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ACTIE VAN GALEN 

Een serie slagzinnen als voorbeeld. 

  

Van Galen Voert: ter Victorie ! 
  

  
  

STADSNIEUWS 

  

  

E. E. Zusters 

Uitslag examens Steno 

& Typen. 

Den 8e October I.I. slaagden voor 
examen typen (syst. Groote) de vol- 

gende candidaten: 

—Zus de Liser de Morsain 
— Maria Schneider 

—Prullie Tandie 

—Liesje Oue 

—Djie Hong Njo 

VO0F examen steno (syst. Groote) 
“—Lottie Blans 

De nieuwe cursussen beginnen »a 

de vacantie d.i. 15 November a.s. 

Voor opgave en inlichtingen wende 

men zich tot E.Z. Lamberta Hoofd- 
straat 27. 

Eerste steenlegging 

Zusterschool. 

De Apostolische Prefect van Soera- 

baja mgr. Verhoeks, toonde zijo groote 

belangstelling voor het Onderwijs door 

zelve den eersteo steen te leggen van 

het nieuwe gebouw voor de Europee- 

sche Lagere School van de E.E. Zusters 

aan de Hoofdstraat. Alle leerlingen 

van de school, groot en klein, en ook 

de meisjes van de Industrie-school 

Waren netjes in het wit gekleed, onder 

geleide van de Zusters en de onder- 

Wijzeressen aanwezig, terwijl ook ver- 

schillende ouders van de leerlingenen 

andere belangstellenden de piehng 

heid bijwoonden. 

'Mgr. Verhoeks, geassisteerd door 

pastoor Van Megen, pastoor Willems 

en pastoor Wolters van Pohsarang, 

verrichtte de plechtige ceremonie en 

zegende de fundamenten van het ge- 

bouw. Vervolgens bield de mgr. een 

toespraak, waarin de beteekenis van 

het ceremonieel van de ,,eerste steen- 

legging” werd uiteengezet en hulde 
vwerd gebracht aan den ijver, het door- 
zettingsvermogen en het optimisme van 

de Zusters, die (het in deze oorlogs- 
Omatandigheden aandurven een nieuw 

schoolgebouw te doen neerzetten. Ten 

slotte wenschte mgr. een prettige va- 

Cantie aan leerkrachten en leerlingen, 

doch niet aan den bouwmeester ! 

Velen maakten gebruik van de ge- 
legenheid om ook een steen te leggen 

voor het gebouw,: waarin zijzelven 

binpenkort zullen werkeo. 

-- 

  

Luchtbeschermingsmaat- 
regelen, 

De ass.-resident van Kediri heeft 

Omtrent de luchtbeschermingsmaatre- 

gelen nog de navolgende mededeelin- 

gen verstrekt. Indien de toestand ,,lucht- 

gevaar aaowezig” intreedt, worden de 

daarvoor in aanmerkiog komende 

instanties telefonisch op de. hoogte 

gebracht. Zij, die bij luchtalarm dit 

bericht aan andere instanties, onder- 

nemingen enz. moeten doorgeven, wor- 

den verzocht om na ontvangst van het 

telefoon-bericht ,,luchtgevaar aanwe- 

zig” dit bericht ook “weer telefonisch 

aan dezelfde instanties enz, door te 
geven. . 

Na ontvangst daarvan mag echter 

niet van sirene- en kentongan-sigoalen 

gebruik gemaakt worden. 

Deze sigoalen uitsluitend 

gereserveerd blijven voor luchtalarm 

en einde luchtalarm. Voor het door- 

geven van het bericht ,,luchtgevaar 

aanwezig” aan dessa-hoofden kunnen 

de (assistent-) wedono's gebruik maken 

van hulpkrachten (ordonnansen). 

Ia de kotta Kediri zal de bekend- 
making 

plaats 

moeten 

vao aanwezig luchtgevaar 

hebben door het omroepen 

van dit bericht door politieagerten 

middels scheepsroepers. Ten 

overvloede wordt hier nog mede- 

gedeeld, dat in de kotta Kediri het 

luchtalarm bestaat uit het loeien vao 

de sirene (een op- en neergaande too3- 

hoogte, gedurende drie minuten en bet 

cindalarm door eea gelijktonig sirene- 

geluid gedurende drie minuten. 

Buiten de kotta Kediri bestaat het 

alarm uit het geven van vijfmaal ber- 

haald acbt siagea op de kentongan 

(met gelijke tusschenruimte, en heteinde 

alarm uit het geven van het vijfmaal 

herhaald oeloek-oeloek-sigoaal op de 
kentongan. 

RICHE THEATER. 
Heden en Zondag 26 October. 

De grootste film aller tijden : 

GONE WITH THE WIND” 

(Gejaagd door den Wind) 

Naar het beroemde boek van Mar- 

garet Mitchell, gespeeld door de sterren: 

Clark Gable — Vivien Leigh — Leslie 

Howard — Olivia de Havilland ea 
vele duizenden anderen. 

Deze prachtig gekleurde wonderfilm 

zal U worden getoond in haar origi- 

neele lengte zonder eenige coupures, 

zooals zij haar wereldpremitre beleefde, 

eo zal overal gedurende het heele 

jaar 1941 uitsluitend gaan tegen ver- 

hoogde prijzen. 

In verband met den speelduur Yan 

ruim 4 uren, zal slechts EEN - voor- 

atelling per avond worden gegeven. 

allen 

  

MAXIM THEATER. 

Nog heden en Zondag 26 October. 
Universal 

lijke muzikale lachfilm 

»BUCK PRIVATES" 

met het kostelijkste filmduo, dat ooit 
bestaan heeft Bude Abbott 

Costello, bijgestaan door het beroemde 

zang trio ,, The Andrews Sisters” e.v.a, 
Hoort en ziet, wat er gebeurt..... 

Als Bud Abbott & Lou Costello, het 

dat 

meer vroolijkheid en lachsalvo's zal 

teweegbrengen, dan ooit een komieken- 

paar heeft of zal kuaren doen... 

cen toeval De Militaire dienstplicht 

Moeten Vervullen . . . . terwijl ,, The 

Andrews Sisters” tal van andere 

schattige meisjes in de Cantine aan 

het werk worden gezet....! 

vuur van vroolijkheid,...! Een salvo 

van Songs en Swing.......! Een parade 

vao vlotte muziekoummer...! De eerste 

verrukkelijke Militaire Muzikale Come- 

die, welke ooit vertoond is geworden. 

verrukkelijke, dolvermake- 

en Lou 

Dieuwe humoristische filmpaar, 

door 

Een snel-   

  

  

In deze tijden wenscht men vroolijk- 
beid en deze kostelijke 

Comedie over de eerste lichting van 

Ubiversal- 

den nog wiet z00 lang in Amerika 

ingevoerden militieplicbt is daarvoor 

het aangewezen programma. Dit film- 

debuut van het origineele humoristi- 

sche duo“Bud Abbott & Lou Costello 

oogstte in Amerika z00'0 groot succes, 

dat de vertooningsduur van deze film 

io New York, zoowel als overal elders 

In de Vereenigde Staten met cenige 

weken moest worden geprolongeerd 

en over de geheele linie alle bestaande 

records van de laatste jaren heeft 

gebroken. Zelfs Charlie Cbaplin, de 

meester op het gebied van comedies, 

die meer dan wie ook ter wereld tot 

beoordeeling van 

is, maakt dit tweetal een complimeot 

comedies bevoegd 

over hun komisch talent. 

