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STADSNIEUWS 

  

  

Verkiezingen Provinciale Raad 

Op 24 October a.s. zullen de ver- 

kiezingen voor de provincialen Raad 

van Oost-Java worden gehouden. Van 

de 21 Inheemsche onderdanen niet-Ne- 

derlanders, die door verkiezing worden 

aangewezen, zullen er 3 gekozen wor- 

den door de regentschaps- en gemeen- 

teraden io de residentie Kediri. Voor 

de groep onderdanen Nederlanders er 

uitheemsche onderdanen niet- Nederian- 

ders vormt de provincie &£n kiesdistrict, 

De candidaatstelling is vastgesteld op 

3 October a.s. 

Conferentie J. I. B. 

Wij vernemen, dat de conferentie van 

de J.B.I. over geheel India te Kediri 

plaats zal hebben en welin de maand 

December a. s, in de Kerstdagen 

Gemeenteraad. 

Op 30 September 1940 za! de Stads- 

gemeenteraad van Kediri, ten 6.30 u. 

n.m.in de vergaderzaal van het Ge- 

meentehuis, een vergadering beleggen. 

De agenda is alg.vglat: 

Puot 1. Voorstel tot goedkeuring 

van de notuleo van de Raadsvergade- 

ring vas 28 Juvi 1940. 

Puot 

de op 29 Augustus en 

1940 nisuw verkozen 

Stadsgemeenteraad resp. de Heeren : 

C.J. van Heemstede Obelt en Ir. Raden 

Roosseno Soerjohadikoesoemo 

Punt. 3. Verzoek de N.V. 

Abiem om vergunning tot aanleg van 

2. Voorstel tot toelating van 

19 September 

leden van den 

van 

een hoogspanningskabel io een gedeelte 

van de Ringiosirahstraat. 

Puot 4. Verzoeken om vrijstelling 
van vermakelijkheidsbelasting. 

Puot 5, Subsidie-aanvraag van bet 

Bestuur vas de Oudheidkundige veree- 

niging ,,Modjopabit” te Modjokerto. 

Puot 6. Idem van bet Bestuur van 

de Provinciale Organisatie van Oost- 

Java der S.C.V.T, 

Puot 7. Voorstel tot overdracht van 

de uitoefening der in het Sebl. 1922 

No: 678 (Reglement op het makenen 

verkrijbaar stellen van ijs en koolzuur- 

houdende wateren) aan den Raad opge- 

dragen bevoegdheden, aan het College 

van B. en W. 

Punt 8. Voorstel om den Burge- 

meester te machtigen tot beheersaan- 

vraag van een stuk grond (vrij Lands- 

domein) gelegen in de dessa Djagalaolor, 

voor uitbreidingvan het speelterrein van 

de Meisjesvervolgschool ,,Djagalan”. 

Puot 9. Voorstel om den Burge- 

meester te machtigen tot beheersaan- 

vraag van eenige door de Stadsge- 

meente in 1938 en 1939 verbeterde 
kamporgwegen. 

Punt 10. Voorstel tot wijziging en 
sanvulling van de ,,Bezoldigingsveror- 

dening Stadsgemeente Kediri 1938”. 

Puot 11, Voorstel tot aanvulling van 
de .Vuurwerkbelasting - verordening 

Gemeente Kediri”. 

Punt 12. Voorstel tot wijziging en 

aaovulling van de ,, Vermakelijkheidsbe- 

lasting-verordening Gemeente Kediri”,   

Punt 13. Voorstel tot 3de wijziging 

van de begrooting van Uitgaven en 

Ontvangsten van de Stadsgemeente 

Kediri van het dienstjaar 1940. 

Punt 14. Mededeelingen. 

Puot 15. Ingekomen stukken. 

Punt 16. Rondvraag. 

—0— 

Aanvulling vuurwerkbelas- 

ting-verordening. 

Het College van B. en W. heeft 

paar aanleiding van de circulaire van 

het College van Gedeputeerden van 

den Provincialen Raad van Oost-Java 

van 10 Augustus j.l. 

ziging der locale vuurwerkbelasting- 

verordening in verband met de ver- 

ordening No. 10 van Militair Gezag. 

een voorstel tot aanvulling van de 

vuurwerkbelasting - verordening — Ge- 

meente Kediri ingediend, welke in de 

betreffende wij- 

a.s. Raadsvergadering besproken zal 

worden. In genoemde verordening is 

een verbod uitgevaardigd inzake 

het ontsteken van vuurwerk, zoodat 

de vuurwerkverkoop practisch gestaakt 

is. Ia verband hiermede wordt de op 

1 Januari 1940 betaalde belasting van 

f100,— op den verkoop van vuurwerk 

als een onbillijkheid gevoeld, aaagezien 

debelisting thans niet meer uit de 

iakomsten uit den verkoop kan wor- 

den gedekt. In de thans geldende 

vuurwerkbelasting- verordening is even- 

wel niet voorzien 

teruggaaf of vrijstelling der belasting. 

in een eventueele 

Door de mogelijkheid daartoe in 

deze bijzondere omstandigheden in de 

betrekkelijke verordening open te stel- 

len, zal aan bovenbedoelde 

kuoven worden  tegemoetgekomen. 

Voorts wordt door het College van 

Gedeputeerden aanbevolen in de be- 

lasting-verordeningen een bepaling op 

bezwaren 

te nemen nopens bet beroep tegen de 

betaling der belasting. 

la de ,, Vuurwerkbelastingverorde- 

ning Gemeente Kediri” wordt na ar- 

tikel 5 ingelascht de artikelen 5a en 

5b, luidende : 

Artikel Sa. 

la bijzondere gevallen waarin bet 
bepaalde in deze verordening tot grove 

onbillijkheid heeft geleid of zou leiden, 

kan bet College van Burgemeester en 

Wethouders op daartoe strekkend ver- 

zoek geheel of gedeelteliik teruggaaf 

of vrijstelling der belasting verleeren.   

VOOR DE RESIDENTIE KEDIRI. 

  

VERSCHIINT 

DINSDAG EN VRIJDAG 
AGENTEN IN HOLLAND 
PUBLICITEITSKANTOOR ,GLOBE" 

DINSDAG 24 SEPTEMBER 1940 

Artikel 5b. 

Tegen de betaling van de belasting 

kan de belastingscbuldige beroep in- 

stelleo overeenkomstig de voorschrif- 

ten, opgenomen in de ,,Regelen om- 

treot de heffing ea invordering van 

regeotschaps—, stads- 

gemeenie en groepsgemeenschaps be- 

lastingeo. (Stbl. 1939 No: 247)”. 

RICHE THBATER. 
Heden 24 en Woensdag 25 Sept. 

Metro Splioternieuwe Copie van de 

provinciale —, 

grootste duikbooten-film ooit vervaar- 

digd : 

»HELL BELOW" 

(Helden Der Golven) 

hoofdrollen: Robert Montgomery — 

Waiter Huston — Robert Young — 

Madge Evans e.v. a. bekende sterren. 

Ziet : 

Het kolossale gevecht van een on- 

derzeeer tegen vliegtuigen. 

met ia de 

De aaoval met dieptebammen op een 
onderzeetr. 

Hoe een onderzeesr een mijnenleg- 

ger in den grond boort, 

De oorlog ter zee in alle grimmig- 
heid. 

Oogetwijfeld is ,HELL BELOW" 
de grootste film van den oorlog ter 

zee en &€n van Metro's grootste 

cessen. 

MAXIM THEBATER. 

Woesdag 25 en Donderdag 24 Sep". 

