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STADSNIEUWS 

  

TUBERCULOSE - BESTRIJDING 
S5. C. V.T.) 

We mogen nooit tevreden zijn z00- 

lang bet sputum rog positif is. 

Banner taman 

  

Gemeente ontvangsten Juli '39 

Id de maand Juli heeft de Gemeente 

van: aandeel in de opbrengst van 

Landsmiddejen een bedrag van f8016— 

binnengekreger, van de passerwezens 

.£1585,36, van vermakelijkheidsbelasting 

f 1224,65 en nog andere kleinere be- 

drageos in bet totaa! cen b drag van 

£ 15944,80. 
Aan buitengewone diensten heeft de 

Gemeente f 606,81 ontvangen. De to- 

tale inkomsten van Jan, t/m Juni be- 

draagt f 105884,36, van Juli f16551,61, 

totaal generaal f 122435,97. 

Burgelijke stand van de Stads- 

gemeente van Kediri voor 

de maand Juli 1939. 

Nieuw aangekomen personen: 

O.O A. de Pierri, Soerabaja. 

WW.F.Cb. Damapolie, Djokja. 

AW. Augerstein Wed., “Sidoardig. 

J-A.M. Dutrieux, Soerabaja. 

C. van der Hoeven, Bandoeng. 

F.H. Groeoeveld, Malang. 

HJ. de Karter/Brugmar, — Soerabaja. 

D.L. Bowlogne, Heiloo. 

P.M,J. Cochius, Tijilatjap. 

H. Bausch, Salatiga. 

H.M. Sobas, Den Haag, 

H. Boer,” « Rodeo. 

Vertrokken personen: . 

'O.B. Thomson, , Soerabaja. 

J.H.H. Zijderveld, Malang. 

H. Dekker, Soerabaja. 

k. AJ.W. Beauchez, Soerabaja. 

Ir. W.N.K.G. Claasz, Bondowoso. 

ELG.O. Van Leeuwen 
Kocmayas, Malang. 

M,F.W. Fransz, Blitar. 

F.H. Ciaus, Soerabaja. 

W.C. Koning, Buitenzorg. 

J-Ch. Mayes, 'Toel. Agoeng. 

G.C. Laurens, Tegal. 

Ir. A, Nobbe, Modjokerto. 

A.W. wan der Hoff, Soerabaja. 

F.A. Wienbeck, Batavia. 

H.J.W. Wormer, Cheribon. 

CJ.F. Verboor, Tjilatjap. 

W. Macviile, Batavia. 

GJ.W. Heim. Blimbiag 

(Malang). 

Natuur-Hist. Vereeniging. 

4 @p Zoodag 20 Augysus a.s. zal 

b.g. vereeniging afd. Kediri een ex- 

cursie maken raar de Ooenoeng Keloet. 

Afscheid Heer Arismoenandar. 

Gisterenavood bad eeo bijeenkomst 

plaats in het B.P.K,. gebouw van de 

leden van The Kedirt English Club, 

de Pariaden «2 Surja- Wirawan, om de   

DINSDAG 15 AUGUSTUS 1939 

heer Arismoevardar gelegenheid te ge- 

ven, afscheid van de medeleden te ne- 

men. 
D2 hcer Hardasoemarto dankte hem 

namens de Inb. Fractie voor zijn me- 

dewerking bij de verkiezing van Wet- 

bouder in den Gemeenteraad, De heer 

Joesoef Modjo sprak nameos de cod- 

peratie Mamenang zija daok uit, zija 

s'ezds enthousiaste belangstelling, de 

ccdperatie bewezen. 

D: heer Simsoo namens de K.E.C., 

de heer Dr. 
dra, en de leiders van Surja-Wirawan 

uitten in gevoelvo!le woorden hua dank- 

baarheid uit, ea weoschten hem enfa- 

milie een prettige zeereis, eneen goed 

verblijf te Pangkalpisang. 

Ter berionering aao Kediri bood de 

heer Moentoro hem een schilderij, 

't belastingkantoor van 

Kodyat namens de Parin- 

voorstellende 

Kediri aan. 
Op al deze toespraken antwoordde 

de heer Arismoenandar, dat al zijn me- 

dewerkingen gebasseerd zijn op zijn 

plichtals medelid van ziju vereenigingen. 

