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Eerste cursus van het Roode 
Kruis. 

Gisterenavond hield het Ned. Ind. 
Roode Kruis afd. Kediri haar eerste 
cursus, geleid door Dr. v. Bijsterveld, 

waarbij ruim 50 dames en 

aanwezig waren. Ook zuster 
en dr. Lelyveld van Paree 

tegenwoordig. dr. B. memoreerde, dat 

in het begin van de 19de eeuw de 

verzorging van de gewonde soldaten 

In de oorlog zeer te wenschen overliet, 

ofschoon er weliswaar medische bulp 

was, doch die zeer onvoldoende bleek 

te zija. H. Dunant had bet plan op- 

gevat, om hierin verbetering te brengen, 

Bij de besprekingen van 1859//63 heb- 

beo zich eerst 16 stater, later 63 aan- 

gesloten, tot oprichting van bet Roode 

Kruis, waarbij 3 vooroame factoren 

werden besloten: onschendhaarheid 

va de hu'pverleenenden, een iaterna- 

tionaal teeken en bet kunnen rekenen 

op de bulp van de verschillende re- 

geeringen. . 

In 1859 beeft Konicg Willem III: 

De vereeniging tot bulp van de krijgs- 

gewonden opgericbt, die later het Ned. 

Roode Kruis is geworden, en waarvan 

thans prinses Juliana voorzitster is. 

Ook in Indig is het R. K. opgericht, 

dat zieh in de beginne met militaire 

taak bezighoudt, doch later ook zich 

met de vredestaak bemoeit, zooals bij 

rampen, bevordering van de algemeepe 

gezondheidstoestand en — verzachting 

van bet lijden der meoschheid. 

De mano. leden van bet R. K. zijn 

mangewezen voor de traasportcolonneen 

de dames nemen de verpleging van de 

patienten op zicb. Hierna verklaarde 

dr. Bijsterveld over: &£n groep van de 

traosp. col..ebestaande uit een draag- 

baar, &£n man yoar en &&a achter, en 

een groepscomm. rechts van de baar. 

Twee groepeo vormen een. ploeg, met 

de ploegcomm.,aan het hoofd bijge- 

staan door zijo assistent, 3 ploegen 

vormen weer een sectie. Aan het hoofd 
staat de sectie-comm. bijgestaan door 

cen man van de administratie, eo nog 

cen mannetje van alles, die kan chauf- 

feeren, fietsen, berichten overbrengen 

enz. 
Wanneer nu eens Soerabaia wordt 

gebombardeerd, dan zorgen de colon- 
nes voor het vervoer van de gewon- 
den van het veld naar het hoofdge- 
bouw van de verbandplaats en hierra 
naar de hospitalen. Mochten al de bed- 
den langzamerhand bezet worden, z00 
moeten de gewonden gesvacueerd 

worden per trein of tram: hoogst- 

waarscbijolijk naar Modjokerto, Ma- 

dioen, Solo en Djogja. 

Het gebeurt weleens, dat sommige 

patienten de reis niet voort kunnen 

zetten, zoodat ze genoodzaakt zijo, 

in de hospitalen te Modjokerto en 

Kertosono te wordeo ondergebracht. 

Ook kuanen de zieken naar Kediri, 

Paree, Modjowarno, en Djombang 

worden vervoerd. 
Men onderscheidt 2 transport-colon- 

nes, de, mobiele- en" de plaatselijke 

tr. col. 
De eerste”kan Gveral worden inge- 

deeld, moet de hulp op zich nemen 

bij -evacuatie- en concentratiehospitaleo, 

waren 

  

VRIJDAG 13 OCTOBER 1939 

Twee journalisten aan boord van 
de ,,Mees”, maar zij zagen niets. 

terwijl de andere siechts bij haar eigen 

woonplaats kan worden ingedeeld bij 

plaatselijke hospitalea en noodhosp. 

van de lucbtbesch. dienst. 

Gemeenteraadsverkiezing. 
Op de vergadering van bet Stem- 

bureau, gehouden op j.!I. Woensdag 

11 Oct. ter verkiezing van de plaats- 

vervanger van den beer F. H. Wien- 

beck, is de heer Ir. Nobbe gekozen. 

Reeds eerder is vermeld, dat deze 

heer sedert eenige maanden naar Mo- 

djokerto is overgeplaatst, zoodat het 

Stemkantoor over eenige weer samen 

moet komen. 

Mutaties. 
Geplaatst op de meisjesvervolgschool 

te Djagalan mej. Soenyadji, tevoren 

onderwijzeres van de meisjesvervolg- 

school te Tandjoenganom Ngandjoek. 

Demonstratie van een Motor 
Tramwagen. 

Wij waren eenige dagen geleden ge- 

leden getuige van eene demonstratie 

door den vertegenwoordiger der Ge- 
neral Motors-fabrieken te Tandjong 

Priok van een geheel nieuw stadsver- 

voermiddel nl, een gemotoriseerdeo, 

bestwurbarem tramwagen, voor de 
Bestuurdereo der BV.M, waarbij niet 
alleen vertegenwoordigers van de pers 

doch eveneens de Hoofdcommissaris 
van Politie en de Chef van Voerwe- 
zen tegenwoordig waren. 

Zooals op onze foto duidelijk te 

zien is, heeft deze zeer luxueus inge- 

richte enorme wagea geheel het aar- 

zien van een moderen stadstram, 

bionen ingericht met 26 zeer geriefe- 
Ijke zitplaatseo, terwijl voor drukke 

uren nog een 15 staanplaatsen be- 

schikbaar zijo. 
De beide dubbele deuren worden 

door den bestuurder door een druk 
op een knop, geruischloos geopend en 

gesloten, 

De eerste indruk van den wagen 

deed even twijfelen of de bus met zija 

groote breedte wel gemakkelijk zou 
manoeuvreeren, doch dit viel in alle 
opzichten mee. 

Het is eev allerwege overbekend 

feir, dat te Batavia z6€r groote stads- 

deelen met de huidige verbindingen 
prachtisch gesproken geIsoleerd liggeo. 

Vele van deze stadswijkeo zijo dan 

ook slechts bewoonbaar voor de beter 
gesitueerden, die zich een eigen auto- 
mobiel kunnen veroorloven. Aan den 
grooten huizenngod, welke alom 

heerscht zou zonder bezwaar tegemoet 

gekomen kunnen worden, indien paast 

de uitbreiding der. stad langs de voor- 

naamste hiervoor in aanmerking komen- 

de peripherietn, tevens de zekerheid 

van goede billjke transportverbindin- 

gen te verkrijgen ware. 
Wij zien in de toepassing van dit 

z6€r moderne materiaal, den bestuur- 
baren tramwagen, een goede oplossing 

van het brandende vraagstuk van doel- 
matig stadsverkeer. 

