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Vergadering regent- 

schapsraad. 

De leden van den regeotschapsraad 

zijo opgeroepen tot het bijwonen van 

de 3de vergadering, te houden op 

Zaterdag 28 September a.s. des mor- 

gens De agenda bevat 

slechts 2 punten nl. het voorstel tot 

de begrooting van 

om 9 uur. 

vaststelling van 

Uitgaven en ontvangsten van bet re- 

gentschap en van het regentschapspa- 

sarcredietbedrijf voor bet dieostjaar 

1941 en het voorstel tot vaststeling 

vas de begrootingsrekening over bet 

dienstjaar 1939. Zooals uit de stukken 

blijkt, is het saldo van den gewonen 

dienst van het dienstjaar 1939 becij- 

ferd op f 48.C81,06 en dat van den 
buitengewonen dienst op nihil. Bij ge- 

noemd sa'ido van den gewonen dienst 

word: opgemerkt, dat hiervan f 130000 

wordt onttrokken 

1940, terwij! het voorts in de bedoe- 

voor den dienst 

ling ligt om, ter opvanging van d- te 

verwacbten korting op de Landsaar- 

deelen, bij begrootingswijziging over 

een nader: bedrag van f 8000,— te 

beschikken. Voor den dienst 1941 zal 
dan nog cen resel saldo overblijven 

van f 48081,06 — f 21.000.— — 

£ 27 081,06. 

Dit is de laatste vergadering van 

den regentscbapsraad in zijn oude 

samenstelling. 

Producten-prijzen. 

Uit een overzicht van de producten- 

prijzen, opgenomen op 23 pasars, in 

het tweede kwartaal van dit jaar, blijkt 

dat de padiprijs wel zeer fraai was. 

Het verschil tusschen hetgeen de be- 

volking voor haar product in handen 

krijgt en den officieeleo richtprijs, kon 

door de voortdurende inspanning van 

het binpenlandsch bastuur en 

landbouwvoorlichtir gsdienst en de over 

den 

het algemeen zeer goede medewerking 

van de rijstpellers tot een redelijk per- 

centage worden verk!eind. Hierop was 

mede van invloed, dat de padi tenge- 

volge van de droogte een geringer 

vochtigbeidsgehalte heeft dan gewoon- 

lik. De prijzen voor 
kedelee toonden vrij groote verscbillen 

in vergelijking met die van het over- 

aardnoteo en 

ecenkomstige tijdvak van het vorige 

jaar. 

Aangerien hoofdzakelijik zaaigoed 

werd verhandeld, hebben deze prijzen 

als handelsnoteeringen weinig waarde. 

Mais, gaplek en cassave maakten goe- 

de prijzeo, die plaatselijk den invloed 

van de locale oogsten ondergingen. De 

prijs vao klappers bleef onrustbarerd 

dalen, voornamelijk door de onverkoop- 

baarheid van de copra en boengkil. 

Belasting-opbrengst. 

De opbrengst van de vermakelijk- 

heidsbelasting in het tweede kwartaal 
van dit jaar toont een duideltjke stij- 

ging vergeleken bij het eerste kwartaal 

en eveneens ten opzichte van het over- 

cenkomstige kwartaal van het vorige 

jaar. In de vier regentschappen Kediri, 
Ngandjoek, Toeloengagoeng en Biitar 

beliep deze belasting in bet tweede 

kwartaal 1940 een bedrag groot f 2485 

en in het eerste f 1974 (bet vorige jaar 

resp. f2152 en f 1895). Voor de beide 

sradsgemeente K diri en Blitar bedroe- 
gen deze cijfers in totaal f 3126 en 

f 2584 (het vorige jaar f 3052 en 

#3176). Vooral het regentschbap zoo- 

wel als de stadsgemeente Kediri heb- 
ben veel tot deze stijgiog bijgedragen. 

In het regentschap steeg de opbrerust 

van f399 in het eerste kwartaal 1940 

tot f606 in het tweede kwartaal, bij 

de gemeente bedroegen deze cijfers 

resp. f1477 en f 2120. 

Ook de slachtbelasting heeft meer 

opgebracbt: De opbrengst van deze 

belastirg in de vier bovengenoemde 
regentschappen bedroeg io het eerste 

kwartaal van dit jaar f 23580 en in 

bet tweede kwartaal f 27998 (hei vo. 

rige jaar in de overeenkoms ige tijd- 

vakken resp. f21038 en f 27229). 
Met de beEndiging van den patj klik 

is de vleeschconsumptie weder aanzieo- 

lijk toegenomen. Dit feit is het duide- 

lijkst te constateeren uit de aantallen 

geslachte dieren, die voorkomen in het 

Uit deze cijfers 

wederom gesteg”n 

overzicht van de slacbt. 
blijkt tevens de 

slacht van kleinvee. 

Verkiezing Gemeenteraad. 
Zooals bekend, werd op Woensdag- 

middag j.l. 

gehouden om de vacature van den beer 

een periodieke verkiezing 

Hardosoemarto, lid tevens wethouder 

van de Gemeenteraad alhier die over- 

gepiaatst is naar Siawi, te vervullen. 

Ais candidateo waren ingeschreven de 

beeren R. Morprapto en Ir.R. Roosseno 

Op Donderdag- 
werd in een op”nbare zit- 

ting verkozen de heer Ir. R. Rooseno 

Soerjohadikoesoemo. In het geheel wa- 

ren er 199 kiezers opgekomen, waarvan 

Soerjohadikoesoemo. 

morgen j.l. 

3 stemmen ongeldig verklaard wer- 

den en 26 voor R. Moeprapto gestemd 

hadden. 

Mutatie, 
We vernemen, dar de D.L. 

Boulogne, onderwijzer aan de Mulo- 

heer 

school alhier opgeroepen is en in zijo 

plaats komt de beer H.M, So 

Door deze ontstane vacature op de 

H.C.S. wordt aldaar gep'aatst Mevr. 
H.M. Wonders geb. v. Lent als ?/s 
leerkracbt. 

In de plaats van den beer R. Soe- 
wardjo Poerwoatmodjo, Hoofd van de 
Ncutrale HIS. albier, komt de heer 
Barrawi, tevoren Hoofd der Gvr. 
H.LS. Bandjarnegara. 

aa aa 

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

DE AUTOWEGEN -ATLAS 
van JAVA MADOERA en 

13-, 

   

   

  

   

                  

   

in 5 kleurendruk 

op Schaal 1: 500.000 

waario opgenomen:      
  

op stevig ivoorcarton 
met Cartonnen omslag en linnen rug 

alle berijdbare wegen 
Kilometerafstanden van plaats tot plaats 
Hoofd-Afstandstabel voor grootere afstanden 

Bergen en plaatsen met hoogte-cijters 

Spoorwegen, Vliegvelden, Ondernemings - fabrieken 

Pasanggrahans en veie aanwijzisgen voor toerisme. 
Verkrijgbaar bij de Ked, Snelpers. 1 

K. B.I 

In aansluitirg op ons vorig artikel 

omtrent het 10 jafig bestaan van de 

plaatselijke padvinderij K. B.I. kunven 

we mededeelen, dat de feestviering ge- 

houden zal worden op Zaterdagavond 

a.s. ten huize van deo heer Darmo- 

adidjojo, voorzitter dier vereeniging. 

Er zai cen wajangvoorstelling wor- 
den gegeven. Verschillende vereeni- 

gingen te Kediri zullen worden uitge- 

genoodigd. 

Oprichting Sportvereeniging. 

Op Dinsdagavond j.I. 
gadering belegd ten buize van den 

werd een ver- 

heer Mc. Boedisoesetijo, ter opricbting, 

eener sportvereeniging. Vele sporten- 

thousiasten, meerendeels onderwijzers, 
waren er aaowezig. Dit initiatief vond 

algemeeneo bijval en z00 werd dan 

bij acciamatie eea sportvereeniging 

Opyeticht, welke den naam 

»Kedirische Sportvereer 9. 

