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STADSNIEUWS 

  

TUBERCULOSE - BESTRIJDING. 
(S. C. V. T) 

Wij mogen nooit tevreden zijo z00- 

lang bet sputum nog positief is. 

an 

Liefdadigheidsuitvoering. 

Kinderoperette : 

»Sneeuwwitje en de zeven 
dwergen”, 

Zaterdag 26 Octobera. s. om 7 uur 

n.m. zal in de societeit Brantas te.Ke- 

diri onder leiding van Mevr. N. Zwa- 

ger-van Leeuwen, door hare leerlingen 

ecen opvoering worden gegeven van 

nSneeuwwitje en de zeven dwergeo". 

Aan de vleugel de heer H. Zwager. 

Om 7 uur o.m. precies worden de 

zaaldeuren gesloteo. Kaarten verkrijg- 

baar in de'societeit Brastas vanaf Za- 

terdag 12 October a.s». van 10—12u. 

middags en van 6—8 uur ».m. Volwas- 

senen f I.— per persoon: Kinderen 

t/m 15 jaar f 0.50.— 

De opbrengst zal geheel io het ,Irene- 

fonds”” gestort worden. 

Boschbranden. 
Reeds eenigen tijd geleden heeft men 

kunnen waarnemen dat erop verscheide- 

ne plaatsen op de hellingen van het 

Wilis-gebergte boschbranden zijn uit- 

gebrokeo. 

Volgens de eerste berichten werd een 

boschbrand op den Klotok, een uitloo- 

pen van het Wilis-gebergte geconsta- 

teerd. Bvenwel bleken bij onderzoek 

drie verschillende branden te woeden 

op de lagere hellingen van de Wilis, 

en wel tusschen Besoeki en Parang. 

De hoogere hellingen worden tegen 

het vuur bescbermd door toepassing 

van de destijds door de toenmaligeo 

opperboutvester Ir. Swart 

maatregelen tegen brandgevaar. 

De branden, welke op 1000 m. hoog: 

te woedden, beperkten zich thans tot 

600 H. A. 

genomen 

Hotel Oriental.” 

De stad Kediri is een hotel rijker 

geworden, Gisteravond  vond -onder 

groot belangstelling de opening plaats 

van het nieuwe hotel aan de Hoofd: 

straat albier. Het nieuwe hotel draagt 

de naam van Oriental” en is een 

nevenbedrijf van het bekende restaurant 

Kiet Nam Kie aan de Stationsweg hier 

ter stede. 

Kedirische Kunstkring. 
  

Filmavondi J.C. Mol. 

Het was een bijzonder goede ge- 

dachte vao het Kunstkring Bestuur. om 

in samenwerking met de Filmclub de 

Kloet, den Heer Mol in de-gelegenheid 

te stellem zijn collectie films in Kediri 

te vertoonen. ie   

Pun IE on »GLOBE" 

VRIJDAG II JOCTOBER 1940 

Wat de Heer Mol aan films bracht, 

wijkt zooveel van bet normale af, dat 

wij hiermede geen vergelijking kunoen 

tcekken, 

Na een korte inleiding vas den 

Heer Mol werd achtereenvolgens een 

6 tal films 

drietal micro opcamen. 

Als eerste film voerde men ons op 

en zwerftocht door een waterdruppel, 

en kregen wij bet leveo daarin te zien, 

niet zooals wij het door het micros- 

Coop zien, maar nog cenige duizenden 

keeren vergroot. 

Nauwkeurig kon het leven en het 

zich voeden van de meest primitieve 

organisme worden, nagegaan. 

Daarna 
mooiste films der avond, over de bouw 

vertoond, waarvas een 

volgde wel een van de 

der kristallen. 

Deze film, gedeeitelijk in natuurlijke 
kleuren opgenomen deed ons de vor- 

ming en de bouw van een aantal 

kristallen zieo. 

Niet alleen io hun wonder mooie 

vorm, doch bovendien in een oneindi- 

ge kleurvariatie. 

Hierop volgde een tweetal films, 

een microscopische over de ontwikke- 

ling der slijmzwammeo eo een over de 

vogels van de stilte en de schemer, 
welke ons terug voer naar het vogel- 

domijn van Texel. 

Na de pauze volgde een film welke 

Ons een kijk gaf op het leven der in- 

secten, waarvan bijzonder interresant 

was de ontwikkeling der muggen. 

Tot slot vertoonde de Heer Mol 

ons het wonder der bloemen, 

Deze film werd niet alleen monde- 

ling tecbaisch toegelicht, maar vertoon- 

de de Heer Mol ook aan beelden, 

het dagelijksch leven, 

boe deze vertraayde en versnelde films 

geoomen uit 

tot stand komeo, 

Vooral bet deel van de versnelde 

film, dat ons terugbracht naar Haar- 

lem, verwekte een daverend gelacb. 

Hierna zagen wij io enkele minuten 

het zich ontwikkelen van verschillende 

planten en bloemen, zoodat het ge- 

heele groei proces kon worden gevolgd. 

Eeo hartelijk applaus na iedere film 

toonde de opgetogenheid van de 140 

manwezigen voor het gebodene. 

Wat bet verdere programma van de 

Kedirische Kunstkring voor de komen- 

de maanden bevat, vernamen wij dat 

op Zaterdag 19 dezer de O.T.V. zal 

optreden met ,Roofvogels”, terwijl 

op. 10 November. de tentoonstelling” 

nindische Schilders weerbaar", zal wor- 

den gebouden. 

Voor 7 December. is reeds een 

overeenkomst aangegaan met de Ma- 

langsche Tooneel vereeviging »Con- 

cordia”, om in Kediri bet tooneelstuk 

»Tonie teekent een paard”, voor bet 

voetlicht te brengen. 

Afscheidsdienst. 

Ia verband met zijn benoeming tot 

legerpredikant te Batavia zal Ds. V.E. 

Schaefer op 13 October a.s, een af- 

scheidsdienst houdeo in de Protestant- 

sche Kerk alhier. 

Mr. Dr. Soebroto te Kediri. 

Heden vertoeft de Burgemeester van 

Madioen, de beer Mr. Dr. Soebroto 

te Kediri. Het doel van bet bezoek 

van den Burgervader van Madioen 

houdt verband met cenige dieostaan-   

gelegenheden. Op deg zelfden dag is 

de heer Soebroto naar Madioen terug- 

gekeerd. 

JL B. 

Nader vernemen wij, dat betreffende 

de jaarlijks te houden conferentie der 

J-LB., zooals eerder vermeld, te Kediri 

gehouden zal worden, op 24 tot en 

met 27 October zal plaats hebbeo. 

Op de ledenvergadering van 6 

October j,l. werd bereiis het Hoofd- 

Comit& van ontvangst en de Raad van 

Advies vastgesteld. 

Regentschapraads- 

vergadering. 

Plaatsgebrek noopt ons eerst heden 

de 3e vergadering van de Regent- 

schapsraad van Kediri te publiceeren. 

Om 9 u. 's morgens opende de voor- 

zitter, de Regent van Kediri, de ver- 

gadzring met een kort woord tot de 

aanwezigen. 
Spreker deelde mede, 

lid, de heer Asmadi, in de p!aats is 

gekomeo van het afgetreden lid, de 

heer Abdoelah, Vervolgens mem reer- 

de spreker het vertrokken iid, de heer 

Ir. Begemann en sprak eenige woor- 

den van waardeering uit over dieus ar- 

dat een vieuw 

beidzaamheid. 

