
    

DRUK- EN ULTGAvE 

          

  

  

KEDIRI- SNELPERS 

Algemeene Leider J.D,L, v, WAARDENBURG 
  

REDACTIE- 
TELEFOON No. 

EN ADMINISTRATIE 

ABONNEMENT 1 1.50 PER WAR TARI. 
BIV VOORUITBETALING. 

No. 347 

an 

STADSNIEUWS 

    

TUBERCULOSE - BESTRIJDING. 
S.c.v.T) 

Spuw niet op den grond: ingedroogd 

sputum is gevaarlijk! 

aa 

E. E. Zusters. 

Uitslag examens Typen en Steno. 
28 October j.I. slaagden voor exa- 

men typgo: Systeem: Groote (koninklijk 
goedgek) de dames: J. Tax, L. Saackey 
en J. Mayes. De heerem: J. Laurens 
en F. Laurens. 

le. November j. I. slaagden voor 
€xamen Steno, (betzelfde systeem) Mej. 

D. Melger en de Heer . Laureos. 

Attentie. 

De nieuwe curstissen vangen uan op 
2 December a. s. 

De cursus voor typen duurt 3 maan- 
den, voor steno 6 maanden. De can- 
didaten voor steno leeren ook de moci- 
lijke handelstermen die ze op de kan- 
toren vaak nodig hebben. Voor steno 
moeten ze ten snelheid halen van 145 
lettergrepes per minuut, voor typen 
van 45 lettergrepen per minuut. 

Nieuwe candidaten moeten zich op- 
geven bij de E.Z, Lamberta. (Zuster- 
school) 

Vergadering I. E. V. 

Donderdagavond werd ia het club- 
gebouw yan de IE. V. aan de Baloe- 
Wertistraat een algemeene ledenverga- 
dering van de plaarselijke afdeeling van 

het f. E. Va gehouden. Ben dertigtal 
leden was ganyezig w.o. 10 dames. 

De Voorzitter, notaris Stock, opende 
de bijeenkomst met woorden van wel- 

kom, in het bifzonder tot dr. Kamp- 
schuur, die zich ter stede als arts 
gevestigd heeft. Nadat vervolgens de 

notulen van de vorige ledenvergadering 

waren voorgelezen en ongewijzigd goed- 
gekeurd, werd overgegaan tot de be- 
stuursmededeelingen. Door de afdeeling 
Malang, is het voorstel gedaan om 
Donderdag, 16 Nov. a.s. een kring- 
vergadering te Pasoeroean te houden 
van de in de omgeving gelegen afdee- 
ling ten einde over verschillende aan- 
gelegenheden van gedacbten te wisselen 
met den bondsvoorzitter, “die op dat 
tijdstip te Soerabaia verblijf houde. 

De voorstellers hebben de bedoeling 
om in de toekomst regelmatig kring- 

vergaderingen te houden. De vergadering 
ging met dit voorstel ia principe ac- 

Coord, doch acbtte met het oog op 

den afstand Soerabaia of Malang beter 
geschikt als plaats van samenkomst. 

Hierna werd overgegaan tot de verkie- 

zZing van. cen penningmeester. De voor 
zitter herdacht met gevoelvolle woor- 
den den korten tijd geleden overleden 
heer Brouwer, die als" penoingmeester 
belast was geweest met bet toezicht op 

de Armenzorgen 'de schoolkieeding- e» 

voedingfondsen, Hij was een ijverig 

bestuurslid, die steeds klaar stond om   
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anderen te helpen. Ia deze vacature 

werd mevr. De Kanter benoemd. 

Ia de plaats van den heer Kroon, die 

naar Soerabaia is overgeplaatst, werd 
tot commissaris gekozen de hzer Hil. 
verdink. 

Beide verkiezingen geschiedden bij 
acclamatie, op voorstel van bet bestuur. 

De vrouwen-afdeeling, die de vorige 

maand reeds voorloopig werd opgericht, 

werd thans officeel geinstalieerd, 

Tot bestuursleden werden gekozen 
de dames De Kanter (voorzitster), 
Obertop (vice-voorzitrer), Be ge- 
man (secr), Werdmiiller von 
Eigg (penringw.), mej. Brouwer 
(comm. voor de stad) en Uhirich 
en Langhout (comm. voor de om- 
geving). 

Er werd beslotea het St. Nicolaas 

feest dit jaar op de gebruikelijke wijze 

io bet Riche-theater te vieren. Dit feest 
zal door de ILE.V.V.A. georganiseerd 
worden. Voorts werd besloten het jaar- 
feest met het oog op de tijdsomstandig- 

heden niette laten doorgaan, maar uit 

te stellen, tot het voorjaar. 

Bij de rondvraag vroeg mevr. De 

Kanter om evenals bij andere afdee- 

lingen her geval is, sen adviseur voor 
de LE. V.V.A. te benoemen. Als z00- 
danig werd ir. Obertop aangewezen. 

Hierna sloot de voorzitter de ver- 
gadering. 

Kunstkringniews. 

Van den Bond van Kunsikringen 
te Batavia kwam bet bericht, dat het 
A.B.C.-cabaret door passagemoceilijk- 
heden eerst in de tweede helft van 

December Ned, Iodi2g kan 
Wworden verwacht, zoodat dit gezel- 
schap (bestaande uit Corry Vonk en 
Wim Kan, de pianisten Beuker en 
De Nijs en Louis Gimberg als con- 

fereocier) instede van November ver- 

moedelijk eerst in Januari a.s. voor 
den Kedirischen Kunstkring zal kusnen 

optredeo. 

a.s. in 

Zoo zija dus de tijdsomstandigheden 
tegemoet gekomen aan den door vele 
leden geuiten wensch om deze aan- 
trekkelijke prestatie uit te stellen tot 
na de vacantiemaand November. Het 
gevolg hiervan is ecbter, dat in No- 
vember geen Bonds-prestaties te ver- 

wachteo zija. 

Als compensatie voor deze gedwon- 
gea rust-periode wordt getracht, voor 

December de O, T. V. weer voor het 
voetticht te krijgen met haar nieuwste 
stuk ,jeugd... ach wat!” (Accent On 

youth), Na de onverdeeld gunstige 

Ontvangst die dit gezelschap bier in 

Oct. jl. te beurt is gevallen, zullen 

dezen plannen stellig volle instemming 
hebben. 

Bveneeos ia December komen de 

dames Morris en Anderson, een alt - 

sopraan- duo, volgens de recensies 

singing like a pair of angels”, Ia 

Januari of Februari hoopt het Kunst- 
kringbestuur den beroemden bariton 
Charles Panzera te laten optreden, 
terwijl in Maart weer een tournee van 
het Budapester Strijkkwarter wordt 
verwacht. 

Verder staat voor Januari nog een 
Bonds-aguarellententoonstelling op het 
programma benevens het optreden van 

het (nog niet) beroemde tooneelgerel- 

schap ,De Brantas Spelers” met een 
vroolijk spel in drie bedrijven.   

Gemeente ontvangsten. 

De Gemeente-ontvangsten over Oc:, 
1939 bedrageo: 
aan Gewone Diensten f 14776,12 en 
aan Buitengewone Diesten f 735,28, 
Waaronder f 1662,23 passeriokomsten 
en f 125917 vermakelijkheids be- 
lasting. 