Voorloopig zal deze vereeniying zich 

Craagt van 

   

  

torleggen op de bzoefenin athle- 

tiek. 

Ds training werd 

9 van 

vastgesteld op 

eike Divsdagmiddag co zal piaats beb- 

ben op het Sporipark dicht bij de Mu- 

loscbool. Het 

gesteld uit de heeren Mr, 

tijo als Voorzitter, Soedigdo als S-- 

bestuur is 

Boedisoese- 

samen- 

cretaris, Peoningmeester, Soepardi als 

sportleider tevens commissaris. Assis 

tentleiders zija de heeren Marsoedi en 

Wiioto. 

De vereeniging telt tbans reeds 23 

leden. 

Conferentie Taman-Siswa 

Wij vernemen, dat de Taman-Siswa- 

Kediri op 

jaarlijksche 
residentie 

haar 

conferentie zel houden op Trenggalek. 

scholen in de 

Zaterdagavond a.s. 

Op de agenda zu'len, behalve versia- 
gen van de afdee 

derwij 

heder besproken wordeo. 

gen, ook noy on- 

  

s-en opvosdkundige aangelegen- 

Mutatie Javasche-Bank. 
De Javascbe Bank maakt b kend, 

dat aan den Heer C.B. VAN VOO- 
REN, Inspecteur van De Javascie 
Bank, op zija verzoek eervol ontslag 

uit den dienst der Bank werd verleend 

per 30 September 1940. 

Heer H. H. VER- 

tbaos waarnemend Plaats- 

Voorts werd de 

HOEFF, 

vervangend Agen: op het Agentscbap 

SEMARANG, van 16 

In 

met ingang 

  

BALI 

in totaal 9 aansluitende kaarten compleet bijgewerkt, eo 

|—..d 

  

  

Ik sta Dag en Na cht veor U gereed!. 0. 

  

Radio- Goldberag 
Hootdstraat S1 

Residentsiaan 37 — Madioen 

4 —   

— Kediri Tel. 70 

-Tel. 110 

  

ha 
VEND U. & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS 

    

J.G.W DEKKERS — KEDIRI Telefoon 250 

VENDUTIE 
Op 25 September 1940, ten huize van den 

W.IEd. Heer A. Heybroek 
Hoofdstraat — Kediri, van meubilair 

Ter 
Overrame gevr 

een baby WEEGSCHAAL 

September 1040 bencemd tot Plaats- 

vervangend Agent te SOERABAIA. 

De Heer M. PLANTEMA, waar- 
nemend Kasgemp!oyeerde te SOE- 

RABAIA, werd overgepisatst naar het 

BATAVIA a's 

  

Hoofdkartoor te 

Adjunct Chef van de Afdeeling Ef 

fecteozaken. 

RICHE THEATER. 

Heden 20 en Zaterday 21 Sept,    
De Konivklike Warver Bro r 

productie, welke ia goud gewozeo 
wordt : 

»THE PRIVATE LIVES OF 

ELISABETH AND ESSEX 
(Gebeel gekleurd) 

Mt de 
filmacrrice Bette Davisen den koappen 

Errol 

zochte cast 

spelers: Orivia de Havilland,—Dovald 

Crisp—Alan VHale— Vincent Price — 
Heory Stephenson. 

De fiim behelst de 

in wezen menscbelijke Iiefdesgescbie- 

groorste hedendaagsche 

acteur Fyon, bijgestaan door 

een uit van de beste 

  

diep tragische, 

denis van Ezabeth, Engeland's meest   beroemde Koningin tegen een achter-   

»nd van pracht van bet prachtlievende 

   wanbopigs gem 
tusscben baar onve dige liefde     

  

     

wa rt 

E ma as staal... een vrouw 

vo ee fde zooals 

nog wiite dock werd 

      

     

2ns actis, €€n ma- 

ment t zeer gewichtige element 

Opwinderde sce vol iende- 

bt en praa'l, straatge- 

»n, veldilagun op bet 

achtervo yi io de 

mistige lerscbe moerasser, trekken in 

Datuuslijke kleuren in soel tempo aan 

uw coy voorbij. 

En boven dit alles domineert het 

geoie van Bette Davis. 

  

reatie om nimmer te vergeteol! 

Niemand misse deze avontuurlijkste 

film der laatste jaren, 

$ 1



     
De Konirkliike Warne 

met de beroemdste actrice BETI 
| vooraanstaande stcrren, als 
DONALD CRISP e.a. 

Over zij regsert, Opwindende sc 

Vooraf als 

ATTENTIE! 
Het TWEEDE tevens SL 

Wii raden   

  

V. 

so METRO machtige 
fiimschlager 

KRAUT ea. bekende sterren. 

eind. 
Vooraf als Extra Attractie! 

| Attentie! Zondagmoi     
met de favorieteo JOHNNY Mc 

Een film, welke U tot deo laatsten meter in voortdurende spanning “houdt. 

- RICE TNEATER— 
Nog sechis Heden en Morgenavond 

The Private Lives of 2 
: Elisabeth and ESSEX” ci. sorrire tiru) 

H-t boofdihema in de film is de warbopige gemosasstrijid van Elisabeth tusschen 
| baar onversrandige liefde voor den jongen eerzucbtigen Graaf van Essex en baar liefde voor 't land, waar- 

met vooraanstaande sterren van het witte doek. 

    

Zaterdagmiddag 4.30 u 

Universal overweldigende Cowboy-film 

  

r Bros Super Productie 

   E LAVIS en den krappen acteur ERROLL BAN, biiges'aan door eeni- 
OLIVIA DE HAVILLAND — ALAN HAL: — VINCENT PRICE — 

& es— vol zesriende eeuwsche pracht en praal—straatgevechten in Biridep— 
veldslagen op het ptatteland — achtervolgingen in de mistiye Izcsche mozrassan. 

DE fm, die riemand voorbii maa laten gaan ! 
Extra Attractie! H-t POLYGOON WERELDNIEUWS. 

Aanvang stipt 7.15 u. en 945 u.o.m. 
Zaterdagmiddag 430 2 Extra Voorstelling. 
Zondagmorgen 10 
Zondag 22 en Maandag 23 Sept. 
OTGEDEELTE van 

(The Clu:chi:g Hand) 
Bosienaari Spanvender dan het.eerste gedeelte ! 

een ieder aan, deze uitstekende film niet te missen ! 

  MAXIM THEATER —.. 

at Heden tm Zondag 22 Sep 

Y OF TE TROPIC 66 (Tropennacbt 
in Saigon) 

met Uwe favorieten van bet witte doek ROBERT TAYLOR — HEDY LAMARR — JOSEPH SCHILD- 
Een mooi en aangriipend liefdesdrama. zich afspelend in SAIGON met als 

k acbtergrond het beroemde tempel complex van ANGKOR VAT. Een fiim die U zal boeien van begin tot 
LADY OF THE TROPICS” DE film die z2er zeker in ieders smaak zal vallen. Mist dit niet! 

Het Polygoon Wereldnieuws! Aanvang stipt 720 u. en 950 u r.m. 

EXTRA VOORSTELLING! rgen 10 u 
| Maandag 23 en Dinsdag 24 Sept. 

- . .6. 

Riders of Pasco Basin 
"BROWN, — BOB BAKER e.c.a. bekende Cowboy 'spelers. 

Komt en Oordeelt ! 

  

MAXIM THEATER. 

Heden 20 t/m Zondag 22 Sept. 

