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Mutatie. 

We vernemen, dat de heer E. C, 

Groenewout, griffier b/d Landraad te 

Kediri overgeplaatst is paar Malang 

|'en in zijo plaats komt de heer E.C.A, 
Mogot, griffier te Malang. 

De heer M.C. Buys, Secretaris van 

den Resident alhier, wordt geplaatst 

als Controleur B. B. te Bandjarmasin 

en In zijn plaats komt de heer H. 

Weilinga, tevoren Controleur B.B. te 

Bandjarmasin. 

Schaak. 
Op Zaterdagavond j.l. bracht de 

plaatselijke schaakclub , Koedawarer g 

pati” cen bezoek aan Parce, aiwaar 

ze een partij speelde tegen de Paree- 

sche Scbaakclub ,,Tjabja Fkirar,” 

De uitsiag is als volgt: 

Kediri — Paree: 

1. Soewarko—Zochal 1—0. 
2. Sowmardi — Darsono 0—1. 

3. Soemeto— Soewadi 1—0. 

4. Morkardavi—Marlan 1—0. 

5. Soegihardjo— Darmojoeworo 1— 0. 

6. Sadono— Aslar O—1 

— 7. Tadjib Ermady—Oe Mo Tik O-1. 

8. Boechari— Wakeman 1—0. 

9. Soepevo—Bocbary 
10. Abd. Soekiman—Soetarto O—l. 

11. Ranoe—Soebari 0-1. 

12. Soewirjo— Hardjosoedomo 

13. Soedomo— Soedirin 

14. Soewito—Siyid 
" Stand 8—6. 

voor Kediri. 

Persdelict. 

We veroemen, dat de heer Tan 

Poo Djiang, medewerker alhier van 

het dagblad ,,Pewarta Soerebaia” te 

Soerabaia, in verband met zijo artikel 

van Zaterdag 28 Sept. '40 omireot 

cenige beschouwingen over de huidige, 

toestand van den handel en de Java: 

sche Bank verbaliseerd werd wegens 

persdelict. Het vooronderzoek is tbans 

nog in vollen gang. 

L. B. D. 

Op Maandagmiddag j.l, 

het erf van 't Commissariaat een cur- 

sus gegeven omtrent de L.B.D. ocfe- 

ningen onder leiding van den Com- 

missaris van Politie zelve, De opkomst 

was bevredigend. 

werd op 

Voor cultureele doeleinden. 

De regentschapsraad van Kediri heeft 

ter bevordering van het Inheemsche 

kunst- en culrureele leven io Kediri 

het noodig geacht om een kundigen 

vakman uit te zenden naar de kunst- 

nijverheidschool te Djokjakarta, alsook 

cen jonge dalang met veel ambitie 

voor zijn vak naar den dalang-cursus 

te Solo. 

Voor elk der uitgezondenen zulleo 

de kosten voor bet eerste studie- of 

cursusjaar ruim f150— bedrageo. De 

opleiding of cursus zal 2 jaar duren, 

in verband waarmede slechts de helft 

der kosten op de begrooting voor bet 

jaar 1941 zal worden opgebracbt. 

Aanvulliog van instrumenten is voor- 

loopig nog niet noodig, z00dater geen   
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bedrag wordt uitgetrokken voor zan- 

kcop van rieuwe Inheemsche instru- 

menten, 

Toraal wordt f 750 vitgegeven voor 

cultureele doeleinden. 

Werk der Fraters. 

Twaalf en een half jaar 

geledzo: Op 15 Maart 1928 kwamen 

de eerste twee Fraters uit Holland te 

Malang aan. 
De Fraters van Ma'ang zijn sinds 

Juli van het vorig jaar geen onbeken- 
den meer voor de inwoner” van Kediri. 

H-t zal daarom zeker op prijs gesteld 

worden wat meer van de Fraters eo 

buo werk te vernemen. Het Moeder- 
huis van de Ezrw. Fraters is gevestigd 

te Ucechr. 

Door de Fraters worden bediend : 

2 Hoofdacte 2 Kweek- 

schoien, 1 H.B.S. met 5 jarige cursus. 

Cursussen, 

4 Mulo scholen en 22 Lagere scholen. 

Dz scholen telen in totaal bijoa 6000 

leerlingeo. In Indis werken de E-iw. 
Fraters op 6 plaatsen t.w. 

(I Mulo, 2 Eur. 'agere scholen 500 

, 1 Bur. toteroaat met 93 internen, 

1 H.LS. 468 LI, 1 HI S. internaat 

107 ioterser), in Probolinggo (1 Inter- 

naat met 140 ioternen, 1 E.L.S., 1 Am- 

bachtschoo!), in Palembang (1. H.L.S, 

1 HCS. Lioternaat mei 50 internen), 

enio Kediri (1 Cursus tot opieiding voor 

Volksonderwijzers met ioteroaat: 24 

ioteroer, 1 H.I.S, pas begonoen in 1939, 

klas 1 "/m 4. met een internaat, 18 

ioterser), in bet internaat te Kediri 

wordeo ook jorgens opgenomen die de 

Muo of an.ere scholen bezoeken. 

Hzt internaat is voor veel jongeos 

en ouders een uitkomst. 

De studie geschiedt onder toezichi 

en conude. G-en leerling gaat naar 

school of het werk is gecontroleerd en 

de lesseo zija overhoord. 

Zwakke leerlingen worden 

geholpen. Bike maand ontvangen de 

ouders ceo maandverslag. Dit bevat : 

Iichamelijke 

in Malang 

exira 

1 een verslag over de 

(gzzondsheids) toestand, 

2 een verslag o er Let gedrag in 

ioternaat, 

3 ecen rapport van de school. 

In het ioternaat v.d, Friters wordt 

gezorgd voor : 

cenvoudige maar gezonde voeding, 

regelmatige dagorde, 

Tuim vo'docnde bedrust, (middag- 

rust, en nacbtrust). 

dagelijks gymnastiek, 
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veei speien beweging in de op»n 

lucbt, 
velden). 

grooten zorg voor de studie, 

een strenge tucht gepaard met een 

echte blije Waar tucnt 

heerscbt behoeft slechis 

weinig gestraft te worden, 

(Vaodaar de ruime speei- 

geest, 

niet of 

H t kosigeld is buitengewoon bil ijk. 

Prater Directeur houdt rekening met 

de draagkracht van de ouders en de 

grootte vaa het buisyezin. De Fraters 

verrichten hier een mooi sociaal werk. 

Ten allen tijde kunnen nieuwe leer- 

liogen opgenomen worden. 

Ten allen tijde staan school en io- 

teroaat voor b:langstellenden open ter 

bezichtiging. 

Gemeenteraadsvergadering. 

Op 30 September j.l. hieid de Ge- 
m enteraad van Kediri haar vergadering 

io de Raadszaai aan de Potjaranstraat 
albier. Aaowezig waren 12 ledeo, dz 

heereu B.J.A. Stock (wethouder), Moeu- 
toro Aimosentooo, J, M. Hi dering, 
Jasdi, Soenarto, F.A, De Kavter, 

C. Th. M. De Wu, Tan Swie Gwan, 
t. Sayers, UJ. Zaa, Ujie Ting Hian 

en Joesorfmovjo. Her Huofd van den 

Tecnoischen Dienst was ook aanwezi,, 
terwijl de beer W.C. Kierks ais S.cre- 

tari» fuogeerde. 