De totale inkomsten vanaf Juni t/m 
Sept. bedragen: 
G:wone Diensten: f 139043,21 
Buitengewone Diensten,,  4494,08 
Over het dienstjaar 38 10227,08 

totaal f 153764,37 

Bedrijfs-,huis-, en noodslacht 
over Oce. 1939. 

Volgens de opgave van bedrijfs—, 
huis en noodslacbt. van groot en klein 
vee in Kediri kunnen we als volgt 
melden: 

grootvee: 
bedrijfslacht 422 st. & f4,50 f 1926,— 

buisslacht 3 A f3,— 12.— 
noodslacbt nihil 

kleinvee: 
bedrijfslacht 64 st. af 2)— f 128,— 
buisslacht nihil 
Doodslacht ,, 

Opbrengst Ked. 

Stzomtram Mij. 

De Opbrengst bedroeg over: 

October 1939 f 29900,— 

(voorl. opgave) 

October 1938 f 33855.— 

(defin. ") 
Sinds 1 Jav. '39 f 235721.— 

(voorl. 1 
Hecrzelfde rijdvak '38 — £ 209490.— 

(defin. Po 

Vergadering Suikerbond 

Kediri. 

Kring Kediri van de Suikerbond zal 

op Woensdag, 8 Nov. a.s., des avonds 

om half 8 een vergadering beleggen. 

Deze vergadering zal worden gehouden 

in de Socikteit te Kediri. 

Alle io het rayon gevestigde suiker- 

geemployeerden, ook zij die geea lid 
van onze vereeniging zijn, worden be- 
leefd tot bijwoning van deze vergadering 

Uitgenoodigd, terwijl het ook bijzonder 
Op prijs gesteld zou worden, indien 

ook de Dames van hun belangstelling 
zouden willen doeo blijken. 

Op deze vergadering zal de Voor- 
zZitter van den Suikerbond, de Heer 

J.H, Smit, een inleidiag houden waar- 

op diverse onderwerpen besproken zul- 

len worden. Van deze onderwerpea 

mogen hier worden genoemd: het stre- 

ven van deo Suikerbond tot rationeeler 

regeling van het pensioen-vraagstuk 

voor de deelnemers van het Alge- 

meen Suikerpensioenfonds, in het bij- 

zonder van het weduwe-pensioen: de 

Voorzienigen voor hen die onder de 

Wapesen worden geroepen en verder 

eventueele voorzieningen bij stijgende 

levenstandaard. Alle onderwerpen, die 

aller aandacht zullen hebben. 

Op deze vergadering zal tevens de 

jaarlijksche periodieke verkiezing van 

het Kringbestuur plaats vinden. 

Het Bestuur van Kring Kediri van 

den Suikerbond meent deze uitnoodi 
aiag in Uw bijzondere aandacht te mo- 
geo aanbevelen,   

Besmettelijke ziekten, 

De lijst van besmettelijke ziekten io 
de Res. Kediri meldt ons het volgende : 

gevallea typhus abominalis : 
Kediri 4, Paree 4, Ngandjoek 1, 

Blitar 13, Toeloengagoeng 3. 
gevallen paratyphus A, 
Kediri 2, 

Ngandjoek 1. 

Openbare bidstond. 

Op Maandagmorgen 13 Nov, a.s, 
dus precies op Garebeg Poeasa zal 
de Moehammadijah alhier op het 
Dohoveld een openbare bidstond hou- 
den, aanvangende te 5.30 tot 8 uur. 

Zooals gewoonlijk het geval is, zal 
ook deze bidstond wel veel belangstel- 
ling van de Mohammedanen genieten. 

Sport. 
Vogel—@uick 0—4. 

De competitie- wedstrijd tusschen 
Vogel en @uick op Zondagmiddag 
jl is geeindigd met een schitterende 
Overwinning voor Ouick. 

A.s. Zondag komt H.C.T.N.H. te- 
gen EBI.O.S. vit. 

Abonnoments 

LOSSE ADVERTENTIEN BiJ VOORUITBETALINAG. 

  

advortontie gereduceord tarief. 

22e Jaargang 

RICHE THEATER. 

Offreert voor Dinsdag 7 

en Woeusdag 8 Nov. '39 
De groote Chineesche Jungle-film 

»RATOE OETAN" 
geheel opgenomen in Indo-China 

Een heerlijke film voor liethebbers 
van gloedvolle avonturen... 

Apen en krokodillen, slangen, oli- 
fanlen en luipaarden bestrijden elkan- 
der om de hegemonie in het oerwoud... 
en vallen huo onoverwinnelijken vijand 
aan: De Mensch... 

Wilde opwinding en adembenemen- 
de sensatie in het hartje van het heete 
Indo-Chiva. 

MAXIM THEATER. 

Offreert voor Woensdag 8 

Donderdag 9 Nov. '39. 
De Groote Ulfa Superfilm 

. BRANDEND GOUD” 
met Gustav Frdblich en Brigitte Hor- 
ney. 

Een sterk realistisch filmwerk met 
overweldigend spel, een wonder op 
technisch gebied, wasraan een staf 
van ingenieurs heeft medegewerkt. 
Een adembenemende strijd op leven 
en dood. man tegen man, vrouw tegen 
vrouw, speelt zich af tusschen boorto- 
reos, primitieve en meer elegante ver- 
makelijkheids gelegeoheden op het 
kruitvat van Europa: den Balkan. 

  

d PILERS 
De grondslag 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- 
reid verschaffan 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 

»L YRA" 
Radio Goldberg 

Kediri-Tel. 70 
Hoofdstraat 

VENDU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS. 
J.G.W. DEKKERS — KEDIRI — Telefoon 250. 
  

VENDUTIE 
Woensdag, 8 November 1939, 

COMMISSIE VENDUTIE 
Gelegenheid tot bijbrengen van goederen.  



  

       

    

De groote Chineescue Jungle-film 

MON ea. 

buiten af bekeken esn rustige wonirg van eerzame burgers, maar wacht tot onthuld word wat zich 

hana acbter den gevel van dit z00 ontschuldig uitziende huis afspeeit. UU zult vreemder en spannender 

beleveanissen meemaken dan U ooit heeft kuanzo vermoeden! Ezn nacbt van vreewde bulevesissen en 

RICHE 
Heden 7 en morgen 8 Nov. 

.Ratoe Oetan” 
geheel opgenomen in Indo China, waar apeo ea krokodilien, slangen, olifauten, luipaarden elkander bestrij- 

3 den om de hegsmovie in het oerwoud. Spannende Avonturen! 
zienl — — 

Goag sehitterende Franeche filmwerk 
met sterres als, ERIC V. STROHEIM — GABY MORLAY — 

Isdereen hoeft ieta te verbergen voor d2 politie! Zegt humoristiscb-philosofische politie. Com- 
missaris in deze fascineereude film, cu het verhaal geeft hem gelik, want ook Rue Michel 8 biijkt van 

ut 9 ii 

THEATER — 

Komt dit 

spannend avontuur in Parijs !! 

  

  

Donderdag 9 t/m Zaterdag ii Nov. 

sDerriere la Facade" 
ELVIRE POPESCO — M'!CHEL S!. 

5! 

Yselijke belzvenissen ! 

