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STADSNIEUWS 

  

  

Mutaties. 

Geplaatst op de Openbare B. L. S. 

Kawarasan (Kediri) den Europ. boofd- 

onderwijzer J. G. Macar€, afkomstig van 

de 3e E.L. S. Semarang. 

Overgeplaaist naar de opeobare H. 

C.S. Jokjikarta Mej. E. Marshall Eur. 

onderwijzeres E. L S. Kawarasan (Kd.) 

Feest in de Kaboepaten. 

Ter eere vaa den Regent (men zal 

zich herioneren dat aao de Regent vaa 

Kediri het praedicaat ,, Adipati” werd 

verleend) werd op Zaterdagavond j.l. 

in de Kaboepaten een feest gehouden. 

Het initiatief ging uit van de Cbinee- 

sche ingezetenen bier ter stede. 

De Regent sprak zija waardeering uit 

over de vele blijken van medeleving. 

Voorts werd er op den zelfden avond 

een petilan - wajang orang voorstelling- 

gegeven, 

RICHE THEATER. 

Heden 1 Woensdag 2 Oct. 

Gitta Alpar, de zavgeres met de gouden 

stem, in haar oicuwste en grootste 

Engelsche film” 4 GIVE MY HEART" 

naar de wereldberoemde operette 

ea 

»The Dubar:y”” 
Een Cocktail van actie . 

humor pikanteri 

zang en dans. 

Grootsch van Opzet! 

Deze film waarborgt U dan ook 

anderbalf uur van onverdeeld geroeyen. 

Gitta Alpar beter als ooit tevoreo! 

Zie Gitta Alpar als de betooverende 

verleidster, die Koningen en Vorsten 

tot haar slaven maakte. 

MAXIM THEATER. 

Woensdag 2 eu Donderdag 3 Oct 

Universal boeinde fimschlager 

»TWO BRIGHT BOYS” 

(Twee Pientere Jougens) met Jackie 

Cooper — Freddy Bartholomew e.a. 

sterren. 
Een zeer spannende film, die U tot 

den laatstea meter boeit. Vo! actie..,... 

Aangrijpend..... Maar ook vo! kostelijke 

humor. Ken verhaal handelend over 

het vloeibare goud, waarbij twee moe- 

dige jongens zich als ware heiden 

gedragev. 

Politienieuws. 

Mevrouw G.K. T.. wor. aan Klen- 
terzake dief- 

stal van een toilet-spiegel t.w,v.f 2.— 

tengstraat doet aangifte, 

Bericht ontvanger, 

Kampongdalem uit een kantilboom is 

dat S., won. te 

gevallen, waardoor hij licht verwond 

en naar ,Gambiran” albier moest wor- 

den overgebracht, 

Bericht ontvangen, dat het huis van 

Mevrouw M., won. te Djamsaren door 

ecer omgevallen boom werd getroffen. 

Het huis werd licht beschadigd. 

Een Iolandsch meisje genaamd S., 

won. te Kampongdalem doet aangifte, 

terzake lichte mishandeling, gepleegd 

door een viertal, haar onbekende chi- 

neesche jongens. 

Door de politie werd aangehouden 

de Inlandsche vrouw genaamd S., won. 

te Piandakan, verdacht van oplichtiog 

v. f 070 

deele van S., woo. te Setonogedong. 

van een kain t. w. ten na- 

L, won. te Karangredjo doet sangifte, 

terzake diefstal van eer 

f 15.— betwelk onbeh 

pagger vao de Misigit S 

  

   ampir was 

geplaatst. 

  

Mussolini: 
  

Minstens even misdadig als Hitler. 

  

Wreed, barbaarsch, wild en onbetrouwbaar 

  

(Slot). 

»Duce” of ,,Truce' ? 

Maart 1918 werd 
officieele missie paar het 

Ia ik met een 

Italiaansche 

front gezonden, teneinde middelen 

vinden om de Oostenrijksch-Hongaar- 

sche legers van deze overeenkomst op 

te 

de hoogtete steilen, en eveneens mede- 

deeling te doen van het besluit van 

de geallieerden om de Yoeyosliven en 

alle aan Oostenrijk-Hongarije onder- 

worpen volken van het Habsburgsche 

juk te bevrijden. Met behulp van eeni- 

ge Ikalianen slaagde ik er in deze 

zending uit te voeren, en de resulta- 

ten inderdaad 

doch dat is wecr een andere geschie- 

waren naar werscb, 

denis. 

Nadat ik 

had, haalden Iraliaansche vrienden mij 

mija opdracbt volvoerd 

er toe over om in Milaan een bezoek 

te brengen bij een mar, die Mussolini 

heecte. Dit was in April 1918. Toea 

ik om nadere in'ichtingen over den 

betrokkene vroep, verram ik, dat hij 

uitgever was van de ,,Popolo d'ltalia”, 

een revo'urionnair socialistiscih blad, 

welke gerteund werd met subsidies van 
het Fransche ministerie van Buitenland- 

sche Zakeo en een Italiaansche wapen- 

firma te Geoua, terwiji ook af en toe 

uit een Britsche bron in 

kwamen. Het vooruitzicht om een der- 

gsiiike onpartijdige 

Ontmoeten scheen wel aanlokkelijk, dus 

Rome giften 

revolutionnair te 

had ik een onderhoud van twee uren 
met Benito Mussolini. 

Er bestaat een Italiaansch woord, 

dat precies den indruk weergeeft, welke 

Het 

»truce”, Het beste Ita'iaansche 

bij op mij maakte. is het woord 

woor- 

deoboek geeft het volgende lijsije van 

  

    

  

   

                    

     

van JAVA 

io 5 kleurendruk 

op Schaal 1: 500.000 

waarin opgenomen:   
  

  
f EEN PRACTISCH, HANDIG EN KOSTBAAR 

WERK .VOOR EEN LUTTEL BEDRAG! 

DE AUTOWEGEN -ATLAS 
MADOERA en 

13.—, 

op stevig ivoorcarton 

met Cartonnen omslag ec» 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 vele aanwijzingen voor toerisme. 
Verkrijgbaar bij de Ked, Snelpers. 

      

  

    

  

de syaonieme beteekenissen hiervan : 

wreed, afgrijselijk, verscheurend, 
achtig, barbaarscb, afschuwwekkerd. 

