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Programma Soos Brantas. 
De programma van de Societeit 

Brantas van de 2ebelft van October 

Is als volgt opgesteld : Vrijdag 20 Oct. 
Kegelavond Ked. kegelclub K. 16 

Donderdag 26 Oct. 
Maandelijksche bridge - drive waar: 

bij de aanvang op 7.30 n.m. is vast- 

gesteld, 

Burgelijke stand van de Stads- 

gemeente van Kediri voor. de 

.maand September “39. 

Nieuw aangekomen personen : 

J. Sehuppers Menado 

P.G. Lans Malang 

Fr. Fred. Sommer Semarang 

Jan, Ankon&, Wed. Bandoeng 

L.C. Noelanders . Keboemen 

1 . Vertrokken personen: 

D. P, Mastbergen Aalsmeer 

G.J. Smets Tjepoe 

A. cc. H. Wolterbeek Soembernong- 

ko, Poetjoeng 

W.M.H.j Lauterbach : T,-Agoeng 

"€. Pattiwael : Batavia-C. 

ERG. Koritzky Malang 

2e. Cursus Roode-Kruis. 

Gisteren werd de 2e cursus van het 

Roode-Kruis inehet Gem. Ziekenhuis te 

Gambiran gehouden. De belangstelling 

wap grooter dan de.eerste, doch won- 

derlijk kwamen er meer dames dan 

heeren. . 
Dr Salim'gaf een algemeeo overzicht 

over plaatselijke ongevallen en onge- 

vallen van algemeene toestand. Voorts 

verklearde hij de nut van het kunnen 

toepassen via de eerste hulp bij onge- 

lukken, 

Zuster Meyer gaf vervolgens een 

beeld van vers#hijnselen of symptonen, 

die onderverdetidim 2 grorpen kunnen 

worden: de subjectjve, d.w.z. Verschiju- 

selen) tiobr den “patiBat zelf wsargeno- 

men, en die dikwifis niet zijn te .con- 

troleeren en objectieve, d.w.z. verscbijn- 

selen, door een medisch onderzoek vast- 

gesteld. 

De 3de tursus zal in'het Ziekenhuis 
Semampir worden, gegeveo. 

JB. 
De heer Soeselotomo, die eerstdaags 

jals afgevaardigde van de J.I:B. pfd. 
Kediri het 12de J.I.B. congres te Pe- 
Kalongan bijwoonde verklaarde dat het 
Congres heel goed was verloopen, De 

belangstelling was groot, nuttige letin- 

gea werden gehouden o.a. door Mr, 

Kasman, ex. bonds voorzitter van de 

JB, Hr. Wiwobo, lid van de Volks 

raad, die ook ex bondsvoorzitter van' 

de Jong Islamiten Bond is geweest. 

De regent van Pekalongan was bij de 

teceptie aanwezig. De J. I. B. da heeft 

Biet vergeten, handwerken tentoon te 

tellen, . 

De algemeene- conferentie in 1940 

tal te Kediri worden gehouden. Het 
Volgend congres te Bandoeng. ' Het 

@ude hoofdbestuur werd” herkozen. 

- ES   
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Nieuw bestuur van de : 
Moehammadijah. 

Op 12 Oct. j.I. heeft de Moecbam- 

madijah afd. Kediri een vergadering 

gebouden, waarbij als hoofdschotel de 

bestuursverkiezing werd besproken," 

Het nieuwe bestuur wordt gevormd 

als volgt: 

Voorzitter" Hr. Soemowidigdo. 

Vice ,, »  Jahdi. 

Secretaris »  Markoen. 

Penningm. »  Soetikno. 
Commissarissen Hr. Danoekoesoemo, 
Ki.Hasan en Handojosastro. 

Een noodlottig ongeluk. 
Dezer. dagen gebeurde te Ngampel 

en vreeselijk ongeluk, waarbij een leven 

| was te betreuren. Ben koelie, van des.f. 
Meritjan kwam van eer, lorrie te val- 
len, en raakte onder de wielen terecht. 

Direct werd bij naar Gambiran vervoerd, 

doch medische hulp kos hem niet meer 
redden. 

A. B.C. cursus Kediri. 
De A.B.C. cursus te Kediri onder 

leiding van den beer Darmoadidjojo 

heeft in den laatsteo tijd Igroote vor- | 

dertogka- gemaakt. Thans bestaan er 

planoen, om voor de vergevorderden 

een bibliotheek op te ricbten,, waarbij 

de boekdn van Balai Poestuka wordeo 
besteld, 
'Eenige zijo reeds gekomen. 

'Nieuwe gebouwen. 

'Onze aloon-aloonstraat heeft ' thans 

.cen .beter, aanzien. gekreger: “daar, 

Waar vroeger oude gebouwen hebben 

| gestaan, “ijo. nieuwe wiokels-verrezeo. 

We vernemen, dat de Busonderne- 

ming: Oost-Java en foods van de 

passar Aojar achter Kit Nam Kie heeft 

gehuurd, om bet in een mooi bussta- 
tion om te bouwen. Voor bet buffet 

zorgt het koffiehuis: ,Narmada,” dat 

momeoteel gevestigd is tegenover res- 

taurant Kiet Nam Kie. De uitgaven 

worden op f 400,— getaxeerd. 

Padvinders-kamp. 

D2 Hitzboel.Wathon ressort Kediri, 
waaronder de afdeelingen: Kediri, Ngan- 

djock, Trenggalek, Blitar, Wlingi en 

Paree behooren zal op 24 tot en met 

26 December a.s. alhier een kamp 

houden op het gemeenteveld benoor- 

den sportveid Koewak. 

RICHE THBATER. 

Otfceert voor Dongderdag 19 t/m 

Zaterdag 21 October “39. 

»YOY OF LIVING” (De kunst om 

te leven). 

Een Rko Radio musical comedy 

(Bet in de cast: 
Irene Dunne Douglas Fairbanks Jr, 

Pakkende songs van Jerome Kern, 

met woorden van Dorothy Fields — 

Dansnummer van Irene Duone: ,Ti- 

roolsche Dans". 

Briljaote sterren in stralende lente- 

vroolfjkheid en Swingtime Rhytme een 
Verfrisscheode bries van romance, zapg 

en lach ... ,Joy Of Living" is ben 

werkelijke knock-out onder de muzikale 

cComedies | l 

Irene Dunne en Douglas Fairbanks 
Je..twee van filmlands. populairste lei- 
dende sterren, in een muzikale ronis- 

ce waar vaart, rbytime, bruisende 

nonliikheid,-allen da. Aits1g) «0.11   

Tesamen .. . in de film van de 

maand! Irene Duone, 266 uit haar 

bekroonde comedie-tol in ,,Awful 

Truth“. , , Douglas Fairbanks Jr. . , , 

recht vit ziju klinkend succes in , Zeoda“. 