Kediri zal 17, 18 en 19 dezer ken- 

nis kunnen maken met deze Motortram- 

wagen. Gedurende deze dagen zal dit 

sensatie verwekkende vervoermiddel bij 

Autohandel A. Smelt gedemonstreerd 

worden, terwijl Dinsdag a.s. dus 17 
October ter kennismaking een gratis 

rondrit door de stad zal gemaakt kun- 

nen worden. Vertrek om 5 u n.m. van 
toko SMELT. 
Hiertoe wordt iedereen witgenoodigd.   

  

  

  

Stewardess redde de situatie. 

    

Een kapotte antenne en een flauwge- 

vallen passagier.... 

  

  5————————— 

De Rotterdamsche correspondeot 
van de ,,Telegraaf” heeft twe passa- 

giers gesproken, die de reis van de 

»Mees" naar Amsterdam hebben mee- 

gemaakt. Het waren de Londensche 
correspondent van ,,Dagens Nyheter” 

te Stockholm, de heer Dani Viklund, 

en een Amerikaansche correspondente 
van Federated Press, miss Florence 

Jenvison uit Chicago. Beiden waren 
op doorreis naar Londen en de cor- 

respondent trof he, toen zij juist te 

Rotterdam den maaltijd wilde gaan 
gebruiken. 

Zoowel de heer Viklund als miss 

Pennison waren zeer verbaasd te ver- 

nemen, dat een van de passagiers door 

een schot getroffen was, wel hadden 

zij gemerkt, dat er iets bijzonders met 

de machine gaande was, doch het op- 

treden van de stewardess en van de 

beide piloten was z00 kalm en rustig 
geweest, dat geen der passagiers zich 

bizooder gevoelden. De 

meeste passagiers hebben waarschijns 

lijk oiet eeos begrepen, dat er op bet 

Vliegtuig geschoten was, 
De hzer Vik'und vertelde: ,,Ik was 

ia Kopenhagen in de machine gestapt, 

Verootrust 

die vrij goed bezet was. Zoekt u maar 

een goed plaatsje uit, had de stewar- 

dess tegen mij gezegd en daar ik in 

een vliegtuig altiid graag vooraan zit, 

nam ik plaats op den tweeden stoel 

van voren in de rechter rij. Daaraan 

heb ik acbteraf gezien waarschijolijk te 

danken, dat ik bet leven behouden 

Yeb. Waot zeer waarschijolijk zat de   

LOSSE ADVERTENTIEN BIJ VOORUITBETALING. 

22e Jaargang 

passagier, die om bet leven gekomen 

is, op een van de achterste plaatsen, 

aan denzelfden kant als ik. Deze pas- 

sagier had zich voorgesteld als een 

zakenman uit Malmi, doch wij hebben 

hem sinds het vertrek uit Kopenha- 

gen meer gesproken. Voor 

mij zat miss Jennison. 

De start uit Kopenhagen verliep 

heel vlot en er gebeurde niets bijzon- 

ders. Om kwart over twee klook er 

plotselirg een heftig geratel: het was 

afsofer iets losgeraakt was en alsof 
een of arder voorwerp voortdurend 

tegen den wand van de 

tikte. Onder de passagiers 

eenige 

niet 

machine 

ontstond 

opwinding, het ge- 

luid was Plotseling 

zag ik de stewardess, die zich mees- 

want 

niet noormaal. 

tal achterin de machine bij de kom- 

buis ophoudt, 
voren loopen, 

met snellen pas naar 

Zij zeide niets tegen de passagiers, 

maar opende de deur van den cock- 

pit, om die weer zorgvuldig achter 

zich te sluiten. Achteraf is dat volko- 

men duidelijk: zij heeft waarschijnlijk 

bemerkt, dat de passagier, die achteraan 

zat, Cat moet dus de zakenman uit 

Malm6 geweest zijn, door een kogel 

was getroffen en zij is dat onmiddellijk 

aan de piloteo gaan mededeelen. En- 

kele cogenblikken later kwam de ste- 

wardess weer uit de cockpit : zij verried 

door geen enkel gebaar of uiting, dat 
er iets bizonders gebeurd was en zij 

  

RICHE THEATER. 

Dorderdag 12 tot met 
Zaterdag 14 Oct. 39. 

,COCOANUT GROVE," 

Paramount beste Muzikale film en de 

beste Comedie van 1939. 

Met de film-favorieten Fred Mc Mur- 

ray-Harriet Hilliard-Beo Blue-Harry 

Owens en zijo ,, Royal Hawaian Orkest”. 

Dit nieuwe filu-verhaal is de ge- 

schiedenis van de ,,geboorte” van de 

nSwing” band. 

Muziek, die Speciaal bij deze ,, Nacht- 

leven-sfeer“ past, wordt er ten gehoore 

gebracht. 

MAXIM THEATE. 

Vrijdag 13 tIm Zondag 15 Oct. '39 

KAY FRANCIS. 

de fascineerende schoonheid, wederom 

op het witte doek, thans in de rol vao 

haar leven, in WARNER BROS su- 

per - schlager. 

»KING OF THE UNDERWORLD” 

bijgestaan door Humphrey Bo- 

gart, dea rasacteur, die het in korten 

tijd tot star” bracht! King of 

the Underworld een spannend 

gegeven, nog spanvender verfilmd en 

met een verbijsterevde climax ! 

Geen minvut, geen seconde zal U 
zich kunnen losmaken van dit in- 

mens spannend en boeiend gegeven! 

Politie nieuws. 
O. de P., wonende te Pandean doet 

mangifte terzake diefstal van goedereo 

ter waarde van f£ 8,55. 

De heer H.C,v.D., wonende te 
Badek doet aangifte terzake vermissing 

van een rijbewijs, cen nummerbewijs, 

een foto en aan contanten ad f 10,—. 

Tegen S. bin S., wovende te Ri- 

nginsirah werd p.v. opgemaakt terzake 

meineed.   

»L 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 — Teletoon 250. 
  

Emballeeren 
(Ook voor Europa en de buitengewesten) 

Transporteeren, 
Handel in Nieuw- en 

Tweedehandsch Meubilair, 

 



asean 

    

TE ae ae A3 
RICHE THEATER — 

Nog Heden en Morgenavond 

Rn beste muzikale film en de beste Comedie van & 

.COcoanut Grove" 
met de film-favoriten FRED Mc MURRAY — 
OWENS en zijo ,,Royal Hawaiian Orkest'". 

    

b 
(Met muziek door het leven) 

HARRIET HILLIARD 
Een ware muziekfilm met 

— BEN BLUE — 
vee! nieuwe Hit songs. 

HARRY 
Zie 's 

Werelds meest beroemde en grootsche nachtclub ,,Cocoanut Grove"” 
Hoort de lieflijke melodieen en songs van Harry Owens en zijn Ha wagno Boys. 

ATTENTIE! Taterdagmiddag 4.30 u. | 
Ben film die niemand missen mag, 

  EXTRA VOORSTELLING 
Zondag I5 en Maandag 16 Oct. 

