 

kunnen profiteeren, terwijl voof de 

andere Oslo-staten van belang wordt 

yeacht, dat door bun tonnage z00veel 

mogelijk van strikt neutrale transporten 

gebruik wordt gemaakt. 

De Russisch-Lithausche onderhan- 

: delingen. 

Moskou, 8 Oct. (Aneta - Transoc.) 

De onderhandelingen van de Lithau- 

sche delegatie met de Russische, re- 

geering, die gisteren zijp aangevangen, 

duurden den geheelen Zondag voort. 

Welingelichte kringen verwachten, 

dat het kussisch- Lithausche verdrag, 

gelijkend op de verdragen, die reedg 

door Moskou met Estland en Letland 

werden gesloteo, op zija laatst Maan- 

dag zal worden geteekend. 

De Russische concessies in 

Estland en Letland. 

Riga, 6 Oct. (Transocean). In 

aansluiting op bet bericht over de 

30.000 man, die Sovjet-Rusland in de 

neuwe Russische luchthavens er vloot- 

bases in Letland wil leggeo, kan nog 

worden gemeld, dat kust-batterijeo 

voor de bescberming van de doorvaart 

tusschen het vasteland en het eiland 

Oosel, waar Rusland evencens een 

vlootbasis verkreeg, zullen worden 

aangelegd langs de 64 km. lange 

kustlija tusscbeo het dorp Pitraga en 

de haven Windau. Windau beeft een 

belangrijke spoorwegverbinding met 

de aan de Wolga gelegen plaats 

Rybinsk: Windau is een Zeer moderne 

haven, die vooral is uitgerust voor het 

verschepen van hout. 

Daar, zooals gemeld, het Sovjet- 

Rusisch-Estiandsch verdrag voorziet in 

den aanleg van vioot- en luchtbases 

in het Zuiden van het eiland Oesel, 

zullen de Russen in de toekomst den 

ingang van de Finsche Golf volledig 

beheerschen. 

Duitschland 

De ,vrijheidszender” weer actief. 

Londen, 7 Oct. (Reuter). Het 

omrospstation van de Duitsche ,, Vrij-   
tweede te Euskircnev eea roodlauding 

uitzendingen bervat. 
'De door kanselier Hitler gebouden: 

redevoering besprekend, verklaarde de: 

omroeper : ',Hitler weet, dat wij ten 

slotte vrede zullen verkrijgen door te' 

vechten, niet tegen de Britsche en 
Fransche soldaten, doch tegen hem en 

zijn misdadige regeering. Hitler gevoelt 
zich gedwongen te spreken over vrede, 

daar bij weet dat de Duitschers een 

langdurigen oorlog niet kunnen en 

willen volhouden. 
Wat Hitler wenscbt is niei den 

vrede doch de overwinning van het 

' geweld”. 

  

Mijnongeluk te St. Etienne. 

Gerive, 8 October (Aneta- 
Transocean). Volgens een be- 

richt uit Parijs werden Zaterdagmor- 

gen 27 mijawerkers gedood en 40 ge- 

wond te Saint Etienne aan de Loire, 

tengevolge van cen kolendamport- 

ploffing. 

Echter wordt gevreesd, dat het aao- 

tal slachtoffers veel grooter zal zijn, 

daar er nog 50 als vermist worden 

opgegeven.e 

Arrestatie van communistische af- 
gevaardigden. 

Parijs, 8 Oct. (Aneta- Reuter.). 9 

Communistische afgevaardigdev vit 

bet district Parijs en 17 uit de pro- 

vincies werden gearresteerd. 

te krijgen, doch voigens Havas be- 

vinden zich onder de gearresteerden 

ook afgevaardigden, die reeds ver- 

klaringen aflegden nopens een brief 

aan Herriot, waarin verzocht werd 

het Parlement bijeen te roepen, om 

den vrede te bespreken, 

Onder andere bevinden zich oz- 

der de gearresteerden afgevaardigden, 

die geen gehoor gaven aan den op- 

roep, het onderzoek als getuige bij te 

wonen. 

Palestina: 

Toenemede tendenz naar 

overeenstemming. 

Jeruzalem, 8 Oct. (Aneta Havas). 

De algemeene tendenz naar overeen- 

stemming gaat voort, belaogrijke vor- 

deringen te maken voor zoover het 

het economisch terrein betreft. 

In Arabische kringen in Palestina 

werd inwiddels ook een nicuwe cam- 

pagne ingezet om een accoord te be- 

reiken tusschen de diverse politieke 

groepen, 

Talrijke vooraarstaande Arabieren, 

nationalisten en oppositie-leiders stel- 

den zich aan het hoofd van de bewe- 

ging. 
Boveodien doen zich practisch geen 

extremistische aanslagen voor en de 

zeldzame gevallen, die nog gemeld 

worden, zija op zichze'f staande feiten. 

