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STADSNIEUWS 

Ben Kinderfilm. 

Hoewel het niet de gewoonte is in 

deze kolommen verslagen van films 

voorstellingen op te nemen, willeo wf 

ditmaal voor een zeer bijzondere film 

een uilzondering makeo 

Wy bedoelen de vertoosing, die in 

het afgelopen weekeinde voor de jzugd 

in het Maxim-Theater plaats had. 

Aldaar werd een film vertoond, die 

nu ceng olet aan bet programma voor 

de volwassenen was ontleend, doch 

speciaal voor de kindervoorstelling was 

mangevoerd door de filmcommissie van 

het Niog. 

Het zou geen zin hebben alsnog 

over deze gebeurtenis te scbrijver, als 

nier-ber- vooroemen bestond dezelfde 

files op Woeosdag de 30ste dezer rog- 

manis in ceoa kindersoorsteiling om 

5 uur mm. te vertoben, 

Degeneri, die de film reeds zagen, 

zullen hem “gaarne nog een tweede 

maal zien: wie de eerste gelegenheid 

gemist heeft, zal ongetwijfeld ditmaa 

van de partij willen zija. 

Het cerste dee! geefi : 

der jeugd”, eeo filmbeeld, dat in deze 

verwarde tijden de kioderen de over. 

tuiging kao bijbrengen, dat ec Onder 

alle ommandigheden toch steeds ecu 

jrugd zat zijo, die de toekomst met 

vertrouwen en met hooge idealen tege- 

moet treedt. 

Ben ander deel vao de fila: 

»Kracbttoeren door plaotev”, een 

filowerk in den geeet van de onlangs 

hier voor de kunstkring vertoonde 

filas vao den beer Mol, geeft verb!uf- 

fende stanitjes van de krachteo te zien, 

welke in het plaoteolicbaam werkzaam 

zijo. 

Zeer interessaot is ook het deel, dat 

het leven van allerlei dieren ea vogels 

in beeld en geluid weergeeft, Onge- 

dachte vriendschappen tusschen zeer 

verschillende dierea bitjken daarbij mo- 

gelijk te zijo. 
Meer io het bijzooder gewijd aan 

frasie opnamen is de film over de fok- 

kerij van de Lippizianer schimmels, er- 

gens In de Alpen, alhoewel ook hier 

het hoofdthema her dier blijft. 

Tenslotte is er dan nog een gekleur- 

de sprookjesfilm: De Tinnen Soldaat, 

een wetkje, dat ntet alleen de kleintjes 

zal bekoren. 

Naar wij veroemen bestaat het voor- 

nemen een klein deei vao .deze film 

inbet-voorprogramma vao de komende 

weekend op te nemeo, teneinde vol- 

wasenen cen ladruk te geven vaa wat 

in de kindervoorstelling geboden wordt. 

  

»Opmarsch 

Lezing Dr. H. Jansen. 

Voor de leden der plantseljke af- 

Meeling van de groep van vrijzinnig- 

godsdienstigen zal bioneokort in bet 

.gebouw van de Vrijmetselaarsloge 

nDe Dageraad” aan het Volkepark 

bier ter stede eco lezing worden ge- 

ihoudeo door Dr. H. Jansen uit Batavia. 

.Oaze houding in oorlogstijd” zal bet 

onderwerp zjn van deze lezing. 

VOETBAL. 
Veteranen wedstrijd. 

Op Zamdag, 21 Octaher a.s. zal 

jera vetesaman elftal uit Biitor te Ke- 

diri op bezoek komen om eco wedstrijd 

“de leden worden georganiseerd. 

  

VRIJDAG 25 OCTOBER 1940 

te spelen tegeo de ,oude-garde” van 

Kediri. De wedstriji za! gehouden 

worden op het gemeenteterrein Koe- 

wak. 

Dansavond I. B. V. 

Reeds gerulmen tijd gaf de plaat- 

selijke afdeeling van bet I. B. V. geen 

dansavondea meer, Op Zaterdagavond 

a.s. zal wederom cen dansavond voor 
In 

verband met de opvoering in de socie- 

dansavond pas 

om 9 uur een zanvang nemen. 
"et ,Brantas,, zal de 

Nederlandsche viuchtelingen. 
Een Indische maatschappi. 

Het Soer. Handelsbl. schrijft : 

Naar wij vernemen, is het aantal 

in Indi& aangekomen Nederlandscbe 

vluchtelingen, dat bier te lande op 

@enigerlei wijze gesteund wordt, volgens 

de laatste op 5 October gedateerde 

opgave gestegen tot 110. Voor het 

meerendeel zija zij vao Israglitiscbeo 

huize en velen hbebben iotusschen reeds 

een behoorlijke plaats in onze samen- 

leving gevonden. 

De steun, dien deze menschen aan- 

vankelijk allen en thans oog voor eea 

dezi genieten, wordt ia drie vormea 

verleend : huisvestiag bij particulieren, 

kleedingverstrekkiag door de C. O. V. 

IM. en tewerksteliing bij de M.W.B. 

De samenwerking tusscben de geooemde 

organisaties en den Immigratiedienst, 

die gebeel onderhands geregeld werd, 

heeft tot heden steeds een bijzonder 

vlot verloop gebad, en bet absorbtie- 

vermagen van de Indische maatschappij 

bleek daarnaast zeer bevredigend, ai 

moet men er viteraard op bedacht zija 

dat er zich gevallen kunnen voordoen 

waatio practisch geen uitzicbt op af- | 

vloeiiag van gesteunden oaar de maat- 

schappij bestaat. 

Moceilijke problemen. 

Zoo is b.v. thass een toelatings- 

maovraag van cen groepje Nederland- 

scbe vluchtelingen in Portugal in be- 

hondeling, waarbij men voor de moei- 

Iykheid staat, dat de menschen eigenlijk 

te oud zijo om in Indie nog ooit aan 

den slag te komen. Verder zija er ook 

vluchte ingen, die beroepen uitoefeven, 

waarvoor bier te lande absoluut geen 

emplooi te vinden is, Zu'ke categorie#o 

Touden natuurlijk gebeel ten laste van 

de openbare armenzorg komen” 

RICHE THEATER 

Heden 25 en Zaterdag 26 Oct. 

Wamer Bros Super productie 

»IT ALL CAME TRUB" 
(Ben Huis vol mensehen) 

paar bet bekende verhaal vau Louis 

Bromfield, scbrijver vaa ,,The Rains 

Came”, gespeeld door Aan Sheridan, 

Amerika's , Glamour" Girl, bijgestaan 

door Humphrey Begart— Jeffrey Lyon 

e.v.a. 

Met al de vreemdheid, cbarme en 

dramatische spanning van Bromtield's 

nieuwste novelle, vertelt bet verbaai 

bier over een groepje menschen, die 

samenwonen in cen New-Yorksch peo- 

sion, gedreven door twee szotimeo- 

teeie oude vrouwen en die bet oude 

huis beschouwen als ee rustige schuil- 

plaats, waar zij de barde werkelijkbetd 

yan het heden vergeten kunnen en     
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VERSCHUNT 

DINSDAG EN VNIJDAG 

AGENTEN IN HOLLAND 
PUBLICITEITSKANTOOR ,GLO BE" 

zich overgeven aan de dierbare heric- 

neringeo uit het verleden. Verfrisschend, 

vroolijk, openbartig.... met de eenige 

actrice, die het z00 aantrekkelijk en 

betooverend spelen kao.... Aan Sheri- 

dan, Amerika's ,,Oomph” Oirl. 