Politie - rapport. 

Mevrouw A S, 
pir doet aangifte 

goederen ter waa 

G TK, wonende te Blitar doet 
aangifte van vermissing van een bedrag 

aan contanten ad f 100—, 

wonende te Semam- 

van diefstal van lijf- 

rde van f 4.20.— 

T, wonende Pz 

diefstal van een ri'wiel ter waarde van 
f 8.—, hetwelk on de openbaren weg 

Malangstraat onbeheerd was geplaatst. 

ok doet aangifte van 

S, wonende te Dandangan doet aan. 

gifte van poging tot diefstal, middels 

ondergraving. 

M, wonende te Baloewerti doet 

aangifte van diefstal, middels onder- 

graving van lijfgoedereo ter waarde 

van f 3.60. 

H, wonende te Dandangan doet 

aangifte van diefstal, midde!s onder- 

graving, van een horloge ter waarde 

van f 1.50. 

H.J. W, wonende te Dandangan 
doet aangifte van diefstal van lijfgoe- 

deren ter waarde van f 4.50. 

Tegen A N T, wonende te Pakelan 

werd proces-verbaal opgemaakt terza- 

ke lichte mishandeling van H B T, 

wonende te Pakelan. 

   

  
  

  

Abonnements advertentie gereduceerd tariet. 
LOSSE ADVERTENTIEN BJ VOORUITBETALING 

24e Jaargang 

  

Zoojuist Ontvangen 
  

  

H. M.V. KOELKASTEN 
4 ft. 

6 ft. 

6 ft. de Luxe met Night Watch 

Zeer Iaag stroomverbruik 

BELEEF 

  

f 550.- 

f 620.- 

f 805.- 

100 WATT. 

AANBEVELEND 

N. V.N. van WINGEN 
DOHOSTRAAT 
  

(3 — KEDIRI 
an 

De Man, die Engelands 
»Vuurspuwer" bouwde, 

    

Bij bet opmaken van de balans 

den ,,Slag om 

werd de naam van een grddt man 

vergeten: Reginald Joseph Mitchell, 

den ontwerper van de ,,Spitfire”" 

van Engeland” 

»Zij hebben me gezegd, dat bet in 

Juni wel afgeloopeo zal zijn....” 

De echtelieden kijken elkaar aan, de 

VrOUW met cogen vol liefdeeo angstj 

zij is op dit moment nog niet in staat 

de ontzettende beteekenis te begrijpen 

van deze rustige woorden van den mav, 

die een gelukkig huwelijksleven van 

twintig jaar met baar deelde.... 

nla Juni”, gaat bij somber voort. 

»Mijn laatste vliegtuig is klaar, maar 

ik heb nog z00veel werk te doen en 

nu heb ik nog maar twee maanden 

den tijd”. Kalm, bijna gevoelloos her- 

haalt Joseph Mitchell de uitspraak van 

de koapste doktoren in heel Engeland. 
»Maar kunnen wij dan niets meer 
doen ?” vraagt zija vrouw huiverend. 

»Er moet toch nog een middel zijo. 

  

De door ondraaglijke pijnen gekwel- 

de man schijot haar nauwelijks te hoo- 
ren, 

nila Weenen woont de grootste kan- 
kerspecialist van de wereld” zegt hij.   

»A'ls je met me meewilt gaan, kind, 

Vlieg ik naar hem toe”. 

»Met je willen meegaan”, antwoord 
zija vrouw, .natuurljk ga ik met je 
mee”, 

»Bel dan Dr. Freurd in Weeaen op, 

z0odat ik onmiddellijk een afspraak 

met hem kan maken. Het is mijo laatate 
kans..... 3 

Zij bleven een maand in Weenen. 

  

Daar moest Reginald Mitcbe!! bet 
laatsteen onberroepelijke oordee! hoo- 
en: ,U kan geen hulp meerbaten..,” 

  

En Mitchell ging terug naar Enge- 
land, hj wilde ia eeo vreemd land 
sterven. Op Zondag, 6 Juni 1937 zat 
hij voor het 

zijn huis te Soutbampton ea wachtte 

op den dood. En op Vrijdag den elidea 
stierf op twee#nveertigjarigen leeftijd 

die de 

   

laatst in deo tuid van 

de grootste vliegtuigbouwer, 

wereld ooit gekend heefr 

Reginald Mitchell heeft meer voor 
de lucbtvaart en het Britsche meester- 
schap in de lucht gedaan dan wie ook. 
Zijo grootste werk leverde hij, terwiji 
bij op den dood wachtte. Tijdens ziin 
vreeselijke ziekte, die vier jaar duurde, 

ootwierp bij het wapen, waarmee in 1940 

VENDU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS 

J.G.W DEKKERS — Teleftoon 250 
  Ami 

VENDUTIE 

Op Zaterdag, 1 November 19AI te» buize van den WelEd. 

Heer W. H. DGHNE, Tuinemploye. 

bij s. £ LESTARIE KERTOSONO. 3 
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RICHE ThHEATER — 
  

      

Heden Avond 25 Oct. 

Spannend van begin tot eind! 

(verlengd met 1 dag.) 
Vanwege het enorme succes van Tae Wonderfilm 

» GONE WITH THE WIND” 
(Gejaagd door den Wiad.) 

  

t/m Maandag 27 Oct. 

In verband met dea tijdsduur van ruim 4 uren, wordt slechts &&a voorstelling per avond gegeven, 
tw, om 8 uur ».m. met een pauze van 10 minuten. 

Bespreekt tijdig uw plaatsen! Gelegenheid tot plaatsbespreking iederen dag a/h loket of wel 
telefonisch 176. tegzo een vergoeding van 10 cent per plaats 

ATTENTIE! Matinee Zondagmorgen 26 Oxt. 
nlet voor Kinderes ben 

Dinsdag 28 en Woensdag 29 Oct. 
MI EtrOo's machtig en grootsch opgezette f:lm - drama 

»sSIRANGE CARGO" 
Met CLARK GABLE — JOAN CRAWFORD — PETER LORRE — IAN HUNTER e.v.a. 
Een machtig en boeiend verhaal van 9 verdoemde mannen en een slechte vrouw. 

Eeo film om nimmer te vergeten !! 

en 17 jaar. 

1 
(Vreemde Ballast) 

  

  

V ooraf! Het 

Attentie 

    
  

Maandag 27 

MAXIM THEATER 
Vaoaf Heden 25 

Ubiversal's ongeevenaardz en kostelijkste film Comedie 

  

e.v.a. 

Voor alle leeftiiden. 

Komt dit zien! 

en Zondag' 26 

UCK PRIVATES” 
Met de beroemde komieken BUD ABBOTT en Loe COSTELLO, bijgestaan door her bekende 

zang-trio , ANDREWS SISTERS” 
Een snelvuur van vroolijkheid! Een salvo van Songs en Swing. 
Een parade van vlotte muzieknummers ! 
De ezrste verrukkelijke Militaire Muzikale Comedie, welke ooit vertoond is geworden. 
Op alle plaatsen waar deze film reeds vertoond is geworden, mocht zij geweldige successen borken 

laatste wereldoieuws ! 
Zaterdagmiddag 4.30 u. 
Zondagmorgen Matinee 

. 

