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| 
Afscheidsdienst 

Ds. V.E. Schaefer. 

Oader groote belangstelling van de 

zijde der Protestantsche gemeente hield 

Ds. Schaefer op Zondag 13 October 

jl. een afscheidsdienst in de Protes- 

tantsche Kerk hier ter stede. Onder 

de aanwezigen merkten we op de re- 

sident en mevrouw Tydeman. De beer 

Colenbrander, administrateur der kof- 

fieonderneming — Ngrangkah - Pawon, 

sprak na den dienst den scheideoden 

predikant toe namens den Kerkeraad, 

Spreker wees op het aandeel dat Ds. 

Schaefer als legerpredikant zal hebben 

in de geestelijke weerbaarmakiog van 

het Ned. Ind. leger. !Na de beer Co- 

lenbrander, ram de godsdienstleeraar 

der Maleische Protestantsche gemeen- 

te, de heer Matulessy, het woord. De 

heer Matulessy sprak in bet Malei-cb 

en memoreerde de aangename samen- 

werking, welke altijd had bestaan en 

gaf vervolgens den scheidenden Ds. 

Schaefer zijo beste wenschen mede in 

diens nieuwen werkkring. 

Staaode gemeente Ds. 

Scbaefer gezang 96 toe. Als slot be 

tuigde “Ds. Sctaefer zijo dark aa 

beide sprekers en verzocht her, zija 

opvolger, Ds. van Dijk, in de zelfde 

mate bunne medewerkiong te willen 

verleenen, gelijk bij had mogen onder- 

viodeo. 

zong de 

Ds. eo mevrouw Schaefer namen 

bij den gang van het kerkgebouw met 

een handdruk afscheid vas 'de leder 

van de gemeente. 

B.A.P. 

Op zijn tournee door Java heefi de 

algemeen secretaris van den Bond van 

Administratief Personee!, de heer A. 

Waanders, onlangs ook Kediri bezocbt. 

Het bezoek van den Heer Waan- 

ders aan de verschilleode afdeelingen 

ea correspondentschappen heeft niet 

tot doel het beleggeu van vergaderin- 

zen. De beer A. Waanders beperkt 

zija bezoeken tot het orgaviseeren 

van een z.9. “praatavond,” €€o en 

ander io verband met de tijdsomstan- 

digheden. Te Kediri vond dit plaats ten 

huize van den Heer R Soedibjo, 

Balowerti 7. 

P.T.T, 

Bij het Postkantoor is verkrijgbaar 

de nieuwe uitgave van den Ioterloca- 

leo gids en de Verzameling der Num- 

merlijsten tegen den prijs van f 1,75, 

respectievelijk f0,50 per exemplaar. 

Io verband met de vele mutaties in 

de telefoonaansluitioger, kov op de 

Vorige uitgave niet meer worden ver- 

trouwd, 

nieuws. 

Ernstig auto-ongeluk. 

Op Dinsdagmiddag j.l. vond ter 

hoogte van de dessa Oedan Awoe in 

het Blitarsche een ernstig auto ongeluk 

p'aats. De auto van de eigenaar van 

het bekende restaurant ,,Kiet Nam Kie” 

te Kediri botste tegen een stilstaaode 

tjikar. De eigevaar van »Kiet Nam 

Kie”, die de auto zelf bestuurde, werd 

zIwaar gewond, eveneens cen mede- 
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| inzittende. Doordat bet ongeluk in een 

afgelegen streex plaats vond, kon geen 

Eerst 
na 1'/, uur konden de slacbtoffers, naar 

Blitar getransporteerd worden. 

directe hulp verleend worden. 

Provinciale Raad ,,Oost-Java” 
  

Uit het Provinciaal Blad van Oost- 

Javaontlenen we de namen der can- 

didaten voor de a.s. periodieke ver- 

kiezingen van de Provinciale Raad vao 

Oost-Java. 

In de Candidateolijst voor de Ver- 

kiezing Ooderdanen - Nederlanders zija 

opgenomen de heeren : 

A.J.D. Sandbergen, Administrateut 

Sf. Poerwoasri. 

B.J.A. Stock, Notaris te Kediri. 

J-.M. Hildering Kediri. 

In de Candidatenlijst voor de Verkie- 

zinvg Inbeemsche Onderdanen -niet- 

Nederlaoders in het kiesdistrict Ke- 

diri zija opgenomen de heeren: 

R. Amiroelkoesni Tjokroamidjojo, 

A.W. Nglegok. 

R.A.A. Davordiningrat, Regentvan 

Kediri. 

R. Djanoe Ismadi, Patih van Toe- 

loeng Agoeng. 

R. Djojokoesoema, Wedono van 

Ngoenoet. 

R, Dradjat Sosrobadisoebroto, Patih 

van Ngandjoek. 

R. Handojo, Arbeidscontroleur van 

Malang. 

Mr. Harmani, Wedono van Modjo- 

kerto, 

Kasran, Hoofd H.L.S. Mardi Tresco 

Paree, 

Moentoro Atmosentono, Onderwijzer 

Neutrale Mulo Kediri. 

R. Moeprapto, R. R. Secretaris Ke- 

diri. 

M. Moesbah Djojohadisepoetro, RR. 

Secretaris Blitar. 

R. Odang Prawirodiredjo, Madioen. 

R. Oetomo, Wedono van Srengat. 

M. Prawoto, A.W, van Kertosono. 

M. Soeardjo, Madioen. 

R. K. Soebijaoto, Madioeo. 

Mc. R. Ng. Soebroto, Burgemeester 

Madioeo. 

R. Soedibjo, Wedono van Kediri. 

M. Soedirdjo Hardjodiwirjo, Wedo- 

bo van Blitar. 

R. Soenjoto Djojopozroomo, Ngan- 

djoek. 

van JAVA M 

in 5 kleurendruk 

op Schaal 1: 500.000 

waarin opgenomen: 

alle berijdbare wegen 
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f EEN PRACTISCH, HANDIG EN KOSTBAAR 
WERK VOOR BEN LUTTEL BEDRAG! 

DE AUTOWEGEN -ATLAS 

t3.-, 

op stevig ivoorcarton 
met Cartonnen omslag e» linnen rug. 

in totaal 9 aansluitende kaarten compleet bijgewerkt, en 

Kilometerafstanden van plaats tot plaats 

Hoofd-Afstandstabel voor grootere afstanden 

tsen met hoogte-cijters 

Spoorwegen, Vliegvelden, Ondernemings - fabrieken 

Pasanggrahans en vele aanwijzingen voor toerisme. 

Verkrijgbaar bij de Ked, Snelpers. 