Irene Dunve zal ten gehoore brengen: 

"You Could 'ot be Gute,,, 
»A Heaveniy Party". 
» Whats Good About Good Night", 
»Just Let Me Look At You". 

MAXIM THEATE. 

Offreert voor Vrijdag 20 t/m 

Zondag 22 October '39. 

Metro grootsch opgezette filmschlager 

»,HONOLULU" 
Met Eleanor Powell, 's werelds 

grootste en beroemdste tapdanseres, 

bijgestaad door Robert Young e.a. 

sterre-, Een muzikaai Festija vao Hu- 
mor—daos en Charme ! 

Politie nieuws. 

Tegen B.N., wonende te Pandean 

werd p.v. opgemaakt terzake verduis- 

tering aan contanten ad f I,— t,o.v. 

T. T.S., wonende te Pandean. 

Tegen K., wonende te Modjoroto 

werd p.v. opgemaakt terzake diefstal 

van een paar saodalen ter waarde van 

E Sd ten nadeele van M. A., wonen- 

de te Ringinsirah."”" 

  

Schimmel-eten. 
Hose kunoen ze bet eten—brr, hee- 

lemaal beschimmeld— zooiets gooi je 

toch weg! Deze en nog andere uitin- 
gen hoort men, als op den passar bz- 

paalde witte en roode bescbimmelde 

koeken aan een weinig ervaren bezoe- 

ker opvalleo, De Soendaneesche ver- 

kooper grijnst er om en de ervaren 
buisvrouw denkt misschien wel: Ik zal 
het je wel eens gauw voorzetten, lek- 

ker croguant gebakken bij cen borrel 
of bij de rijsttafel! 

De meest opvallende van de bedoelde 

waren is de ONTJOM, die ia recht- 
hoekige stukken verkocht wordt. Een 

donzige oranjeroode schimmellaag be- 
dekt ze en de sporen stuiven weg als 

je er op klopt. 

Voor we verder gaan met weten- 
schappelijke argumenten is het misschien 

Duttig eerst op het gevoel te werken. 

We moeten bedenken, dat de Wester- 

sche keuken evenzeer met schimmels en 
bacteriBa werkt. Als je het goed nagaat- 
is kaas eigenlijk melk die op aangena- 

me wijze door bacteri#n rot gemaakt, 

is, Idem yoghurt, zuurkool, gistend 
brooddeeg. Ja ook uw tabak en uw 
thee zijn tevoren expres gegist, Om van 

bier, wijn en theebier (zaliger nagedach- 
tenis) maar te zwijgen. 

Ea truffels es champigoons zijo puur 

schimmelweefsels ! 
(Over Limburgsche- en Roguefort- 

kaas te spreken, z0ou hier minder tact- 

vol zijo,) 

Waarom gooien we dan ,toch in 't 

algemeen beschimmelde of gistende 

voedingswaren weg? Meestal niet om 
de schimmel, maar omdat de schimmel 
ons waarschuwt, dat er ook wel on- 
zichtbare, gevaarlijke zwammen op zou- 

den kunnen zijo. 

Bij ontjom e.d. mogen we de zaak 
zelfs nog scherper stellen en zeggen : 
Hoe meer schimmel, hoe veiliger ! Want 
de roode onschadelijke schimmel groeit 

z00 snel, dat bij alles afdekt en het 
leven aan gevaarlijke schimmels en 

bacteri2#o onmogelijk maakt. Misschien 

herinnert iemand zich nu krantenberich- 
ten over bongkrek - vergiftigingen 

io Middeo-Java en blijft hij aarzelen. 

Nu is inderdaad bongkrek iets derge- 

lijks als onze ontjom, nl. een perskoek 

van klapper of katjang, doch met een 

andere schimmel. Maar deze koek was 
dan juist giftig geworden door onvol- 

doende beschimmeling, zoodat bacte- | 

rign door huo rottiog een giftige stof 

konden maken. 
Eeo slimmerik zal nu vragen : Waar- 

om laat je het uberhaupt beschimme- 

len, — eet het 266 op! 

Het antwoord van den Soenda- 
nees is: ,'t /Smaakt lekker en 't 
bekomt me best”. Dat antwoord is 
ook  wetensehappeliik  waardevol, 

Want een ceuwenoude voedingsgewoon- 

te heeft meestal wel eea goeden 
grondslag. De grondsrof van ontjom 

is katjang tanah, de aardnoot, waar 
de olie uitgeperst is. Men zaait de 

schimmel er speciaal op uit en zorgt 

dat hbij flink groeien kan. In deze pers- 

koek zit nog zeer veel voedsel, vooral 

eiwit. Maar z00'n stuk zou zonder 
meer, erg zwaarfop de maag liggen. 

(Deok maar Z aan een katjang- 

maaltijd). Het eiwit'is moeilijk verteer- 
baar en is bovendien door de omhul- 
ling der celwanden slecht bereikbaar   voor het maagsap. Ooze oranje schim- 

mel heeft nu stoffen om ongeveer alle 

voedsel te verteeren, zoodat de maag 
en de darmen van ons er niets meer 

aan hoeven te doen. Is dat geen lui- 
aards-ideaal ? Goed voedsel en licht 
opneembaar. 

TEMPEH vindt men op den passar 
nog ombulp door de pisangbladereo, 

die voor de broeing moeten zorgen. 

Voel maar eens aan de ingepakte koek 

hoeveel warmte de schimmel ontwik- 
kelt! De boontjes van de koek en de 

witte scbimmel vormen (ka compacte 

massa. De grondstof wordt bij de ge- 

Wwone soort gevormd door katjang 

kedele of sojaboon. Deze boon—een 
belangrijk wereldvoedsel voor de toe- 

komst—bevat alle noodige voedsel, 

vet, zetmeelen eiwit endat in temp€b 
ia uitstekenden vorm gebracht, zooals 

boven beschreven. 

Natuurlijk mag men tempeb niet al 

te oud laten worden, want dan komt 

er ook onaangename en schadeljke 

rotting, 

Ik mag er wel even aan herinneren, 

dat men van fija gewreven soja-boo- 

nen een uitstekende melk en na stol- 
ling een soort kaas kan maken. De 
laatste is bekend ais tahoe, een be- 

roemd chineesch eten, dat door koenir 
geel gekleurd en smakelijk gemaakt is. 

  

d PILERS 
De grondsiag voor goede korte golfontvangst. 

Nieuwe vindingen van het Philips laboratorium 

kunnen U grooter ontvangstgenoegen verschaffen, 

PHILIPS ONTVANG-TOESTELLEN 
munten uit door : 

1. Stabiele ontvangst 

2. Ideale weergave 

3. Eenvoud van bediening. 

Op deze drie pijlers steunt de brug, 

die U verbinding met de geheele we- 

reld verschaffen kan! 

