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STADSNIEUWS 

  

TUBERCULOSE - BESTRIJDING. 

(S. C. V. T) 

Een goed geslaagde poeumothorax 

bekort de ligkuur aanmerkelijk. 

aa 

  

  

Tooneelopvoering H.C.T.N.H. 

Op zaternagavond 5 October a.s. 

zal de plaatselijke vereeniging H.C T. 

N.H. een tooneeluitvoering geveo in 

het Volta-theater aan de Djagalao- 

straat alhier, Zij zulleo worden bijge- 

staan door eenige dames en heerer.- 

leden van H.C.TN.H. van Malang. 

Het Programa luidt als volgt : 

. Openingsrede. 

: W Ihelmus & Kuo Ko. 

Obebingsmarscb. 

. Muzieknummers. 

. Patrol, 3 dappere mannen. 

. Salome dans. 

. Kluchr. 

8. Song-duet. 

9. ,,Maoe oentorag, djadi boentoeng”". 

10. Wonderbare Goocheltoeren. 

11, Kepiting batoe. 

12. Tooneel: Conservatisme en 

Modernisme, 

V. O. L. 

Op Dinsdagmiddag j.l. kwamen de 

V.O-Lers op bet sportterrein van de 

Veldpolitte te Koewak bijeen. 

Wel 80 mansen waren percent, 

Van 2/3deel teeds 'het ngrijs-groeo”” 

droegen.Om 3u. 30m. namen de orfenin- 

gen een aanvang Onder leiding van een 

kapitein uit Malang. De troep werd 

verdeeld in 4'groepeo, A, B, C, en D. 

Onder groep A behoorden de mi. 

liciens, B eo C de Landstormers en D 

de ' odgeoefende landstormplichtigen, 

Voordat de oefeningen een aanvang na- 

meo, richtte de kapitein eenige worden 

tot de troep waarbij bij nadrukkelijk ver- 

klaarde, dat deze oefeningen vrijwillig 

geschieden en hoopte bij, dat een ieder 

“3io "best Ta doen om een goed soldaat 

te wordeo. 

In de eerste plaats werd begonnen 

met de exercitie-oefeniogeo waarna de 

orde-oefeningen volgde, onder leiding 

van een Mulo-ondervijzer. Hieroa 

kwam de tiieorieaan de beurt, waarbij 

bebandeid werd o:a. eerbewijzen tegeo- 

over land- en zeemacbt en ber gedrag 

buiten den dieost. Om 6 u. 

“ tindigde de oefeningen. 

Ec werd besloten, om elke Dinsdag- 

“en Woensdagmiddag ocfeningen te 

' houden. 

Nader vernemeo we, dat de 

plaatseliyke”Militaire Commandant uit 

# Malang hedeomiddag te Kediri is 

overgekomeo om -de V, O..L. albier 

te inspecteereo, 

si. 
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VERSCHUNT 

DINSDAG EN VRIJDAG 
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  eamammmabagangn   

ADVERTENTIE TARIEF 
GEWONE ADVERTENTIE: 

1 maal pl. 1 0.25 per regel. 2 maal pi. ! 0.20 per regei 

4 maal plaatson ( 0.15 per regel. 
2.9. kleine aankondigingen f 1.- per piaatsing. 

VRIJDAG 4 OCTOBER 1940 

JB 
Zooals eerder in ons vorig nummer 

vermeld zal de J.I.B. haar confereotie 

in de a.s. Kerstdagen houden. In 

verband hiermede, houdt de JIB. 

afdeeling Kediri op Zondag a.s. een 

algemeene ledenvergadering, waar bij 

cen comite van ontvangst met de 

daarbij behoorende sub-comites samen- 

g»steld zullen worden. Daarra zal de heer 
dier vereeni- 

»Het 
Jo soefmodjo, adviseur 

ging eeo lezing houden over 

Vasten” in de maand Poeasa. 

Indonesische studenten, 

Maken het allen best. 

Het Muleische dagblad ,,Socara O. - 

moea" heeft een scbrijven ontvangen 

van den heer M. Kasanmoentalip van 

Kediri, waarin sond, dat blijkrns een 

telegram uit Zwitserland de 12 Indo- 

nesische studensen van de Landbouw 

Hoogeschool te Wageningeo. onder wie 

diens eigen z0or, zich allen in goeden 

welstand bevinden en dat zij momzo- 

teel in Zwitserland vertoeven. 

Ontvangst N. V. Kediri 

Stoomtram Mij. 

De Opbrengst bedroeg over: 

September 1940 £ 14200.— 

(voorl. opgave) 

September 1939 £ 33707 — 

(defin. opgave) 

Sinds 1 Jan. '40 £ 159770.— 
(voorl. opgave) 

helzelfde tijdvak '39 f 205821.— 

(defin. opgave 

Kunskring-nieuws. 

Voor de jaarlijksche algemeene ver- 

gadering van deo Kedirischen kunst- 

kri:g bestond dit jaar geen bijzondere 

groote belangsteliing. D2 oorzaak zal 

hier wel gezocht moeten worden in 

die tiidsomstandigheden en in het feit, 

dat de agenda geen belangrijke puoten 

vermeldde. Te half negen precies open- 

de de voorzitter, de beer Vertregr, 

de bijeenkomst met een woord va 

w.Ikom en memoreerde den bijzonde- 

ren tijd, deze 

paats vindt en welke ook de. oorzaak 

1s, dat niet aan den in de statuten 

voorgeschreven datum de band ge- 

bouden kon worder, Nadat de notulen 

de vorige 

“oorgelezen, kreeg de secretaris ber 

woord voor bet uitbrengen van bet 

waario vergadering 

van vergadering wareo 

  

EEN PRACTISCH, HANDIG EN KOSTBAAR 

WERK VOOR EEN LUTTEL BEDRAG! 

DE AUTOWEGEN -ATLAS 
van JAVA. MADOERA en BALI 

t3-, 
in 5 kleurendruk 
op stevig ivoorcarton 
met Carionnen cmslag eo linnen rug, 
op Schaal 1: 500.000 
in totaal 9 aansluitende kaarten compleet bijgewerkt, en 

waario opgenomen: 

alle berijdbdare wegen 
Kilometerafstanden van plaats tot plaats 
Hoofd-Afstandstatel voor grootere afstanden 

Bergen en plaatsen met hoogte-cijters 

Spoorwegen, Vliegvelden, Ondernemings - fabrieken 

Pasanggrshans en vele aanwijzingen voor toerisme. 

“ Verkrijgbaar bij de Ked, Snelpers. 