R. P. Soeroso, Modjokerto. 

Mr. Soewarso Tirtowioyjo, Soeraba: 

ia. 

Pangeran Ario Sosrodiningrat, Re- 

geot van Toeloengagoeng. 

R. P. A. M. Tjokronegoro, Patih 

Ngawi. 
Mr. Wirjono Prodjodikoro, Voorzit- 

ter Landraad Toeloengagoeng. - 

Regentschapsraadsver- 
gadering. 

Op Donderdag 24 October a.s. zal de 

4de vergadering van deo Regentschaps- 

raad gehouden worder. 

De leden zija reeds 
tot bet bijwonen van 

vergadering. 

De aanvang van de vergadering is 

vastgesteld op 9 uur des voormiddags. 

Op de agenda staat slechts £€a punt 

nl. de verkiezing (stemming) van leden 

voor den proviocialea raad van Oost- 

Java voor de 4de zittingsperiode (1941 

tot en met 1944). 

Ter regentschaps-secretarie liggen 

thans de volledige Iljsten van candi- 

Jaten voor bet lidmaatschap van den 

provincialen raad ter inzage. 

RICHE THEATER. 
Heden 18 en Zaterdag 19 Oct. 

Ubiversal wildste en meest realisti- 

sche Juagle-film 

#— »ZANZIBAR" —: 

gebaseerd op 'een weinig bekende clau- 

sule io het Vredesverdrag van Ver- 

sailles, 

Oopgeroepen 

genoemde 

De hoofdvertolkers, in deze interessan- 

te, sterk van andere Jungle-films af- 

wijkende 'rolpreot, zijo o.a. Lola Lane 

&ea van de beroemde ,Lane-Sisters" 

en James Craig, Hollywood's nieuwste 

ontdekkiog ea belangrijke aaowinst in 

de'filmwereld. Hier is een ongekend 

avontuurlijk filmwerk, dat zich afspeelt 

diep ia de wildernis van Oost-Afrika 

ea dat reeds vanaf de beginscgae de 

aandacht boceit. 
Een bijzonder spanoende gescbiedenis 

over dea srijd om het heilige doods- 

hoofd van ,,Mukawa” en de vreemde 

machbt die er van uitging. 

»Zaozibar” biedt cen ongekend span- 
nend uur van avontuur ea gevaar in 

de Afrikaansche oerwoudeo ! 

»Zaozibar" is gemaakt voor liefheb- 

bers van gevaar en avontuur ! 
Als er &ba film is, die 100 de aan- 

dacht weet te boeien en het publiek 

ademloos kan doen toekijken, dan is 

het zeker wel ,,Zanzibar”. 
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Doet Uw toestel rare dingen, 

Is er soesah? Mankement ? 

Slechts &&n enkel telefoontje, 

Goldberg's Service is present ! 

    

Io 
ERG 

Java's Grootste Dag- en 
Nacht Radio - Service 

Hoofdstraat - - Kediri - Tel. 70. 
Residentslaan 37 - Madioen - Tel. 110. 

V 

VENDU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS 

KEDIRI — J.G.W. DEKKERS — 

  

  

   

  

Taleftoon 250 
  

Op 50 October 1940, 

H. KOSTER 

te NGANDJOEK, van meubilair, 

35$525—. 

MAXIM THEATER. 

Heden 18 t/m Zondag 20 Oct. 

Metro's meesterwerk 

»NINOTCHKA" 
met de wereldberoemde en begaafde 

filmdiva Greta Garbo, bijgestaan door 

sterren als Melvyn Douglas — Ina 

Claire e.v.a. bekenden. 
Erast Lubitsch, de meester-regisseur 

die zooveel lauweren oogstte met o.a. 

»Blauwbaard's 8e Vrouw", tooot U 

thans een geheel oieuwe, een vroolijk 

lachende Garbo in een Comedie, 

160 tintelead en geestig, als Lubitsch 

alleen kan vervaardigeo. 

Het verhaal speelt zich af in het 

ondeugende Parijs, in den tijd, dat 

een sirene nog een verleidelijke vrouw 

beteekende en geen alarm - sigoaal en 
het uitdoen van een licht door een 

Franschman nog geen lucht- aanval   beduidde.   
  

    
   

    

ten huize van den heer 

Poitierapport. 

K., wonende te Singonegaran doet 

aangifte van diefstal van een kain ter 

waarde van f2.—. 

Door de politie werd aangehouden 

de persoon van K,, wonende te Sam- 
bi, verdacht van verduistering van eea 

rijwiel ter waarde van f 8. 50, ten na- 

deele van S., wonende te Sambi. 
Tegen Ng. T. G., wonende te Koe- 

wak werd P.V, opgemaakt, terzake 
lichte mishandeling van K., wonende 

te Gampengredjo. 

Tegen P., wonende te Modjo werd 

P.V. opgemaakt, terzake diefstal, mid- 
dels inklioaming van een paar lepels 

ter gezamenlijke waarde van f 0,85, 
ten nadeele van T.T,H., wonende te 
Pakelan. 

Tegen D., wonende te Pesantren 

werd P.V. opgemaakt, terzake lichte 

mishandeling van R., wonende te Dje- 

tis. 

 



    

   beroemde spelers. 

»Zanzibar” 

Ubiversal wildste en Meest 

  

Zaterdagmiddag 4.30u. 

  

— RICHETHEATER — 
Nog slechs Heden en Morgenavond 

»ZLANZIBAR” 
met LOLA LANE (£en der beroemde Lane Sisters) — JAMES GaiG - SAMUELS S. HINDS e.v.a. 

realistische Jungle film 

Een ongekend avontuurlijk filmwerk, dat zich afspeelt diep in de wildersis van Oost-Afrika en 

dat reeds varaf de begin-sc@ne de aandacht boeit. 
Eszn bijzonder spannende geschiedenis over den strijd om het heilige doodshoofd van 

en de vreemde macht die er van uitging, 
is gebaseerd op een weinig bekende Clausule in het Vredesverdrag van Versailles. 

Verzuimt niet dit macbtig filmwerk te komen zien ! 

   »MUKAWA" 

  

Extra Voorstelling! 
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| ATTENTIE! 

| 

GARBO, bijgestaan 

Attentie ! 

prachtfilm !! 

Zaterdagmiddag 4.30 u 
Zondagmorgen 10  u 

MAXIM THEATER 
Heden 18 1m Zondag 20 Oct. 

Metro Metewek #NINOTCHKA" 
door MELVYN DOUGLAS — INA CLAIRE e.a. 