De radio ontvangst met Philips korte- 

golf-ontvangers is thans tot zulk een 

hoog peil opgevoerd, dat zij den 

luisteraars in Ned.-Indis een openba- 

ring zal zijn. 

Vraagt gratis demonstratie 

sL YRA" 
Radio Goldberg 

Kediri-Tel. 70 
Hooftdstraat 

VENDU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS. 
J.G.W. DEKKERS — 

aamaa 
KEDIRI — Telefoon 250. 

VENDUTIE 
Donderdag, 2 November 1939,   ten huize van den WelEd. Heer RR. Roewijo Wedono, van 
het Districr Ngandjoek, te Ngandjoek. 

Woensdag, 8 November 1939, 

COMMISSIE VENDUTIE 
Gelegenheid tot bijbrengen van goederen. 
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Nog Hedenavond en morgen 21 Oct. 

RICHE THEATER — 
R.K.O. Radio muzikale Comedie-Scklager 

Joy of Living 
met IRENE DUNNE — DOUGLAS FAIRBANKS Jr. 

(De kunst om 
e.a. bekende sterren. 
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te leven) 
Een vroolijke film, waar 

vaart, rhitme, bruizende vroolijkbeid, alles in zit.... Ben film, die een werkelijke ,knock-out” onder de 

muzikale Comedies is! Irene zingt 4 nieuwe songs van Jerome Kerun. Irene danst de ,Tirool- 

sche Dans” KOMT en ZIET deze twee filmlard's populairste leidende sterren in hun succestilm, 

Zondag 22 
RK.O. Radio bete Comedie van bet jaar 

Breakfast for two” 
met de 

DA PARREL e.va. 
en Marsha'l in hun beste rollen! Komt en Oordeelt ! 

SATTENTIE! Zaterdagmiddag 4.30 u. EXTRA VOORSTELLING 
en Maandag 23 Oct. 

stereo BARBARA STANWYCK — HERBERT MARSHALL-GLEN- 

Een film, die gerangschikt mag worden onder de beste der besten. Ziz Stanwyck 
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Heden 20 t/m Zonday 22 Oct. 
. 

Moro cerveliserte to, #IONOLULU 
met ELEANOR POWELL, 's werelds grootste en beroemdste tapdanseres, bijgestaan door ROBERT 

YOUNG ea. sterred &» met medewerking van vele Hula-bula girls. 
»Hawaian” .muziek 
Een groot muzikaal festija van 

n»Andy Iona's 
Dans — charme en humor... Hoort de lieflijke melodito van de 

Islanders”. Een film die zeker niet teleurstelt ! 

Zaterdagmiddag 4.30 u. 

ATTENTIE! Zondagmorgen 10. u. 

Zondagmiddag 4.30 u. 
  

—aaandag 23 en Dinsdag 24 Oct. 
R.K.O, Radio buitengewoon spannende spzelfilm 

.The man who found 
met JO 

regisseerde speelfilm, 
aandacht van bet begir 

AN FONTAINE — JOHN BEAL esa. bekenden. 

die zeker nict zal nalaten een diepen indruk op bet publiek te maken.... 

tot het einde to spaoning houde. 

!EXTRA VOORSTELLING 

Ben koappe en uitstekend gz- 
en die uw 

Mist deze film niet! 
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moord op 

den oorlog 

DE IJZEREN GARDE HEEFT 
AFGEDAAN. 

Boekarest, 24 Sept. 

De iafhartige moord op den mi- 

nisterpresideot Ar mand Cali- 
nescu heeft alom in deo'lande een 

buitengewoon diepen indruk gemaakt, 
niet alleen door bet feit zelf, maar 

ook door bet tijdstip, waarop bij ge- 

schiedde, Dat in een tijd, waarop Roe- 
meniz in een uiterst delicate positie 

verkeert, Roemenen, uit persooolijk 

wraakgevoel, cen daad plegen, die 

deze positie og moellijker kan maken, 

wordt algemeeo als 200 onpatriottisch 

gevoeld, dat de verontwaardigivg te- 

gen de bedrijvers volkomen algemeen 

is, tor bij jdegenep, die, meestal uit 

Roemeni diep geschokt door den 
Calinescu. 

(Van onzen correspondent). 

  

  

De om het, leven gebrachte premier was de 
beste staatsman, dien Roemeni& sinds 

heeft gehad. 

persoonlijke motieven, het regime af- 

| keuren, 

| Ardfad Galinescu was ongetwijfeld 

een geniaal man: de beste staatsman, 

dien Roemeni8 sinds den oorlog gehad 

heeft. Hi voorzag in December 1937 

de ineenstorting van het systeem van 
partij-politiek in Roemeni& en terwijl 

alle andere Roemeensche politiek dit 

systeem krampachtig en kunstmatig in 

het leven wilden houden, ook alweer 

meestal uit zuiver persoonlijke motie- 

ven, bereidde hij het oieuwe regime 

voor, dat het verzwakte parlementsire 

fegime in Roemeni& moest vervangen. 

Toen hij io het laatste kabiset van 

dat stelsel, onder Goga, minister van 

Binnenlandsche) Zaken werd, laadde   

  

  

  

     
  

Aangezien de afval die bij de berei- 

ding ontstaat, uitstekend varkensvoer 

is, vindt men een tahoe-fabriek wel 

cens midden in een varkensstal. Ik zou 

U er hier een kunnen toonen! Mis- 

schien is er echter nu al een contro- 

leur G.G.D. geweest ! 

Nu komt er nog een schimmelpre- 

duet, dat bijzonder eerbiedwaardig is 

en dat ik bijoa niet in zijv hemdje 

durft te zetten. Dat is tafelsoja, hier 

bekend alis KETJAP, eigenlijk een 

Chineesch product (toa-yoe). Men laai 

hiervaor gekookte sojaboonen volko- 

men door een derde soort schimmel. 

Een aftreksel biervan, gemengd met 

zZ0ut en kruiderijeo, is ketjap. 

Dit is terecht beroemd, want het is 

werkelijk wlocibaar voedsel, a.h.w. 

vloeibaar vleescb, dat niet meer ver- 

teerd hozft te worden. 

Ik deok z00, dat Maggi e.d. wel 

veel soja zullen bevatteo. En ik deok 

ook, dat menskhen, die hetover ,cat- 

chup” hebben en dat dan z00 Hol- 

landsch mogelijk uitspreken—uit het 

oog verliezen, dat dit wel doogewoon 

ketjapzal zijn, op zijn Bngelscb gespeld. 

Ik erger me altijd een beetje daaraan, 

omdat—als ik me niet vergis—het bijna 

net z00 dwaas is als de naam Cheri- 

bon. Dit is naruurlijk Tjicbor, op zijo 

Engelsch geschreveo en dan op zijo 

Hollansch uitgesproken. Waarom moe- 

ten wij, Hollanders, als eenigen dezen 

naam verkeerd uitsprekeo, evenals Soe- 

matra, dat wij volgens Engelsche of 

Duitsche schrijfweze met Hollandsche 

uitspraak Sumatra noemen? 