Hij was erg aacgedaan en het viel hem 

zwaar Kediri te verlatev, 
Ook wij wenschen den Hzer Aris- 

moerandar en gelukkig 

leven op zijn nieuwe standplaats toe. 

familie een 

Mutalies. 

De overplaatsing van den Heer 

Fransz van Oengaran paar Kediri ging 
rizt door. Ook mej. Felix, die eerst- 

daags op Pekalongan werd benoemd, 

kreeg de mededeeling, dat haar over- 

plaatsing niet door ging. In de plaats 

van der Hzer Krasteil komt de heer 

Schonberr van Soerabaia. 

Besmettelijke ziekten, 

De lijst van besmettelijke ziekten van 

den Res. Arts alhier luidt : 
4 gevallen typbus abdomioalis te 

Bagor (Ngandjoek). 

1 geval te Tandjoeng Aoom (Ngan- 
djoek), 1 geval te Sambiredjo ea 1 
geval te Redjoso (Ngandjoek). 

2 gevallen paratyphus A te Tan- 
djoeng Asom, en 1 geval te Kerto- 

3070. 

1 geval bac. dysenterie te Blitar, 

Zwemvereeniging: De Haaien. 

1Ne vernemen, dat de zwemveree- 

viging: De Haaien te Soerabaja een 

verzoek bij de Gemeente alhizr heeft 

ingediend, om op een Zondag ia 

September eeo picnic met zwemwed- 

strijdemia bet Kedirische te mogen 

organiseeren. 

Hierbij hebben ze nog het verzoek, 

dat dan geenandere zwemmers in de 

bak mogen worden toegelateo. 

'Te oordeelen naar het groote aantal 
liefhebbers van de zwemsport a'hier 

zal dit laatste waarschijolijk op een 

weigering loopeo. 

Voetbalwedstrijd ten bate 
van J. Il. B. 

In October a.s. zal de Jong Islamiz- 
ten Bond te Semarang haar congres 

houden, en heeft het Hoofdbestuur aan 
alle afdeelingen de boodschap gegeven, 

om financieele steun te verleenen. 
Ook de J.I.B. van Kediri traeht 

aan die oproep geboor te geven, deor 
op Zaterdag a. s. op het Dohovedd 
een wesdstrijd te organiseeren tusschen 

v.v. Doho en Ps. H. W. waarbij de 

netto-opbrengst voor de volie 1009/5 

aan de j.1 B. zat wordeo afgedrageo. 

Momenteel is Doho de sterkste lah. 
wortbalvereeniging en uit de competi- 

tiewedstrijideo blijkt Ps. H. W. de 

sterkste club te zija van K.V.UL., z00- 
dat het een spannende match belooft 

te worden. 
Voor de voorverkoop van de kaar- 

tjes zorgen de padvinders van Natipij 
en de leden van de J. I.B. 

Opstelling Doho. 

Tjabjovo 

Moetamta Hadi 
Kadiro Harjono Doellah 

Takim Ngarman Dajat 
Tahal Noor 

@ 
Takim Moechlis 
Imam Ngoeloem Moehajin 

Soetrisoo Bakri Hamam 
Doel Dachlan 

Soeselo. 

RICHE THBATER. 
Offreert voor Diosdag 15 

ea Woensdag 16 Aug. '39 
Warner Bros daverende Comedie- 

romance 

»LOVE, HONOR AND BEHAVE" 
metiode cast: Priscilla Lane - Wayase 

Morris e.a. bekende stars. 
Een film van een lach en een traan- 

een film die U geheel doet meeleven 

met bet verbaal, en waarvan ge va 

afloop zeggen zult: 

nik bro bly dat ik deze film gerien 

heb.“ De vroolijkste, dolste, betoove- 

rendste liefdescomzdie van 1938 ,Bei 

Mir Bist Du Schdn" de 
graotste zang-sensatie van 

het jaar, voor het eerst op bet doek 

te hooren, Priscilla 

Lane, de snoeperige actrice uit ,Var- 

sity Show“. 