Gong meest sensationeele Detective film 

.Bulidog Drummond at Bay 
en zeer boeiende met JOHN LODGE — DOROTHY MACKAULL e.a. bekende Engelsche artisteo 

Wi raden een ieder aan, deze goed gespeeide Engelsche film niet te missen. 

  

  MAXIM THEATER   

Heden 13 !/m Zondag 15 Oct. 

King Of the Underworid” 
ser satie, 

spanning in den hoogsten graad, als Humpbrey Bogart als de papoleon der misdaad, getroefd wordt door 

cen zwakke vrouw (Kay France). List stelt tegenover geweld en met wapens der medische wetenscbap 
overwint zij, waar de arm der Wet faalt. 

— Zondagmiddag 4 4 Hk 

Mist dit io geen geval! 

"EXTRA VOORSTELLING 

Maandag I6 en n Dinsdag 17 oe. 
Universal uiterst spanvende Western 

met niemand minder dan de populaire zingende trcubadour 

Een film vol avootuur en Na en Ma — — - — 

.Mestern Trail" 

6G 

film met een goed verhaal. 

Warner Bres sensationee! f 
filmwerk 

met KAY FRANCIS, de fascineerende schoonheid, en HUMPHREY BOGART, den rasecteur. 

Een spannend gegeven, nog spaonender verfilmd en met en verbijsterende climax, Opwirdirg. 

Zaterdagmiddag 4. ag u: 
ATTENTIE! | Zondagmorgen 

B AKER. 

  

begaf zich kalm en gedecideerd weer 
naar het achterste deel van de machi- 
ne. Wij vonden bet niet eens meer de 

moeite waard om te kijken, om te 

zien wat daar gebeurde. 
Op dat zelfde moment echter scheen 

bet vliegtuig plotseling in te houden 

de snelheid nam duidelijk voelbaar af 

en ook kwam het mij voor, dat wij 

lager gingen viiegen. Een oogenblik 

hebben wij ons daarover verwonderd, 

maar toen verder viets bizonders ge- 

beurde, schonken wijer geen aandacht 

meer aao. 
Eerst op het Amsterdamsche vlieg- 

veld gebeurde er weer iets merkwaar- 

digs: wel is waar maakte de machine 

een perfecte landing, maar zij liep niet 

geheel uit eo kwam met een schok 

middeu op bet veld tot stilstand en 

bleef daar io plaats van vaar het 

platform te taxi&n. 

Een kleine auto reed in soelle vaart 
over bet veld op ons af: wij moesten 

midden op het veld uitstappeo eo daar 

werd onze bagage uitgeladzo. Het was 

allemaal wat vreemd, maar toch heeft 
waarschijolijk geen der passagiers zich 
gerealiseerd, dat er iets vreeselijks ge- 

Ook in Amsterdam ge- 

droeg iedereen zich zeer rustig en ook 

beurd was. 

daar werd het ons nog niet duidelijk, 

dat cen der passagiers gedood was.” 

Tot z00ver het verhaal van den beer 
Viklund. 

Miss Jennison was 

verbaasd toeo zij vernam, dat er op 

haar machine geschoten was. Ook zij 

had wel verschillende merkwaardige 
symptonen opgemerkt, maar evenals 

de andere passagiers had zij daar be- 

trekkelijk weinig aandacbt meer aan 

geschonken, toen bleek, dat all s ver- 

der goed ging. Miss Jennison verkeer- 

de in de vaste veronderstelling, dat de 

antenne was gebroken en dat die tegen 

den rand van het toestel had geklap- 
perd, 

Op het moment, dat de beschieting 
plaats vond, was miss Jennison juist 

bezig een reisverhaal te schrijven, Wij 
hebben dat reisverhaal gezien : een paar 

velletjes briefpapier met bet briefhoofd 

van een Zweedsch hotel, acht kantjes, 

die geheel met potlood zijn volgeschre- 

ven, Ook het oogenblik van de be- 

,schieting heeft miss Jennison opgetee- 

kend. Ziet bier, wat zij scbreef : 

»Bij aankom:t op het vliegveld te 

Stockholm werd ons vanmorgen me- 

degedeeld, dat de eerste machive paar 

Amsterdam niet zou vertrekken, Meo 

gaft geen commentaar op die mededee- 

eveneens zeer 

ling, maar een der passagiers vertelde, 

dat er voortaan “"maar &€n machine per 

dag zou gaan. was de machine van elf 
uur en dat is de machine, waario wij 

nu zitten. Het zijn Nederlandsche pilo- 
ten, die ons paar Amsterdam zullen 
brengenj zij vertelden, dat zij voordat 

de oorlog begor, op Louden hadden 
gevlogeo. 

D2 overtocht van Malm6 caar Am- 
sterdam zal 3!/, uur duren: dat is een 
uur langer dan gewoonlijk, maar de 

piloten vertelden, dat dit in verband 

siaat met bet feit, dat de route gewij- 
zigd is Oos vliegtuig zal nu namelijk 

grootendeels over zee vliegen. 

In soelle vaart zijo wij van Malmo 
opgesteger. Het landscbap beneden 

is vriendelijk en doet vredig aan. De 
uitgestrekte bosschen van Zweden heb- 

ben plaats gemaakt voor kleine groep- 

jes boomen, romdom de huisjes ge- 

schaard. Wij zien zwarte strooken land 

met geploegde voren. Wij stijjen nu 
hooger en men kan zchniet voorstel- 

len, dat in de kleine huisjes beneden 

ons menschen wonen. 

De route gaat langs Esbjerg en wij 

vliegen nu langs de Dzensche kunst 

naar het Zuideo. Het weer is veel 
slechter geworden. Er hargteo dicbte 

mist en om ons heen ziju wolkeo. Af 

en toezien wijbeneden ons de zandige 

kust van Desemarker, maar weldra 
zien wij niets dan een uitgestrekte wa- 

tervlakte en dat zal voorloopig wel 

z00 blijven. 

Wat is dat? Er klint een vreemd 
geluid, H-t is alsof er met geweld 
tegen de machine gebonsi wordt. Het 

kliokt alsof er een regen van bagel of 
iets dergelijks op de machine neerdaalt. 

Ik vermoed, dat de antenne gebroken 

is en dat de stukken tegen den romp 
slaan. Plotseling is dat geluid weer 

verdwenen. Wij zijn allemaal eevigzins 

gescbrokken: de passagiers kijken elkaar 

aan. 
De oude Fransche dame, die met 

haar docbtertje schuin achter mij. naast 

elkaar zitten, zijo eveneens opgescbrikt 

door het geluid. De oude dame is 

spierwit gewordep», Ook de andere 

passagiers voelen zich verre van op 

hun gemak. Eerst nu besef ik goed, 

wat het wil zeggen om ineen vliegtuig 

te zitten, wanneer er iets bizonders 
mee gebeurt. 