  

  

1 

   Police.” 

' 
| Vriidag 10 tim Zondag 12 Nov. 

Warser Bros mooie Techoiccoilor-f.lm .Hearth of the North” 

Gzhbeel in natuurlijke kleuren vervaardigd, geeft deze fiim cen pancramsch heeid van de schitterende 

tradities en vecrichtingen vac het Canadeesche Bzredeo Politie-korps, ,,Tae R ya! Northwestern Mourted | 

ca. 
Boeiend — spannend tot den laatssen meter! 

  

MAXIM THEATER 
De groote Ufa Suberfilm .Brandend Goud" 
m:t Gustav Frohlich — Brigitte Horney. 

der op technisch gebied. 

En ui:stekend gespeeidu film, 

Esp macbtig verhaal over de Helden-Brigade van Canada's hooge a00rdeo. 

Schitterends natuurtafereelen ! 
Actie en nog eens actie!! 

  

Mist dit niet. 

  
  

et 

Politie nieuws. 

sok Tegen S. en K., beiden zonder 

vaste woon- en verblijfplaats werd p. 

sum, “opgemaakt terzake diefstal van cen 
4Ordt koperdraad ter waarde van f 3,50 

'"''ten nadeele van toko ,Volta”. 

2. W. R, wonende te Bandjaran 

: doet aangifte, dat hij op den openba- 

"»reaweg Hoofdstraat een vulpenhouder 
"stmerk ,,Clipper” had gzvondeo, waarvan 

de'eigenaar onbekend is. 

3. S., wonende te Dandangan doet 

aangifte terzake vermissing van een 

gouden armband ter waarde van f 50,— 

4. M., wonende te Bangsal doet 
Bangifte terzakz diestal van een gou- 

den kebajakspel ter waardz van f 5,—.   

5. T., wonende te Toeroes doet aan- 
gifte terzake diefstal van een rijwiel 

ter waarde van f 7,50 hetwelk van 
onbeheerd voor de Afdeelingsbank 

was geplaatst. 

6. A., wonende te Modjoroto doet 

aangifte terzake diefstal van een rij- 

wiel ter waarde van f 10,—, hetwelk 

ounbeheerd voor de toko ,,Satoe” aan 

dz Aloon-aloonstraat was geplaatst. 

7. K.S.K., worende te Gading doet, 
aangifte terzake op licbting aan con- 

tanten ad f 56,20 gepleegd door M. 
wonende te: Ngetrep 

  

IWARSCHAU IN BOMMENREGEN 
  

  

Nederlandsch Priester vertelt Ervaringen. 

  

»De Tranen sprongen mij in de Oogen.“ 

  

In Praga stond geen Huis. 

OORLOG BEGINT PAS. 

Eza Nederlandsche Pater Capucijo, 
hoogleeraar aan een seminarie tc Boe- 

dapest, beeft dit jaar zija vacantie ia 

Polea 

vriendeo 

doorgebracbt, waar hij vele 

teide, omdat bij er 

twaalf jaar proviociaal was. Tijdens 

die vacantis in Warscbau belegerden 

de Duitsche legers de Poolsche hoofd- 

stad. lu eco brief aan zijo familie, geeft 

de Pater er de volgeade beschbrijving 

van: 

ruim 

In September kwamen 's morgens 

voor de eerste maal de Duitsche bom- 

menwerpers boveo Warschau. Ze ko- 

zen nog siechts strategiscbe punten 

voor hun bommen. Vooral het grcoie 

vliegveld. Wel kwamen ze nog eenige 

males terug, wierpen enkeie bommen 

roote fabrieken, maar .verder ging 

    et leven zija gewonen gang. Ik bad 
mija reisbiljet al gekocht, om 2 Sep- 

terber naar Boedapest te vliegen, maar 

de vliegdienst was stilgezet: ik pro- 

een kaart voor de 

treinen te koopen over L:mberg. maar 
men raadde het me af, daar de trei- 

nen vol militairen zaten ea door bom- 

men beschoten werden. Zoo bleef ik 

0 Warscbau 

Ne 

beerde nog, om 

! veranda en 

  
  

's Middags zat ik bij zusters op de 

zware bom 

fabriek ee 
ik zag cen 

terechtkomen Op een 

honderd meter 

de heeie boel rinkelde. 

Vliegtuigeo bovea ons cirkeiden, gin- 
gen wij den keider in. Deu eersien 

keer! Zaterdag betzelfde, maar wij 

het -klooster : 

Ea daar de 
van 

gingen toch nog uit. 

Zondag 
hem nasr Prasectoo wilde gaan, cen 

vroeg Egidius of ik voor 

twintig kilometers van 

voor hem Mis te 
plaatsja cen 

Warschau om er 

gaan lezen en zusters blecht te hoo- 

ren. Dat nam ik aan. Het'was er stil 

en daarom ging ik wat verder naar 

Grojec, 45 kilometer van Warschau, 

te bezoekeh. 

tuin een oud 

Om er andere zusters 

Deze hadden in haar 

huis waar Poolsche vliegers onderge- 

brecht waren, 

's Avogds zegt een vlieger 

mij: ,Pater, wj zija verraden! De 

Duitschers weten, dat wij bier zitten 

bombardecren !" 

“s Morgeas las ik mija beilige Mis. Bij 

De laatste aanroepirg hooren wij ezn 

tegen 

Morgen komen zij 

geweldiy gesis, ik kende bet al van 

Vrijdag, en een geweldigen klap, ale 
ruiten vlogeo kapot, bet haive plafond 

naar beneden, bet huis trilde. Eerst 

dacbt ik, ops huis is getroffen, maar 
  

neen, nog gcen 50 stappen van onsaf 

was op eco grooten molen de bom 

terechtgekomen. In eer oogenblik tijds 

stond heel bet gebouw in viammen, 

het was een brandbom, 

De vliegers riepen ors, om in den 

kuil te Daar zaten 

ureng en 

Ophouden vlogen de  Duitschers 
over ons heen. Het was het eersie 
bombardemet, dai ik heb meegemaakt. 

Om tien uur trokken de vlieger af en 
Om twaa'f uur Wandelde ik naar het 

gaan — zeiten. 

wij twce volles Onder 

station. Ik kon den laatsten treia hier 

nog bemacbtigen en was om 7 uur is 

Warschau. 

Daar had men er ondertusschen ook 
van genoten. 's Avonds hebben wij 

prat: Mza- 's 

nacbts, Donderdag 7 September, om 

3 uur, komt Egidius mij wektsn. Er 
was aa» 't klooster gebzid en de mer- 

scben cadia 

nog gezellig zirten 

vertelden, dat door ds 

  

was omgeroepen, dat ale mannen 

van dienstplicbt leefijd Wascbau 

moesten verlaten, voordat de Duit- 
schers het i-s'oten, Egidius wilde direct 

gaan: er was nog maar ecer uiiweg 

naar 't Obstec, en dat was te voet, 

Hj wilde naar Lub'io, waar de an- 

dere Nediranders woonden, een twee- 

honderd kilometer op naar Dubiskow, 

een klooster heelemaal in het Oosten 

van Po'en, wei een vierhouderd kiio- 
Hij wilde mij overbalen 

maar ik raadde het hem af. D2 direc- 

teu fabri:ken had 

hem Woensdagavond rog opgesteld 

en mede yedeeid, dat alie Nederian- 

ders saar bet gezaatschap gingen en 

dat wij daar ook konden komen, Ik 

zeidz hem, daar vaar toe te gaan. Ia 

den nacht op stap, met cen massa 

menschen, zonder eten of drinken, dat 

is geen doen. 

meter ver, 

van de Phillips 

Hevig vuur. 