In latere jareo, toen Mussolini zich- 

zeif den titel van ,,Duce” (— Leider) 
gegeven had, nosmden zijn Ic sche 
tegenstanders hem steeds de ,Truce”, 

Io den loop van ons yesprek legde 
ik Mussolisi ut, welke onmetelijk 

voordeelen Italik z0ou verkiijgeo, 

wanneer het zou poseeren als cie be- 

vrijder van de onderworpsn Ooste srijk- 
Hongaarsche volkeren »n als de vriend 

van de Balkanstater, ie naar ecoheid 

  

  

eu onafbankelijkheid streefden. (Te 

verduidelijking zij opyemerkt, dat Mus- 
solini in dien tijd in zfja blad de Ira- 
liaves sanspoorde om tot het uiter 

te vechten om de 

balen.) 

overwianing te be- 

Een dergelijke politiek, aldus betooyde 

ik, zou Ital& in it stellen om met 

  

evenveel moreel en politiek prestige op 

de vredesconferentic te verschi     

    

de president va 
terwijl de Vriend 

volkeren in de to 

  

 Vereenigde S 
de bevrijde 

pmsteen waerborg 

ap van 

  

z0U zijn tegen iedere poging van welke 

zijde ook om de Italiaansche veilisheid 

in gevaar te brengen. 

Mussolini, wie 

  

s goest snel werkr, zag 

onmiddellijk iedere naar voren gebrach'e 
mogelijkheid. En de commentaar, we ken 

  

bij hierop leverde, 

er aan dachbt, hee d 

had helpen bevrijde 
elkander uitgespeel 

conde aan, dat hij 

later mis 

  

a 

n verradeo kor- 

  

den worden. Ik verliet hem met het 

gevoel, dat ik met eza van de meest 
Siniscere en vaariijksee scbui te 

  

  

ik ooit het or- 

" 

, dien maken had geh 

  

BALI 

in totaal 9 aansluitende kaarten compleet bijgewerkt, en 

  

|   
    

Wil Uw toegtel 

Java's Grootste 

  

nist meer dienen? 

Soms gebrek aan vitaminen ? 

AenBenC en D? 

Weet U er geen raad meer mee? 

Goldberg's Super Radio Service 

Die specialist voor zoo'n geval is, 

Komt U helpen uit den nood! 

Redt Uw toeatel yan den dood! 

RADIO 
GOLDBERG 

Dag- en 
Nacht Radio - Service 

  

  

(Ook 

Transporteeren, 

Handel in Nieuw- en 

en cenige 

opinie 

over hem « 

  

ik: ,Hij is 

  

cen groot misdadi 

  

met het acceet op , 
   

temin een mis 

  

ik paar hun meeniog ecer 

  

dreef, en dat Mussolini noch z00 groot 
noch 200 misdadiy was a's ik geloofde. 

Een bom voor den kardinaal. 

Vier 1922, een 

half jaar voor den ,Marsch naar Ro- 
jaar later, in April 

me”, herinnerde een van deze Italiaan- 

sche vrienden mij aan hetgeen ik in 
1918 gezegd had, en hij verklaarde, 
dat bij langzamerhand mija opvattingen 

was gean deelen. !Hyj verklaarde, dat 
Mussolivi eeo schurkachtige campagne 
had gevoerd tegen den kardiraal-aarts- 
bisschop van Milaan, cizo hij dagelijks   met verachtelijke scheldwoorden in zijn 

blad ,,Popolo d'Italia” had aangevallen 

  

VENDU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS 

J.G.W DEKKERS — KEDIRI — Telefoon 250 

Emballeeren 
voor Europa en de 

Tweedehandsch Meubilair. 

  

Hoofdstraat 51 - Kediri - Tel. 70. 

Residentslaan 37 - Madioen - Tel. 1/0. 

mu 
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buitenge westen) 

Meubelmakerij 

Agentschap : 

Java Koelkasten. 

| Het den kardinaal bad 
bierop op krachtige wijze geantwoord. 

orgaan van 

Toer, op zekeren dag, bad Mussolini 
den assistent-redacteur van de ,,Popolo” 

bij bij 

keurig klein pakje had laten zien, waar- 

  

zich laten komen, wier cen 

op de niet kwaads vermoedende jonge- 

man met zijn duidelijk handschrift het 

adres van den kardinaal moest schrijven. 

dat 

handscbrjjft bijna onleesbaar was, wat 

Mussolini verklaarde, zijo eigen 

bet ook inderdaad is. Toen het pakket 

van het gewenschte adres voorzien was, 

iokt 

met een schoon stuk vloeipapier, waar- 

na hij deo assistent-redacteur opdracht 

gaf het pakje door een boodschappe- 

njoogeo aan het paleis van den kardi- 

droogde Mussolini de nog natte 

Daal-aartsbisschop te laten bezorgeo, 

»Ik heb ru genoeg van deze ruzie met 

Mussolini, den aartsbisschop”, zeide 

»ea daarom heb ik een klein presentje   voor hem gekocht als zoeooffer”".



    

Een Cocktail van Actie... 

RICHE 

humor .. 

  

Heden en Morgenavond 
| GITTA ALPAR, de zangeres met de gouden stem ia haar nieuwste en grootste Engelsche film 

»sI Give my heart" 
Een meer den schitterende film naar de wereldberoemde operette 

. pikanterie 

Niemand misse deze grootsche film ! 

Donderdag 3 tm Zaterdag 5 Oct. 
Paramount sensationcele Mysterie Comedie. 

sThe Cat ant the Canary” 
met de sterren BOB HOPE—PAULETTE GODDARD—JOHN BEAL e.v.a. bekerden. 

Een film met die soort sensaties, zooals bet publiek deze het liefst ziet, zij heeft een nieuw film- 
monster, in vergelijking waarmede 

De bekoorlijke Paulette Goddard op haar best! 
Een film die ongetwijfeld iu ieders smaak zal vallen. 
Wij raden een ieder aan, deze boeiende film onder geen voorwaarde te missen. 

»Dracula” en ,,Fraokensteir” 

THEATER - 

»The Dubarry.” 
. uitstekerde muziek zang en dans. 

Zie Gitta Alpar als de betooverende verleidster, die Koningen en Vorsten tot haar slaven maakte. 

    

verachter blijven, 

     

  

Een film vol actie... 
die niemand missen mag. 

De grootsche muzikale Cnmedi   
deeld genoeyen. | 

angrijpend . 

MAXIM THEATER 
Woensdag 2 en Donderdag 3 Oct. 

Universal spannende film pIMO RIGHT BOYS” (2 Pientere -| 

. maar ook vol kostelijke humor, 

Vriidas & tm Zondag 6 Oct. 
filmseblager 

.sInvitation to the Waltz” 

Komt allen deze mooie film zien ! 