Ben meer dan schitterende film, welke zich afspeelt in het ondeugende Parijs, 
De film toont U thans een yeheel vieuwe, een vroolijk lachende Garbo 

tintelend en geestig als LUBITSCH alleeo kan vervaardigen. 
Komt U kennismaken met de nieuwe Garbo! De ontwaakte Garbo! Reserveert uw avond voor deze 

met de wereldberoemde fimdiva GRETA 
Sterren. 

seen Comedie, z6 

Komt vooral vroeg voor de beste plaatsen 

KINDERVO ORSTELLING van eea mooi g evariceid 
programma Zeer billijke prijzen. 

  

Het loyaliteitsonder- 

zoek. 

En het wezen van de N.S.B. 

Het Soer. Handelsbl. deelt mede: 

Naast het loyaliteitsonderzoek, 

waarbij degenen, 
z9   

die vroeger lid waren 

van of sympathisserden met de N.S.B 

betrokken 

Jaatste vijf maanden ook nog een om- 

individueel zijo, is er de 

vangrijk onderzoek gaande geweest 

Daar de antecedenten van deze partij 

heeft 

geveer zijn eindstadium bereikt. 

als zoodanig en dit thans on- 

Het ,,Bat. Nieuwsblaa” verneemt, dat 

de rapporten over de de activiteit van 

N.s. 
bezit van bet 

verreweg de mseste voormalige 
B. kringen nu in het 

hoofdparket zijn gekomen—Bandoeng, 
waar het Indische hoofdkwartier der 

beweging gevestigd was, 
der 

weldra met de 

vormt een 

weinige uilzonderingen — zoodat 

samenstelling van bet 

worden. eindrapport begonnen kan 

Weinig positief. 

Het onderzozk heeft zich mede uit- 
gestrekt over de staatsgevaarlijkbeid 

N.S B. in Nederland, doch 
dz inlichtingen die ten aanzien hbiervan 

bij de 

ingewonnen, bebbeo vrijwel geen bruik- 

van de 

regeering in Londen werden 

baar bewijsmateriaal opgeleverd. Slecbts 

io 't laatste over dit onderwerp ont- 

vangen reyseringstelegram werd even 

N. SB. in 

paracbutisten-aanval gerept, doch ove- 
van de verband met een 

rigens mist men alle concrete aanwij- 

zingeo van iandverraad van de bewe- 

ging zelve. 

of de 

onderzoek naar de 

Het b'ad kon oiet verremen, 

resultaten van 't 

opvartingen en bedoelingen der N.S.B. 
in Indid even negatief zija geweest, 

doch het beeft er allen schijn van, dat 

men ook hier met gebrek aan over- 

tuigend bewijsmateriaal te kampen heeft. 

De talrijke verhcoren, die nog steeds 
hebban 

geenszins cen “vlot verloop en in 
worden afgenomen, althaos 

vele 

gevallen is het zser mocilijk gebleken, 
de deloyaliteit van verdachten positief 

vast te stellen. 

Mogelijke conseguenties. 

Het is duidelijk, dat men onder de 
gegeven omstandigheden cen verdach- 

»the benefit of the doubt" 
kan geven, doch anderzijds moet ook 
te bezwaarlijk 

rekening worden gehouden met de 
omstandigheid, dat elke 
klaring, die op juridisch zwakke gron- 

sebuldigver- 

dz militaire, maritieme, lucbtvaart- 

  

den gebaseerd is, straks onvermijdelijk 

tot een civiele actie voor schadever- 

baal moet voeren—althans voor z00- 

ver deze zaken, wat ambtenaren be- 

treft, niet aan het oordeel van den 

civielen rechter zija onttrokken. Of zuik 

een actie te zijoer tijd door de eischen- 

de partijen gewonnen of verloren wordt, 

valt absoluut niet te voorspelleo, want 

de rechter is immers volmaakt vrij in 

de vorming van zija oordeel en er be- 

staat verder in 't geheel geen juris- 

prudentie, welke op dit gebied eenige 

aanwijzingen kan geveo. 

  

Franco, als 
Hitler's voorpost. 

Zijn taak om Zuid 
Amerika voor de 

as te winnen. 

Kans op succes vergroot 
door voikomen weerloosheid. 

De totalitaire octopus. 

New York, September. 

Ihdien Francisco Franco van Spanje 

en 

economische mogelijkheden van Madrid 
aan Hitler en Mussolinilzou verbioden 
ea teyeo Groot-Brittanni& zou richten 

— en een schrandere waarnemer ver- 

telde mij, dat hij dit zonder twijfel doen 

zal, zoodra bij tot de overtuiging komt, 

dat Engeland verslagen wordt dan zou 

het Amerikaansche halfrond ten zuiden 

van onze grens zijn vage solidariteit 
met ons verbreken en zich haastea om 

zicb, zoowel uit een oogpunt van mo- 

gelijk te behaleo voordeel, bij de nieuwe 

broederschap van de ,,sterke volkeren” 

aan te sluiten 

Het totalitarisme. 
Dz menschen van Laiijosch-Amerika 

hebben met waardeering en met koop- 

mansoogen deo groei van het totalita- 

risme gadegeslagen. Terwijl onze rede- 

woorden 

brachten, hebben de menschen ir Ar- 

gentinie, Brazilis, Chili. Peru en Uru- 

guay slechts aan twee factoren gedacht: 

paars philosophie#n onder 

voordeel en verlies. 

Niet op oorlog ingesteld. 

De Latijosche bevolkitig van Amerika 
weet thans, dat zij als volkseenheid 

weerloos z0u zijn, indien het fascistische 
geweld hen dwars over het smalle deel   

van den Zuidelijken Atlantic zou aan- 

grijpen. Geeo Zuid- 
Amerika heeft zelfs ook maar de strijd- 

macht 

evkele natie in 

Denemarken. 

Duitschland, 

Itah6, Spanje en Japan, heefr minder 
daa 100.000 voor den oorlog toegerus- 

te soldaten, slecb:s tweehonderd slieg- 

van het kleioe 

Brazilie, Cat grooter is das 

tuigen en twee slagschepen, gebouwd 

in hetjaar 1902. Chili heefteen kust- 

ljr, welke even lang is als die van 

Gib-altar paar de Noordzee, en het 
bezit slecbts &co slagschip, dat 26 jaar 
geleden van s'apel Niep. In geheel La- 
tijosch-Amerika zija er minder dan 

400.000 man troepen (uitgerust met 

ouderwetsche kanonnen), mirder dan 

een millioen reservisten, minder dan 
1000 oorlogsvliegtuigen waarvan ber 

meerendeel afgekeurde machines zijn 

van. bet Amerikaansche departement 
van bandel), slechts vijf s'agscheper, 
twiatig kruisers, veertig torpedojagers, 

en 22 duikbooten. Indien deze zeemacht 

onder den dwang vaneen noodtoestand 

voor het geheele continent samenge- 
trokken zou worden teneinde de Noord- 

oostelijke punt van Zuid-Amerika te 
verdedigen, z0u de Italiaansche vloot 
baar binnen viersen twintig uur geheel 

tot zinken kunoen brengen. 