R.K.O. Radio Nieuw Western 
Sncces —film 

»RIDERS of the BLACK HILLS" 

Met de populaire 3 Musketiers, BOB 

LIVINGSTON en de zijneo. 

lachsalvo's . .. 

prises. Een nieuw Avonturenverhaal. 

suc- 

Sensaties ... sur- 

frisch en Actievol als altijd, wederom 

met een 

ongetwijfeld een film die nief teleurstelt. 

Beter dan alle voorgaande Westerns 

van de 3 Musketiers. 

geheel nieuw gegeven en 

Politienieuws. 

Door de politie, werd aangehouden 
de persoon van O., 

garan, verdacht van verduisteriog van 

een paard ter waarde van f 30.— ten 

te Bandarlor. 

won. te Djojone- 

nadeele van A., wo». 

Mevrouw T.L. B., won. te Pandean 

doet aangifte, terzake vermissing van 

lijfsgoederen ter waarde van f 0.55. 

Door de politie, werd aangehouden 

de persoon genaamd P., won. te Poer- 

woredjo, verdacht van verduistering 

  

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

DE AUTOWEGEN -ATLAS 
van JAVA MADOERA en BALI 

1 3.-, 
in 5 kleurendruk 
op stevig ivoorcarton 

met Cartonnen omsiag en linnen rug. 
op Schaal 1: 500.000 
in totaal 9 aansluitende kaarten compleet bijgewerkt, en 
waarin opgenomen: 

alle berijdbare wegen 
Kilometerafstanden van plaats tot plaats 
Hoofd-Afstandstabel voor grootere afstanden 
Bergen en plaatsen met hoogte-cijters 
Spoorwegen, Vliegvelden, Ondernemings - fabrieken 
Pasanggrahans en vele aanwijzingen voor toerisme. 
Verkrijgbaar bij de Ked, Snelpers. 

Sa —...———.ald   

  

ADVERTENTIE TARIEF 
GEWONE ADVERTENTIE : 

1 maal pl. f 0.25 per regel. 2 maal pi. ! 0.20 per regel 
4 maai plaatsen ! 0.15 per regel. 

2.9. kleine aankondigingen f 1.- per plaatsing. 
Abonnements advertentie gereduceerd tarief. 

LOSSE ADVERTENTIEN BIJ VOORUITBETALING. 

23e Jaargang 

  

  

Wat! In klacht? 

Middernacht ? 

Geen bezwaar! 

Wij staan klaar! 

RADIO-GOLDBERG 
Java's Grootste Dag- en Nacht 

RADIO-SERVICE. 

Radio-Goidbergs 
Hooftdstraat 51 — Kediri Tel. 70 

Residentslaan 37 — Madioen -Tel. 110 

VENDU. & COMMISSIEKANTOOR VH BRANTAS 

Telefoon 250 J.G.W. DEKKERS 

  

Op 25 September 1940, 
WelEd. 

Hoofdstraat — 

een 

— KEDIRI — 

VENDUTIE 

Ter 
Overname gevr. 

baby WEEGSCH AAL. 

ten hvize van den 
Heer A. Heybroek 

Kediri, van meubilair 

  

  

   
    

    
     

        

STADSGEMEENTE KEDIRI. 

  

MUTATIES in de Europeesche en met hen gelijkgestelde bevolking 

van de Stadsgemeente Kediri in de maand AUG. 1940 

Gevestigd : Adres : Aangekomen van : 
  

Tb. T.J. Duyodam 

Mevr. L. Simon geb. Gerards 
Mej. P. Neunaber 
Mej. A. Ch. C. Haagsma 
Mej. E. A. Corbet 

Mej. R.K. Nooy 
U. P.S. de Winter 

L. H. Groeneveld 

L. S. B.G, Harmsen 

Madjevang 5 
Tirtostraat 79 

TIosulindestraat 

Hotel Riche 
Klentengstraat 83 

Ringinsirah 
Madjenang 4 
Potjanan 3 

Balowerti 41 

Blitar, 

Bima. 
Bojolali 

Delft 

Madioen. 

Tjilatjap. 

Wilangan. 
Poerwokerto. 

Watamrpone (Celebes). 
  

Vertrokken personen : Adres : Vertrokken naar: 

  

L. E. Bal 

J-J. Cb. Everbardt 

Ir. W.L. Begemann 
H. B. Goudman 

Mej. P, Neunaber 
W. A. Minderhoud 

A. H.G. Ungerer 
F. H. Groeneveld 

Cb. Robinson 

Mej. M.L.M. ten Broek. 

Madjenangkl. 
Balowerti 19 

Madjenang 

Ringinsirah 
Iosulindestraat 

Bandarlor 4 

Balowerti 41 

Dandanganstraat 
Modjoroto   Dandanganstraat   

Soerabaja. 

Toeloengagoeng. 

Soerabaja. 

Soerabaja. 
Bojolali. 

Biodjai (SOK.) 

Bandoeng. 

Soerabaja. 

Paree. 

Ond. ,,Bogo-Prada”.



    

  

      

  

| De oorlog ter zee in alle grimmigheid. 

RICHE THEATER 
Heden en Morgenavond 

Metro grootste duikbootenfilm ter Zee 
(1 Hell Below 

met ia de hoofdroiles ROBERT MONTGOMERY — ROBERT YOUNG — MADGE EVANS e.a. 
| bekende sterren, Een film, die U toont, het kolossale gevecht van een onderzee#r tegen vliegtuiger,— De 
aanval met dieptebommen op een onderzeesr. Hoe een onderzeeer een mijnenlegger in den grond boort — 

»HELL BELOW"” de film die niemand' missen mag! 

Donderdag 26 t/m Zaterdag 28 Sept. 
| Het Franschz Meesterwerk van de eerste orde 

ee Emigrante” 
met de Franscbe filmsterreo, EDWIGE FEUILLERE — JEAN CHEVRIER — ev.a. 

(Helden der Golven) 

  

Een film met 
sfeer, spanoiog en sterke actie — van felle passies, haat en afjuost, doch ook van een alles trotseerende 
liefde ! 

Een roep bij Pers 
Een film die ieders bewondering afdwingt. 

en Publiek: 

  

  

L' Em'grante, de mooiste, nobelste en 
film van den laatsten tiid. Van 't begin tot eind bewondert mena bet prachtige spel van de beroemde en 
bekoorlijke Edwige Peuillere. 

Komt allen deze mooie Fraoscbe film zien ! 

MAXIM THEATER 

indrukwekkendste 

  

  

cen Western, die niet teleurstelt. 

  Een mooie en zeer 

rige filmloopbaan. 

  

interessaote film, 

(De Schoone Leugen). 

Woensdag 25 en Donderdag 26 Sept. 
Wederom komt het beroemde trio, de 3 musketiers in 

sRiders of the Biack Hills” 
Een nieuw avonturenverhaal, frisch eo actievol als aitijd. Een gebeel nieuw gegeven en ongetwijfeld 

Beter dan alle voorgaande Cowboy:lilms van deze 3 musketiers. 

Vriidag 27 t/m Zondag 29 Sept. 
66 Paumount soatone! insk sINO Magnificent Fraud 

met sterren als AKIM TAMIROFF, de man met de duizend gezichter — LLOYD NOLAN—MARY 
BOLAND — PATRICIA MORRISON — STEFFI DUNA e.a. 

die ongetwijfeld in ieders smaak zal vallen. 
begin tot eind op zeer vlotte wijze gespeeld en laat den toeschouwer den beroemdea Akim Tamiroftf 
zien in zija rol van Dictator van Sar Cristobal, de kracbtigste en meest dramatische rol sinds zijo largdu- 

Deze film is van 

  

ad. 
£110.— en valschheid in gescbrifte ten 
van een bedrag aan contanten 

nadeele van S., won. te Paree. 