Hij is echter toch gegaan en hecft 

twee broeders meegenomen. We heb- 

ben dus afscheid genomen en ik weet 

niet, waar bij gebleven is, 's Morgens 
na de Heilige Mis ben ik vaar het 

gezantschap gegaan. Daar waren al 
alle landgenooten verzameli. De Dui:- 

schers stonden voor Warscbau en wij 

meendes, na een paar dagen trekkeo 

ze binnen, dan is er geen gevaar meer 

en laten zij ovsals vreemdelingen vrii- 

heid in de stad of geven ors cen vrij- 

geleide naar Nederiand. Maar het duur- 

de nog precies twez weken voor wij 

weggingen en ondertusschen werd het 

bombardeeren der stad voortdurend 

erger. Niet alleen strategische punten 

of fabrieken, maar gewone huizen wei-   

den beschoteo en dat door bowwes 
uit vliegtuigen of door granaten en 

shrape!s u't artillerievuur. Zondag, 

10 September, kwamen de vliegtuigen 

weer om 6 uur 's morgens: ze kwa- 

men dien dag veertien inalen terug. 

Den heelen dag zateu wij zoowat in 

den kelder. Overdag giasgen wij wel 

wi: als hzt ernigszins mogelijk was, 

Zoo beb ik gerzgeld verschillende zus- 

ters bezocit, om met haar' te praten 

en ze watte helpen. 's Avonds giugen 

Wij op het balkon staaa van de vierde 

verdieping om de branden te zien, 

Over den Weichsel was bet gewcon- 
lijk her ervste: de heels lucht was ge- 

kleurd van de vlammen. 

En keer brandde ht geweldig, op 

z2ven plaatsen tegelijk. U kuat u niet 

voorstellen wat het zeggen 

lammen opgaat! M-:- 
Digmaal ben ik er tusscben de bom- 

wi, 
als cen stad i 

  

bardemzoten 

  

eps op uit gegaan, om 

de verwoestayen te aanschouwen : er 

waren heele strates waarvan niet een 

kuis mzer stond, allean enkele brok 

stukken zwartgeb:ande muren. Trams 

of taxi's waren en niet mcer. " 
En treurig gezicht was de terug- 

komst is Warschau van het verslagen 
Zuidelijke leger van de Polen H-t 

hield zich heel goed, want eeu ver- 

slagen leger is gevaarlijkl Vreeselijk 
zagen zij er ut. Wij deelden sigaretten 
vit, kochtea appels voor hen ea dan 

ging het weeg over de Weischselbrug 
naar he: Mosteo. Toen wisten wij ze- 

ker, dat de, Duitschecs voor de stad 
lagea. Io een week tijds, het was bij- 

na niet t: geloover, 

Artillerievuur begint. 

D: bombardementen uit vliegtuigen 

werden nu minder, maar het artille- 

rivuur begor. Nu kon men wel weer 

uitgaao, maar moest natuurliik meer 

order de huizen loopenen voorzichtig 

Vrijdag, 15 

September, werd vooral de Jodeobuuri 

gebombardeerd vreesr!ijk zijn de gra- 

nateo in deze dichtbevolk'e buurt te- 

rechtgekomer ! Ons klooster ligt precies 

zija voor brokstukken. 

  

  

VENDU-ACCEPTEN 
renriivering bij aHe- pestkantoren, 
lendshassen en agentschappen der 

Postpaarbanh     — POSTSPLARSANK — 
EFFECTENBELEENINGEN 
Di Ka ageotschoppen te B: Ci, 
Soerabaia, Medan es Mskassar. 

j 

  

  

AE J—...O @ Om... 

J EEN ABONNEMENT OP NEEMT ! 

  

3        
   

  

MODE t 
REVUE 

MET EEN DUBBEL AANTAL 2 

RADERPATRONEN 

8 PRIJS PER JAAR F 825 
»” PER '/,JAAR F 375 
: PER KWARTAALF 2— 

N. V. Kedirische Snelpers Drukkerij. 

  

  

RADIO LU 
Hoofdstraat 4i 

Telefoon No. 60 

      

  
Annonceeren. 

  

an 

Radio - Technisch - Bureau — xzoiri — 

Wij blijvuen neutraal : 

Alleen wij durven 

De nieuwe Blaupundt" 

Super Swing contant f 275— 
Ook op afbetaling leverbaar, 

  

  

  

  

KEDIRI 
MULOWEG / MADJENANG 

Telefoon Ked. No. 225 

ERIJEN .SCHRAUWEN” 

1 
WATES 

PERCEEL-PAKISSADJI 
  

  

  

Levert versche volle melk. 

Prima kwaliteit, 

Leverancier van de groote ziekenhuizen te 

Kediri en Paree en de meeste Doctoren 

ter plaatse. 

Beleefd aanbevelend 

H. SCHRAUWEN. 

     



  

  

  

'LEESBIBLIOTHEEK 
  

  

De Sh On Pena naaea bedragen : 
£1,— per maand voor 6€n boek 
f 1,75 per maand voor twee boeken tegelijk 

f 2:50 per maand voor drie boeken tegelijk 
met-dien verstande, dat U zoo dikwijls moogt ruilen als U wilt 

Indien U duseen abonnement voor &€o boek 
heeft, waarvoor U &€a gulden betaalt en U 
fuilt het boek iederen dag, dan betaalt U 

“voor 30 boeken toch niet meer dan &€n 
gulden. 
De bibliotheek - catalogus verschijnt bionen- 
kort. 
Wordt : “an 

a LEESSEZELSCHAP -—- LEESBIBLIOTHEEK ” — 

Ked. Snelpers Drukkerij. 

  

op dea rand. Er zijo twee grataten 

op de kerk terechtgekomeo. In de on- 

derkcik za-e2 70 alles 

verloren hadden en vu bij ons ia- 
woonden, niemand is geraakt. Achter 

het huis stonden een schoolgebouw en 

een fabriek, zij zija io vlammeo op- 

gegaan. 
Na het bombardement girg ik naar 

huis, stak een plein over en vond er 

fomilics, 

  

lijken van paarden en menscheo, die 

allen getroffeo waren. Daar men niet 

meer naar de begraafplaats koo, wer- 

den de menschen in plantsoentjes en 

parken begraven. z00 zag men in de 

straten dikwijls heuvelijes met kruis- 

jes er op. Men zegt, dat er in War- 

schau zeker 20.000 messchen van de 

burgerbevolking gedood zijo. 