  

met JACHIE COOPER — FREDDIE BARTHOLOMEW ea. 
ongetwijfeld een bowientie film 

met de begaafde actrice LILIAN HARVEY en vele andere vooraars'aande Engelsche artisten, 
Een charmante film vol 1 pikan terie, zang en dans. 
Scbitterende balletten... prachtig tooneel... Super spels dit alles waarborgt U 1'/, uur van onver- 

  

Twee uren later werd in de stadeen ! steiselmatig door Mussolini's zwarthem- 

seosatie verwekt door de mededeeling, 

dat de secretaris van den aartsbisschop 

een pakket had geopend, welke aan 

den 

waarin hij cen geladen bom 

vonden, die hij ormiddellijk uit het 

raam had geworpen. De bom was op 

de bionenplaats ontploft en had daarbij 

2kt, doch geluk- 

ond. De pa- 

litie had den boodschapperjongen weten 
Op te sporen, doch dezekon net zeg- 

gen, wie hem het pakket had afgegeven. 

Tozn Mussolini's jongst: redacteur dit 

rerde hij de werkkamer van 
»Dus dat 

was Uw presentje aan den aartsbis- 

kardinaal was geadresseerd en 
had ge- 

cenige schade veroorza 

   kig was er niemand « 

vernam, 
Zijn chef binnen, uitroepend : 

schop?” Mussolini opende eea lade, 

baalde het schoone stuk vloe'papier er 

vroeg den 

verbluften assistent: Is dat niet je 

handscbrift? Houd dus je mond!" Oot- 

zet vluchtte de laatste van bet kantoor 

uit, hield het omboog ca 

weg, doch Mussolisi slaagde er in het 
schandaal in den doofpot te stoppen. 

In latere jaren heb ik de waerheid 

van dit verhaal ragegaaa in kringen, 

die er alle bijzonderheden van wisten, 

Alles was inderdaad woord voor woord 

waar. Dit voorval was trouwens ge- 

heel in overeenstemmiogmet den indruk, 

dien deze man op mij gemaakt had: 

ook ziju yedrag tijdens en na de semi- 

communistische troebelen, die in Sep- 

1920 in Noord-Ital:& 

uitgebroker, was een bevestiging van 

Mussolini, die ia dien t 

zijo Fasci, of wel benden zwarthemden, 

iember Waren 

mijo opinie. 

  

rceds gevormd had, had de bulp van 
dsze berden aangeboden san cenige 
groepan revo'u oansire we klicder, die 
erin yeslaagi waren cenaantal tabrie- 

ken in hun m.cht krijgoe. D ze 

arbeiders weigerden evenwel zija hulp 
en gaven nietlang daarna de fabrieken 
aan de butreffende eiyeraren terug. 

Mussolini verkocbt hierop de diensten 
zwarthemder aan firancdi rs en 

k- 

van hun 

van -ijr 

  

industrieelen, die hiervan gebruik m 
ten om de opstandigheid 

arbeiders deo kop in te drukker, 

Ais 
ongeregelkheden spoedig bedwongen. 
Ia Juli 1921 scbreef Musso'ini 

blad, datindien iemand nog sprak over 

gevolg biervan had men de 

in zijo 

een communistisch of bolsjewistisch 

gevaar in Itali8 pa waterin September 

1920 gebeurd was, een duigelijk per- 

soan een onwetende dwaas was. 

Niettemin werd de strijdkreet tegen 

bet communistische gevaar rog steeds 

| een Britsche 

  

  

den aangeheven, wat niet weinig bij- 
drozg tot de toename van hun invloed 

Vele 

officier in Rome aan Mus- 

en macht. jaren nadien vroeg 

dat er na 

aebeel 
be- 

antwoordde : 

solivi, of het 

September 1920 in Iralie i 

geen communistisch gevaar 

De 

» Het is volkomen waar, maar even 

Waar was, 

  

meer 

staan h Duce 

waar is het, dat ik omboog geklommen 

beo via de schouders van dwaze mer- 

schen, die dachter, dat er een com- 

munistisch gevaar bestond, ” 

Dit is de Al 

scburkensireken, die hij ra zija ,, Op- 

bedreven heeft, 

alle afssrafiinyen, moorden en ingieting 

ware Mussolini. de 

marsch caar Rome ” 

met casior olie, welke hij zijn tegen- 
standers heeft laten bezorgen, werden 

onder zijn orders uitgevoerd. Indien ooit 

moord 

Itali- 

gepubliceerd 

de ware geschiedenis van den 

op Matterti, den leider van de 

aansche arbeiderspartij, 

zou kunven worden in bet licht van 
het bewijsmateriaal, dat door ezn com- 

missie van den Iraliaansche senaat ver- 
meld is, zou het een van de onbe- 
schrijfelijkste misdaden ontbul! 
ke ooir de geschiedenis van 

  

. wel- 

and cenig 

  

van de Iraliaar 
  

Openbare meeniny hierover zcu is s.t 

Fascisme 

de Italiaansche 
zijoa goweest om het te ver- 

pletteren, indier libe- 

ralen stouimoediyer wiren yeweest en 

    

'adien de Koniny deze laatstes gesteund 

had. Nadat Musso'ini aan dit gevaar 
ontkomen was, maakte bij van den 
Koning een yevanjene door dezen te 
dwingen de Italiaansche grondwet op 

    

te heffer met al de hieraan verbonden 

garanties va usele vrijheit op 

welke de Itali eenbeid wertig 
oefundecrd was geworden order het 
Huis Savoye. Door zijn toestemming 

  

te verleenen tot deze ver itiginy van 

de wettige basis van zijn troon werd 

een machteloos 

Zelfs 
troonopvolging 

de Koning van Itali 

iostrument voor Mussolini's wil. 

de de 

moet thans geregeld worden door den 

kwestie van 

grooten fascistischen raad, waarvan 

Mussolini de 

Indien het Itali& 

gezegevierd had door misdaad, geweld, 
zou in Duitschland 

bet Hitlerisme nooit 

Voorzitter is. 

fascisme in niet 

bedrog en terreur, 

opgekomen ziin. 

Hitler beeft zijn techniek van Musso- 

lini geleerd, dien hijals voorbeeld heeft 

  

ge.omeo. Van deze twee is Mussolin! 

naar mijo meenisg als politieke gany- 
ster de misdadigste, terwijl Hitler de   meest gstlepene is 

Ek van 

en door, 

ben wantrouwt der ander door 

hoewel b 

met e'kander 

den weten, dat dij 

n. Indien 

waarom Mus- 
staao of val« 

men wellicht zou vrage 

sol 

  

i thans zij 'ot     
tler verbonden heeft, luide't antwoord, 

  

dat cerst gencemde net kan toestaar, 

dat de Duitsche Fuchrer overwonnen 

word, opdat hij mer self wersictird 
wordt. Ook kan hij sier toestaar, dat 

Hiter gehsel alleen de overwianing 

zou behaler, z00dat hij weinig of rists 

van den buir z0u krijgeo. De twee 

gangster- dobbelamrs zetten dus alis 

Op €€1 wcrp met den ijzeren dobbel- 

  