Door de politis werd aangehouden 

de persoon van L., won. te Ngadisimo, 

verdacht van diefstal van 5 zakken-koffie 

tw. f 55.— ten padeele van T. T,, 

won. te Djagalanlor. 

S., won. Singonegaran doet aangifte, 

terzake diefstal van diverse goederen !. 

w.v. f 0.70. 

Dcor de politie, werd aangehouden 
de persoon van M., won. te Singone- 

gara», verdacht van diefstal van 5 pand- 

brieven vermeldende, ingebrachte goe- 
deren ter gezamenlijke w. v. f 1.45 ten 
nadeele van J., won. te Singonegaran. 

K., won. te Watoedandang doet aar- 
gifte, terzake diefstal van eeo rijwiel 
uw.v. f 4.— hetwelk onbeheerd voor 
de toko ,,Paris” aihier was geplaatst. 

  

Het vieze mannetje 
Goebbels. 

Overwerkt zich...... 
  

Ht afschuwwekkende stukje menscb, 

dat naar den naam van Goebbels luis- 

tert, liegt — het is overbekerd — z00als 
wereld heefr 

Hij heeft het al sinds 
nog nooit iemavd ter 
kunnen liegen 
vele gedaan — booze jaren tongen 

beweren al sedert zijo eersten luier — 

  

en slechrs terwille die kunst om 

200 te liegen, mag hij met Hitler en 

diens trawanten meeloopen. 

Desalniettemin — z00 vervolgt W.N. 

Ewer, de 

van de ,,Daily Herala” — is het 
diplomatieke correspoodeot 

van 

zelfs wel v betee- 

  

belang, misschier 

  

kenis, dat bij juisi nu over tijd werkt 

  

Over de geheele wereid—letterlijk 
van China tot Peru — trach: hij nu al 

sinds velz weken de meschen te doen 

grloover, dat de oorlog ten einde is. 
Dat Ergeland zieltoogt en gereed is 

zich over te geven. Es dat Hitler heeft 
gewonnen, 

Wanhopiye poyingen stelt hijin het 

werk om dit alles inyang te doen vinden 

in Europa (zelfs ia Duitschland.......), 

Ant, in Afrika ea in Amerika. Hij 
gelooft zelf niet, dat hij de Auscralizrs 

ervan zal kuooen overtuigeo. Maar 
voor de overige werelddeelen heeft bij 

goede hoop. Ev bij dot in elk geval 

hard zijn best. 

Oude techniek 

Begin Augustus heefr zijn radio de 
wereld (in bet bijzonder Europa en het   

Verre Oosten) verteli, dat volgens den 

Londenscben correspondent 

"Chicago Daily News” Southampton's 

haven volslagen verwoest was. 

van de 

Nuisecbter het gekke, dat hetgeen 

bedoelde correspondent dien dag aan 

zija blad had geseind — de intelligente 

leugenaar Goebbels vergeer, dat zuiks 

bijzonder gemakkelijk is te controleeren 

— een tikkeltje anders luidde. Hij bad 

zelfs den naam Southampbton in het 

geheel niet genoemd. 

Bedoelde correspondent bad juist 

verteld, dat hij zich er persoonlijk van 

bad kunnen overtuigen. dat de Duitsche 

bombers met 

waren geslaagd ook maar een enkele 

al bun raids er niet in 

haveo, aerodrome, scheepswerf of mu- 

nitie-depot ernstig te treffen. 

Zij hadden, al metal, net kans gezien 

een fabriek gedurende 24 uur stil te 

leggen. Meer niet. 

Dat seinde bedoelde correspondent. 

Maar broeder Josefina Goebbels ver- 

langt er ontzettend naar de wereld te 

doen geloover, dat Engeland op de 
koie&n ligt, 

laatsten adem uit te blazen. 

Het 

trachtea veld-, lucht- en zeeslagen te 

en, op het punt is den 

is zijimn oude techoiek om te 

wionen metbluf en intimidatie. Anders 

krijgt bij van baas Hitler niet te eten. 

Hj tracbt werkelijk vurig de Ame- 

rikanes te overtuigen, dat zij er heele- 

maal viet goed aan doen de Britten 

te helpeo. 

Hij tracbt het kieine restantj:: Euro- 

peesche neutralen dag ir, dag uit te 
Overtuigen, dat Duitschland heeft ge- 

doen 

zich maar bij het moordenaarseregiem 

triomfeerd en dat zij dus beter 

aan te siwten. 

Hj tracht de Japanners te overtuiger, 

dat, wanneer zij op cen winnend paard 

weddeo. zij Hitler 

nemen ...... 

wilen moeten 

Aileen om de Iraliasen behoeft bij zich 

Mussolini 

nauwgezet 

niet te bekommeren, want 

doet precies eo heel 

Hitler hem ordonneert. Het eenige, dat 

hem van het land der macaroni hindert, 

is dat hun propaganda soms even bard 

wat 

vermag te liegenen dan Britscbe sch- pen 

in de Middellandsche Zee laat torpe- 

deeren, welke reeds eenige wekem te- 

voren door Goebbelsin de Noord Zee 

totzinken werden gebracht..... Terwiji 

die schepen dan, — en dat is hetergste 

— kort daarop plotseling weer van 

den bodem der zee omhoog schieten 

en Duitsche of Italiaaosche convooien 

uit eikaar siaa».   

Vadertje Stalin 

Nu is bet ondanks dit alles wel leuk 

deze leugeopropaganda van Goebbels 

af en toe eens wat van naderbij te 

bekijken. Want bij zegt daarbij, vaak 

dingen, welke hij beslist anders moet 

bedoelen. 

Het moeilijke voor dit mannetje met 

zeer beperkte denkvermogens is, dat 

hij moet doorgaan met bet vertellen 

van verscbillende verhaaltjes aan ver- 

scbillerde menschen. En om dat alle- 

valt 

feiteliiken analphabeet niet mee. 

maal te onthouden, voor een 

Hij bad bijv. eens cen uitgebreid 

relaas over documenten, welke bij in 

cen trein in Fraokrijk had gevonden, 

waarmede hij Ruslaod wilde overtui- 

gen, dat Rusland's werkelijke, onver- 

zoenlijke vijand Kogeland was en dat 

een Duitsche overwinning het eenige 

is, dat Rusland veilig kan stellen... 

Maar beelanders klinkt het verhaal, 

dat bij de lucbt bet 

Nabije evo bet Verre Oosten. 

Aan de Balkans vertelde hij 

volgende : 

inslingert voor 

ber 

»Voor jullie 

uit Rusland. En gij koestert achter- 

docht Duitschland, 

alleen, bondgenooten 
zija van de Russea. Ju lie deckt zeker, 

dat, omdat Hitler Stalin Kareli&, Est- 

land, Letiand, Lithauen en Bessarabit 

heefr 

vrienden zijo ? 

»Niks hoor. Ooder ons gezegd en 

gezwegen: wij houden 

whisky voor den gek, 

vroeger de Engelschen 

dreigt allsen gevaar 

tegen enkei en 

omdat wij de 

laten inpikker, hij en Stalin 

die bols-en- 

net als wij 

te Miirchen 

voor het lapje hebben gehoudeo. 

»We bouden ze aan bet lija:je. Nog 

een maand of twee, dan hebben wij 

met Engeland afgerekend, en dan komt 

Rusiand wel aan de beurt. Maak juliie 

jz maar geen z0rgen. 

Denk ciet, doter iets straks in staat 

zal zijo onze gepantserde divisies tegen 

te houden, als zij door Moskou op- 

rukkeo. 