Zordag 17 September den heelen 

dag artillerievuur. We konden geen 

oogeoblik den kelder veriarer op dien 

dag is het paleis in vlammen opge- 

gaar, de kathedraal vreeselijk geschon- 

"den ea de kerk van de Jezuirten vers 

nield. Toen begon ook orze wijk het 
bensuwd te krijger. Voor ons buis 

was ecer mooi park, de Polen hadden 

er kanonnen neergeget en scboten van 

daar uit op het Duitsche front. Ver- 

kenningsvliegtuigen de- Dutschers, 

diz, dikwijis boven de stad kwamen, 
hadden die punten natuurlijk genoteerd 

en de Duitschers gingen op die kanon- 

nen scbieten ! 
Maandagmorgen 18 S:ptember ben 

ik de oude stad ingegaan, 

  

om eensg 

een kijkje te nemen, maar ik moet 

eerlijk zegaen, dat ik tramen in mijn 

oogeo kreeg, toes ik daar, het mooie 

paleis zag staan als een totaal 

verwoest en dat in een uur tijds. Woecs- 

dag werd echuer overeenstemming be- 

reikk met de Duitsche autoriteiten 
over de evacuatie der vreemdelingen. 

“ Op weg. 
Wij pakten snel, aten nog niets en 

vertrokken nyet 70 personenauto's. De 

anderen gingen in militaire auto's van 

de Polen. Toer” we op de Weichsel- 
brug waren, begoonen de . Duitscbers 

van den anderen kant“van de stad te 
schieten, die wisten erin het Noorden 
niets"van en wij gingen in Zuidooste- 

lijke richting. Een Noorsche auto kreeg 
nog zeven gaten ia zijo dak, een Bely 

kreeg eeo kogel voor op zija auto, 

maar we kwamen er verder goed af. 

Door de Warschausche voorstad Pra. 
ga, reden we geen huis stond er meer 

heel dan paar bet Poolsche frcot te 
voet naar bet Duitsche front, waar 
Duitsche militaire auto's gereedstondec. 

De Duitschers waren zeer vriendelijk, 

De militaite auto's met de vreemde- 
lingen gingen door naar Nastelscb, 
daar stond de trein naat Kofingsbergen 
gereed. Wij bleven eerst een paar ki- 
lometer achter het front staan. We 
konden eten en drinkeo krijgen, we 

kregen zelfs wija. Weer verder den 

ganschen nacbt door en kwamen Vrij- 
dagmiddags in Koningsbergen aan. 
Natuurlijk doodmoe: 22 uren in een 

autol Dus rusten. Zondagmorgen 

moesten we weer vertrekken. Vrouwen 

en kinderen en enkele heeren zouden 
met de boot gaan, van Kovingsbergen 

naar Stetten en dan met den treio naar 

Berlin. De anderen met hun auto's, 
Ik was" den geheelen tijd onder de 

hoede van de heesen der Philips fa- 

briek die buitengewoon bartelijk voor 

me waren. In Koningbergen was ik 

ruioe, 

  
  

Daar de zusters gegaan, die me zeer 

bartelijk hebben ontvangen. 

Zondag redsn we weg om 8 uur 

over Danzig, waar gedinzerd werd op 

het station: alles op rekeving van de 
Duitsche regecring. Dan over Gdysia 

(ou Goleohaven) saar Stolp. Den vo!- 

gznden morgen naar Sretten en van 

daar 'uit vaar Berlijn over de groote 

autostrater. Daar bracht men ons naar 

ceo hotel, Het wes nu Miardagavond 

25 September: 

wachten op aackomst van de bost met 

aodere vreemdelirgen, D.ze kwam 

Do-derdag. Ouze papieren werden in 

Duar morsten We 

orde gebracbt en er werd afsch heid 

genomen. 

Het is een avontuurlijk: mand ge- 

weest. Maar laten wij hopeu dat Ne- 
derland gespaard biijft voor zulk een 

oorlog. De Duirsche officicren aaa het 

fcont verkiaarden, dat ze eigenlijk nog 

geen oorlog hadden, maar de oorlog 

nog beginnen moest, en 

dat ze gelijk hebben! 

ik grloof, 

—0— 

Houtsniwerk 
Wij hebben een 

  

keurcollectie | 

Japara's houtsnijwerk ontvan- 

gen zooals: 

Presenteerbladen. 

Poederdoozen, 

Sigarettokokers 

Inktkokers 
Broodplanken enz. enz. ! 

Wij raden U aan om gauw 

Uw keuze te doen, aangezien 

alles grif weggaat. 

Beleefd aanhevelend, 
TOKO 

»SOEN" 
Aloon - Aloonstraat Teif, 63 

" KEDIRI. 

  

  

  
  

Bekendmaking. 
Beleefde mededeeling aan onze 

geachte Clizntele, dat ddo. 28 

dezer a.s, onze zaak overge- 

bracht zal worden naar nieuw 

Tokogebouw aan deAloon-aloon- 

straat No. 17 Kediri, 

Hoogachtend. 

TOKO 

»MADIOEN” 
KEDIRI Telf. No. 62. 

  

  

IN VOORRAAD 
Ruime keuze 

Visitekaartjes 

voor de halve prijs. 

KED. SNELPERS DRUKK 
ALOON-ALOONSTRAAT 

Telf. No. 83. 

| —     

   

   

    

    

i in 5 kle endruk 

op Scbaal 1: 500.000 

waarin opgenomen: 

alle berijdbare wegen   
  

1 A —m 

De Mode Rere 
valt op met een toilet uit de 

MODE 
Thans met het duhbele aantal 

raderpatronen 
Ab. prijs F 7,25 per jaar, 

/F 3,85 per half jaar, | | 

F 2— 

  

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

DE AUTOWEGEN -ATLAS 
! van JAVA MADOERA en BALI 

1 2.75. 

op stevig ivoorcarton 

wet Cartonnen cmslag c» lirnen rug, 

    

TE HUUR: 
een ruim buis met garage 

Ringiosirahstr. 

te bevr. 

Tel. 128. 

  

  

Fxecutoriale Verkooping 
op Zaterdag II November 1939 om 
10 uur v.m, io herkantoor en tzn over- 

staan van den “Notaris-Vendumeester 
te KEDIRI van: bet erfpachtsperczel 
Verp. No. 179 (Blimbing I) gelegen in 

het district Modjoroto, desa B'imbing- 

kidoel, ag::tschap en resideotie Ke- 

diri, bu'ten cenige kadastrale indeeling, 

meetbrief 3/6-1896 No. 54, oppervlak- 
te 597400 m2, blijkens gerecbtelijke 

akte dd. 26/1-1897 No.12 staande ten 
name van C.M.A. de Rijk. 

EXECUTANT: de Inspectceur 

Financi&o, Hoofd der Inspectie Kediri, 
worende aldaar, 

PROCUREUR : Mr. 

ner, landsadvocaat, 

rabaja : 

GEEXECUTEERDEN : de gezamen- 
lijke onbekende erfgenames van wijlen 

C.M.A. de Rijk (voornoemd), zich 
ook genoemd en geschreven hebbende 

C. M.A. de Rijck van der Gracht, ia 

Nederlandsch-ind:€ niet een woonplaats 

hebbende, daar ook niet een bekend 

werkelijk verblijf bezittende en zijode 
huz woonplaais buiten Nederlandsch- 
Indi# onbekerd. 

van 

Heoricus Zeyd- 

wonende te Soe- 

  

REVUEK 

  

    

  

per kwartaal. | ' 

IS | 
N | 

N: V. KED. SNELPERS 

DRUKKERIJ   
  

  

in totaal 9 aansluitende kaarten compleet hijgewerkt, en 

Kilometeraistanden van piaats 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. 