  

jaarverslag. Hieruit teekenen wij aan, 

het afgelooper boekjaar het 

ledental op'iep vao 102 tot 148 (»p 

30 April). Het sanral prestaties, dat 

door den kuostkring gegeven werd 

beliep gedurende de 11 maanden een 

20-tal, waarvan 13 den leden gratis 

dat io 

werd aangeboder, terwijl voor 7 an- 

dere een toeslag van f I,— werd ge- 

hever, De volgende prestaties werden 

aangeboden: Trio Pa guer, Dr. Ha- 

lusa-Javaaosche 

ling vao kuosibezit der leden: piano- 

reciral Cor de Groot: Rik Boersema- 

voordracbten: tentoonstelling bonds- 

Coltectie Iodiscbe scbilders, 

tijo-Veldkamp: Ketting: von Schwaine- 

Cbladek - Beyer: fototentoonstelling : 

O.T.V.-Gevaarlijke bocht, duo Morris- 

Andersor: lezing Hermans Dz dieren- 

wereld io de muziek: 

Sprookjes in de muziek: 

muziek: tentoonstel- 

trio Sto- 

lezing H-rmaos- 

tentoonstel- 

log aguarellenz A.B. C.-cabaret (2 

maal), tentoonsteliing Fransch - Hol- 

landsche voorhoede: liederenavo: d 

Era Bada', fototentoonstelling: piano- 

recital Lil Kraus. 
N3 nog op de bijzonder moeilijke 

periode gewezen te hebben, welke 

door den oorlog in Europa intrad en 

waardoor verscbillende tour: 6s, welke 

reeds afygesloten waren, gecance!d wer- 

den, vestigt het jaarverslag de aandacht 
op het feir, dat hzt bestaan van een 

kunstkring in eeo plaats als Kediri ook 

in dezen tijd een dusdanig- geestelijk- 

waarde bezir, dat het een plicbt is 

z00veel moyelijk mede te werken aan 

het voortbestaan en deo bloei van een 
dergelijk instituur. D.t geldt voor de 
K dirischen kuostkring des te meer, 
daar hier voor de leden een buiten- 
gewooa gunstige contributie - regeling 

bestaat, Er wordt een vergelijking ge- 

trokken 
voor de boofdkaart f 3.50 gevraagd 
wordt en voor de eerste bijkaart f 2—, 

z00dat eeo ecbtpaar een maande ijksche 

Contributie vao f5.50 betaalr, terwijl 
io Kediri met een gemiddelde van 12,— 

per gezin bet lidmaatscbap zeker bin- 

nen ieders bereik valr. 

met andere plaatsen, waar- 

Hiersa werd voorlezing gedaan var 

her verslag van den penningmeester, 

wa :ruit bleek dat ondanks bet groote 

aantal prestaties, hetwelk den leden 

werd aangeboden, het bestuur er in 

geslaaad is niet alleen de schuid van 

rum f200,— af te betalen, maar bo- 

vendien thans nog de bescrikking heeft 

over een saldo van rum f500,—. Na 

van het verslag van de 

de 
voorlezing 

verificatiecommissie bestaande uit 

  

Abonnements advertentie gereduceerd tariet. 
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En de pech   

Java's Grootste 

Hootdstraat 5! 

Residenislaan 37 

J.G.W DEKKERS 

RADI0 
BELITTERS 

Radio pech? 

Roep RADIO GOLDBERG 

  
VENDU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS 

KEDIRI — 

is weg!   

Dag- en 

Nacht Radio - Service 

- Kediri 

- Madioen - Tel. !I0. 

- Tel. 70. 

  

  

    

  

Toleftoon 250 
  

Transporteeren, 
Hancel in Nieuw- en 

heeren Best, Wallis 
ton werd den penningmeester acguit 

de Vriesen Cle- 

en dkcharge verleend, waarop de voor- 

zitter cen woord van dank en huide 

bracbt voor het gevorrde financieele 

beheer. 

Vervolgens kwameo de p'anren voor 

ber komendejaar ter sprake. Het bleek, 

dat de kusstkring voikomen in staat 

zal ziju bec werk op dezeifde wijze 

voort te zetten, Ovdanks alle moei- 

lijkheden slaagde bet bestuur er in, in 

de afgeloopen 4 maanden nog een 

5-tal presraties aao te bieden. Voor 

de komende maandeo staat het volgeo- 

de op het programma : 

Film-avond door deo heer Molj ter- 

toonstelling kunstbezit leden: optre- 

den O.T. V. met ,Roofvogeis” ten 

toonstelling coilectie ,,Irdische schilders 

Malangsche 

ceniging met ,,Toontje heeft een paard 

weerbaar” tooneelver-     geteekend”: pianorecital Ignaz Fried- 

Emballeeren 
(Ook voor Europa en de buitengewesten) 

Tweedehandsch Meubilair. 

    

       
        

  

Meubelmakerij 
Agentschap: 

Java Koelkasten. 

AB.C.-cabaret : tentoonstelling 

van Balineesche piastiek : de zangeres 

Eliza S yders met Loo Vincent aan 

de cellist Nicol.i Var- 
piasiste Elizabeth 

van Indo- 
werk van me- 

| mann: 

den vleugel, 

folomeyeff en de 
Kemp: tentoonstellingen 

Chineesche kuost, vao 
vrouw Leichner- Ovstermao, G.A. Stabl 

en van kuostfotogravic&o, Inderdaad 

blijkt hieruit, dat bet bestuur er io is 

geslaayd den leden ook in dezen tijd 

een aantal kunstprestaties aan te bie- 

den van een behoorlijk gebalte en een 

rijke variatie. 

Nadat bet oude bestuur in zijo ge- 
heel herkozen was, kwamen bij de 

rondvraag nog eokele punten naar 

voren, waaronder de toestand van den 

vleugel, weike nogal eenige discussie 

ontlokte. Ec werd een voorstel gedaan 

Om tentoonstellingen te organiseeren 

Op nationalen grondslag en indien dat   bier ter plaatse niet mogelijk zou blij-
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Paramount sensationeele Mysterie 

Een film met die soort sensa 

Een film die ongetwijfeld in 

Wij raden een ieder aar, 

ATTENTIE! 

met JAMES GLEASON — ZASU 
spaoning en humor, U zult gr 

RICHE THEATER 
Noy Heden en Morgenavond 

Comesie. 
99 

s»The Cat ant the Canary 
met de sterren BOB HOPE —PAULETTE GODUARU—JOHN BLAL e.va. bekenden. 

ties, zooals het pubsek deze bet liefst ziet, zij beef een vieuw film- 

monster, in vergelijking waarmede »Dracula” en ,,Fraokenstein” ver acbter biljveo. 

De bekoorlijke Paulette Goddard op haar best! 
ieders smaak zal valien. 

deze boriende film onder geen voorwaarde te misseo. 

Zaterdagmiddag 430 u. 

Zondag 6 en Maandag 7 Oct. 

R.K.O. Radio humoristische D t crive gesch ederis 

“ FORTY NAUGHTY GIR 
PIITS e.v.a. bekende spesers. 

Mist deze uitstekende fiim niet ! 

Extra Voorstelling! 

LS 2» 

Een combinatie van sensatie 

iezelen en lachen tegelijk, cen zaneenscbakeling van mysterie. 

(Moord op 't tooneel) 

    
De grootsche muzikale Comedi: 

met de begaafde acirce L 

Een charmante film vol pika 

Schirterende balletten... pra 
deeld geroegen. 

“ Attentie!   
met een sterke roibezatting. Spa 

  

sInvitatio 

geen meter film! 