Jullie daar op dea Balkan, vergeet 

toch niet, dat wij de groote verover- 

aars zijo, heel Europa ligt bijna aan 

Onze voeten, Engeland soakt paar adem, 
Ruslaod staat al op de bon. 

Stel vooral geen vertrouwen in Sia- 
lia en zijo Komintern en zijo Soviets 
en al dien bumburg meer. Wij was- 
schen dat alles straks wel schoon. 

Kwestie van tactiek, meer niet. 
»Wij zijn groote overbeerschers der 

wereld, houdt ons maar te vriend en 
jullie krijgt cen hemel Op aarde. 

  

  

Apropos, nu we toch zoo gezellig 

zijo, je moet ons 

gauw aan wat graan, olie, wat veten 

aa0 het smoezen 

nog een paar 

helpen. Je kunt ze beter nu afstaao, 

nu wij e'kaar zoo goed begrijpen. 

Denk vooral niet, dat Stalin jullie 

redden, als wij met de 

van die kleinigheden 

zal kunoen 

Britten hebben afgerekend”. 

En aan de Japanners. 

Tokio, Osaka, Yokohama, enz. kre- 

gen het volgerde op de nuchtere maag 

te verstouwen : 

»Luister, charmante 

het land der Rijzende Zov. Maak je 

maar geen kopzorgen over onze over- 

eevkomsten met Rusland. Dat is niets 

anders dan tacriek, wij, 

vrienden van 

nazi's zijo in 
Werkelijkheid de doorgefourneerde vij- 

anden der communisteo. 

Het anti-Komintern Pact boudt zich 

nog prachtig, dz 

van ,Mein Kampf” eveneens. 

origineele uitgave 

Help ons nu maar gauw met onzen 

oorlog tegen Engeland, daa helpen wij 

juilie straks tegen Moskou. Zoodra wij 

Bcitten 

hebben gemaakt, gaan we samen naar 

samen de een kopje kleiner 

bet Kremlin. Zeg maar vast, welk deel 

vas Rusland jullie bet liefst wil: heb- 

bzo. Dan kunven wij het vast opne- 

men in de opnieuw verbeterde beurt- 

vitgave Iijfboek. Jullie 
weet, wat daarin staat, gebeurt ook. 

Wij wenschen voor ons de Oekraie- 
ne en den Kaukasus. Zullen wij voor 
jullie Mongoli& en Oost Siberia reser- 
veeren? Zeg het maar gerust, het is 
heusch niet onbescheiden.”" 

van Hitler's 

  

  

Het gif der Borgia's. 

En z00 ratelt deze menschelijke slang 

verder, onophoudelijk, alsmaar trach- 

tende de geheele wereld te beduvelen 

. van China tot Peru. 

Allemaal even koap, allemaal even 

ingenieus. Er mankeert alleen &€n ding 

aan: alles hanyt af van het opdringen 

aan de wereld van de overtuiging, dat 

Duitschlind balf Augustus met Enge- 

land gereed zal zijn. 

En de mogelijkheid bestaat, dat beel 

spoedig hier en daar iemand voor zich- 

zelf begint te gelooven, dat dit alle- 

maal snoeverij is geweest en dat juist 

het omgekeerde gaat plaats vinden.... 

  

Operhartige woorden. 
Opdat de Duce geen onwetend. 

heid zou kunnen voorwenden. 

Eeo zeer populair ea in groote op- 

laag verspreid weekblad, ,,Al 

war", bevatte kortelings een opeo brief 

van den hoofdredacteur Fikry Abasa 
(een nationalistisch lid van de Egyptische 

Kamer van Afgevaardigden) aao Mus- 

solizi. 

Mussa- 

Na te hebben gewezen op dejaren- 

lange vriendschappelijke 

schen Egypte en Engeland, hetgeen 

Britsch-Eayptiscb 

Verdrag en na met klem te hebben 

betooyd, dat het Oosten niet, in tegen- 

stelling met eckele Westersche landen 

relaties tus- 

culmineerde in het 

die verdragen als vodjes papier be- 

schouwen, de gewoonte heeft zijn ver- 

plichtingen te 

scbrijver woordelijk het volgende: 

verzaken, verklaart de 

  

Aftdeeling Radio 

    Radiogramofoon 601 A. 

Fa. yan WINGEN. 

Uw Radio Defect? 

Bel op Kediri 13! 

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

door zijn wij in staat om 

zelfde dag, 

radiotoestellen op de- 

dat ze bij 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 .,SC(HRAUWEN“ 
KEDIRI 

MULOWEG / MADJENANG 
Telefoon Ked. No. 225 

  

WATES 

PERCEEL-PAKISSADJI 

Levert versche volle melk. 

Karnemelk, Yoghurt, 
Room en Boterolie 

Prima kwaliteit, 

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

ter plaatse 

Beleefd aanbevelend 

L. H. SCHRAUWEN. 

 



  

— 

.Egypte wenscht niet uit deze gigan- 

tische worsteling, waarin elke code 

van eer door de as-mogendheden werd 

gevioleerd, te voorschijn te komen met 

de reputatie een vriend io den rug te 

hebben gestoken of zichzelf te hebben 

onteerd door de overeenkomsten niet 

na te komen. 

»Weest ervan verzekerd, waarde Duce, 

dat zelfs het denkbeeld om deloyaal te 

zijn jegens Engeland nooit bij ons is 

opgekomen es indien Uwe propaganda- 

agenten bet tegendeel mochten hebben 

beweerd hebben zij Uw eenvoudig 

misleid, zooals U zelf zoovelen reeds 

hebt misleid. Zeer zeker be'.oeven en- 

kele punten van het verdrag in kwestie 

herziening, doch daarvoor is het thans 

niet de tijd en de Egyptevareo zijo, 

waar zij met Engeland te doen bebben, 

Overtuigd, dat alles uiteindelijk tot aller 

voldoening zal worden geregeld. 

»Begrijpt dus, dat Egypte er nooit 

Over zal denken om de alliantie met 

Engeland te vervangen door een ver- 

drag met welke andere mogendheid mo- 

gendheid ook. En indien zij zu!ks al zou 

doen, z0u bet zeker niet zijn met het 
land, dat als zijn voornemen heeft aan- 

gekondigd om het Romeinscbe Ke'z:r- 

rijk te herstelleo, met Egypte en den 

Soedan binnen zija grenzen, bet land, 

wiens impzrialistische methoden bees- 

tachtig wreed ziju geweest en wieos 

iowoners dermate arm zijo, dat zij elk 

veroverd gebied ten eigen voordeele 

exploiteeren. 

»Dz bezetting an Kasala werd be- 

schrever als te zijn van geeno strateg'sch 

belang, doch lzat mij U de verzekering 

geven, dat elke actie zijdens de Italianen 

tegen dea Soedan als cen daad van 

vijandschap jegens Egypte zal worden 

beschouwd. 

»Geloof mij, Egyptenaren zijn intel- 

ligeot en zijlaten zich niet om den tuin 

leiden door de vertelsels van Rome- en 

Bari-Radio. Zij zijo oiet kort vav me- 

morie en zija niet blind ten aanzien van 

hetgeen in Lyb:& is gebeurd 
»Doet wat U wilt. maar blijf ver van 

de Egyptische greozeo, want Egypte is 

zeer moeilijk te overwinnen en elke 

poging tot invasie zo0u resulteerea in 

een als K&3 mav opstaan van de gan- 

sche natie om haar grond te verdedigen. 