Onbehaaglijk gevoel. 

Daarom weet Latijoscb Amerika, dat 
het niets vermag tegen den Molcch 

van het totalitarisme en bet gevoelt 

zich bierdoor verre van bebaaglijk. Het 
is zelfs problematisch, of Zuid- Amerika 
iostaat is het Trojaanscbe paard bionen 

te halen in den vorm van benoodigd 

oorlogsmaterieel. Het weet namelijk, 

dat het nocbmilitaire, ooch mariticme, 

noch luchtvaart-bewapening in voldoen- 

de hoeveelheden van ons koopen kan, 

daar het geen contanten bezit om os 

te betalen en wij hebben nooit aange- 

bodeo om slagschepenen bommeower- 

pers tegen koperen katoen te verhau- 

delen, zooals de Duitscbers en Italianen 

gedaan hebben. 

De groote broer 

Met dezelfde onrust, waarmede zij 

hun eigen dilemma. in beschouwing 

hebben genomer, bekijken de Zuid- 

Amerikanen, vooral die van bezuiden 

den aeguator, het onze, waot wij zijn 

immers de groote buurman, nietwaar, 

die hun de veiligheid van de Monroe- 
leer verzekerd bheeft. Ook zij hebben 

geluisterd naar de lijst van krijgstoe- 

rustingen en defeosie-middelen, welke 

Wwij io voorraad of in bestelling heb- 

ben, door president Roosevelt. via de 

radio voorgelezep, En zij hebben deze   

soel geanalyseerd. Ook zij hebben de 

verklaring van onzen admiraal gelezen, 

dat wij bezitter, welke 

groot genoeg is om onze eigen kusten 

Zij hebben 

lezen, dat ons Congres 

yeen v!oot 

afdoende te b schermer. 

ook kuanen 

niet van plao is om Onze nationale 
garde voor dienst buiten de Vereenig- 

de Sratea op t: roepen. Zij hebben 

thans ook kumnen vernemen, dat zelfs 

Ovs overschot aan verouderde defenw 

siemiddelen, vliegtuigeo en marine vaar- 
spocd 

Fraokrijk die er contant 
tuigeo met aao Ergeland en 

voor betaat 

  

Atftdeelin 

    Mignon 
Radic 3rimofoon 601 A. 

  

den—verkocht zijn in plaats van aan 

Latijnsch-Amerika. 

Ten dit iedere 

Zuid-Amerikaan uit eigen ervaring— 

koopen de Vereenigde Staten ihans 

naar verhouding hoe langer hoe min- 

der van Zuid-Amerika, terwiji zij toch 

de eijen verkospen van overtollige 

tweede—en weet 

productzo en andere hulpbronuen z00 

boog mogelijk opvoeren. Het is Eu- 

ropa waaraan Argentil 

voordeelig zija tarwe, zijo vleesch, ziin 

huiden en zija gerst heeft verkocht. 

Het is Europa en viet de Vereerigde 

  

geweest 

  

g Radio 

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, dat ze bij 

radiotoestellen op de- 

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. 
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KEDIRI 
MULOWEG / MADJENANG 
Telefoon Ked. No. 225 

Leverancier van de gr 
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MET EEN DUB 

BOERDERIJEN ,SCHRAUWEN" 

  

Levert versche volle melk. 

Karnemelk, Yoghurt, 
Room en Boterolie 

Kediri en Paree en de meeste Doctoren 
plaatse 

  

      
          

    
      
    

    
    

         

WATES 

PERCEEL-PAKISSADJI 

Prima kwaliteit, 

oote ziekenhuizen te 

Beleefd aanbevelend 

H. SCHRAUWEN. 

  

EMT NU EEN ABONNEMENT OP 

NN 

MODE 
REVUE 

BEL AANTAL 
RADERPATRONEN 
  

PRIVS PER 
» PER 

PER KWARTA. 
 



  

Staten geweest, die Chili's koper er 

nitrater, Peru's olie, katoen ea koper, 

Brazilit's katorn en koffie en Vene- 

zuela's"olie en vleesch g:kocht heeft. 

En Hider heeft de Zuid- Amerikanen 

reeds gewaarschuwd, dat hij. Musso'i- 

ni en Franco—en alle aodere landen, 

die zij zouden veroveren—wel eens 

zouden kuasen ophouden met iets uit 

Zuid-Amerika te koopen, tenzij de 

Zuid- Amerikanen op vriendschappe- 

ljken voet bleven met bet Derde Rijk 

indien nameliik de ,,as” den oorlog 
wint, zal deze alie Europeesche mark- 

ten behserschen, welke de Zuid-Ame- 

rikaneo uit ervaring weten noodig te 

hebben. , Wij ziju ervan overtuigd”, 

aldus waarscbuwde Hitler's minister 

van Economische Z ken, Rudolf Brink- 

man, de Zuid-Amerikaansche zakenlie- 

den en regeeringspersonen, ,,dat de 

Spaaosch-Amerikanen practisch geroeg 

zullen zija om oiet in te gaan op de 

voorsrellen van de Veresnigde Stater.” 

Angstvallig omzichtig. 

Practischer denkers dan de ambte- 

naren en zakenlieden van Zuid- Ame- 

rika zouden morilijk te vinden zijr. 

Zij spreken immer in px &tis 
bloemrijke taal, doch zij denken in 

termzo van gewichtenen weegscha'en, 

  

en 

De practische Jose Cantilo, de mivis- 

ter van buitenlandsche zaken van Ar- 

gentinit, verhinderde bet plan van mi- 

nister Huli voor een formeel ,,A!l 

American pact” en een tegsn de dic- 

tators gericbte verklaring. De Argen- 

tijsen en met hen hun buren Uruguay 

en Chili—weigerden om cen duidelijk 

omschreven proclamatie uit te vaar- 

digen, die uirgelegd zou kunnen wor- 

den als een militair verdrag of bond- 

genootschap op basis van de Monroe- 

leer, en die zoodo:nde eo ontstemming 

van Duitschland of Itali# zou kurneo 

Opwekker, . 