            

steen, ' 

Zij zullen verliczen. Zij zulen daar- 

j hien Duitschland, Itala en 

e helft van het ove Europa 

rujseeren, ma u! hu o 

zet falen. Zij vechten nietalleen tegen 

   

   

          

de macoten cer viijheid, doch ook te- 

gen de machi van de waar 

van de waar'.cid staat gs 

zelfs de poorten der hel d 

Overwinner. Wij echter io G t 

tanni& en in Fraokrijk, die gedurend 
vele jaren gespeeid hebben met het 

fascisische en het Nazi-kwaad, die 

geirecht hebben dir kwaad te sussen, 
eo die onwillig waren om de waar- 

heid bieromtr onder d- o te 

was, wij btslen    
thans cen 

  

prijs voor 
0022 eigen verlossing van deze plzag 

ng   en voor de bevrij van de wer Id 
en wij zullen nog meer te bstal-n 

krijpen. Maar wij weteo teominste 

dat onze zaak cen rechtvaardige evo 

heilige raak is, en dat er geen opof- 

fzrizy te groot Is 100r hat vezcke 

van de overwinning biervas. 

  

Onderzoek deloyaliteit van 

ambtenaren. 

R-eds vroege verd meldiny gemaakt 

    

van het besluit der regeering om een 

onderzovk in te stellen aargaande de | 

kwestie maatreyelen moetea worden 

getroffen tegen nog in dienst z'jnde 

ambteraren van wieos loyaliteit men 

Op grond van vroegere activitcic nog 

    

niet verzekerd is. Dit onderzoek wordt 

verricht door de residenten met mede- 

   wing van het betrokken depar ts- 
hoofd onder wien de hierboven aanye- 

duide ambteoaren ressorteeren. Te Soe- 
rabaia is bet onderzoek in de afgeloo- 
pen week aangevangen. In de commis- 
sie hebben zitting de daartoe door den 
resident aangewezen assistent-resident 

tb. en een vertegenwoordiger yan bet 

WAARSCHUWING. 
Geblek 

au het Deviezeninstituut afgekondigd in de Javasche Courant 

Nov. 56b en luidende : , 

  
  

voldaan aan bet voorschrif 

15 Juli 

» is dat zeer velen rog niet hebbeu 

van 

nIngezetenen, die jegens niet-ingezetenen, niet wonende of verblijf 

houdende in vijandelijk of door den- vijand bezet gebied, ver- 

plicbtingen in Nederlandsch-Indische guldens bebben tot een 

  

bedrag van meer dan f 5000.-- zijn verplicht daarvan zoo 

. 
spocdig mogelijk opgave te verstrekken aan het Deviezeninsti- 

tuut”. 

Degzoeo, dis deze opdracht nog geen ygevolg hebben gegeven, 
   worden 01 uiterlijk 15 October as. in de gelegenbeid gesteld daaraan alsnog 

te voldoen, 

Wanneer na dien datum nog geen opgave is gedaan, zal worden aange- 

romen dat betrokkenen opzettelijk in overtreding zijn, met alie gevol- 

gen van dien. 

De Directeur   van het 

- Nederlandsch- Indisch 

Deviezeninstituut 

Mr. D. CRENA DE IONGH. 

  

  

  

   Fa. van WINGEN 
     Mignon 

Radiogramofoon 601 A. 

Uw Radio Defect? 

Bel op Kediri 13! 

Radio van WINGEN. 
Ons reparatieatelier is ulttamodern ingericht. Hier- 
door zijn wij in staat om radiotoestellen op de- 
zelfde dag, dat ze bij U thuis (Kotta) worden 
weggehaald, onder garantie gerepareerd op te le- 
veren. 

Buiten KEDIRI binnen 2 dagen. 
dan tevens zoowel 

controleerd. 

Be 

Uw toestel is 
electrisch als mechanisch ge- 

  

OERDERIJEN ..SCHRAUWEN“ 
KEDIRI WATES 

MULOWEG / MADJENANG k: 
Telefoon Ked. No. 225 PERCEEL-PAKISSADJI 

Levert versche volie 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. 

  

  

  

  

  

     



  

    

  
betrokken departement. D- gang van 

dat d: 

ter 

zaken is, persooen eerst eea 
vrageolijst invulling toegezonden 
krijger, waarsa zan de hand van de 
politie ontvangen gegevens het onder- 
zoek door de commissie wordt verricht. 
Te Soerabaia zullen ongeveer 25 per- 
Soneo van verschillende takken van 
diensten worden gehoord. 

Ned.-Indit. 
  

Lid van Japansche delegatie 

overleden, 

Aneta meldtuit Batavia, dat kolonel 
Itsuo Isjimoto, lid van de Japaosche 
delegatie in Nederlandsch-Indi8, plotse- 
ling ten yevolge van influenza te Bao- 
doeng is overleden. 

Het eerste gevolg biervan is uiter- 
aard, dat het diner, dat te Bandoeng 
z0u worden gegeven niet doorgaat. 

Het stoffeijk overscbot werd nog 
Zondagaro-d raat Br'avia overb t. 

Aneta meldt Batavia dat 
kolonel Itsuo Isjimoto Zondagmiddag 
6 vur in het Rorromeusziekenhuis te 
Bandoeng overleed, waarheen bij Za- 
terdag werd overgebracht uit het Pre- 
ongerhotel. Hij lag daar reeds eenige 
dageo ziek, waardoor bij 
decinemen aan het diner, dat de vloot- 
vooyd dezer dagen heeft yegeven. 

  

bog uit 

viet kon 

De doodsoorzaak is pern cieuz2 ana- 
emie. Zondayavond vord in betri ken- 
huis een plechtige lijkdienst plaats, 

bijge woond door den Japanschen consu!- 
generoal, verschiilende leden van de 
delegatie, o.a. Moekai en Hord» en 
alle militaire leden en den chef van 
den generalen staf, peneraa!-majoor 
Ter Poorten namens den legercom- 
mandant. 

H-t stoffelijk overschot werd om- 
streeks 2300 naar Batavia v-rvozrd, 
alwaar bet heden zal worden gecre- 
meerd, terwijl de asch naar Japan zal 
worden vervoerd, 

Pn 

DE POLITIEK IN BRITSCH INDIE. 

Wiarom de Mohammedanen het 
aanbod afwijzen. 