Het geluid van de motoren word 

Du opcens zwakker. De machine gaat 

langzamer vliegen. Nog cenmaal hoo- 
ren wij het vreemdsoortige geratel, 

maar dan houdt het geluid voorgoed 

op. De zon komt nu weer te voorschija 

en de mist wordt minder. Het lijkt 

echter, alsof de atmosfeer veel onrus- 

tiger is geworden, want de machine   schommelt vooruit en springt af en   

toe geducht op en neer. Beneden «ns 

1s nog steeds de zee. 

Het is precies kwart over twee en 

het is cen prettige gedachte, dat wij 

ia weinig meer dan een uur veilig en 

wel in Amsterdam zullen zijo." 

Tot zoover het reisverhaal van miss 

Jennisoo. 

Sterke benzinelucht. 

Ook miss Jennison bad opgemerkt, 

dat de landing te Amsterdam niet 

normaal was, en toen zij was uitgestapt 

hirg er rond de machine een sterke 

benziveluch, terwijl er voeistof van de 

vleugels naar beneden droop. 

»Men z0u zeggen, dat er een ben- 

zivetaok was stukgeschoten”, aldus miss 

Jenvisoo. Evecmio als de heer Viklund 
had zij ovderweg iets van het aanval- 

lende vliegtuig bemerkt en zij veron- 

derstelde, dat vliegtuig op groote hoogte 

moet hebben gevlogen. Bovendien zou 
bet door bet geraas van de motoren 

van de Douglas en door bet betrek- 

keliik beperkte uitzicbt, dat de passa- 

giers genieten, heelemaal niet zoo ver- 

wonderlijk zijn, dat wij geen vliegtuig 

hebben gezien”, aldus miss Jeonison. 

De beer Viklund zeide ten slotte ro7, 
dat bij de grootste bewondering ge- 

voelde voor de koeibloedigheid vao de 

piloten en van de stewardess, die zonder 

cen spoor van opwinding'en met groote 

elfbeheersching zijn opgetreden. ,Had- 

den zij dat viet gedaan, was er mogelijk 

onder de passayizr seen paniek ontstaao. 

Het is mij alleen opgevallen, dat de pilo- 

ten op het vliegveld,te Kopenhagen nog 

z00 vroolijk kekeo, terwijl hun gezich- 

ten bij aankomst op Schiphol strak en 

ernstig kekeo, aldus de heer Vikluod. 

De gedoode passagier is wel op 

tragische wijze om betleven gekomen. 

Voor het vertrek van Koperhagen had 

bij nog met de beide journalisten ge- 

sproken en hun daarbij lachend gezegd, 

dat hij er van hield in een vliegtuig 

steeds de meest veilige plaats op te 

zoeken, welke voigens hem een plaats 

in bet acbterste deel van de machine 
was. 
  

In voorraad 
kinderboeken 

en 

Modebladen 

N.V. Ked. Sneipersirukkerij 
Ti. No. 83 Aloon-Aloonstraat 

  

  

TN —an 

Duitsche communis- 
ten te Amsterdam 

gearresteerd. 

Worden in interneeringskamp 
Ondergebracht. 

WAARSCHIJNLIJK VOLGEN NOG 
MEER AANHOUDINGEN. 

Het was de centrale recherche de 
laatste maandeo reeds bekend, dat er 

zich tientallen Duitsche communisten 
in de hoofdstad ophieiden, die over onze 

grenzen waren gekomen zonder geldige 
papieren, aldus de ,,Msb.". Sommigeo 
hunver wareo reeds kort adat Hitler 
aan het bewind was gekomeo uit 

Duitschland gevlucht en vertoefden er 
reeds meer daa vier jaar. Deze men- 

schen hiciden zich over het algemeen 

echter rustig, waren bij kenvissen of 

geestverwanten ondergebracht en daar 

zij geen mocilijkheden veroorzaskten, 

bepaalde de politie zich er toe, nu en 

dan enkele aanhoudingen ter controle 

te verrichter, zonder dat zij echter in 

acrest werden gesteld. 

Het laa'ste half jaar kwamen er ech- 

ter land 

bionen, die bij partijgenooten te Am- 

veel meer c'andestien ons 

  

  

  

sterdam onderdak vonden. Nu de ing 
ternationale toestand zich ook voor 

Oos land yolkomen beeft gewijzigd en 

de regeering niets mag nalaten om de 

rust in ons eigen land te verzekeren, 

hebben de betrokken autoriteiten het 

noodig geoordeeld, de Duitsche en” 

Tsjechische communisten, die zicb zon- 

der geldige papieren ia de hoofdstad 

bevonden, op te sporen en aan te 

houdeo, opdat zij —in overleg met 

de regeering —in kampementen gelo- 

terneerd kuonen worden. De hoofdio- 

specteur der centrale recherche, de 

heer H.R. Stoet,!heeft de laatste maan- 

  
  

OYLMPIA 
Schrijimachines blijven toch al- 

tijd aan de spits. Deze wereld- 
beroemde Duitsche machines kunt 

U tegen bijzondere afbetalings- 
conditie te Kediri, ALLEEN 
krijgen bij de 

N.V. Ked. Snelpers 

Drukkeri) 
  

  

  

Radio - Technisch 

  
Annonceeren 

RADIO LU 
Bureau — xeDiRi — 

  

Ww blijven neutraal 

Alleen wij durven 

,De nieuwe Blaupunkt" 

Super Swing contant f 275— 
ook op afbetaling leverbaar, 

Hoofdstraat AI 

Telefoon No. 60 
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BOERDERIJEN .SCHRAUWEN” 

  

  
  

  

KEDIRI | WATES 
MULOWEG / MADJENANG E Telefoon Ked. No. 225 PERCEEL-PAKISSADJI 

mana - 

Levert versche volle melk. , 

Prima kwaliteit, 

Leverancier van de groote ziekenhuizen te 

Kediri en Paree en de meeste Doctoren 
ter plaatse, . 

Beleefd aanbevelend 

L. H. SCHRAUWEN, 

NEEMT. NU EEN ABONNEMENT OP 

3 | 

De 
MODE 
REVUE 

MET EEN DUBBEL AANTAL 
RADERPATRONEN 
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    an 

gen daartoe herbaaldelijk besprekingen 

met de juiste gehad en het resultaat 

daarvan was, dat er plannen werden 

beraamd om in den kortst mogelijken 
tjd de ongewenschte vreemdelingen 

te achterhalen. 