»Laat U niet misleiden door Uw 

agenten, die immers voortkomen uit Uw 

ecigen school, waar bet verkrachteo van 

de waarheid geldt als het hoogste ge- 

bod”. | 

  

Vichy en detresse. 

Frankrijk en Spanje. 

Zooals gezegd, wat daar alles ge- 

schiedt, is weinig duidelijk. Wat er 
wel duidelijk aan is, zullen we hier 
trachten weer te geven. 

Duitscbland legde Vichy op zeer 
veervolle” wijze een schatting op, be- 

doeld tot onderhoud van het bezet- 
tingsleger. Het bedrag is fabelachtig 

hoog. 20.000.000 francs per dag is 
voorwaar geev peulschilletje. Dit be- 

drag zal moeten worden opgebracht 

door de Fransche burgerij, d.w.z., dat 
zij in den een of anderen vorm aan 

belasting moet worden opgebracht. De 

groote geidbonzen kunnen het heel 
gemakkelijk betaleo, want zij heulen 

met den vijand, profiteeren van den 

oorlog. De kleine mao echter zal wel 

zeer spoedig zijo ,au bout de son por- 

temonnaie”, en dat is dan io zekeren 
zio gunstig, want dat zal hem des te 

sneller brengen op den weg van ver- 

zet. Frackrijk kan dat niet opbrengen. 

Het zou nog gaao, wanneer de uitge- 

strekte overzeesche gebieden zouden 

meebetalen, doch dat zulks thans 

geschiedt, lijkt weinig aaonemelijk. 

Nu kan men twee dingen veron- 

derstelleo. Of het Derde-Rijk blijft de 
zaak op de spits drijven, m.a.w. blijfc 

het geld opeischen vao Frankrijk, dat 
tot betaling niet instaat is en dus die 

betalingen zal staken, of wel de Duit- 
scher bindt in, mindert zija eischen, 
zulks compenseerend met nog grooter 

iovloed in het bestuur van bet onbe- 

zette deel van Frankrijk. 
Dat de Duitscher zoo ontzettend 

dom z0u zijn om "« cerste te doen, is   

—aa 

mogelijk. Zooals wij al meer scbreven, 
Duitschland heeft nu eenmaal een goe- 

de flair om de domste dingen te doen 

op de voor Duitschland meest onge- 

legen oogenblikken. 
Dom is het. Immers als zij alles op 

alles zetten en Franrijk nict meer be- 

talen kan, zal het Frankrijk zeker ver- 
der bezetten. De eerste echter die weet, 

dat de betaling niet zal geschieden is 
Fraokrijk, zoodat er alle tijd is om alle 

maatregelen te treffen de weerbaarheid, 

welke nog ia Fraokrijk aanwezig is, op 
tijd te doen vertrekken naar elders. 

M.a.w. Frankrijk zaler dan voor zorgen, 
dat de nog aanwezige vloot en even- 

tueel de luchtmacht, cen groote massa 

Oofficieren en manschappen over zal 

brengeo naar bijvoorbeeld Algiers, Tu- 
nis en Marokko. Alsdan zal Afrika 

voorzien worden van een enorm leger, 

Wwaartegen het voor de Italiasen kwaad 
vechten zal zijo. Des te wraakzuchtiger 
zal dit Isger thans zijuna alle geleden 

smaad en vernedering en het den Ita- 

lianen duchtig betaald zetten. 

Als dus Duitschland door bet staken 
der Fransche betalingen tot verdere 

bezetting van het nog onbezette deel 
van Frankrijk mocht besluiten, zal dit 

voor ons gealliderdem en vooral voor 

De Gaulle van ongelooflijk voordeel 

zijo. 
De veronderstelde tweede mogelijk- 

heid iser oatuurlijk ook nog. Mochten 

de Duitschers aldus besluiten, dao zullen 
den Franschen weinig mogelijkheden 

gelaten worden op tijd naar elders te 
vertrekken, eventueel de vioot en de 

luchtmacht tijdig naar veiliger oorden 

te dirigeeren. 

Het geheimzinnig smaldeel. 

Er zija niet de minste aanwijzingeo, 

dis er opzouden wijzen, dat reeds een 

stroom Franschen gaan in de richting 

Uiteraard wordt, 

z00 zulks momenteel toch geschiedt ge- 

heim gehouden, doch een 

hebbelijk massa-transport kan aan het 

wakend oog der Britten 

onstnappen. Zij weten zulks momentee! 

dus reeds Ook voor 
het uiterst belangrijk deze wetenschap 

stipt geheim te houden, 

het wereldkundiy maken den vijand 

slechts zoude waarschuwen, 

van Fransch-Afrika. 

eenigszinsg 

nauwelijks 

hen is precies, 

waar immers 

bovenstaande 

omtrent het 

Ia verbaod met het 

valt ook de prognostiek 

passeeren van een geheimzinnig kop- 

peltje oorlogsschepen door de straat 

van Gibraltar, wel binoen de moge- 

lijkheden van den aandachtigen be- 

schouwer. 

De schepen passeerden zonder 

eenigen hirder te ondervinden de 

straat van Gibraltar. Wij zien inder- 

daad den Brit 
elk geval 

als gentlemen, maar 

toch ia niet als oorlogs- 

philavtroop. De Britten moeten dus 

gegronde redeoen gehad hebben om 

de Fransche schepen te 

laten passeeren. Dat die goede reden 

zou bestaan dat 

een eventueele beschieting den geal- 

liderden de woede van her 

deel van Frankrijk 

hals balen, 

Deze verscheidene malen 

ongemoeid 

in de overweging, 

onbezette 
zouden op den 

is niet te aan nemen. 

io de tele- 

grammen opgegeven reden is weinig 

steekhoudend, ,,War is war”. De ver- 
nietiging van de hoofdmacht van de 

Fransche vloot te Orao, was iets ont- 
zettends voor elken rechtgeaarden 

Franschmar, doch heeft 

verhinderd, dat De Gaulle zija leger- 

macbt verder aanzienlijk kon uitbreiden, 

heeft niet verhinderd, dat sedert dien 

zulks niet   
Beveiligt U tijdig !! 

Wij leveren : 

  

  

vele Fransche gebieden zich hebben I 

geschaard onder de vaan van De Gaulle, 

DeFranschen in bet onbezette deel van 

Frankrijk hebben een positief en nega- 

tief oorlogspotentieel van nu!, zoodat 

daarmee geen rekening gehouden be- 

hoeft te worden. Het ongehinderd pas- 

seeren wasreeds geheimzinnig genoeo, 

doch nog gebeimzinniger was bet feit, 

dat dit smaldeel nergens naar toe scheen 

te zijn gevarep,en verdwenen is gelijk 

de schim vao den Vliegenden- Hoilan- 

der. Wij zija echter nog steeds in de 

twintigste eeuw, 20 deze twintigste 

eeuw is zoo weinig plaats voor roman- 

tisch schimmeospel, dat wij oatuurlijk 

Diet aannemen, dat die schepen inder- 

daad verschimd zijo. 

Wordt vervolgd. 

  

Een nieuw 
Sportterrein. 

Het vieuwe sportterrein aan den 

Muloweg, het Prinses Juliana Jeugd 
Sportterrein, is dezer dagen in gebruik 
genomen. 

Ia het begin van dit jaar heeft het 
gemeentebestuur zich tot het bestuur 
van de Prinses Juliana Jeugdstichting 

te Batavia gewend met 
om subsidie te mogen ontvangen voor 

de inrichting van een sportterrein voor 

de scboo'j ugd. De Juliana 

Jeugdstichting werd in het jaar 1937 

opgericht door de leden van bet uit- 

voerend comit€ voor de aanbieding 
van een huwelijksyeschenk aan Prirses 

Juliana. Het doel van deze stichting 
is de bevordering van de lichamelijke 
en zedelijke ontwikkeling en ontspan- 

sing van de Indische schooljeugd van 

alle rassen. Een bedrag groot f 48000, 

dat na aankoop van eeo huwelijksge- 
schenk overbleef, is als werkkapitzal 
aan deze stichting geschonken. 