MAXIM THEATER 
Heden 4 t/m Zondag 6 Oct. 

n to the Waltz” 
n vele andere vooraans:aange Engelsche artisten. 

filmscb'ager 

LIAN HARVEY e 
nte'iz, zang en dans. 

cbtiy tooneel... Super spel: 

Komt alien deze mooiz fi'm zien ! 

Zaterdagmiddag ln EXTRA VO Zondagmoreen 10 
Maandag 7 en Dinsdag 8 Oct. 

Het 2e. wvens Slotgedeelte van de vew Idiye Avonturerfilm 

sTHE BLACK COIN” 
nnerder — ser satoneeler 

dit alles waarborgt U 1'/, uur van onver- 

ORSTELLING! 

(Het geheim v.d, zwarte muoistukreo) 
dan het Ie. gedeelte. Komt vrcegiijdig en mi-t 

Tanggoeng goed!!   
  

ker, biervoor de bemoeienissen vas 

het hoofebestuur ia te roepeo. Verder 

werd nog de mogelijkbeid ter sprake 

gebracht om de leerliagen van de Mu- 

loin de gelegeobeid te stellen onder 

leiding vao leerkrachten den ten'con- 

stellingen, welke de kunstkring orga- 

niseert, te bezoeken. Het doel hiervan 

is om de oudere kinderen met goede 

kunst in aaoraking te brengen en te 

leeren zien en begrijpen: iets wat dcor 

het gebrek aan musea anders tot de 

onmogel!ijkheden behoort. Dz vergac€- 

ring verklaarde zicb biermede volko 

men accoord. 

| Nadat nog eventueele propaganda- 

campagoes onder de oude leden ter 

sprake was gebracbt, sloot de voorzit- 

ter om 10 uur met cen woord van 

dank deze zeer geanimeerde vergade- 

ring. 

Mutatie. 

ONDERWIJS. 

Is de plaats van den beer Boulogne 

“die voor deo militairen dienst is opge- 

roepen, is de beer M. H. Sohus aan 

de Muloschool albier geplaatst. 

Nationale steunfondsen, 

Naar aanleiding van eenige ter re- 

gentscbaps - secretarie binnengekomen 

verzoeken om vrfjstelling van verma- 

kelijkheidsbelasting ten behoeve van 

het ,, Koningia Wilhelmiva Fonds 2 

deelt het college van G:commiteerder 

het navolgende mede. Bovengevoemde 

verordening van bet regentschap opent 

de mogelijkheid, dat van belasting ge- 

heel of gedeeltelijk worden vrijgesteld 

die vermakelijkheden, welke naar het 

oordeei van den regent geheel of ge- 

deeltelijk voor een liefdadig doel of 

In het algemeen belang worden gege- 

veo. Hierbij hebben G-commiteerden 

zich ecbter op bet standpunt gesteld, 

dat die !iefdadigheid uits!uitend of 

voor een belangrijk gedeelte ten goe- 

de komt aan dit regeotschap. 

Nu Gecommiteerdzn 

van oordeel, dat he: ten zeerste aan- 

beveling dat cok voor de 

vermakelijkhedeo ten bate van de oor- 

logsslacbtoffers io Nederland (bei 

Koningeo W.lhelmina Fonds) dan wei, 

van bet ,, Nederlandsche Roode Kruis '" 

belastingvrijstelling kan worden ver- 

leend, hoewel bet element ,,ten gorde 

van het regentschap” in deze fondsen 

in wezen oiet aanwezig is. Het zelfde 

geidt ten opzichte van bet nieuw op- 

gericbte , Weerbaarbeidsfonds”, aan- 

pezleo dit niet ten doel beeft 'icfda- 

ziju eveowel 

verdient, 

| digheil. Daxtoe zai het noodig ziju 

de voor dit regentschap grlderd» ver- 

makelijkheidsbelastingverordening in 

dier voege te wijzigeo, dat de beias- 

tingvrijstelling ook kan worden ver- 

beboeve »Natioral: leeod ten van 

steunfondseo'”. 

Er is reeds een ontwerpwijzigings- 

verordening ingediend bij den regeni- 

schapsraad onder aanteekening, dat 
   

aan deze wi 

werkende kracht moet worden ver- 

leend tot 10 Mei 1940, i.c. d: dag, 

na welken vele vermakelijkheden wor- 

den gehouden, weiker opbrengst ge- 

heel of gedeeltelijk wordt gestort ia 

bovengenoemde nationale fondsen en 

gingsverordening terug- 

vrijdom hebben gekregen van de ver- 

makelijkheidsbelasting. 

SPORT. 
VOETBAL. 

Eindelijk dan zal de reeds lang ver- 

wachte ontmoeting tussc en de bonds- 

elftallen van Kediri en Madioeo plaats 

hebben. Op aanstaande Zo-dag gaat 

het K.V,U.- elftal, i.c. supporteurs naar 

Madioen. 
1 
x 

v.v. ,Doho” naar Soerabaja. 

1 Naar we vernemer, za! de plaatse- 

lijke voetbal vereeriging ,Dobo'” cen 

trip maken naar Soerabaja, alwaar zij 

wee wedstrijden zal spsier, 
Zaterdagmiddag 5 Oct a.s tegen de 

Inbeemscbe bond van Soerabaja ,,Pe - 

sibaja” en op Zondagmiddag 6 Oct. 

tegen E.G D.C, 

tw. op 

RICHE THBATER. 

Heden4 en Zaterdag 5 Oct. 
Paramount sensationeele ,, Mysterie- 

Comedie” 

met vcoraanstaande sterren als Rob 

Hope—Joho B-.a —de lieftallige Pau- 

letre Goddard—G.le Son lergaard e.v.a, 

D2 4 hier.a genoemde purten, wel- 

ke vcor bet publiek van groote be- 

teekenis zijn, om deze film te gaan 

zien. 
Zij hecft ol. die soort sensaties z00- 

als ber publisk deze bet liefst ziet!... 

zij heeft een nieuw film monster in 

vergelijking waarmede ,,Dracula” en 

»Fraokenstein” ver achter blijven. 
Zij beefi mystere,.,.. die om op- 

lossing (door de groorste experts in 

het ontraadselen 

tarteo! 

van film-myster.es)   
»THE CAT AND THE CANARY" | 

  

Comedie,..., Klucbt,... hier zorgt 

Bob Hope voor, die warmpjes in zit 

tusschen de ,Drie Grooten” van de 

Radio ! 
Rcmance,.., is rovdom de bekoor- 

lijke Paulette geweven, die tbans niec 

alleen door de ,,M. lioen dollar recla- 

me campigne”, die er zan haar be 

steed, doch voornamelijk door haar 

Cepaciteiteo zeer popu'air gewordeo is! 

MAXIM THEATER. 

Heden 4 '/x Zondag 6 Oct, 
De groorsciue Muzikale Comedie- 

filmscblager 

»INVITATION TO THE WALTZ” 

met de bekende en begaafde actrice 

Liliao Harvey, bijgestaan door eenige 

vooraarstaande Engelscbe artisten. 

Eeo charmaote film vol pikanterie— 

zang en dans: pracbtig tooneel..... 

super spei... schitterende balletten en 

heerlijke muziekj dit alles waarborgt 

U dan ook anderhalf uur vao onver- 

deeld genoegen. 