Uit een oogpuot van practisc en 

zin was bet eveneens nist te verwon- 

dzren, dat Uruguay een overeenkomst 

met Itali sloor, teneirdz den Uzugu:y- 

schen bandel, te verdriedubbeler, waar- 

bij Mussolini Montervideo van vlieg- 

tuigen, marine-vaartuigen en wapenen 

z0u voorzien, io twl voor tarwe, hui- 

den en vleesch. Als men de feiten in 

aanmerking neemt ensiet de theori &3 

en beloften, zijn de Zu'd-Amerikanen 

hoe langer boe practischer geworden. 

Indien zij zichzelf oiet beschermen kun- 

nen em onze beschermende macht ook 

» niet bij de hand kuonen zien ioplaats 

van in bet stadium van bestelling, 

moeten zij ook niet z00 onverstandig 

zija de ,as” mogendhedente ontstem- 

men! Iadien wij hua toenemende oog- 

sten en ruwe grondstoffen niet wilen 

koopen, moeten zij zorgza de wels 

willendheid van Europa te behouden: 

Indien Fravco, door zch aan te 

sluiten bij het totalitaire froot tegen 

de democratie&a. Mussolini vervang 

als leider van het nazi-fascisne voor de 

economische. cu!tureele, politieke en 

militaire verovering van Zuid-Amerika, 

pzulleo wij onderviodes. dat Zuid-Ame- 

rika hem een welwillend oor zal lee- 

nen. Franco is ee Spanjaard en de 

meeste Zuid-Amerikanen kijkeo met 

diepe genegenheid naar oud en nieuw 

Madrid. Vele rijke Latijasch-Ameri- 

kanen—van Uruguay tot Cuba— 

hebben Franco met geld gesteund 

gedurende den Spaanschen burgeroor- 

log, Frarco en io z-keren zin ook 

Mussolini — de Latijoen in Europa — 

zijn p-.rsoonlijkheden, welke het mee- 

rendeel van de Zuid-Amerikaneo sym- 

pathiek zijo. De regeerende klasse in 

Zuid-Amerika, met uitzondering van 
Brazili& en Haiti, toont in huo uiter- 

terlijk de erfeois van Spaoje, en spreekt 

de Spaansche taal. In huo tradities, 

hun gewoonten en zeden, en hun 

umbities, waarin geen spoorte vinden 

is van een eenheidsgevoel van het 

Amerikaansche halfrond, staat de meer- 

-derheid van de niet-Indiaanscbe be- 

volking van Zuid-Amerika zoowel cul- 

tursel, comercieel als raciaal veel dich- 

ter bij bet Europa om de Middelland- 

ce Zee dan bij de Vereenigde Staten.   

EXPOSITIE. 
  

  

  

Amerikaansche Confectie. 
Ochtend- en Middagjaponnen. 

House coats. Sportkleeding. 
Damestasschen en Nouveautes. 

in HOTEL Riche Kediri 

    

   
    
    

   

   Modes 

  

Straf op de ,,zonde” 

Simon Bolivar van Venezuela pre- 

dikte de theorie van een pau. Ameri- 

kaansche federatie en men weet, wat 

er met hem gebeurd is: zijo laatste 

evensdagen sieer bij in de “gevangenis. 
Daar zij als bet ware door erfenis ge. 

wend zijn geraakt aan bun eigen kleine 
dictatuur-regimes, zoowel op econo- 

miscb, politiek als mi itair gebied, heb- 

ben de Latijasche-Amerikasea geen 

bepaa'de voorliefde bezeten voor de- 

mocratische theorieto en regeerings- 

vormen of voor bet stichten van een 

federatie, bebalve wanneer er voor 

deel aan verbonden geweest z0u zijn 

Werpt men thans een'blik op de 
kaart—en verliest meo hierbij Franco 

niet uit het oog—dan ziet men, hoe 

Europa door Sparje over de nouwe 

Siraat van Gbraltar met Afrika ver- 

bonden is, en verder met Fransch- 

Marokko, Fraosch en Spaansch West- 

Afrika en. ... de Kaap Verdische en 

Canarische eilanden, die in den Zuide- 

ljkeo Atlas tischen Oceaan als het ware 

.dienst kunneo doen als tusscbenstations 

voor ecen invasie in Zuid-Amerika. 

Duitsch'and beeft maanden geleden de io 

Spaansch bezit zijade Canarische eilan- 

den in het geheim versterkt en er een 

Zuid-Atlantische luchtmacht-, marine- 

en duikbootbasis van gemaakt. Zoo 
ziet men dus, hoe een nieuwe red- 

dingslijin voor een toekomstige totali- 

taire octopus gewakkelijk van Berlija 

tot aan de Amazone ea Bueoos Aires 

gespannen kan worden. 

  

OLYMPIA 
Schrijfmachines blijven toch al- 

tiid aan de spits. Deze wereld- 
beroemde Duitsche machines kunt 
U tegen bijzondere afbetalings- 

conditie te Kediri, ALLEEN 
krijgen bij de 

N. V. Ked. Snelpers 
Drukkerij 

  

  

Slechts 

Een ieder kome en overtuige zich !!! 

EBUGENIE dandoeng. 

  

14 en 15 October en in Hotel van 

' Rheeden Blitar 17 en 18 October. 

geopend van 8,30 — 12 uur 's morgens 

5.30 — 7.30 uur 's middags     
  

Radioluisteraars, 
wordt lid van den Bond van Radioluiste- 
raars in Nederlandsch-Indie (B.O.R.A.N.I.) 

  

U dient daarmede Uw eigen en het 

algemeen belang. 
Inlichtingen bij den Secretaris, 

J.P. Coenweg 27. 
Batavia -C. 

  
    

  

        
  

LUCHTBESCHERMING 
Beveiligt U tijdig!! 

Wij leveren : 

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

RESIDENTIE APOTHEEK KEDIRI 
TELEFOON No. 

  

  
  

Na PN ANT 

PROTESTANTSCHE KERK 

Hollandsche Kerkdiensten. 

  

Malcische Kerkdienst. 

H. B. Matulessy. 

20 Oct '40 Trenggalek 9 uur v.m. 
6.30 u. n.m. 

Perdjamoean Asja 

27 Oct. '40 Madioen 
31 Ocr. '40 Kediri 6.30 uur»,x 

Reformatie Luther. 

10 uur v.m 

maa Pa MNman aman 

OOST - JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEN. 

lederen Zondag, 9 uur v.m. 

Te Kediri (Baloewertistraat), Blitar, 

Toeloengagoeng, Ngandjoek, e. a., te 
Paree 730 uur on. 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 am. 