  

  

Vichy 

Source 
    
    

preparaten voor 

de Beaute 
Wetenschappelijk samengestelde 

verzorging en 

verfraaiing der huid. 

: RESIDENTIE APOTHEEK - KEDIRI 
Telefoon No. 52 

  

  
  

    PROTESTANTSHE KERK 

Hollandsche Kerkdiensten. 

12 Nov. '39 Blitar 9 vur v. m. 

T. Agoeng 5 uur 0. m. 

19 Nov. '39 Kediri  9u. v.m. Deop 

26 Nov. '39 Wlingi 9 uur v. m. 

Blitar 6 uur 0. m, 

Avondmaal. 

  

3 Dec. 39 9 uur v. x. 

Avondmaat 

Djombang 7 uur ». m. 

  

Maleische Kerkdienst. 

H. B. Matulessy. 

'39 Kediri 

Baron 

12 Nov, 9,— u. vm. 

4— uv. 0.m. 

19 Nov. '39 Madioen 9— u.v.m. (Doop) 

Ngawi 4.— um. 

26 Nov. '39 Trenggalek 9.-- u, v.m, 

TI. Agoeng 4.— u, o.m. 

"39 Kediri 6.30 u, a.m. 

voor Zending. 

29 Nov, 

era 

OOST - JAVAANSCHE KERK 

lederen Zondag 

dienst 9 u. v.m. 
Te Kediri (Baloewertistraat) 

Blitar, Toeloengagoeng, 

Ngandjoek, Paree, 

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Zondag. 

le H. Mis 6 uur v. m. 
2e H. Mis 7.30 uur v. m 
Lot 5.30 uuc a. m. 

6 uur v. m. Stille H. Mis 

7.30 uur v. m.  Hoogmis 

5,30 uur n.m. Lof 

te Kediri 

te Biitar 

Osderricht Kath. Javanen 6 uur n.m. 1 PETROMAX COMFOREN. 
Wij ontpakten zoojulist 

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. 

  

TENG HONG TJIANG 
VENDUHOUDER —  COMMISSIONNAIR 

MEUBELMAKER 

TRANSPORT — ONDERNEMING 
KEDIRI — Klentengsiraat 64 — Telo!. No, 107 

  

Voor Uw meubilair en ontwerpen 

getoutineerde roekangs en eerste kwa- 

liteit meubelhout. 

Zeer billijk io prijs ea levering op 

garantie. 

Voor Uw venduties gegarandeerd 

goede resultaten. 

lopakken voor alle plaatsen. 

  

Te Huur 
Io de Bandarlorstraat No. II a. 

Een groot huis Huur f 30,— 

's maands. 

Hoofdgebouw: Groote voor —en 

achtergalerij met 4 siaapkamers. 

Bijgebouwen: Zeer ruime garage. 

Drie kamers, keuken, badkamers en 

W.cC. 

Grooten tuin v66r ea achter, met 

vruchtboomen. Alles bandjirvrij. 

Te bevragen bij de 

Ked. Snelpersdrukkeri). 
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Buitenlandsch overzicht overgenomen “ 

    

      

       

uit de Ind. Courant. 

Geen Russische Vloothasis Op 
Finsch Grondgebied. 
—— 

Volgens Erkkois Finland bereid, de overige Russische eischen in 

te willigen.— De onderhandelingen weer onderbroken.— Drie 

neutraliteitsproclamaties van Roosevelt.— Geen 

bijeenkomst van den Volkenbond. 

Finland gaf alle bewijzen van 

goeden wil, aldus Erkko. 

Hslsiski, 4 Nov, (Havas). Ia een 

onderhoud met buitenlandsche pers- 

vertegenwoordigers verklaarde de Fin- 

sche minister van Buiteniandsche Zaken, 

Erkko, dat het door de ,,Pravda" ge- 

publisceerde artikel, dat aaovallen op 

Finland bevatre, gebaseerd is op een 

onjuiste vertaling van zijn rede. 

  

  
De door den Sovjet - Russischen 

Volkscommissaris van Buitenlandscbe 

Zaken, Molotoff, em den vice-voiks- 
commissaris vao Buitenlardsche Zaken, 

Pot ontvangen Finsche afge- 
vaardigden gaven een uiteenzetting 

van het Finsche standpunt: deze uit- 

eenzetting kwam bierop neer, dat 
Fionland 2/3 gedeeite “der 
Sovjet-Russische eischen io te willigen. 

De Finnen weigerden het overblijven- 

de 1/3 gedeelte der Sovjet Russische 

eischen, dat de stichtinvg van een 
Sovjet-Russische vlootbasis in Zuid- 

West-Finland omvatte, in te willigen : 

deze weigering is gebaseerd op den 

wensch van Finland zijn neutraliteit, 

mkin, 

  

bereid is 

in overeenstemming met de Noorde- 

lijke landen, te handhaveo, 

Mioister Erkko merkte nog op, dat 
ook de huidige onderhandelingen in 
denzelfden vriendschappelijken geest 

Wworden gevoerd als de voorafgaande 

besprekingen, De laatste besprekinyen 

werden niet door Joseph Stalin bijge- 

woond, waardoor het waarschijolijk 

nog niet mogelijk zal zijn, den datum 

voor de volgende bijeenkomst vast te 

stellen. De Finsche minister van Bui- 

tenlandsche Zaken verklaarde verder 
verkeeren om- 

de onderhan- 

voortgezet. 
standpunt op 

nog in het onzekere te 

trent den vorm, waarin 

delingen zullen worden 
»Finland baseert zijo 

bet onderhouden van en 

vriendschappelijke betrekkingen met 

Sovjet-Rusland : Finland verkeert thaos 

in cen positie, die alle omzichtigheid 

van handelen vereischt. Ten aanzien 
van de huidige moeilijkheden kan wor- 

dea gezegd dat Finiand alle bewijzeo 

van goeden tegenover de 

Sovjet-Unie gaf, die het siechts kon 

leveren,” aldus minister Erkko, 

Correcte 

zija “il 

gala 

Premier Cajavder beschreef het 

voorstel van Sovjet-Rusland om een 
Russische vlootbasis bij den ingang 

vao de Finsche Go'f op Finscb grond- 

gebied te stichten, als onvereenigbaar 

met Fivlands integriteit en onafhanke- 

ljkbeid. Bovendien is bet gebied, dat 

door de Russen io ruil voor dit Fin- 

sche offer wordt aangeboden, strate- 

gisch waardeloos zoodat bet standpunt 

Finland 
m:t dat van Sovjet-Rusland. 

vao rechtstreeks in strijd is 

Premier Cajander verklaarde met 

padruk dat Finland zijo eigen nationale 

leven wenscht te leiden en dat het 
met jedereenin vrede wenscht te leven. 

Hj verzekerde den Russen dat Finland 

nooit zal toestaan dat het als ,spring- 
piank voor een aanval op Sovjet-Rus- 

land” zal worden gebruikt, doch Fis- 
zich nooit aan iets kunnen 

onderwerpen, waardoor zijo neutrali- 

teit waarschijolijk in gevaar ral wor- 

den gebracht. Eveomin kan Finland 
eenige handeling aanmoedigen, waar- 

door zijn toekomstige samenwerking 

met de Noordelijke landen in gevaar 

land zal 

z0u worden gebracbt. 