Metro grootsche en machtiye fila- 

schlager 

»TROPENNACHT IN SAIGON” 

(Lady of the T-opcs) 
Mer d2 favorieteo Hedy Lamarr, de 

fascineerende scbooobeid uit ,,A'giers” 

ea Robert Taylor, bijgestaan door 

Joseph Schbildkraut — Gloria Franklin 

ea. sterren. 
Een mooi en aangrijpeod liefdesdra- 

ma, zich afspelend in Saigon met als 

acbtergrond bet berocmde tempelcom- 

plex van Angkor Vat. 

Een fiim die U zal 

roeren, en waarvao zonder de minste 

bosien en ont- 

aarzeling kan worden gezegd, dat zij 

tot de beste van dit jaar behoort. 

Aanschouwt o.a. de schit:erende na- 

tuurgezichten ken der 

groote bavenplaatsen van Fraasch Irdo 

China. 
Ongetwijfeld is ,Lady of the Tro- 

pics” die niemand zal 

willen misseo. 

van Saigoo. 

€ba dier films, 

Politienieuws. 

Pen TT, 
Kaliombo werd P.V. opyemaakt, terza- 
ke 

van de Sf. , 

LJ.H., woo. 
straat doet 

middels 
ter waarde van f8.65 en 

ad. f5 — 

beidea won. te 

  

diefstal van suikerriet ten nadeele 

santrer”" 

  

aan de Aloon-Aloon- 

aangifte, terzake diefstal 
di gocderen 

  

braak van erse 

en bedrag 
aan contanten 

G., won. aan de Alocn-Aloonstraat 

doet aangifte, terzake diefstal miduels 

insluiping van een kain ter waarde van 
fi.— en bedrag aan contanten 

0,03. 

een 

ad. 

Door de politie, werd aanyehouden 

de persoon van K, won, te Brangga- 
hap, verdacht van diefstal van 2 sarongs 

ter waarde van f5,— ten nadeele van 

P., won. te Lirbojo. 

Tegen mevrouw S. werd P.V. opge- 

maakt, terzake eenvoudige beleediging 

van mevrouw W.v.E. 

L.H., wonende te Baloewerti doet 

aangifre. 

lederen portemonnaie inhoudende een 

£40:— 

terzake vermissing van een 

bedrag aao contanten ad. 

Bericht ontvangen, dat T., wonende 
te Macj:nang door een hond van den 
heer AL.P. M,, werd gebeten. Genoem- 
de persoon werd maar bet hospitaal 
ter genceskundige bebandeling opge- 
zondeo. Houd iv observatie gesteld, 
De Vee-arts bereids io kennis gesteld. 

Buitenlandsch Postwisselverkeer 
Dz postwisseldienst naar het bu'tenland is wederom opengesteld naar de 

O' dervolgende den. D- murtrenheid, waarin de postwissels zijn uit te druk- 
ken en de koers van afgifte zin achier de namen der landen vermeid. 

   

Lard van bestemming Munteenheid Koers van afgifte 

Cobina Shanghai $ f 0,13 
Curagao Gulden » LOL 
Egypte Engeisch £ » 164 
lapan Yen » 0,46 

Malaya Straits » 0,90 
Surivame Gulden . 101 
Zwitserlaod Zwitserscbe franc » 0,44 
Australie Australisch » & 11 
Brirsch-Indie Rup”e » 0,58 
Ceylon Rupee "058 
Philippijoeo Amerika $ » 1,90 
Znid-Afrika Engeisch £ -“ 7,64 
Ver. Sraten van Amerika $ » 1.90 

Engeland £ "7,64 

Telegrafische postwissels zijn toegelaten voor Curagao, Egypte, Japan, 
Suriname en Zwitserland. 

Voorts kunnen gewone postwissels worden verzonden raar een aantal lan- 
den, voorkomend in rubriek B van bijlage D van den P.T.T.-gids 1939. Inlich- 
tingen bieromtrent kuonen door de postkantoren worden verstrekt. 

Postwiss-Is voor bet buitenland worden alleen dan ter verzending aange- 
Domen, indien de afzender een door het N. I. Deviezeninstituut afgegeven 
deviezentoewijzing overlegt. 

Ter verkrijging van een deviezertoswijzing hebben belangbebbende zic' 
te wenden tot het Bureau I-voerzaken van bet D partement van Ecoromiscbe 
Zaken te Batavia-C., lodih » 3 sangevraagde toewiizirg de betaiirg van gor- 
deren betreft en tot bet N. !. Deviezeninsrituut, Molenvliet.Oost 2, Batavia. C., 
ter verkrijging van een toe wijz ing voor andere doeleinden, 

De hiervoor benoodiyde formulieren zijn io beperkte hoeveelheid verkrijg- 
baar bij alle post-, bij- en bulppostkantoren. 

  

    

Resultaat van Oproep ter 

registratie. 

dus zeggen, dat het er niet toe doet 

of men reeds ingedeeld is bij de militie, 
landstorm of stadswacht, men bliift tot 

Van wetenschappelijk - technisch 4 ziin 55stejaar burgerdienstplichtig. W | 
Opgeleiden. ziio er uitzonderingen mogelijk, maar 

deze worden door de autoriteiten vast- 

gesteld. Wanneer het dus een oproep 
voor registratie geldt, zooals nu voor 

Omtrent de oproep ter registraiie van 

Hooger of Midde!baar wetenschappelijk- 
Technisch opgeleiden, gepubliceerd in 
ous biad van 13 S-pt. j.! 

Soer. Hbld. 

De oproep in de dagbladenen door 

» sebrijft het | ds werenschappsiijk-technisch opgelei- 
den plaats heeft die de 
vereischte opleiding op techniscbe ken- 

nis heef", zich op te geven. 

het ondervolgende: dient ieder, 

middel van de radio ten behoeve van 

n registratie van hooger of middel- , g ba 9 - ” Ook zi, die reeds bij een 
baar wetenschappelijk-technisch opge- hulpdienst zjo Ingedeeld. 

leden heeft reeds vele adresopgaven bij 

het Centraal Kantoor 

tiek te Batavia doeo binnenstroomen. 

Aan de opgegeven adresseo worden 

Aan de hand van de ontvangen ant- 

woorden zal dan worden beoordeeld 

wie geregistreerd dienen te blijven. Zij 

Ontvangen een bewijs van registratie 

en all&&n irdien de behoefte daartoe 

blijkt, zal uit hen een keuze wordea 

gedaan voor tewerkstelling in een of 

ander bedrijf of bij een hulpdienst. 
Tevens biijkt dan wie in een bedrijf 

werkzaam is, waar bij of zij niet gemist 
kan worden, en wie reeds bij een hulp- 
dienst is ingedeeld. 

voor de Statis- 

onverwijld vragenlijsten ter invuliing 

gezonden. 

Op wie de Burgerdienst- 

plicht- verordening van 

toepassing is. 

Blijk 

hcitingen is het goed er 

is de vele verzoeken om in- 

  

nog eens de 

aundacht op te vestigen, dat alle Ne- 
derlandsche elken 

landaard, z0owel mannen als vrouwen, 

Artsen, tandartsen, apothe- 
kers en assistent-apothe- 

kers. 

onderdanen, van 

wier leefrijd tusschen de 16 en 55jaar Tot de wetenschappelijk-techoisch     ligt, burgerdienstplichtig zijn. Dat wil ' opgeleiden worden ook gerekend alie 

alleen de Vice-President en de 

  

artseo, tandartsen, apothekers eo assis- 

teni-apothekers. Velen kregen reeds een 

formulier ter invulling toegezonden doch 
zij, die nog geen vragerlijst ontviagen, 

dieven ten spoedigste naam, adres en 

beroep op te geven aan het Centraal 

Kaatoor voor de Statistiek (Java) of aan 

den resident (buitengewesten). 

Middelbaar technisch 
personeel. 