MAXIM THEATER, 
Offceert voor Woensdag 16 

en Donderdag 17 Aug. '39 
Sonora geweldige Film Schlager 

»DE KINDEREN vaa 
KAPITEIN GRANT“ 

naar het wereldbekesde en boeiende 

boek van Jules Verne met Y. Youriev— 
N, Tcherkassov — 1. Tchouvielev — 
M. Strelkova e.a, sterreo. 

Dzze film werd gemaakt raar &€a 
van Jules Verne's meest bekende boe- 
ken. Wie kent niet de avonturen van 

de kinderen van Kapiteia Graot, die 

op zoek naar hun vader heel Patago- 

pi& doorkruisen, op een practir jacht 

de ,Ducan" de stille Zuidzee afzoeken 
en tenslotte terecht komen op Austra- 

lis, Men reist met de Kiaoderen van 
Kapitein Grant door ceozame Pampa's, 

over hemelhooge bergen, waar zware 

matuurrampen en bedreigen, 

woeste Oceaneo en door dorre woes- 

tijsen. 

Deze buitengewoon goed opgezette 

en adembenemende film voldoet aas 

de hoogste verwachtingeo ! 

Een film van zeer groote waarde, 

die U beslist piet mag misseo. Prach- 
tige cpnamen, zooals erupties, soeeuw- 
stormen, en gevechten met wilde dte- 

gen komen in deze film voor. Reser- 
veer G&a avond voor deze ontegen- 

zeggelijk ,.daverende” fila en U zuit 
er geen spijt van bebben! 

VOLTA - THEATER, 
Offreert woer Diosdag, 15. Aug. 1930 

De 1004, sprekende en zingende 
“Chineesche film : 

nHet Noodiot van een aterice”, 

gzzongen door 

Over   neceche ,Siirtey Temple”, 

Ben film met een realistisch verbaal, 
dat Utot'in bet diepst van Um hart 
zal doeo ontroereo! Heo filmwerk, 
dat door iedereen.gezien moet worden.! 

Woensdag, 16 Augustus 1939. 

Het 2de tevens siotgedeelte van: 

12 Levende Schatten. 
Veel beter en spannender dan 'het 

cerste gedeelte! Mist dit dus iet. 

Politie nieuws 

Tegen S., wonende te Boeloesan 

werd preces-verbaal opgemaakt terza- 

ke diefstal van 1 st. suikerriet ter waar- 

de van £ 001 'ten nadeeie wan de sf. 
Mritjan. 

'Tegen K., wonende te Bandjarmlati 

werd proces-verbaal opgemaakt terza- 

ke diefstal 

waarde van f 0,03 ten nadeele van de 

sf. Mritjao. 

van 3 st. suikertiet ter 

S., wooende te Ngambak doet aan- 

gifte terzake oplichting aan contanten 

ad f 0,22'/, gepleegd door P., wonen- 

de te Karangnongko. 

In verband met mutatie voorkomen- 

de in het Gereraal Rapport van 7 

Augustus 1939 betreffende de diefstal 

van een portomonnaie inboudende aan 

Contanteo ad f 2,44 ten nadeele van 

J-. de L. de M. bleek bij onderzoek 

dat de diefstal gepleegd was door de 

scholier J.M, die bekende nog twee 

diefstalleo in het Gemeentelijke Zwem- 

bad te Koewak gepleegd te hebben   

22e Jaargang 

ten nadeele van K.K.B. en S. H. S., 
respectievelijk eea bedrag van f 2,32 

ea 4 £ 0,60. 

Door de Politie werd besiag ge- 
legd op2 valsche kwartjes bij N.K.S., 

wonende te Pakelan. 

O.A.S., wonende te Djagalanlor doet 

mangifte terzake verduistering van een 

rijwiel ter waarde van f 57,50 ge- 

pleegd door J.C., wonende te Modjo- 

roto. 

M., wonende te Singonegaran doet 
aangifte terzake diefstal van een por- 

temonnaie inhoudende aan contanten 

cen bedrag van f 10,195 en en gou- 
den oorknop ter waarde yan f 2,—. 

L.A.S., wonende te Pakelan doet 

aangilte terzake verduistering van en 

rijwiel ter waarde van f 38,— ge- 

pleegd T.L.K. wonende te Aloon- 

aloonstraat. 