MAXIM THEATER. 
Heden 25 t/m Zondag 27 Oct. 

Warner Bros millioeven Dollar film 

VIRGINIA CITY" 

met de hartenveroveraar Errol Fiyan 

— Miriam Hopkivs — Rando!ph Scott 

—Humpbrey Bogart e.a. bekende ster- 

rea. 

Het grootste avontuur uit de jaren 

van den Amerikaanschen burgeroorlog 

Is bier tot €£a der machtigste actiefilms 

van onzen tijd verwerkt. 

Politierapport. 

Tegen P., wonende te Kaliombo 

werd P.V, opgemuakt, terrake dicfstal 

van casav2 ter waarde van !. 0,90 

ten nadeel: van K., wonende te Dje- 

tis. 

Tegen S., ea R., beiden wonende te 

Podjok werd P.V. opgemaakr, terzake 

diefstal van suikerriet ter waarde van 

f.0,05, ten nadeele van de Sf. »Mri- 

tjao”. 

Door de politie werdeo aangehoudea 

de personen van S., A.,S., e0 K,. allen 

wonende te Baloewerti, verdacht van 

diefstal vanijzecen- bhlokken ter waarde, 

van f.10,—, ten nadeele van de Insu- 

linde-fabriek albier. 

P.K,S.. wonende aan de Dohostraat 

doet aangifte, van diefstal, middels 

braak, van horloge-veren ter waarde 

van f£.15,— 

Door de politit werden aangehouden 

de pesonen van M.K. en D., alien wo- 

nende te Ngrongo, verdacht van dief- 

stal van eea ijzereo-staaf ter waarde 

van f1.50, teo nadeele van de S.f. 

»Pesantren”, gepleegd in de desa To- 

saren. 

Tegen M. en B., beiden wonende te 

Ngrooggo werd P.V. opgemaakt, ter- 

zake diefstal van ceo ijzeren afvoerpijp 

ter waarde van f|.—, ten nadeelz van 

de Nivem albier, gepleegd 10 den desa 

Tirtoboedan. 

Tegen T., wonende te Doewet werd 

P.V. opgemaakt, terzake lichte mishac- 

deling vanP.K.S., wonende te Pande- 

ao. 

D., wonende te Bangsal doet aan- 

gifte van vermissing van een bedrag 

aan cootanteo f5. 25. 

M., wonende te Pagoed doet aangifte 

van diefstal van eco rijwiel ter waarde 

van f7,50, betwelk onbeheerd voor 

de toko ,Myako” albier was geplaatst. 

Door de politis werd aangehoudea 

de persoon van D., wonende te Poer- 

Wwokerto, verdacht van verduistering 

van een bedrag aan contanten ad. f 0,20 

ten nadeele van M., wovende te Ban- 

djarao. 

Door de politie werdeo aangebouden 

de personen van T., 5., S. en K., alleo 

verbiffhoudende in bet instituut voor 

Armenzorg te Kemoening, verdacbt 

van diefstal vao twee goeni-zakken 

inhoudende lombok ter waarde vam 

#1,— ten nadeele van S., wonende 

te Bandjarmlati. 
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DE MATE VAN SERVICE 

ig een factor van beteekenis bij aankoop 

yan een radio. 

Ik breng U service in den waren zin des 

woords, uitgevoerd door mijn uitgelezen 

“staf van radio-technici. 

Onafgebroken sta ik middela 

RADIO-GOLDBERG'S Dag- en 
Nacht Service voor U gereed! 

Radio-Goldberg 
Hootdstraat 51 — Kediri Tel. 70 

Residentsiaan 37 — Madioen-Tel. 110 
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VENDU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS 

J.G.W, DEKKERS KEDIRI Teletoon 260 
  

Op 30 October 1940, ten huize van den heer 

H. KOSTER 

te NGANDJOEK, van meubilair. 

EEN PRACTISCH, HANDIG EN KOSTBAAR 

WERK VOOR EEN LUTTEL BEDRAG! 

DE AUTOWEGEN -ATLAS 
van JAVA MADOERA en BALI 

13.-. 
io 5 kleurendruk 
op stevig ivoorcarton 

met Cartonnen omslag en linnen rug. 

op Schaal 1: 500.000 
in totaal 9 aansluitende kaarten compleet bijgewerkt, en 

waarin opgenomeo: 

alle berijdbare wegen 

Kilometerafstanden van plaats tot plaats 

Hoofd-Afstandstabel voor grootere afstanden 

Bergen en plaatsen met hoogte-cijters 

Spoorwegen, Vliegvelden, Ondernemings - fabrieken 

Pasanggrahans co vele aanwijzingen voor toerisme. 

Verkrijgbear bij de Ked. Snelpers. 

 



  

    
— RICHE THEATER — 

Nog Heden en Morgenavond 

Warner Bros Super productie 

sit All Came 
(Eeo Huis vol menscben) 

met de allerbekoorlijkste filmdiva ANN SHERIDAN — JEFFREY LYNN — HUMPHREY BOOART 

eva. sterren. Een verbaal naar het beroemde werk van Louis Bromfield schrijver van ,,The Raios Came” 

| en andere groote werken. Eeo film met al de wreedheid, Charme en dramatische spanning van Bromfield's 

| nicuwste novelle. Verfrisschend, vroolijk, openbartig, met de eenige actrice, die het z00 aantrekkeltik en 

betooverend spelen kan.... ANN SHERIDAN, Amerika's Glamour” en ,,Oomph" Girl. 

Zie de ,Rumba” dansoummers van Aon Sheridao! Hoort de pakkende Song van Ann Sheridan ! 

Ben film die U beslist niet missen mag!! 

-— — N- B4 Zaterdagmiddag 430u. Extra Voorstelling! ng e 

ATTENTIE! Zondagmorgen 10 uur Kindervoorstelling 

van de Nieuwe faotastiscbe film ,MARS VALT DE WERELD AAN" (Mars Artacks The World” 

— Zeer billijke prijzeo voor Kinderen! - 

Tondag 27 en Maandag 28 Oct. 

UNIVERSAL nieuwe 
fascineerende filmschepping .Mars Attack The World” 

met de bekende spelers uit »FLASH GORDON" voor alle leefrijdeo. 

MAXIM THEATER 
Heden 25 t/m Zondag 27 Oct. 

    

   

        

    

  

  

PHREY BOGART e.a. 

Sensaties! Grooter! 

N.B. 
R.K.O. Radio nieuwste 

Western productie     en nog andere zeer 

Waroer Bros Millioenen Dollar film 

Het grootste avontuur uit dejaren van 

tot 6€n der machtigste actiefilms van onzen tjd verwerkt. 

Geweldiger dan 

Cinematografie | 

Zaterdagmiddag 4.30 u. 

Zondagmorgen 10 u. 

Maandasg 

.Riders of 
de 3 musketiers in de hoofdrollep. 

om 5 uur 
met de beroem 

Woensdagmidda9 30 Oct. 

KINDERVOORSTELLIN
G van eeniye bifjzonder mooie en leerzame films, w.o. 

De Opmarscb der Jeugd” — »Paardenfokkerii" 
interessante filmpjes. 

»VIRGINIA CITY” 
met de hartenveroveraar ERROL FLYNN — MIRIAM HOPKINS — RANDOLPH SCOTT — HUM- 

den Amerikaaoschen burgeroorlog is hier 
Nieuwe Acties! 

»Dodge City", de overweldigende topprestatie der 

DE film voor alle leeftijden !! 