Al bet middelbaar technisch perso- 

neel, in particulieren dienst of werk- 

zaam bij Gouvernement, provincie, ge- 

meente of regentschap, valt eveneens 

onder de registratie. Dus ook bouw- 

kundige opzichters met een middelbare 

opleiding, Europeescbe of Indische. Eo 

ook zij. die reeds gepensionneerd zijo, 

doch nog geen 55 jaar oud zijo. 

Tenslotte geldt, dat wie twijfelt of 
bij (of zij) wel tot de te registreeren 

groepen behoort, het beste doet zich 

Op te geven. 

Dienstplicht. 

Aneta meldt officieel uit Buitenzorg, 

dat bet ontslag der dienstplichtigen 

inclusief het reservepersoneel 

jaarklasse 1895 dat op 1 October zou 

plaats vinden is opgeschort. 

van de 

De overgang ozar den landstorm per 

1 October van de militieplichtigeo der 
jaarklasse 1908 is eveneens opgeschort. | 

Geslaagde receptie. 
Bij Japanschen consulgeneraal. 

Diet 

leden 
Aneta meldt uit Batavia, dat   
  

  

Radiogramofoon 601 A. 

Ff. 

van den Raad vaa Indi&, zoowel als 
de leden der Nederlandsche en Japan- 
sche delegaties, doch ook de. Voorzitter 

van den Volksraad en verscheidene 

volksraadsleden, de-VicesAdmirzal, z00- 

mede andere hoofden vao departemen- 

ten en vertegenwoordigers van de civiele 

en militaire wereld tezameo met talrijke 

vooraanstaande particulieren aanwezig 
waren bij dezzer geanimeerde receptie, 

welke door den Japarschen consul- 

generaal met mibisterleelen rang, Saito, 

Woensdagavond te zijuen huize aan 
bet Kovningsplein werd gehouden. 

Mioister Kobayashi en de heer Mu- 
kai ontvingen eveneens gasten. 

Men verspreidde zich weldra in den 
koelen, ruimeo tuioaan de acbterzijde 

van het coosulaatsgebouw, waarna 

men zich weer verzamelde om enkele 

zeer belangwekkend: films o.m. ,, Mo- 

dern streven van Japan” zoomede de 

fila vao de aankomst vav minister 

Kobayasbi te aanschouwen. Het ont- 

brak den gasten aan niets en de stem- 

ming was mede oorzaak, dat de re- 

ceptie langdurigen aard was, 

waarop meo bartelijk afscieid ram 

van den gullen gastheer. 

van 

Staatkundige hervormingen. 
  

Speciale studiecommissie. 

Bij Gowvernementsbesiuit is onder 

den naam van ,commissie tot bestu- 

deering van staarsrecbtelijke 

mingen” cen commissie ingesteld, welke 

tot taak zal hebben : 

a. te onderzoeken, weike wenschen, 

strevingen en opvatlingen bij de ver- 

hervor- 

  

Afdeeling Radio 

yan WINGEN. 

Uw Radio Defect? 

Bel op Kediri 13! 

Radio van WINGEN. 
Ons reparatieatelier is ultramodern ingericht. Hier- 

door zijn wij in staat om 

zelfde dag, 

radiotoestellen op de- 

dat ze biji U thuis (Kotta) worden 

weggehaald, onder garantie gerepareerd op te le- 

veren. 

Buiten KEDIRI binnen 2 dagen. Uw toestel is 

dan tevens zoowel electrisch als mechanisch ge- 

controleerd, 

  

BOERDERIJEN ..SCHRAUWEN“ 
KEDIRI 

MULOWEG / MADJENANG 
Telefoon Ked. No 225   

Levert versche volle melik. 

Karnemelk, Yoghurt, 
Room en Boterolie 

Leverancier van de groote ziekenhuizen te 
Kediri en Paree en de meestea Doctoren 

ter plaatse     
WATES 

PERCEEL-PAKISSADJI 

Prima kwaliteit,. 

Beleefd aanbevelend 

L. H. SCHRAUWEN.
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Bekend making. 
vao Kediri 

dat in de opevbare 

vergadering van bet stemkantoor van 

De fd. Burgemeester 

maakt bekend, 

19 September 1940 voor de aanwij- 

zivg van &&no candidaat ter vervulling 

vao 6€n plaats in den Stadsgemeente- 

raad van Kediri in de groep der Ia- 

heemsche onderdanen-niet-Nederlanders 

is verkozen verklaard, de beer: 

Ir. Raden ROOSSENO 

SOERJOHADIKOESOEMO. 

Het 

is voor cen irder 

desbetreffende preces-verbaal 

ter Grmeentesecre- 

tarie ter inzage gelegd. 

Kediri, 20 Septembes 1940. 

  

scbillende landaarder, lagec eo staodzn 

in de Nederlandsch-lodische gemeen: 

schap leven op bet terrein van de staat- 

kundigen ontwikkeling van Neder- 

landsch - Indids — zoowel 

van bet centrale regeerapparaat als ten 

aanzien van de gedecentraliseerde bes- 

tuursvoering — en de daarmede samen- 

hangende positie van de diverse bevol- 

ten aanzien 

kingsgrocpen. 

b. der Regeering een beredeneerd 

verslag uit te brengen van haar onder- 

zoek, omkleed met 

welke de sub a bedoelde wenschen en 

Oopvattingen duidelijk maken en op de 

beschouwingen, 

conseguenties daarvan ten aanzien van 

s:aatsbestel, wetgeviag en maatschappij 

Wwijzen. 

c. in haar onderzoek en studie mede 

te betrekken de moygelijkheid en con- 

seguenties van de instelling van een 

Isdisch burgerscbap en van de ver- 
vanging van de benamingen ,.inlander” 

en ,inlandsch” door andere termen in 

de wetgeving. 

In deze commissie zijn benoemd : 

a. tot lid, tevens voorzitter dr. F.H. 

Vismao, lid van den Raad van Ne- 

derlandsch- Indi& 

b, tot leden : 

Mr. K.LJ. Enihoven, directeur van 

Justitie, 

Dr. Mr. T.S.G. Moelia, lid van den 

Volksraad, 

Mr. Ir. Oog Swan Yoe, ingenieur 

's Lands waterstaat te Palembang, 
R.A.A. Sorjono, lid van den Raad 

van Nederlandsch-lodis, 

bij 

Mc. Raden Soepomo, ambtenaar be- 

last met het geven van onderwijs in 

het adatrecht aan de Rechtshoogeschool 

eno de Bestuursacademie. 

Prof. Dr. W. F. Wertheim, hoog- 

leeraar aan de Rechtshoogeschool. 

c. Benoemd zijn tot secretarissen van 

deze commissie : 

Mr. P. Eijssev, administrateur bij het 

departement van Justitie, 

Mr. R.M. Abdoelgafar Prirggodigdo, 
referendaris bij het Gouverneurskantoor 

te Soerabaia. 

  

  

GAAT HET OM 

DRUKWERK ? 
De Kedirische Snel-|/@ 

pers Drukkerij drukt 

immers beter, netter en 

goedkooper. 

Vraagt offerte bij de Ked. 

Snetpersdrukkerij ! 

U verbindt zich 

tot niets!   

Wanneer, waar 
en hoe. 

(Slot). 

Op het potje helpen. 

Er zijo nog, meer symptomen, die 
erop wijzen, dat aanvalien op diverse 

deelen van het imperium in het voor- 

semen liggzo. 

Itahe is een beetje hard!ijvig van 

allen scbrik. Het kan je gebeuren. Er 
zija van die menschen die zachtlijvig 
worden door den schrik, maar ook wel, 

die er hardlijvig van worden. De Ita- 

lianeo waren er in het begin zacbtlijvig 
van geworden, maar de Britsche navy 

heeft een te groote dosis stopmiddel 

toegediend en daar is het Euruchje be- 
paald hardlijvig van geworden, Mama 

Derde-Rijk schiet tbans ter hu'pe om 
bet opgeblazen joch op bet potje te 

zetten. Het kerelij: drukt zich een aap, 

omdat Mama Dzrde-Rijk beloofd heeft 

een stukje Fraokriik, a's het zijo besi 
za) doer op bet potje. 