Verschillende hunner waren de laat- 

ste maanden reeds geobserveerd, waar- 

toe de centrale recherche de beschik- 

king over extra recbercheurs had 

gekregen. Daarbij was het ook gelukt 

enkele keeren ezn lokaal te ontdekken, 

waar de illegale vluchtelingen bijeen 

kwamen en waar zij den politieken 

toestand besprakev. Het waren slechts 
kleine groepjes van ten hoogste tien 

personen, die aan deze bijeenkomsten 

deeloamen Reeds enkele weken gele- 
den werden de eerste arrestaties ver- 

richt. Doordat toen aange- 

houienen eens ducbtig aan den tand 

heeft gevoeld, kwam mem weer aan 

adresseo vao anderen. Alle aangehou- 

men de 

denen werden op het hoofdbureau in 

de registers 

voor het politie-archief van hen geno- 
men. Onder de aangehoudenen waren 

er, die in Duitschlard een actieve rol 

hebben gespeeld ia de communistische 

patr ', terwijl sommigen door de Duit- 

sche justitie reeds eeoige malen waren 

vervolgd. 

geschreven en een foto 

Diosdagochtend 19 Sept. acbttz men 

bet tijdstip gekomen om nieuwe arres- 
taties te verrichtten. Des morgens, om- 

streeks zes uur, vervoegden zich aan 
verschillende: woningen, waarvan men 

wist, dat er Duitsche 

woonden, rechercheurs van de centrale 

recherche. Dit geschiede'in het Wes 
ten en Oosteo der st.d. Nergens werd 
eenige tegenstand ordervondeo eo op 

de sommatfe der politie - ambtenaren 

begaven de gezochten zich met de 
rechercheurs paar bet dichsibijzijade 
bureau of posthuis, om vandaar met 

cen ultrukauto naar het hocfdbureau 

te Worden overgebracbt. 

Communisten 

In de komende dagen zal met deze 

arrestaties wordes vportgegaan, aao- 

gezien zich in de hoofdstad nog tiec- 

tallen..'buitenlandsche '— commuristen 

moesten bevinden, die zieh niet bif de 

politie hebben aangemeld. Men zal heo 
100 spoedig mogelijk doen overbrengen 

naarfeen interneeringskamp. 

Ook in andere groote s:eden van 

ons laid kan io komecde dagen een 

zelfde actie der politie worden ver- 

wacht, aangezien de regeering wenscht, 

dat in dezen ,,3choon schdp” wordf 
gemaakt. De vrees van enkelen, dat 

zij over de grenzeo zouden worden 

geleid, is absoluut onggegrord. Hieraan 

wordt bij de huidige internationale 
moeilijkheden niet gedacht. 

ANALFABETEN IN ZUID-SLAVIE. 

Priesters binden den strijd aan. 

De Zuid-Slavische volgelingen van 

Mohammed zija 

vooral de boeren. Vandaar, dat zij hun 

docbters niet naar de volsscholen wil- 

len zenden, wijl, volgens oude zedeo, 

vrouwen en meisjes moeten wordeo 
beschermd binnen de veilige muren 

van het ouderlijke huis. Het aantal 

analfabeten in dit land is dan ook nog 

zeer covservatief 

  

IN VOORBAAD 
Ruime keuze 

- Visitekaartjes 

voor de halve prijs. 

KED. SNELPERS DRUKK 

ALOON-ALOONSTRAAT 

. Telf.” No. 83.   

     

   

M0 

  

    

POSTSPAARBANK IN NI. 
Inleggers worden herivverd aan de 

iolevering hunner spaarbaokboetjes bij 

het postkantoor ter bijschrijving der 

rente over 1938 en voorgaande jareo. 

Te Batavia, Soerabaja, Medan en 

Makassar kunnen de boekjes cok 

rechtstreeks bij de Pcstspaarbank wor- 

den ingeleverd. 

- 

schrikbaar groot, ondaoks de vele moei- 

te en kosten, die de regeering er voor 

over heeft, om het vo'k mcer ontwik- 

keling bij te brengen. 

De Rcis-ul Ulema, het hoofd van 

dz Mohammedaarscbe gem-erte in 

'Zuid-Slav.8, r'chtte onlangs tot alle 

Mohammedaanscbe priesters 'o scbrij- 

ven, waarin hij hun om bijstand ver- 

z0cht zija strijd tegen het avalfabetis 

se in het land. Hij is er namelijk 

zeker van dat de priesters in dezen 

cen gunstigeo invloed kunnen hebben 

op de boeren. (nAvpst.”). 

  

Zielzorg in het 
Fransche leger. 

Het godsdienstig leven in het Frao- 

sche leger wordt verzorgd door 475 

R.k. aalmoezeniers en 75 Protestant- 

sche geestelijken. De jongste vergade- 

ring der Fraoscbe kardinalea en bis- 

schoppen heeft Mgr. Sudeur, Vicaris- 

generaal vao be: aartebisdom Paris, 

aangewezen tot Directeur-generaal van 

bet aalmoezenierswezen. Hij is er io 

geslaagd, scbrijft HAVAS de geeste- 

lijke mobilisatie gelijken tred te doen 

bouden met de militaire mobilisatie. 

Het Ministerie van Oorlog heeft zija 

nAgreement” verleend aan 475 pries- 

ters en wel 400 voor het landleger, 

50 voor de Marine ea 25 voor het 

luchtleger. 

Ds. Boegner, Voorzitter van de Pro- 

testantsche Kerken-Federatie io Fran- 

krijk, verklaarde: ,Reeds zija 70 

Protestantsche geestelijken als veldpre- 

dikers ia bet leger opgenomen. Een 

nauwe band is verzekerd tusschen onze 

kerken en de militaire commissie van 

aalmoetesiers, ondereleiding vao Gen€- 

ral Bracart. De R.k. ea de Protestant- 

sche geestelijken constateeren eenstem- 

mig dat het moreel overal uitstekend 

De Mode Rere 
U valt op met een toilet uit de 

Thans met het dubbele aantai 
raderpatronen 

Ab. prijs F 7,25 per jaar, TT 

F 3,85 per half jaar, || 
F 2— 

  

DE REVUE 

   

    

per kwartaal.| 
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ekendmaking. 
De fd. Burgemeester van Kediri 

maakt bekerd, dat in de op Wcens- 

dag 11 October 1939 gehouden ver- 

gadering van het stemkar.toor de Heer : 

Ir. A. NOBBE 
tot vervanger van den Heer P. A 

Wienbeck, die zija verkiezing tot lid 

van den Stadsgemeenteraad van Kediri 

niet heeft aangeromen, is aargewezeo. 

Het betrekkelijk proces-verbaal ligt 

voor een ieder te zijaen kantore ter 

inzage. 

Kediri, 12 October 1939. 

aa 

PETROMAX COMFOREN 
Wij ontpakten zoojuist 

De 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. 

  

  

  

  

f EEN PRACTISCH, HANDIG EN KOSTBAAR 

  

TE HUUR. 
Een steenen huis 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 

Broodplankenenz.enz. 

Wij raden U aan om gauw 

Uw keuze te doen, aangezien 

alles grif weggaat. 

Beleefd aanbevelend, 
TOKO 

»SOEN" 
Alcon-Aloonstraat Telf. 63 

KEDIRI. 

  

  

  

  

    

Te Huur 
Is 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.c. 

Grooten tuin “66r eo achter, met 

vruchtboomen. Alles bandjirvrii. 
Te bevrageo bij de 

Ked. Snelpersdrukk:rij. 

aa aa 

  

WERK VOOR EEN LUTTEL BEDRAG! 