Extra Voorstellingen ! 
28 en Dinsdag 29 Oxt. 

— ,Krachtprestaties der planten” 

Zeer goedkoop tarief veor alle leeftijden. 

   
    

Nieuwe Avonturen! Nieuwe 

black Hills” 

— »De Tionen Soldaat” 

  

Door de politie werd aangehouden 

de Inheemsche vrouw gevnaamd S, 

z0nder vaste wooneo verblijfplaats, 

verdacht van diefstal van lijfgoederen 

ter waarde van f 0,30 ten nadeele 

van I,, wonende te Bandjarmlati. 

Blitar. 

Weest paraat. 

Onder het hoofd ..Weest paraat”" 

schrjft het Soer. Handelsbl. bet onder- 

volgende : 

Eindelijk dan is bier ia Blitar iets 

gebeurd, waaraan teitelijk reeds lang 

behoefte heeft bestaan. Op Maandag- 

avond jl. beeft zich cp een vergadering 

in bet gemeentehuis een werkcomit€ 

gevormd onder auspiciEn van de H.L.O 

—vereeniging tot bevordering van de 

harmonische Jichaamsontwikkeling — 

welke gevestigd is te Batavia. Als voor- 

zitter van dit werkcomit€ zal optreden 

de assistent-resideot Mr. O.J.A. Ouar- 

tero, terwijl tot secretaris werd verkozen 

de heer JJ.M. Aerts. Aan den heer 

Liem Tiang Hok zal wordea verzocht 

het penniogmeesterschap op zich te 

Wwillen nemeo. Voorts hebben in bet 

Comite zitting de geneesheeren Koning 

en Djokosalamoen, de heereo Soendjoto 

en Vis, gymnastiekonderwijzers en mej. 

van Deursen. Ook de heer Hompe, als 

Voorzitter van deo Blitarschen Sport- 

bond zal in bet comit€ zittig hebben. 

De bedoeling van deze vereeniging 

is het propageeren van meer lichaams- 

ozfeningen vooral onder degenen, die 

reeds op meer gevorderden leeftijd ge- 

komen zijn. Het behoeft geen betoog, 

dat lichaamsoef-ning nuttig is onvers 

schillig weiken leeftijd men bereikt heefr, 

van welk geslacht men is ot welken 

werkkriog men heeft. Ko dat weet ieder- 

cen wel en iedereen neemt zich her- 

haaldelijk voor er ook ietsaan te zullen 

dozp, maar .... je komt er eenvoudig 

niettos. Nu hebben op grootere plaatsen 

reeds herhaaldelijk groote wandelmar- 

scheo plaats gehad, waaraan zelfs beel 

oude menschen hebben deelgenomen, 

maar wij bier ia Blitar kooden slechts 

de verslagen daarvan lezen in tijdscbrif- 

ten en kranten eo er de foto's van 

bewonderen, maar zelf moeteo wij er 

nuchter van blijven, hoewel wij onder 

eikander wel eens de ver-uchting slaak- 

ten ookaan een dergelijke ontspaoving 

te willen meedoen, maar ..... en dan 

kwamen de vele bezwaren, die hoofd- 

zakelijk bierop neerkwamen, dat hette 

ver vaa buis was. Dus gingeo wij maar   

weer aan onze dagelijksche bezigheden 

en onze goede voornemens werden weer 

vergeten, hoewel wij er toch allen van 

overtuigd zijo dat het noodig is ons 

lichaam fit te houden. 

En nu hebben er enkele meoscben 

de kat de bel aangebonden en hebben 

wvij 'niets anders te doen danz00 spoe- 

dig mogeljk aan den beer JJ. M. 

Aerts, van Lennepstaat 6 cen briefje 

te sturen onder vermelding van saam, 

adres, leeftijd en geslacht en ook wij 

zullea bionen korten ttd aan sport 

kuonen doen, die voor ons ieder 

persoonlijk gescbikt is en kunnen mee- 

doen aaso wandelmarschen en fiets- 

tochten. Ea wat het ons kost? Wu 

kunnen reeds voor f0,50 per jaar lid 

wezen, maar voor degenen, voor wie 

ook dit nog bezwaarlijk is, behoeft 

het heelemaal niets te kosten. 

Door den beer Aerts worden de 

deelnemers in groepen verdeeld, die 

gezameolijk oefenen onder deskundige 

leiding van gymoastlekonderwijzers, 

om dan na verloap van tijd, misschieo 

reeds in December a.s. eev examen af 

te leggen. U behoeft bier heelemaal 

niet van te schrikken, want de examen- 

eischen zija z00 gemakkelijk, dat men 

nog heelemaal geea athleet beboeft te 

zija om met glans te Slagen. De bedoe- 

ling is hoofdzakelijk dat men bet li- 

chaam fit houdt. Mea kan zelfs geen 

enkele ocfening meemakenen toch aan 

het examea deeinemen. Als miocimum 

leeftijd geldt14jaar, naar boven werd 

geen limiet gesteld. Deelnemers worden 

behalve naar het geslacht, nog verdeeld 

ia ee jeugdgroep van 14-16 jaar em 

voorts in drie groepen 17-25, 26-40 

en 4l en ouder, Om een idee te geven 

van de eischen vermelden wij die voor 

de laatste groep, dus die voor mannen 

van 4ijaar eo ouder. 1. Keuze tusschen 

hindernisloop of bardloopen over 100 

meter in 18 seconder, 2. verspriogen 

3,50 meter, 3. hoogsprirgen 1 meter, 

4. keuze tusschen het werpen met een 

bal van 5 K.G. 7 meter of een voetbal 

18 meter, 5. keuze tusschen zwemmen 

7 miouten of duurlo p 5 K. M. in 40 

minuten, 6. fietsen 8 K.M. ic '/, uur, 

7. wandelen” 15 K.M. in 4 uur, 8. 

klimmen 5 M. 

Men zal moeten toegeven, dat deze 

eiscben heusch niet overdreven zija en 

dat ieder normaal mensch na weining 

oefening hieraan zal kuonen voldoen. 

Wy verwachten ook viet anders dan 

dat voor 1 November de deelname 

zoodanig zal wezen dat dadelijk zal 

kuonen worden begonneo.   

Verordeningen militair gezag' 
Verordening No, 44/ 

D.V.O./ X vaa het 

militair gezag. 
De Legercommandant becft de ver- 

ordening vastgesteld : 
Artikel 1. 

Met betrekking tot het ontslag van 
reserve-officieren van het Konioklijk 

Nederlandsch-ladische leger ten op- 

zichte vaa wie is beslist dat zij wegens 

stsatsgevaarlijkbeid.dan wel om andere 

redenen van staatSbelang uit den mi- 
litaicen dienst moeten wordeo ontela- 
gen, blijven de bepalingen betreffende 
ontslag in de artikelen 27 tot en met 
31 van de ,regeling voor het reserve- 

personeel van het Leger in Neder- 

landscb-lodie” (Staatsblad 1923 No. 
518), zooals laatstelfjk gewijzigd ( bij 
Staatsblad 1938 No. 392) buiten toe- 
passing. 

Artikel 2. 

De io artikel 1 van deze verorde- 
ning bedoelde reserve-officieren wor- 

den door den Legercommandant ont- 
slageo. 

Bandoeng, den 16 en Oct. 1940, 
De Legercommandant. 

Verordening No. 46/ 

D.V.O./ X van het 

militair gezag. 

De Legercommandant heeft de vol- 

gende verordening vastgesteld : 

Artikel 1. 