In verband met het feit, dat de 
sportbeoefening onder de schooljeugd 
hier ter stede steeds toeneemt (de 
gemeente telt 29 scholen voor wes- 
tersch lager onderwijs, vervolgscho- 
len en voiksscholen met een totaal 
aantal leerlingen vaa ongeveer 4500), 
heeft de gemeente in het jaar 1938 
een stuk terrein ter opperviakte van 

21000 m? in beheer aangevraagd. Voor 
bet opboogen en egaliseeren van dit 
terrein, dat geheel bestemd is voor 
sportbeoefening door de schoolkinderen, 
is van gemeentewege reedseen bedrag 
van f 400,— uitgegeven. Voor het 
Omrastereo met prikkeldraad, waarvan 
de kosten ongeveer f 450,— bedroe- 
gen, ontbraken echter de middelen. 
Eevigen tijd geleden ootving bet ge- 
meentebestuur bericht, dat de Prinses 
Juliana Jeugdstichting bet ootbrekende 
bedrag ad f 450,— beschikbaar stelt. 

Er is cen commissie van beheer in- 
gesteld, die het contact met voornoem- 
de stichting bewarer, terwijl bet 
sportterrein den naam heeft gekregen 
van Prinses Juliana Jzugd Sporiterrein. 

  

het verzoek 

Prinses 

  

    £ e, 

HERWAMLE BEKEWOWANNG 
— 

Verkiezing van leden voor 
den Provincialen Raad van 

Oost-Java. 
De Gowverneur van Oost-Java 

maakt ingevolge het bepaalde bij arti- 

kel 49 der Java-Provincie-Kiesordon- 
bantie (Staatsblad 1927 No. 528 jo. 
Staatsblad 1929 No. 488) bekend. 
Ten dat de 

lieren voor de opgaven van 
cerste: formu- 

candidaten voor bet lidmaatschap van 

den Provincialen Raad van Oost Java 

van Woensdag den 18 Septem- 

ber 1940 af tot op den dag der candi- 

daatstelling kosteloos verkrijgbaar zullen 

zijn ten kantore yan de Voorzitters der 

Regentschaps- en Stadsyemeenteraden 

en van de districts- en onderdistricts- 

  

hoofden : 

Ten tweede: dat de candi- 

daatstelling voor her lidmaat 

schap van den Provincialen Raad van 

Oost-Java za. plaats hebbern op Do n- 

derdag den 3den October 1940, 

Ten derde: dat 

zal plaats hebben op Donderdag 
le stemming 

den 24en October 1940, 

Ten vierde: dat d” uitge- 

stelde vergaderingen, be- 
doeld bij artikel 22 der Java-Provircie- 
Kiesordonsantie,  zoonoodig — zullen 

worden yehouden op Vrijdag den 
25 October 1940, 

Soerabaja, 2 September 1940. 
De Gouverneur vnd, 

Van der PLAS. 

  

  

Pas ontvangen 
W ollen artikelen 

Wollen Jumpers | Wollen Sokken 
» Jassen » Broekjes 

1 Vesten 2 Baby 

» Mutsen » Mantels 

  

  

t 

Brei katoenen 

    

en Haak pennen 
MIYAKO 

Te'. No. 29 Kediri. 

  

an aa 

Radioluisteraars, 

wordt lid van den Bond 

  

van Radioluiste- 

raars in Nederlandsch-Indie (B.O.R.A.N.I.) 

U dient daarmede Uw eigen en het 

algemeen belang. 
Inlichtingen bij den Secretaris, 

J.P. Coenweg 27. 

  

Batavia - C. 
  

  

  Oo 

VERBANDKISTEN 

RESIDENTIE APOTHEEK KEDIRI 

| 

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

| 
| 

| 
TELEFOON No. 52. 
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PROTESTANTSCHE KERK 

Hollandsche Kerkdiensten. 

29 Sept. '40 Paree 

Blitar 

Semanan an aa as En EN 

Malcische Kerkdienst. 

9u.v.m, 

6u,o.m. 

H. B. Matulessy. 
29 Sept. 40' Madioen 10.30 u. v.m, 

Ngawi 4 uu. nm 

2 Oct. 40' Kediri 6.30 u. n.m. 

Voor Zending. 

J.W. Rumbajan. 

NN   

GOST - JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEN. 

lederen Zondag, 9 uur v.m. 

Te Kediri (Baioewertistraat), Blitar, 

Toeloengagoeng, Ngandjoek, e, a., te 
Paree 7 30 uur 9. m. 

ma 

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Zond     

le H 

2e H 

Lot 

Mis 

5 7.30 uur v. m. 

  

6 uur 

  

v. m. 

  

5.30 uur » m. 

te Bi 6 uur vm. Stille H. Mis 

1.30 uur v. m. — Hoogmis 
5.30 uur n.m. Lof 

  

th. Javanen 6 uur n.m. 

PETROMAK COMFOREN. 
Wij ontpakten zoojulst 

  

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 
COMMISSIONNAIR 

  

E NDUHOUDER 

UBELMAKER 

TRANSPORT ONDERNEMINC 

KED g C4 — Te v 

Mooie huisvendutie. 
Vrijdag 27 September 1940, 

v.m. 9 uur 

WelEdelen 

JW. LEEFLANG. 
Gep 

Madjenang — Kediri. 

ten huize vay den Heer 

planter 

GAAT HET OM 
DRUKWERK ? 

De Kedirische Snel- 

pers Drukkerij drukt 

    

immers beter, netter en 

goedkooper. 

Vraagt offerte bij de Ked. 

Snelpersdrukkerij ! 

U verbindt zich   tot niets! 

   



  

Buitenlandsch overzicht overgenomen uit het Soer. Hbid. 

PACT MET JAPAN GESLOTEN. 

  

»Nieuwe vriendschappelijke Fransch-Ja- 
pansche 
Oosten” wordt als 

samenwerking in het Verre 

reden voor sluiten 

van pact tusschen Japan en Frankrijk 
genoemd. Welke concessies Japan 

verkreeg, wordt niet gemeld. 
  

  

Gevecht aan de grens. 

Vicby, 23 Sept. (Reuter). Het pact 

van bases voor 

Fransch- 

»voor de vorming 

nieuwe  vriendschappelijke 

Japansche samenwerking in bet Verre 

Oosten”, 
Indo-China waarborgen aaaboden in 

waarbij de Japanoers aan 

ruil voor bepaalde militaire faciliteiten, 

welke laatste verleenbaar zouden zija 

zonder nader uitstel, is tot stand ge- 

komen. 

Het uitgegeven communigu& ver- 

klaart dat de besprekingen den 2isten 

werden hervat, en voortduurden tot 

het teekenen van de overeeokomst op 

den 22sten. 

Decoux verklaarde dat de overeen- 

komst overeenkomstig de ,realistische 

politik" is en hij verzocht den Franschen 

en lodo-Chineezen om ,,goed begrip, 

kalmte, geestkracbt en discipline” te too- 

nen. Tevens verklaarde hij dat Japan 

ermede accoord ging Indo-China's inte- 

griteit en Frankrijk's souvereiniteit te 

erkennen, 

Grensincident, 
Nadat de overeenkomst reeds zou 

zijn geteekend, trokkeo Japansche 

troepen van Kanton in de nabijbeid 

van Tonkia de grens van Iodo-China 

over. Zij raakten siaags met Indo- 

Chineesche troepen eo aan beide zij- 

den werden verliezeo geledeo, 

Vandaag zou zich een Fransch 
boofdofficier naar de plaats van het 
treffen begeven ter regeling van bet 
incideot. 