Maar laat ik niet afdwalen — we 

zoudeo hst over .eten hebben, 

Ik keer spoedig terug tot een mand 

met PEUJEUM., witte stukken die een 
sterk alcoholisch aroma verspreiden.   

    

Dit zijo gewoon cassavewortels, die 

o.a. beschimmeld zijn door de temp€- 

schimmel en waarvan het zetmeel door 

deze gisting io suiker en alcohol is 

omgezet. Erg lekker, vooral voor ge- 

heelonthouders, die pers geen ,drank”" 

willen drinken. Voor Soendaneezen een 

gewilde lekkernij ! 
Dr. L. v. d, Pijl. 

Lema 

VERSTERKING VAN INDIF'S 

MARITIEME DEPENSIB. 

Tot den bouw van drie slag- 

kruisers geadviseerd. 

Een technische en financieel 

uitvoerbaar plant. 

Aneta sint uit den Haag, dat vol- 

gens en , Tel.” door de departementale 

commissie ter adviseering inzake de 

versterking van de maritieme defensie 

van Indit bij de aaubeveliag tot der 

bouw van drie zware slagkruisers is 

uiteengezet, Jat zij dezer bouw nood- 

en fipancicel uit- 

  

zakelijk en tech 

  

voerbuar oordeelt. 

De commissie adviseert tot den bouw 

van drie suelle, zwaarbewapende siag- 

n ongeveer 27,000 ton met 

ibeid van 33 mijl per uur en 

cen hoofdbewapening van 9 karons 

van 28 c.m., opgeste!d in drie driel n 

gentorens. Zij zulleo worden voorzien 

van een bijzondere bescherming tegen 

duikbooten en mijnen, 

De commissie beoogde onze oorlogs- 

marine de beschikking te geven over 

schepen, waario de factoren snelheid, 

bewapening en pantsering zoodanig 

zija opgevoerd, dat elke vreemde vioot 

haar slechts met moderne slagschepen 

zal kunven bestrijden, 

  
  A 

LEESBIBL 

De abonnementsgelden bedragea : 

IOT HEEK 

P1,— per maand voor E€n boek 

f 1,75 per maand voor twee boeken tegelijk 

f 2,50 per maand voor drie bocken tegelijk 

met dien verstande, dat U z00 dikwijls moogt rvilen als U wilt 

Indien UI duseen aboovement voor &£n boek 

beeft, waarvoor U €€n guldes betaalt en U 

tuiit bet boek icaeren dag, dan betaalt U 

voor 30 boeken toch niet meer dan €€n 

gulden. 

De biblioti:eek - catalogus verschijot binnen- 

kort. 
Wordt I an 

DJABA 
LEESFEZELSCHAP -—- 

KOT:TA 
Ked. Snelpers Drukkerii. 
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De commissie is van oordeel, dat de 
viootbasis Soerabaia door uitdieping 
vao het Westervaarwater voor derge- 

lijke schepen geschikt kan worden ge- 

maakt, 
Het zal mogelijk ziin om, indien de 

regeering tot den bouw mocht beslui- 
ten, drie slagkruisers onverwijid in 
Nederland op stapel te zetten. 

Een beslissing terzake kao 
spoedig worden verwacht. 

  

Rotterdams haven in 
de eerste oorlogs- 

maand. 
—& 

Scheepvaartverkeer tot een 

vierde gereduceerd. 

lo September zijn 403 schepen den 
Nieuwen Waterweg binnergekomen 
tegenover 1560 in die maand van 
1938. De gezamenlijke iohoud is 

630.000 ton tegen 2.479.000 ton toen. 
De gemiddelde inhoud per schip is 

derhalve nog meer achteruitgegaan 
dan het naotal. 

Van bovengenoemde schepen waren 
357, meterd 568,000 tor, voor Rot- 
terdam bestemd regen 1340 en 2,091,000 

ton ten vorigen jare. Van Rotterdams 

baveoverkeer is niet veel meer dan 
cen vierde overgebleven, 

Deze teruggang van de scheepvaart 
werkt ook op ander gebied door, Wij 
merkten deze week reeds op dat het 
aantal arbeiders dat gedurende een 
Voile week in de Rotterdamsche ha- 
ven werkt, vauwelijks meer dan 1500 
bedraagt tegen anders 7000 of zelfs 
meer, De bedrijvigheid in de haven 
blijf niet beperkt tot arbeiders die 
schepen laden of lossen, Wij moeten 
ook denken aan groote groepen sleep- 
bootpersoneel, kantoorbedienden, aan 
de bedrijven die de schepen van brand- 
stof en proviand voorzieu eaz, Ook 
de binnen- een vooral de Rijaveart 
Worden getcoffen en ook daar onts:aat 
werkloosbeid, 

Worden de middelen van de ge- 
meente Rotterdam daardoor reeds 
op indirecte wijze geschaad, recht- 
streeks lijden zf schade door de 
vermindering van opbrengstea uit 
havengeld. Die mogen thans, ruw 
genomen, op ruim vier millioen per 
jaar gesteid worden, Nemen wij 
September tot basis dan zou moeten 
Wworden aangenomen dat het bedrag 
z0u slinken tot een derde 4 een vier- 
de van het oorspronkelijke bedrag. 
Over 1939 zou er dan een ton ofacht 
minder worden ontvangen en blijft 
de oorlog voortduren, dan zoudeo er 
van de f 4,350,000 voor 1940 geraamd 
niet veel meer dan eea miliioen 
binvenkomen. De uitgaven voor de 
haven overtreffen in gewone tijden de 
inkomsten reeds. Die uitgaven zou- 
den nu niet veel verminderd kun- 
nen worden, bebalve misschien een 
dee! van de onderhoudswerker, hoe- 
wei daar op menig gebied nog ach- 
terstand is uit de crisisjaren, die 
in den laatstem tijd eevigszins werd 
ingebaald.   

.De nieuwe   

RADIO LUX 
Radio - Teehnisch - Bureaau — weDir: — 

Wi blijven neutraal 

Alleen wij durven 

Super Swing contant f 275— 
ook op afbetaling leverbaar. 

Annonceeren. 
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melk. 