“4 

en Dinsdag 28 Oct. 
Universat's meest sensationeele en buitengewoon spannende film 

Ea »GIVE US WINGS” aa 
Met WALLACE FORD — ANNE GWYNNE — DEAD END KIDS en .LITTLE TOUGH GUY'S”. 

Eea film over de opwisderde avonturen van jonge helden der lucht. 

  

  

de ,Slag om Eageland” 

werd. De ,Spitfire” 

gewonnen 
een eenpersoons- 

vliegtuig —nakomeling van de beroem- 

de ,,Schneider-Cup” racevliegtuigen van 

1927, 1929 en 1931 —was het snelste 

militaire vliegtuig ter wereld, toen de 

Royal Air Force io '40 den strijd met 

het Luftwaffe aanbond om het meester- 

schap in de lucbt. ... 

De resultaten van den eersten lucht- 

slag in de geschiedenis zija als volgt 

officicel vastgelegd in het laatste hoofd- 

stuk van bet nog niet z00 lang geleden 

verschesen boek: ,,The Battle of 

Britain”. 
»Tusschen 8 Augustus en 31 Octc- 

ber werden bij daglicht 2375 Duitsche 

Vliegtuigeo veroietigd. Dit was de Slag 

om Engeland in bet jaar 1940. Latere 

gascbiedschrijvers zullen de resultaten 

van dezen slag vergelijken met de 

Marathor, Trafalgar en 

aas de Marne”. 

slagen van 

Es de naam van Reginald Joseph 

Mitchell — den man, die bet vliegtuig 

dat Groot Brittanni# redde ontwierp, — 

werd zelfs niet gevoemd in bet hui- 

veringwekkende verhaal van avontuur 

en overwianing. Zijn naam is practisch 

onbekend aan de overgroote meerder- 

heid Terwijl 

iedereen weer, wat bet woord ,Spit- 

van zijo tijdgenooteo. 

fire” beteekent, hebben de meeste 
mannen en vrouwen nog nooit gehoord 

van den man die dit vliegtuig ontwierp. 

Reginald Joseph Mitchell werd op 

20 Mei 1875 geboren in een district 

het graafschap Staffords-hire, 

Talk-o'-tb'-Hill geheeten (bij Hanley), 

waar 

van 

ziin vader onderwijzer was. 
Spoedig na de geboorte van Reginald 

verhuisde de familie echter naar Nor- 

macot, waar de jongen het grootste 

deel vao zijo jeugd doorbracht. 

In Normacot ontdekte de vader voor 

het eerst welke talenten in zijn zoon 

sluimerden. In de eerste jaren van deze 

ceuw, toen auto's pog wantrouwend 

werden bekeken, vervaardigde de kleine 

jongen al vliegtuigmodellen — zware 
houten stukken speelgoed, waarvoor 

zijo familie en vriendjes groote belang- 

stelling koesterden. 

kleine draaibank in zijo slaapkamer, de 

Hij plaatste een 

ruwe vliegtuigmoddellen werden licbter 

en sterker, totdat zij tenslotte voor 

de verbaasde verzamelde toeschouwers 

boven bet speelterrein van bet stadje 

zweefden. 

Toen Reginald van de middeibare 

school kwam, deed zijn vader hem in 

,de leer bij een firma, die locomotieven   

bouwde. Hier maakte hij een barden 

tijd door, hij begon aan de draaibank 

en het duurde geruimen tijd, voordat 

bij in de teekenkamer geplaatst werd. 

Reginald hield er niet van zich te 

vertoonen met vuile handen en Ineen 

blauwe overall, maar zija vader was 

van meening, dat bij zoowel practisch 

alstheoretisch geschoold moest worden, 

Ea het was juist deze practische ken- 

nis van de werktuigbouwkunde — 

het vermogen om &n met zijn handen 

&n met zija hoofd te werken — die 

grondslag van Mitchell's 

succesals ootwerper zou blijken te zijn. 

later de 

Hij volgde cursusseo aan de plaat- 

selijke technische scholen, in teekenen, 

mechanica en wiskunde en solliciteerde 

tenslotte in 1917 bij de Supermarine 

Aviation Works — later de Vickers- 

Supermarine Works — te Southamptoo. 

Reginald had succes met zijn sollicitatie, 

hij werd aangenomen bij deze thans 

beroemde vliegtuigfabriek, die toen nog 

slecbts vijf jaar bestond. 

Driejaar later — op vijf - en - twin- 

leeftijjid — werd hij be- 

noemd tot hoofdingenieur en ontwer- 

per bij dezelfde firma en spoedig daarna 

won hij, bij een door het Ministerie 

van Luchtvaart uitgeschreveo prijs- 

den tweeden prijs voor het 

Ootwerp van een watervliegtuig. 

tig -jarigen 

vraag, 

Hierna legde hij zich voornamelijk 

toe op het ontwerpen van water- 

vliegtuigen. Hij behoorde tot de en- 

kelingeo, die destijds reeds de supe- 

rioriteit van den eendekker boven den 

tweedekker inzagen. 

lo 1925 hoorden de luchtvaartdes- 

kuodigen geheele 

telkens den naam van Regioald Mit- 

over de wereld 

Chell, den ontwerper van het water- 

vliegtuig ,,Sea Eagle, dat den eersten 

marine-luchtdienst onderbield tusschen 

cilanden. 

In 1922 won het watervliegtuig ,Sea 

Southampton en de Kanaal- 

Lioo” den wedstrijd om de Schneider- 

Cup te Napels. 

Mitchell's volgeode product was een 

Opmerkelijke machine, de zgo. ,S4.” - 

gebouwd in opdracht van hee Minis- 

terie van Luchtvaart. Bij den bouw 

van dit vliegtuig werd in alle opzich- 

ten gebroken met de bestaande ont- 

werpen van Engelsche wedstrijdma- 

chines. Met een snelheid van 364 km. 
per uur verbrak het alle bestaande 

records. De uitkomsten werdenstreng 

geheim gehouden. 

Daarna volgden in 1927, 1929 en 

1931 zjjo drie groote successen, toen   

de ,Schneider- Cup” door Begeland 

werd gewonneo, Hj vervaardigde de 

nS5", welk vliegtuig in 1927 te Venetig 

de Italianen tot verbazing en bewon- 

dering bracht door een gemiddelde 

snelheid van 453 km. per uur te behaleo, 

Vanaf dien dag heeft Groot Brittaonit 

het snelheidsmeesterschap in de lucht 

nimmermeer verloreo. 

In dien tijd waren slechts de Ita- 

lianen in staat om de Britsche lucht- 

snelheden te benaderen. De Scbneider- 
Cup-race over de Solent in 1929 

tusschen Engeland en Italie werd door 

Mitcbel's watervliegtuig ,,S5” ge- 
Wonnen van een uitgezocbt team Ita- 

liaansche vliegtuigeo, bemand met de 

beste piloten. 