Betreffende de fimancieele verhou- 

ding met 't Land werd opgemerkt, dat 

door de slechte financieele aspecten 

tengevolge van de toestand in Europa, 

niet met zekerheid kan wordea ver- 

wacht, dat de landsuitkeering een sta- 

biel aanzien za! krijgen. Met ' oog 

bierop, werd de uitkeering terugge- 

bracht tot slechts 1009/, van het ba- 

sisbedrag op rond f 238000.—, zoodat 

bet totaal bedrag der Regentschaps- 

begrooting minder wordt met -i- 

f 12000,—, waarvan in 1940 de uit- 

keering berekend werd op 105”, of 

f 250 000.—. 

Hierop werd direct overgegaan tot 

de behandeling van de agenda. Aav 

de orde kwam ie punten, vermeld 

  

in de suppletoire agenda: 

1. Voorstel tot afwijzende beschik- 

king van bet verzoek van Hastropra- 

Wiro, wonende in de dessa Pandansari, 

onderdistrict Poerwoasri, district Papar, 

om vergunning tot oprichting en ex- 

ploitatie van een bijzondere slacht- 

plaats, 

Dit afwijzende voorstel werd aao- 

geoomen, in verband met de bianen- 

kort door 't Regentschap 

richten slachtplaats te Poerwoasri. 

Aan de orde kwam: Voorstel tot 

goedkeuring van het besluit van bet 

College van Gecommitteerden ddo. 

20 Augustus 1940, nopens afschrij ving 

van overtollige scboolauto's vit 't ia- 

ventarisregister van den Reg. ambacbts- 

leergang te Paree en het verleenen 

eener macbtiging aan den wd. Direc- 

teur van dien leergang tot onderhand- 

schen verkoop van die auto 's. Hierte- 

geo had de 

Voorts werd -bebandeid: Voorstel tot 

wijziging van den ,Verordeving tot 

heffing en iavordering eener belasting 

op het houden van openbare verma- 

kelijkheden in het Regentschap Kediri,” 

welk voorstel met eeo kleine toelich- 

ting werd aangeoomen. Ook het Voor- 

stel tot wijziging van de ,Verordening 

tot heffing en 

zelf op te 

Raad geen bezwaren, 

invordering eener   
  

23e Jaargang 

  

   
Even een S.O. S. per telefoon 

en 

Radio - Golberg's Dag en Nacht Service komt 

het euvel van Uw radio verhelpen, zelfs in den nacht! 

Dat is de service die wij onze klanten bieden. 

Verzekert U ook van zulk een service | 

Koopt Uw radio-toestel bij 

RADIO-GOLD 

  

ERG 
Java's Grootste Dag- en Nacht 

RADIO-SERVICE. 

Radio-Goldberg 
Hooftdstraat 51 — Kediri — Tel. 70 

Residentsiaan 37 — Madioen-Tel. 110 

  

ae 
VENDU-. & COMMISSIEKANTOOR VH BRANTAS 

J.G.W DEKKERS — KEDIRI — Telefoon 250 

Emballeeren 

(Ook voor Europa en de buitengewesten) 
Transporteeren, Meubelmakerij 

Handel in Nieuw- en 

Tweedehandsch Meubilair. 

belasting op den verkoop van vuur- 

werk io het Regentscbap Kediri werd 

gearresteerd. Vervolgens kwam de ei- 
genlijke agenda aan de orde : Voorstel 

de Begrootings- 

rekenioh van bet Regentschap Kediri, 
tot vaststelling van 

over het dienstjaar 1939, Dit voorstel 

werd met eenige toelichtingen aange- 

nomeo. Hierna kwam het voorstel tot 

vaststelling van de Begrooting van 

uitgaven en ontvangsten van bet Re- 

genischap Kediri en van het Regent- 

schapschapspasarcredietbedrijf te Kediri 

voor het dienstjaar 194i, Verschillende 

leden waren aan het woord geweest. 

De meesten badden bij 

beschouwingen van de begrooting, de 

de algemeene 

finaocieele politiek van de Raad onder 

Wat betreft de 

vorm en uitvoering van de Begrooting 

de loupe genomen, 

waren de heeren 

uiterst tevreden, Slechtst ten aanzien van 

eokele afdeelingen 

geopperd. Deze bezwaren gelden ic 't 

over het algemeen 

worden bezwaren 

bijzonder de controledienst. De bezoi- 

diging van de Regentschapscootroleur   

  

  

   
   

    

   

  

   
   

    

Agentschap 

Java Koelkasten 

neemt per jaareen begrooting van f9800 

in, z00dat bij wel stellig de hoogstge- 
regentschapscontroleur op salarieerde 

Java is. 

Verder opgemerkt, dat de 

exploitatiekosten van de ambacbtsleer- 

werd 

gang te Paree veel te laag is en de 

hoop werd uitgesproken dat hierin 

Nog andere 

beschouwingen werden door verschil- 
verandering zal komen. 

lende leden gegeven. Om 1 u.n.m. werd 
de vergadering door den Voorzitter 

gesloten met cen woord van dank 
voor de betoonde belangstelling. 

OLYMPIA 
Schrijfmachines blijven toch al- 

td 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 

  

 



  

a 
PARAMOUNT grootst', 

| JACK BENNY e.v.a. bekende. 

ZIET! 

ATTENTIE! 

KN TA Te NA PAN NE en ea Aan 

vroolijkste show van 1940 

precaire situaties — vroolijke en heerlijke songs... 

Ongetwijfeld zult U genieten van deze schitterende en keurige film. 

Zaterdagmiddag 430u. Extra Voorstelling! 

Zondag 13 en Maandag I4 Oct. 
GONG'S meer dan schitterende Fransche filmschlager 

sJeunes 
met MARCELLE CHANTAL — ANDR: 

   

  

Komt allen deze mooie film zien ! 

  

met 

tegen den kleurigen achtergrond, 
vorige films. 

— Attentie! 

  

Heden 1! 1m Zon 

Universal betooverende filmschlager 09 

"8 werelds lievelingster DEANNA DURBIN — KAY FRA 

medewerking van HARRY OWENS en zija 

zal een ieder vreugde”en afwisseling brengen, 
Hawaii ! 

U zult genieten van 
voural de laatste scenes, waarin Deanua het ,,Ave MARI 

Wjj raden U'aan, deze uitstekende film niet te missen | — 

: EXTRA VOORSTELLING! 

sOUTLAW EXPRESS” 
en de lieftallige CECILIA GALLEJO e.a. bekende spelers, 

Zie BOB BAKER in zijo nieuwste succesfilm. 
Mist dit niet! — - — 

Zaterdagmiddag 4.30 
Zondagmorgen 10 

Ubiversal geweldige avonturen.film 

met de zingende cowboy BOB BAKER | 

Een Cowboy'film die U van begin tot eind boeit. 

— Voor liefhebbers van sensatie een ware ontspanning ! 

MAXIM THEATER 
BA DATE“ (Jeagd Idyile) 

NCIS — 
Dit zevende wereld-succes van DEANNA 

z00als geen andere film dat kan! 
«Royal Hawaiians”. 

Boeiender — bekoorlijker 
DEANNA'S wondermooie stem! 

La Ir 
PICHE THEATER - 

Nog siechts Heden en .Morgenavond 

AN ABOUT TOWN” 29 

met de allerbekoorlijkste filmdiva DOROTHY LAMOUR -— BINNIE BARNES — EDWARD ARNOLD — 
Beo bijzonder mooie film, beladen met bilariteit verwekkende momenten, 

rytbmische darsen en allerliefste meisjes. 
DOROTHY LAMOUR, adembenemend en scboon inhaar nieuw streamlioed Sarong. 