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

7.30 uur v. mw Hoogmis 

5.30 uur n. m.. Lof 

Oaderricht Kath. Javanen 6 uur n.m 

    

TENG HONGT 1 NG MONG TJIANG 
VENDUHOUDER —  COMMISSIONNAIR 

MEUBELMAKER 

TRANSPORT — ONDERNEMING 

KEDIRI — Klentengsiraai 64 — Telaf. No, 107 

Venduties : 

Zaterdag 19 October 1940 

Groote Commissie Vendutie 

Ia onze Showroom 

Hoofdstraat Kediri 

Gelegenbeid tot bijbrengen van 
goederen, 
  

Huizen en een tennisbaan te huur: 
cen mooi woonbuis, Pakelan 7 

complete indeeling met garage en bij- 

sebouwen p.m. f 15,— 

een mooi woonbuis, Bioscoop- 

straat 2A, complete indeeling met 

garage pas | maand gebruikt p.m. 
f 22,50 

een mooie teonisbaan voor Dinsdag, 

Woensdag en Zaterdag, gelegen 

acbter Snelpersdrukkerij p.m. 

f1 6,— 

  

Pas ontvangen 
Wollen artikelen 

Wollen Jumpers | Wollen Sokken 

y Jassen | Brockjes 

» Nesten » Baby- 
ultzet 

». Mutsen » Mantels 
Brei katoeoen 

peonen 
naalden 

en Haak pennea. 

MIYAKO 
Te', No. 29 Kodirl. 

GAAT HET OM 
DRUKWERK ? 

De Kedirische Snel- 
pers Drukkerij drukt 
immers beter, netter en 

goedkooper. 
Vraagt offerte bij ' de Ked. 

Snelpersdrukkerij ! 

    U verbindt zich 
tot niets  



    

ME Ne ba at 

  

Buitenlandsah ov: ht overgenomen uit het Soer. Hibid. 

Vele Nazi-,,toeristen” 
Bulgarjje. 
  

In Sofia arriveeren afgeladen vliegtui- 
gen van de Lufthansa. De Duitsche mi- 

nister van Onderwijs dr. Rust 
eveneens aangekomen. 
  

  

Oostenrijksche troepen reeds 

in Lybit. 

Londen, 17 Oct. (Reuter). Volgens 

den correspondent van de ,,Times” is 

Bulgarije thaos vol Duitschers, die het 

Alle 

Vliegtuigen van de Duitsche ,,Lufthan- 

sa 

land als toeristen binnenkomen. 

paar Sofia zija reeds vele dagen 

van tevoren volgeboekt. 

De Dutsche mivister van Ooderwijs, 

Dr. Rust, is eveneens te Sofia gearri- 

veerd. 

Het verluidt dat de Duitscbers aan 

de Bulgaarsch - Roemeensche 

luisterposten hebben opgesteld 

eventueele buitenlandsche vliegtuigen 

op te vangen, die op weg zouden kun- 

hen zijn vaar de Roemeensche olievel- 

den. 

greos 

om 

De Bulgaarsche minister van Land- 

bouw, Bagrianov, is met een buiten- 

gewoon grooten. staf naar Rome ver- 

trokken,“ Het verluidt dat zich onder 

de leden van dezeo staf cook Bulgaar- 

sche stafofficieren in burger bevinder, 

De 

Noord-lrali& dat aldaar 'denYlaatsten 

tijd vele treinen met Duitsche soldaten 

correspondent ' verneemt uit 

arriveeren, welke (op weg zija paar 

het Zuiden, Volgens de Duitschers 

zijo zij op/ weg naar Lybit. 

Voorts wordt vernomen dat Duitsche 

stafofficieren en Oostenrijksche troepen 

zich reeds ia Lybig bevinden, waar 

oefeningen iv de 

Wwoestijooorlogvoering. 

worden gehouden 

Ook heropening van de Hong- 

kongroute. 

Tokio, 17 Oct. (Domei), Japao rea- 

geerde heden scherp op de berichten 

iozake het Britsche voornemen om ook 

de Hongkongroute voor den doorvoer 

van wapenen en munitie naar Chung- 

king te heropenen. 

De Japansche bladen wijzen er in 

voorpagina-artikeleo op dat de Japan- 

sche regeering krachtige maatregelen 

zal nemen in deze kwestie, die door 

de Japanscbe regeering beschouwd 
wordt als een Etozijdige opzegging 

door de Engelschea van het Britsch- 

Japaosche accoord van 17 Juli. 

Griekenland en Turkije houden 

stand. 

Londep, 17 Oct, (Reuter). Alles 

wijat erop, dat Griekenland en Tur- 

kije zich viet laten intimideeren door 

de Duitsche actie op den Balken. 

Uit Ankara wordt gemeld, dat pre- 

sident Inovue in tegenwoordigheid van 

den chef van den generalen staf, maar- 

schalk Tsjakmak, dea Russischen am- 

bassadeur ontving, 
  

Turkije acht toestand niet 

kritiek. 
  

Meening van Turksche regeering. 

Istanboel, 17 October (Reuter). In 

gezaghebbende kringeote Ankara wor- 

den de berichten, dat Sovjet-Rusland 

en Turkije onderhandelingen zouden 

voeren over bet sluiten van een verdrag 

tot het verleenen van wederkeerigen 

bijstand, als geheel ongegrond beschre- 

ven. 
Dz Britsche ambassadeur bij de Turk- 

sche regeering, die yisteren naar An- 

kara gereisd is, waar hij een onderhoud 

had met den Turksche minister van 

Buiterlardscbe Zaken, beschreef de 

Russisch-Turksche besprekingen, die 

momenteel te Istanboel worden gevoerd, 

als een normale uitwisseling van in- 

zichten, 

Mer meentte Ankara, datde Turk- 

sche regcering den toestand niet kritiek 

acht, daar men van gevoelen is, dat 

cenige verdere opmarscb, die Duitsch- 

FEUILLETON 
    

SPAANSCHE DUKATONS 
(Spanish Doubloors) 

Uit het Engelsch 

van 

Camilla Kenyon 

19) 

Maar gelukkig had ook ik niet voor 

nicts rood haar. 
»Dat was cen hard woord, wat u 

z00even gezegd hebt, Miss Harding””. 

zeide hij eindelijk heel langzaam. 

Met een ruk giag mija kin de hoog- 

te in. 