  

Erankrijk. 

Incident in Middellandsche Zee. 

Vichy, 22 Sept. (U.P.) De autoriteiteo 

te Vichy spraken het bericht tegen, 

dat een zeeslag zou hebben plaatsgebad 

tusschen Engelsche en Fransche oor- 

logsschepen ter hoogte van de Afri. 

kaansche kust. 

Zi verklaarden dat drie Fransche 

oorlogsscbepen, afkomstig van Dakar, 

trachtten naar Libreville, aan de kust 

van den staat Gabon,in Fransch Egu- 

atoriaal Afrika, op te'stoomen. Britsche 

oorlogsschepen vingen de'drie Fransche 

cenheden echter op en dwongen baar 
naar Dakar terug te keeren, hetgeen 

z0nder incident gescbiedde. 
In welingelichte kringen' wordt ver- 

klaard, Fransche 

oorlogsscbepen uit Dakar kortgeledeo 

dat een contingeni 

aldaar arriveerde met nog drie andere 

oorlogsschepen, afkomstigvan Toulon. 

Itali€. 
  

Itali8 en Syrig. 

Turkije waakzaam. 

Istanboel, 22 Sept. (Reuter). 

De nauwgezette aandacht, waarmede 

de voortdurende versterking der Itali- 

aansche missie in Syrit wordt gevolgd, 

ram nog toe Coor de aankomst van een 

nicuwe, van 9 Iralianen op weg om 

zich aan te sluiten bij de wapenstil- 

stasdscommissie in Bayreuth. Hun reis 

wekte nog te meer belangstelling met 

het oog op de veelvuldige hier ontvan- 

gen berichten over Ital g's verlangens 

ten opzichte van Syrig. Via Syrig uit 

FEUILLETON 
SPAANSCHE. DUKATONS 

(Spanish Doubloors) 

Uit het Engelsch 

van 

Camilla Kenyon 

12) 

»Dames en heerer, ik drink op de 

gezondheid van haar, die door mal de 

mer op 't oogenblik verhinderd is, iv 

ons midden te ver chijaen — lang leve 

onze lieve vriendir, Miss Harding, de 

pasja de expedi ie.” 

Ia wist nier, hoe ik 't bad: noch in 

haar voorkomen — als 't tenminste mc- 

gelijk is, om bij cea vrouw over een 

pasja-voorkomen te spreken — roch in 

haar manier van doen, had tante Jane 

iets van een pasja. Later, toen ik in   

Irak arriveerende reizigers verklaren, 

dat de Italianen zeer voorzicbtig te werk 

gaan, als gevolg van hun vrees voor 

een opstand door de Syritrs en zelfs 

door alle Arabiereon, wier vijandigheid 

tegenover de Italianen, naar gemeld 

wordt, gestadig toeneemt. 

Rusland. 

Censuur in Rusland. 

De directie van de ,New York Ti- 

mes” ontbult dat het kantoor te Moskou 

van dit blad op 7 September jl. moest 

sluiter, omdat de strengere Russische 

censuur, welkein het begin van dit jaar 

is ingesteld, het den corespondent van 

bet biad onmogelijk maakte nog te Mos- 
kou te werken, aldus leest Aneta in de 

»Sunday Times”. Het bureau vao het 

New-Yorksche blad werd 18 jaar gele- 

den gesticht. 

In het hoofdartikel, dat bet blad raar 

aanleiding hiervan publiceerde, zegt het, 

dat het had gemeend, dat de Sovjets 

uiteindelijk hua druk op de buitenland- 

sche correspondenten zouden verlichten, 

doch dat inplaats hiervan veel strengere 

maatregelen werden genomen, welke 

hun werk belemmerden. Het blad ver- 

k'aart, dat in de toekomstal het nieuuws 

uit Moskou zal worden beperkt tot 

berichten van bet officieele nieuwsagent- 

schap. 

Het blad pub!iceerde tevens een arti- 

kel van zijo laatsten correspondent te 

Moskou, die dit uit 

redactie zond. De correspondent zegr, 

dat de Sovjet-autoriteiten cea strenge 

Bu'garije aan de 

tele- 

buitenlandsche coi- 

Tubbs' 
aaobalingen uit de 

mythologie kennis gemaakt had, be- 

greep ik, dat bij waarschijolijk ,,Parce” 

bedoel had en besloot ik, om 't als 

cec complimentje aan de familie op te 

nemen. Maar voor het oogenb!ik was 

ik te overbluft, om iets te kunnen zeg- 

geo. Gelukkig was Miss Browne iets 

minder gevoelig: met een tegenwoor- 

digheid van geest, die ik tegen wil en 

censuur hadden ingesteld op de 

grammen van de 

andere yevalien met Mr. 

bartstocht voor 

dank bewonderen moest, boog ze op 

kooinlijke wijze 't boofd en zeide : 

»Uit naam van onze lieve, afwezige 

vriendin dank ik u zeer voor uw bar- 

telijk gemc ende woorden.” 
Ondanks de verlangende blikken van 

het beeldige jongmensch en de bijoa 

onweerstaanbare — aantrekkingskracht 
van een groote, mystieke, tropische 
maan, verbardde ik mija hart en bleef 

ik mijo plicht en tante Jane getrouw. 

Ik verschaoste me in baar kajuit, waar 
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respondenten, in bet bijzonder de Ame- 

rikaaosche. Danrentegen waren zij zeer 

voorkomend voor Duitsche correspoo- 

denten, die in het afgeloopen jaar in 

aaotal verdubbeld zijo. De Amerikaan- 

sche correspondenten namen evenredig 

io aantal af. 

Men beweert, dat de telegrammen 

van de Amerikaanische corresponden- 

ten werden achtergehoudeo terwiji die 

van Duitsche correspondenteo werden 

verzonden. Op het oogenblik zija nog 

slechts United Press en Associated 

Press te Moskou vertegenwoordigd 

Amerika. 

Felle reactie. 
Op torpedeeren van kinderschip. 

Washington, 23 Sept. (Reuter). Ken 

golf van afgrijzen en verontwaardigiog 

ging door de Vereenigde Staten toen 

het bericht bekend werd, dat wederom 

cen schip met Britsche kinderen aan 

boord was getorpedeerd. 

Sommige leden van het congres rea- 

geerden op het bericht met uitroepen 

als ,,duivelsch” en .schaodelijk” en 

noemden »krankzinnige 

slager”. 

Overalio New York workt afgrijzeo 

uitgesproken over het optreden van 

Hitler een 

Hitler eco sympatbie met de slachtoffers. 

De bladen verklaren, dat de kleine 

slacbtoffers ,,de beproeving onder de 

oogenals maonen. Zij zongen' toen het 

schip onderging en trachtten degenen, 

die stervende waren in de sioepen, te 

bemoedigen”. 

Zij noemen het gedrag der kinderen 

»wonderbaarlijk” en ,,prachtig”. 

De bladen publiceeren de berichten 

over deze vieuwe wardaad van het 

Nazi-beest onder koppen als: ,,Sub 

marive sinks mercyship”. 

De Londensche correspordent van 

de Associated Press bescbrijft het moe- 

dige gedrag der kinderen, toen zij op 

ordelijke wijze naar de booten mar- 

cheerden en hua prachtige optreden in 

de sioepen, waar zij ,Roli out tbe 

barrel” zongeo. 