Ben film, die op alle groote plaatsen 

coorme successen geboekt heeft 

Politienieuws. 

Door de politie werd aangehouden 

de persoon vaa T., won. te Petok, ver- 

dacht van diefstal vas een invoreo 

Sigaretren-pijpja t. w. v. f I.— ten na- 

deele van O. T. B., won. te Pandean. 

Bericht ontvangen, dat een Inlandsch 

meisje geraamd S. P. P., wonende te 

Bandjaran door een bond van den heer 

O.5S., werd gebeten, won. te Bandjarao. 

Het meisj: werd ter geneeskundige be- 

handeling paar het bospitaal ,,G1m- 

biran”" alhier opgezonden. De Veearts 

bereids in kenois gesteld. 

  

De Nazi-figuren uit de 
tweede linie. 

MEERENDEELS MANNEN MET 

DUISTER VERLEDEN. 

De invloed der gouwleiders. 

(Slot). 

Zija officieele positie als Rijkspers- 
chef en vice-minister van propagao- 

da, is sl:chts een parapbrase : io wezen 
is bij pers- verbindingsofficier en in- 

telleotueele aide de camp van Hiter, 

wiens adjudant bij reeds sedert vele 

jaren is. 

Dit discrete werken van Dietrich 
was en is zeer oultig voor Hitler. Als 

schoonzoon van een vroegereo bur- 

gemcester vaa Essen en uitgever van   

de ,,Rheinisch Westphaliscbe Zeitung” 

(het blad vaa de kool- eo ijzerindus. 

trieelen) heeft Dr. Dietrich de nauwste 

t:laties met de leiders der zware io- 

dustrie, 

H-t was Dietricb, die in 1932 de 
vermaarde bijeenkomst in het Park 

Hotel te Dusseldorf organiseerde, waar 

Huler de leidende industrieeleo toesprak 

en bij welke gelegenbeid hj de sym- 

patbie van Thyssen en diens aanbang 

wist te winoen. 

Maar op een dagin 1935 behaagde 

Dietrich zelfs de anti-nazi's. Hij hield 

een lezing over den achtergrond van 
het oazi-isme eo verraste zijo luiste- 

raars met de verklaring, dat slecbts &&o 

van de moderne 

Duitscheo oorsprong is, n.I. phenome- 
nologie. Ongelukkigerwijze is de stich- 

ter van deze school der wijsbegeerte 

de Joodsche professor Husserl. 

x 

wijsbegeerten van 

Een vao de anderen, die de binner- 

landsche stormen bebben weten te 

Overleven en niet zija gevallen als 

slachtoffers van jaloezie en intriges, is 

Dr. Robert Ley, de leider van bet 

» Arbeidsfroot " p 

de ,, Kraft durch Freude ” —beweging. 
Dr. Ley is ia den grooten oorlog ge- 

durende enkele jaren krijgrgevangene 

io Fraokrijk geweest. Na den oo log 

kwam bij als cbemist in dienst op het 

laboratorium van de 1. G. Farbenio- 

dustrie te Leverkusseo. Zija po iticke 

activiteit ea gedragingen maakteo in 

1929 een einde aan dieo werkkring 

Dr. Ley is, eveva's Gdriog. zzer po- 

eo organisator van 

  

ai 

pulair, zelfs onder de arbeiders, wier 

vakvereenigingen bij veroietigde. Hj 

is op en top een Rijolander, d,w.z. 

bij is noch een barsche Pruis, noch 

ook ee» oobehouweo Beier, maar hij 

1s gemakkelijk io dec omgang en vroo- 

ljk van natuur. Zijo bekende gewoonte. 

om pracbtige redevoeringen af te ste- 

ken, wanoeer bij vo'slagen dronken 

is, verhoogt zijn populariteit nog meer. 

Men zal nooit betappaus vergeteo. - 

dat weerklonk, toen, nadat de favatie- 

ke Himmler het auditorium had ver- 

zocbt om volkomes geheelonthouding, 

teneinde het teuroonsche ras te verbe- 

teren, Dr, Ley belooft nooit meer.... 

bier te zullen drinken. Alle aanwezigen 

wisten, dat bij die belofte gestand zou 
doen, om de doodeenvoudige reden, 

wijl bij bier.... verafschuwt en alleen 

dol is op wija en ligueur. 

Maar met dat al zou het verkeerd 

zija dezen man te orderschatten, die 

acbter het masker van een alcoholist, 

in feite cen ware krachtfiguur is op 

politiek gebied. 

Ooder de maonen van de. tweede 

livie zijo de meest invloedrijkea de 

gouwleiders, de nazi-chefs in de pro- 

vi cies. Het zijo meestal oude vecbters- 

bazen en bijoa allen bebben bun posi- 

ties weten te behouden. Enkelen heb- 

l ben zelfs in het buitenland bekerdbeid 

verworven, 

Zoo bijv. Julius Streicber, de gouw- 

leider van Narnberg en uitgever van 

het beruchte weekb'ad ,,Sili-met", of 

Adolf Wagoer, uit Milochen. die het 

voorrecbt geviet elk jaar Hitler's pro- 

  

Afdeeling Radio 

    

    

8 Mignon 
'amoloon 601 A. 

WINGEN. 

Uw Radio Defect? 

Bel op Kediri 13! 

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

door zijn wij in staat om radiotoestellen op de- 

zelfde dag, 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 
KEDIRI 

MULOWEG / MADJENANG 
Telefoon Ked. No 225 

Haa 

»SCHRAUWEN“ 

IN 
WATES 

PERCEEL-PAKISSADJI 

ET 

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.  



  

Cclamatie op dea partijdag te mogen 

Voorlezen. 

Gouwleider Josef Burckel, vroeger 
een onderwijzer in een of ander dorp 

was zeer actief tijdens het Saarplebis- 
Ciet en maakte naam als gouverneur in 

het geaonexeerde Ooseenrijk. Op dit 

moment is hij b:last met de nazificee- 

ring van Bizas-Lotharingeo. 

De verovering tijdens dezen oorlog 

bezorgde andere Hiilerslaven ook baar- 

tjes als gouwleiders. Noorwegen kreea 

Josef Terboven, die van klein bankklerk- 

je opklom tot gouverneur van Rijnland 

ofschoon de iodustrieelen van het Roer- 
gebied liever een gouveroeur badden 

gebad, die wat vriendelijker jegens hen 

zou zijo. Het is oiet prettig om mil- 

lNioenen en nog eens millioeoen goed 

geld aan de nazi-beweging ten koste te 

leggen om d: ,anti-kapitalistische Mar- 

xisten” te bestrijdepo, om dan tensiotte 

slechts te hooren te krijgen, dat zij 

beter zichzelf zouden kunven ophanger 

en bun fabriekeo aao de arbeiders kon- 

den geveo. 

Gouwleider Gustav Simon, uic Ko- 

blenz, is thans bezig de vredelievende 

Luxemburgers te metamorphoseeren in 

vurige nazi's terwijl de brute Seyss- 

Ioyuart de vuige verrader van Oosten- 

rijk, Nederland tracbt te nazificeeren. 