Mist dit onder geen voorwaarde ! 

Filles et detresse" 
E LUOUET — MICHELINE PRESLE a.v.a, vooraanstaande 

Fransche artisten. Een uitstekende film met een goed verhaal en die U tot den laatsten c.m. boeit. 

Een derschoonste en meest aangrijpeodz filmproducties ooit door de Praosche filmindustrie uitgebracbt ! 

— tomaotischer dan alle Deanns's 
Biizonder mooi en ontroerend zijo 
A" van /Schubert zingt !    

  

EUGENE PALLETTE en 

Ben film zich afspelend 

  

RICHE THEATER. 

Heden 11 en Zaterdag 12 October. 

Paramount grootste, vroolijkste show 

vao 1940. 

,MAN ABOUT TOWN” 

met Jack Beany—Doroty Lamour — 

Edward Arnold—Bionie Barnes—Pbil 

Harris e. a. sterren. 

Eindelijk weer eens cenJack Benny- 

film, waar hij een rol vervult, die eveo 

groot is, als zijo Radioberoemdheid. 

Een bijzonder mooie film, beladen 

met hilariteit verwekkende momenten.... 

precaire situaties.... interessante filmop- 

names.... vroolijke en rythmische songs 

Laka beautiful girls enz. enz 
Ziet de ooystreelende schoonheden ! 

Hoort de oorsireelende stemmen! 

Dans-uitvoeringen van de Merriel 

Abbott danseressen, die Adembenemend 

zijn en verder nog de beroemde » Petty 

Giris” uitvoeringeo, 

Last not Ieast: Dorothy Lamour, 

adembenemend en schoon in haar Nieu- 

we streamlined sarong | 

Man About Town” cen van de 

scbitterendste en keurigste films ooit 

vervaardigd ! 

MAXIM  THEATER. 

Heden II t/m Zondag 13 October 

Universal betooverende film 

»|T'S A DATE" 

Jeugd Idylle) 

Met een all star rolbezetting, als Dean- 

na Durbin—Kay Francis— Walter Pid- 

gron—Eugene Pallette-- Harry Owens 

en zijn , Royal Hawaians” e.v.a Dit 

ze vende succes van Deanna Durbin zal 

brengen, U vrugde en afwiss-ling 
z200als geer andere flm dat kan! Komt 
mee met Deavna Dnrbi. voor cen heer- 
lijke onvergerelijke tijd in Hor oloeloe, 
het Paradijs, waar liefdeszaken de meeste 
kans op succes hebben! Ind. ze dookere 

Dansa Durbis 
ooit de menschen naar baar film trek- 
tijden zal meer dan 

ken, omdat zij de verpersoonlijking is 
van levensblijheid, waaraan zij hun 
harten kunnen warmen eo baar won- 

dermooie stem zal hen eeu oogenblik 
kunnen doen vergeten, dat er zo0ovee| 

grauws en triests op de wereld bestaat ! 

Zeven verrukkelijke liederen, die ,,elk 
wat wils” geven, zijn in deze rolprent 

Schubert's ,,Av& Maria”, 
Puccioi's 

verwerkt: 

Mussetta's 
opera ,La Bobeme”, de Schotsche bal- 
lade ,Loch Lomond”, de moderne song 

»Love is All”, gezongen door Deanna 

Durbin, 

door een zigeunerorkesten Harry Owens 

Streetsong” uit 

»Gypsy Lullaby” gespeeld   

and his Royal Hawajiars brengen twee 

melodieuze Hawarian songs ten gehooce: 

n»It Happened in Kaloba" en »Rytbm 

of the Islands”. 

Politienieuws. 

T.G.V., won, te Bandarlor doet 

aangifte, terzake diefstai bij nacht met 

braak vao diverse goederen ter waar- 

de van f£ 7,75, 

M., won. te Bandjaran doet aangifte, 

terzake diefstal van een rijwiel ter 

waarde van f 10,— betwelk oobeheerd 

op de passar Paing alhier was geplaatst. 

Tegen S., won. te Madjenang werd 

P.V. opgemaakt, terzake dietstal van 

een lederen portemonnaie inhoudende 

een bedrag aan contanten ad f 4,75 

ten nadeele van S., won. te Madje- 

nang. 

Bok W., won. te Singonegaran, doet 

aangifte, terzake vermissidg vaa een 

paar gouden-armbanden t.w. d. f60,— 

  

Churchill, de onweerstaanbare 
  

De krachtmensch van het oogenblik 

  

Schitterende geest 

Een weergaloos redenaar. 

ONVERSAAGD, ONDER DE PRE- 
CAIRSTE OMSTANDIGHEDEN. 

  

Slot. 

Tarten het gevar. 

Mijo uiterliik verraadde ongetwijfeld 

hoe ernstig ik dit alles opvatte en 

Churchbill barstte onmiddellijk uit : ,Kijk 

Diet z00 erostig, Alber! Niets kan zo0 

erg zijo als jouw gelaatsuitdrukking 

doet veronderstellen. Hou maar goe- 
den moed! Wij zullen die duivels op 

de een of andere manier wel te slim 

af zija!” Er was een blik van positie- 

ve vreugde in zijn oogen, de verruk- 

king over een komenden strijd, bet 

verlangen om handgemeen te worden 

met iederen vijand, die bem zou wil- 

len bedreigen. Gedurende de geheele 

roodreis gaf bij niet eenmaal blijken 

van vrees. loderdaad was hij io de 

steden, waarvoor hij 

was geworden, nog opgewekter dan 

gewaarschuwd 

anders, met nog grooteren levenslust 

vervuld dan gewoonlijk. De gedachte 

aan gevaar werkte als een tonicum, 

en ik verdacbt hem er van, dat bij 

hoopte, dat er iets z0u ge- 

Hij was ecbter nimmer roeke- 

eigeolijk 

beuren ! 

werkte steeds mede aan de 

plannen voor zijo veiligheid, opgesteld 

door de Amerikaansche geheime poli- 

tie eno de plaatselijke politie van de 

steden, welke hij bezocht— behalve bij 

&€a gelegeoheid, En bij die gelegen- 

beid werd bij door een auto aange- 

loos en   

redeo. In het eerst dacht ik, zooals 

trouwens ook het Ministerie van Bio- 

nenlandsche Zaken in Washington ge- 

loofde, dat dit ongeluk de eerste be- 

raamde poging was om Churchill het 

leven te berooven. 

Recht door zee. 

Cburchill is een rondborstig man. 

Hij schuift nooit de verantwoordelijk- 

heid van zich af voor bet geringste 

vao zijo handelingen, betzij goed of 

verkeerd. Hij sam de volle schuld van 

de aaorijding Op zich. Hij was op weg 

om een bezoek te brengen bij den heer 

Bernard Baruch, doch gaf aan den 

taxi-cbauffeur een verkeerd nummer in 

Fifth Avenue op" Ia de verwarring, 
die hierop volgde, siond Cburcbill er 

op, dat de chauffeur hem aan de zijde 

van de avenue afzette, waar het Cen. 

traal Park ligt, daar hij van meening 

was te voet zija doel vlugger te kun. 

nen bereiken. Het was om half tien 
Op een Zondagavond, bij bad de man- 
nen van de geheime politie ontweker, 

bad zijo eigen lijfwacbt van Scotland 

Yard naar de bioscoop gestuurd en 

was dus geheel alieen, Hj was na- 

tuurlijk weer zeer gebaast en was er 

zich niet van bewust, dat bij zich in 

cen stad bevond, waar het verkeer 

een richting volgde, tegenovergesteld 

aan die, welke in het Londensche sys- 

teem was voorgeschreven. Daar hii 

geen verkeer zag komen uit de rich- 

tiog, waar bij keek, stapte bij van het 

trottoir af en werd onmiddellijk door 

cen zware auto, die met groote snel- 

heid reed, op den grond geworpen.   