Fraokrijk bet stiefkindje, dat door 
de eigen Mama schandelijk werd be- 

drogen, ligt nu hevig ziek, met weinig 
kans op beterschap, en bij gebrek aan 
ander eren in het assenland wordt nu 

bij voorbaat reeds de kannibalenbuit 

verdeeid, net zooals dat in Indie bi 

bepaalde Pupoca-star men te doen ge- 
bruikelijk is, waarmee bewezen zou 

kunneo zijn, dat het Kuruchjz en ziin 
mama nog leven in het steenen cijdperk 

wat beschaving betreft. 

Gzlukkig ecbter, bestaat de mogelijk- 
heid, dat bij het oppeuzelen van her 

straks doode stiefkindje lijkvergiftiginp 
zal optreder, hetgeen dan bet opgebla- 

zen keseltje zal doen barsten, gclijk e21 

ballonoeke op carnaval. 

Het zieke stiefkindje. 

Hbe het ook zij, een ziek kindj: is 
in de Spartaansche samen'eving van 

Mama en z00ntj: Eunuch niet wel denk- 

baar, dus doet Mama-Hitler wat hij kan 

om de laatste levensresten van het sti- f- 
kind omzeepte bengen. Deze levensres- 
ten liggen io Afrika, Tunis, A'giers en 

Marokko, gebieden die zich nog nietaan- 

sloten bij de Gaulle, maar ook nop 

niet werden ontwapend. In Syri# was 

de ontwapening vrij aardig gevorderd. 

Huler eischt ou verdere ontwaperirg 

van bet Afrikaanscbe gedeelte van bet 
Fcanscbe imperium, daarmede bet stief- 

kindje geheel vermoordend. 

Negatieve flair. 

De Huoneo hebben een zekere flair 

Om juist datgene te doen op juist zoo'n 

tijdstip, als het meest nadeelig is voor 

cigea onderoemen. Weygand z0u vaar 

Afrika gaan, wij wezen er gisteren reeds 

op, maar plorseling ging dat riet door. 
Het is mogelijk dat P&ain gemeend 
beeft — door de schande wijs geworde: 

— Marokko, Tunis en Algiers te instru- 
ceren zich aan te siuiten bij D- Gaulle. 

Officieel hadden die instructies patuur- 
liik nooit in die terminologie gesteld 

kuonen worder, doch an had 

kunsen worden Nogues en de ardere 

generaals te gelasten weerstand te bieden 
van welke zijde dan 

  

vo' 

aan een aaaval 

ook. Immers, een aanval van Italiaan- 

sche zijde zouden zooveel beteekend 

hebben als het gedwongen partij-kiezen 

door Noord-Afrika van de partij van 

De Gauile. 

De omgekeerde tocbt van Hannibal, 
noodig voor een veldtocht tegen E yp- 

te, dus 'n tocht over Spanje (Zuid 
Frar krijk desnoods) kan slecbts onder- 
romeu wonden door een niet vijande lijk 

  

  

  
  

Radioluisteraars, 
wordt 

raars in Nederlandsch- 
U dient daarmede Uw ergen en het 

algemeen belang. 
Inlichtingen bij den Secretaris, 

J.P. Coenweg 27. 

lid van den Bond van Radioluiste- 

Indis (B.O.R.A.N.I.) 

Batavia -C. 
  

gebied, althans ontwapend gebied, vau- 

doar de waarschijolijkbeid der geruchten, 

die men uit de telegrammen ontwaart, 

omtrent de voorstellen die door Pe-aio 
zouden zijn verworpen 

De reactie zal zijn, dat Frankrijk 
ontwaakt, dat deswege de aansluiting 

van de Afrikaacschbe gebieden bij De 

Guulle een kwestie van dageo of zelfs 
van uren is geworden 

Du sollst Tackel sein Hund ! 

Tenslotte eindigen wij met oor- 

ogstelegrammetje, dat humorlijk is. 
De Elzassers moeten Duitsche 

een 

voor- 

Francoss Vason 
heeten Oscar 

en achternamen kiezer. 

zal straks bijvoorbeeld 

Grosznase of 200 iets, en dat zai dan 

van een Franschman een mof maken. 

Wat die arme E-zassers met bet dan 
overtollige verstand, de overmaat van 

esprit moeten doen, die automatisch vrij 

koman, weten wij nie: ! Dat is nog niet 
yeord-od. Wij weren, dat 
g-rantsocncerd wordi wat hersercapa- 

  

ca mof zelfs 

  

citeit betrefr, ea dat al jaren lang. 
nUu Sollse nicht mebr a's zwanziy 

G ammen Gebirn babon” werd destijads 

bevolen. ,Zu befehi" | ebbe & dik- 

huiden gezegd, hebben voorzcover zij 

reeds geboren waren zich ontdaan van 

bun tocb al matige hoeveelheid bersenen 
.n hebben ,,ergebenst Dark geschmei- 
selt”. De hochbusige Eieiweiher, heb- 
ben na dat bevel, 

ter wereld gebracht met precies 20 yram 

Dauwgezet kinderen 

hersenen. 

M:n begrijpt wel, dat zijn z0 

die zaken die G uzen en Franschen nie 

z00 gemakkelijk li gen en daarom vree- 

zen wij het ergste. Esem van de dingen 

waarop een Franschman nu eenmasal 

  

  gesteld is, is zijo esprit, Esrlijk gez gd, 
dat is dan ook logisch, want dat is een 

  

Door cigen import zijn wij in staat de beroemde 

CARIBONUM 

Carbonpap 

  

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

beneden Soerabaiaprijzen, 
te leveren. 

N. V. KEDIRISCHE SNELPERSDRUKKERIJ || 

in diverse soorten. 
chrijfmachinelinten in alle breedten, 

Schrijf-, 

  

    

  

BETERE MANIER 
van Koek Bakken 

en Garneeren. 

Iolichtingen worden gaarse verstrekt 

door 

Mevr. T.i. KHO 
Ngadisimo II 

KEDIRI. 

N.B. Diverse taarten op bestelling 

veikrijjbaar vanaf f 2,50. 

  

  

b zit, dat moeilijk te verwerven is en 

enkele eeuwen tijd vordert, 

Nee, zeggeo de Hunnen, J: benteen 
bazewind, we zullen je beenen er om 
strijken en je wordt tackel. Zoo 

gaat dat ia Duschlard A's straks de 

Moffen bevel krijgen Jan de man cen 
struisvogelsei te lengen, 

gen 

men neme aan, 
ze I-gger, een srruisvogel ei onder het 

    

       

  

utkraaien van ,Zu Befehi” 

God. God, war cen volk ! 

Oo usschen moste 
blijven. D: maan is hel 
hoog, de stosmbal is gebese 

Moge het cen massaveidri: ki g wor- 

den van vele leden van het cidavervolk. 

Waarliik, dat is een zegun Omtivgd 
door lijken kan het merschdom niet 

lever, Drastiscbe opruimir g is het cenig- 
ste wat belpen kan. 

. aa 

producten, z. a. 

stempelinkten. | 

sch B3 

vulpen- en 

  

          

LUCHTBESCHERMING | 
Beveiligt U tijdig !! 

Wjj leveren : 

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

| RESIDENTIE APOTHEEK KEDIRI 
| 

TELEFOON No. S2. 

  
  

   PROTESTANTSCHE KERK 

Hollandsche Kerkdiensten. 

22 Sept. 40 Njandj. 9u.v.m. Doop. 

Ds. V.E. Scba. fer. 
Kediri 8u.o.m, 

29 S.pt. '40 Paree 9 u.v.m. 
Biitar '” 6u,o.m. 

memaki mam engan 

Malcische Kerkdienst. 