Prima kwaliteit, 

Leverancier van de groote ziekenhuizen te 

de meeste Doctoren 

ter plaatse, 

Beleefd aanbevelend 

L. H. SCHRAUWEN. 
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hij ilever het-odium van trouwbreuk 

tegenover 'zfjo partij op zich, ten- 

tinde het land voor den zekeren 

chaos te behoeden. Hoezeer gelijk hij 

had, bewezen de gebeurtenisseo, en 

toen zes weten later ook het kabi- 

net-Goga niet in staat bleek rust en 

orde te hersteilen, stond Calinescu 

klaar voor de onmiddellijke instelling 

van bet autoriteire regime. Het feit, 

dat een mau, die eenige maandea te 

voren -nog siechts een onderstaats- 

secretariaat op de creditzijde van zija 

politieke carrire had staan, die 45 

jaar oud was, alle oude partijpolitici 

en -leiders op zij kon schuiven, be- 

wees niet alleen zijn buitengewone 

politieke talenten, maar gaf natuur- 

Iik ook wel manleiding tot veel ge- 

Voelens van nijd en afgunst, Reeds 

ha eev paar maanden van zijo be- 

wind echter bleek alweer zija scher- 

pe kijk op wat noodig was en gedaan 

kon worden, en moesten zelfs zijn ter 

genstanders bukken voor de bereikte 

resultaten. ai 

Het z0u ons te ver voeren bier vit- 

voerig te beschrijven, op welke ban- 

dige wijze bij het roer van "staat 

hanteerde, hoe hij de mentaliteit 

van zija landgenooten begreep en 

eenerzijds, waar noodig, hardhandig 

oovegzettelfke elementen tot capi- 

tulatie dwong, anderzijds allen die 

den wil.tot meewerken toonden, aan 

zich wist te binden. Hij steunde bij 

dit alles natuurljk op “de Konithig, 

maar ook hier bewees hij weer zijo 

talent en gaven karakter. Hij 

had het onbeperkte vertrouwen van 

den vorst en daardoor op dezen ook 

onbepetigen iovloed. 

van 

Het is een geluk voor het land, dat 

deze moordalseen op zicbzelf staan- 

de wraakdefening te beschouwen is. 

Het spreekt wpl van zelf, dat een be. 

weging of partij as de IJzeren 

Garde, die door de zwakbeid van 

vorige regeerfngen grooten aarhang 

had weten te verwerven, niet in 100 

korten tijd geheel verdwenen is. De 

Ijzeren Garde heeft tijdens zijo 

groei veel aanhang verworveo, ook 

onder de intelligentsia, die alleen 

naar de idealistische motieven keek, 

maar de kern bleef bestaan uit on- 
gure, destructieve elementen, en ve- 

'lep van deze elemen zijn blijven 

rondzwerven, of oaar het buitenland 
uitgeweken — waar zij vaak onder- 

steuning vonden, Het is ook zeker 

Onvoorzichtig geweest, dat van het 

zeer groote aantal gardisten, die het 

vorig jaar in kampen gevangen ge- 

bouden werden, juist im den laatsten 

tijd een groot deel vrij gelaten werd. 

Ben aansiag als thans geschied is, zegt 

dan ook niets omtrent de sterkte der 

beweging, iotegendeel, velen die nog 

steeds met deze beweging sympatisee- 

ren en baar misschien steunden, wer- 

den er door bekeerd sen wenden zich 

thans vol afschuw van baar af. Men 

kan dan ook grust blijveo beweren, dat 

de Ijzeren Gade als gevaar voor het 

land ig geliguideerd, De geruchten 

over buitenlandsche inmenging in de- 

zen aanslag zija Zeker uit de lucht ge- 
grepen, 0 £   

Door eigen import zijn wij in staat de beroemde 

CARIBONUM producten, z. a. 

Carbonpapier in divetse soorten, 
Schrijfimachinelinten in alle breedten, 

Schrijf-, vulpen- en stempelinkten. 

Polywog pasta in vasten en vloeibaren toestand, versch $ 

en tegen scherp corcurreerende, dus 
beneden Soerabaiaprijzen, 

te leveren. 

N. V. KEDIRISCHE SNELPERSDRUKKERIJ 

  
  

Thans ecbter is de grooten vraag : 

hoe de persoon van Calinescu te ver- 

vangen. Dat is vrijwel onwogelijk. 

Hij was door ziju energie, tact en 

intelligentie het codrdiveerende ele- 

meot tusschen aile heterogene dee- 

len, waaruit de regeering en het hoog- 

ste ambtenaren-korps bestaat : dit ais 

gevolg van de omstandigheid, dat her 

parti-politieke regime nog kort ach- 

ter ons ligt en de daaruit voortsprui- 

tende instiacteh nog niet verdwenen 

zjn. Bovendien was Calinesca ook 

minister van Binnenlandsche Zaken 
en van Defensie en bad hij zich, wat 

dit laatste departement betreft, ge- 

heel ingewerkt in de thans uiterst 
moeilijke materie der bewapening. 

Zija opvolger zal dus moetea begia- 
nen daar, waar bij zelf begonnen is, 

maar kan zijo taak vniet zonder meer 

overaemen. En dat in eeo tijd, 

waarin continufteit en leiding eerste 

vereischten zij». Want de bezetting 

van Oost- Galicid door de Russen 
heeft veroorzaakt, dat thans zoowel 
de Noordelijke grens der Boekowina 

als Bessarabi&d aan Sovjet - Ruslaad 
greozen. 

(Zooals gemeld is tot Calinescu's 

opvolger Argetojaru benoemd. — 

  

IN-VOORRAAD 
Ruime keuze — 

- Visitekaartjes 

voor de halve prijs. 
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Te Huur 
In de Bandarlorstraat No. Il a 

Een groot huis Huur f 30,— 

's maands. 

Hoofdgebouw: Groote 

achtergalerij met 4 slazpkamers. 

Bijgebouwen : 

voor — en 

Zeer ruime garage. 

Drie kamers, keuken, badkamers en 

W.c. i 

Grooten tuin v6br en acbter, met 

vrughtboomeo. Ajles bandjirvrii. 

Te bevrageo bij dz 

Ked. Snelpersdrukkerij. 
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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 aanhevelend, 
TOKO 

»SOEN" 
Aloon - Aloonsftraat Telf. 63 

KEDIRI. 
  

  

(stagnseemeEnne Batan, | 
Ook Uw fam. graven keurig ooder- 

bouden ? 

Ini. b. d. Adm. Kerkhoflaao 12 

POSTSPAANBANK M N.I. 
loleggers worden herinnerd aan de 

inlevering hunner spaarbankboekijes bij 

het postkantoor ter bijschrijving der 
rente over 1938 en voorgaaode jarer. 

Te Batavia, Soerabaja, Medan en 

Makassar kunnen de boekjes ook 
recbtstreeks bij de Postspaarbank wor- 

den ingeleverd. 

  

PETROMAX COMFOREN. 
Wij ontpakten zoojulst 

De Nieuwe 

Modellen 1939 

en noodigen U uit tot een be- 

zichtiging dezer 

  

  

Schitterende en Practische 

Petromax Comforen. 
Verkrijybaar bij : 

Toko Wed. 