»Hard? Ja, misschien wel”, 

woordde ik kort. 

ant- 

»Maar is het niet 

waar? Antwoord me daar eens op.” 

pIk zal u antwoordeo, omdat ik wil, 

land en Itali in deze winter nog zouden 

willen  ondernemen, — waarschijolijk 

slechts rechtstreeks Joegoslavi8#, Grie- 

kenlard en Bulgarije zal betreffen. Men 

dat Turkije geen 

onmiddellijk gevaar dreigt. 

is van gevoelen, 

Graanaankoopen 

Athene, 18 Oct. (Reuter). Tusschen 

Griekenland eo Sovjet-Rusland werd 

een accoord gesloter, wa rbij Grieken- 

land 100.000 ton graan opkoopt en 

zich later nog meer kan aanschaffeo. 

Ook zija onderhardelingen tusschen 

Griekenlaod eo Austral& besindigd voor 

aankoop van 100.000 ton Australisch 

graan door Griekenland. 

Spaansche kabinet gewijzigd. 

Serrano Y Suner krijgt 

Buitenlandsche Zaken 

Londen, 17 October (Reuter). De 

Spaansche minister van bioneolandscbe 

zakeo Serrano Y Suner is thans be- 

noemd tot minister van buitenlandsche 

maar eigenlijk heeft u geen recbt tot 

vrager. U gebruikte zooeven den term 

»om den tuin leiden”. Uit uw manier 

van spreken kreeg ik de indruk, dat 

die term op mij sloeg: daarom is het 

't beste, dat ik u in een paar woorden 

vertel, hoe mijn verbintenis met deze 

expeditie tot stand gekomen is. Dan 

zult u zien, dat ik met 't organiseeren 

ervan niets te maken heb gehad: ik 

heb me alleen verbonden, om als leider 

tijdens de reis zelf te fungeeren,"" 

«Mr. heeft me. zooeven al 

verteld, boe de zaak zich toegedragen 

heeft.” 

»En wolgeos u is bij ook ian 't com- 
plot?” 

»Neep, naturlijk niet”, antwoordde 

ik haastig. ,,Dat wil zeggen... hij zal 

me wel verteld hebben, wat bij zelf 

als de waarheid gelooft.” 

»Zoo, dus hem gelooft u op zija 

woord, natuurlijk !” 

Vane   Dit laatste met 

  

zaken. General Beigbeder is als minis- 

ter van buitenlandache zaken afgetreden. 

Franco verklaarde zich bereid zelf 

het ministerie vao binvenlandsche- za- 

ken op zich te nemen. Hij bedaokte 

Beigbeder voor hetgeen deze als mi. 

nister van buitenlandsche zaken beeft 

verricht. 

Phalanx.-leider ook opgenomen, 

Madrid, 17 Oct. (United Press). 

Aangaande de kabinetswijzigingen kan 

nog het volgende worden gemeld : 

Generaal Franco droeg Jos& Lorent 

op de zaken van bet mioisterie van 

Binoenlandsche Zaken voor hem te 

behandelen. Lorent was vice-minister 

van Binoenlandsche Zaken onder Suner. 
Voorts wordt medegedeeld, dat de 

leider der Phalavx te Barcelona, De- 

metrio Carceller, werd benoemd tot 

minister van Hiandel en ladustrie, 200- 

dat hij als zoodanig Luis A'arcon de 

la Lastra opvolgt. 

Companys geixecu:eerd. 

New York, 17 Oct. (Reuter), De 
»New-York Times” maakt melding 

van een door de Duitsche radio om- 
geroepen. bericht, volgeos hetwelk 

Companys, de vroegere president van 

Catalonis, in een gevangenis in Spa- 

nje is geSxecuteerd. 

  

Publieke opinie tegen Japan. 

Vloot zou niet voldoende in 

Pacific kunnen opgreeren. 

Washington, 16 October (U.P.). In 

officieele marinekringen verklaarde men, 

dat de Amerikaanscbe vloot viet op 

afdoende wijze io de wateren van het 

Verre Oosten zou kunnen opereeren, 

indien zich een crisis voor zou doen, 

tenzij ervan verzekerd is, dat zij de 

marinebases te 

beschikking heeft. 

Men verklaart, dat de Amerikaan- 

sche marinestrijdkrachten zonder deze 

basis ernstig in het nadeel zouden zija, 

terwijl ztj, wanoeer zij over de basis 

beschikken, bij elke denkbare crisis in 

het Verre Oosten op afdoende wijze 

z0u kunnen manoeuvreeren en de toe- 

gangen tot de Chineesche Zee vanuit 

het Zuid- Westen zou kunnen afsluiteo. 

Singapore te harer 

De Maleische archipel. 

Deskundigen verklaren, dat Singapo- 

re alle groote oliebronven in den Max 

leischen archipel beheerscht, zoodat 

brandstof geen probleem zou vormen 

voor de vloot, waoneer zij op Singa- 

pore is gestationneerd. Zij wijzen er 

verder op, dat de basis te Singapore 

root genoeg is om de geheele Ame- 

rikaaosche vloot te herbergen, nog 

meer zelfs dan met Pearl Harbour het 

HET JAPANSI 

een zekeren nadruk, waarvan hij niet 

bewust scheen te zijo. ,,Dus dan ver- 

onderstelt u waarschijnlijk, dat hij ook 

om den tuio geleid is.” 

nlk veronderstel niets. Mr. Vane's 

zaken gaao mij niet aao,” antwoordde 

ik met een zekere waardigheid. ,lk 

kom alleen voor mija tante op.” Zon- 

der eenige waarschuwing klook mija 

stem bij die laatste woorden plotseling 

heescb. Haastig keerde ik mijn hoofd 

af en koipperde eea paar maal sael 

met mija oogleden. Het redden van 
tante Jane was niet z00 gemakkelijk 

als ik bij 't begin van mijareis gedacbt 

had, Hij stond op me neer te kijken... 

hij was groot, ofschoon het beeldige 

jongmensch 't toch nog in lengte van 
hem won... op een mansier, die ik 
niet begreep. Bo 't maakt me altijd 

onrustig, als ik iets niet begrijp. 

»Wel,” zeide hij na een kort stil- 
zwijgeo... ,,misscbien krijgt u daarvoor   

  

  

  

V.S. hebben basis te Singapore noodig. 
  

  

Operaties in Vere Oosten niet mogelijk 

zonder nieuwe steunpunten. 
  

  

  

geval is. Men voegt hieraan toe, dat 

ruimschoots levensmiddelen van Austra- 

lg zouden kunnen 

worden gezonder, terwijl munitie en 

andere voorrraden zeer gemakkelijk van 

de Vereenigde Staten viade Kaap de 

Goede Hoop derwaarts zouden kuanen 

worden verscheept. 

paar Singapore 

Niet onvoorbereid. 