H. B. Matulessy. 
22 Sept. 40” Trenggi. Ou.v.m. (Doop). 

T. Agoeng 4.u. ».m 
29 Sept. 40” Madioen 1030 u. v.m, 

Ngawi dua. 
2 Oci. 40 Kediri 6.30u. o.m, 

Voor Zending, 

JW. Rumbajan. 
15 Sept. '40 Djombang 7.30 uur v.m. 

  

OOST - JAVAANSCHE KERK 

       

JAVAANSCHE DIENSTEN. 

lederen Zondag, 9 uur vm. 

Kediri (Ba'oewer at), 

oenyagoeng, N L 

Paree 730 uur 0. m, 

  

OOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen £ 

  

   

  

Mis 6 uur vm. 

: Mis 7.30 uur v. m. 
Lof 5.30 uur n m. 

1 O uur v. m. Stille H. Mis 
7.30 uur v Hoogmis 
5.30 wi am. Lot 

Cc th 1oen 6 ur ».mM 

  

PETROMAN COMFOREN 
Wij onipakten zoojuist 

De Nieuwe 

Modellen 1939 

en noodigen U uit tot een be- 

zichtiging dezer 

Sch tterende en Practische 

Petromax Comforen. 

  

T:ko Wed. 

Tan Bing Wie 
K entengstraat No. 90, 

       

KEDIRI, Tel. No. 149, 

1 NG TI T JI NNG 

      

Mooie huisvendutie. 
V:ijdag 27 September 1940, 

V.m. 9 uur 

ten buize vaa den W IFd Heer 

JW. LEEFLANG. 

Gep. pla ter, 

Madjenang Kediri 

na   

Pas onfvangen 
W oillen arti 

Woo Jumpers | Wo le 

no Jasseo » 

» Vesteo ” 

Mursen 

Bcei 

kelen 

Sokken 
Brockjes 

Baby- 
uitzet 

Mantels 

katoenen 

pennen 
naa den 

ea Hsak: p:nnen 
MIYAKO 

e. No. 29 Kediri. 

  

 



  

Buitenlandscb overzicht overgenomen uit het Soer. Hbid. 

WORDT ROEMENIE BEZET? 

Te Boekarest meent men, dat Duitsch- 
land voorbereidingen voor de bezetting 
van Roemenit trefts S.S.-troepen zijn 

reeds aanwezig. 

  

Nieuwe plannen der ,as” 

Londen, 19 S-pt. (L.E.F.). Volgens 

den correspondent van de ,,Times" 

heerscht te Boekarest de indiuk, dat 

de Duitschers voorbereidingen treffen 

voor de bezetting van Roemenit, 
Reeds bevinden zich troepen van de 

S.S. overal op Roemeensch gebied, 

z00genaamd om toezicht te houden op 

bet repatrieeren van de Duitscbers vit 

Bessarabie. . 

Ian Duitsche kringen wordt reeds ge- 

zegd, dat de S.S.-troepen ook na het 

repatrieeren der Duitschers in Roeme- 

nig zullen blijven, tevens wordt de 

aanwezigheid van Duitsche technische 

adviseurs gemeld. 

De correspondent voegt er aan toe, 

dat Rusland waarschijolijk zal protes- 

teeren, zoo dit al niet is gedaan. 

De besprekingen te Rome. 

Rome, 19 Sept. (Reuter). Voo Rib- 

bentrop, vergezeld van hooge fuoctiona- 

rissen van bet Duitsche mioisterie van 

Buitenlandsche Zaken, arriveerde te 

11.50, hij werd o.a. door Graaf Ciano 

begroet. 

Engeland. 

De luchtaanvallen op 
Engeland. 

De situatie te Londen 

Londen, 19 Sept. (Reuter). Het laatste 

pall clear” na bet pacbtalarm te Groot- 

Londen weerklook"kort voor het aan- 

breken van deo dag, nadat de Duitscbers 

nog een populair warenbuis aan den 

westrand van de City hadden toege- 

voegd aan de lijst van door nazivliegers 

aangevallen militaire objecten. 

Slachtoffers. 

Londen, 19 Sz:pt. (Reuter). Voigens 

voorloopige officieele raming werden 

in den afgeloopen nacht te 

Londen 90 personen gedood en 35 

ernstig gewond. 

Alarm op Donderdag. 

Londen, 19 Sept. (Rzuter). Het eerste 

luchtalarm voor Groot-Londen weer- 

kionk tusscben 0800 en 0830. 

Resultaat van Woensdag. 

Londen, 19 S pt. (Rzuter). Volgens 

en commuaign€ van het ministerie van 
Luchtvaart werden Woensdag 18 dezer 

in totaal 48 

vernietigd, o.a. 6&n door het juchtdoel- 

vijandelijke vliegruigeo 

geschut. 

Twee Britsche vliagers, die aanvanke- 
lijk als vermist werden opgegeven, zijo 
in veiligheid zoodat de Britsche verlie- 
zen op dien dag 12 jagers beloopen 

Gcoot- 

Londen, 19 Sept. (Reuter). Gemeend 

wordt, dat de besprekingen te Rome 

verbandbouden mer de navolgende 

punten, 
a. het beramen van een wintercam- 

pagne, 
b. het nemen van 

Spanje in den oorlog te betrekken. 

Cc. stabilisatie van den Balkan tegen- 

over Rusland. 

d. het berokkeneo van mocsilijkheden 

aan de V.S. teneinde den steun aan 
Eogeland tot stilstand te brengen. 

e. het bij 

den buit. 

maatregelen om 

voorbaat verdeelen van 

De R.A. F. blijft hameren. 

19 Sept. (Reuter). Verno- 

bommenwerpers van 

Londeo, 

men wordt, dat 

de R.A.F. in den afloopen nacht o.a. 

de invalsbases, zoomede schepen en 

licbters te Boulogoe, Calais, Duicker- 

ken en Ostende hebben gebombar- 

deerd 

Ook werd een groote aanval op Le 

Havre ondervomen. 
Rangeerterreinen in Duitschland en 

het door Duitschland bezette gebied 
werden evereens aangevallen. 

De nachtelijke aanvallen. 

Londen 19 Sept. (Reuter). De mi- 
nisteries van Luchtvaart en Binnenland- 
sche veiligheid gaven gezamenlijk een 

Communigue uit, waarin het volgende is 

medegedeeld over de vijaodelijke lucht- 

aanvallen van dev afgeloopen nacht. 

De aanvallen op dit land, en in bet 

bijzonder op Londen, zija in den afge- 

loopeo nacht voortgezet. De zelfde 

tactiek van den laatsten tijd volgend, 

wierpen de vijandelijke vliegtuigen bom- 

men lukraak op de boofdstad. De 

Vvliegtuigeo vlogen alleen of in kleine 

formaties. De schade, welke in eeniye 

districten is aangericbt, is in vele gevai- 

leo zwaar, doch het hoofddoel van de 

willekeurige aanvallen is weer geweest 

de woonwijken in den omtrek van het 

centrum van Londen en de voorsteden 

langs den Zuidelijkeo rivieroever. Vele 
huizen zijn getroffen eo geheel of ge- 

deelkelijk verwoest. Eenaanta! branden 

is uitgebrokeo door brandbommen, doch 

deze zijn thans alle gebluscbt of onder 

Cont:Ole, tengevolge van de sposedige 

actie van bewoners of den luchtbescher- 

mingsdienst. Uit voorloopige berichten 

moet worden gevreesd, dat orgeveer 

90 personen zijn gedooden 350 ernstig 

gewond, 

Buiten bet gebied van Londen was 

de vijandelijke activiteit wijdverspreid, 

doch in vergelijking slecbts van be- 

perkten omvang. Bommen vielen langs 

    

    

  

de Mersey en in eea aantal steden in 
Laocashire, Huizeo, zakengebouwen 

etc. zijn getroffea en een aantal per- 

sonen is gedood of gewond. Hzt volk 

van Lancashire heeft dezen joogsteo 

aaaval moedig doorstaan. Bommeon zija 

ook uitgeworpen op de graafschappeo 

Hertfordshire, Essex, Kent, Berkshire, 

Sussex en ook op de Midlands en op 
gebieden in het Noord Oosten en Zuid- 

Westen. Ofschoon schade is aangericht, 

zija slecbts weinig slachtoffers in deze 

gebieden veroorzaakt.”" 