DE AUTOWEGEN -ATLAS 
van JAVA MADOERA en BALI 

1 2,75. 
io 5 kle endruk 
op stevig ivoorcarton 

omslag «» lirnen rug. met Carionnen 
op Schaal 1: 500.000 
in totaal 9 aansluitende kaarten compleet biigewerkr, en 
waarin opgenomen: 

all berijdbare wegei 
Kilometerafstanden van plaats tot plaats 

Hooid-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. 

  

  

Vichy 

Source de Beaute 

   
    verfraaiing der huid. 

Wetenschappelijk samengestelde 

preparaten voor verzorging en 

RESIDENTIE APOTHEEK - KEDIRI 
Telefoon NO, 52 

  

  

PROTESTANTSHE KERK 

Hollandsche Kerkdiensten. 

15 Oct. '39 Kediri 9 uur v.m. 

Ds. E. G, van Kekem. 

Paree 6 uur o.m. 
Ds. E. G. van Kekew, 

Blitar 9 uur v.m. 

Ds, Ph. van Akkereo. 

T. Agoeng 5 uur n.m 

Ds. Ph. van Akkeren. 

   
29 Oct. '39 Ngandjoek 9 uur v.m. 

Ds. V. E. Schaefer, 

Blitar 6 uur n.m. 

Ds. V. E. Schaefer. 

  

Maleische Kerkdienst. 

H. B. Matukssy. 

15 Oct. '39 Trenggalek 9— uur v.m. 

T. Agoeng 4.— uur n.m. 

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

Voorbereiden, 

22 Oct. '39 Madioen 1l.— uur v.m. 

Avondmaal. 

28 Oc". '30 Kediri 6.30 uur ».m. 

Voorbereiden. 

29 Oct. '39 Kediri 9.— uur v.m. 

Avondmaal. 

31. Oct. '39 Kediri T.— uur om. 

Herdenking voor Revormatie- 

Luther Maleisch en Javaansch 

Gemeente samenkomst. 

  

OOST - JAVAANSCHE KERK 

lederen Zondag 

dienst 9 u. v. m. 

Te Kediri 

Blitar, Toeloengagoeng, 

(Ba'oewertistraat) 

Ngandjoek, Paree, 
    

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Zondag. 

ie H. Mis 
2e H. Mis 

Lof 
6 uur vm 

6 uur v..m. 
1.30 uur v. m 
5.30 uur —. m. 
Stilie H. Mis 

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

  

Osderricbt Kath. Javanen 6 uur n.m. 

Nieuwe zending. 
Duniops Puur 

Vruchtensap, ni.: 

  

  

Djeroek Press 

Lobi-Lobi sap 

Papaja 

Ananas 

Zuurzak » 

Belt u op No, 62 

Hoogachtend, 

TOKO 

sMADIOEN" 
KEDIRI Teif. No. 62. 

  

  

TENG HONG TJIANG 
VENDUHOUDER — COMMISSIONNAIR 

MEUBELMAKER 

TRANSPORT — ONDERNEMING 
KEDIRI — Klentengstraat 64 — Talaf, No, 107 

  

Voor Uw meubialir en ontwerpen 

geroutineerde toekangs en eerste kwa- 

liteit meubelhout. 

Zeer billijk io prijs en levering op 

garantie. 

Voor Uw venduties gegarandeerd 

goede resultaten. 

Iopakken voor alle plaatsen. 

 



  

Aa 
  

  

Telegrammen overg. uit de Ind. Courant. 
wa 

VAN DE FRONTEN. 

  

Nu er van de fronten heelemaai 

niets van belang valt te melden, heb- 

ben we mooi gelegenbeid, nog evea 

op den veldtocbt iu Polen terug te 

komen en dan wel speciaal op bet 

verwijt, dat men Engeland en Fran- 

krijk van verscbillende zijden gemaakt 

heeft, het Poolsche leger niet tijdig te 

hulp te zijn gekomeo. 

Dit verwijt is, zo0als we hier hopen 

aan te toonen, heelemaal niet gerecht- 

vaardigd, want Frankrijk ea Engeiand 

konden niets doen. Met de vloot viel 

natuurlijk niets uit te richten, Duitsch- 

land was vao den aanvang af meester 

in de Oostzee en alleen wanneer de 

Britten den doortocht door de Deen- 

sche wateren geforceerd en de daar- 

achter gelegen mijnenvelden opgeruimd 

zouden hebben, had men iets ter ver. 

lichting vao de Polen kunnen doen. 

Dit was ecbter een te riskante on- 

derneming. 

Frankrijk beeft voor zija mobilisatie 

en de daarop voigende concentratie 

van zijn leger achter de Maginot-linie 

en tegen Itali& minstens veertien dagen 

noodig gehad, zoodat het Fransche 

leger zeker piet voor half September 

voor den strijd gereed was. Engeland 

kon zijn expeditiecorps wel viugger 

mobiliseeren, maar moest alles naar 

den overwal brengen, waarvoor bet 

zeer zeker ook eenige weken noodig 

gehad heeft. 

Summa summarum kon men in het 

Geallieerde hoofdkwartier eerst in de 

tweede helft vau September aan een 

offeosief op groote schaal gaan denkeo. 

Het is de vraag, of men daarmede 

wel wat bereikt zou hebber, maar 

men had de kansin elk geval Duitsche 

troepen in het Westen te binden. 

Wij schreven echter reeds op 8 

September, dat her er voor de Polen 

zeer dooker uitzag ea op 10 Septem- 

ber, dat naar onze meening de Polen 

biet alleen al verslagen, maar ook 

geslagen waren, Inderdaad was het 

toen al beslist, want de Polen waren 

van bun basis afgedrongen en zaten 

in den Weichselzak, waar ze niet meer 

vit konden. Dat verscbillende legeraf- 

deelingen daarna nog individueel dap- 

per weerstand hebben geboden, deed 

bieraan niets af. Ook zonder Russische 

hulp waren de troepen in den Weicb- 

selzak een makkelijke prooi voor de 

Duitschers geworden. Op het moment 

dus, dat de Geallieerden hun krachten 

konden iozetten, was het pleit in Po- 

len reeds beslist en had een bloedige 

aanval tegen de Siegfriedlinie geen zio 

meer. 

Blijft alleeo de vraag, of men in de 

lucht niet iets had kunnen doen. Dit 

ware zeker mogelijk geweest, maar de 

vraag is, of men er de Polen mee 

geholpen zou hebben en of men van 

Duitsche zijde geen represailles uitge- 

lokt zou bebben. Uit de beschouwin- 

gen in de Europeescbe pers van balf 

Augustus j.l, dus kort voor den oor- 

log, blijkt wel, dat men algemeen 

dat Dvitschland ook in het aannam, 

Westen een groote overmacht van 

vliegtuigen kon concentreeren. Men 

bad er in Londen ea in Parijs blijk- 

baar op gerekend, dat Polen toch 

zeker wel eevige maanden weerstand 

zou hebben kuncen bieden. Een ver- 

wachting, die, wanneer men alleen let 

op de cijfers, ook niet z00 vreemd is. 