New Deibi, 29 Sept. (Reuter). De 
resolutie van het werkcomit&e van den 
Moslim League om het reeds eerder 
verme!de aanbod van den onderkoning 
af te wijzen somt de volyende reden 
Op voor het afwijzende besiuit : 

Ten eerste : bord worden 
in den uitvoerenden raad, die uitge- 

aao den 

breid is, slechts 2 zetels gegeven. 
Ten tweede: er wordt geen aaowij- 

zing gegeven omtrent de positie van 
den boud bij eenige belangrijke ver. 
andering van de uitvoerende macht, 
welke zou kunnen voortspruiten doordat 
cenige andere partij zou besluiter om 
de Britscbe regeering bij de oorlog- 
voering te steunen verband 
daarmede tot den raad toe te tee 

Ten derde : 

plan over te gaan tot benocming van 
nici-officieele adviseurs in de provis- 

en in 

  

de regeering is niet van 

cies, die thans door gouverneurs be- 
Suurd worden. 

Ten vierde : er is yeen bevestiging 
betreffende de samenstelli g of de taak 
van den adviseerenden oorlogsraad, 
die men zich voorstelt in het leven te 
zulien roeper. 

Een later bericht, meldt, dat de raad 
van dea All India Moslim, League de 
resolutie van het werkcomit& #anveard 
heeft. 

Intusschen toch bereid voor 
Engeland te vechten, 

New Delhi, 29 Sept. (Aneta Rtr.). 
»Ons lot is verbonden aan dat van 
Engeland,” verklaarde Jinnab, voor. 
zitter van deo All India Mosiem Le- 
ague tijdens zijn toespraak tot den 
bondsraad. 

Hi voegde er aan toe : 
»Wij zija bereid, onzen laatsten 

droppel bioed ea onze 

Op te offecen tot steun aan E-gela 14 

laatste penoy 

in den huidigen oorlog.” 
Jinnah gaf een uitleg van de reso- 

lutie, die door het werkcomite werd 

aargenomen.   
  

Hii voegde hieraan toe, dat de bond 
wenschte, dat de constitutioncels kwes- 
tie opnieuw in beschouwing z0u wor- 

'Nederlandsch - Indisch den gewonnes, doch be-eid was sijs 
eischen voor Cen duur vaa den oor 

. 

Pan Deviezeninstituut Niettemin, wanneer hij zich zou 
. aans!uiten bij de Ulitvoerenden Raad 

van den Onderkoning, moet de bond 
in de positie van wezenlijke autoriteit 
geplaatst worden in bet centrum en io 

Batavia-Centrum 27 September 1940. 

Bekendmakiny yan het Deviezeninstituut. 
Door bankjastel 

de provincies. 

Dit 

is niet ingewilligd. 

fundamenteele hoofdvereischte 

iagen vOOr 10 Mei 1940 verkochte che 

  

gues op he: buitenland mosen noy tot 15 October as. worden De Nazi-figuren uit de 
REA vitgevoerd Na dien datum mogen deryelijke cbegues, het land tweede linie. 

— niet meer veriaten, tenzij met speciale torstemming van het MEERENDEELS MANNEN MET 
DUISTER VERLEDEN. Deviezeninstituut, 

De invloed der gouwleiders. Cbegues, welke niet meer mogen worden vityevoerd, kunren 
In 1934 werd in Duitschland een 

omvangrijk, goed verzogd boek uitge- 
geven, cen ,,Who's Who van het 
Derde Rijk”. 

Zoo goed als het idee was, co 

De 
beer en meester van de nicuwe Duit- 
sche ,, beschaviag”, de afschuwwekkeu- 
de dr. Paul Josef Gobbels, verbood 
bet boek. 

En van 

voor wederinkoop aan de desbetreffende bankinstelling worden 

aangebode 

De Directeur slecht verliep het den uitgever. 
van het 

Nederlandsch - Indisch 

Devienzeninstitnut, 

D. CRENA D.. IONGH zijn standrunt 

had hij gelijk. 

Dit boek ontmaskerd» teve- Wee 
kelijk. het was niet alleen om de vele 

blarco be- 

uitbekeker, 

    

  
papina's, 

stemd voor de 
OGrspronke lijk 

foto's biografiesa 
van de groote hoeveelheden nazi-jei- 
ders, die men ia den loop van Juni 
van dat jaar ,spurlos versenkt” had, 
maar ook, wijl de propagauda van 
dien aartsbedricger Gobbels bit de 
publicatie kon gedogen van ht ver. 

en 

leden van vele leidende nazi-figureo, 
Natuurlijk had men, z00 lezen we in 

»The Argus”, de dookerste evenemen- 
ten uit de levensgescbicdznissen van 
deze barbaien reeds tevoren gesuppri- 
meerd. 

  

Ht ging natuur'iik niet aan om van 
es: groepsicider 

  

der SS.-troepen en 
politiechef van Dusse'dorf, cen zekerew 
meneer Woetzel, (die intusschen korte- 
liags door ces RA.F.-bom werd ge- 
dood) te moeten vertellen, dat hi' een 
van de beruchtste inbrekers 
weest, ook is het 

den huidigen 
de S.A., moeten 
boekstaven, dat hij reeds “Is junior- 
klerk bij de posterijen verduisteringen 
pleegde. 

   

was 
levk om 

Opperbevelhebber 
meneer Lutze, te 

ge- 

oiet van 

vau 

Maar men kon er intusschen uit 
leeren, boe velen der Icidende figuren 
ia de vazi-beweging, in het bijzonder 
de 2g. ,oude Vechtersbazen”, slechts 
minimale opvoeding hadden geooter, 
feiteljk voor niets deugden en slechts 
konden bogen op cen jarerlang lid- 
maatschap per partij. 

Er zijn veleo, die heden ten dage 
reeds vergeten zijn, ofschoon Hitler en 
de nazi-beweging hun grooten dank 
zijn verschuldigd. Kapitein Ervist Roehm — — 
en Gregor Sirasser, de twee mannen, 
die werkelijk de partij hebbco opg3e- 

    

  

      

  

    

bouwd, werden vermoord, leren kant zija er ook, | Aam 
Gottfr'ed Feder, die het programma | die nog steeds hun $ ie hebben we- | (chi , 3 

der partij ontwierp en die de eerste | ten te handhaven, olschoos zij zich niet s »u 43 j     adviseur van Hitler is geweest, is thans | mogen baden in het volle iict 
lector aan de faculteit techvische 
w schappen der Berlijisch2 uiver- | dieter, als 
siteit, doch hij wordt dusdanig op den | Ribbentrop. 
achtergrond gehouden, dat praciicch |” Es» vas 

ckele student hem kert. medewerkers va 

  

srlog was hij 
n de politicke w 

voluens jou 
an 1925 in de nazi-ge 

gereserveerd is vc 
Gosi 

der xx de yrootere b: 

Gobbels en von 
  

cudste en 

Her is 

inticms 

Dr. Ox   geen 
Wordt vervolgd. 

'LUC 

  

  
  

  

Beveiligt U tijdig!! 

Wij leveren :   
VERBANDKISTEN 

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

RESIDENTIE APOTHEEK KEDIRI 
TELEFOON No. 52. 