Beladen bommenwerper 

neergestort. 

Londen, 19 Sept. (Reuter). In den 

afgeloopeo nacht stortte eea vijandelijk 

vliegtuig met eeo volle lading bommen 

veer in het Zuid Oosten van Londen 

en men vreest, dat bet aantal burger 

lijke slacbtoffers groot is. 

Verscheidene gebouwen werden ver- 

dat cen aantal 

personen onder de puinhoopen bedol- 

ven is. Hen reddingsbrigade waagde 

haar leven om een man, die bedolven 

was onder bet puin, te reddeo. Den 

Wwoest en men meent, 

gebeelea macbt werkten de redders 

onder een gedeeltelijk vernielden muur, 

die elk moment op heo kon neerko- 

men, doch dien men niet kon omha- 

len uit vrees, dat dan de man, die 

bedolven was, zou worden gedood. 

Toen men hem bijoa bad bevrijd 

stortte de z0odat ook de 

leden van de reddingsploeg bedolven 

werden, 

muur in, 

Onmiddellijk daarop greep een twee- 

de groep ia eo bevrijdde alle leden 

van de eerste groep. die gelukkig geen 

van allen ernstige verwondingen hadden 

bekomen en zette de pogingen voort 

om den man te bevrijden. 

Oo 

Amerika en het Verre- 

Oosten. 

Wijziging in openbare mee- 

ning der Philippino's. 

Krachtige Defensie van Ned. 

Indit en Dominions. 

ROY HOWARD'S INZICHTEN. 

Row W. Howard, uitgever vao de 

»New York World-Telegram” en di- 

recteur van bet Scripps-Howard dag- 

bladconcern, die met een grozp andere 

Amerikaansche journalisteo korteliogs 
cen bezoek aan Nederlandsch - India 

beeft gebracbt, is de vorige week uit 

China in de Philippijaeo aangekomeo. 
Howard is een jouroalist en een za- 

kenman, die steeds bijzondere aandacht 

heeft gescbonken aan de vraagstukken 

betreffende bet Verre-Oosten. Hij heeft 

hierover vaak gescbreven en in bet 

Openbaar gesproken en in Amerika 

hecht men groote beteekenis aan zijo 

meeningen hieromtrent. Het lijkt ons 

derbalve wel buttig zijn iodrukken 

reis io het Verre Oosten 

Weer te geven, meer in bet bijzondet 

over den huidigen toestand in de Phi- 

lippijoen, zooals deze werden weerge- 

geven tegenover een verslaggever van 

het ,,Manila Bulletin”. Howard zeide 

dan: 

over zijo 

In een. wereld, waarin.de onderlinge 

betrekkingen der staten enkel door de 

toepassing van geweid worden be- 

heerscht, is bet mocilijk zich een ont- 

Wikkeling vao de situatiein te denken, 

voorzoover het de Philippijnen betreft, 

waarbij de Philippino's eea nog groo- 

tere mate «an persoonlijkeen politieke 

vrijheid kunoen verkrijgen dan zij he- 

dea ten dage reeds genieten. 

Howard, die gaarne wenscbt te 

weten welke de politieke plannen van 

de Philippijnen voor de naaste toe- 

komst zijo, is naar Manila gekomen 

om dit van de Philippioo's zelf te 

booren. In President Ouezon beeft hij 

cen zeer groot vertrouwen. 

Howard wekte sensatie. 

Deze bekende Amerikaaosche kran- 

tenkoning verwekte vijf jaar geleden 

toen hij den 10deo 

December 1935, nog geen maand na- 

dat de eerste regeering van bet Phi- 

lippijosche Gemeenebest was gevormd, 

tegelijkertijid in Mavila en in de Ver- 
cenigde Staten een verklaring uitgaf, 

dat ,aan den schoonen onafbankelijk- 

heidsdroom van de Philippino's snel 

een einde komt”" en dat ,er talrijke 

aanwijzingen zijo, dat de Republiek 

der Philippijoeo, zooals zij bedoeld is 

door de Tydings-McDuffie-wet en ge- 

gischt wordt door de politieke leiders 

van Aguinaldo tot Ouezon rooit eeo 

werkelijkheid zal worden.” 

Howard was tegenwoordig. bij de 

inauguratie van bet Gemeenebest op 

groote sensatie, 

"15 November 1935 enbij bereisde het 

geheele gebied van den archipel, overal 

Contact zoekende met alle klassen der 

samenleving om zoodoende zich een 

juiste voorstelling van de openbare 

meening te kunnen vormen. Bovenge- 

noemde hem 

uitgegeven evea nadat hij de Philippij- 

nen weer had verlaten. 

verklaring werd door 

Amerika's standpunt. 

Oogerwijfeld hebben er zich in de 

openbare meening van bet Philippijo- 

sche volk verscheidene wijzigingen 

voorgedaan sedert ik de laatste maal 

hier was, zeide Howard. Een van de 

redenen waarom ik weer hier gekomec 

ben is, dat ik als Amerikaansch jour- 

nalist de zekerheid wensch te hebben, 

dat alles wat ik straks over de Philip- 

pijnen ga scbrijveo, gebasseerd is op 

de algemeene gevoelens in dit land. 

Het is voor mij evevals voor iederen 

aoderen Amerikaan uiterst moeilijk om 

zekere verschijoselen hier te begrijpen 

dan wel zich een juiste voorstelling te 

maken van hetgeen men hier eigenlijk 

in verbaod met de toekomst wil. Ik 

geloof, dat voor een belangrijke mate 
de belangen vande Philippijoen en de 

toekomst van dit gebied het voornaam- 

ste deel uitmaken van de aandacht, die 

de Vereenigde Staten thans geven aan 

de kwesties van bet Verre Oosteo. En 

ik acht het ook niet anders dan ver- 

staodig, dat elke actie, die de Veree- 

nigde Staten zullen ondernemen, groo- 

tendeels 
Overweging. Men kan zichniet indeoken, 

dat de houding, die bet Amerikaarsche 

volk ten aaozien vao de gebeurtenissen 

in dit deel van de wereldzal invemen, 

dient te berusten op deze 
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oobefavioed z0u zijn door de meening 

van de Philippino's zelven. De tijd is 

reeds lang voorbij, dat.de Vereenigde 

Staten bua zienswijze over wat zij 
dachten, dat goed of siecbt voor het 

Gemeenebest is, aao de Philippijoen 
tracbtten op te dringen. 

De Philippiinsche onafhankelijk- 

heid. 

Howard weigerde zich uit te laten 
over de kwestie van de ovafhankelijk- 

heid, omdat naar hij zei ,,mijo persoon- 

lijke meening of die van welke andere 

persoon ook van eenigen invloed zou 

kunnen zijn op de algemeene situatie, 

wanneer deze meening tegengesteld 

z0u zijo aan de belangen van de Phi- 

lippino's, zooals zij die zelven zieo, of 

aan buo wenschen”. 
Maar van &ea ding beo ik volstrekt 

zeker, aldus Howard, en dat is, dat, 
wanneer de Philippino's eenmaal vast 

besluit genomen hebben ten aanzien 

van de politieke toekomst, die zij wen- 
schen, dit besluit van overwegendeo 
invloed zal zija op het vaststelien van 
bergeen men dan het Amerikaansche 
standpuot zal noemen. 