L.A.S., wonende te Pakelan doet 
aangifte terzake verduistering van een 

rijwiel terwaarde van f 22,— gepleegd 

door J.M., wooende ts Bandjaran. 

O.K.H., wonende te Pakelan doet 

aangifte terzake diefstal van een rij- 

wiel ter waarde van f 7,50, dat voor 

de toko .Madioen” onbebeerd was 

geplaatst. 

  

in goede 

Tweedehandsehe Ratio s 
conditie! 

Zeer lage prijzen! 

»L YRA" 
Radio Goldberg 

Kediri-Tel. 
Hootdstraat 

70 

Philip-Erres G.E.C. Radio toestellen 

Westinghouse Koelkasten 

Kodak Smal Film Toestellen 

  

  

J.G.W. DEKKERS — 
aras: 

Transporteerten, 
Handel in   Met Loh Ling, bijgenaamd de Se 
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PHILIPS en ERRES RADIO WERKPLAATS 

REPARATIES VLUG en GOEDKOOP. 

VENDU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS. 

KEDIRI — 

Emballseren 
(Ook #0or Euraga en de buitengewesteo) 

Teleftoon 260. 

Nieuw- en 
Tweedehandsch Meubilair,   

#
 

 



  

  

— RICHE THEATER - 
Warner Bros daverende Comedie romance 

»Love honor and Behave 
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met de Hoofdesitolkera ve, MORRIS — PRISCILLA LANE — DICK FORAN esa! bekende atisten. 
Ontong Na de vroolijkste, dolste en betooverendste liefdescomedie van 1939. 

Bei Mir Bist Du Sch5da", de grootste zangsensatie van het jaar, voor het eerst op het doek 
te hooren en gezongen door de snoeperige actrice PRISCILLA LANB. 

Een film die U een genoeglijiken avond bezorgt ! 

Donderdag 17 t/m Zaterdag 19 Aus: 

Warner Bros groote musical rowa: 
met de allerbekoorlijkste filmdiva 
groote stars. 

Garden of 
MARGARET LINDSAY — JOHN PAYNE — PAT O'BRIEN e.a. 

Een prachtfilfu die U verrukken en boeien zal, met veel actie en humor, daos en zang! 
Hen grootsch opgezette weelderig gemonteerde muzikale Comedie-romance, die oud ea. jong doet 

amuseeren. 
Komt en Oordeelt. 

Kortom, eeo verrukkelijke amusementsfilm, die niemand voorbij mag laten gaan.. 

VOLGENDE WEEK: DANIELLE DARRIEUX in sKATIA" 

  

  

HEDENAVOND: Laatste yoga 

Sonora geweldige filmschlager 

MAXIM THEATER 
tellingen van 

AUREL — HARDY'S mooiste film 

  

.Fra a Diavolo” 
an IG en Donderdag 17 Aug.” 

.DE KINDEREN VAN KAPITEIN GRANT” 
Nan het wereldberoemde boek van JULES VERNE. Prachtige opnamen, zooals erupties, sneeuwstormen 

gevechten met wilde dieren komen 

daverende film en U 
in deze film voor. Reserveert €&a avopd voor deze ontegenzeggelijk 

zult er geen spijt vaa hebben! Laat vooral ook Uwe kinderen genieten van deze 

buitengewoon goede en adambenemende film ! 

Vrijidag 18 t/m Zondag 20 Aug. 
R.K.O. Radio dubbel-attractie programma. 

Als le ATTRACTIE noemen wij hier de indrukwekkende ,March of Time" film reportage : 

De mobilisatie van Frankrijk. 
.Rchter de Maginot Linle" 

Manav als 2e ATTRACTIE draait: De zeer belangwekkende Marive film ,Annapolis Salute" 

Uit Paree. 

Kinderfeest Paree. 
(Van een medewerker). 

Zaterdag j.l. was bet dan Kinder- 

feest te Paree. 