Tan Bing Wie 
Klentengstraat No. 90, 

KEDIRI, Tel. No. 149. 
    

   

  

    

   

U valt o 

M0 

Ab. 

F2 

van JAVA M 

' 
in 5 kle endruk 
op stevig ivoorcarton 

op Schaal 1: 500.000 

waarin opgercmen: ' 

alle berijdbare wegen 

Spoorwegen, Vliegve 

Pasanggrahans en vcle     

  

Thans met het duhhele aantal 
raderpatronen 

DsMode Rere) 

| 
F 3,85 per half jaar, 

  

f "BEN PRACTISCH, HANDIG EN KOSTBAAR 
WERK VOOR EEN LUTTEL BEDRAG! 

DE AUTOWEGEN -ATLAS 

  

  

  

p meteen toilet uit de 
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met Cartonnen omslag «» linnen rvg, 

in totaal 9 aansluitende kaarten compleet bijgewerkt, en 

Kilometerafstanden van plaats tot pi-ats 

Hoofd.Afstandstabel voor grootere afstanden 
Bergen en plaatsen met hoogte-cijters 

Iden, Ondernemings - fabrieken 

aanwijzingen voor toerisme. 

Verkrijgbaar bij de Ked, Snelpers. 

Tan 

  

Vichy 

Source de Beaute 
   
    verfraaiing der huid. 

Wetenschappelijk samengestelde 

preparaten voor verzorging en 

: RESIDENTIE APOTHEEK 
Telefoon No. 52 

  

PROTESTANTSHE, 
Hollandsche Kerkdiensten. 

29 Oct. '39 Ngandioek 9 use v.m) 
Ds. V, B, Sehaefer 

Blitar 6 uur o.m. 
Ds. V. E. Schaefer. 

Teng aebamaanamepnoan 
Maleische Kerkdienst. 

H. B. Matulessy. 

21 Oct. '39 Madioen 6.30 vur n. » 
Voorbereiden, 

22 Oct. '39 Madioeo 1l.— 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 T— uut nm, 

Herdenking voor Revormatie- 
Luther Maleisch en Javaansch 
Gemeente samenkomst. 

agama 

OOST - JAVAANSCHE KERK 

lederen Zondag 

z dieost 9 u. v.m. 
Te Kediri (Baloewertistraat) 

Blitar, Toeloengagoeng, 

Ngandjoek, Paree, 
ema aman 

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Zondag. 

ta Kediri 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 Biar 

Osderricht Kath. Javanen 6 uur n.m. 

Nieuwe zending. 
Dunlops Puur 

Vruchtensap, ni.: 

Djeroek Press 

  

Lobi-Lobi sap 

Papaja da 

Ananas “ 

Zuurzak » 

Belt u op No, 62 

Hoogachtend, 

TOKO 

»MADIOEN” 
KEDIRI Teif. No. 62. 

  

  

TENG HONG TJIANG 

TRANSPORT — ONDERNEMING 
KEDIRI — Klentengstraat 64 — Telef. No, 107 

  

Voor Uw meubialir en ontwerpen 

geroutineerde toekangs en eerste kwa- 

liteit meubelhout. 

Zeer billijk in prijs en levering op 

garantie. 

Voor Uw venduties gegarandeerd 

goede resultaten. 

Ispakken voor alle plaatsen. 

  

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   Drukkeril. 
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LOVEN | EN BIEDEN. OM TUR- 
2 KIES GUNST, 
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Moskou heeft een te hoogen prijs ge- 
vraagd.—Nog deze week onderteekening 

der Britsch-Turksche en Fransch-Turk- 

sche bijstandsverdragen verwacht.—Ge- 

neraal Weygand naar Ankara vertrok- 

ken—Weer een Britsch schip getorpe- 

deerd.— Een tweede Duitsche 

aanval bij de Saar, 

    

  

In Japan richt een typhoon groote schade aan. 
———— 

Geen Russisch-Turksche 
Overeenstemming. 

Londen, 18 Oct. (Aneta Reuter). 

De Turksche premier legde heden een 
verklaring af, waaruit blijkt dat de 

Sovjet trachtte om Saracoglu te over- 

reden de Dardanelleo te siuiten, niet- 
tegenstaande Turkije zich bij het ver- 

drag van Montreux verbond een even 

groote tonnage buitenlandsche oorlogs- 

schepen door te laten als zich Russische 

oorlogsschepen in de Zwarte Zee 

bevinden. 

Te Londen wordt gemeend dat het 

Turksche besluit zal bijdragen tot ver- 

sterking van de vooruitzichten op be- 

houd van den vrede op den Balkan 

ia Zuid-Oost-Europa. 

“Ankara, 18 October (Aneta Reuter). 

Medegedeeld wordt, dat Saracoglu vit 

Moskou- is .vertrokken zonder dat 
Overeenssemming werd bereikt, 

De onderteekening:der verdragen j 

met Engeland en. Frankrijk. 

Londen, 18 October (Aneta Havas), 

Volgens betrouwbare berichten uit 

Istanboel zullen de verdragen van we- 

derzijdsche bijstand tsschen Engeland 

en Turkije en tusschen Frankrijk eo 

Turkije voor het einde van deze week 

geteekend worden. 

Ruslands druk op Turkije en 

Finland. 

Waarnemers verklaren met nadruk, 

dat de opschorting der Sovjet-Russi- 
ache onderhaodelingen een duidelijke 

aanwijzing is, dat de regeering te Mos- 

kou nog steeds tracht Turkije geheel 

en al van Engeland en Fraokrijk los 
te maken, doch dat het daar tot nu 

toe niet in is geslaagd. 
Sovjet-Ruslaod bevordert op deze 

wijze de Duitsche belangen. Belangrij- 

ker is echter dat, zooals gemeld, de 

huidige Sovjet-Russische politiek weer 

streeft naar een verwezenlijking van 
het ideaal van tsaar Peter de Groote, 
die een uitbreiding van den Sovjet- 
Russischen invloed in de richting van 

Istanboel nastreefde. 

Dezelide waarnemers voegen hier- 

aantoe dat bet duidelijk is dat Turkije 

een sterk land is, dat niet op dezelfde 

wijze kan worden behandeld 'als de 

Oostzee-staten ) het is door vriend- 

schapsbanden met Engeland en Frao-:f' 

krijk verbonden en het heeft Iran en 

Afghanistan tot bondgenooten. 

In diplomatieke kringen te Moskou 

is men van meening dat de krachtige 

houding, door Turkije tegenover Sov- 

jet-Rusland werd 
steun za! beteekenen voor Fioland bij 

het weerstand bieden aan de Sovjet- 

Russsche eischen, ofschoon deze beide 

aangenomen, een 

vraagstukken oiet met elkander in 

verbaod staan. 