  

HTBESCHERMING | — 

  

PROTESTANTSCHE KERK 

Hollandsche Kerkdiensten. 

  

Malcische Kerkdienst. 

H. B, Matulessy. 
2 Oc'. 40 Kediri 6.30u. nm. 

Voor Zending, 

J. W. Rumbajan. 

(OST - JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEN. 

  

lederen Zondag, 9 uur v.m. 

Te Kediri (B 0, Blitar, 

Tosloengagoeng, Lea, te 

P 130 uur 2. m. 

  

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

  

lederen Yondar 

  

   

  

    

      

Mooie huisvendutie. 
eyius verirek an den Wel Heer 

J.F.A, van der LEY. 

Vervoercref uec 

si. Lestarie — Kertosono 

IE HOUDEN OP VRIJDAG, 
4 OCTOBER 1940 OM 9 UUR 
VOORMIDDAG IN ONZE 

HOOFDOSTRAAT 

  

SCHOW ROC 

  

Pas ontvangen 
Wollen artikeien 

Wollen Jumpers | Wollen Sokken 
» Jassen » oekjes 

Vs 

Mutsen » Mantels 

   

  

» Haak 

MIYAKO 
29 Kediri. 

pen 

Ter. Na 

    

    
  

BETERE MANIER 
van Koek Bakken 

en Garneeren 

Inlichtingen worden gaarve verstrekt 
doo 

Mevr. T.i. KHO 
Ngadisimo II 

KEDIRI 

N.B Dive date op best 

kei f 2,50. 

  

    

OLYMPIA 
Schrijfmachines blijven toch al- 

tijid aan de spits. Deze wereld- 

beroemde Duitsche machines kunt 

U tegen bijzondere afbetalings- 

conditie te Kediri, ALLEEN 

krijgen bij de 

N. V. Ked. Snelpers 

Drukkeriij 
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Buitenlandsch overzicht overgenomen wuit het Soer. Hbid. 

RIBBENTROP NAAR MOSKOU ? 
  

  

Hij zou trachten, ook Rusland voor het 
driemogendheden-pact te winnen. 

Chineesch offensief. 

New York, 30 Sept. (Reuter). De 

bekende journalist Wythe Williams 

verklaarde in den radio-causerie, ver- 

hebben dat de Duitsche 

minister van Buitenlandsche Zaker, 

von Ribbentrop, Zondag met zijo ecigen 

Vliegtuig in groote baast uit Berlijn 

nomen te 

naar Moskou is vertrokken. 

Hij voegde er aan toe te meenen, 

dat voo Ribbentrop wil trachtep ook 

Rusland het nieuwe drievoudige pact 

te doen onderteekenen. 

Hieraan dient te worden toegevoegd, 

dat op 20 dezer werd gemeld, dat 

von Ribbeotrop vaar Rome zou zija 

vertrokken. 

Chineesche overwinning gemeld. 

Moskou, 30 Sept. (Reuter). Uit 

China wordt gemeld, dat de Chinee- 

sche troepen de Japaosche verbindings- 

linies hebben verbroken, en thans naar 

Kantoo oprukken. 

. 
aah 

  

Engeland. 
De aanvallen op Engeland. 

Londen, 30 Sept. (Rtr.). Heder, tot 

eo met 11,30 GMT weerklonk twee 

malen het luchtalarm, 

Bj bet eerste alarm slaagde de vijand 

er vict io Londen te bereiken. 

Het tweede alarm werd gegeven voor 

cen groote groep vijandelijke vliegtuigen. 

Een stad aan de Zuidkust werd he- 

denochteod twee malen door vijandelijke 

vliegtuigen gebombardeerd. De cerste 

aanval vond plaats omstreeks den tijd 

voor bet ontbijt, door een alleen-ope- 

reerend vliegtuig. Twee uren later volgde 

cen aanval door cen groep vliegtuigeo. 

Io totaal werden omstreeks 12 bommen 
geworpeo, Er werd aanzienlijke schade 

aangericht aan doelen, 

terwijl eenige slachtoffers vielen. 

piet-militaire 

In den nacht. 

Londer, 30 Sept, (Reuter). ,, Vijan- 

delijke bommenwerpers waren geduren- 

de den afgeloopen nacbt actief boveo 

vele deelen van het land, doch Londen 

en de graafscbappen om Londen waren 

blootgesteld aan zwaardere aanvallen 

gebied”, aldus een 

gemeenschappelijk communiguk van de 

ministeries van Luchtvaart en Binnenland- 

sche Veiligheid. Dt communigue ver- 

klaarde voorts : ,,Bommen kwamen neer 

in vele districten in Londen en bran- 

den braken uit, waarvan er een—ia bet 

dan eenig ander 

centrum van Londeo—zeer hevig was, 

ofschoon hij thans is bedwongen. Andere 

brander wareo minder ernstig dan vori- 

ge nachten en werden snel bestreden. 

Huizen zijoa io vele woonwijkeo ver- 

woest of beschadigd aantal 

personen is gedood of gewond. 

Langs de Mersey zijn verschillende 

en een 

groote branden uitgebrokeo en is eenige 

schade aangericbt aan zakengebouwen. 

Volgens de berichten, welke tot dus- 

verre zijo bincengekomen is bet aantal 

slachtoffers io deze gebieden niet groot. 

Ia de graafschappeo rondom Londen 

waren de aanvallen het krachtigst ten 

Zuiden en ten Westen van de hoofd- 

ofschoon deze stad, waar de schade, 

  
wijdverspreid was, piet ernstig is. Het 

aantal slacbtoffers was eveomin groot. 

Uit de andere gebieden zijo weinig 

slachtoffers en weinig schade gemeld 

Eeo vijaodelijke bommenwerper, welke 

een aanval op Looden deed is neer- 

geschoten door het afweergescbut. Twee 

andere Duitsche toestellen—een bom- 

menwerper en een jacbtvliegtuig—zijo 

gisteravond neergeschoren door de 

Britsche jachtvliegtuigen. De vijandelijke 

verliezen gedurende den dag van gis- 

teren zijn daar door op 10 vliegtuigen 

gebracht, ol. 9 bommeowerpers en 1 

jachtvliegtuig. Vier Britsche jacbtvlieg- 

tuigen gingeo verloren, doch van twee 

dezer toestellen ziju de bestuurders 

gered”. 

Rusland. 

Reactie op het pact. 

Londen, 29 Sept. (Aneta Reuter). 

»De spaoniog in den Pacific neemt 
wekelijks toe”. 

omroeper te Moskou bij het slot vaa 

het overzicht inzake de ontwikkelingen 

in Indo-Chiaa. 