Voor mij was het wel de grootste 

verrassing, die ik bier in Indie heb 

medegemaakt. De met van groote 

kinderliefde getuigende zorgen waar- 

mede dit feest werd voorbereid blijken- 

de uit de honderden prijze, broodjes 

glazen limonade, bad een dendereod 

Kinderfeest, maar dan ook met groote 

K. ten gevolge. Voor de wilde jongens 

een vroolijke keuken met tallooze voor- 

raden kapot te gooien aardig opgesier- 

de potten een werpspel voor de meer 

behendig aangelegden, eea boogschut- 

terstent met pijlen met scherpe,.echte 

weet je, en een hengeltent, voor de 

kleintjes de grootste attractie en niet 

te vergeten de tent waar je met bal- 

len kuat gooien en de vliegmachine 

van de K. L. M,, echt en griezelig 

in het donkere gangetje ten siotte 

dan voor de gokkers onder de 

kleintjes een keur van mooie prijzen 

aan tailooze touwtjes, je bad maar te 

trekken en... ... kreeg juist wat 

anders, dan je gedacht had. 

Dan was er nog een grabbelton, 

met aardige cadeavx. 

Over de eindelooze reeksen-broodjes- 

cake en limonade g'aasjes,zal ik maar 

niet spreken er was van alles veel en 

ruim en het aardigste van alles, was 

wel, dat de kinderen na het openen 

van het feest, met een ballonoptocht 

een zak kregen met vele kaartjes, 

waarmede elkeen daarheen kon trek- 

ken waar hij wilde en de prijzen kon 

trachten te bemachtigen of de spelen 

te doen, welke hem het meest aaotiok- 

ker, Er tusschen door werden alie 

vermakelijkheden van tijd tot tijd stop- 

  

gezet, om de tooneelstukjes, welke 

keurig werden opgevoerd te aan- 

schouwen. 

Gzen vechterde stoeiende onhebbe- 

lijke kinderen beb ik dezen avond ge- 

Tien, maar wel ecbt genietende vroolij- 

ke gezichten. 

Een succes voor aldegeoen, die met 

de Organisatie waren belast was wel, 

dat alle kinderen zonder uitzondering 

bij het scheiden van het feest voldaan 

naar huis toegingen. 

Ik maak bierbij de opmerking, dat 

een groot aantal kinderen van 2-3jaar 

evenvee! genoten hadden als de ou- 

deren van 12-15 jazr en dat zegt heel 

veel, daaruit blijkt wel met welk een 

z0rg bet feest was voorbereid en met 

hoeveel energie en aandacbt dit den- 

derende Kioderfeest met een groote 

K en P totaller vreugd werd gevierd.   

Hoeden af voor de organisatoren die 
dit ware feest wisten te brengen tot 
cen echte genotvolle avond. 

Het spreekt wel haast vanzelf, 

dat met harmonica en armgezwaai oran- 

jeliederen werdea gezongen. Ook 

hier bleek weer, dat de kinderen in de 

stemming en in toom gehouden werden. 

Geen gebrul en geb'er, neen er werd 

gezongen en door honderden kinderen 
van diverse patuuren. 

Onder de diverse prijzen merkten 
wij op tallooze sardig aangekleede 
poppetjes. Wij versamen, dat een der 
dames hiermede weken was bezig ge- 

weest. 
Wij zagen de tallooze lampions van 

kaarsjes voorzien, zageo de diverse 

dames elk in hun tent de kleintjes met 
eindeloos geduld helpen. 

Er moet wel een zucht vav verlich- 
ting bij velen zijo geslaakt toen alles 
voorbij was. Kinderen zija niet gauw 

voldaan, maar deze avond waren ze 
het allen en dat mag wel de grootste 
dank zija voor de krachtinspaosing 

van de medewerkers van dit feest. 

  

Een Eigen Huis. 
voor 

PRINSES BEATRIX. 

Soestdijk, 2 Aug. (A.I.D.) 

Prioses Beatrix krijgt een eigen buis. 

Ben ,speelhuis uit ecbte steen opge- 

trokken, met een echt leien dak, een 

schoorsteen, eeo keuken en een haard. 

Het komt midden tusschen de groene 

boomen te staan acbter bet sporipark 

en de zweminrichting, te midden dus 

    
NEEMT NU EEN 

De 
MODE 
REVUE 

MET EEN DUBBEL AANTAL 

van den weidgchen tuin van het Pa- 

leis Soestdijk. “Het is een geschenk van 

de prinses en den prins aan de kleine 

Beatrix. Zij kab er vaar hartelust spe- 

leo io dit buis e: met dit huis. 