Polen had een leger van een paar 

millioen man op de been en beschikte 

over een duizendtal Vliegtuigen. Meo 

had natuurlijk geea oorlogsindustrie 

om een dergelijk groot leger op den 

langen duur van hetnoodige te voor- 

zieo, maar daar zouden de Geallieer- 

den, wanneer Polen stand had kuv- 

nen houdeo, natuurlijk via Roemenia 

wel ia hebben kuosen voorzien. 

We schreven laatst in ander verband: 

eike oorlogsverklaring is io zekereo zin 

een wissel op-ce toekomst het is en   

blijft cen speculatie en daarom altyd 

een gevaarlijke kwestie, hoe sterk men 

zich overigens ook moge voelen. De 

geschiedenis leert nu eenmaal met 

ontstellende duidelijkheid, dat een di- 

plomatiek slecht voorbereide oorlog 

meestaal naar de nederlaag voert. 

Toegegeven, waoneer de Geallieer- 

den nu vrede zouden sluiten, zou dit 

opeen nederlaag neerkomen, maar dan 

een nederlaag, 

geschonden leger en vloot uit den strijd 

te voorschija komt en de gelegeobeid 

krijgt door een diplomatiek offensief de 

positie op het diplomatieke schaakbord 

te verbeteren. 

Ia 1803 sloot Engeland deo Vrede 

yan Amiens die geliik we nu weten 

ook niet veel meer geweest is daneen 

wapenstilstand. 

We belichten het gebeuren hier uit- 

sluitend van den passieloozen strate- 

gischen kant, maar daarom kuonen we 

ongeveer wel raden wat de Fravscbe 

en Britsche Generale Staveo hun res- 

pectievelijke Regeeringen zullen ad- 

viseeren, Strategisch is de oorlog a! 

lang vastgeloopen en het valt op geen 

stukken na te beoordeelen hoe de po- 

litiek er voor staat. 

Rusland gaat intusschen voort zijo 

strategische positie io de Oostzee te 

versterken, waardoor het spoedig weer 

in de positie van 1914 teruggekeerd 

zal zijo. Per slot van rekening zien we 

geen reden, waarom men zich in Lono- 

den daar bizonder druk over zou moe- 

ten maken. Integendeel. Wanneer bet 

weer vredezou zijo, zou wel blijkeo, dat 

de Duitsche positie hier verzwakt is 

en Berlijn dus sterker nog dan voor- 

heen op de Russische vriendscbap Is 

waarbij men met on- 

aangewezen. 

Er bestaat natuurlijk geen democra- 

tische, nationaal-socialistiscbe of com- 

munistische strategie er is alleen eeo 

strategie van keiharde feiten. Vandaar, 

onverschillig welke 

richting er aan bet bewiod is, steeds 

dezelde politiek zien voeren. De poli- 

tiek. we zouden ook kuonen spreken 

van het manoeuvreeren voor gunstige 

strategische positie, wordt daardoor in 

hooge mate beheerscht door wetten, 

die onafhankelijk zija van bet senti- 

ment. Nadat Eogeland en Frankrijk 

vier maangen lang getracht hadden het 

communistische Rusland op huo zijde te 

krijgen, bleken de Duitscbers hen hier 

net een siag voor te zijn. 

Daarmee was deze manoeuvre voor 

een gunstige strategische positie in het 

vcordeel van Duitschland afgeloopen, 

rugdekking 

dat we de naties, 

dat er een hoog noodige 

door kreeg. 

Als gevolg van deze samenwerking 

krijgen we in de Oostzee en Oost- 

Europa een terugkeer paar den toestand 

van voor 1914. Duitschland eo Rusland 

hebben weer een gemeenschappelijke 

grens. Het verleggen van de Duitsche 

Oostgrens naar het Oosten heeft na- 

tuurlik bet voordeel, dat men bij 

eventueele luchtaanvallen uit het Oosten 

veel eerder gewaarschuwd wordt en 

Berlijn, dat bedenkelijk dicbt bij de 

Oostgrens was gelegeo, komt nu meer 

in het Centrum van bet land terecht. 

De corridor is verdwenen en daar- 

mede de verbinding met Oost-Pruisen 

weer verzekerd, Daar tegenover staat, 

dat de positie in de Oostzee belang- 

rijk minder gunstig is geworden. 

Tot su toewas Duitschland in deze 

binnenzee oppermachtig, oiet alleeo 

omdat bet de sterkste vloot had, maar 

ook omdat de belangrijke strategische 

punten in de banden van zwakke 

naties waren, van wie geen gevaar 

dreigde. Dat verandert nu allemaal 

langzaam maar De Aalands 

eilaoden eeomaal in Russiscne handen, 

maken het voor Moskou mogelijk de 

Bothnische Golf af te sluiten eo daar- 

mede Duitschland van her Zweedsche 

ertsgebied te scheiden. 

Dit is in zeker opzicbt een levens- 

vraag voor bet Duitscbe Rijk en dus 

zeker.   

is men in Berlijn meer dan ooit op 
de Russische vriendschap aangewezen. 

Per slot van rekening zien we geen 

redep, waarom men zich in Londeo 

daar bijzonder druk over zou makenj 

men kan toch mozilijk treuren over 
bet feit, dat de Duitsche positie in de 

Oostzee verzwakt is, en dat is ze oo- 

tegenzeggelijk. 

Men heeft in Berliia de voor- en 

nadeelen van een samengaan met 

de Russen natuurlijk tegen elkaar 

moeten afwegen en dit in den koop 

toe moeten memen. We gaan daar- 

bij. gedachtig aao de woorden van 

Goering, over de vergaande bespre- 

kingeo mat Rusland, van de veron- 

derstelling uit, dat men dit ook al- 

lemaal van te vorca heeft afgespro- 

keo. Het lag daarbij trouwens voor 

de hand, dat de Russen zich voor bun 

houding zouden laten betalen. 
Het is nu maar de vraag, wat er 

ailemaal nog meer op het lijsije staat. 

We zullen daarbij maar viet probee- 

ren door het rookgordijn heen te zien, 

want dat is toch onbegornen werk. 

Dz berichten over Russische troe- 

penbewegingen eerst in Turkestan, 

daarna weer in den Kaukasus, mo- 
gen dadelijk daarna weer worden te- 

gengesproken: hij, die ze eventueel 

uit zijn duim zuigt, weet dan toch 

maar heel goed, waar de strategische 

puoten zijo, waar ze als her meenens 

wordt ook inderdard moeten verschij- 

nen, Uit Afghanistan hebben we nog 

niets gehoord, maar dat zal wel niet 

lang op zich laten wachten. 