Het ongelukkige Polen heeft een van 

de allerergste nazi's als gouverneur, 

n.|. Hans Praok, minister zonder porte- 

feuille en voorztter van de Duitsche 

wetsassociatie. D ze Frank is berucbt 

door zija volslagan gemis aao eeviye 

juridische kennisen bij heeft vermaard- 

zija lakonieke 

uitspraak ,Recht is wat nuttig is voor 

bet nariovasl-socialistische Duitsche 

volk." 

Zijo talrijke artikelen over de her- 
vorming van de Duitsche wetgeving 

waren dermate verwarrend en z00 vcl 

nonsens, dat de twee daarvoor in aan- 

merking komende juridischbe vakbladeo 

prompt weigerdeo dezelfde te publi- 

ceeren. 
Het is deze zelfde meneer Frark, die 

als cen axioma decreteert, dat de heilig- 

beid" van verdragen (bet basisprincipe 

van de Romeinsche wetgevirg) niets 

anders is dan ..Joodsche geest”. 

heid verworven door 

  

Nederland 
  

Schandelijke vertooning. 

Van ontaarde Nederlanders. 

Londen, 30Sept. (AN P) Z-:- 

terdagmiddag vond io ,, Pu'cbri Studio” 

te 's Oravenhage een bijeenkomst plaa's, 

waaraan werd d:elgenomen door ee- 

nige professoren en een aantal N. S. 
B.-leden. Verder was de zaal gevu'd 
met Duitsche uniformeo. 

De initiatief-nemer, Prof. G. A. 

Soijder, zette het doel der bijeenkomst 

uiteen, n.l. de oprichting vao ee» N-- 

derlandscheo cultuurking, 

Leden van de organisatiecommissie 

zjo Dr. Goedewaagen, redacteur 
van bet weekblad ,, De Waag" en 

tevens voorzitter vao de nazi — pers- 

kamer, Dr. Haooema ( wellicbt de 
directeur van bet museum Boymans te 

Rotterdam ), Dc. Smit, rector van 

het Hervormd Lyceum te Amsterdam- 

Dr. Jan de Vries, en J, C. An- 

schenius. 

Waarscbijnlijk tereinde bet oprecbte 
karakter van dezen ,,Nederlandschen” 

cultuurkring sterker te onderstreepen, 

bield Prof. Srijder een 50 mio. duren- 
de opesingsrede in het Duitscb. 

Hij betoogde, dat de , uitirgen der 
Nederlandsche cultuur den laatsteo tijd 
Diet in overeenkomst waren met bet 
Germaaosche karakter vao bet Neder- 
landsche vok”. In het bijzonder was 

de Nederlandsche cultuurverbouding 
tegerover Durtschland .. meer dan be- 
lacbelijk”. D.entengevolge werd be- 
sloten tot de cprichtisg van een groep, 

welke de samenwerking tusscheno de 
beide , cultuurverwaote volkerea" zal 

bevorderen, 

Als leden zulleo alleeo worden toe- 

gelaten zii, die daartoe worden uitge- 
noodigd, Rzeds zijn de plaooen voor   

  

TE HUUR 
Bandartor No.9 

Wegens vertrek 

Ben groot huis met groote v66r- en 

achtererf — - — & 

1 30,— 's maands 

ingaande 1 November 1940 

te bevr. Ked. Snelpers Telf 83. | 
de verwezenlijking van een Neder- 

landsch — Duitsch cultuur idesal uitge- 

werkt. doch zij blijven voorloopig nog 

geheim, aangezien ze eerst aan Seyss 

Irguart moeten worden voorgelegd. 

E-rst oa door deo rijkscommissaris 

gegeven advies is geleidelijke pub'ica- 

tie te verwachten, aldus Prof. Sniider. 

Seyss Inguart, die bet middelpua: 

van de bijeenkomst vormde, sprak 

vervolgens zija vreugde uit over her 

feir, dat de redevoeringen io her 

Duitsch werden gehouden... 

De ontaarde Nederlanders. 
Wat zij zijn. 

Io aans!uiting op bet telegram, voor- 

komende in ons blad van gisteren be- 

treffende de oprichting van een Ne- 

derlandschen cu'tuurkri-g, die zich ten 

doel srelt de witingen der Nederland- 

sche cultuur is overeenstemmirg t 

brengen met bet , Germaansche " ka- 

rakter van bet Nederlandscbe volk, 

kunven wij over de daaria geroemde 

Initariefoemers het vavolgeode mede. 

deeler. 

Prof G. A. Soijder, klaarblijk-- 

ljk de »leider” van dit opstooj , 

doceert kunstgescbiedenis san de A- 

cademie voor Beeidende Kuasten te 

Amster.'am. 

Dr. Goedewaagen, van wien 

vermeid wordt dat hij redacteur van 

n De Waag” 

cazi—perskamer, Is daarmede reeds ten 

vo:le geteekend. Hij was voor de 

Duitscheo ioval een zeer middelma- 

tige journalistieke figuurs door -ij 

sympathiein een bepaalde richring € 

geven behoort bij thaos tot de ale 

is, en voorzitter van d- 

denden 

Dr. Havsema is 

dreceeur van het museum Boymwarste 

Rotterdam: dit werd reeds gisterer 

gemeld, en het was ons niet mogelijk 

daarva- n dere bevestiging te verkrijgen 

Dc. Smit, rector vao bet H -rvorod 

Lyceum te Amsterdam maakte zich 

eenigen vaam door artikelen op pae- 

dagogisch gebied, welke o. a. in de 

» Telegraaf”” verschenen. Wij verne- 

men, dat van hem reeds lang bekend 

was dat hij fascistische sympathi &» 

koesterde. 

vermoedeliik 

Dr. Jan de Vries is vermoede- 

lijk de bekende philoloog hoogleeraar 

te Leiden in de oud — G rmaaosche 

talen ea algemeene taalwetenschap. Vao 

zijn hand verschenen meerdere publi- 

Ccaties, 0 a. De Gsrmaansche oudheid, 

Die Ma-chen von kluyeo Rarsellisero. 

Stusy of Othio (Osin1), The problem 

of Loki, De Sea deokenniogen met 

mijthologischen inhoud, Ait- Oerma- 

nische religions geschichte, de Wikin- 

gen ia de Lage Linden bij de Zee. 

Wie J. C. Aoschenius is, kon- 

den wij niet pagaan. Wellicbt wordi 

bier bedoeld Arotzevius, cen musicus 

van eenigen naam, die ecbter naar wij 

meener te weten zich sterk op de 

moderne Fransche componisten beeft 

geori&ateerd. Waarschijolijk lijkt dit 

dus viet. 

Deze beeren, die de verwoesting van 

Rowerdam, verraad en moord blijkbaar 

accepteeren als uitingen eever door 

hen bewonderde . cultuur " lijkeo ons, 

io bet bijzonder wat de hoogleeraren 

onder hen betreft, verstrikt io de theo- 

rie der bistorische beschouwingen, wel- 

ke aan de door hen beoefeode weten- 

schappen verbonden zijo. Het levende 

heden, de werkeijkheid, scbijoen zij 

.daarbij te veel uit het oog te hebben 

verloren. Mzer zullen wij er tbaos niet 

vaa zeggen. 