Om 6 uur 35 m. opende de Voor- 
zuter, de fi. Burgemeesrer van Kediri 

met eeo kort woord van weikom aan 
de aanwezigen, in het bijzonder aan 

het lia BE. Sayers, die hoewel reeds 
lang v.rkozev, door samenioop van 

Omstangdigbeden «ersi deze keer voorbet 

cerst een gemeenteraadsvergadetiny 

bijwoonde. Hueroa werd overyegaao 
tot de behangelirg vav de agerda: 

1. Voorstel tot goedkeuring van de 

botuleo van de Raadsvergaderirg van 

28 Juni 1940, dat mer 

verb:tering op voorstel van den Vooi « 

cen kleire 

Zitter, werd gearresteerd, 

Aan de orde kwam: Voorst | tor 
toelativg van de op 29 Augustus en 

19 September 1940 oicuw veik z:n 
leden van den S ad:gemeenteraad resp. 

de heeren: CJ. van Heemstede Obe:t 
en Ir, Raden Roosseno Soerj.hadikoe- 

soemo. Nadat de ge.ovfsbricven door 

een commissie, bestaande uit de beeren 

De Kaoter, Djie Ting Hian en Moeo- 

toro io orde waren bevonden, werden 

de beide nieuwe 

verklaard. Het verzoek van de Aoiem 

leden als verkozen 

om vergunning tot aanleg van een 

hoogspanningkabei werd — aangeno- 

men, eveneens verzoeken om vrijstel- 

Im   

WERK VOOR EEN LUTTEL BEDRAG! 

DE AUTOWEGEN -ATLAS 
vanJAVA MADOERA en BALI 

f3-, 
in 5 kleurendruk 
op stevig ivoorcarton 

met Cartonren cmslag e» lirnen 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-Afstandstatel voor grootere afstanden 

Bergen en plaatsen met hoogte-cijters 

Spoorwegen, Vliegvelden, Ondernemings - fabrieken 

Pasanggrahans co vele aanwijzi-gen voor toerisme. 

Verkrijgbaar bij de Ked, Snelpers.   
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Ik ben het service- mannetje 
van Goldberg.... 

Ik heb een bek wame staf yan radio-tech- 
nici tot mijn beschikking en sta dag en 

nacht voor de service gereed. 

Koopt daarom Uw radio bij Radio-Goldberg 

en verzekert U yan mijn diensten middels 

RADIO-GOLDBERG'S Dag en Nacht Ser- 

vice. 

Radio-Goldberg 
Hoofdstraat 51 — Kediri — Tel. 70 

Residentsiaan 37 — Madioen—Tel. 110 

VENDU. & 

J.G.W DEKKERS — 

COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS 

KEDIRI — 
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Emballeeren 
(Ook voor Europa en de buitengewesten) 

Transporteeren, 
Hancel in Nieuw. en 

Tweedehandsch Meubilair. 

ling vermake ijkbeidsbelasting, 

waarvan de opbrengst t.b, wareo voor 

het ,,Kosingin Wi'belmi.afonds”" ea 

W cerbaarheidsfoods. 

H- 

Coliege van B. en W. omtreot Sub- 
Silie-aanvraag van het Bestuur van de 

oudseidkundige 

te Modjokerto werd goedue- 
k-urd, alsook bet afwijzend voorstel 
Omtrent het 

B:siuuc vao de Provinciale Organisa- 

tie van OostJava der S.C.V.T. Het 

Voorstel tot overdracht van de wit- 

oefening der in bet Srbl. 1922 No. 678. 

(Reglement op het maken en verkrijy- 

van 

afwijzend voorstel van bet 

vereeniginy ,, Madja- 
pabu” 

subsdeaanvraag van 

baarstellen van ijs-eo koolzuurhouden- 

de watersn) aan den Raad opgedragen 

bevoegdheden, aan het Coilege van 

B.en W. werd eveneens goedgekeurd 

en aangenomen. Ook bet voorstel om 

dea Burgemeester te machtigen 

beheersaanvraag van een stuk grond 

(vrij Landsdomein) gelegen in de des- 

sa Djagalaolor, voor uitbreiding van 

tot 

het speeiterrein van de Meisjesvervolg- 

school ,,Djagalan”" werd na een korte 

  

   

      
   

  

Meube Imakerij 
Agentschap: 

Java Koelkasten. 

toelichting van den Voorzitter aaa- 

gevomen, Voorts werd overgegaan tot 

behaodeling van de Suppletoireagenda: 

Voorstel om den Burgemeester te mach- 
tigea tor bebeersaanvraag van een stuk 

grond, gelegeo in de dessa Semampir, 

tbv. een begraafplaats voor Ioheem- 

sche Cbristenen. Zo der hoofdelijke 

stemming werd dit voorstel aangenomea. 

Daarna kwam aan de orde: Voorstel 
om den Burye meester te macbtigen tot 

beheersaanvraag van eenige door de 

stadsgemeente io 1938 ea 1939 ver- 

beterde kampoengwegen, welks voor- 

stel discussie werd 

yearresteerd, Het voorstel tot wijzigiog 

en aanvulling van de ,,Bezoldigings- 

stadsgemeente K diri 

1938' en het voorstel tot aaovulling 

van ,Vuurwerkbelasting - verordening 

Kediri,” zoomede om de 

zonder eenige 

verordening 

Gemeente   reeds voor eea jaar vooruitbetaalde 

| belasting van deo verkooper mogelijk 

restitutiete verleeneo werd aangeno- 

men, Vervolgens werd behandeld: 

Voorstel tot wijziging en aaovuliiog 

| van de ,,Vermakelijkheids belasting- 

 



  

      

  

3 

| Il scbates «0.1 Los 
! 2 

PARAMOUNT grootst”, 

JACK BENNY e.v.a. bekende. 

precaire situaties — vroolijke en 

ZIET ! 

AN Pa GA Gr NN AN TT ae PA Api Na 

vroolijkste show van 1940 

met de allerbekoorlijkste filmdiva DOROTHY LAMOUR 

... 

, TS ae LE UU 
S2 CHE THEATER 

Heden en Morgenavond . 

M' TO geweldige Lachsch'ager sThe Hardy's Ride High” 

-. SANB — MICKEY ROONEY — CECILIA PARKER ea. sterren. Een flm die Uza! doen 

seliefkoosde film-familie beleeft een groot avontuur. Met een zak vol geld en zijn hart 

ode van licfde beleeft Mickey Rooney DE avonturen van zijn leven. 
Komt a'len deze groote film zieo. 

N.B.! Eco Weekend-film, gedraaid in de. Midweek! 

Donderdag 10 t/m Zaterdag 12 Oct. 

OUT TOWN” 
— BINNIE BARNES — EDWARD ARNOLD — 

Eeo bijzonder mooie film, beladen met bi'ariteit verwekkende momenten, 
rythmische darsen en allerliefste meisjes, heerlijke songs... 

DOROTHY LAMOUR, adem 

  

   

    

     
UNIVERSAL bijzondere avonturenfilm 

mt GORDON JONES, bekend 
GEL — JOHN KELLY e.v.a. 

als de 

  

Woensdag 9 en Donderdag 10 Oct. 

sT HE GREEN HORNET” 
King der Vechtersbazen, verder PHILIP! TRENT — ANNE NA- 

Een film, die U toont, hoe gewetenlooze misdadigers uitgeroeid worden. 

Iedere episode heeft een aparte aantrekkelijkheid eo met iedere deel stijgt de spanning. 

Komt allen dit 

Vrijdag 1! t/m Zondag 13 Oct. 

Universal 

tegen den kleurigen achtergrond, 
U zuli genieten van DEANNA'S wondermooie vorige films. 

befooverende filmschlager 

Hawaii ! 
stem | Biizonder 

le. gedeelte zien, welke bestaat uit 15 deelen. 