We zouden verder wel bladzijden 

kunven vullen met dingeo, die eigen- 

Ifjk moesten gebeuren, maar riet gc- 

schieden en het lastige is ratuurlijk, 

dat we niet weten waarom niet. Zoo 

komen er practisch geen berichten 

bioren over het torpedeeren van 

Engelsche schepen. Beteekent dit nu, 

dat bet convooysysteem zulk een ge- 

weldig succes is, of wachten de Duit- 

schers de beslissing over oorlog of 

vrede af? De Duitsche actie tegen de 

  

  

Scandinavische schepen is intusscben 

wel opgebelderd. 

Men wil deze landen blijkbaar 

dwingen niet meer aan Engeland te 

leveren, maar alles naar Duitschland 

te zenden. Voor de voedselvoorzie- 

ning vav Duitscbland is dit van zeer 

groote beteekenis, wact practisch de 

heele uitvoer van de Deensche zui- 

velindustrie ging vaar Londen. De 

mocilijkheid schuilt natuurlijk in de 

betaling, want Londen gaf cash en de 

Duitscbers zullen wel naar een rui'sy- 

steem We hebben 

ook nog niet geboord, of de Bagel 

schen al Japaosche 

schepen met contrabande voor Duitsch- 

land hebben zangehouden of viet, bet 

geen toch voor het beoordeelen van 

den toestand van zeer veel belang 

is. We 

niet of er nog langs neutrale diploma- 

strever, verder 

Italiaansche en 

weten verder ook beelemaal 

tieke wegen stappen worden onder- 

ncmen om bet wederzijdsche stand- 

punt te verduidelijken. Het is 200 op- 

vallend ka'lm. Laten we bopen, dat 

het geen 

blijker. 

site voor den storm zal 

J. Pabius. 

aa 

-Itali8. 

Himmler te Milaan aangekomen. 

Milaan, 11 Oct. (Avetzi-Reuter). 

Himmler arriveerde heden te Milaao, 

en vertrok onmiddellijk naar Tremez20 

aao het Comc-meer, waar bij belang- 

rijke besprekingen zal houden, waarvan 

de aard strikt geheim gehoudeo wordt. 
Himmler zal twee dagen te Tremezzo 

blijven, alvorens naar Duitschland te- 

rug te keeren. 

  

Opnieuw boerengezinnen 
naar Lybis. 

Rome, 9 Oct. (Transocean). 

Tegen het einde van deze maand 

zulleo zich nog 1600 boerengezirveo, 
ia totaal bestaande uit 20.000 personen, 

io Lybi8 vestigeo. 
De meeste dezer gezinnen zijo af- 

komstig uit de provincie Venetis, 400 

uit Midden-ltali& en 200 van Sicili. 

De kolonisten zulien zich te Venetis, 

Napels en Palermo inschepen, Meer       

dan 1000 gezinnen zullen zich vestigen 
in Cyrenaica, terwijl overige zlch aan 

de kust van Tripolis zullen vestigeo. 

Duitschland 

Kardinaal Faulhaber ernstig ziek, 

Miincheo, 10 Oct. (Aneta-Transocean). 

De 70-jarihe Aartsbisschop Paulba- 

ber, Kardivaal van Miiochen, is erostig 

ziek. 

Hij lijdt aan acute hartzwakte. 

Roemenie. 

Talrijke arrestatis. 

Boekarest, 11 Oct. (Aneta Rte.) 

Sedert den moord op Calinescu heb- 

ben dagelijks nog steeds talrijke arre- 

staties plaats. 
Nerleden week werden alleen reeds te 

Boekarest meer dan 200 communisten 

gearresteerd. 

  

De arrestaties zijn waarschijolija het 

gevolg van wilde geruchteo inzake de 
ontdekking van een samenzwering tegen 

Roning Caro!. 

China. 

Chineezen rukken op. 

Cbuogking, 11 Oct. (Aneta Rtr.). 

Chineesche veldtelegrammen van het 
front io Noord-Hunan melden, dat de 

'Chineesche voorhoede de Sintsiang- 

rivier overstak en thans de buitenwij- 

ken van Yochow, waar de spoorweg 

tusschen Canton en Hankow langs den 

Oost-oever het 

loopt, nadert, 
Intusschen wordt gemeld, dat de Chi- 

neesche troepen aan de greus tusschen 

Hunao en Kiangsi, aa de verovering 

van Siushui oprukken io de richting van 
Wunnirg, een strategisch belargrijke 

stad ten Zuid. Westen van Kiuking. 

De oorlog in Europa. 
Verklaring van Hoare Belisha. 

Londen, 11 Oct. (Aseta Reuter). 
Io zijn eerste verklaring in het Lager- 

buis, inzake de rol, die het Britsche 

leger in den oorlog speelr, zegt Hoare 

Belisha : 

»Binnen vijf weken na bet uibreken 

yan den oorlog werden 158.000 man 

naar Fraokrijk overgebracbt. In 1914 

werden 148.000 man binven 6 weken 
overgebracbt. 

van Tungting-meer 
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Basis, verbindingslinics, een argani, 

satie ter verzekering van den aanvoer 

van voorraden en munitie, en voor de 

Oontvangst van eventueele nieuwe con- 

tingenten werden ton of meer waren. 

In 1914 werden 800, in dit jaar 

ruim 25.000 gemotoriseerde voertuigen 

naar Fraokrijk vervoerd, waarooder 

sommige tanks van 15 tot Of meer 

wareo. 
In 1914 bestond bijaa 60 p ocent 

van de Britsche strijdkrachten uit in- 

fanterie-troepen, Nu bedraagt dit 20 

procent. 
Een deel van 

Engeland. 

Wij beschikten bij den aanvang van 
het cooflict over bijoa 1 miloen man, 
inciusief reservisten en milicieos. 

In April werd het leger van 19 op 

32 divisies gebrachtj groote afdee- 

lingen werden opgerozpeo. 

bet leger blijft io 

50 000 Duitschers zullen uit 
Letlard afreizen. 

Riga, 9 October (Reuter). Bijna alle 

io Letland wonende 50.000 Duitschers, 

waarvan er alleen te Riga reeds 40.000 
woonachtig zijo, maken zich gereed 

om in staat te zijn op staanden voet 

naar Duitschland te kunneo" afreizen. 

Een Duitsche commissie van deskundi- 

gen, die eveneens de in Itali# wonende 
inwoners vas Zuid-Tyrol bij hun ver- 

trek naar het Duitsche Rijk bebulp- 

zaam was, zal toezicht houden op de 
verhuizing vaar Duitscbland. 

De Letiandsche regeering ging in 

beginsel met het door de Duitsche 

reegering voor de miniatuur - vplks- 

verbuizing opgestelde schema accoord, 

onder voorwaarde, dat de vertrekken- 

de Duitscheis aan al hun pelastingver- 

plichtingen zullen hebben voidaan. 
Naar verluidt, zullen de uit Letland 

vertrekkende Duitschers zich in den 
Poolschen Corridor vestigeo. " 
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