  

Nederlands 

gues op het buitenland m 

niet meer verlaten, teoz 

Deviezeninstituut. 

aanpeboden 

Ne 

wordt lid van den Bo 

Inlichtingen bij 

  

aan 

  

ch - Indisch 

Deviezeninstituut. 
Batavia-Centrum 27 September 1940. 

Bekendmaking van het Deviezeninstituut. 
Door bankinstellingen v6OOr 10 Mei 1940 verkochte che 

ogen vog tot 15 October as. worden 

uitgevoerd. Na dien datum mogen dergelijke chegues, het land 

ij met speciale toestemming van het 

Chegues, welke niet meer mrogen worden uitgevoerd, kuoven 

voor wederinkoop aan de desbetreffende bankinstelling worden 

De Directeur 

van het 

derlandsch- Indisch 

Deviezeninstitnut, 

D. CRENA DE IONGH 
an 

NN an 

Radioluisteraars, 

  

nd van Radioluiste- 

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

U dient daarmede Uw e'gen en het 

algemeen belang. 
den Secretaris, 

J.P. Coenweg 27. 
Batavia - C. 
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OOST - JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEN. 

lederen Zondag,. 9 uur v.m. 

Te Kediri 

Toeloengagoeng, Ngandjoek, e, a., te 

Paree 730 uur 0. m. 

(Baloewertistraat), Blitar, 

  

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Zondap. 

te Kediri le H. Mis 6 uur v. m. 

2e H. Mis 7.30 uur v. m. 

Lof 5.30 uur 5. m. 

te Blitar 6 uur v. m. Stille H. Mis 

1.30 uur v.m.  Hoogmis 

5.30 uur n. m. Lof 

Onderricht Kath. Javanen 6 vur o.m. 

  

Pas ontvangen 
Wollen artikelen 

| Wollen Sokken 

» Jassea |» Broekjes 
| Baby- 

uitzet 
»  Mantels 

  

Wollen Jumpers 

». Nestea | ” 

” Mutseo 

Brei katoeoen 
pennen 

. naaldeo 
en Haak pennen. 

MIYAKO 
Te', No. 29 Kediri. 

  

  

TENG HONG 1 G6 NG HONG TJIANG 
VENDUHOUDER —  COMMISSIONNAIR 

MEUBELMAKER 

TRANSPORT — ONDERNEMING 

KEDIRI - Klentengstraat €4 — Telaf, No, 107 

Mooie huisvendutfie. 
wegens vertrek vandeo WelEd. Heer 

J.F.A. van der LEY. 

Vsrvoerchef der 
sf. Lestarie —- Kertosono 

TE HOUDEN OP VRIJDAG, 
4 OCTOBER 1949 OM 9 UUR 
VOORMIDDAG IN ONZE 

SCHOWROOM HOOFDSTRAAT 
KEDIRI. 

Pa 

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!       
  

      —————— — 

CHTBESCHERMING LUC 
Beveiligt U tijdig!! 

Wjj leveren :   
  

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

RESIDENTIE APOTHEEK KEDIRI 
TELEFOON No. 52. 
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Taman 

H2 , 

Buitenlandscb overzicht overgenomen uit het Soer. Hbld. 

BRITSCH KABINET GEWIJZIGD. 
Chamberlain van tooneel verdwenen : 
Kingsley Wooden Ernest Bevin treden 

tot oorlogskabinet toe. 
  

  

De houding van Spanje. 

Londen, 3 Oct. (Reuter). Dow- 

ningstreet no. 10 kondigde de navol- 

geade. wijzigingen in de Britsche re- 

geering. aan. 

Chamberlain werd ontheven van bet 

voorzitterscbap den Geheimen 

Raad, en als zo0danig opgevolgd door 

Sir: Joho- Anderson. 
Voorts werd Herbert Morrison tot 

minister van Binnenlandsche Veiligheid 

benaemd, Viscount Cranbourse tot 

minister der Domioions, Captein Oliver 

Lyttleton tot voorzitter van de Kamer 

van Koophandel, Sir Ardrew Duncan 

tot. minister van Voedselvoorziening, 

Iuitenant-kolonel J. T. C. Moorebrazov 

tot minister van Verkeer, en Sir John 

Reith tot hoofd van het nieuwe minis- 

terie van Werken en Gzbouwen. 

Sir Kingsley Wood en Bevin wer- 

den-uitgenoodigd om tot het oorlogs- 

kabinet toe te tredeo. 

van 

(Sir John Anderson was tot nog toe 

mioister :van Binvenlandsche Zaken, 

Herbert Morrison minister van Be- 

voorrading, Viscouot Crarbourne Pay- 

master-general, Sir Andrew Duncan 

was President van de Kamer van Koop- 

De kabinetsreorganisatie. 

Looden, 3 Oct, (Reuter). Aan Sir 

Joba Reith is de titel van baron ver- 

leend, Viscouot Cranbourne, Captain 

Oliver Lyttleton en Luit. kolonel Moore- 

brazon zullen worden betedigd als leden 

van den Geheimen Raad. 

Lord Heward nam per 12 October 

ontslag als Lord Chief Justice : bij wordt 

vervangen door Viscount Caldecote. 

De koning overweegt, Lord Hewart 

tot Viscount te verheffen. 

In cen brief, aanvangende met ,,My 

dear Winstoo” spreekt Chamberlain 

van zijo recente operatie, en zegt dat 

het lang zal duren aleer hij io staatza! 

zijo, zijo plichten als lid van het oor- 

logskabinet te vervullen. 

Onder die omstandigheden acbt hij 

het in bet nationale belang, te verzoe- 
ken, van die plichten te worden ont- 

heven. 

In zijn antwoord buidigt Churcbill 

Chamberlains ,,ongeschokt zeruwyestel 

en volhardenden wil”, en bij voegter 

aan toe: ,de bulp, die gij mij bebe 

gegeven sinde Uw aftreden als mija 

cbef, bracht ons been door wat wel- 

licht het keerpuot in den oorlog za! 

blykeo", 

Londen. 3 Oct. (Reuter). De opoame 

van Sir Kiogsley Wood en Ernest Be- 
vio Ia:het oorlogskabinet. brengt de 

FEUILLETON 

"SPAANSCHE DUKATONS 
(Spanish Doubloors) 

Uit het Engelsch 

van 

Camilla Kenyon 

“15 
1 »O nee, ik heb me heelemaal niet 

bezeerd”, antwoordde ik. Op hetzelfde 

oogenblik merkte ik, dat mijn oogen 

1 Wol tranen stonden. Pas toen ik 't 
: prikken voelde, begreep ik, dat tante 

£ Jaoe mij met haar onnatuurlijke hou- 
#sding meer piju gedaan had, dan ik 

manvankelijk gedacht had. 

»Ocb, —er is zeker toch iets niet 

jheelemaal in orde!" zeide de Honou- 

..tahle Cuthbert, terwijl bj me angstig 
aankeek. ,Wat scbeeit er aan, — toe   

handel, Kingsley Wood is minister van 

Financigo en Bevin van Arbeid. 