DA DATE" ggs ray) 
met 's werelds lievelinaster DEANNA DURBIN — KAY PRANCIS — EUGENE PALLETTE 

1 medewerking van HARRY OWENS en zija ,.Royal Hawaiians”. 

zal een ieder vreugde”en afwisseling brengen, zooals geen andere film dat kan! 
Boeiender — bekoorlijker — 

en 
Dit zevende wereld-succes van DEANNA 

Een film 
romantischer dan 

  

h afspelend 
alle Dearna's 

mooi en ontroerend zijn 

vooral de laatste scenes, waarin Deanna bet ,Ave MARIA" van Scbubert zirgt ! 

Wjj raden UI aan, deze uitstekende film niet te missen ! 

benemend en schoon in baar nieuw streamlised Sarong. 

Ongetwijfeld zult U genieten van deze scbitterende en keurige film. Mist.dit onder geen voorwaarde ! 

MAXIM TIHEATER /'”- 

  

De 

heer Moentoro Atmosentono verzocht 
verordening Gemeente Kediri”. 

den Burgemeester om nadere omlijning 

t.a.v. bet woord ,,nationaal.” Na ampele 

besprekingen, waarin eenige leden aan 

het debat deelnamen, verklaarde de 

Voorzitter, dat terzake toch telkens de 

Raad zal beslissen, of de opbrengst t.b. 

zal komen van liefdadig, algemeen be- 

lang dan wel rationaal belang, zoodat 

hier omtreot niet 

worden bedisseld. Het voorstel tot 3de 

Wwijziging van de begrooting van Ulit- 

langer behoefde te 

gaven en Ontvangsten van de Siads- 

gemeente Kediri het dienstjaar 

1940 werd aangenomen. Bij de rond- 

vraag maakte de beer Jahdi van de 
gelegenheid gebruik, om de weggesteld- 

heid op de bruggen ter sprake te 

brengep, waarbij hij opmerkte, dat het 

dat door de 

tjikarkoeien bun 

van 

vele malen voorkwam, 

gladbeid der wegen, 
pooten braken. 

Terzake wordt door het Hoofd der 

Technischen Dienst reeds de noodige 

maatregelen getroffeo. 

De heer Sayers vroeg om de ex- 

ploitatizrekering het zwembad, 

sportterrein en winkelgalerij ea stelde 

voor, of het niet mogelijk zou zija 
verbeteringen aan te brengen bij het 

zwembassin, zoodat "teen gezelliger 
hebben. De Voorzitter 

gevraagde exp'oitatie 

rekeningen te zulien toonen en omtrent 

het zwembad verz ekt bij den heer 

Sayers met den beer Stelter van den 

Technischen Dienst in nader overleg 

te treden. De heer Zaal pleitte voor 

bet aanleggen van meerdere schuil- 
loopgraven, vooraamelijk, ia de buurt 

van schoolen, passers en kantoren, De 

Voorzitter antwoordde, dat binnenkort 

nog 9 schu Ikeiders 
aangelegen. Nadat d: heer Sayers nog 
eenige aanmerkingen had 

omtrent de straatverlichting en de heer 

Tan de mogeliikheid besprak om een 
stadsklok bij de 

moerboer” te plaatsen, 

van 

aanzien zal 

verklaarde de 

zullen worden 

gemaakt 

viersprong ,,Soe- 
sloot de 

Voorzitter de vergadering om 7,55um. 

met een woord van dank voor de be- 

toonde belangstelling. 

H.C.T.N.H. - tooneelopvoering. 

Onder groore belangsrelli-g 
vond de reeds eerder aangekondigde 
tooneelopvoering van H.C.T. N. H.- 
Kediri plaats op Zaterdagavond j.!.in 

bet Voltha-Tbeater hier ter stede. De 
avond bleek eeu waar succes te zija, 
hetgeen moge blijken uit de opbrengst, 

welke ruim f 400.— bedroeg. 
Extra vermelding verdient de pres- 

Cities van de H.C. T,N H.-band, die 

Teer 

op sublieme wijze de aandacbt op zich 

wist te vestigen. Niettegenstaande de 

plaatsverdeelivg, had bet 

publiek tea volle van de tooneelstuk- 

ken en van de muziek kunoen genie- 

ten. 

compacte 

Politienieuws. 

W.I. wonende te Bandarlor doet 

aaogifte, terzake diefsial van drie muut- 

borden ter waarde van f3, — 

Tegen A., wovende te Bandarlor 

werd P. V. opgemaakt, terzake dief- 

stal met braak van lijfsgoederen ter 

waarde van f2, — ten nadeele van S., 

wonende te Bandarlor. 

Tegen K., Modjo 

werd P. V. opgemaakt, terzake dief- 

stal van suikerriet ter waarde van (0,02 

ten nadeele van de Sf. , Meritjan”, 

Wonende te 

Tegen M., wonende te Tinalan werd 

P. V. opgemaakt, terzake diefstal van 

ter waarde van f 0,50 ten 

nadeele van R, wonende te Tinalan" 

een kain 

Bok M., wonende te Kampoengdalem 

doet aangifte, terzake diefstal van een 

kain ter waarde van f1,50, 

H, 
aangifte, terzak» diefsral van lijfsgoe- 

wonende te Baloewerti doet 

deren ter waarde van f1. —. 

M., wonende te Dandangan doet 

aangifte, terzake diefstal vao een rij- 

wiel ter waarde van f5 — hetwelk 

onbeheerd voor het station S.S. alhier 

was geplaatst. 

M.M., wonende te Ngadiredjo doet 

aangifte, terzake diefstal van een le- 

inhoudende cen 
f0. 60, ge- 

pleegd door zija bediende genaamd P., 
wonende te Boeloe. 

deren portemonnaie 

bedrag aan contanten ad, 

K., wonende te Kaliombo doet aan- 

gifte, terzake dielstal middels instuiping 
van lijfsgoederen ter waarde van f1.50, 

Tegen M., wonende te Grogol werd 

P.V. opgemaakt, terzake diefstal van 

lijfsgoederen ter waarde van f1,75 ten 

nadeele van S., wonende aan de Do- 

hostraat, 

Tegen M.B., wonende te Bandjaran 

werd P.V. opgemaakt, terzake lichte 

mishandeling van K., wonende te Same 

biresik. 

Op den openbaren weg lnsulinde- 
straat werd aangetroffeo en gedepo- 
neerd bij het Politie Bureau albier, een   schaar ter waarde van f050.   

Door de politis” werd aangehouden 
te Se- 

verduistering 
9 stuks thermos- 

flesschen ter gezamenlijke waarde van 

de persoon van R., 

verdacbt 

van een rijwiel en 

wonende 

mampir, van 

f15.50 ten nadeele van de ijsexploitaot 

»Tip Top” albier. 

  

Wat neutraal Europa 
denkt. 

Over het heden en de toekomst. 

Aan correspondenten van de ,,News 

Cbronicl:” 

werden de volgende vragen voorge- 
io enkelz neutrale lanceo 

legd: 
1, Wat is de meening over Hitler's 

gebazel over cen ,,Nieuw Europa?" 

2. Denkt men, dat Duitschland wer- 

kelijk een invasie in Engeland zal po- 

gen te ondernemen ? 

3. Ziet 

vrees tegemoet in verband met drei- 

gende tekorten? 

men den a.s. winter met 

4. Wat is de opinie over den waar- 

scbijnlijken uitsag vas den ocrloy? 

Hier zijn de antwoorden : 

Hongarije 

1. In de Balkanlanden veroorzaakt het 

Duitsche streveo naar algebeele hege- 

de 

vrijheid van het individu wantrouwen 

monie en vermindering van de 

en onrust. 