Hetzelfde geldt voor den onwettigen 

handel ia wapenen. 

Zweden. 

Nieuwe tactiek der Duitsche 
marine. 

Stockholm, 6 Oct. (Havas). De 

Zweedsche maritieme deskundigen 
meenen, dat door de Duitsche marine 

een Inieuwe tactiek wordt toegepast, 

in bet bizonder wat den onderzeebcot- 
oorlog aangaat. 

De Duitsche onderzeebooten zullen 
voortaan op een uitgebreider schaal 

worden gebruikt-—z00 meent mea — 

en haar activiteit zal een ander ka- 

rakter aanoemen dan de huidige pa- 

trouillediensten en aanvallen in het 
Kattegat, het Skagerak en de Noord- 

zee. 

In dit verband meent men in de- 
zelfde kringen, dat de Duitsche kaper 

in den Zuidelijken Atlantiscwen Oce- 
aan, die — naar “men aanneemt — de 

»Admiral Scheer” is, waarscbijolijk io 

samenwerking met een ,,scherm” van 
onderzeebooten heeft geopereerd, 

Aan den anderen kan wordt tbans 
een grooter aantal torpedobootjagers 

gebruikt voor aaovallen op schepen 

langs de Westkust vas Zweden, het- 
geen een aanwijzing wordt geacht, dat 

de onderzeebooten naar elders werden   heidsbeweging”. dat gedurende enkele gezonden. 

avonden niet gehoord werd, heeft zija' 

Hub namen zijn momenteel rog niet : 

  

     

China. 

Thans melden de Japanners 
succes. 

Tokio, 8 Oct. (Aneta Transocean).. 

Volgens Domei bezetten-de Japansche| 
troepen ten Westen van Canton. Za-: 
terdagavond vroeg Chungshan, na een| 
gevecht, dat 13'/, uur duurde. i 

Gemeld wordt, dat de Chineesche! 

troepen terugtrokken naar het berg- 

achtig tecrein ia de nabijheid. 

  

HET S. S. .BINNENDIJK" 
GEZONKEN. 
  

Alle opvarenden gered. 

Londen, 8 Oct. (Aneta ANP.). Ver- 
nomen wordt, dat bet s. s. ., Bianendijk”, 

dat van New - York uit op weg was 
naar Rotterdam, Zaterdagnacht om ca. 

02.00 uur op een mijn is geloopen en 

gezonken. 
Alle 40 opvarenden werden gered 

en in de Engelsche haven Weymouth 

aao land gebracbt, waar zij werden 

Opgenomen in het Zeemansthuis, in het 

Leger des Heils en in twee andere 
“hotels, 

Vernomen wordt, dat de ,,Bianen- 

dijk” vrijwel volgeladen was met graan 
en veevoeder, dat bestemd was voor 
de Nederlandsche regeering. 

2 De gezagvoeder van bet stoomschip 

' mBionendijk” deelde mede, dat bet 

schip zeer langzaam zonk. 

De radio was defect, zoodat door 

vuurpijlen de aandacht werd getrokken. 

Toen een Britsch contrabandevaar- 

tuig verscheeo, nam bet alle opvaren- 
den op. Er waren gee: pasagiers aan- 
boord. 

  
ONTPLOFFING OP FOKKERS 

JACHT. 

Het schip gezonken. 

New York, 8 Oct. (Aneta Havas). 

Aanboord van het particuliere jacht 

van den bekeaden vliegtuigbouwer, 

Anthony Fokker had tijdens ee tocht 

op het Zuidelijke deel van de Hudson- 

rivier cen ontploffiog plaats, die gevolgd 

werd door een hevigen brand. 

Het jacht is gezonken. 

Eer persoon wordt vermist, terwijjl 

acbt opvarenden werden gewond, 

   

   

BRAND OP DE .AMSTELKERK," 
3 Spocdig bedwongen. ? 

'I- (Bijjkens. een . bericht wan A'neta    
uit Amsterdam “ontving de directie 
van de Holland-West Afrika Lijn be- 
richt van den gezagvoerder van het 

8s, »SAmstelkerk”, dat zich ta 

den Atlantischen Oceaan ten Zuiden 

van Dakar bevindt, dat. brand in de 

ladiog was uitgebroken. 

Aanvankelijk liet de brand zich 

ernstig aanzien, doch gistermorgen 

werd men het vuur meester door het 

ruim te doen volloopen en een ander 

ruim ooder stoom te zetten, Er be- 

staat geen gevaar voor het schip of 

voor de opvarenden. 

Gisteren hoopte men Dakar te be- 

reiken. 
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