Ia dezelfde kriogen wordt verklaard 

dat de 

aanzien van Finiand tbars wellicht ge- 

matigh kusven zijo, docb dat het bui- 

Sovjet-Russische eischen ien   

ten kijf is dat de Sovjet-Unie, indien 

mogelijk, meer van Finland gedagn zou 

willen zien te krijjen en gaarne een 

dergelijik verdrag met:dit land :z0u 

wenschen te siuiten, als het reeds met 

de Oostzeestaten sloot. Alle door de 
Finsche regeering genomen voorzorgs- 

maatregelen vormen een bewijs voor 

deze stelling. 
De Sovjet-Rusaische bladen verkla- 

ren dat Engelaod en Frarkrijk, ,z0on- 

der de rechten der neutrale mogend- 

heden aan te tasten,” 

ondanks hun sterkere vioten, de blok- 

kade tegen Duitschland krachtiger door 

te voereo. 

Diet in staat zijo, 

In welingelichte kringen komt men, 
wat betreft het lot van Finland, tot 
de slotsom, dat dit van de volgende 

feiten afhangt : 

1, De kracht der Finsche houding. 
2. De mate van steun, dien Finland 

van de Scandinavische laoden kan 

verwachten. 

3, De mate vaa den tegenstand, die 

door Sovjet-Rusland eiders, met name 

van de zijde van Turkije, wordt on- 

dervondeo. 

Een tweede Duitsche aanval 
bij de Saar. 

Parijs, 17 October (Havas). De 

Fraocshe troepen zetten den strijd op 
Duitsch gebied voort. De Duitsche 

Operaties werden uitgevoerd door in 

totaal 8 of negen gewone divisies. Er 
ham een pantser-divisie aan de ope- 
raties deel, zoodat zij het karakter bad- 

den van eentrzffenen de vijand slaagde 

er in geen enkel geval in de eerste 

Fransche defensielivie te bereiken. 

De vijand overscheed slechts de 
linies van kleine voorposten, die zeer 

zwak bezet waren en zijau opmarsch 

bad plaats onder het vuur van de 

Franscbe artillerie van a!lerlei kaliber. 

Overal geraakten de Duitsche infante- 
risten io Fransche mijnenvelden. Bij 

den aanslag biervan hadden de Fransche 
genie-troepen gebruik gemaakt van 

groote hoeveeiheden Duitsche explosie- 
ven, die tijdens den opmarsch in Sep- 

tember waren buitgemaakt, terwiji zij 

er nog' vele soortgelijke .mijnen aan 

hadden toegevoegd. 

Het Duitsche offensief kwam tot 
staao door de eerste voor de Fraasche. 
trocpen aangelegde verdedigingslinie. 

De tweede Duitsche aanval, die gis- 

tereo bij hetiovallen van de duisternis 

over een front van 30 km. nabij de 
Saar werd ontketend, viel precies een 

zelfde lot te beurt als dien bij den 

Moezel. De Duitschers slaagden er 

slechts ia de voorpostenlinies te door- 
breken en hun aanval liep dood op het 

machinegeweervuur, dat vanuit de 

voorste verdedigirgslinie werd onder- 

hcuden en onder het hevige bombar- 
demect van de artilerie, die gealar- 

meerd was door de bezetting der voor- 

uitgescboven posten. De Duitschers 

bebben tot dusverre nog geen gebruik 

gemaakt vao vechtwageos. De aaoval 

'Wad” lttiisitend' plants “door “Infafterle 
tlidie gndersteund werd door een iotensigf. 

| artiferievuur. j : ng 4 a48 dah ji 

Fransehe leztng ha bet Dudi ee 
Offensief. 

Parijs, 18 Oct. (Anetg Reuter). Miittai- 
re waaroemers bestudeeren de" Duit- 

schen Banval beoostes de Saar, waar- 
aan naar raming 150.000 mao Duitsche 

tcoepen deelnemen. Zj leggen er Jen 

nadruk op, dat de Duitschen er ner- 

gens in geslaagd zija te vorderen voor- 

bij de door Gamelin vastgestelde lija. 
De taoks waren onbruikbaar, daar het 

terrein zwaar. ondermijod is. De: Duit- 
schers ontmoeten zuik vernietigend vuur 

dat zij zelfs niet op den af.tand van 
eco handgranaatworp bij de Fraosche 
linies konden komen, Gemeend wordt, 

dat de Duitsche verliezen meer dan 

6000 doodep en gewonden bedrayen. 

Berichtea uit Luxemburg melden, 

dat een groot aanta! gewonden maar 

Trier en Aken is getvacuserd. De Duit- 

schers trachten zich tbansin te graven 
in het terrein, dat door de Fraosche 
artillerie op accurate wijze in kaart is 

gebracht. De Franschen staan nog 

steeds kilometers voor de Maginotlinie 
op Duitschen bodem. 

Parijs, 18 October (Aneta -Reuter). 

Dz Duitscher zonden een grooten :troom 

versche troepen naar bet smalle West- 

froot, Gedurende den geheelen nacht 

waren de wegen tot16 420 kilometer 

acbter de Westwall voi verkeer. Trei- 

neo rolden aan io de stations acbter 

de linies, Manscbappes en geschut 

worden in een voortdurende stroom 

gelost. 

Geringe Fransche verliezen 

Parijs, 18 Oct. (Aneta Reuter.). 

Door gezaghebbende kringen wordt 

verklaard, dat de verliezen aan Fran- 

sche zijde tijdens de aanvallen op 16 

dezer, onbeteekenend zijo. 

De Fraoscben in de vooruitgescho- 

ven positics bleven daar, totdat zf de 

Duitschers zagen oprukken, waarop 

zij sigoalen afvuurden voor de artillerie 

en het machinegeweer-spervuur. 
Hierna vielen zij op de defensie- 

ve posities terug, 

Betrekkelijk weioig isfanterie wordt 

gebruikt en het is duidelijk, dat de 

Duitschers nog geen aanval op groote 

schaal hebben ingezet. 

Parijs, 18 Oct. (Aneta Reuter.). 

De beweerde bedreiging aan het West- 

fcont Inzake zwaar gepantserde tanks, 

bewaperd met 6 inchkanonrez, wor- 

den niet serieus genomen. 

Er wordt op gewezen, dat zulke 

taoks slechts een kleine hoeveelheid 

ammunitie kunnen meevoeren en moe- 

ten stilstaan voor het ricbten. Hier- 

door worden de Fransche kanonnen, 

die.reeds aanwezig zija in het gebied, 

waar de tanks waarschijolijk opereereoj 

in staat gesteid hen gemakkeljk te 

vernietigen. 

Gzmeerd wordt, dat het gebruik 

van cen groot aantal vliegtuigen ip- 

eens het antwoord van de Magirat- 

linie zal uitlokken, dat verschiilenod 

zal zija met dat van Poleo. 