2. Mn acbt de 
verbonden te groot. De Duitsche mi: 

litaire politiek moet als regel niets van 

risico's hebben. De pers beschouwt 

de invasie-propaganda als een poging 

om Duitschland's daadwerkelijke vo'!- 

geode zetten te maskeere3. 

risico's daaraan 

3. Voor den winter van 1941 (nog 

niet zoozeer voor den a.s. winter dus) 

vreest men, dat tekort aan voedsel en 

zeepschaarschte den pbysieken weer- 

stand zal ondermijoen. Alsdan zal Eu- 

ropa door epidemie#n worden geteis- 

terd. 

4. Men is van meening, dat het zal 

uitloopen op eea compromis waarbij 

Eogeland Britsch-Iodi& zal behouden, 

doch Gibraltar en Malta zal verliezen, 

terwijl Hitler zija veroveringen in 

Europa zal behouden, zijo kolonitn zal 

terugkrijgen en mede-toezicht zal 

eischen?op het Suez Kanaal, samen 

met Engeland en Italit. 

Portugal. 
1. Intelligente 

weinig 

Portugeezen nemen 

Hitler's ,Nieuw 

Europa.” Allemaal bluf, beweren zij, 

notie van   

Oom andere landen te verleiden om 

onderhandelingen met, Duitschland te 

Oopeneo eindigend 

onderwerping. 

ia ceo rolslagen 

Indien Hitler werkelijik eeo Nieuw 

Europa had gewi!ld, had hbij zulks lang 1 

geleden reeds op vreedzame wijze kun- 

nen bewerkstelligeo, vooral, toen 

Cbamberlain nog aan bet bewind was. 

Het feit, dat Hitler den oorlog pre- 

fereerde, toont aan, dat zijn eenig doel 

is absolute hegemonie. 
dat Hitler 

werkelijk een invasie io Engeland zal 

2. Velen gelooveo niet, 

ondernemer. Men is van meening, dat 

al die Duitsche dreigementen slechts 

ten doel deel 

Britschbe volkte bewegen tot bet smee- 

hebben een vav bet 

ken om vrede. Elke invasiepoging zal 

worden afgeslagen, 

den komenden 

de 

aanvoer 

3. Portugal vreest 

wiovter niet, aangezien regeering 

voor voldoerden van voe- 

dingsmiddelen heeft gezorgd. 

4. In het algemeen acht men het eind- 

van den ooriog nog te ver verwijderd 

om zich thars reeds aan een voorspel- 
ling te wagen, doch de Portugeezen 

hebben groot vertrouwen in Engeland's 

weersrandsvermogen. Huns inziens zal 

Engela- d, met hu'p van Amerika, ten. 

slotte zegevierec, 

Zweden. 

1. Deze komende dagen zullen over 
Europa's tockomst beslissen. Dat de 

invasie vas Engeland opbanden is, 

wordt als z:ker aangenomen. Enge- 

land's propaganda toont aan, dat men   daar Durtschland's krecht onderschat, 

evenals Frankrijk zulks deed. Ameri- 

ka's interventie zal 
Rus'and, meening, 

dopt zijn eigeo boonen, in Pinland en 

elders, 
2. Een invasie is waarschijalijk, doch 

mogelijk zal zij worden vertraagd. De 

aaoval heeft 

getoond, dat Hitler prefereert kansen 

waar te pemen, welke orgunstig scbijaen, 

z00dat het verrassingselement des te 

heel laat komen. 

z00 is men van 

op Noorwegen aaa- 

grooter is. De Britsche tegecmaatrege- 
len acbt men viet afdoende, waar zij 
bijv. Noorsche havens, die vol zitten 

met Duitsche tro:pen, niet bombar- 
deeren. 

3, Een partieel succes zou reeds een 
Duitsche overwinning beteekenen, een 
mislukkiong een toekomstige ramp voor 
de raz's. Rusland's interventie zou dan 
mogelijk zijo. 

4. Ben Duitsche overwinning zou 
Hitler iostaat kuonen stellen een Nieu- 
we Europeesche Orde te scheppen 
hetzij door niet Duitsche staten tot 
-afhankelijke protectoraten terug te 
brengen, dan wel, hetgeen waarschija- 
lijker is, door niet-Duitsch gezag te 
vernietigen door het in hec leven roe- 
pen van door Duitschers geleide inter- 
Kuropeesche professioneele organisaties. 

OLYMPIA 
Schrijfmachines blijven toch al- 

tijd aan de spits. Deze wereld- 

beroemde Duitsche machines kunt 

U tegen bijzondere afbetalings- 

conditie te Kediri, ALLEEN 

krijgen bij de 

N. V. Ked. Snelpers 
Drukkeril 

    

Afdeeling Radio 

  

Mignon 

Radiogramofoon 601 A. 

Uw Radio Defect? 

Bel op Kediri 13! 

Radio van 

Fa. van WINGEN. 

WINGEN. 
Ons reparatieatelier is ultramodern 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. Uw toestel is 

dan" tevens zoowel electrisch als mechanisch ge- 

controleerd, 

Ga. ——.. 

BOERDERIJEN ..SCHRAUWEN” 

1 
Levert versche volle melk. 

Karnemelk, Yoghurt, 
Room en Boterolie 

KEDIRI 
MULOWEG / MADJENANG 

Telefoon Ked. No. 225 

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

ter plaatse 

  

   

    
   

  

     

    

WATES 

PERCEEL-PAKISSADJI 

Prima kwaliteit. 

Beleefd aanbevelend 

L. H, SCHRAUWEN.



    

  

  

  

Churchill, de onweersiaanbare 
  

De krachtmensch van het oogenblik 

  

  

Schitterende geest 

Een weergaloos redenaar. 

ONVERSAAGD, ONDER DE PRE. 
CAIRSTE OMSTANDIGHEDEN. 

De rots in de branding der 
wereldzeetn. 

Waoneer men zijao persoonlijke erva- 

ringen met en zijn iodrukken van eeo 
200 buitergewone wereldfiguur als den 
Britschen minister-president wil vertel- 

leo, lijkt het verstandig eerst io bet 

kort de gelegenheid en de redenen te 
beschrijven, welke geleid hebben tot 
een nauwe samenwerking met den man, 

die zelfs in de meest wanhopige situa- 

ties niet versaagt en ook de mecst ver- 
nederde nederlaaj niet tracht te ver- 

bloemer, 

Na twintig jaar lang hiertoe pogingen 

te hebben aargewend, siaagde ik er 
cindelijk in om met den beroemden 

Eogelschen regeeringsambtenaa”, die 
meer kabinetsfuncties bekleed heeft dan 

Wwie ook in de gehsele geschiedenis van 
Groot-Brittaonie, af te 
sluiten voor cen rondreis door de Ver- 

eenigde Staten teneinde io verschillende 

plaatseo lezingen te houden. De 

groote bank-krach van 1929 bad zijn 

vermogen aaozienlijk doen 
daren, em dat was de reden, waar- 

om mijn aanbod van 50.000 dollar in 
Amerikaansch goud, met 
van alie onkosten voor die persones 

voor de reis van Engeland raar Amerika 

een contract 

vermin- 

ergoedi-g 

en terug, in ruil voor het houden van 
Pn - 

45 lezinyen bi-nen een tijdsverloGp van 
negen weken, Wiaston Churcbi:l er toe 

bracht om in December 1931 naar de 

Vereenigde Staten over re steken. 