1. Reserve-officieren en vaandrigs 

van bet Koo. Ned. Indische Leger, die 
den dienstplichtkring, waarbioneo huo 
woonplaats is gelegen, voor langer 

dan 14, doch voor niet langer dan 30 
achtereenvolgende dagen verlaten, zijo 

verplicht van buo vertrek uiterlijk op 
den dag van vertrek kennis te geven 

aan het hoofd van de Xe efdeeling 
yaa het departement van oorlog, in- 
dien hun woonplaats biaonen den eer- 

sten of tweeden dienstplichtkring is 

gelegen en aan den territorialen com- 
mandant van het ressort, waaruit zij 

wenschen te vertrekken, indien de 

woonplaats binoen een der dienstplickt- 

kriogen is gelegen. 

2. De in het vorige id bedoelde 
verplicbting gelde niet voor reserve- 

officieren en vaandrigs, wier woon- 

plaats is gelegen binnen den cersten 

of tweeden dienstplichtkring, indien 
zij het gebied van beide dienstplicht- 
kringen tezamen niet verlaten. 

Artikel 2, 
1. Hetis aan reserve-officieren en 

vaandrigs vao het Kon. Ned. Indische 
Leger verboden zonder vergunning 
van den Legercommandant de dienst-     

plichtkringep, waarin hua woonplaas- 
is gelegea voor langer dan 30 achter- 
eenvolgende dagen te veriaten of bun 
woonplaats over te brengen naar een 

anderen dienstplicbtkriog. 

2. Verzoekschriften ter verkrijging 
van deze vergunning moeten met re- 
denen zija omkleed en moeten ongeze- 

geld ingediend worden bij het Hoofd 
van de Xe afdeeling vao het Depar- 

tement van Oorlog, indien de woon- 

plaats van den verzoeker binnen den 

eersten of tweeden dienstplicbtkring 

Is gelegeo, ea bij dea territorialen 

Commaadant van bet ressort, waaruit 

Verzoeker wenscht te vertrekken, Ia- 

dien de woonp'aats bianey een der 

Overige dieastplichtkringen is gelegea. 

3. Hat in het eerste lid bedoelde | of tweeden dienstplicbtkring “near de 

verbod geldt niet voor reserve-officie- | buitengewesten moet cen Ongezegeld 

ren en veaadrigs, die van den cersten verzoek om toestemmiag recbtstreeks 

dienstplichtkring maar den tweeden Ly de Xe afdeeling vaa het Depar- 

dienstplichtkring vertrekken of omge- temeot van Oorlog te Bandoeng wor- 

keerd, den ingediend. 

Bandoeng, den 18zn Oct. 1940. Voor overplaatsing bianen een dienst- 

De Legercommandaot. plichtkring in de buitengewesten is geen 
toestemming noodig. 

die van den eersten dienstplichtkriog 
naar den tweeden dienstplichtkriog 
verbuizen af omgekeerd. Hes gebied 

behoorende tot deze beide kringen 
omvat Java, Billiton, Madoera, Bali 
en Lombok. 

Vergunviagen 0m een dienstplicht- 
kring voor langer dan 3G dagea te 
verlaten, moeten per ongezegeld, met 

redenen omkleed en gan den “Leger- 

commandaot gericht  verzoekscbrift 
worden aangevraagd. Omtrent het 

Indienen van deze verzoekschbriften 
wordt het volgende medegedeeld: 

Voog overplaatsingen bionen den 

tersten cu tweeden dienstplicbtkring 
(rie boven) isgeen toestemmiag noodig. 

Bij overplaatsingeo vas dea eeraten 

an
 

Toeliehting 
Namens den Legercommandant wordt 

het volgrode bekende gemaakt. 
Bj verordening no. 46/DVO/X van 

bet militair gezag is bepaald, dat het 
aao de in Nederlandsch-Indig verblij- 

vende reserve-officirea e3 vaandrigs 

van hetKon. Ned. Ind. leger verboden 

Is, zonder toestemming van den Leger- 

commindant de dienstplichtkriagen, 
waarin zij gevesiigd zijn, voor langer 

dan 30 achtereenvolgende dagen te 

verlaten. 

Bij overplaatsiog van de buitenge- 
westen oaar den eersten of tweeden 
dienstplichtkring of paar een anderen 
dienstp'ichtkring in de bultengewesten 

moet cen ongezegeld aan den Leger- 

Comwandant gericbt verzo-kschrift wor- 

den ingediend bij den territoriaal com- 

wardant van het ressort, waaruit men 
wenscht te vertrekker. 

loiichtingen Tnzake de tot een bepaal- 

den dienstplichtkring behoorende regeot. 

schappen of bestuursafdeelinges kunven 

bij deo betrokken dienstplich:ambteosar 

worden verkregen. 

oo oww———- 

Afdeeling Radio 

Dit verbod is aiet van toepassing 

op de reserve-officierea ee vaandrigs   

  

WINGEN.     Radiogramofoon 601 A. 

Uw Radio Defect? 

Bel op Kediri 13! 

Radio van WINGEN. 

Ons reparatieatelier is ultramodern ingericht. Hier- 

door zijn wij in staat om radiotoestellen op de- 

zelfde dag, dat ze 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. 

KE RA 

BOERDERIJEN ,,SCHRAUWEN“ 

MU ON Oa Da ENANG: PERCEEL-PAKISSADJI 
PE 

Levert versche volle melk. 

Karnemelk, Yoghurt, 

Prima kwaliteit. 

Leverancier van de groote ziekenhuizen te 

ter plaatse 
Beleefd aanbevelend 

KEDIRI WATES eamease I 

Room en Boterolie 

Kediri en Paree en de meeste Doctoren 

L. H. SCHRAUWEN. 

 



  

sa mama 
  

In artikel 1 van de verordeniog is | 

bepaald, dat van het veriaten van een 

dienstpltebtkring voor den duur van 

30 dagen of korter, tijdig keavis moet 
worden gegeven aan bet hoofd der Xe 

afdeeling vam het Departement van 

Oorlog te Bandoeng, indien de woon- 

plaats is gelegen binnen den eersten of 

tweeden dinstplicbtkring eco amno den 

territorimal commandant, indico de Woon- 

plaats is gelegen in cen der overige 

dienstplichtkriogen. De kennisgeving 

kan achterwege biijveo, wanneer de 

tUdelijke afwerigheid veertien dagen of 
mioder beraagt. 

Deze verordening geldt voor alle 

reserve-officieren en vaandrigs in gebeel 
Ned.-India, dus ook voor hen, die op- 

gevomen zijn In een noodformatie ef 

om andere redeneo vrijgesteld zija van 

opkomst in geval van oorlog, oorlogs- 

gevaar of andere buitengewone om 

standigheden. 

Overtredingen kunnen worden ge- 
straft met hechtenis van ten hoogste 

drie maacden ofeen geldboete van ten 

hoogste £ 500, 
In het belang van betrokkenen wordt 

er op gewezen, dat slechts door tijdige 

afdoenisg kan worden gerekend. 
  

Meer deportaties uit 

Nederland. 
  

Een aanwijzing van aard en omvang 

van de tewerkstelling in Duitsch 

gebied. 

Oorlogsschade geschat op 1'/. millard. 
  —W— 

De beste werkileden worden 

weggevoerd. 

Londer, 22 October (A.N.P.). Hoe 
de kwestie der deporteering van Ne- 
derlandsche arbeiders naar Duitsch- 
land de Nederlandscbe gemoederen 
berighoudt, blykt overduidelijk uit 

brieven van ben, die In Holland naar 
de Nederlandsche radio luisteren. 