Laagvliegende vliegtuigen 

door machinegeweer-spervuur worden 

neergehaald. 

zullen 

Het Duitsche leger-communigut. 

Berlijo, 18 October (Aoeta Trans). 

Her Duitsche militaire hoofdkwartier 

meldt io zija communigut van. heden- 

morgen o.a., dat de Pransche troepen 

nog meer vooruitgeschoveo posities 

tusschen de Moezel en het Pfaelzer- 

wald ontruimden, welke door de Duit- 

sche troepen werden bezet. Een groot 

aantal gevangenen werd gemaekt. 

De'Britsche divisies aan het 
4 Westiront. 

Londen, 18 Oct. (Aneta Reuter.). 

In de wekelijksche verklaring in het 

Lagerhuis deelde Premier Chamberlain 

O.a. mede, dat de Britsche sxpedition- 

naire troepen thans denaan bet West- 

front toegewezen sector van bet Fran- 

sche front hebben overgenomen ep dat 

alles Britsche divisies thans hua stel-   lingen hebben ingenomen.   

| De Yorkshire” getorpedeerd. 

“Gibraltar, 18 Oct, (Aneta Havas) 

Het Aweriksansehe schip ,Indepen- 
dence Hali" sprak via de radio de 
meening “uit, dat het Britsche 3.8. 

»Yorkshire” hedenochtend door een 

Duitschen onderzeesr werd getorpe- 

deerd en gezouken is circa 240 mijl 

ten Westen van Kaap Finisterre. 

Nog 60 opvareoden vao de ,,York- 

shire” worden vermist, 

Washington, 18 Oct. (Aneta Rtr.). 

De yeragvoerder van het Amerikaan- 
sche stoomschip Independence Hall” 

seindz aan de Maritime Commission, 
dat 300 overleveoden van de Ejier- 

mao-liner ,City of Mandalay” werden 

opgepikt. 

De ,Independence Hall”, die van 

Bordeaux op weg was naar New- 

York, gaf zijn positie op als 500 mijjl 

ten Westen van de Fravsche kust. 

Washington, 18 Oct. (Aneta Rtr.). 

Volgens een bekendmaking van de 

Maritime Commission zjn de 300 

daor de .Independeoce Hall" geredden 

niet alleen van de ,,City of Mandalay” 
doch ook van de ,Yorkshire” van de 

Bibby-line. 

Gibraltar, 18 Oct. (Aneta Rtr.). 

Beo radio-bericht, dat van de ,!n- 

dependence Hall” werd opgevangen, 
meldt, dat het schip 223 overlevenden 

va de ,, Yorkshire” redde. 

Bastianini bij Halifax. 

Rome, 18 Oct. (Aneta Reuter.). 

Volgens Stefani bracht Bastiavivi geen 

plao of memorandum van den Duce 
betreffende de buidige gebcurtenissen 

mee naar Londeo. 

Het Italiaaosche agectschap ver- 

klaart, dat bet onderhoud, dat gis- 

terea plaats had tusschen Lord Ha- 

lafax en Bastianini teo dcel had nor- 

maal contact tot stand te brengen 

tusschen den nieuwen Italiaanschen 

ambassadeur en den Britschen Min'ster 

van Buitenlandsche Zaken. 

Amsterdam, 18 October (Aneta- 

A.N.P.). Uit Londen werd bericht 
ontvangen, dat de nieuwe Iraliaan- 
sche gezant te Londen aa Lord Ha- 

lifax mededeelde, dat bij bereid is zijn 

diensten te verleenen, indien de oor- 

logvoerenden medewerking van Italis 

verlangen, om den oorlog te betindi-, 

gen. 

De Scandinaafsche staatshoofden- 
Confterentie te Stockholm. 

Stockholm, 18 Oct. (Aneta Hvs.). De 
! Vier boofden van de Noordelijke staten 

zullen morgeo, tusschen 12.00 uur en 

20.00 uur, vanuit het Tiyal paleis te 
S:ockho!m radiospeeches houden. 

Amsterdam, 18 October (Aneta-A. 

N. P.). Uit Duitsche bron wordt me- 
degedeeld, dat hetzeer twijfelachtig is, 

dat de Noordelijke staatshoofdeo bij 
de conferentie verder zullen gaan dan 

een algemeenen oproep ten gunste yan 
den vrede. 

Verklaring van Sandler. 

Stockholm, 17 October (Havas). De 
Zweedsche minister van Buitenland- 
sche Zaker, Sandler, verklaarde te- 

gesover den vertegenwoordiger van   

Havas: ,De hogtdem van. onze vier 
staten, tezamen met hun ministers van 

Buitenlandsche Zakeo, zullen morgen 

te Stockholm bijeen komen: op de 
Cconferentie zullen de 'vijf Noordelyke 
landen vertegenwoordigd zijo, 

De Noordelijke staten zijm vastbe- 

sloten gezamenlijk hun neutraliteit en 

hun voliedige politieke onafhankelijk- 
heid te bewaren. 

Ik ben er vdn overtuigd, dat deze 
houding, die bij deo aanvang van dea 

oorlog werd aftgekondigd en die berust 

op een krachtige traditie, tijdens de 

conferentie te Stockholm bevestigd zal 

worden. De Noordelijke volken steu- 
nen. hun regeeringen zonder eenige 

aarzeling en zij zijo vastbesloten het 

bet lot van hun landen niet te verbin- 

den aan buitenlandsche belanguen. Het 
is onmogelijk te twijfelen aan de op- 

rechtheid van un welgemeenden 

wensch om goede internationale betrek- 

kingeo met eik land te onderhouden", 

Hongarije. 

Compiot der Hongaristen. 

Boedapesr, 18 October (Aneta-Havas). 

De onderdrukking van de activiteit 

der Hongaarsche extremistische Honga- 

risten (de Hongaarsch nationaal-soci- 

alisten), welke de laatste dagen op 

drastische wijze is uitgevoerd, vormde 

tot dusver weliswaar nog niet het on- 

derwerp van een officieel communigut, 

doch niettemin wordt uit betrouwbare 

bron vernomen, dat' een complot der 

Hongaaristen werd ontdekt om een 

tijdbom in het palement te plaatsen. 

200 Personen werdem gearresteerd, 

onder wie een aantal ex-parlementsle- 

den, die naar een concentratiekamp zijo 

gezonden. 

Duitschland 

Sven Hedin bij Hitler. . 

Kopenhagen, 17 Oct. (Havas). De 
Berlijosche correspondent van de ,,Na- 

tlonal Tidende" meldt, dat Sven He- 

dia zich gisteren .gedurende een uur 

met kanselier Hitler onderhield. 

Het blad voegt hieraan toe, dat de 

beroemde ontdekkingseiziger, die een 

overtuigd anti-bolsjewist is, met Hitler 

den Sovjet-opmarsch besprak. 
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