Hoewel niet gezinspeeld werd op bet 

pact tusschen Duitschland, 

Japan, gaf bet overzicht een samenvat- 

ting van Japansche 

Britscbe en andere officieele verkla- 

ringen eo perscommentaar op de Japan- 

sche actie tegen Jodo-China, 

aldus zeide de radio- 

Italid en 

Amerikaanscbe, 

De berchter, die wijzen op de ver- 

bolgenheid van de Vereenigde Staten 

over de Japansche actie en de Ameri- 

persberichten, 

gezamenlijke defensieve maatregelen in 

den Pacific van Amerika en Engeland 

werden voorspeld, werden in bet bij. 

kaansche waarin de 

zonder naar voren gebrachbt. 

Japan. 

Tegen Amerika. 

Tokio, 29 Sept. (Aneta Reuter). Het 

pact tusschen Japan, Duitschland en 

Ital & is duidelijk gericht tegen Amerika, 

daar Rusland bij toepassing hiervan 

wordt uitgesloten, aldus de ,Japan 

Advertiser”, 

  

, 
»Wanneer de Vereenigde Staten'aan 

den EBuropeeschen oor!og z0uden deel- 

nemen, moeten zij voorbereid zijn op 
een oorlogvoering in twee oceanen 
tegelijk”. 

China. 
De Burmaweg. 

Cbungking, 29 Szpt. (An. Rte.). De 
meening, dat Engeland spoedig den 

Burmaweg den doorvoer van 

wapenen voor China zal heropenen, 

werd door den Chiseeschen minister 
van Economische Zaken uitgesproken, 

Het iovloedrijke blad ,, Takung Pao” 

Scbrijft: ,,De laatste daad van Japan- 

scbe zijde maakt Engeland vrij van alle 

mogelijke verdrags-verplichtingen, wel- 

voor 

ke het ten aanzien van Japan heeft. 

Het Chineesche dagblad verklaart: 

nDe wereld is verdeeld in 

groote 

totalitaire staten, China behcort tot de 

democratie&a. Wij vertrouwen, dat So- 

vjet Rusland zal samenwerken in den 

strijd tegen de agressors.” 

Duitschland. 

twee 

kampen — democratische en 

Duitsche vluchtelingen naar 

Frankrijk. 

Aan de ,,Singapore Free Press” is 

het volgende gemeld : 

De bevoiking van bet Rijnland er 
Noordwest - Duitschland en 

steden, welke het meest te lijden heb- 

ben van de bombardementen door de 

Britsche bommeowerpers, wo-dt thans 

naar Fraokrijk gesvacueerd. 

van de 

Vijf en veertig Duitscbe vluchtelio- 

gen, gefvacucerd uit Hamburg, zijn te 

Parijs aangekomen, waar zij in leeg- 

staande flats en huizen worden onder- 

gebracbt. 

Vele duizenden worden 

verspreid over de Noord - Oostelijke 

departementen van Frankrijk. 

anderen 

Max Schmeling parachutist ! 
En gewond. 

Stockholm, 29 Sept. (U.P.). Het 

Aftonbladet verneemt uit Berlijn, dat 

Max 
Schmeliog bij het oefenen van parachu- 

tisten ernstig gewond is en naar het 

ziekenbuis is overgebracht, waar bij 

door zija 

Osdra, wordt verpleegd. 

de ex-wereldkampioen bokser 

vrouw, de filmster Aony 

EFrankrijk. 

MEDEWERKERS VAN BLUM 

GEARRESTEERD. 

Looder, 29 Sept. (A.N P.). De 

»Times” meldt, dat vier van Blums 

Vooroaamste vroegere medewerkers 

Op grond van de bekende decreten 

in Frankrijk preventief werden gesteld, 

n.l. Vincent Auriol, die in het eerste 

Volksfront-kabinet minister 
cido was, Dormoy, exX-minister van 

Zaken, Moch, ex- 

Onderstaats-secretaris, en Grumbacht, 

van finan- 

Binnenlandsche 

Kametlid en specialist io buitenland. 

scbe aangelegenheden van de sociale 

fractie, in Nederland bekend onder 

het pseudoniem ,, Diplomaticus"' 

Haagsche Post, 
De juiste inhoud der beschuldigin- 

gen is niet bekend, docb het is waar- 

in de   

scbijolijk dat Auriol o.m, wordt be- 

schuldigd van aanwendiog voor andere 
uitgaven van een deel der opbrengst 

van de speciale bewapenings-leening 

die in Maart 1937 werd uitgegeven. 

Auriol verrichtte de devaluatie van de 

fraoc met 33”/, in September 1936. 

Andere preventieve arrestaties wor- 

den verwacht. 

De Parijsche rechtbank gelastte in 

beslagoeming van alle eigendommen 

der Rotbscbilds, r.I. Maurice Edouard. 

Philippe, Heori en Robert. Zij waren 

reeds den 6den September van hun 

nationaliteit vervallen verklaard omdat 

zij zonder toestemming van de Fravo- 

sche regeering nmaar het buitenland 

Waren vitgeweken. 

Amerika. 

V.S. niet geintimideerd. 

New York. 30 Sept (Reuter). ,,Ue 

poging van de mogendheden van de 

as en van Japan om de Vereenigde 

Staten door middel van het pas ge- 

sloten pact te intimideeren is z00 dui- 

delijk, dat zij stelig moet mislukken” 

— 200 scbrijft de ,, New York Times” 

Het blad schrijft »Het 

Amerikaavscbe volk ziet door bet te 

Berlijn gebeurde des te duidelijker de 

onmetelijke beteekenis van de Britsche 

verder : 

overwinning, vooral wanneer deze drie 

roofzucbtije  mogendheden, erkende 

vijaoden van de Amerikasosche levens- 

Wwijze, niet alleen pogen Europa. Azi& 

en Afrika onder e'kander te verdeelen, 

doch ook door middel van beloften 

van Steua de Latijosch-Amerikaaosche 

landen ertoe trachten te brengen de 

totalitaire penetratie in de nieuwe we- 

reid toe te staan. 

Het pact tusschen de mogendheden 

van de asen Japan houdt ongetwijfeld 

gevaren voor ons ir, doch deze geva- 

ren kuoven worden verminderd of te 

biet gedaan. hulp 

EBogelaod ea China zou het 

moeten zijn van onze politiek voor 

de zelfverdediging van de Westelijke 

wereld”. 