Het is een echte woning, want er 

komen miniatuurmeubelen en mioiatuur 

tafelgeren in en er is ook alle ruimte 

Oom er een aantal poppen neer te zet- 

ten. Als de blijde gebeurtenis, die te 

Wwachten staat, achter den rug is, wordt 

onmiddellijk met den bouw begonnen 

en over anderhalve maand zal het buis 

ongeveer voltooid zijo. Het bestaat uit 

een vroolijke groote kamer, die 6 mz- 

ter lang is en 471 breed, een kamer 

#waarin allerlei gezellige dingen komen 

te staan,ia de hoeken opklapbare baz- 

ken, waar het speelgozd kan worden 

geborgen en waar de poppen kunaen 

gaan slapen. Eeo haard staat in een 

hoek. Naast de 'kamer is de keuken 

met een ecbt fornuis eo met cen mini- 

atuurkeukevinricbting. 

Aan de andere zijde geven groote 

opeoslaande deuren toegang tot een 

overdekt terras. Het tetras komt bijna 

gebeel liggeo Onder de hooge 

boom:n van bet oude paleis. Het is 
een huis in den vollen zin van het 

woord, Wil de'tcekening ziet, die dcor 

ir. J. de Bie Leuveling Tj:erk te Am- 

sterdam is vervaardigd, aanschouwi een 

echt landelijk gebouwrtje. Bij de dezer 

dagen gehouden aanbesteding is bet 

werk toegewezen aao' de N. V. T, van 

Hoogevest te Amersfoort. 

te   
ABONNEMENT OP 
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RADERPATRONEN 

PRIJS PER JAAR F 7.25 
» PER'/,JAAR F 3.75 
“ PER KWARTAALF 2.— 

N. V. Kedirische Snelpers Drukkerii. 
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memanen 

China's werk aan zijn 
modernisatie. 

Voorzetting ondanks den oorlog. 
3   

  

  

Ir. M.A. van den Hewvel, die vijf 

jaar in dienst van de Chineesche re- 

geering heeft gewerkt en thans een 
halfjaarlijksch verlof in ons land door- 
brengt, deeld: aan het A.N.P. heteen 

en ander mee over zija verblijf daar- 

ginds. 

Ir. van den Heuvel was een week 

geleden in Nederland aangekomen. Op 

de vraag io- wiens opdracht hij ia 
China werkte, deelde hij het volgende 

mede. Gedurende den Boksers-opstand 
ia China is ook aan Nederlandsche 

eigerdommeno belangrijke schade aao- 

gericht, welke schade de Chineesche 

regeering op zich heeft genomen te 

vergoeden. Deze vergoeding vindt 

plaats in den vorm van douanesrech- 

ten, waarvan een gedeelieaao Neder- 

land wordt overgedragen. Eenige jaren 

geleden heeft men voor die vergoeding 

een anderen vorm gevonden. Het voor 

Nederland bestemde geld blijft ter be- 
schikking vaa de Chioeesche regeering, 

doch wordt aangewend voor een doel, 

dat Nederlaod kan aanwijzen. Zs»o 
bijv. voor de uitzending van Chinee- 

sche studenten naar Nederlandsche 

universiteiten en zoo Ook bijv. uitvoe- 

riag van waterbouwkundige werken 

onder leiding van Nederlandsche in- 

gevieurs. 

Ia deze laatste fuoctie heeft ir. van 

den Heuvel thans vijr jaar in China 

gewerkt, 

Een Nederlander te Nanking. 

De eerste drie jaar daarvan heeft hij 
in Naoking doorgebracht, doch toen 
de dreiging.der Japanners daar te groot 

werd, was bij via Hargkzu naar 
Chungking vertrokken. 

Hoewel als voorvaamste opdracht 

de bouw. van een waterbouwkundig 
laboratorium op het programma stond, 

beeft ir. van den Heuvel op water- 

bouwkundig gebied de regeering op 
allerlei wijzen gesteund, adviezen ge- 

geven, toezicht uitgeoefend enz. enz. 