In 1931 won zijn ,,S6” de Schneider- 

Cup voor de derde maal en bracht 

deze trophee daardoor voor goed in 

Britsche handeo. De bij deze race be- 

haalde recordsneiheid bedroeg 652 km. 

per uur. Voor deze laatste race was 

door de pers veel propaganda onder 

de Italianen gemaakt, doch deze kwa- 

men niet naar Eageland, zoodat de 

drie Supermarines een , fly - over” 

hadden. 

Pas toen zijn machine, geheel ge- 

reed voor den wedstrijd den avond 

voor de laatste Schneider - Cup - race 

veilig opgeborgen stond in de hangar, 

zei Mitchell vol overtuiging: ,Wij 

zijn er volkomen zeker van, dat ons 

Vliegtuig het snelste ter wereld is.” 

Al deze Schneider - Cup - winvaars 

Verwierven later wereldrecords. Zoo 

vestigde bv. de Vickers Supermarine 

»S6” in 1929 een nieuw srelbeidsrecord 
van meer dan 650km. per uur. Door 

deze opvallende successen werden de 

EBogelsche machines beroemd om hun 

svelheid en betrouwbaarheid, 

Mitchell ootwierp eveneens de vier 

»Soutbampton” -macbines, die — be- 

stuurd door mannen van de Royal 

Air Force — een vlucbt van 44,300 km. 

maakten van Engeland naar Singapore 

en vervolgens de Australische kust, 

met hetdoel het Britsche prestige over 

de wereld uit te dragen. 

Pas in 1932 werden de groote dien- 

step, welke Mitchell aan de Britsche 

luchtvaart heeft bewezen, beloond door 
de toekenning van een ,,C.B.E in de 

New Year Honours List. 

Naast zijo genialiteit als vliegtuig- 

Ontwerper heeft ook bet karakter van 

dezen grooten man bijgedragen tot 

zijn markant succes. Hij was een een- 

voudig, zelfs nederig menscb, die pu- 

bliciteit in elken vorm haatte. Wanneer 

bij in het publiek een rede hield, 

vergat bij oimmer hulde te brengen 

aan zijn teekenaars en arbeiders, die 

zijo idiee#n zoo nauwgezet uitvoerden. 

Zijn grootste bezorgdheid gold de 

veiligheid van de iovliegers, die met 

inzet zijn geestes- 

kinderen op de proef stelden. 
Aan den vooravond van een belang- 

rijke proefvlucht groeide deze bezorgd- 

heid vaak tot een obsessie. Dan liep 

hij rusteloos heenen weer bij de werk- 

banker, waar de laatste hand aan de 

van hun leven 

onderdeelen werd gelegd, en zwierf 

uren door de straten van Southamp- 
too. 

Er moest immers risico worden ge- 

nomen met ovbekende effectea van 
hooge belastingen ten gevolge van de 

buitengewone sneldeden. 

In dien tijd, toeo er vee! gesproken 

werd over de zware lasten, verbonden 

aan de productie van een wedstrijd- 

Vliegtuig alleen ter wille van de presti- 

gz-vermeerdering, Mitcheil's 

planoen den tijd ver vooruit. Reeds in 

1935 wisten deskundigeo, dater sprake 

was van een nieuwen oorlog, van den 

grooter strijd om de heerschappij in de 

lucbt. 

Door de ruime ervariag, opgedaan 

bij de wedstrijdea om de Schoeider- 

Cup, was Mitchell in staat zijn mees- 

terwerk, de ,,Spiffire” te vervaardigen. 

waren 

Toen hij met zija groote succes begon, 

bevond bij zichreeds in den greep van 

de fatale ziekte, die hem naar bet graf 

z0u voeren en wist hij dat er geen tijd 

te verhezen was, indien hij de Britsche 

Vliegers dit meesterliike wapen nog 

voor zija dood io banden wilde geven. 

Io zijo pogen om een super-vliegtuig 

te produceeren, dat in staat zou zijn 

Eogelands vijanden te verslaan, werd 

bij gesteund door de liefde en toewij- 

ding van zija vrouw. Zij verpleegde 

hem, moedigde hemaan en hielp hem 

waar zij koo. De noodlottige aard van 

zijo ziekte was bem volkomen duide- 

lijk, doch hij werkte er des te harder 

| om. Toen zija toestand verergerde en 

bij steeds zwakker begon te wordeo, 

kwamen. de technici vav de Vickers- 

Supermarine aan zijn ziekbed om de 

verschillende moeilijkheden te bespre- 

ken. 
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Reginald Mitchell was reeds ster- 
vende, lang voordat hij het ontwerp 

van de Spitfire voltooide. In.dit laatste 

werkstuk, dat hij voor zijn land ver- 

vaardigde, bereikte hij een grootheid 

en een zelfopoffering, die men zelden 

Hoe belangrijk zijo aandeel 

io den ,,Slag,om Engeland”, die drie 

jaar na zijn dood plaatsvond, was, is 

cea kwestie, die door de geschiedschrij- 

vers zal moeten worden uitgemaakt: 

wij moeten Mitchell echter op zijo minst 

een plaats geven onder de ,,weinigen”, 

aan wie het geheele Imperium zooveel 

verschuldigd is”. 

Een dankbaar vaderland schonk den 

Hertog van Wellington 400.000 pond 

sterling en overlaadde hem met zoo- 

aantreft. 

veel eer als maar eenigszins mogelijk 

was. 

Lord Nelson heeft zija Trafalgar 
Sguare, terwijl tevens voor hem het 
meest beroemde monument in Londen 
werd opgericht. Want zoowel Welling- 
ton a's Nelson behoedde Eogeland 
voor een inval hetgecn zeker een 
groote verdiende genoemd mag worden. 

Evo z00/zal dan ongetwijfeld in de 
toekomst .,,ergens in Engeland” ook 
een standbeeld worden opgericht voor 
Reginald Joseph Mitchell, die den 
Engelscheo een wapen gaf om naast 
de Hurricanes te strijden eo bet vader- 
land te redden in het moeilijkste uur 
van zijo geschiedenis. 

(Vit de .Java Expres".) 

  

De onthullingen 
van Valtin. 

Geen boek voor politiek 
onmondigen. 

Wat Krebs-Valtin ons 
duidelijk maakt. 

Het boek van Valtin laat ons van 
de ,unconguerable soul” alleen zien 
dat ze met een olifantenhuid omkleed 
scheen te zijo, en dat ze niet te ver- 

Overen was voor rede en moraal, dan 

nadat de bezitter van die ziel in de 
handen der nazi's was geraakt, dank 

zij de misdadigheid van de leiders 
van bet ondergrondsche werk zijaer 

partij. Toen dat 
gebeurd was, en 

toen zija vrouwen 

zijo kind, eveneens 

door de onverant- 

wijze 

Cultuur - spie- 

gel van 

J. de Kadt 

woordelijke 

  

   

    
    
  

Schrijt-,   
Levert versche volle melk. 

Karnemelk, Yoghurt, 
Room en Slagroom 

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

ter plaatse 

  

CARIBONUM producten, z. a. 

Scbrijfmachinelinten in alle breedten, 

vulpen- en stempelinkten, 
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Prima kwaliteit. 