Op tournee 

De verhouding tusschen een causerie- 

agent en den causeur is noodzakelijker- 

wijs zeer intiem en vriendschappelijk. 

Men. reist immers daj en nacht met 

de beroemdheil io kwestie, meo ver- 
telt hem, wien hij mozt bezoeken en 

wie niet, men belegt all: persconferen- 

ties voor bem, men beslist welke par- 

tijeo en feesten bij moet bijwonen ea 

welke niet, men geeft hem advies over 
zijn lezingeo— over den inhoud ervan, 
over de constructie, over de wijze, 

waarop zij ten gehoore moeten worden 

gebracht—hoewel ik moet zeggen, dat 

er viemand ter wereld in staat is om 

Churchili's spreektrant te verbeteren. 

Verder mozt men hem behoeden voor 

de al te geestdriftige en daardoor wei 

eens benauwende gastvrijheid, welke 

de Amerikasen doorgaans over be- 

roemdheden, die hun land komen bezoe- 

ken, plegeo uit te storteo. In het yeva! 

van Churchill beboorde het tevens tot 
mija plichten hem rege matig van de 

dranken te voorzien, welke bij yewoom 

was in zija vaderland te gebruiker, daar 

zijn bezoek aan de Vereenigde Staten 

nog in het tijdperk van de droogleg- 

ging viel. Een gebeurtenis, welke bijna 
tragisch was afgeloopen, droeg er toe 

bij om den band tusscben ons rog 

bauwer aan te balen. Op den derden 

avond van zijn bezoek aan Amerika 
werd Ghurchill pamelijk op de Fifth 

Aenue io New Yoik City door een 
auto aangereden en levensgevaarlijk 

gewond. 

Het was dus mijo plicht om zoowel 

voor hem als voor mevrouw Churcbill 
en hun dochter Diana, die hem op zija 
reis vergezelden, te zorgen, Hierdoor 

kwam ber, dat de relaties tusschen ons 

middellijk veel nauwer werden aange- 
haald dan bij eeo normalen loop der 

gebeurtenissen zelfs bij kennissen na 

jaren het geval zou zijn geweest. Ik 

was in dien tijd feitelijk io ieder op- 

zicht een onofficieel lid van de familie 
Chburchill. 

Straight. 

De karaktertrekken van Churchi'l zija 

zeer bepaald en opvallend—er is geen 

twijfelgebied of niemandsland in zija 

karakter of in de'dingen, die hem tot 
een of andere daad of handeling aan- 

sproreo. Hij is eeu man uit &60 stuk.   

Ten eerste is Churchil een geboren 

avonturier. Met het bloed van den 

eersten grooten hertog van Marlbo- 

rough en het bloed van cen Ameri- 

kaanschen Jerome in zijo aderen zou 

het ook niet anders geweest kuanen 

zija. Hij is menschelijk en heefc wat 

men noemt ,,zija fouten”, doch het 

zijo geen gebreken of tekorten en zij 

werpen abso!uut geen smet op den 

man zelfs zii vormen integendeel eeo 

integreereod deel van de ondeelbare 

eenheid van zija persoonlijkheid. Reeds 

als jongeman bestond hij het eeo le- 

ven vol gevaren te leven, Nu, op zija 

zeserzestigste jaar, hunkert hij nog naar 

een avontuurlijk leven, en te oordee- 

len naar de recente gebeurtenissen in 

Europa schijat bet zijn lot te zijy om 

zZiju lange carr'&ce met nog iets meer 

dan een gawoon asndeel in het Izvens- 

avontuur af te ronden. 

Een 
de nadruk gelegd moet worden, is zija 

ongeduld. Hij bad ieder uitstel, Als 

jongeman' was bij steeds zeer gehaast 

co dat is hij nu 
geallieerden een gelukkige omstandig- 

beid is. Ben voorbeeld hiervan is bet 

tweede karaktertrek, waarop 

cog, wat voor de 

volgende: 

Tijdsverschii 

Toen ik, drie dagen voor Cburchill 
uit Engeland raar Am-rika 

vergeten.., 

zou ver- 

trckkco, op mijn kactoor kwam, vond 

ik daar een lang telegram liggen, waar- 
in bij meldde, 

dagen 

dat hij zijo vertrek drie 

wenscbte uit te stellen om in 

staat te zija in het parlement zijn mee- 

niog uit te spreken over het wetsont- 

werp betreffende Britsch-Indis dat juist 

aanhang'ig was gemaakt. 

Hij vroeg, of ik hilermede accoord 
gings z00 ja, dan zou hij op den elfden 

December met bet m.s. ,Europa” in 

Amerika aankomen. Terwiji ik nog 

bezig was bet toestemmende aetwoord 

te dicteeren werd ik aan de telefoon 

geroepen Het was Cburchil, die van- 

uit Londer opbelde. Hij vroeg: ,Heb 

Alber? 

He is nu middag en ik moet vandaag 

je mija telegram ontvangeo. 

weten of het uitstel verleend kan wor- 

den om de noodige schikkingen te ma- 

ken voor het boeken van passage op 

de ,,Europa”. Ik hoop, dat bet in orde 

is en dat er niets is misgeloopen!” 

Toen ik hem uitlegde, dat bet in C'e- 

veland pas half negen's morgens was 

en dat ik juist bzzig was een antwoord 

te dicteeren, waarin ik zeide geen be- 

zwaar te bebben tegen zijn verzoek, 

verontscbuldigde hij zich osmiddellijk 

voor zijn ongeduld en het feit, 

dat hij het tijdsverschil over het hoofd 

Hij betuigde zijn genoegeos 

voor 

had gezien. 
dat ik hem aan het gyarantaine-station 

komen afbalen. Deze ongedul- 

digheid zou hem intusschen later duur 

te staan komen. 

wilde 

Tartend het gevaar. 

'Chburchbill is moedig — bijna op het 

roekelooze af, wanneer het hem zelf 

betreft. Ben stevig gevecht schijot hem 

steeds welkom te ziju—bij zal in ieder 

geval nooit een strijd ontwijkeo. Twaalf 

dagen later 

de Europa” door sergeaot Thomson 

van Scotlard Yard, die als 

wacbt was aangewezen, in zijn zitka- 

werd ik aaa boord van 

zijo lijf- 

mer binnengelateo. Cburcili's persoon- 

lijkheid was zoo overstelpend, dat zij 

letterlijk uit de kamer stroomde. 't Is 

een persoonlijkheid, welke iedere man 

van minder groot kaliber, die in haar 

sfcer komt, dreigt te verstikken. Meo 

wordt met ontzag vervuld —en met 

stombeid gesiagen, tenzij men vecht 

tegen dezen versmorenden invloed. En 

dit moest ik doen. In zekeren zin was 

ik zijo werkgever en hij een werkne- 

Ik verzeker U, dat Vin- 

cent Sheean gelijk had met zija op- 

merking, dat Cburchili's persooolijkheid 

mer van mij. 

vals een leger metopgestoken vaandels   
  

TE HUUR 
Bandarlor No. 9 

Wegens vertrek 

Ben groot huis met groote vddr- en 

achtererf EM - — 

f 30,— 

ingaande 1 November 1940 

Ked. Snelpers Telf. 83. 

's maands 

te bevr. 

8?" Mijo eerste opwelling was hem 

te gaan. Nadat ik deze 

bedwongen had, begonnen wij na 

cenige schertsende opmerkingen over 

onze zaken te spreken. 