Lord Woolton, die tot nog toe mi- 

pister van Voedselvoorriening was, is 

dus uit het ministerie verdwenen, tenzij 

bij cen der opergevallen plaatsen zal 

bezetten. Red.). 

Wat zal Spanje doen? 

Madrid, 3 Oct. (Reuter). Berichten 

uit Spaaoscbe kringeo te Berlija blijven 

te kennen geven niet te gelooven, dat 

Spanje ceo werkzaam aandeel in den 

oorlog zal nemen. 

Volgens een der correspordeoten is 

bet verzoek van eerige midden-Ame- 

rikaansche Staten aan president Roo- 

sevelt, om bij Franco te iotervenieeren 
daarom nutteloos, Franco zal uit eigen 

beweging buiten den oorlog blijven. 

Buitengewoon ambassadeur. 

Tokio, 3 Oct. (Reuter). Hajime Mat- 

soemiya, de vroegere leider van het 

ooderzoekbureau ven het ministerie van 

Buitenlandscbe Zaken, vertrekt op 11 

October als bu'tengewoon ambassadeur 

uit Kobe naar Thailand, Nederlandsch- 

India en Oceanit. 
ak 

sterkte van het kabinet op acbt minis- 

ters. Het toetreden van de ministers 

v48 Financitn en van Arbeid en Na- 

tionalen Dienst is een nieuwe erken- 

ning van de groote rol, welke Fivaa- 

Cida en vo'ledige organisatie van max- 

kracbt spelen in kinge'ands oorlogsin- 

spanning. 

Het ontslag vao Chbamberlain was 

geen verrassing voor zijo vrienden. Na 

zijn operatie, cenige maanden geleden, 

pam Cnamberlain slechts een korte 

vacantie. Men merkte spoedig daarop 

ecbter, dat het werk hem groote inspan- 

ning kostte en in de afgeloopen weken 

zija had men wel verwacht, dat hij 

onislag zou indienen. 

De conservatieve partij. 

Londen, 3 Oct. (Reuter), Chamber- 

lain legde bet leiderschap van de con- 

servatieve partij neer. 

Het spreekt van zelf, dat Churchill 

hem als zo0danig zal opvo!gew. 

IN VOORRAAD 
Ruime keuze 

— Visitekaartjes 

voor de halve prijs. 

KED. SNELPERS DRUKK 
ALOON-ALOONSTRAAT 

Tel. No. 83 

  

  

zeg 't me maar!" 

Ik schudde neerslachtig mija hoofd. 

»Neen, 't is piets — teomioste niet 

iets, wat u -verbelpen kunt. 

tante Jace !” 

»Wat. Uw tante! Is ze aan 't mop- 
peren geweest? Ze ziet er z00 tam 

wait )” 

»Taml Ja. dat is bet juist. Ze is 

200 tam, dat ze zich door die ver- 

sebrikkelijke Miss Higglesby Browne 
met huid en baar laat op slokken.” 

»Kom, kom, ru oordeelt u toch wel 
een bee'je te bard over die arme Miss 

Browne, Ik viod 't juist z00'n merk- 

waardige oude dame... spiritiste of 

200 is ze, verduiveld koap als je baar 
hoort prateo." 
»Datis het juist, en natuurlijik is 

tante Jane er met een vaartje inge- 
loopen. Maar dat een mao piet wijzer 
is....!" Voor den tweeden keer voelde 
Ik me driftig worden. 

Is —   

Rustand. 

De verhouding met 
Duitschland. 

Wordt minder gunstig. 

Boekarest, 3 Oct. (Rer), Neutrale 

waarnemers, die uit Moskou te Boe- 
karest arriveeren, bevestigen, dat de 

propagarda met betrekking tot het 

Duitsche gevaar veel intenser is ge- 

worden in Sovjet-Rusland, aldus het 

Poolsche telegaaf-agentschap. Dit bu- 

reau meldt voorts, dat de aflevering 

van Russische goederen aan Duitsch- 

land is afgeoomen en dat bet handels- 

verdrag oiet volledig wordt uitgevoerd. 

Het bureau voegt hieraan toe: 

»Desalniettemin verwacht men niet, 

dat het op het oogeoblik tot een con- 

flict zal komeo. Te Boekarest beerscht 

de algemeene indruk, dat de Luitschers 

een breuk zullen vermijdeo, terwijl de 

Sovjet-Unie zal tracaten een mogelijk 

conflict tot het voorjaar uit te stellen. 

Intusschen is het repatrieereo van tal. 

rijke Duitschers uit Bessarab:8 de oore 

zaak van voortdurende wrijviog tus- 

schen de Duitscbe repatrieerings-com- 

missie en de plaatseljike Russische 

autoriteiten””, 

Volgens berichten uit dezelfde bron, 

hebben de Sovjet- Russiscbe aw:oritei- 

ten in de vroegere Roemeensche ge- 

bieden Boekowina en Bessarab:& deze 

gebieden gezuiverd vao ,politiek on- 

gewenschte elemeoten”, 

Het bureau voegt bieraan toe : ,,Alle 

vroegere leden van de IJzeren Garde 
zija gearresteerd en naar Rusland ge- 

deporieerd, De leuze van de nieuwe 

hezrschers is ,,volledige uitroe,Ing van 

alle fascisten als vijanden van bet 

volk”. 

Duitschland. 
  

Hoop doet leven.... 

New York, 3 Oct. (Reuter). Vol- 

gens de Berlijosche correspondenten 

Amerikaanscbe bladeo 

klaarden. Duitsche militaire woordvoer- 

ders, dat Engeland ,,door bonger tot 

overgave zal worden gedwongen, ni. 

door verwoesting van de Engelsche 

havens”. 

van United Press te Berlijo, zeide cea 

der woordvoerders, dat ,generaal hon- 

ger en niet generaal Hitler (waar- 

scbijolijk wordt bedoeld ,,korporaal 

Hitler”) Engeland er onder zal bren- 

gen”. 

van de ver- 

Volgens den correspondent 

Indo - China. 

De keuze der bases in 
Indo - China 

Japansche bezetting onderweg. 

Hanoi, 2 Oct. (United Press). 
Generaal - majoor Raoshiro Sumita, 

heofd van de artilleric-school te Tokio 

en €x-militair attach& te Parijs, arri- 
veerde gisteren om de plaats 

Nishihara als boofd van de Japaosche 

missie ino te nemen, 

Nisbihara is voornemens een uitge- 

breide vacantiereis door de Zuidelijk 

geleger dezlen van Indo-China te 
maken. 

vao 

»Dat komt, omdat ik zeif van die 

dipgen niet veel verstand heb,"" ant- 

woordde hij nederig. ,,Als de menschen 

met z0o'n zeker aplomp me iets ver- 

teller, geloof ik ze. Daarin ben ik 

anders dan Shaw, die is veel pienter- 

der. Die zal zich door Miss Prowne 

gecen rad voor oogea laten draaien, 

reken maar!” 

»Bijkbaar heeft ze bet nu toch wel 

gedaao," zeide ik vinoig, ,aoders was 

het baar nooit gelukt om hem voor 

z00'9 nonsens- expeditie te strikken.” 