Beleefd aanbevelend 
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waarop men in die kringen met men- 

schen omsprong, door de nazi's wer- 

den weggenomen, en toen tensiotte 

de heer Valtin zelf het slachtoffer van 

onderlinge ruzies en ,zuiveringen” 

dreigde te worden, toen zocht Valtin 

een ander bestaan, vluchtte naar de 

Vereenigde Stateo, en werd zich 
bewust van de handelswaarde der 
Onthullingsliteratuur. 

Zelfde neutralitelt. 
Van eenige verandering in menta- 

liteit is in dit boek echter niets te 
merken. ,De partij is mij alles: buiten 
de partij is geen leven” — dat is de 

formule waarmee Valtin tot vlak voor 
het eind, alle ionerlijke aarzelingen 

overwint. En eerst als die partij hem. 

tzeif te na komt, gaat zija 2lel sprekeo! 

Overigens heeft Valtio zelf met zijo 

partj angeveer geen contact, doch 
allean met de illegale afdeeling ervan, 

die buiten alle werkelijkheid staat, in 
cen afgesloten gangster-milieu, 

Men zal opmerken dat de mentali- 

teit ia dat milieu nochi van die der 
nazi's, noch van die der beroepsmis- 
dadigers verschilt, al zal men bij de 

beroepsmisdadigers een voorkeur voor 
vreedzame wegen vindeo, terwijl deze 
politieke misdadigers op bet standpunt 

staan dat de waarde van cen actie 
€u van een politiek bepaald worden 

door de hoeveelheid geweld die men 
er bij gebruiken kan. 

Ben staking is waardeloos als er 

geen relletjes kunnen worden vastge- 

koppeld aan dien loonstrijd. Of de 
staking daardoor juist verloren gaat, 

doet er niet toe: integendeel, een 

vreedzame oplossing die de arbeiders 
verder brengt is wnardeloos. Waarde 

heeft alleen wet storten van bloed, 
want daardoor wordt de totale som 
van haat en verbittering grooter, en 

dus de kans op ,,revolutie”. 

Voor z00ver het zulke dingen laat 

wltkomen is het boek van Vaitin van 
cen zekere onthullende waarde, als 

men bij al die ontmaskeriogen maar 

Diet vergeet, dat ook de auteur ont- 

maskerd moet worden. 
Maar de kans is groot, dat bet 

beck toch op sommige punten een 
heel verkeerdea indruk acbterlaat. 
Wie deze verhalen leest en verder 
politiek ongeschoold is, krfjgt name- 
Igk heel sterk den indruk van de 

alomtegenwoordigheid, de maeht en 
den geweldigen invloed van de com- 

munistische loternationale. Valtin es 
zija vrienden zouden, als men die 

verhaaltjes geloofde, alle zee#o be- 

heerscht, alle stakingen geleid en de 
hand gebad hebben in alle gebeurte- 
nissen vAn cenig belang in alle we- 
relddeelen. 

Overdrijvlng. 

Dit nu is gewone opschepperij van 

ditsoort vagebonden, dat, betaaid door 

de Komintern, er op uit trekt om 

heibel te maken, en dat nu deo brood- 

heer rapport moet uitbrengen van 

z00veel gesiaagde heibelzaken. Daarbij 
wordt dan alles wat spontaan uit 

ondraaglijke toestanden ontstaao was, 

san de verdieasten van den agent 

toegeschreven: en alies wordt bovea- 

dien met eenige bonderden procenten 

verhoogd. 

Vermoedelijk heeft Vaitin, segaitijd 
bevangen door dewelide mentalitett, 
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“ vul dan bovenstaan 
Kedata Aha et ate kai 

gemeend dat hij zijo nieuwen brood- 

heer, het lezend publiek, op dezelfde 

Wwijze moest bedienen, en dat hij ook 

nu z0oveel mogelijk rapporten van 

z0oveel mogelijk ondernemingen moest 

uitbrengen, waarbij iedere onderneming 

weer z00 geweldig mogelijk moest 

worden voorgesteld. Dat die rapporten 

valsch of overdreven zijn, doet minder 

ter zake. 

De voorstelling. 

Allerlei gebeurtenissen waarmee de 

communisten op z'o hoogst iets te 

maken hebben gebad, omdat ook wel 

cen paar communisten bij de deelne- 

mers waren, worden voorgesteld als 

veroorzaakt door agenten van de 

Komintern. De staking van de Brit- 

sche oorlogsmarine bij lavorgordon, 

een loonstaking van matrozen die het 

«God save the King” zongen, en die 

geen seconde van plan waren verder 

te gaan dan cen proteststaking, moet 

natuurlijk toch ook een beetje com- 

munistisch gekleurd worden, al durft 

de scbrijver hier niet zoover gaan te 

Vertellen, dat het zijn werk, of dat van 

zja kornuiten was. Maar als de ge- 

delegeerden naar hun schepen terug- 

gaan, dan ,zingen eokelen .,De Roode 

Viag”, cen communistisch strijdlied”, 

scbrijft Valtio, blijkbaar niet wetend, 

dat ,De Roode Viag”, het liedje op 

de wijze van .O Tannenbaum", cen 

1 liedje is dat door Britsche socialisten 

van alle schakeeringen gezongen werd, 

het minst nog door de communisteo, 

die het te ,reformistisch” vonden. Maar 
overigens, welk een bewijs voor invloed 

op de grootste oorlogsvloot ter wereld, 

als er werkelijk cens een paar zeelieden 

xiju die cen communistisch liedje zingen. 

Dat onze auteur acbter de actie van 

»De Zeven Provincitn” heeft gezeten, 

daar kon men dus van op aan: hij 
heeft de agitators opgeleid, die vier 

maanden later den boelaan bet rollen 

brachten! En natuurlijik hadden de 

communisten, onder leiding van Valtio, 

Ook het leeuwen-aandeel in de haven- 
staking in de Rotterdamsche haven, 

ea in de zeeliedenstaking, waardoor 

de ,Rotterdam”' gedwongen werd naar 
de haven terug te keeren. Men deed 

dit, verklaart Valtin, om te bewijzen 

dat de communisten in staat waren de 

verbindingen tusschen Nederland en 

zijo kolonita lam te leggen.... daarom 

koos men blijkbaar een boot van de 

Holland-Amerika-Lijo ! 

Het bljjkt bij dit verbaal dat Valtin, 

die beweert de staking geleid te heb- 

ben, niets van de organisatorische ver- 

houdingen in de Nederlandsche havens 

weet. 

Worat vervoigd.   
  

NIEUWE WITGAYE of HERORUK yan J. B. WOLIER"S 
UITG. Mi, BATAVIA. 
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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. 

  

    
  

  

  

PROTESTANTSCKHE KERK. 

Hollandsche Kerkdiensten. 

    

Maleische Kerkdiensten. 

H. B. Matulessy. 

  

OOST - JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEN 

lederen Zondag, 9 uur v.m. 

Te Kediri (Baloewertistraat), Blitar, 
Toeloengagoeng, Ngandjoek, ea, te 

Paree 7.30 uuro.m, 

  

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Zondag. 

le H. Mis 6 uur v. m. 

2e H. Mis 7.30 uur v.m. 