Het goede hart. 

Terwijl hij naar het Lennox Hill 

zickenbu's vervoerd werd, zag Cburchill, 

hoe de hem vergezellende po'itie-mao- 

hnen een verschriktuitzienden jongeman 

met zich mee namen. Ho-wel hij een 

bijna noodlottiy ongeluk had gehad, 

verscheidene y-broken ribben had op- 

geloopen, terwij hij op zija voorhoofd 

een leelijke opzn wond had gekregen 

en verder no3 ardere verwondingen 

bad bekomeo, had hij nog de kracht 

om den polirie-kapitein bij zicb ter e- 

leggeo, dat het 

uan zijn e'g?n schuld 

pen en bem uit te 

ongeluk gehc:' 

te wiiten was, waarbij bij tevens ver- 

zocht om den jongeman niet langer 

vast te houden. De politie had eves- 

wel juist 

Bionerlardsche Zaken opdracht ont- 

vangen om Churcbill z00 goed moge- 

ljk bescherming te verleenen, en de 

joogen werd daarom io gevangenscbap 

gehouden. Churcbill had ecbter zijo 

best gedaan. Toen hij verscheidene 

uren later weer uit de narcose was 

bijgekomen, was zijn eerste vraag aan 

mevrouw Churcbill: ,,Wat ter wereld 

zal die arme Alber nu doen?” 

Toea dz jongeman weigerde om 

van mevrouw Churchill geld aan te 

nemen als compensatie voor den last, 

dien bij ondervonden had en voor zija 

verloren tijd, werd bij door haar en 

Diana uitgzanoodigd om te komen thee- 

driaken in bur weelderig appartemeut 

in het Waldorf-Astoria botel. Ik ben 
er zeker van, dat U zich kuot voor- 

van het departement van 

stellen boz de jongeman als verblind   

Tijo thee savoureerde in h t gezelschap 

van de schoone afstammelingen van 

graven en bertogen en midden in de 

paleisacbtige arecht en prad! van het 

beroemde hotel! K 

De Brit:che staatsman zelf stond er 

on, dat de jongeo aan zijn bed werd 

yebracht, zoodat bij, Churchill, per- 

soonlijk zijo spijt zou kuonen betuigen, 

dat hij den j ngeman in de weg was 

gekomen. Beroemde mannen trachtten 

ieder uur opoieuw tot hem toegelaren 

te wordeo, bekende jouroalisten bad- 

den dageo gewachtom hemte kunrcn 

bszoeken, sommigen van ben waren 

zelfs uit Canada gekome-, doch allen 

moesten onverricbterzake weer weg- 

gaaa. De jongen van Brooklyn echter, 

wiens auto Churchill bijoa gedood bad, 

kreeg een halfuur van den tijd vaa 

den grooten mao. Terwiji bij met kus- 

sens gesteund overeindzat in zijn bed: 

zija gezicht bijna geheel bedekt met 

verbanden, zfjn omvangrijke romp ste- 

vig verbonden om. de gebroken ribben 

gelegenheid te geven weer vast te 

groecien en met een van ziju voeten in 

een slingerverband vanwege een drie- 

tal gebroken haalde de 

Eogelschman met veel animo de in- 

drukken van het ongeluk op. Toen 

de jongeman weer vertrok, droeg bij 

tro'sch Churchill's nieuwste boek onder 

den arm. met eea autogram vao den 

schrijver en de volgende woorden op 

bet voorblad: ,,Aan den jongen Ame- 

rikaan, wiens auto mij op den dertiea- 

den December 1931 bijna van bet le- 

ven beroofd heeft!” 

teenen, 

  

Afdeeling Radio 

  

Radiogramofoon 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 

zelfde dag, 

radiotoestellen op de- 

dat ze bij U thuis (Kotta) worden 

weggehaald, onder garantie gerepareerd op te le- 

veren. 

Buiten KEDIRI binnen 2 dagen. Uw toestel is 
dan tevens zoowel electrisch als mechanisch ' ge- 

controleerd. 

BOERDERIJEN ,..SCHRAUWEN“ 
KEDIRI 

MULOWEG / MADJENANG || 
Telefoon Ked. No. 225 

WATES 

PERCEEL-PAKISSADJI! 

  

  TI 

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.  



  

Business. 

Onvermengde vriendelijkheid eo de 

sportieve geest, waarvoor de Britter 

beroemd” zjo, waren de voornaamste 

redenen voor een gesprek met den 

jongeman. Ik veronderstel eveowel, 

dat Churcbill bovendien nog hizrtoe 

gedreven was door zijn iatense nieuws- 

gierigheid naar iedere soort mensche- 

lijke ervaring eo meoschelijke emotie. 

Hy wilde weten, hoe de jongeman zich 

gevoeld had, toen hij plotseling tot 

de ontdekking kwam, dat hij op bet 

punt stondeenmeosch aan te rijden. 

en hoe hij zich voelde, toeo hij wist, 

dat hij een mensch le vensgevaarlijk ver- 

wond had. Churchbill zelf schreef cen 

lang artikel, getiteld: ,, Welk gevoel men 

heeft na door eeo auto overreden te 

Zijo”, Dit artikel verkocbt bij aan een 

Courantensyodicaat en de opbrengst 

was voldoende omer zijo hospitaalkos- 

ten en zijo doktersrekeningen van te 
betalen, terwiji er noy een aardige 

s9m van overschoot! 

Geen sensatiejager. 

Chburchill is ovrafhaokelijk io zijo 

denken en hij heeft den moed er een 

eigen overtuiging op na te houden. 

Hoewel hij wist, dat hij bierdoor het 

risico liep een siechte reactie in de 

pers te ootketenen, weigerde bij nict- 

temin hardoekkig om oowaardige of 

sensationeele dingen te doen of te ver- 

tellen om biermede de journalisten te 

believen, en nog stugger was zija bou- 

ding tegerover de filaj ur all en p-rs- 
fotografza. En dit alles ondanks het 

feit, dar het hem bekend was, dat een 

ongunstige ontvangst is d. Amzrikaan- 

sche pers ongetwijfsld ook in Enge- 

land bekend zou worder, waar hij in 

het parlemeot toch reeds op krachtige 

wijze was aangeva'len, aangezien bij 

zich ia Amerika bevond om geld te 

verdienen, terwijl Eogeland in financi- 

eele morilijkheden verkeerde en bo- 

vendien nog—en dat was wel bet ergste 

—de reis op cen Duitscbe boot had ge- 

maakt, terwijl de Britteo juist bezig 

Waren cen campagoe te voeren voor 

het begunstigen van Britseh fabrikaat. 