Een telegram van U:ited Press aan 

de ,New York Times” zegt, dat de 

kinderen absoluut wonderbaarlijk waren 

en elk bevel, dat hun werd gegeven, 

stipt opvolgden. 

De Londensche correspondent van 

de ,,New York Times” verklaart, dat 

het tot zinken brengen van het schip 

geen invloed zai hebben op de uitvoe- 

ring van bet evacuatie-plan. 

Mexico. 

Aanslag op Cardenas? 

Mexico City, 23 Sept. (Reuter). De 

politie stelt een onderzoek in naar de 

mogelijkheid van een aanslag op het 

leven van Presideot Cardenas naar 

aaoleiding van het op onverklaarbare 

wijze ontsporen vao ecen goederen- 

trein, die slechts enkele kilometers voor 

den trein, waarmede de presideot op 

weg was naar Tampico, uitreed. 

De ontsporing werd ontdekt door 

den ,.loody”-trein, die voor den pre- 

sidentieelen trein uitreed. De trein van 

den president kon op het laatste nip- 

pertje tot stilstand worden gebracht. 

ik een aliergezelligsten, opmonterenden 

avond met 't luisteren naar haar kreu- 

nea en steunen doorbracbt. Ever, juist 

toen ik weg wilde gaan, leek ber, of 

haar interesse io de dingeo ow haar 

heeo wilde gaar opleven. 

op bet oogenblik, toen ik den vaam 

vao Cuthbert Vane noemde. Ze tilde 

haar hoofd van het kussen op en mom- 

pelde, dat hij eem Honorable was en 

dat ze gehoord bad, dat bij veel, al 

was 't dan niet den titel, zou erven, 

en wie weet, als 't de Voorzienigheid 

behaagde 

Het gedeelte van tante Jane's zio, 

dat ze aan wija fantasie overgelaten 
bad, vervolgde me den heelen nachr, 

z0odat ik van niets aoders droomde 
dan van een meneer ia jachtcostuum 

die gebogen over den bals van zijo 
paard achter een groep jachthonden 

aan reed en die telkens, om Apollo 
toch maar den titel en de landgoede- 

Dat was 

  

mean 

Het gedeelte van de baan, waar de 

ontsporing plaats had, was juist ver. 

nieuwd. 

Uruguay. 
  

De nazi-beweging. 

New York, 23 September (Reuter). 

De correspondent van de New York 

Times” te Montevideo meldt, dat 

Uruguay na de arrestatie van 8 Nazi- 

leiders in Uruguay onder beschuldigiog 
van een samenzwering tegen de sou- 

vereiniteit vao den staat voorbereidin- 

gen treft om de Nazipartj voor bet 

forum der wereldopinie te brengen. 

Verscheidene Janden — z00 schrijft 

de correspondent — zija in oorlog ge- 
gaan teneinde te trachten de nazis te 

beteugelen, dcch het kleine Uruguay 

heeft het aangedurfd de partij en daar- 

mede de Duitsche regeering voor de 
rechtbank te dagen. 

De zaak zal worden berecht door 

rechters van het hooggerechtshof, 

aan wie bewijzen zullen worden voor- 

gelegd van een complot om de Nazi. 

heerschappij uit te breiden over het 

Zuid-Amerikaansche vasteland. 
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Palestina. 

Werving in Palestina. 

Terwijl de aanwervings-campagoe 
voor honderden Joodsche jonge man- 
nen aanleiding is inlichtingen ia te 
Wwinneo over de voorwaarde tot dienst- 
neming, verwacht men, dat ongeveer 
100 bunner, of: wel een vierde deel 
van de mannen, die noodig zijin voor 
de Joodscbe compagnie van ,,The 
Buffs”, paar het Joodsche opleidings- 
kamp zullen gaao, dat te Sarafaod is 
ingericht, aldus leest Aneta in the 
»Palestisa Post.” 

Men hoopt dat spoedig nog meer 
recruten gereed zullen zija om naar 
het opleidingskamp te vertrekken. 

Onder hen, die zich vrijwillig heb- 
ben aangemeld bij het kantoor van 
de Joodsche hulppolitie, waar de wer- 
ving wordt voortgezet met de hulp 
van het Joodsche agentschap, bevindt 
zich een aantal maoneo, die te ken- 
neo hebben gegeven, dat zij bereid 
zijo zich aante sluiten bij de Joodsche 
compagnie van bet Auxiliary Military 
Pioneer Corps, waarin nog eenige 
plaatsen kuonen wordeo vervu'd, 

Op dezelfde wijze is te Haifa gevolg 
gegeven aan de oproepen. Velen heb- 
beo zich bij de autoriteiteo voor den 
militairen dienst aaogemeld. Zij, die 
niet voldoende nationaliteitsbewijzen 
konden overleggen, moesten teleurge- 
steld huiswaarts keeren. 
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CARIBONUM producten, z. a. 

Carbonpapier in diverse soorten. 

Sneipers Drukkerii. 

Nog aitiid in voorraad. | 
: 
: 
: 
. 

Schrijf-, vulpen- en stempelinkten. 

Polywog pasta in vasten en vloeibaren toestand, versch 
en tegen scherp cor.curreerende, dus 

Schrijfmachinelinten in alle breedten, j 

beneden Soerabaiaprijzen, Ss 
te leveren. 

N. V. KEDIRISCHE SNELPERSDRUKKERIJ 

La DSA AS KO 
reo te Jaten erven, uit 

lijkheid zija bals brak. 
pure vrieode- 

  

HOOFDSTUK III. 

Mijn eerste schermutseling met 

den vijand. 

't Was mijn geluk, dat ik dien cer- 

sten nacbt op de Rufus Smitb, ondaoks 

mijnu droomen en de nauwe kooi goed 

sliep, want de volgende dag was een 

dag vol beproeving. Tante Jane was 

weer in 't bezit van, wat Mr. Tubbs 

kuch 

acbter zija hand, haar zeebeenen noem- 

de, met 't gevolg, dat ze zich na bet 

Ontbijt op bet dek. waagde, gesteund 

door den arm van miss Higglesby 

Browne. Ja, gesteund door den arm van 

terwijl ik, tante Jane's 

eenig-overgebleven nicht en naaste 

met een verontschuldigenden 

miss Browne,   bloedverwant, de bescheiden achterhoe- 

| Door eigen import zijn wij in staat de beroemde 

  

de vormde, beladen met twee kussens 
en een plaid. Ik begon langzamerhand 
te begrijpen, dat ik den invloed van 
de miss met den dubbelen naam zeer 
sterk onderschat bad door te denken, 
dat ia haar tegenwoordigheid het ko- 
men en zien zonder eenige moeite door 

het overwinnen gevolgd zou worden. 
De vel-over-beenige Xantippe had het 
ijzer gesmeed, terwijl het heet was — 
Of met andere woorden, ze had van 
de gelegenheid geprofiteerd, terwijl ik 
io Califoroi2 mijn tijid verlanterfantte 
en de misdadig goedgeloovige neefen 
Dicbt tante Jane vrijelijk in New York 
lieten roodiloopen. Miss Higglesby 
Browne bad tante Jane aan 't leibandje, 
terwijl tante Jane in haar verregaande 
verblinding haar nieuwe onderhoorig- 
heid vrijheid noemde. Ja, ze deed niets 
anders dan praten over haar Emanci- 
patie en haar Ziele-kracht en haar 
Individualiteit, als een kind, dat trotsch 
erop is, dat ze haar les z00 goed ge- 
leerd beeft. 

Wordt vervolgd.
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