»Daar je 

meegaat naar mijn eerste 

uit den weg 

vanayond niet met mij 

lezing, zou 

Ik graag willeo, dat je dit eens be- 

keek.” En hij legde eenige indrukwek- 

kende, officieel-uitziende papieren voor 

mij neer, welke van Scotlaod Yard 

afkomstig waren en waarin hij ge- 

waarschuwd werd om 

voorzichtig te zija en bepaalde Ame- 

ten allen tijde 

rikaansche stedep, waar samenzwerin- 

gen bestondenom hem te vermoorden, 

niet te bezoeken. 

van ieder document 

Onderstreepte regel : Onder geen enkele 

omstandigheid mogeo deze waarscbu- 

Aan de onderzijde 
stond een dik 

wingeo ia den wind geslagen worden. 

Wordt vervolgd. 

PAN an ... 

  

Executoriale Verkoon. 
Op Maandag, 6 Januari 1941, 

des voormiddags om tien uur in- en 

ten overstaan van bet Vendukantoor 

te Kediri 

van 

het perceel Recht van Eigendom, ver- 

pondings no. 1777, gelegen in de 

Provincie Oost-Java, Residentic Kediri, 

Regentschap Kediri, district Kediri 

desa Balowerti, groot 3213 M?, meet- 

brief dd. 29 Mei 1935 No. 35, gerech- 

telijke acte dd. 2 Augustus 1935 No. 

161. 

Executante : Vrouwe Mientje Jo- 

hanna Dagevos, z0on- 

der beroep, rechtens 

gedomicileerd te Ke- 

diri, tbans 

houdende te Soera- 

baia, 

verblijf- 

Procureur : Meester Julia Adolfs, 

Frederik Charles 

Wendelstigh, wonen- 
de te Kediri. 

Gesxecuteerde : 

Dz procureur van executante 

Mr. J. ADOLFS 

Chineesche Voor- 

straat 92 

SOERABAIA 

  

  

  

Radioluisteraars, 
wordt lid van den Bond van Radioluiste- 

raars in Nederlandsch-Indis (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. 
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 VERKRIJGBAAR! 

  

  

Prijs f 1.50 per expl. 

bij de 

KEDIRISCHE SNELPERS DRUKKERIJ. 

    

  
  

OOST - JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEN. 

lederen Zondag, 9 uur v.m. 

Te Kediri 

Toeloengagoeng, Ngandjoek, 

(Baloewertistraat), Blitar, 

ea, te 

Paree 730 uur 0. mw. 

  

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Zondag. 

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

2e H. Mis 7.30 uur v. m. 

Lot 5.30 uur a. m. 

te Hiitar Stille 

7.30 uur v. m 

5.30 uur ». m, 

Kath. Javanen 

H. Mis 

Hoogmis 

Lof 

6 uur ».m. 

6 uur v. m 

Gaderricht 

  

  

  

Pas ontvangen 

  

Wollen artikelen 

Wollen Jumpers | Wollen Sokken 
» Jassen » Broekjes 

» Vesten » Baby- 
uitzet 

». Mutsen » Mantels 

Brei katoenen 

peonen 

naalden 

en Haak penneo. 

MIYAKO 
Te', No. 29 Kediri. 

  

TENG HONG TITANG 
VENDUHOUDER COMMISSIONNAIR 

MEUBELMAKER 

TRANSPORT — ONDERNEMING 

KEDIRI — Klenlengstraat C4 — Telat, No, 107 

Tennishaan €n- huizen te huur: 
cen mooie tennisbaan, gelegen acbter 

Snelpersdrukkerij, 
cen mooi woonbuis m. garage en bij- 
gebouwen yelegen Pakelanstraat 

laasts bew.d. Hr. Donker Curtius 

gebouwd, 

gelegen 

eventueel ge- 

een mooi woonbuis, pas 
m. garage en bijgebouwen 

Bioscoopstraat 

laatst bewoond door 

H-. Groenewout. 

meubileerd, 

  
  

GAAT HET OM 
| DRUKWERK ? 
De Kedirische 

pers Drukkerij 

Snel- 

drukt 

immers beter, netter en 

goedkooper, 

Vraagt offerte bij de Ked. 

Snelpersdrukkerij ! 

U.verbindt zich   tot niets: 

  

            

     

    

    

Beveiligt U tijdig!! 

Wij leveren : 

TELEFOON No. 52. 

LUC CHTBESCHERMING | 

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

RESIDENTIE APOTHEEK KEDIRI 

    

: 
: 

|



Builenlandsch overzicht overgenomen Wit het Soer. Hbld. 

Toeh een vredesoffensief ? 
—5)——-— 

Duitsche bladen bespreken condities, 

waarop compromis-vrede met Engeland 
mogelijk zou zijn. 

  

  

Roemenit wordt bezet. 

Bern, 7 Oct, (Reuter) Het vredes- 

offensief, dat de as-mogendheden tijdens 

de conferentie op den Brennerpas 

klaarblijkeljk besloten zijo in te zettec, 

neemt tbans vastere vormen aan. 

De Berlijnsche correspondent van de 

»Basler Nacbrichten” meldt, dat de 

Duttsche bladea heden de condities 

bespreken waaronder de compromis- 

vrede met Engeland mogelijk is.” 

De correspondent vaegt er ama toe, 

dat de meester Berlijoers echter op 

cen tweeden oorlogswinter voorbereid 

zijo, daar zij nu gelooven, dat een lang- 

durig conflict te wachten staat, dat 

gerekt zal worden tot het oogenblik, 

waarop een van beide partijen volledig 

zal zijo uitgeput. 

De correspondent te Rome van het- 

zelfde biad meldt, dat de Brenner- 

conferentie tevens zal kunnen leiden 

tot hervatting van Graziani's offensief 

in Egypte, 

De aanvallen op Engeland. 

Strija weer opgelaaid. 

Londen, 7 Oct, (Revter). Na den 

rustigsten nacht sinds het begia van 

den ,lucbtblitzkrieg”” laaide heden de 

slag om Engeland weer op, toen een 

reeks verscbrikkelijke luchtgevechten 

plaats bad tusschen Duitsche en Brit- 

sehe gevechtsmackines. 

Volgens tot dusver ontvangen be- 

richteo werd een aantai Duitscbe toe- 

stellen neergeschoten, o.m. bommer- 

werpers en gevechtsmachines. 

Het centrum van dev Duitscheo 

aarval was de kust vao Kent, waar 

groote formaties Duitscbe bommenwer- 

pers, vergezeld dcor ware horden 

Messerscbmitts door Britsche gevecbts- 

toestellen werden uiteengejaagd. 

Heden vonden bij daglicbt een aan- 

tal malen luchtalarms voor groot-Lon- 

den plaats. 

Tijdens een aanval werden bommen 

geworpen op vele punten, waardoor 

cigendommen werden beschadigd, en 

een aantal personen werd gedood, 

terwijl anderen onder bet puio werden 

begraver, 

Twee formaties, elk van een dozijo 

Duitsche bommenwerpers, doken uit 

de wolken tot boven Zuidoost-Londen, 

wierpen bommeo, en vluchtteo snel. 

Lo:den, 7 Oct. (Reuter) Nader 

wordt gemeld, dat gedurende den strijd 

boven de Zuidoostkust de Duitschers 

nog meer verliezen leden, en volgens 

tot 14.45 ontvangen berichten tenmin- 

ste drie vijandelijke gevecbtsmachines 

werden neergeschoten, 

FEUILLETON 
SPAANSCHE DUKATONS 

(Spanish Doubloors) 

Uit het Engelsch 

van 

Camilla Kenyon 

16) 

Shaw was er In 't begin niets over 

te sprekeo. Wiji kwamen precies een 

week later — regeluecht van Engeland 

met alie benoodigheden voor de ex- 

peditie : ondertusschen had Miss Brow- 

De een s00rt contract afgesloten met 

de platoeus-wolbaar republick, waar- 

yan bet ci'andje hoort. Eo hoor eenz, 

Miss Harding, ik ben ervao overtuigd, 

dat u Shaw allemachtig aardig zult 

vinden, als u hem maar cenmaal kent... 