Lof 5.30 uur am. 
6 uuc v. m. Stille H. Mis 

7.30 uur v. m.  Hoogmis 

5.30 uur n. mw. Lof 

Onderricht Kath. Javanea 6 uur n.m. 

te Kediri 

te Blitar 

  

TENG HONG TJIANG 
VENDUHOUDER — COMMISSIONNAIR 

MEUBELMAKER 

TRANSPORT — ONDERNEMING 

KEDIRI — Klentengstraat 68 — Telef. No. 107 

Adres voor: 
Moderne en anticke meubels. 

Staalmeubels 

chroomd of gelakt. 

Tweedehandsche meubels 

Emballeeren en transporteeren. 

en ledikanten ver- 

een mooie tennisbaan voor Dinsdag 

Woensdag en Zaterdag, gelegen 

achter Spelpersdrukkerij p.m. 

f 6,— 

BAAT HET OM 
DRUKWERK ? 

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

goedkooper. 
Vraagt offerte bij de Ked. 

Snelpersdrukkeri) ! 

U verbindt zich 
tot niets! 
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LUCHTBE 
Beveiligt U tijdig!! 

Wij leveren : 

CHERMING, 

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

RESIDENTIE APOTHEEK KEDIRI 
TELEFOON No. 

   



  

Buitenste defensielinie van Moskou zou 
zijn - doorboord 3 Russen melden 

wederom samentrekken van 
nieuwe Duitsche eenheden. 

  

Londen, 23 October (Reuter). Een 
Duitsch communigu& beweert dat de 
buitenste verdedigingswerken van Mos- 

kou uit het Zuidwesten en Westen zija 

doorboord. Het verzekert, dat een 

»speerpunt” een plaats heeft bereikt, 

welke 60 K.M. van Moskou gelegen is. 

Londen, 23 October (Reuter). Het 

Russische nieuwsagentschap Tass meldt, 

dat de vijand, die een nieuwe poging 

deed om bet Moskou-front te door- 

boren, in de nabijbeid van Mojaisk 

en Malo-Yaroslavetz versche eenheden 
heeft samengetrokken. 

Kalinin thans heroverd? 

Londen, 23 October (U. P.). Radio- 

Moskou meldt: ,,De Duitschers con- 

centreeren alle pogingen om in de 

richting van Mojaisk en in den Zuide- 

lijken sector door te dringen, doch de 

vijand slaagde er niet in onze verde- 

digingslinie te doorboren. 

Gistereo brachten onze eenheden 

tijdens hevige gevecbten aanvallen 

van de Duitsche iofanterie en tanks 
tot staan. In de richting van Malo-   

Varoslavetz leed de vijand 

Onze infanterie, gesteund 

door artillerie, drong de stad ,,K” 

binnen, en dwong den vijand terug te 

trekken. De straten liggen vol lijken 

van door de artillerie gedoode fascisten. 

zware 

verliezen. 

Io het Stalioo-district is de situatie 

De strijjid rondom 

Stalino om het bezit van het Donetz- 

bekken wordt elken dag heviger. De 

Duitsche verliezen zijn zeer zwaar. 

Eenheden van bet Roode leger bieden 

verwoeden tegenstand en geen punt 

wordt zonder strijd ontruimd, 

Radio-Moskou oothulde, dat Stalin 

en president Kalinin io het Kremlin 

blijven. 

zeer gespannen. 

Hevig offensief tegen Krim. 

Londen, 23 Oct. (Reuter). Volgeos 

Radio - Moskou zetten de Duitschers 

den afgeloopen nacht eenhevig offensief 

in tegen de toegangen tot de Krim, 

waar thans verwoede gevechten gaande 

zijn. In een fase van dezen strijd werden 

5000 Duitschers en Roemenen gedood. 

  

Om onafhankelijke nicuws- 
voorziening. 

  

  

. Transactie in Reuter-aandeelen wekt 
beroering in Lagerhuis. 

  

Op regeeringscontrole 
aangedrongen, 

Londen, 22 Oct. (Reuter). ,Zijner 

Majesteits regeering is op de hoogte 

van deze onderhandelingen, doch ik 

kan hier momenteel geen verklaring 

afleggen”, aldus verklaarde heden de 

minister van Voorlichting, Brendan 

Brackeo in het Lagerhuis in antwoord 

op de vraag betreffende de financieele 

ContrOle over Reuter, 
Het onafhankelijke Lagerhuislid 

Clement Davies had gevraagd ,,of de 

voorgestelde van de belft 

van de uitgegeven aandeelen in Reu- 

ters Limited door de Press Associa- 

tion Limited aan de Newspaper Pro- 

prietors Limited als trustee voor de 

Londensche bladen in beschouwing is 

genomen in verband met het feit, dat 

Reuters voornaamste bron van over- 

zeesch vieuws voor de B.B.C. is en 

van Eogelsch en overzeesch nieuws 

voor Empire en Buiten!andsche nieuws- 

agentschappen en bladen en of in 

verband met dit feit en met bepaalde 

faciliteiten, welke Reuters geniet. Zij- 

ner Majesteits regeering beeft over- 

wogen de voortzetting van de levering 

van nieuws aan de B.B.C. en her 

verleenen van deze faciliteiten afhan- 

kelijk te stellen van de voorwaarde, 

dat de contrdle over Reuters in over- 

de Britsche be- 

langen en niet uitsluitend van de pers. 

Nadat minister Bracken bet eerder- 

genoemde antwoord had gegeven 

vroeg Davies: ,,Is Zijner Majesteits 

regeering van oordeel, dat het in het 

beste belang is van bet publiek 

(cheers) dat het vergaren en versprei- 

den van nieuws, het laatste vooral 

verkoop 

censtemming is met   door middel van de B.B,C., in haoden 

is van enkele Londensche 

tigenaren? (cheers). 

Minister Bracken antwoordde hier- 

Op: »lk geloof niet, dat wij thass op 

dit vraagstuk moetea vooruitloopen, 

daar wij zeer binnenkort een verga- 

dering zullen hebben, welke zal wor- 

den bijgewoond door alle betrokken 

partijen en ik zou niet gaarne in dit 

Huis iets zeggen, waardoor de rege- 

ling, die wij hopen te treffen, in ge- 

vaar z0u worden gebracht”. 

dagblad- 

De socialist Lees Smith vroeg hier- 

Op: nls het niet waar, dat de uitein- 
delijke beslissing t.a.v. dit vraagstuk 
morgen zal worden genomen en wil 
de minister stappen nemen omervoor 

te zorgen, dat geen definitieve beslis- 
sing wordt genomen voordat de re- 
geering het vraagstuk heeft overwo- 
gen?” (cheers). 

De minister antwoordde: ,,Ik geloof 
niet, dat gij gelijk hebt wanneer gij 

zegt, dat morgen een definitieve be- 
slissing zal worden genomeo. Ik geloof 

dat de Press Association in groote 
mate aandeelen heeft verkocht, doch 

de minister van Financitn en ik onder- 
bandelen thaps met vertegenwoordigers 
vaa de Newspaper Proprieties Asso- 
Ciation en de Press Association. Het 
zja vrij moeiliike onderhandelingen 
en ik meen, dat zij in gevaar zouden 
worden gebracht wanneer wij haar 
in bet Lagerbuis hbespraken. Doch ik 
geef bet Huis de verzekering, dat wij 

zja bezorgdbeid deelen en dat wij 

alles zullen doeo, wat in onze macht 

is om te voidoen aan hetgeen wij in 

het openbaar belang achten”. 