Alle drie Cburcbills waren de vriec- 

delijkbeid in persson—bun vricudelijk- 
heid was niet walgelijk, noch senti- 

menteel, noch seerbuigend, doch echt 

en onvervalscht. Zija dokter, met wien 

ik in deo nacbt van het ongeluk ken- 
nis maakte, had aan iedereen, behalve 

de toegewijde mevrouw Churcbill, den 

toegang tot den Britschen staatsman 

verboden. Mevrouw Chburchill 
haar intrek io een aangreozende ka- 
mer in het ziekenbuis, terwijl Diana 

in het hotel-appartement bleef, waar 

verscheidene leden van de familie 
Marsball Field kwamen logeeren om 

haar gezelschap te houden. 

pam 

Zijn wil — een bevel. 
Drie dagea na het ongeluk, terwijl 

Churcbill nog ia ernstig gevaar ver- 
keerde, 'telefoneerde mevrouw Chbur- 
cbill mij, dat haar echtgenoot er op 

stond onmiddellijk een onderhoud met 

mij te hebben. Ik weigerde evenwel 
te komen, daar zoowel het ziekenhuis 

als de dokter ieder brzoek verboden 
had. ,Ja, dat weet ik,” zei mevrouw 
Cburcbill. ,,Maar zij kennen Wioston 
Diet zooals ik bem ken! Het zal hem 

mecer schaden, waoneer hij U niet 

spreekt dan waoneer hij U wel spreekt, 
nu hij er eenmaal zija zinren op gezet 

beeft. Komt U dus maar direct hier- 
heenfen vertel bij den portier, dat U 
mij komt bezoeken. Ik zal U wel iv 

Wioston's kamer smokkelen, wanneer 

men er niet op let.” 

Toen ik Churcbill's kamer binnen- 
kwam, leek het mij toe, alsof hij op 

zija miost door drie au'o's was aac- 
gereden. Zija eerste woorden waren: 

»Alber, je weet niet, hoe vreeselijk 

Ik mij voel nu ik je zoo leelijk in den 

steek heb gelaten!” 

Op hetzelfde oogerblik kwam Dr. 

Reinhardt met drie specialisten binoeo. 
Reinhardt was woedead, de specialisten 

verbaasd. Niemand sprak. Churchill be- 
heerschte onmiddellijk de situatie, 
heesch zichzelf overeind io bed en zei 
Op eeo niet te miskennen toon van 

verwijt: Dr. Reichardt! U kent den 

heer Alber! U hebt met hem kennis   

gemaakt op den avond van het onge- 
luk! Hij is hier, omdat ik er op stond 

dat hij komen zou Hij is viet alleen 

mijn causerie-ageot, maar ook mijo 

vriend, Wilt U hem alstublieft aan de 
andere heeren voorstelleo!” Het was 
cen bevel! 

Ik vreesde voor de gevolgen van 

deze opwinding, doch den volgenden 

dag vertelde mevrouw Churchill mij, 
dat het gebeurde hem goed gedaan 

had—naar ik geloof voornamelijk om- 

dat hij gedaan had wat hijals de p!icbt 

van een Envelschen gentleman be- 

schouwde. 
Cburcbill is volhardend. Hj bezit 

een soort vasthoudendheid, waarmede 

de Duitschers verstandig doen rekening 

te houden, Jeder ander mensch zou 
naar Eageland zija teruggekeerd 

dra bij ia staat was om te 
Chburchili was toentertijd zev nenvijftig 

ea om op een dergelijken leeftijd een 

z00 hevigen klap van een auto te 

krijgen bzteekent, dat men cen schok 
heeft ootvangen, welke men pas na 

jaren te boven kan hopen te komen. 

De samenzweriogen om hem te ver- 

moorden zouden een minder dapper 

en minder volbardend man sterk beia- 
vloed hebben, Ondanks dit alles, zette 
bij door tot het einde. 

z00- 

reizeo. 

Bliksemsnelle reactie. 

Cburchill weet iedere situatie zeer 
snel meester te worden en bij is blik- 
semsnel bij het oplossen van een 
boodgeval, Er is ,,Blitzkrieg” in zija 
Constitutie. Ia Torooto sprak hij in 
de ,,Maple Leaf Arena” voor een 
menigte van bijna dertigduirend men- 
scheo. Hij gebruikte hizrbij esn nicuw 
soort microfoon, welke aan d- lapel 
van zija jas bevestigd was, teneinde 
hem grootere bewegingsvrijheid te 
verschaffen. Toen bij tot het laatste 
derde gedeelte van zijn lezing gevor- 
derd was, raakte de luidspreker defect, 
Onmiddellijk gingen de kreten op van 
#Harder, barder” en ,maak dat ver- 
duivelde ding in orde!” Bincen een 
miruut zou de menigte in een orde- 
looze massa ontaard zijn, waartegen 

geen enkele spreker opygewassen zou 
zijo. Churcbill nam snel maatregelen 
om haar in bedwang te houden. 

Terwiji bij naar den ravd van het 
podium giog, bief hij zijn handen om- 
hoog om stilte te vragen, rukte ver- 
volgens de m'crofloon van zijn jas eo 
smcet het ding met een dramatisch 
gebaar op den grond. Toen bru'de hij 
met een stem, die tot in alle boeken 
verstaan werd: ,Nu de hu'lpmi idelen 
van de wetenschap uitgeput zijr, zul 
leo wij terugvallen tot Moeder Natuur 
en onz2 best doen!” Iedereen bleef 
Op zija plaats staan en iedereen luister- 
de.... en boorde! Toen wij van de 
Arena wegreden schreeuwde een reus- 
achtige menigte: ,,Good old Wionie ! 
You can 't down him !” 

Ik beo er zeker van, dat indien ik 
gefaald heb om Ueen beeld te geven 
van den man van dit oogenblik, waar- 
door ge in staat zijt om hem te clas- 
sificeeren, dit niet mija schuld zal zija. 
Een classificatie is vrijwel oomogelijk 
voor iemand azls hij. Hoe kan men 
ergens onder rangschikken, als hij, bij 
zija geboorte bebept met een lispel- 
en stotter-gebrek, niettegenstaande dit 
zich weet op te werken tot een van 
de grootste redenaars ter wereld ? Deze 
stotterende Demosthenes is het pittig- 
ste karakter, dat ik gedurende 
dertigjarige ervaring met beroemdhe- 
den gekend heb. Zijn geest is het 
schitterendst, zijn moed onvervaard, 
zija humor en vriendelijkheid steeds 
beheerscbt, zijn werkkracht, energie en 
talenten bijaa wonderbaarlijk. 

Als ik vu aan hem denk, su hij de 
verpletterende lasten draagt 5 

    

van 's 
werelds grootste rijk, yewikkeld in eea 
oorlog, waar haar onafharkelijk voort- 
bestaan mee gemoeid is, dan denk ik 
Diet alleen aan zijo strijdvaardige ever- 
gie, zijn moed en zijo onbuigzamen 
wil, maar ook aan zijo boffelijkheid ea 
zijo vriendelijk hart, en bovenal aan 
zija overgroote menschelijkheid, die 
hem in staat stelt om zeer veel te 
kunveo begrijpen. 

Hij is als een vorstelijkheid — hij 
behoort tot het gezin van de geheele 
Britsche patie. Daar zijn moeder een 
Amerikaansche was, mogen ook wij 
aan deze zijde van den Atlantischen 
Ocean met recbt gedeeltelijk aaospraak 
maken op de eer aan de wereld—in 
een van haar wanhopigste crisis-dezen 
kundigen en moedigen strijder voor 
vrijheid en democratie te hebben ge- 
schonkeo.   

Te huur aangeboden : 
voor vac. mnd. 

bergtuindorp BESOEKI, 25 k.m. van 

KEDIRI — 1100 m. boogte, 

2 compleet gemeubileerde buisjes. 