De Nederlandsche spreekbuis der 

Dwitsche propaganda hieid onlangs een 

Iyrisch betoog, dat alleen arbeidsvrij- 

heidsvreugde arbeidslust kunnen schep- 
pen en de arbeidsprestaties kunnen 
verboogen, gelijk ia Duicschland ge- 
beurt. Wamrop een Nederlandsche 
luisteraar vroeg, boe dit kon worden 
gerjmd met het gedwongen werken 

door Nederlandsche arbeiders in 
Duitsch!and. ,,U moet zeif toegevea”, 
aldus schreef een luisteraar, dat wer- 
keo in Duitechland door de Neder- 
landers alleen gescbiedt onder bedrei- 
ging dat de steun anders wordi inge- 
houden, waardoor Uw uiteenzertingen 
Over arbeidsvrijheid en arbeidsvreugde 
worden tegengesproken”, 

De propagandist, die deze heldere 
argumentatie bestreed, hield cen lange 
redeneering om aan te toonen, dat 
Nederland thans geen werk heeft voor 
iedereen, z00dat de Nederlandsche ar. 
beiders beter in Duitschland kunnen 
werken dan ten laste van de Neder- 
landsche gemeenschap blijven, ..Zyj 
moeten een offer brengen ten bate van 
bet algemeen welzija”, zcide spreker' 
daarmede uitdrukkelijk, hoewel naief, 
tkennend, dat deportatie naar Duitsch- 
od tegen den wil van de betrokkenen 

plaatsherft. 

Hij voegde bieraan toe bet te be- 
treuren, dat zoovelea onzer landgenoo- 
ten thans nasr bet buitenland— lees : 
Duitschlaod I—moeten gaan, terwijl 3ij 
de meenizg van hun lastgevers wel 
niet zullen decien, daar deze immers 
onze menschen gebruiken voor huu 
oorlogsindustrie, waar zij altjd handen 
tekort komen. De propagandist be- 
treurde dit des te Mmeer, ,aangezien bet 
steeds de besten aiju, die naar den 
vreemde vertrekken”. Hiermede word 
een even kostbare als verwacbte indi- 
catie gegeven, dat de overweldigers 
case beste krachten weghales. Ecbter 
mag velgens spreker piet wOrden ge- 
sproken van gedwongen arbeid in deo 
vollen zia des woords aengezien de 
arbeider. Duitschland mag verlaten, 
Wanneer bij weer werk kan krijgep in 
Nederland, De propagandist vergat 
echter te verklaren, hoe de betrokkece 
terwiji hij ergens in Duitscbland werkt, 
dit vercemen kan, tenzij de werkgevers 
hem speciaal zouden sebrijven en de 
Duitsche autoriteite n zuik een brief zou- 
den doorlateo. Het eea noch het ander 
Ijkt waarscbijoltik. Wij mogen dus aan- 
nemen, dat de propagandist op de be- 
kende plompe Duitsche manier bet ge- 
stelde doel verre heeft voerbijgestreefd, 
inplaats van bet Duitsche systeem aaa- 
vsardbaar te maken, beeft bij bet in 
Volle afschuwelijkheid blootgelegd.:. 

De propagandist besloot zija Hetoog 
met de zonderlinge conclusie, dat de 
Nederlanders moeten toonen, dat het 
hun ernst is met den wil Nederland 
Weer gezond te makeo. Hoe dit te be- 
reikeo terwijl meo io Duitschlend werkt 
liebtte byj miet nader toe. Dit lyjkt dus 
een goede vrang voor cen anderen 
nuchteren luisteraar, die zicb bij voor- 
bsat neerlegt byj de gedachte geen ant- 
Woord te: zullen ontvangen. 

  

  

Wat Duitsch!and zal moeten 
vergoeden. 

Londen, 22 Ocrober (A.N.P.) Ir. C. 
Zwagerman hield te Middelburg een 
redevoering in verband met de oprichs 
ticg van de ,Stichting Getroffenen 
door bet Oorlogsgeweld in Zeelaod”. 
Hij verklaarde, dat de stichting, welke 
1500 leden telr, ten doel beeft propa- 
ganda te maken onder het Nederland- 
sche vo'ik voor recht op 100 procent 
vergoeding der geledeo scbade, 

Hij schatte het materieele verlies in 
Zeeland op 25 millioen, in gebeel 
Nederland op !'/3 milliard gulden, 
Wwaartegenover cen nationaal tenft etaat 
van minstens 60 mil'iard, 

Woorden van vertrouwen tot 
bezet Nederiand. 

Naar Aneta uit Batavia setnt, ricbtte 
ds. Van Dorp Maandagnacht via de 
microfoon van ,,Radio-Oranje” het 
woord tot de Nederianders, ben aan- 
moedigend ,,verirouwen te bebouden,” 
"Gi, die in Nederland wordt onder- 
drukt, wij, diein Engeland strijdeo, zij 
in de overzeesche Gebieden, weet dat 
het vas belaag is Uw vertrouwen te 
behouden. Het is de noodzakelijkste 
voorwaarde voor de bevrijding vao bet 
vaderland”, aldus ds. Van Dorp. 

Spreker bedoelde tiermede niet bet 
oppervlakkige gezegde : ,,Je moet maar 
vertrouweo ...”, neen, dit duurt niet 
langer dao den tijd om het uit te 
spreken, niet slechts het ,,zoogenaamde 
vertrouwen”", doch een vertrouweo, 
dat ergens op berust! Vertrouwea op 
de toekomst alleen is niet voldoende, 
het kan geen sterkende kracbt scbec- 
ken, Er is maar &&3 objectieve werke- 
Igkheid, vertrouwen op onsrelf. Zelf. 
vertrouwen alleen kan ons redden. 

Spreker is ervan overtuigd, dat de 
waarbeid altijd wirt, Ooze verdraaj 
zaambeid en naastenliefde werden door 
God gegeven. Het sterke Nederland. 
sche devies: ,Ik zal handhaven!" is 
bet, waar geen krachten tegenop kun- 
nen, Alle bedrog en leugencampagnes 
zullen den Duitschers niet fostaat stellen 
onze Goddelijke kracht te vernietigeo, 
onzen geesi te breken. 

Spreker besloot met nogmaals aa5 
is dringen om zelfvertrouwen, of m.a.w. 
bet vertrouwen in God, te blijven be- 
houden. Onze verlossing is vabij, 

De uitzending werd be8indigd met 
kerkorgelspel en zang, 

  

Groeiende sympa- 
thie der V.S. 

Hoofdartikelen over Neder- 
land in tal van bladen 

op Vrijheidsdag. 

Hulde aan HM. M. de Koningin. 
t Slot. 

Hoofdartikelen op Vrijheidsedag 
Op Vrijbeidsdag zelve hadden alie 

groote New Yorksche bladen artikelen, 
gewijd aan Neder'and, Het hoofdarti- 
kelen yaa de N.Y. Herald Tribune 
eindigde met de volgende vermeldens- 
Waardige passage na gewezen te beb. 
ben op de kracbteo, waarover bet 
Nederlandsche vo'k ook na de invasie 
nog immer be:cbikt : 

»Geen wonder, dat onder deze om- 
standigheden de Hollanders riet wao-   

hoper, Ia bet imperium- waait nog vrij 
de Nederlandsche vlag. En dit impe- 
rium is onnoemelijk rijk. Het is gedureo- 
de langen tijd zeer goed bestuurd ge- 
weest door een van de beste bestuurs- 
diensten van de wereld. Zija voort- 
brengselen worden op wetenschappe- 
lijke wijze door koappe deskurdigen 
geproduceerd. Het is een feit, dat ner- 
gens ter wereld de tropische landbouw 
Ioterser wetenschappelijke aandacht 
heeft gehad tot verhooging van de 
opbrengst en verbetering van de kwali- 
teit. 