Optimisme te Helsinki. 

Helsinki, 5 November (Aveta Reu- 

ter). De stemming te Helsinki was   

Zordag kaim en optimistisch, en wel 

naar aanleiding van bet bericbt dat 

de Finsche delegatie in Moskou blijft 

na kennis te hebben genomen van de 

voorstellen welke Zaterdagavond door 
Sralin en Mo'otoff werden overhan- 

1 diga. 
Bovendien wordt gemeend, dat de 

feestelijkheden 

verjaardag van de bolsjewistische re- 

volutie de onderhandelingen zullen 

Vertragen. 

in verband met den 

Verklaring van Roosevelt. 

Presideot Roosevelt sprak tijdens een 

persconferentie groote voldoening uit 

over de groote meerderheid, waarmede 

het Huis vao Afgevaardigden het voor- 

stel tot opheffing van het embargo op 

den uitvoer van wapenen heeft aange- 

nomen. 

De President onthulde verder, dat 

bij na de onderteekening van de neu- 

traliteitswet verscheidene proclamaties 

zal uitgeven, waarin een uiteenzetting 

zal worden gegeven van de wijze van 

toepassing van de nieuwe wet. 

Washingtos, 4 Nov. (Reuter). 

Ia zijo neutraliteits-proclamatie verklaar- 

de president Roosevelt onner meer: 

»De staat van oorlog bestaat ongeluk- 

kigerwijs tusschen Duitschland eenerzijds 
en Frankrijk, Pole, het Vereenigde 

Koninkrijk, Britsch-India, Australig, Ca- 
nada, Nieuw-Zeelanden de Zuid-Afri- 

kaansche Unie anderzijds”. 

Nader 'wordt nog uit Washington 

gemeld, dat in de tweede, door presi- 

dent Roosevelt geteekende neutraliteits- 

proclamatie, aan alie duikbooten der 

oorlogvoerende mogendheden wordt 

verboden de havens van territoriale 

wateren der Vereenigde Staten binnen 

te loopen, met uitzondering van de z9ne 

van bet Panama-kanaal. 
Ooderzeeers der belligereoten mogen 

wel Amerikaansche bavens of territo- 

riale wateren binneoloopen, waoneer 

zij hiertoe door ,,overmacbt" worden 

gedwongenj in dit geval moeten zij 

dergelijke havens of territoriale wateren 

met den commando-toren en den bo- 

veobouw van de onderzeeboot boven 

water, binnenloopen terwiji zij hun vlag 

moeten voeren, 
Ten slotte wordt nog uit Washing- 

ton gemeld, dat in de derde, door pre- 

sident Roosevelt uitgevaardigde neu- 

traliteits-proclamatie de Amerikaansche 

scheepvaart in het gebied, dat zich uit- 

strekt vanaf Noord-Spanje tot Eogeland 

en de wateren rondom Groot-Brittan- 

  

nig, wordt verboden. 

Patrouilleering langs de Ameri- 

kaansche kusten. 

Washington, 3 Nov. (Reuter). 
Zooals reeds gemeld, deelde President 

Roosevelt tijdens een persconferentie 
mede, dat de verklaring van Panama, 

waarbij een neutrale z6ne wordt ge- 

schapen rondom een deel van het 

Westelijk halfrond, thans van kracbt 

is. 

Volgeos de die te 

Washington beschikbaar zijo, patrouil- 

leeren thans de volgende laoden io 

deze z0ne: de Vereenigde Staten io 

den Noordelijken Atlantischen Oceaan 

en den Noordelijken Pacific, Brazilig, 

Uruguay eo Argentinis langs de 

Oostkust van Zuid-Amerika en Chili 

en Ecuador langs de Westkust van 

Zvid- Amerika. 

Het State Departement deelde mede, 

dat de verklaring van Panama viet 

inlichtingen,   

het ,gebruik van geweld van de zijde 
van een der Amerikaansche republiek 

en beteekent doch door het patrouil- 

leeren de regeerinen der Amerikaan- 

ache republieken ia staat te stellen, 

de meest volledige 

verzamelen omtrent hetgeen in deze 

z0ne geschiedt. 

Gemeend wordt, dat wanneer acti- 

Viteit van schepen der oorlogvoerende 

landen zou plaats bebben in de neu- 

trale 26ne, diplomatieke stappen zou- 

den gedaan hebbev bij den staat, die deze 
20ne schende. 

iolichtingen te 

Geen actie aan het Westfront. 
Parijs, 5 Nov. (Aneta). Hst och- 

tendbericht van het leger meldt, dat 

de nacbt kalm was aan het gcheele 
front. 

Plaatselijke actie werd gemeld van 

de artillerie, te Oosten van Blies. 

Berlijo, 5 Nov. (Aneta). Het op- 

perbevel deelt mede, dat ia het Westen 

geea werkelijke gevechtshandelingen 
plaats vonder, 

Duitsche vliegtuigen boven 
Noord-Frankrijk. 

Brussel, 5 Nov. (Aneta-Reuter). Ge- 

meld wordt dat omstceeks Il uur bo- 
vec Noord- Frankrijk een Duitsche 

luchtaanva! plaats vond, en wel in de 

buurt van Rijsezi, Rouvaio en Tour- 
coin. 

Het geluid van bet luchtafweergeschut 

was duidelijk hoorbaar te Doornik nabij 

de Fransche grens. 
Verscheidene vliegtuigen 

bovea Noord-Frankrijk waargenomen. 

werden 

Waarschuwing tegen Duitsche 
pamilettenregen. 

Londen, 3 November (Reuter). De 
speciale correspondent van Reuter bij 

de Royal Airforce in Frankrijk meldt, 
dat bet personeel der R. A. F. de 

waarschuwiog ontving, dat vijandelijke 

Vliegtuigen mogelijk pamwfletten achter 

de linies zulieo uitwerpen, weike slechts 

ten doel hebben den vijand te help:n 

den oorlog te winneo. 

Zij ontvingen iostructies om het als 
hun plichtte beschouwen alle pamflet- 

ten, die zij vinden, te verzamelea en 

Op te zenden naar het hoofdkwartier. 

Verwacbt wordt, dat de pamfictten 

rechtstreeks dan wel indirect gericht 

zullen zijo aan de Britsche en Fransche 
troepen en burgers. 

Geruchten over de Duitsche 
plannen. 

Londeo, 3 November (Reuter) 
Volgens cen Havas- telegram van de 
Duitsche grens verklaarde een voor- 
aanstaand persoon uit Berlijn, die aan 

de grens is gearriveerd, dat de Duitsche 

generale staf erin was geslaagd, Hitler 

af te brengen van zijn voornemen om 

een poging te doen door de Maginot- 
linie heen te breken, 

Hierop iostrueerde Hitler maarschalk 
Giring plaonen te bestudeeren voor 

en mekalen'luchtasnval op Engelgnd, 
doch het onderzoek zou hebben uitge- 

wezen, dat zulk een operatie slechts 

succes zou kunsen bebben indien uit- 

gevoerd met de Belgische kust als 

basis. 