Ion 1935 verklaarde Howard, dat de 
donkere scbaduw van de Japansche 
bedreiging een diepgaande wijziging 
bad gebracht in de politieke idealen 
vao de Philippioo's en dat het overi- 
gens zeer begrijpelijke verlangen naar 
natiopale onafhankelijkheid plaats had 
gemaakt voor bezorgheid over de wijze, 
waarop de reeds verkregen vrijheden 
het best kunnen gehandhaafd worden. 
De veiligheid, die de Philippino's wen- 
schen, zal het eerst gezocht moeten 
worden in de schaduw van de Stars 
aod Seripes, want de Philippino's moe- 
ten niets hebben van de leuze van 
»Aut voor de Aziaten”, welke leuze 
zij, evenals de Chineezen interpretee- 
ren als ,Azi& voor de Japanoers”, 

Nederlandsch-Indis. 

Sprekende over den toestard in de 
Britsche Dominions en Nederlandsch- 
lodi8, zei Howard overtuisd te zijn, 
dat wanneer er ,iets” zou gebeuren, zij 
zich krachtig verdedigeo zouden. Hij 
bevestigde de meening van de andere 
Amerikaansche journalisten, die deze 
landen juist bezocht hebben, dat deze 
zullen vechten tot den laatsten man. 

Hetgeen den meesten indruk op mij 
gemaakt heeft, aldus Howard, is, dat 
de Hollanders vastbesloten zijn zich te 
verdedigen tegen iederen aanvaller. 
Tridens mijo verblijf in Nederlandsch- 
Indit beb ik overal kuonen constateeren, 
dat de Holiandeers het defensie-vraag- 
stuk mer de ecbt Hollandsche degelijk- 
heid en grondigheid tot eeo oplossing 
trachten te brengeo. 

China's vertrouwen. 

'Toen hem gevraagd werd, boe hij 
over den torstand in China dacbt, ant- 
woordde Howard, dat China bet voor 
onbepaalden tijd zal kuonen uthouden. 
Hij bad een gesprek van twee uur met 
Chiang Kai Shek gehad: de Chinee- 
sche generalissimus was nog nooit z00 
vol vertrouwen geweest aangaande de 

uiteiodelijke overwinningals thans. Het 
Coineesche volk, z00 vervolgde Howard, 
wenscht geen uitbreiding te geven aan 
den oorlog, maar bet is van meening, 
dat wanveer de Japanners Jndo - China 
zouden bionenvallen dit de Japarsche 
linies zou verzwakken, waardoor de 
aanvalskracht van de Japansers zou 
verminderen. H-t sluiten van den Bir- 
maweg is ongerwijfeld een teleurstelling 
voor de Chineezen geweest, maar Chi- 
na krijgt meer voorraden van Rusland 
en China bezit meer reserves dan wel 
naar buiten blijkt, 100 eiodigde Howard 
Tijo uiteeozetting van de situatie in de 
Pacificlanden, zooals hj die meent te 
zien. 
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»Ik ben bang," zeide ik heel streng, 

»Sat u een eerste-klasse filistijo beot”. 

Hij keek me eenigszins overbluft aao. 

.Eb.... o, ja,” trok hij toen moedig 

van leer, ,een van die lui, die de par- 
tij van Goliath tegeo David kozen, is 

't Diet?” 

Gelukkig werden we door de tijdige 

tusschenkomst van den meneer aan den 

overkant, die me al dien tijd met een 

paar kleine pretoogjes aandachtig had 

aitten opnemen, over dit doode punt   
van ons gesprek heengeholpen. 

nlk heb in dat ouwe nest ook z00'a 

beetje in mijn eentje rondgescharreld,” 

vertelde hij me, ,,maar als u mijo opi- 

nie weten wil, 't is een dood gat, dat 

wakker geschud moest worden. Ja me- 

neer, geef mij maar een half dozija 

vroolijke jongezs van de States en ik 

garandeer u, dat u na verloop van 

een week, zegge zeven dagen, dien 

dooie - diendersboel meer terug 

zoudt kennen. Als ik riet tegen Miss 

niet 

Browne en uw tante opgeloopen was, 

had ik bet zelf wis en drie een handje 

gegeven. Ja meneer, ik kan u verze- 

keren. dat ik al een fijn plannetje ge- 

maakt had, en als u de waarheid weten 

wilt, ik had een flinke bom U. S. A.- 
duiten achter me. U kunt me gelooven 
of viet, maar ik verzeker u, dater op 

't oogenblik in 't lieve vaderland min- 

stens een dozijn kerels zitten, die lang 

Diet vriendelijk over dit koersverande-   ren van ondergeteekende devken. Zes 

en dertig uur lang hebben ze het tele- 

graafkantoor bier zich dood laten wer- 

ken, totdat ze eindelijk begrepen, dat 

ik toch niet om te praten was.... en 

toen kreeg ik nog, als douceurtje, met 

den ouden mao zeif —ik noem geen 

namen — u snapt waarscbjjolijk wel, 

wien ik bedoel.... Wall Street zou zich 

geen seconden hoeven te bedenken — 

te doen. Een ellenlang telegram vol 

verwijten en aan 't einde bet dreige- 

ment, dat hij met zija jacht zelf zou 

komen kijken, wat voor opzet H. H. 

weer in zijin schild voerde. Maar ik 

ben ook niet van gisteren—ik beb me 
netjes koest gehouden, eenvoudigweg 
niks van me laten booreo. Hamilton 
H. Tubbs wect aan welken kaot zijo 
boterham geboterd is.... en hij is glad 

genoeg, om 't niet aan een andermans 

peus te hangen.” 

»Daarom is het juist zulk een ge-   lukkig toeval, dat u in mij iemand 

gevonden heeft, die meer dan iemand 

aoders io staat is, Om uw vermogen 

om de dingen geheim te houden, een 

eerste voorwaarde bij een zaak als 

deze, te apprecieeren", zeide Miss 

Browne met den noodigen ocadruk vao 

den anderen kaot der tafel. .,Het ware 

te wenschen, dat andere deelnemers 

aan deze expeditie, deelnemers, die 

mija algebeele achting en liefde bezit- 

ten, nu meer dan ooit, pu hun ziele- 

krachten tijdelijk veriamd zijo door hun 

lichamelijke indispositie, eenzelfde dis- 

cretie aan den dag gelegd hadden.” 

Daar deze vriendelijkheid, via tante 

Jane, natuurlijk voor mij bedoeld was 

en ik, bij 't zoeken naar een passend 

aotwoord, een zeer sterken aandrang 

begon te gevoelen, om haar een van 

de schoone dessertbordjes, die verlei- 
delijk op een stapeltje naast me ston- 

den, naar 't hoofd te gooien, besloot   Ik de wijste partij te kiezen en te zwij- 

gen. welk prijzenswaardig besluit blijk- 

baar aanstekeliik werkte, tenminste, 

een zeer pijnlijke stilte breidde zich 

over de tafel uit. Drie of vier van de 
aanzittenden, 

vaa wie er een, een zekere Captaia 

Magnus, tot ons gezelschap en de rest 

tot de bemanning van bet schip be- 

hoorden, gingen onverschillig voort 

om bun honger en dorst op zeer hoor- 

bare wijze, waarbij kletterende messen 

en vorken een groote rol speelden, te 

stillen. Eenig ander geluid werd er niet 

gehoord. Dat was een toestaod, welke 

blijkbaar als lood op den gezelligheid- 

minnenden geest van Mr. Tubbs woog: 

bet duurde dan ook niet lang of hij 

stond met zijo glas io zijn band op, 

om door een toast de sombere stem- 
ming te verbreken. 

ruw uitzieode mavnen, 

Woardt vervolgd.
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