Vandaag meer dan ooit tevoren is 
het lot van Holland, zooals van alle 
vrijheidsllevende landep. ten nauwste 
verbonden met het lot van Groot 
Brittanoif, Ba de Nederlanders weten 
dit, Zij weteo, dat wanneer Engeland 
den oorlog wint, ook de volle herrij- 
zenis van het Nederlandsche rijk ver- 
zekerd is.” 

Het New Yorksche blad ,P. M," 
wijdde op 17 September een volle 
pagina aan Nederland. Hierin wordt, 
z00als ook elders, onze positie uitste- 
kend verklaard, aan de band van juiste 
gegevens over ons land, onzen strijd, 
en onzen weerstand na de capitulatie. 

Ook de kleine plaatsen deden 
mee. 
Eveniog Transcript”" 

publiceerde een boofdartikel getiteld 
»Hoiland's Orange Sun", Ook in de 
kleloere plaatsen was Holland op de 
voorpagina's dien dag. 

»The Worchester Telegram” (weet 
U waar Worchester ligt?7 Wij ook 
niet, maar dat is juist het typischel) 
bracht ecen artikel van prof. Van Val- 
kenburg over ,Nederland's Vrijheids- 
dag”. 

Het behoeft nauwelijks betoog. dat 
ook de bladen io het centrum der 
Nederlandsche kolonisatie en de Ne- 
derlandsche periodiekenin Amerika 
niet achter bleveo in hun belangstel- 
ling. De ,Grand Rapids Herald” — 
Grand Rapids is, zooals men weet het 
centrum van de streek bij de groote 
meren, waar nog veel Holiandsch ge- 
sproken wordt, waar zelfis nog in bet 
Hollandsch gepreekt wordt —, kwam 
met een lang artikel over ons land. 

Tenslotte viel ia de dagea ook de 

De ,Boston 

exposiie van den bekenden teekenavar 

  

  

  

vao politieke prenten Louis Raemakers. 
De tentoonstelling ,werd gehouden in 
het Holland Huis te New York en 
trok veel bezoekers. 

Louis Raemakers verwierf zich een 
wereldnaam io den oorlog van 1914— 
"18, toenhij oa. in de toen zeer axti- 
Duitsche Telegraaf bijna dagelijks in 
zija pracbtige crayons de verderfelijke 
Duitsche mentaliteit aan de kaak stelde 
en het verwaande oorlogsgezwets van 
de Pruisen hekelde. Zijn haat tegen de 
Duitschers is niet verminderd en bet 
is teekenend voor de situatie dat zija 
Pplaten thans wekelijks in de N. Y. 
Herald Tribuse een eereplaats krijgen 
De beoordeeling van zija werk is ook 
io de States” zeer guostig. Zijn platen 
worden door talrijke kleinere bladen 
en periodieken trouw overgenomen. 

Zoo is ook het Nederlandsche ele- 
ment in de Vereenigde Staten zelf 
actief, docb daarnaast is het verblij- 
dend, dat ook de Amerikanen niet na- 
laten telkens en dat wel zeer sympa- 
thieke wijze aandacht aan onze zaak 

« schenken. 

OLYMPIA 
Schrijfimachines blijven toch al- 

tijd aan de spits. Deze wereld- 
beroemde Duitsche machines kunt 

U tegen bijzondere afbetalings- 
conditie te Kediri, AL LEEN 
krijgen bij de 

N. V. Ked. Snelpers 
Drukkeril 

aa 

TOKO 66. 
T. NATHIRMALL 

BOMBAY-WINKEL 
—m— 

  

    

Verkrijgbaar 

NIBUWE 

FRANSCHE 

JAPONNEN. 

Prijs 13.80, 

    
  

aan aa ear 

PROTBSTANTSCHE KERK 
Hollandeche Kerkdiensten. 

  

Malcische Kerkdienst. 

Perdjamoean Asja 

27 Oct. '40 Madioen 10 uur v.m 

31 Oct. '40 Kediri 6.30 uur n,m 

Reformatie Luther. 

  

OOST - JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEN. 

lederen Zondag, 

Te Kediri 

Toeloengagoeng, Ngandjoek, e. a., te 

Paree 730 uur n.m. 

9 uur v.m. 

(Baloewertistraat), Blitar, 

  

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Zondag. 

te Kediri le H. Mis 6 uur v. &, 

2e H. Mis 7.30 uur v.m. 

Lof 5.30 uur a. m. 

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

1.30 uuc v.m.  Hoogmis 

5.30 uur ». m. Lof 

Osderricht Kath. Javanev 6 uur o.m. 

  

  

TENG HONG TJIANG 
VENDUHOUDER —  COMMIBSIONNAIR 

MEUBELMAKER 

TRANSPORT — ONDERNEMING 

KEDIRI — Klentengstraat 64 — Tetaf. No, 107 

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

complete indeeling met garage en bij- 

gebouwen p.m. f 15,— 

cen mooi woonbuis, Bioscoop- 

straat 2A, complete indeeling met 

garage pas 1 maand gebruikt p.m. 

f 22,50 

een mooie teonisbaan voor Dinsdag, 

Woensdag en Zaterdag, gelegeo 

achter Soelpersdrukkerij p.o. 

1 6.— 
— 

Voor Uw meubilair eu ontwerpen 

geroutineerde toekangs co eerste kwa- 

Jiteit meubelbout 

Zeer billiik in prija en levering met 

garaotie, 

Voor Uw vendutie gegarandeerd 

goede resultateo. 

Topakken voor alle plaatsen. 

  

Pas ontvangen 
Wollen artikelen 

Wolten Sokken 
Bcoekjes 

Baby- 
aitzet 

»  Mantels 

Wollen Jumpers 

" Jassen ” 

». Nesten 2 

» Mutsen 

Brei katoenen 
pennen 

- vaalden 
en Haak penneo. 

MIYAKO 
Te', No. 29 Kediri. 

  

  

  

     

    

     

  

Beveiligt U tijdig !! 

Wij leveren : 

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

RESIDENTIE APOTHEEK KEDIRI 
TELEPOON No. 52.       
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Bulteifamaseh' overzichf “overgenomen uif het Soer. Hbld: 

Nieuwe fase in oorlog verwacht 
  

Generaal von Brauchitsch woonde be- 

sprekingen tusschen Hitler en Franco 
bij. Vele gissingen. 
  

Voorspel Middellandsche Zee-actie? 

Madrid, 24 Oc. (Reuter). Albier werd 

heden onthuld dat op 23 October Fran- 
co en Hitler iets langer dan twee en 

cen half uur confereerden in Hitler's 

trein op een kleia station in bezet 

Fraokrijk, Na de bespreking te hebben 

bijgewoond confereerden de beide mi- 

nisters van Buitenlandsche Zaken Von 
Ribbentrop en Suner. Hitler droeg de 
Nazi-uniform en Franco een militaire 
uniform. 

Londen, 24 Oct. (Reuter). Het Spaan- 

sche volk is ongerust over de bespre- 

kingen tusschen Hitler en Franco, vooral 

waar deze sameovallen met het bezoek 

van Himmler, dat tevens gepaard ging 

met een lange reeks doodvonnissen in 

Spanje. £ 

Londen, 24 Oct, (Reuter). Het ver- 

luidt dat maarschalk P€tain werd uitge- 

noodigd voor een ontmoeting met Hitler 

te Parijs. 