€ is z00'n verduiveld handige, koappe 

Duitsche troepen in Roemenit. 

Berlij», 7 Oct. (U.P.). De Roemeen- 

scbe legatie bevestigde, dat Duitscbe 

troepzn met goedkeuring van de Roe- 

meensche regeering in Roemeni2 aan- 

kwamen met het dcel, ,,het Roemeen- 

sche leger op te leiden en te reorga- 

piseeren voor moderne oorlogvoering.” 

Tevens wordt verklaard, dat vele 

Italiaanscbe troepen ook paar Roemenit 

onderweg zijo, om te helpen bij de 

opleiding van het Roemeenscbe leger. 

New York, 7 Oct. (Reuter), Volgers 

berichten uit Berlijn hebben gezagheb- 

'bende Duitsche kringen torgegeven, 

dat Duitsche troepen op weg zijo raar 

Roemeni#, ia overstemming met de 

Duitsche garantie, we!ke aan den Roe- 

meenschen premier Antonescu, is ge- 

geven. 

Londen, 7 Oxt. (Reuter', Volgens onbe- 

vestigde berichten zijo de laatste 24 
uren 4 A5 ireinea m:t gemotoriseerde 

Duitsche troepen en luchtdoelgeschut in 

Roemeni# gearriveerd, om de Dii-   sche belangen aldaar te beschermen, 

Londen 7 Oct. (Reuter). Ben Duitsch 

Vliegtuig, dat erop uit was zija slag 

te slaan en er dan z00 snel mogelijk 

van door te gaar, wierp bedenocbtend 

vroeg bowmen op een stad aan de 

kust van Kest, met het gevolg dat 

alle ramen io een klooster—waar 12 

nonnen juist in de kapel in gebed ver- 

zonken waren—verbrijzeld zijo. Geen 

der nonnen bekwam eenig letsel. Een 

in de rabijheid staand berstellingsoord 

is evzneens getroffen. Zoowel uit het 

klooster als uit bet berstellingsoord 

waren de bewoners geevacueerd, Slecbts 

de 12 nonneoa bewoonden nog het 

klooster. 

In den nacht 

Lorder, 7 Oct. (Reuter), In ecn 

hedenochtend uitgegeven communigue 

verklaarde het ministerie van Lucht- 

vaart het volgende: ..Kort na het in- 

valien van de duisternis wierpen al- 

leenvliegende vijandelijke toestellen 

cenige bommen op de buitenwijken 

van Londen, waardoor geringe schade 

is aangericht ea geen slachtoffers zijn 

veroorzaakt. Kort voor het aanbreken 

van den dag viogen alleen-opereeren- 

de torstellen over de Zuid-en Oost- 

kusten op een of twee punten, doch 

zij drongen niet ver het binverland in. 

Ofschoon cen paar bommen zijo uit- 

geworper, was er elders in den afgz- 

loopen nacht geen vijardelijke activi- 

teit boven Enngeland”, 

baas !" 

Daar behoefie 

gevoelde om zijn blind vertrouwen in 

den voortreffelijken Mr. Shaw te 

schokken, deed ik er het zwijgen toe. 

Bi'kbaar kon bij dit niet goed ver- 

kroppeo, tenminste, terwijl we daar sa- 

men geleundover de verscbansing naar 

het snel voorbij glijdeode transparant- 

blauwe water stonden te kijken, be- 

gon hij in alle toonaarden lofliedereo 

op zija afgod te zingeo. De zaak had 

zich, 100 op bet eerste gezicbt, nogal 

eenvoudig torgedragen. Dadelijk nadat 

Miss Browne tante Jane verieid had 

om haar plan te financieren —, een 

buitengewoon heldhaftig feit, dat in 

mijo oogen gelijk stopd met 'tafoemen 

vem- de Zordagsche zakcenijes van 
cen bewaarsciool-kind — was ze met 

't zoekeo naar en waardigen leider 
van de Harding-Browoe-expeditie be- 

ik viet de minste 

  gonnen. Nu wilde het toeval, dat op   

De sirijd in Afrika. 

Patroulilegeveeht. 
Nairobi, 7 Oct. (Reuter). Ezo com- | 

muvijuk meldt, dat een der Britsche 

patrouilles bij Dimo in Kenya met den 

vijaod io gevecht raakte, waarbij hem 

eenige verliezen werden toegebracht. 

Aan Britscbe zijde werden geen 

verliezen geleden. 

Het grootsche aanvaispian. 

New York, 7 Oct. (Rtr). De offi- 

cicele mededeelingen in zake het groot- 

sche bombardementsplan vormen de 

voornaamste berichten in de meeste 

New Yorksche bladeo. 

Ia cen bespreking van het plan zegt 

de correspondent te Londen van de 

»New York Herald Tribuse”, dat 

het ministerie van Luchtvaart blijkbaar 

Oost-Indisch doof is voor de salon- 

strategen, die protesteeren tegen re- 

presailles en dat het den Britten meer 

ca meer duidelijk wordt, dat het motief 

van de R,A.F. om Berlija te vermijdeo 

er niet slechts een van menschlieven- 

den aard is. 

Frankrijk. 
  

Japan en de V. S. 

Fransche commentaren. 

Vicby, 6 Oct. (U. P.). De Fraosceh 

bladen meenen, dat een versnelling der 

Pan-Amerikaanscbe defensie ,,onvermij- 

delijk” is en voorspellen een uibreiding 

van de Engelsch-Amerikaaoscbe samen- 

werking tot een blokkade door den 

Pacific vao Alaska tot Australi ten einde 

de Japansche vloot van een mogelijken 

aanval op Amerika te weerhoudeo, 

De Franscbe regeering ziet met be- 

langstelling de redevoering van presi- 

dent Roosevelt van 12 dezer tegemoet, 

daar gemeend wordt, dat bij daarin 

mogelijk het sluiten van cen Ergeisch- 

Amerikaansche overeerkomst za! be- 

kendmaken, welke het mogelijk zal ma- 

ken ecu ,cordos” door den Pacific te 

trekken ten einde de Japaosche vloot 

io Altatische wateren te bouden. 

nLe Temps" schrijft: ,,Wanneer Roo- 

sevelt hierin zou slagen zou een nieuwe 

defensielinie kunsen worden gevormwd, 

welke de Japansche vloot defivitief in 

Aziatische wateren zou houdeo en haar 

z0u verhinderen plotseling de Chinee- 

sche kust te bedreigen. Wanneer het 

nieuwe continentale defensieplan tot 

stand komt zou dz buidige maritieme 

defensie-linie van Austral 2 naar Hawii 

via dea Pacific kacnen worden door- 

getrokken raar de Britsche marioe-ba- 

ses io bet Verre Oosten. 

De besprekingen te Londen en Was- 

hington wijzen op een doortrekking van 

de Amerikaaosche maritieme defensie 

oaar de Britsche bases in Nieuw-Zee- 

land eo Singapore”. 

En van Fraokrijks voornaamste mi- 

litaire deskundiger, generaal Duval, 

schreef in ,,Le Journal”, ,het is te be- 

twijfelen of Japan ooit het Amerikaan- 

sche vasteland zou kuonen bedreigen in 

het geval van een Amerikaansch-Japan- 

schen oorlog". Hij verklaarde, dat zulk 

een conflict in hoofdzaak zou bestaan 

uit lucht en vloot-operatiesin de Chi- 

bet oogenblik de naam van een jongen 

ontdekkingsreiziger, die na een zeer 

gewangde expeditie In Engeland te- 

ruggekeerd was, op aller tong lag. 