In mija bart was ik ervan overtuigd 

dat de knappz Mc. Shaw met Miss 
Browne onder 66an hoedje speelde. 

»O, maar Miss Harding, u wiit toch 
Diet zeggeo, dat de heele boel aiers 

aoders dao.... kletskoek is?” Met 
oogen, groot van Verontwaardiging en 
verbaziog keck bij me aan. j 

-Wel, wat zou 't anders 3fja?" 
vroeg ik, zonder er in mija boosbeid   

      

Aloon-aloon str. 

   

  

De besprekingen te Haroi duren 

voort. 

Officieel viel uiteindelijk de keuze 

op drie luchthavens io Tookio, ». I. 

Galam, Phuto ea Pbulang Thuang. 

Het viiegveld van Laokay bij de 
grens werd niet gekozen. 

De drie gekozen vliegvelden zijo 
alle ten Noorden van de Roode-Rivier 
geleger. 

De voorloopige datum voor de be- 
zetting van de luchthaven Gralam aan 
de grens van Haooi, is 4 October a.s. 

Garoizoenstroepen uit Haiphong en 
militaire vliegtuigen worden verwacht. 

Dz Laogsor-affaire is nog steeds niet 

geregeld, hoewel ia verband met de 

aaokomst van twee legerofficiereo uit 

Cinton, opweg raar Langsor, gemeend 

wordr, dat de oplossiag nabij is. 

Hel meerendeel van de gewooden 

is thars uit Langson ge&vacuzerd, doch 

ide niet-gewonden worden niet vrij 

gelaten, / 

De Fcansche autoriteiten maakten 

bekend, dat de batterijeo van Doson' 
nabij de monding van de Haiphong- 

rivier, weer door de Japanners aan 

de Franschen werdea overgedrager ea 
dat te Haiphong alles rustig was. 

Her verschijoea van groerj-s gewa- 

Pende Japareche mililairen te Hanoi 
trekt de aandacht, 

De opmarsch der troepen. 

Chungking, 2 Oct. (Aoeta Rzuter) 
De boofdmacbt de Japansche 

troepen, die uit Kwangsi Indo - China 

waren binneogerukt en andere, die op 

26 Sept. j.!. te Haiphong waren geland, 

Convergeeren thans, volgens te Chung- 

king ontvangeo Cbineesche berichten, 

op Hanoi. 

van 

2 Japansch2 trozpeo rukten In- 

do-Caina in drie coloones binaeo, de 

cerste uit Pingerhkwan naar Tsichi, 

de tweede van Changoakwao naar 

Dongdarg en Langson en de derde 

van Aitien caar Tzuma. 

Na de bezetting van Dong ea Larg- 

son zette de centrale coloane van de 
Jaipansche hoofdmacht de opmarsch 

naar bet Zuid-Westen io de richting 

vaa Hanoi voort, uit Tsichi rukte de 

Japaoners op naar Caopang. 

De te Haiphong gelande Japansche 
troepen ter sterkte vas 8000 man ruk- 

ken ook naar Hanoi op, 

rekening mee te houden, of ik bem 

door 't meedoogenioos verstoren van 

zja illusies misscbieo verdrier deed. 

»Wie heeft ooit geboord van een 

zeeroovers scbat, die niet... klerskoek 

noemde uber, geloof ik — was? Gean 

kwartier nadat ik den brief van tante 

Jane ovtvangen had, waarin ze me 

over die bespottelijke expeditie ver- 

telde, zat ik al op de boot naar Pa- 
rama, Natuurlijk was ik van plan om 

haar mee terug te nemeo, mijo toe- 

stemming voor dit soort ponsers bad 

ze nooit gekregen: maar ik kwam 

juist te Ia: en in uw bart beot u 

daar geloof ik. blij om.” 
"Natuurliik ben ik er b!y om”, ant- 

w ordde bij, terwiji byj tot achter zijo 
ooren bloosde. 't Is z00 allemaciitig 
leuk, dat u nu ook van de parif is. 

"t Spijt me alieen, dat u teges uw wil 
gekomen bent. Wat dacht u wel' van 
Oos, zeker dat we een stelietje boeven 

  

HET JAPANSCNE WARENKUIS 

SAERAH 

@ SPEELGOED @ 
voor KINDEREN 

  

   

    

  

   
   

      
  

       
  

AMERIKA EN HET VERRE 
OOSTEN. 

Gedachtenwisseling met Engeland 

Wasbiogton 30 Sept. (Aneta Rer.). 

Gevraagd inzake de albier circuleeren- 

de berichten, dat de Vereevigde Staten 

Ooverwegen, oorlogsschepen te zenden 

voor een ,good-wi'l”-bezoek aan Aus- 

trah& en Noord Oost-Zeeland, 

woordde Hull, dat nog gzen definitieve 

Voorstellen werden gedaan in verband 

met de algemeene besprekiogen en 

thans een gedachtenwisseling gaande 

is met Eagelacd inzake de situatie 

in bet Verre Oosten. 

DE DEFENS'E VAN 
SINGAPORE. 

Singapore, 30 Sepr. . United P.). 

Bekendgemaakt wordt, dat eenheden 

van de R. A. B., vitjerust. met mo- 

derne Amerikaaosche bommenwerpers, 

thans in Malaya zija gestatiooneerd, 

en deel uitmaken van een belangrijk 

onderdeel van de lucbtmacht van Ma. 

laya. 

Verklaard wordt, dat als gevolg van 

deze belangrijke versterkingen de de- 

fensie van Ma'aya in groote mate 

Versterkt is. 

Eeo officier R A.F. 

klaarde, dat de Australische piloten 

en bemanaingen een natuurli/ken aan- 

leg voor vliegen hebben. 

van de ver- 

Dit is de eerste maal, dat vliegtui- 
gea van de R. A. PF. in Malaya wer- 

den gestationneerd. 

  

OLYMPIA 
Schrijfmachines blijven toch al- 

tijd aan de spits. Deze wereid- 

beroemde Duitsche machines kunt 

U tegen bijzondere afbetalings- 

conditie te Kediri, ALLEEN 

krijgen bij de 

N. V. Ked. Snelpers 
Drukkeril | 

vao '4 cerste waer wareo, be! Wel, 

om de waarheid te zeggeo, van die 

twee lui, die Miss Browne zelf opge- 

pikt beeft, weet ik niet veel, ofschoon 

ze me heel behoorlijk lijken. Die eene, 

Captain Magnus, is wel een eigevaar- 

dige snijboon... maar Miss Browne 

kwam met hem aandragen, dus toen 
konden wij er niets aan doen. En'met 

H.H. Tubbs, — u weet wel — biceft 

Miss Browne op de boot hiernaartoe 

kennis gemaakr. Op de eene ofandere 

Manier is 't bem Gelukt, om de otide 

dame io te palmen, met 't geVolg dat 

ze hem dadelijk na aa: komst van 'de 

boot tot secretaris - penningmeester be- 

noemd heeft... net of we een verga- 
dering of 200 iets waren, 

“Wordt' wrvbigd.
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