De ,,New York Herald-Tribune” 

verklaart io een hoofdartikel, getiteld: 

Grootere voor 

aoker   

»Wij kunnen niet @nverschillig blijven” 

het volgende: ,,Wanneer de Veree- 

nigde Staten op eenigerlei wijze zwich- 

ten voor deze weergalooze uitdaging 

of baar zelfs maar passeeren 

zonder passende maacregelen te. nemen, 

zullen zij de wereld slechts doen we- 

ten, dat onze democratie, gelijk zoo 

vele andere, thans bereid is om gedwee 

haar cigen graf te gravev. De drie 

mogendheder, die het pact gesloten 

hebben, hebben onze vitale belangen 

bij het voortbestaan van Engeland, bij 

de handhaving van de orde in het 

Verre Oosten en bij de veiligheid van 

beide Amerika's doen toenemen. Deze 

belangen moeten thans versterkt wor- 

den door alle middeleo, die ons ge- 

scbikt schijoen. 

wachten, dat onze houding, welke be- 

stond uit het voeden van zija munitie- 

dezelfde zal blijven na 

deze verklaring, terwijl Duitschland 

eveomiu kan veronderstellen, dat de 

verklaring ons zal toestaao onzen steun 

aan Eogeland te verminderen”. 

De New York Daily News” bepleit 

de verbetering van de betrekkingen 

tu.schen de Vereenigde Staten en 

Rusland. 

GAAT HET OM 
DRUKWERK ? 

De Kedirische Snel- 

pers Drukkerij drukt 

lateo 

Japan kan niet ver- 

industrie&o, 

  
  

immers beter, netter en 

goedkooper. 

Vraagt offerte bij de Ked. 

Snelpersdrukkerij ! 

U verbindt zich 

lot niets! 
  

  

Oren aa aa la an Sa KG 

en tegen scherp 
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Nog alitiid in voorraad. 

  

Door eigen import zijn wij in staat de beroemde 

CARIBONUM producten, z. a. 

Carbonpapier in diverse soorten. 
Schrijfmachinelinten in alle breedten, 

Schrijf-, 

Polywog pasta in vasten en vloeibaren toestand, versch 

vulpen- en stempelinkten. 
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f Cor.curreerende, dus 

beneden Soerabaiaprijzen, 
te leveren. 

N.V. KEDIRISCHE SNELPERSDRUKKERIJ 

OSN Na Sa Sa 
  

FEUILLETON 
SPAANSCHE DUKATONS 

(Spanish Doubloors) 

Uit het Engelsch 

van 

Camilla Kenyon 

14) 

» Miss Harding,” 

stem, die ergens uit het gedeelte van 
haar licbaam onder haar maag vao- 

  

zeide ze met een 

daan scheen te komen, een geluid, dat 

ze voor de meest kritieke oogenblikken 

bewaarde, ,, door bear karakter dat 

zelf niet in staat tot eenig bedrog is, 

is uw taote voor bedriegen gevrijwaard. 
Io deze incarnatie hebben uw tante ea 

ik bet geluk gebad, om eikaar in eeo 

atmosfeer te ontmoeten, die buitenge- 

woon gescbikt was voor ziele—opea-   baring, Van bet begin af was het voor 

mij duidelijk, dat ik mijo toegewezen 

levensgezellin voor mij had, terwijl uw 

tante, van haar kaot oomiddellijk be- 

greep dat ze in mij de complementaire, 

baar geestelijke kracht 

gevOlkien had." 

aanvullende, 

»'t Is werkelijk waar, Virginia ", 

stemde tante Jane in, terwijl ze voor 

't geval vam-nood baar zakdoek te 
voorschijo baalde. . Jj en Susan en 

iedereen hebben me altijd 

behandeld als een kind, dat niet wist, 

wat ze wilde, terwijl ik het in werke- 

ljkbeid altijd precies geweten beb!” 

De laatste woorden stegen als een 

gesmoorde noodkreet vit haar zakdoek 

op. 

» Daar bedoeltu zeker mee,” barst- 

te ik los, .. dat deze belacbeljjke ex- 

peditie, dat idiote op zoek gaan naar 

cen denkbeeldigen schat, het geweest 

trouwens, 

  

  is, wat u altijjid gewild hebt.” Daar 

had je de poppen aan 't dansen. Dat 

had ik voor den z00veelsten keer aan 

mijn roode haar te daoken. 

» Jane," zeide Miss Higglesby Brow- 

be met haar diepste grafstem, ,,begrijp 

je nu hoe waar, boe droevig waar, 

mija waarschuwing geweest is — mijn 

waarschuwing, welke je zeide dat, 

indien je onze plannen openbaar maak- 

te, boosaardige iovloeden op zouden 
treden! Wees sterk, Jane, — steun op 

de Dynamische Gedachte.” 

nlk steun al!” snikte tante Jane, 

terwijl ze baar traven afveegde. Merk- 

waardig, hoe rood haar neus en baar 

ocogen na de eerste paar traneo wor- 

den, voor mij zou 't idee alleen ge- 

Doeg zijn om er dadelijk mee op te 
houdeo, maar voor haar is 't niet het 

minste beletsel, ,,Heusch, Virginia,” 
giog zij afwisselend souffend en snik- 

kend door, ,bet kliakt misschien heel   

Onaardig, maar ik bad 't veel prettiger 

gevonden als je niet was gekomen. Ik 

begon juist 100 goed te leeren om mija 

individualiteit uit te zetter en nu ben 

't kom", weet ik niet 

maar mij is alles op eens veel moei- 

lijker !” 

Ik stond op, 

»Heel goed, tante Jane,” 

koel. 

net z00veel uitzetten als u wilt. Als u 

maar belooft om me te 

op 't oogenblik, dat u ,,koap” zegt: 

ik z0u de stukken graag fatsoenlijk 

begraven willen zien. Voor 't oogen- 
blik is het waarscbijniijk beter dat ik 

iemaod overlaat, wier tegen- 
woordigheid voor uwe ziele-ontwikke- 
ling meer bevorderlijk is !” 

Zonder een van hen tweetn verder 
een blik waardig ie keuren, stapte ik 
weg, met mijn neus in den wind. 

Maar doordat ik mija neus z00 heel 

  

jii er, en hoe 

zeide ik 

»Ik zal weggaan, dan kunt u 

laten roepen 

  

erg in den wind stak en bet dek vaa 

de ,Rufus Smith” aao veranderingen 

Onderhevig was, viel ik meteen smak 

Over een rol touw en kwam in de 

armen van Cuthbert Vane terecht, 

Gelukkig had dit contretemps juist 

achter de dekhut plaats, uit bet gezicht 

van tante Jane en Miss Browne, aan 

welke gelukkige omstandigheid ik het 

te danken had, dat mijo reputatie in- 

tact bleef, Mr. Vane ving den schok 

Cordaat op, en zeite me overeind. 

»Sta, beenen!” zeide hij bemoedi- 

gend. ,,Tcch niet bezeerd, hoop ik, 

Ellendige dingen die overal rondlig- 
gende touwen. Voetangels en klemmen 
noem ik ze altijd." 

Wordt vervolgd. 
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