De liberaal sir Percy Harris vroeg: 
nBeseft de regeering dat dit agentschap 

thans vrijwel algebeele monopolie 

—. 

  

heeft voor het ontvangenen uitzeoden 

van njeuws? Het is in het openbaar 
belang, dat dit monopolie onder de 

een of andere openbare contrdle staat”. 

Bracken antwoordde: ,Zooals gij 

Ongetwijfeld weet heeft dit monopolie 

reeds zeer langen tijd bestaan. Reu- 

ters is voor 100”/, cigendom van de 

Press Association, De Press Associati- 

on is thans voorvemens de helft van 
haar aandeelen te verkoopen aan de 

Newspaper Proprietors Association 

of heeft dit reeds gedaan”. 

De conservatief Samuel Storey 

vroeg: ,ls bet niet juist dat de aan- 

deelen in dit agentschap in bet verle- 

den voor bet grootste deel in het 
bezit waren van de Press Association 

en dat wanneer de transactie doorgaat 

de Londensche dagblad-eigenaars niet 

alleen de helit van de aandeelen in 

Reuters zullen bezitten, doch ook door 
huone provinciale edities en geaffili- 

cerde bladen in belangrijke mate 

geinteresseerd zullen zijn in de Press 

Association? Is de mivister ervan op 

de hoogte, dat de trust, die men 

voornemens is op te richten in ver- 

band met de transictie, geen wezen- 

ljke bevoegdheden zal hebben, dat de 

trustee's geen aandeelen zullen bezit- 

ten, dat de trustee's ofschoon zij de 

directeuren zullen benoemen, degenen 

zullen moeten benoemen, die zijo 

aangewezen door de aandeelhouders 

en dat de trust “onherroepelijk is en 

daarin geen andere dagblad-belangen 

zju vertegeowoordigd?” (cheers). 

Bracken antwoordde: ,Ja, ik ben 

volkomen op de hoogte van al deze 

feiten en zij worden momenteel zogg- 

vuldig door Zijaer Majesteits regeering 

bestudeerd”. : 

De conservatief sir A. Southby 

vroeg: ,Zult gij, voordat iets wordt 

gedaao, waardoor de onafhankelijk- 

heid van Reuters zou worden aange- 

tast, het Huis de gelegenheid geven 

zija meening erover uit te sprekeo?” 

Minister Bracken antwoordde: 

nReuters is momenteel inderdaad een 

particulier bedrijf. De regeering is 

een belangrijke clifnte van Reuters, 

doch dat is de eenige invloed, welke 
de regeering kan uitoefenen, wanneer 

zij ten minste Reuters niet nationali- 

seert of een eigen nieuwsagentschap 

begint. Gij kunt zien, dat er zeer 

groote belangen op bet spel staan, 

doch ik deel Uw bezorgdheid over 

de toekomst van Reuters en de re- 

geering zal zeer zeker groote aandacht 

scheoken aan alle punten, die heden- 

ochtend ter sprake werden gebracht”. 

De Press Association was voor het 

overgroote deel in handen van onaf- $ 

hankelijke bladen van buiten Londen, 

hoewel een zeker aantal Londensche 

dagbladeigenaren een bepaald aantal 

aandeelen in de Association bezat. 

Er oefende niet &a enkele persoon 

of zelfs maar een kleine college vol- 

ledige contrdle over uit, doch kortge- 

leden wendde zich een aantal Lon. 

densche dagbladeigenaren tot de 

Associatie met het voorstel 507, der 

Reuter Ltd.-aandeelen over te nemen. 

Dat voorstel is door bezitters van 
aandeelen in de Press Association 

aangenomen, ea als aan deze trans- 

actie verder niets in den weg wordt 

gelegd, zal dat beteekenen, dat het 

genoemde percentage van Reuteraan- 

deelea onder contrOle zal komen van 

cen klein aantal mannea, die eenige 

Londensche dagbladen bezitten en 
leiden, welke dagbladen natuurlijk 

Engelschnationale dagbladen zija. Niet- 

temin mag ik zeggen, aldus, ging 

spr. voort dat dit een gevaarlijke 

toestand doet ontstaan””. 

Davies gaf als zijn meening, dat de 

Dieuwsvoorziening afkomstig behoorde 
te zija uit cen zuivere, onvertroebelde 

bron, en zij moeten boven alle ver- 

denking verheven zijo. (Cheers), 

»Wanoeer het vermogen”, aldus 
giog hij voort. ,om bet nieuws bij de 
bron aan te boren, het vervolgens te 
schiften en over de wereld te ver. 
spreiden in handen is van een kleine 
groep menschen, bestaat er groot   

gevaar, dat men op zijn miost kan 
zeggen, dat dat nieuws mogelijk ge- 
bezigd zou kunnep worden voor hei- 
melijke ,bijbedoelingen. Ik wil hiermede 
nlet suggereeren, dat de nieuwe cige- 
naren op een of andere wijze op dit 

oogenblik misbruik van hun macbt 
zullen maken, maar reeds louter het 
feit, dat de mogelijkheid daartoe be- 
staat, is er een, dat mij — hoe het 
ook zij—verohtrust eh waarsehijolijk 
ook het publiek zal verontrusten, dat 
ziju vertrouwen zal verliezen in de 
nauwgezetheid van het nieuws. 

Bovendien is er nog een bijzonder 
gevaar”, aldus Davies verder, ,,name- 
ljk doordat de B.B.C. een groot ge- 
deelte van haar buitenlandsch nieuws 
en ook dat uit het Britsche imperium 
van Reuter krijgt. Bea ieder vertrouwt 
op de nauwkeurigheid van Reuter. 
Mocht het echter gebeuren, dat er 
zich een publieke meening vormde, 
dat de oorsprong van het nieuws, 
voordat dit de B.B.C. bereikte, wel 
cens troebel zou kunnen zijo, daa 
zou zelfs het vertrouwen in de B.B.C. 
geschokt worden”. 

Davies zeide, dat hij zich niet kan 
Vereenigen met het denkbeeld, dat de 
regeering in deze zaak niet tusschen- 
beide kan komen. want het scbijot niet 
juist te veronderstellen, dat de regee- 
ring, die wel tusschenbeiden kan ko- 
men in gewone transacties, het niet 
z0u kunnen in een zaak van vitaal 
belang. IHj wees er met klem op, 
dat het voor den minister een .reden 
tot voldoening moest zijn, dat de 
leiding van Reuter geheel in handen 
is van menschen, die niet alleen op 
zichzelfs perfect zijo, doch die de 
gebeele wereld ook eerbied en ver- 
trouwen afdwingen. Het was verre 
van hem, den raad te geven, dat de 
regeering het toezicht over Reuter 
z0U Overnemen, waot dan zou op 
haar beurt weer de regeering onder 
verdenking kunven staan. Doch met 
nadruk wilde hij zeggen, dat er ,,ze- 
ker wel nog vandaag de dag een 
lichaam in het leven kon worden 
geroepen, geheel onafbankelijk van 
alle mogelijke trust, dat deze aandee- 
len onder zich zou houden—een col. 
lege, bestaande uit mannen, die z0o0o- 
wel in dit Huis als overal in het 
land in bet algemeen en in andere 
landeo, ja over de geheele wereld 
respect zouden afdwingen”. Davies 
hoopte, dat de regeering niet alleen 
onmiddellijk zou handelen, doch daar- 
bij blijk zou geven van haar vastbe- 
slotenheid te dezer zake, (Cheers). 