As legt grondslag voor 

nieuw Europa. 

Londer, 24 Oct. (Reuter). Tbans is 

cCommentaar van de as beschikbaar over 

de ontmoetiog van Hitler en Franco. 

De Duitsche radio meldde: ,De ont- 
moeting zal het Britsche volk de oogen 

openeo. Het Spanje 

phalangistisch en dientengevolge anti- 

vao Fraoco is 

Ook militairen bij Hitler in 

Frankrijk. 

Berlijo, 23 Oct. (U. P.) Volgens een 

bericbt uit Frankrijk wordt Hitler op 

zijn buidige reis vergezeld door Von 

Brauebitscb en generaal Keitel, alsmede 

door kolonel Dollman ea den generaal 

der Duitsche luchtmacht Bodensehartz. 

Hartelijke Hitler. 

Berlijo, 23 Oct. (U.P.) Aan de 

aanwezigbeid van militaire persooolijk- 

heden bij de tusscben 

Hitler en Franco wordt door welin- 

gelichte kringeo de grootste beteekenis 

gehecht, terwijl teveas van zeer veel 

belang wordt geacht de aanwezigheid 

van Gaus, verdragsexpert van het 

Duitsche ministerie van Buiteolandsche 

Zaken di2 deel heeft gehad aan het 

opstellen van de meeste van Hitler's 

belangrijkste pacten. 

Uit Fravkrijk wordt gemeld dat 

Hitler op ,zeer bartelijke” wijze Franco 

en Suner begroette en vervolgens de 

leden van zija gezelschap voorstelde, 

n.|. den perschef Dietricb, partij-rijks- 

leider Bromann, en den onderstaats- 

FEUILLETON 
SPAANSCHE DUKATONS 

(Spanish Doubloors) 

Uit het Engelsch 

van 

ontmoeting 

Camilla Kenyon 

21) 

IV. 

Het eiland van den schat. 

Ik liet mija boek vallen en rende de 

trap op, oaar 't dek. Zonder uitzon- 

dering wareo ze er allen. Ik voegde 

me bij de rij gee tdriftig kijkendemen- 

schen, die over de verschansing 'ge- 

leund stonden, zooder erbij te denken, 

dat ik door mijo plotselinge belang- 

stelling in hun bespottelijk eiland mijo 

waardigheid te grabbel gooide. Zoo   

plutocratisch”, Radio-Rome deelde me- 

de: ,D2 politieke activiteit der as ont- 

wikkelt zich in verband met den oorlog. 

doch zij gaat verder dan de overwinning 

en legt den grondslag voor een nieuw 

Europa, De samenkomst van Hitler en 

Franco zal te zijoer tijd vrucht dragen 

en heeft ongetwijfeld invloed op de 

reorganisatie van Europa”. 

Duitschers halen 
Maginotlinie leeg. 

Londep, 24 Oct. (Reuter). De Duit- 
schers halen thans de forten van de 
Maginotlinie leeg. Alle voorraden wor- 

den naar Duttschland gezooden. In een 

der. forten werden 50.000 granaten, 

cen reusachtige hoeveelheid munitie, en 

een hoeveelheid olie voor dieselmotoren 

gevonden, voldoende voor een jatr. 

De Duitsche deskuodigen bestudeeren 
de geheimen der forten alvorens 2e te 

ontmantelen, De deelen worden nasir 
Duitschland gebracht, waerscbijolijk omi 

in musea ten toon te worden gesteld, 

Garnizoensuitbreiding 

Philippijnen. 

Wasbington, 24 Oct. (Reuter). Het 

Amerikaansche garnizoeo in de Philip- 

pijuen Is thans 24.000. 

secretaris van Buitenlandsche Zaken 

Gaus. 

Ia het Duitsche gezelschap bevonden 

Tich tevens de Spaansche ambassadeur 

io Berlijn ea de Duitsche ambassadeur 

io Madrid, 

Gaat de Palanx het winnen? 

Aciie in Middellandsche 

Zee gebied verwacht 

New York, 24 Oct. (Retr). 

De Berlijnsche correspondent van 

de ,New York Times” verklaart, dat 

practisch niets anders dan het officieele 

cCommuniguk, waarin de ontmoeting 

tusschen Hitler en generaal Franco 

werd bekendgemaakt, In de pers mocbt 

worden gepubliceerd. 

Neutrale diplomatieke waarnemers 

te Berlija beschouwen echter de diplo- 

maticke gebeurtenissen, die thaas 

plaatshebben, als een voorspel van eea 
hieuwe phase (van den oorlog tegen 

Eogeland waarbij men meeot, dat de 

'gebeurtenissen In het Middenlandsche 
Zee-gebied op het eerste plan zullen 

'komen te staan. 

gaat het altijd met me. Voor eenkort 

oogenblik bekomt waardigheid me 

goed, maar bij een langdurig gebruik, 

moet ik z00 nu en dan van die@t ver- 

anderen, anders krijg ik van 't goede 

te veel. 

Gedurende de cerste paar oogen- | 

blikken kon ik door 't sterke witte 
sebijosel van een groote tropische 

maan op bet water niets onderschei- 

den. Ik zag viets anders dan een 

breede, glanzende, zacht - deinende 

streep, welke tot aan den horizon 

scheen door te looper. Toen mijn 

Oogen ana 't Iicbt -gewend begonneni 

te raken, zag ik vlak voor ons uit een 
donkere, drichoekige massa. Dat was 

L-eward Island met zijn bij die bo- 
demgesteldhicid behooreoden vulkaan. 

Instinetmatig boog 'iedereen 'zich 

voorover, om beter te kuonen zien. 
»Gegroet, o eiland-van 't geluk !” de- 

clameerde Miss Browne, terwijl 2e met   

schrijft: ,Br is te Londen geen officieele 

commentaar beschikbaar op de ont- 

moerting tusschen Hitler eo Franco, 

doch in gezaghebbende kringen wijst 

men erop, dat het contact, dat de 

Spmansche minister van Buitenlansche 

Zaken, Ramon Serrano Y Suver, te 
Berlija en Rome met de leiders van 

de ,as”-landen bad, mogelijk onvol- 

doende is geweest, vau ,as”-standpunt 

bezien. Het was daarom noodzakelijk 
voor Hitler om van zijn gewonen gang 

van zaken af te wijken. 

loplaats van Franco naar Berlija te 

ontbiedeo, ging Hitler zeif naar de 

Spaansche grens, in de hoop, dat hij 

door vleierij, beloften of dreigementen 

Spanje zou kuonen verieiden de -,as"- 

wegen te volgen. H-t is nog absoluut 

niet zeker, of bij daarin zal slagen. 

De barde feiten van den toestand 

moeten door Spanje onder oogeo wor- 

den gezien. Deze zelide overwegingen 

hebben Franco er in bet verleden toe 

gedwongen een politiek te vo!gea van 

nviet in het conflict betrokken te 

worden", een politiek, welke het best 

gescbikt is om Spanje economische 

voordeelen welke het 

wanbopig noodig heefr, te geven, 

en welvaart. 

Hitler's rol van verleider. 