Te bevr. bij 

Adm. SOEKO SEWOE 

Kediri. 

  

Chineesche goodwill-missie. 

Naar Ned.-Indis 

Binnenkort 

Chungking een goodwili-missie naar 

Nederlandsch-Ind:& zenden onder lei- 

ding van generaal Wu The Chen mi- 

Zaken. Deze 

missie zal een persoonlijke boodschap 

van Chiang Kei Shek aan de Chinee- 

zen hier te lande overbrergen om bun 

dank te zeggen voor den financieelen 

zal de regeering van 

nister van Overzeesche 

   

    

steun, dien zij op z00 uligebreide 

schaal van het nationalistische China 

bebben verleend. Bek gsreraal 

Wu Te Chen, zullen van deze missie 

nog deel uitmaken pr Chang Yin 

Jo, Edward Bing Shuey , Hwang 

      

Tien Cho en Morris Cohen   

TE HUUR 
Bandarlor No. 9 

Wegens vertrek 

Een groot huis met groote vGdr- en 

achtererf 

f 30,— 's maands 

ingaande 1 November 1940 

Ked. Snelpers Telf. 83. te bevr. 

  

  

Pas ontvangen 
W ollen artikelen 

Wollen Jumpers | Wollen Sokken 

» Jassen » Broekjes 

Baby- t " ». Vesten dacet 

».. Mutseo » Mantels 

Brei katoenen 

pennen 

” naalden 

en Haak pennen 
MIYAKO 

Tel, No. 29 Kediri. 
  

ng mm 

Radioluisteraars, 
wordt lid van den Bond van Radioluiste- 

raars in Nederlandsch-Indis (B.O.R.A.N.I.) 
U dient daarm ade Uw eigen en het 

algemeen belang. 

Inlichtingen bij den Secretaris, 

J.P. Coenweg 27. 
Batavia - C. 

  

  

  
  

ATTENTIE!! 

Wederom verkrijgbaar 

3, ba, 
»HET 

    

  

| 

3 Tema TT 

BABY- 
| BOEK” | 

  

Ver 

    
td 

  

Prijs 1,50 per expl. 

bij de 

Kedirische Sneipers Drukkerij. 
  

  

   
Beveiligt U tijdig !! 

Wij leveren : 

  

  

  

TELEFOON No. 52. 

2 2 5. ——w 

  

  
  

  

PROTESTANTSCHE KERK 

Hollandsche Kerkdiensten. 

Afscheidsdienst. 

13 Oct. '40 Kediri 9 uur v. m. 

Ds. V. E. Schaefer. 

  

Malcische Kerkdienst. 

H. B, Matulessy. 

13 Oct. '40 Kediri 6.30 u. v.m. 

Ngandjoek 4 uur n.m. 

20 Oct '40 Trenggalek 9 uur v.m. 

630 u. ».m. 
Perdjamoean Asja 

27 Oct. '40 Madioen 

31 Oct. '40 Kediri 6.30 uur »,x 

Refocmatie Luther. 

10 uur v.m 

    

OOST - JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEN. 

lederen Zondag, 

Te 

9 uur v.m. 

Kediri (Baloewertistraat), Blitar, 

Toeloengagoeng, Ngandjoek, e, a., te 
Paree 730 uur o.m. 

  

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Zondag. 

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

2e H. Mis 7.30 uur v. m. 

Lof 5.30 uur a. m. 
- 

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

7.30 uur v.m.  Hoogmis 
£30 uns nm. Lof 

Caderricht Kath. Javanen 6 uur n.m. 

  

  

TENG IONG TJIANG 
VENDU iOUDER COMMISSIONNAIR 

MEUBELMAKER 

TRANSPORT — ONDERNEMING 

KEDIRI Kler €4 — Teiaf. No, 107 tengstraa 

Vendutiles : 

Dinsdag, 15 October 1940 ten 

1 cen Hzer G.J. Bosschart, 

Inspecteur van Politie le klasse. 

Zaterdag 19 October 1940 

Groote Commis-ie Vendutie 

Io onze Showroom 

Hoofdstraat Kediri 

Gelegenheid tot bijbrengen van 

goederen, 

buiz: v 

  

Huizen en een tennisbaan te huur: 

ecen mooi woonbuis, Pakelan 7 

complete indeeling met garage en bij- 

gebouwen p.m. f !5,- 

een mooci woonbuis, Bioscoop- 

straat 2A, complsts indeeling met 

garage pas 1 maand gebruikt p.w. 
f 22,50 

een movie tennisbaan vocr Dinsdag, 

Woensdag en Zaterdag, gelegen 

  

achter Soelpersdrukkerij p.m. 

f 6,— 

Voor Uw meubilair en ontwerpen 

geroutineerde toekangs en eerste kwa- 

liteit meubelhout 

Zeer billijk in prijs en levering met 
garantie. 

Voor Uw vendutie gegarandeerd geg 

goede resultaten. 
Inpakken voor alle plaatsen. 

  

———— 

LUCHTBESCHERMIN 

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

RESIDENTIE APOTHEEK KEDIRI 

   



    

    

Buitenlandschb overzicht overgenomen “uit het Soer. Hbd. 

STELT RUSLAND EISCHEN ? 

  

Rusland zou door 

  

Duitschers bezet 

Poolsch gebied hebben opgesischt het- 

geen te Moskou wordt tegengesproken. 

  

Duitschland in Bulgarije. 

Moskou, 10 Oct. (Reuter). Te Mos- 

kou werd eer 

  

ategorische tegenspraak 

bet in het buitenland 

bericht, dat 

Usie de Duitsche regcering den eisch 

hebben dat 

land bezette gedeeite van Polen 

uitgegeven van 

gspubliceerde de Sovjet- 

zou het door 

Dui 

aan S 

gesteld, 

    
vjet-Rusland zou moeten wor- 

den overgegeven. 

Duitschers in Bulgarije ? 

Sofia, 10 Oct. (Reuter). De geruch- 

ten dat Bul- 

gaarsche troepen oefenea worden alhier 

Duitsche officieren de 

officieel tegengesproken, 

De Duitschers in Roemenit. 

Londen 10 Oct. (Reuter). Heden- 

werd ut Belgrado vernomen 

Duitsche 

Roemegit zijn aangekomen. 

  

nog meer troepen in 

Vrij Frankrijk groeit !! 

Londen, 10 Oct. (Reuter). Bevestigd 

wordt dat de beweging van de Vrije 

Franscben in Frankrijk tocoeemt. Vele 

Franscben zijo in Engeland aangeko- 

men om zich bij De Gsulie aan te 

sluiten. 

De Burma-twistappel. 

Londen, 10 Oct. (Reuter). Gemeend 

wordt dat met de Japansche bedrei- 

gingen om den Burmaweg te bombar- 

deeren het Chineesche gedeelte van 

den wey wordt bedoeld. Een Chinee- 

sche woordvoerder verklaarde in een 

rede in de Britscbe taal via radio- 

Chunking gehouden, dat enkele maan- 

den geleden het grootste deel van den 

voor China bestemde goederen via 

Indo-China bet land binoenkwam, 
hetwelk de goedkoopste route was. 

Na de heropening van den Burma- 
weg zal deze op volie capaciteit ge- 
bruikt kunnen worden. 

  

Wordt Graziani door Keitel 

vervangen ? 