NzwYork, 17 Oct. (Reuter). ,Wij 

zijn niet onvoorbereid voor een actie 

en wij kuanen op het gebied van de 

herbewapening in twee jaar meer doen 

dan Duitschland in zeveo jaar heeft 

gedaan”, verklaarde Luis Johnson, 

voormalig vice-minister van Oorlog in 

een heden door hem gehouden radio- 

rede. 

Johnson voegde hieraan toe: ,, Wan- 

neer slechts Engeland en zijo vloot in 

handen vas dea vijaod zouden vallen, 

zoudeo wij ons voor een gevaarlijke 

situatie gesteld zien”. 

Verklareode, dat de Amerikaansche 

Vliegtuigen de beste ter wereld zijr, 

zeide Johoson dat vollediy uitgeruste 

militaire toestellea thans in een tempo 

van 950 per maand wordeo vervaar- 

digd, welk cijfer ia Januari a.s. op 

1250 per maand zal worden gebracht. 

»De Vereenigde Staten zija verder 

gegaan dan eenig aader land, in bum 

E WARENNVIS 

SAERAH 

@ SPEELGOED @ 
voor KINDEREN 

  

nog gelegenbeid te over. 't Zou heel 

jammer zijr, als zooveel lust en ever- 

gie ongebruikt zouden b'ijven. Maar als 

U cen raad'wilt aannemen van iemand, 

die op dat gebied misschien wat rijker 

aan ondervinding is dan u, wacht dan 

met 't opkomen voor iemand, totdat 

bet werkelijk noodig is. Van een stra- 

tegisch is 't heel dom, om je kruit te 

verschietep, voordat de vijand in zicht 

is." 

»Goed, laat 't dan strategisch niet 

koap zijo," riep ik uit, woedeod op 

mezelf om dat eene zwakke oogenblik, 

en woedend op hem om den zachten 

toon, waarop hij tegen me sprak. ..Ik 
ben tenminste eerlijk. En ik koo '« 

niet aarzien, dat tante Jane gewoon- 

weg gebypvotiseerd word door die— 
Violet z00'en 200...” 

nIk heb geen enkele reden, om te 
veronderstellen dat erachter de manier 

van doen van Miss Higglesby Browne   
  

pogingen, om zich buiten bet gebied 

van het conflict te houden. Het resul- 

taat biervan was de vernietigiog van 

de Amerikaansche eigenodommef in bet 

Verre Oosten en de pogingen vaa 

Duitscbland om in te grijpen in den 

vreedzamen toestand, die in de Veree- 

nigde Staten en hun zusterlanden, 

de Zuid-Amerikaaosche republieken, 

heerscht.” 

De beste stuurlui... 

Aan boord van Willkie's specialeo 

trein, op weg naar Cincionati, 17 Oc- 

tober (United Press). Willkie beschul- 

digde de New Deal-economie van eev 

handhaving van schaarschte te midden 

van mogelijken overvloed. 

De welvaart der democratie kan 

slechts ontwikkeld worden door het 

produceeren van meer en betere din- 

gen tegen steeds lager wordende prij- 

zen en zelfs nog hoogere standaarden 

voor boeren en arbeiders”. 

Willkie noodigde de aanhangers vas 

Roosevelt opnieuw uit van bun caa- 

didaat te verlangen, dat bij zou ont- 

hullen of hij ,,gebeime afsprakea had 

gemaakt cf overeenkomsteo bad ge- 

sloten met mogendheden, 

waardoor dit land in den oorlog zou 

kunnen wordeo betrokkeo.” 

vreemde 

Krachtige houding in 

Pracitic gesgischt 

Washington, 16 Oct. (United 

Press). De druk, die van de zijde van 

de bevolking op de Amerikaansche 

regeering wordt uitgeoefend ten be- 

hoeve van een krachtiger politiek t.a.v. 

bet Verre Oosten, neemt toe. 

Beo aantal oiet-officieele groepeo 

werd gevormd met bet doel ,aanhou- 

dende, toenemenden druk op Japan” 

te verlangen. $ 

Hen dezer groepen, welke bestaat 

uit eev aantal bekende hoogleeraren 

io de rechrsgeleerdheid onder leiding 

van den beroemden Warren Seavey 

van de Harvard-uoiversiteit, heeft een 
brief doen circuleeren, onderteekend 

door 16 bekende rechtsgeleerden, 

waaria wordt aangedrongen op de 

Uitvoering van een uitdrie punten be- 

staaod projramma. o.I. 

1. Een absoluu: embargo op alle 

voor Japan onontbeerlijke 

en op den iavoer uit! Japan: 

goederen 

2. Alle mogelijke steun aan Cbioa, 

met iobegrip van onbeperkte credietea 

eo leveranties van oorlogsmaterieel. 

3. Regelingen met Engeland voor 

het gebruik van de vlootbasis te 

Singapore en de overbrengiag van de 

Amerikasusche vloot vaar deze basis, 

Io den brief wordt gezegd dat de 

stemming ia de Vereenigde Staten is 

veranderd. ,, Het land is thans ontwaakt, 

Hzt volk beeft den verkoop der tor- 

pedoboorjag?rs aan Engeland toege- 

juicbt, evenals het embargo op den 

uitvoer van oud ijzer en van beozine 

met een hoog octaan. Het heeft het 

Ooptreden van de Britscbe vloot te 

Orao toegejuicht. Het is ia een stem- 

ming voor eea kracbtige actie. Het 

Voert niet langer een struisvogelpo- 

litiek.” 

motieven scbuilen, die niet door“ den 

beugel kuaner,” viel mr. Shaw me 

koud in de rede. ,,Eo dit met of tegen 

Onzen wil, dat laat ik in 't midden, u 

moet goed begrijpeo, Miss Harding: 

we zija bier vucenmaal met zija allen 

op dit schip eo als we 'teiland bereikt 

hebben, zijn we voor minstens zes we- 

ken uitsluitend op elkaar aangewezeo, 

Moeten we al dien tijd verdeeld zija 

door kleine of groote oneenigheden? 

Ep moeten wij mannen tegen elkaar 

opgestookt worden door een stel kib- 

belende vrouwen ?” 

Als een zweepsiag trof me de ze- 

kerheid, dat hij bij die laatste woor- 

den aan zicbzelf en den Honourable 

Cuthbert gedacht had... hij was bang, 

dat ik de rots zou zijo, waarop bun 

Siamee:che — tweelingen - vriendschap 
schipbreuk zou lijden. 

Wordt vervolgd. 

an Bah D -... Selop


	00581
	00582
	00583
	00584