Het is natuurlijk io dit stadium on- 

mogelijk bijzonderheden te verstrekken 

over de voorstellen welke Hitler heeft 

gedaan, doch het is mogelijk, dat Hi- 

tler's rol van verleider was gebaseerd 

op de gedachte, dat wanneer nu maar 

Spanje—en mogelijk ook Fraokrijk— 

zou deeinemen aan Hitler's nieuwe 

orde, het z0u uitloopen op een snellen 

vrede met die ,onmenscbelijke Britten””, 

Zonder twijfel zullen de voordeelen, 

welke bieruit voor Spanje eventueel 

zouden voortvloeien, wel kraehtig oear 

voren zija gebracbt. 

Leugens ten behoeve van 

Spanje? 

Br is ook reden om aan te nemen 

dat de ,,#3"-mogendheden op het punt 

staan cen nieuwe fase van vervalsching 

van berichten in te gaan. Ben en an: 

der is bedoeid om, ten behoeve vau 

Spanje, een beeid te scheppen van 

Eageland, ineenkrimpend oader den 

nazidruk. 

De Spaojaardeo hebbes ervaring 

met de Duitschers, zoodat men niet 

behoeft aan te nemen, dat zij zulleo 

zwichten voor Hitler's vleierij. De 

Spanjaarden herinoereo zich Dutoker- 

ken en zijo in geea geval zeker van 

de nazi-overwianing. Bovendien hebben 

zij cea gevoel voor bumor. hetgeen 

hua Hitler's huidige pogingeo zou kua- 

nen doen bezien met de zelfde ver- 

achtiog als verschillende leden van de 

regeering te Vichy zulks doeo, die in 

@aovaarding van Hitler's voorstellen 

fets zieo, dat bet Fransch imperium 

z0u kuonen alarmteren en dat—vao 

ht Nicby-standpunt bezien—eeo ge- 

vaarlijke stimulans zou kuonen geven 

ata de beweging van geseraal De 

Gaulle". 

cen dramatisch gebaar haar arm om- 

hoog stak. Eo wat mija taote betreft, 

ik geloof dat ze ia baar hart, na dien 

aanroep van Miss Browne, een regen 

van dukatoos verwacht had. 

»Wat zeggen jullie ervao? Daar 

kunnen zelfs die Gorspronkelijke Ar- 

gonaut-lui cen puntje aan zuigen, h8", 

tiep Mr. Tubbs uit, terwjjl hij zich 

vergenoegd:in zljn banden wreef. 

Hooger en hooger rees de donkere 

massa uit zee op, Langzamer en lang- 

Zamer stoomde de boot voort. Ze'liad 

een manier van voortstoomen, welke 

zeker vermeldenswaard was. Zes of 

z6ven keer deed ze een uitval, waar- 

door ze een meter of twintig opschoot, 

dan kreeg ze een tustpauze. waarin je 

Diet wist wat je ervan denken moest, 

en dan begon bet spelletje van voreo 

af aao. Maar hoe het ook zij, ze kwam 
vooruit, al was de manier wat eigen- 

mardig, zoodat “we de omtrekken van   

Madrid, 24 Oct. (Reuter). 

Reeds is gemeld, dat Franco Serrano 

Y Suser hun ontmoeting met Hitler 

en Von Ribbentrop hadden in Hitler's 

tram. Tbaos kan nog worden gemeid, 

dat de Spaavsche staatslieden aldaar 

aan cen diner aaozaten. Ook gene- 

raal Von Brauchitsch Senor Monteros 

de Spaansche ambassadeur te Berlijo, 

zaten aan het dioer aan, ofschoon niet 

gemeld is, dat zij aan de besprekingen 

hebben deeigenomen. 

Hitler's trein kwam gisteren om half 

vier des middags op de plaats van 

samenkomst aan. Dz trein van Franco 

arriveerde vrijwel onmiddellijk daarop. 

De besprekingen begonnen, z0odra bet 

Voorstellen was afgeloopen. Het was 

vijf minuten over zes toen de “bespre- 

kirgen Franco is 

gisteravond nog naar Madrid terug- 

gekeerd, na van Hitler op hartelijke 

wijze afscheid te hebben geromen. 

ten cinde waren. 

Italiaaneche persstemmen. 

Rome, 24 October (Reuter ). De te 

Rome verscbijoende bladeo leggen 

bijzooder deo nadruk op de ontmozting 

tusschen Hitler en Franco. De ,,Popo'o 

Di Roma" zegt: »Het gesprek tusschen 

den Fiihrer en generaal Frauco zai 

tot gebeurtenissen leiden”. Het blad 

voegt eraan toe, dat terwijl de oorlog 

tegen Engeland op alle fronten inten- 

stef wordt voortgezet, de ,as” mogend-   

ma mama -.. - 

Londen, 24 October: (Reuter): | Ook Von Brauchitsch de partij | heden een politieke - activiteit oatwik- 

Reuters diplomatieke medewerker keleniaeen samenhangende reeks van 

bijeeakomsten en afspraken, welke — 

ofschoon nauw verbonden uan de 

oorlogsacties — reeds op de overwia- 

nlog gericht ztjo em de grondslagen 

leggen van het nieuwe Europa van 

morgen”. 

De ,,Messagero” beweert: ,,De 

bijeeokomst tusschen de leiders van 

Duitschland en Spanje is een nieuwe 

bevestiging van de houding van Spanje, 

herboren onder het teeken van de Pha- 

lanx, vastbesloten opoieuw zelfbestuur, 

macbt en vrijbeid te vestigen in de 

Middellandscbe Zee”. 
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het eiland boe langer boe scherper 

rich tegeo de zwakjes phosphorescer- 

rende zee zagen afteekenen. Op den 

voorgrond verrees een rij zwarte, drei- 

gende rotsen bijna loodrecbt vit de 

zee, danrachter verhief zich een eenzc- 

me hooge top, welke zijn zwaarte 

scbaduw ver over bet water wierp. 

Largs den voet van de rotseo zagen 

we de branding als een nauwelijks te 

onderscheiden lichte streep. 

Het schip zette nukoers, evenwijdig 

met de klippen, -op zoek naar den 

ivgang vena de kieine basi. Ondertus- 

schen badden wij onze bagage am dek 

gebracht en z00 stonden wij in groep- 

jes te wachten tot het oogenblik, waar- 

op onze avontuurlijke onderneming 

inderdaad z0u begionen, gekomen zou 

zjo. Tante Jane en Miss Browne wa- 
ren in vollen krijgsdos op 't dek ver- 

sehenen, ieder met cen langen.groenen 

sluier aan haar helmboed en enorme   

    
bergschoenen. Tot.mijo sptj: bs vatte mijn 

garderobe niets, dat ook maar in de 

schaduw kon staao van deze practi- 

sche uitrusting : ik moest me tevreden 

stellen met een blauw linen pak en 
cen Witte sportblouse, waarvan ik cen 

half dozijo, in een oogenblik van hel- 

derziendheid, ia mijo koffer gestopt 

bad: met behulp van Cookie's vaar- 

digheid op 't gebied van wasschen 
hoopte ik, dat deze . kleerenvoorrand 
mija tijd op 't ciland .wel zou uithou- 
den. En au ikzoch #iset!Cookie spreek: 
tot mija verbazingutead- de Harding- 
Browne-expeditie een?eigen kok, een 
kaglawarien neger, met peper- en 

zogttkleurig wollen krulhaar, een zal- 
vende stem en de manieren van een 
huisdokter van den ouden stempel. Ik 
kende hem alieen onder den naam van 
Cookie. Waarschjjalijk had bij toen- 
tertyd van zija peetouders wel cen 

anderen naam. gekregen, maar die was 

met de jaren ia 't vergeetboek gereakt. 

Wordt vervolgd,
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