Berlija, 10 October (Reuter). In 

gezaghebbende kringen te Rome wor- 

den de geruchten dat Graziani 

veldmaarscbalk Keitel 

door 

z0u zijo opge- 
hebber 

  

volgd als opperbeve over de 
Ita ia Lybe 
'boosaardige, bespottelijke verzinsels"" 

    sansche sirijdkrac 

    

asnoemd, aldus wordt vit Rome gemeld. 

Gaan Moskou en Tokio 

samen? 

Moskou, 10 Oct. (Reuter). Het 

verlangen naar aangename betrekkir- 

gen tusschen de Sovjet-Unie en Japan 
k giste 
Russiscbe bladen publiceerden op 

e de 

  

de Russische pers. 

  

put    

    

tedevosring van 

   

   

  

     

  

   

mivister van Buiten- 

Matsuoka, Maandag 

jl. gehouden op de bijeenkomst van 

provinciale bestuurderen, wearis bij 

sterk aandr op het uit den weg 

geschilleo  tusschen 

) de opmerking van den 
minister, dat een conflict 

ie Sovjer-Unie er z0u 

,voor andere | de 
het vwuur balen”, ver- 

2» Russische bladen, dar dit 

voel wordt gewaardeerd door de 

SovjstUbie, welke een politisk volat 

conflict is buiteo het 

  

2 erop gericht 

  

   

in Buropa te blijver 
De Russ pers legde de 

samenwer- 

nadruk 

n ter rege- 

  

ling van eventueele geschillen 

FEUILLETON 
SPAANSCHE DUKATONS 

(Spanish Doubioors 

Uit het Engelscb 

van 

  

Camilla Kenyon 

17) 

Nu was bet merkwaard ge, dat roch 

Miss 

hadden, 
ik, noch Shaw ooit van een 

Higglesby Browne gehoord 
dus u kunt wel begrijpen, dat we niet 

wisten wat we ervan denken moesten. 

Maar Shaw is niet 

lang te bedenken. 

iemand om zich 

Hij stak een pijp 

Op, deed een paar halen en toen zei 

hij : 

talen, wat 

  

Hoor eens, ksrel, als ze me be- 
ik vraag. hap ik toe.” Es 

»Tip-top, kerel, en dan   toen zei ik   

marcheer ik mee.”   

De Gaulle in Kameroen. 

Lorden, 10 October (Reuter). Ge- 

neraal De Gaulle arriveerde op 9 Oct. 

te Duala in Fransch Kameroen aan 

boord van de Franscbe kanonneerboot 

.Commandant Dubosg”. 

Weygand in Algiers. 

Berlijn, 10 Oct. (Reuter). Generaal 

Weygand, die kortgeleden is benoemd 

tot opperbevelbebber van de Fransche 

strijdkrachten in Afrika, kwam giste- 

ren per vliegtuigin Algiers aan, aldus 

de ,Pett Dauphinois”. Het blad voegt 

hieraan toe, dat de generaal is ont- 

vangen door gouverneur - generaal 

Abrial en door den burgemeester van 

Algiers. 
1. 

x 

Engeland. 

De Britsche aanyallen. 

Aanval op Schiphol 

Londen, 10 Oct, (Reuter). De R.A.F.- 

bombers vielen in den afyeloopen nacbt 

militaire doelen en verbindingen in 

Duitschlard en de invalshavens in het 

door den vijand bezette gebied aan. 
Nader wordt gemeld dat o.a. een vijf- 

urige aanval op Schipol werd uitge- 

voerd, welke plaats vond ondanks het 

hevige afweervuur. 

Wijdverspreide objecten. 

10 Oct. (Reuter). Het com: 

mun'gu€ van bet ministeris van Lucbt- 

vaart luidt als volgt: De R. A, F.-bom- 

menwerpers deden op 9 Oct. aanvalleo 

Londen, 

bij daglicht op scbuiten ea bruggen 

in een kanaal te St. Anova Paulowna, 

» Dat 

maar na een beetje over en weer 

was heelemaal viet“naar z'n 

zin, 

praten.... eerst moest hij deo ouwen 

z00 — vond bij 

Miss 

Harding, ik vind het een allemachtig 

goede mop, afgezien van het feit, dat 

heer telegrafeeren en 

't goed. En ik moet u zeggen, 

t dien goeien Shaw overeind helpt 

de we zeif als echte 

Croesussen thuiskomen.” 

Wel, 't verhaal klonk geloofwaardig 
geroeg en wat de Horourable Cuth- 

bert betrof, twijfelde ik er geen oogen- 

blik aan, of hij sprak de waarheid. Je 

behoefde bet jongmenscb 

Daast me maar aan te zien, om de 

overtuiging te krijgen, dat bij tenmin- 
ste even onschuldig was als sen kleine 

jongen, die met een houten sabel aan 

't roovertje spelen was. Maar wat den 

onvergelijkelijken Mr. Shaw betrof — 
was 't niet best mogelijk dat de heele 
guaestie tusscbeo hem en Miss Browne 

en kans dat 

beeldige 

  

apizijsporenibij: Warendorf en Hom- 

burg op ee vliegveld op Texel enop 

de scheepvaact te le-FIavre. Ben viieg- 

tuig keerde niet 'baar zija basis terug: 

Gedurende den afgeloopen nacht, 

ofschoon belemmerd door slecht weer, 

werden aanvallen gedaan op wijdver- 

spreide industrieele en militaire. doelen 

io Duitschland en het door den vijand 

bezette gebied. 

Onder de industrieele doelen bevor- 

den zich o.m. een olie- en een muni- 

tiefabriek te Keulen, alluminiumfabriekeo 

te Greveobruch, de Krupp-fabrieken te 

Essen en het electrisch krachtstation te 
Reicholz. Voorts werden aanvallen on- 

dernomen op spoorwegverbindingen en 

en opslagplgatsen te Keulen, Cussel- 

dorf, Wessel &n Brusel, alsmede op vijan- 

delijke vliegvelden en de Karaalbavens 

van Amsterdam tot le Havre. De ma- 

riseluchtmacht tezameo met vliegtuigen 

het commando kustverdediging 

bombardeerde de :cheepvaart- en de 

marinebavens en werkplaatsen te Brest. 

Vo'treffers werden waargenomen op 

torpedoboot-jagers. Etn 

zija basis 

van 

vijandelijke 

Vliegtuig keerde niet naar 

terug. 
ak 

Japan 
  

Nog geen gewapend conflict. 

Voorloopig a leen handelsoorlog. 

Shanghai, 9 Oct. (U.P.). Ia welic- 

gelichte kriagen meent meo dar, terwijl 

het advies aaa de Amerikaansche bur- 

gers om te evacueerea aantoont, dat 

de Japansch-Amerikaansche betrekkin- 

gen een explosiepunt zeer mabij zijo, 

geen der beide landea momenteel ver- 

langeod is naar een gewapend cono- 

flict, zoodat beide lander voorgaan 

met huone pogingen om hun doel te 

bereiken, doch z00 veel mogelijk op 

een wijze, dat bet een het andere niet 

op zoodanige wijze tegen zich in bet 

harnas jaagt, dat een oorlog osver- 

mijdelijk is 

Io welingelichte kriagen meent men, 

dat de Eogelsch Amerikaaosche ver- 

geldingsmaatregelen tegen Japan in de 

onmiddelijke hoofdzaak 

van aard zullen zijo, 

doch zullen plaatsbebben op eenschaal, 

welke in verband met het gebrek aan 

samenwerking tusscben Eageland en 

de Vereenigde Staten tot dusverre nog 

niet mogelijk was. 