En oaast den zijne werden natuurlijk 

de namen van zijn metgezellen ge- 

noemd, die, wat beroemdheid betrof, 

slechts een trapje lager stonden. Oader 

die metgezeilen bevond zich ook een 

zekere Dugald Shaw, de plaarsver- 

vangende commandant van de expe- 

ditie en de vriend ebi vertrouwde' vao 

den grooten man. Ey " vertrek van 

de tweede expeditie moest bij ecbter 

ia Londen achrerblijven, d-ordat bij 
pog niet genoegzaam hersteld was vna 
een wonde, weike bij ergens ia de 

Zuidpoolregionen opgeloopen had, 
Ben baak van een takeibiok bad zija 

gebeele linkerwang, van zijn kaak tot 

ziju voorhoofd, opengeiegd, cen ver- 

wonding, waardoor bet gezicht van 

zjn linkeroog eem tijdlang bedreigd   
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neesche zee en in de watereo rondom 

de Philippijaeo. 

Generaal Duval schreef verder: ,, Het 

denkbeeld, dat vroeger of later een 

oorlog tusschen Japan en de Vereenig- 

de Staten zal uitbreken wordt in Eu- 

ropa algemeen saovaard. Gedurende 

vele jaren was zulk een oorlog onmo- 

gelijk, daar Japan economisch afhaoke- 

was van de Vereenigde Stater. Nu 

Japao zoowel op commercieel als op 

industrieel gebied vasten voet  heeft 

gekregen ia Chisa kan Japan zich in 

zekere mate van de economische afhan- 

kelijkheid van de Vereenigde Staten 

losmaken. 
Een operatie van Japan tegen het 

Amerikaansche vasteland is voor bet 

oogenblik ondenkbaar. Geeo andere 

achtergrord voor ecen maritiem conflict 

is mogelijk daa in de omgeving van de 

Philippijoen. Japan heeft gleidelijk een 
barrtre voor het Aziatische vasteland 

opgebouwd, doch het heeft geen bases, 

di" het zouden toestaan een weg te 

banen over den Pacific, ten einde het 

Amerikaaosche vasteland te bereikeo. 

Wanneer de Vereenigde Staten niet 

genoodzaakt zouden zijn in bet begin 

zulk een oorlog de Poilippijoen prijs te 

geven zoudeo zij de eerste zeeslag moe- 

ten wionen om de Amerikaansche beer- 

schappij over den Pacific te vestigen”. 

Japan. 
  

De Birmaweg. 
Tokio, 7 October (Dom-i). De 

woordvoerder van bet Japansche mi- 

nisterie van Buitenlandscbe Zaken 

verklaarde, dat Jepan tot nog toe geea 

stappen inzake de heropening van den 

Birmaweg heeft ondernomen. Hij ver- 

klaarde voorts niet io staat te zijo 

mede te deelen, of in eenig “opzicbt 

stappen zouden worden gedaan. 

Toen hem werd gevraayd, of Japan 

geen belang steide in Engeland of dat 

Japan geen hoop zag voor de regeling 

van de betrekkingen met Engeland — 

zulks in verband met het feir, dat 

Prins Konoye over Engeland niet had 

gesproken — wees Suma erop, dat het 

door premier Konoye te Kyoto toe- 

gestane interview niet was gebaseerd 

op cen tevoren opgemaakte verklaring, 

doch antwoordea op de door Japan- 

sche journalisten gestelde vragen be- 

helsde. 

werd, Dank zij den goeden zorgen van 

de Londensche chirurgen berstelde hij 

langzaam en was het oog gered. Maar 

io dien tusschentijd was de tweede 

expeditie vertrokken: zijn vroegere 

metgezellen waren alweer eea maand 

lang op weg naar de ijsvelden van de 

'Zuidpool. Duga'd Shaw was de cenige, 

die acbtergebleven was. 

»U kuot dus wel begrijpev,” ging 

d: rustige stem naast mij door, .dat 

ik hem niet bepaald io cen rooskleu- 
Tige stemming aanutrof, toen ik hem 

eindelijk, nm veel moeite, ia Londen 

ontdekt had. Ben mao van zija type 

kan de gedacbte, dat bij, al is 't maar 

voor nog 200 kort, op sterk water 

gezet wordt. natuurlijk niet uitstaan. 
Ik kende hem al, van toeo ik een 
kl-ine jongen was, Af, toen gingen wij 

"5 1omers met de vacantie altijd naar 

Schotland, en daar ontmoette ik hem 
dan, als hj van zee thuis kwam, op     

Suma beweerde, dat het feit, dat 

de premier niet over Hogelaod had 

gesproken dus geen aanwijzing was, 

dat Japan in Eogeland geen belang 

stelde. 

De verraders in 
Nederland. 

Wie Smit en Snijder zijn. 

Aneta verneemt nader : 

Het bericht van de nieuwe ,,Kultur”- 

instelling in Nederlaod onder -leiding 

van Prof. Snijder heeft men gelezen. 

Deze mao, die Seyss-loguart 50 mi- 

nuten io het Duitsch heeft toegesprokeo, 

is welbekend. Hij is woonachtig te 

Amsterdam, aao de Haringvlierstr 61. 

Zijo verknochtheid aan de N.S.B. was 

algemeen bekend. Hij is meteen ,vol- 

bwesd Duitscbe” vrouw getrouwd, die 

regelmatig oaar Duitscbland heen en 

weer reisde. Ofschoon bij ruim 15 jaar 

getrouwd is, wordt in zija gezin bijoa 

alleen Duitsch gesprokeo. Zijn drie 

docbtertjes worden gekleed en gekapt 

volgens bet Hulerjugend model. Op 

feestdagen van het Konioklijk Huis was 

deze Sufjder een der eersten, die de 

vlag uithing. Er is bij het utbreken van 

den oorlog een poging gedaan om dat 

heer te arresteeren, 

J. Smir, die eveneens in het bericht 

gevoemd werd, is rector van het Her- 

vocmd Lyceum, bet grootste van ons 

land, 
De man schreef niet ,in de Holland- 

sche dagbladen”, zooals het bericht 
luidr, maar alleen in de ,Telegraaf”. 

Met zijo kwasiwetenschappelijk gescbrijf 

was bij een wegbereider van het fas- 

ciome. Velen bedankten voor deze krant, 

waaraao Smit tot de bezetting mee- 

werkte. 
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de pastorie bij eeo neef van hem. En 

dan sneed hij bootjes voor ons en 

vertelde ons allerlei prachtige verhalen, 

met 't gevolg, dat we tegen hem op- 

zagen, alsof hij de admiraal van de 

vloot zelf geweest was. 

»Wel, om kort te gaan. Juist, toen 

Shaw tot de conclusie gekomen was, 

dat er voor hem niets anders opzat, 

dan zich maar weer voor een stuur- 

maosplaats bj de P, & O. aan te 

melden, hetgeen hem, va de onder- 

vindingen van de laatste jaren ver- 

duiveld saai toeleek, nog daargelaten, 

dat hij bet nooit verder kon brengen 

dan gezagvoerder van een van de 

booten en dat pas na verloop van een 

jaar of tieo, kreeg hij een telegram 

van Miss Higglesby Browoe hier, 

waarin hem het bevel over deze ex- 
peditie werd aangeboden, 

Wordt vervolgd.
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