Vervolgens kreeg generaal Halder, 

de chef van den raad voor operaties 

van den generalen staf, bevel om plao- 
neo te ontwerpen voor een aanval op 

Belgia, doch deze verklaarde niet tot 

zulk een operatie te kunoen adviseeren 

en diende zijn ontslag in. 

Dit ontslag werd niet aanvaard en 
thans zou Hitler op ,iospiratie” wach- 

ten en intusschen het Oost-Europeescbe 
probleem bestudeeren. Hij bestudeert 

inzonderbeid de mogelijkheid van de 

reparatrieering van Duitsche minder- 

heden uit het buitenland, ten einde 
buiteniandsche deviezen voor Duitsch- 
lacd te verkrijgen. 

doet Von Ribbentrop, 

die in hooge Duitsche kringen steeds 

meer wordt aangevallen, wanhopige 

pogingen om Stalin in het corflict te 

betrekken, 

Het verluidt, dat bj Stalio io ruil 

voor militair bondgenootschap 

heefr voorgesteld den Baiken ia in- 

Vloedssferen te verdeelen, waarbij 

Duitschland Hongarije en de Roe- 

meensche olieterreinen zou behouden 

en met Itali dea invloed over Joe- 

Iotusschec     

go-Slavig zou deelen, terwijl aan Rus- 
land de rest van Roemenig, Bulgarije 

en Griekenland overgelaten zouden 
Wwordeo. 

Noorsch en Deensch schip tot 
zinken gebracht. 

Londen, 4 November (Reuter). 
Heden werd melding gemaakt van het 

tot zinken brengen van twee neutrale 

schepen. Vijftien overlevenden van 't 

Noorsche s.s. ,,Sig”, dat op de Noord- 

zee, vijf minuten nadat een ontplof- 

fing had plaats gevonden, zonk, wer- 

den in een haven aan de Noord-Oost- 

kust van Engeland aan wal gezet : drie 
leden der bemannirg worden vermist. 

Het 11.000 ton metende Deensche 

ss. »Cavada” zonk heden als gevolg 

van een ontploffing, die gisteren in het 

schip plaatsvond: sleepbooten tracht- 

ten psg in den loop van den vacht 

bet schip in veiligheid te 

doch zij moesten tensloite hua po- 

givgen opgeveo. De kapitein van 

het schip deelde aan een jourralist 

mede, een ontploffing aan 

brengen, 

dat er 

boord van zija schip bad plaats ge- 

vondeo, waarvan hbij de oorzaak niet 

koo mededeelen. 

De ongereer 60 koppen tellende be- 

van de Canada” nam 

de reddingsbooten, doch 

daar bet scheen dat het schip niet 

oonmiddellijk gevaar liep te 

marning 
plaats in 

zioken, 

begaven de kapitein en dertien ar- 

dere leden der bemanning zich weer 

aan boord, Eenigen tijd daarna zonk 

de ,,Canada” echter toch, nadat de 

boord 

van het schap begeven hadden, in 

een reddingsboot hadden plaats ge- 
nomeo, 

zeelieden, die zich weer aan 

De Volkenbond niet bijeen. 

Grneve, 4 November (Ha vas). 

De zitting van den Volkenbond, die 

op 4 December was vastgesteld, zal 

gezaghebbende zijde 

wordt verklaard — niet plaatshebben, 

daar gevreesd wordt, dat de debat- 

ten — met het het oog op de huidigesi- 

tuatie — mogelijk 

— baar van 

zullen gaan over 

vraagstukken, die niet in de agenda 

zija opgenomen en mogelijk tot 'be- 

paalde onnoodige complicaties 

den leiden, 
z0u-   

De verschillende vraagstukken van 

admibistratieveo 2ard, die de Assem- 

blte moest bespreken, zullen op ane, 

dere wijze worden opgelost, zonder 

dat de Assembl&z of de Conseil 

Volkevbond bijeen wordt 

roepen. 

van 

den ge- 

China. 
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Ernstige gevechten 

China. 

Chungking, 3 Nov. (Reuter). Vo!gens 
oatvangen Chineesche telegrammen 

van de legerleiding te velde zijo in 

Midden-Chisa aan den Noordelijken 
Oever van de Jangtze, ernstige gevech- 
ten uitgebroken. 

Er zij in dit verband aan hericnerd, 

dat de Chineesche. militaire woord- 

voerder eenige dagen geledeo tijdens 
bet door hem op een persconferentie 
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gegeven overzicht van den Chineesch- 
Japaosche militairen toestand de mane 

dacht vestigde op de concentraties 
van Japansche troepen aan den moor- 

delijken oever van de Jangrze. De 

woordvoerder zeide bij die gelegen- 
heid, dat de Japanners bezig waren 
troepen naar de gewesten Noord-Hu- 

nan en Kiangsi te vervoerea: deze 

soldaten werden over de Jangtze ver- 

voerd. Het was op dat tijdstip onmo- 

gelijk Zich te vergewissen van de be-. 

doelingen van deze Japanscbe troepen: 

concentraties, 

In de laatste, te Chungking ont- 

vangen berichten wordt ontbuld, dat 

de Japansche legerleiding Japansche 

troepen langs den noordelijken oever 
van de Jangtze heeft samengetrokken 

en wel voornamelijk op twee punten. 

Een van deze punten ligt in de na' 

heid vas Sinyang aan den Peiping- 

Hackow-spoorweg, nabij de greos 

tusschen de gewesten Hupeh en Hu- 

nan, ten Noorden van Haokow. On- 
dertusschen concentreeren de Japan- 

ners ook troepev op een ander punt 
in de nabijheid van Chienchiang, aan 
den West-oever van de 

  

Hanrivier, 
ten Westen van Hankow, gelegen. In 

de Chineesche veldtelegrammen wordt 

hieraan toegevoegd, dat de Japansche 

troepeo op deze beide punten eenige 

dagen geleden een krachtig offensief 

inzetten, 

De 
Sinyang 

Japanscbe strijdkrachten te 
rukken in Westwaartsche 

richting aar Changtaikwam op, 
waar de Chioeezen en Japansche 
troepen op punten ten Westen van 
deze plaats tegenover elkander lig- 
geo. Ia Noord-Hupeh vielen de Ja- 
pansche troepen de Chineesche stel- 
lingea in de nabijheid" va» Siaotieh- 
sban aao. De gevechten namen den 

28steo. October j.l. een aanvang: de- 

Japanuers slaagden er den volgenden 
ochtend in bovengenoemde posities 
te verovereo. . 

Na versterkingen te hebben ont- 

vangen, zetten de Chineezen op den 

zelfden dag een tegenoffensief in. Se- 

dert diea wordt.in dezen secior van 

bet hevig gevochten In het 

Hankow-gebied rukten de te Chien- 
Chiang gelegen Japaosche trozpen ia 

'Zuid-Oostelijke richting op, waarbij 
zij door een hevig bombardement door 

Japansche bommenwefpers yerden ge- 

dekt. De strijd duurt voort in bet 

gebied ten Zuiden va» de Hanen ten 
Noorden van de Jaogtzerivier. 

De meeste Chineesche waarnemers 
zijo echter geoeigd het Japansche of- 

fensief als niets anders dan ,,plaatse- 

£ 

lijke operaties” te beschouwen. 

In voorraad | 
kinderbceken 

en. 

Modebladen 
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