Men meent, dat thans algeheele 

Overeenstemming tusschen beide landen 

is bereikt ten aanzien van de te nemea 

maatregelen, doch—daar het systeem 

geleidelijk zal worden toegepast—het 

zal eerst over eokele maanden zijn, 

dat Japan op zija meest kwetsbare 

economische zal 

toekomst in 

economischen 

plaatseo getroffen 

worden. 

Er zijo ruimschoots bewijzen, dat de 

Engelsch-Amerikaansche overeenkomst 

reeds verscheidene weken in werking 

is en volgens de huidige aanwijzingen 

gemiddeld 1 tot 2 embargo's per week 

met zich brengt. Verleden week stel- 

de Egypte een embargo in op den 

uitvoer van katoeo naar Japan, waar- 

na Canada een embargo instelde op 

doorgestoken kaart was, dat z'n ver- 

bazing bij 't ontvangen van bet tele- 

gram gefingeerd geweest was, met 

't doel om zija jongeo, goedgeloovigen 

vriend zand in de oogen te strooien ? 

Zelfs de meest moedige ontdekkings- 

reiziger behoeft niet altijd eerlijk te 

zijo. Was het in zija toestand—buiten 

zija schuld achtergelaten door zijn 

makkers, zija hoop om ootdek- 

kingsreizer paam te maken voorgoed 

de bodem ingeslagen, met als eenig 

voo-uitzicht de niet zeer avontuurlijke 

loopbaan van stuurman op een van 

de groote stoomvaartlijaen — niet de 

natuurlijkste zaak ter wereld, dat bij, 

verleid door Miss Browne, er zonder 

eenige aarzeling voor te vinden ge- 

weest was, om een Zeer dik ea uiterst 
gewillig hoea te plukken en voor den 

pot gereed te maken ? 

Zoo volkomen overtuigd was ik 

als   van taote Jane's appetijteljkheid en   
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den uitvoer vas koper raar dit land 

en de Vereenigde Staten de embargo's 

op den uitvoer van techoische instru- 

menten, noodig voor de oorlogvoering, 

uitbreidde, 

De jongste maatregel is de—gisteren 

aangekondigde —intrekking van de sub- 

sidie door het Amerikaansche departe- 

ment van Laodbouw van de subsidie 

voor verschepingen van tarwe en tar- 

wemeel van de havens aan de Paci- 

fic-kust naar Hongkong en China. De 

Japanners io China en vooral io Noord- 

Cbisa zija van deze verschepingen 

zeer afnankelijk in verbaod met de 

Japanscbe Verschepingen van Chinee- 

sche rijst naar Japan. 

Eogeland en Amerika kusnen o.m. 

dea omvang van den economischen 

aan Chuogking uitbreiden en 

eventueel—wanneer de productie 

de Engelsche en Awerikaansche oor- 

logsindustrie de eigen behoeften van 

Eogeland ea Amerika dekt—China 

tanks en vliegtuigen leveren, waaraan 

bet zoo dringend beboefte heeft. 

steuo 
van 

Japan zou dus voor bet oogecblik 

zija expansie naar het Zuiden kunven 

Voortzetten zonder een conflict met 

de Engelschen en Amerikaneo uit te 

lokkeo, terwijl de Engelschen en Ameri- 

kanen terzelfder tijd hun economischen 

oorlog tegen Japan zouden kunnen 

verscherpzn zonder direct gedwongen 

te zija militaire eo maritieme strijd- 

krachten naar het Oosten te dirigee- 

ren op een oogenblik, dat zij in Eu- 

ropa dringend noodig zijo. 

Frankrijk. 

Ajax” tot zinken gebracht. 

Vicby, 10 October (R-uter). De 

Fransche admiraliteit maakte bekend 

dat verscheidene dagen niets meer van 

de duikboot ,,Ajax” werd vernomen, 

Havas voegt hieraan toe 'dat be- 

richten uit Britsche bron melding ma- 

ken van het feit 

tot zinkea werd gebracht en dat de 

bemanning werd gered en in Sierra 

Leone aan wel werd gezet. Uit Lon- 

den wordt nader gemeld dat het ondui- 

delijk is of de ,Ajax” een va: de bij 

Dakar tot ziaken gebrachte duikbooten 

is. 

dat een onderzeeer 

van Miss Browne's onbetrouwbaar- 

heid, dat iedereen, die op de eene of 

andere mavier iets met de expeditie 

te maken had, door mij met wan- 

trouwende 

uitgezonderd dan altijd de Honourable 

Mr. Vane, die zijo onschuldige 
openhartigheid een vrijbrief had tegen 

oogen aangekeken werd, 

io 

elke verdenking van boos opzet. Aa- 

ders was bet echter met Mr. Shaw 

gesteld. Et€n enkele blik, hoe vluchtig 
ook, op dat donkere erostige gezicbt, 

was al voldoende om je ervan te over- 

tuigen dat je bier geen slacbtoffer voor 

je had. Ik voelde instinctmatig, dat bij 

in zija bioneoste volkomen het be- 

lachelijke van de Harding - Brcwne- 

expeditie inzag en dat bij io datzelfde 

binoenste wist, dat al 't goud, dat 

met een onderneming als deze gewon- 
nen z0u kunnen worden uit den zak 
van tante Jace moest komen. 

Toen ik met mija overwegingen op     

Belgit. 

NAZI ZUIVERING IN BRUSSEL. 

Londen, 10 October (Reuter). Duit- 

sche berichten uit Brussel maken mel- 

ding van een zuivering van Belgische 

functionarissen, die toen Belgis io den 

oorlog ging, hua post verlieter. Twee- 

honderd van de driehonderd gevlucbte 

onderwijzers werden ontslageo. 

Itali 

MUSSOLINI TE PADUA. 

Rome, 10 October (Reuter). Musso- 

Ioi arriveerde te Padua om een para- 

de af 20.000 jonge 

fascister. Afgevaardigden van de Duit- 

sche, Bulgaarsche, Spaansche, Hon- 

gaarsche en Roemeensche jeugdbewe- 

gingen zijnook vertegenwoordigd, Het 

is nog niet bekend of Mussolini al 

dan niet een rede zal houden. 

  

te pemen van 

GAAT HET OM 

DRUKWERK ? 
De Kedirische Snel- 

  

pers Drukkerij drukt 

immers beter, netter en 

goedkooper. 

Vraagt offerte biji de Ked. 

Snelpersdrukkeri) 1 

U verbindt zich 

tot niets! 

  

dat punt gekomen was, keek ik toe- 

vallig op en zag den man, aan wien 

ik juist gedacbt had, op nog geen 

twee meter afstand van me staan. 

Toen hij mija blik ontmoette, nam hij 

zijo helm af: maar zijo gezicht bleef 

strak, zija oogen namen me met 

rustigen, onderzoekenden blik scherp 

op. Hij had de gebruinde tint van 

iemand die 't grootste deel van zijo 

leven in de buiteolucht doorgebracbt 

heeft en dik, kortgeknipt licht - bruin 

haar, dat aan de slapen begon te grij- 

zen. 't Was juist door dat veelzeggen- 

de grijs in combinatie met de strakke 

beheerschte uitdrukking van zija ge- 

zicbt, waardoor hij ,in 't begin veel 

ouder leek dan hij in werkelijkheid 

wasj vaderhand hoorde ik dat bij nog 
vijf en dertig moest worden. 

een 

Wordt vervolgd.
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