Op Clement Davies volgde als 
spreker Samuel Storey (concervatief), 
president van Reuter's Ltd. Hij begon 
met te zeggen: ,Ik heb geen finan- 
Ccieele belangen in deze vennootschap 
en ik geniet geen salaris voor mija 
werk als president”. Spreker zette dan 
Uiteen, dat zija oppositie tegen de 
voorstelllen, welke thans gedaan wareo, 
bieruit voortsproot, dat bij meende 
dat zij niet in bet nationaal belang 
waren. (Cheers). Dan vervolgde hi. 
»Wat zijo de feiten ? Eenige maanden 
geleden heeft de Newspaper Proprietors 
Association, welke een Vereeniging op, 
Commerieele basis van Londensche 
nieuwsbladan is, onder bedreiging van 
het aandoen van concurrentie de Press 
Association --een binneplandsch oieuws: 
agentschap. dat in: handen — er toe 
gedrongen, er in toe te stemmen de 
helft van het aandeelenkapitaal van 
Reuter's Limitedaan hen te verkoopen, 
Deze voorgestelde verkoop werd ver- 
ledea week goedgekeurd op een alge- 
meene vergadering van de Press Asso- 
ciation, doch de meerderheid was sterk 
beinvloed door die provinciale bladen, 
welkeaan Londensche dagbladen geaf- 
filieerd zijn. Het plan is, dat de koop 
morgen gesloten zal worden. Nu z0ou 
ik gaarne eenige woorden willen zeg- 
gen over hetgeen Reuter's voornaamste 
taak is. Die bestaat uit : 

le. nieuws te leverea — binnen- 
landsch nieuws en nieuws uit bet 
gebeele imperium en buitenlandsch 
bieuws — aan de dagbladen en nieuws-   

  

agentschappen overal in het Britsche 
wereldryk en in den vreemden : 

2e. nieuws uit het Britsche rijk, 

buitenlandsch nieuws en parlementaire 

berichten aan de B.B.C. 
voor haar binnenlandsche 

zeesche uitzendigen : 

3e. imperiaal en  buitenlandsch 
Dieuws te verstrekken aan de dag- 

bladen in Groot - Brittannit en lerland. 

Ik mag zeker wel als mijn meening 

zeggen, datom deze taak zonder fouten 
te volvoeren, de eigenaars en de lei- 
ding  onafhankeliik moeten zijo.” 
(Cheers). De leiding van Reuter zou 
cen uitgebreide ervaring moeten be- 
Titten en z00 representatief moeten 

zijo, dat er nimmer groepsbelangen 
in zouden kunsen domineeren, De 
tegenwoordige constructie van Reuter 
en de directie ervao hehben &€n ver- 
dienste, en wel dat alle aandeelen van 
Reuters Ltd. in handen zijn, of waren, 
van de Press Association, een codpera- 

tieve onderneming, welker aandeelen 
wijd-verspreid zijn. Wanneer de onder- 
havige verkoop tot stand zal zija ge- 
komen, zal deze 

al veranderen. 
»Het is waar”, z00 vervolgde Sto- 

rey, ,dat aan de voorgenomen trans- 

actie een voorstel gekoppeld is om een 
Reuter-trust te stichten, maar deze 

trust zou geen wezenlijke macht bezit- 
ten. De aandeelhouders zouden zich op 
elk willekeurig tijdstip van de trust 
kunneo ontdoen, eenvoudig door de 
vennootschap vrijwillig te liguideeren 
en er is geen enkele bepaling betref- 

fende de vertegenwoordiging van eenig 

ander helapg dan dat der nieuwsbla- 
den.” 

te leveren 

en over- 

toestand geheel en 

Storey vervolgd: ,, De Londensche 
nieuwsbladen. die door middel van de 
Newspaper Proprietors Association de 

helft zullea hebben van het uitgegeven 

aandeelenkapitaal van Reuter zullen 
ook, dodr middel van huo provinciale 
edities en door middel van de provin- 

Cciale nieuwsbladen, di& aan hen ver- 
bonden zijo, niet alleen de belft vaa 

het aantal aandeelen in Reuters Pers- 
bureau in buo bezit blijven houden, 
maar zij zullen ook 25 persent van 
de belangen van de Press Association, 
die voor de belft bij Reuters geinteres- 
seerd zal zija, blijveo houdeo. Zi 
zullen derhalve in een uiterst voor- 
deelige positie verkeeren en het zal 

dan op zijo minst mogelijk zijo — stel 

het niet erger dan dit — dat Reuters 
Agentschap particulier geexploiteerd 
zal worden om de speciale belangen 
van de Londensche bladen te dienen. 
De behoeften van eenige Londensche 
biaden behoeven niet noodzakelijk 
dezelfde te zija als die van — laat ons 
zeggeo — de provinciale bladen, noch 

zija zij identiek aan die van de behoeften 

der nieuwsdiensten van de B.B.C.of 
van de nieuwsagentschappen en bladen 

in het Britsche Rfjken in het buitenland." 

Voortgaande zeide Storey: ,,De 
politiek, die wij begonnen zijn door 
te voeren, is dat wij Londen wederom 
moeten maken tot het nieuwscentrum 
der wereld. Als het het nieuwsceotrum 
der wereld is en al het nieuws uit 
alle deelen der aarde bier binnenkomt, 
moeten wij in staat zijn aan de be- 
hoeften van al onze klanten te voldoen, 
volledig en  gelijkelijk, ongeacht 
of het Londensche of provinciale 
nieuwsbladen zijn, of zijin de Domi- 
nions dan wel in Britsch-Indi2 en of 
zij “in het - Britsche Rijk of in het 
buitenland verschijoen. Dat wij er in 
slagen, -zulks te doen, komt “door de 
telegrammen, die wij van alle deelen 
der aarde ontvangen.” 

Storey vervolgde : ,Het'is zeker niet 
in het nationaal belang, dat een ge- 
deeite van het dagbladbedrijf, in het 
bijzooder een deel, dat uit z00 weinige 
personen be. staat (cheers), in eea 
posiiie zou komen te verkeeren, dat 
het een domineerenden invloed uitoe- 
fent op een nationale instelling, die 
diensten van zulk een vitaal belang 
verricht als Reuter doet, en zulke fa- 
Ciliteiten zou genieten als Reuter ge- 
niet”, 

De minister van Voorlichting. Bren- 
dan Bracken, vroeg: , Wil Mr. Storey 
ons iets reggen omtrent die weinige 
personen? Ik zou gaarne willen, dat 
hij zich dasromtrent nader uitspreekt, 
omdat. het van groot belang is, wat 

| bij in gedachte heeft."
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