Hy werkte'ia dit verband: samen me 

den onlangs om het leven gekomen 

ir. Bourdrez, die door de Volken- 
bondscommissie aangewezen was, om 

de Chineesche regeering van advies 
te dienen. Ir. Bourdrez is op een in- 

spectietocht op het bovendeel van de 

Jangtse omgekomen, toen hij onder- 

zocht in hoeverre dit gedeelte bevaar- 

baar was te maken. Zijn boot is toen 

ia een. stroomversnelling geraakt en 

omgeslagen, waarbij onze landgenoot 
den dood vond. 

Io de drie jaar in Nanking, aldus 

vertelde ir. Van den Heuvel verder, 
hebben wij enorm veel werk kunven 

verrichten, daok zij de prettige samen- 

werking met de Chineesche regeering, 

Men heeft er hier geen idee van, hoe 

snel China zich moderniseert. De re- 
geering is thans sterker dan ooit en 

zeker sterker dan welke andere Chi- 

neesche regeering ooit geweest is, 
En dan komt het gesprek op dea 

oorlog met Japan. 
Ia Naoking was men daarover op- 

timistisch ev dacht men, dat het wel 

z0u lukken de Japannerste verdrijven. 
Ch'aog Kai-Shek heeft echter eea be- 
ter oog op de situatie en weet heel 

goed, dat het Chineesche leger daar- 

toe niet in staat zou zijo, Zija taktiek 

was er veel meer op gericht om 'in de 

noodzakelijke gevallen terug te trek- 

ken, doch daarbij den" militairen en 

economischen weerstand van het voik 

te handhaven. : 
D: Chineesis van naure vyeedzaam 

en vecht niet graag. Wat de oorlog 
in China echter wel bereikt heeft, is 

de eenheid van het Chineesche volk, 

Vroeger sprak men over ,een': man 

uit Nankiog” of ,een man uit Hong- 

kou,” tegenwoordig spreekt men over 

een man uit China' 

Te Chungking. 

Om nu tot de werkzaamhbeden van 

ir. van den Heuvel terug te keeren,   
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NIEUWE ZENDING: 

Het betere adres voor Service. 

Hoofdstraat 4) 

' Telefoon No.60 
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Rimboe Radio-toestelen, 
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P.H. Armaturen, 

Staande lamp.   
Zwaar Verchroomd. 
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Levert versche volle 

Kediri en Paree en 
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melk. 

Prima kwaliteit, 

Leverancier van de groote ziekenhuizen te 

de meeste Doctoren 

laatse. 

Beleefd aanbevelend 

L. H, SCHRAUWEN. 

  

 



     
    

toen bip Nanking verlaten had, vertrok 
hij met de” Chineesche regeering via 
Hankou vaar Ghungking. 

De regeeriog- beeft Chungking tot 

haar resideotie uitgekozen, omdat deze 

stad een goede verbinding met het 

acbterland heeft en bovendien het kli- 
maat er ongunstig is voor luchtaau- 
vallen. 

Het is er o.l. dikwijis zeer mistig 
en bewolkt, Aug 

Toen de regeering haar zetel naar 

Chuogking verplaatste was dit een 
ouderwetsch-Chineescbe stad, eigen- 

lijk zonder &a behoorlijke straat, al- 

leen steegjes, sloppeo en trappen. 

Sedert 1938 is hier een geweldige 

verandering in gekomen. De stad is 

gemoderniseerd en voor de bevolking 

is een groot aantal schuilkelders inge- 

richt. Die bevolking is, sinds de re- 

geering haar zetel in Cbungking heeft 

genomen, geweldig uitgebreid. Van 

300.000 zielen tot 7 a 800.000. Dat 
ging niet zonder moeilijkhedea daar 

de stad weinig uitbreidingsmogelijk- 

heid heeft, omdat zij op de delta van 

de Jangtse en de Kialing is gebouwd. 

Het is er in de stad thans dus boor- 

devol. 

De werkzaambeden van ir. van den 

Heuvel in deze stad waren gericht op 

het bevaarbaar maken van beide ge- 

noemde rivieren, irrigatieplanneo wer- 

den ontworpen en uitgevoerd om den 

rijstoogst te vergrooten en hiermede 
zijn we bij de kera van de Chineescbe 
kwestie beland. Ondanks den oorlog 
met Japan biijft China aan zijn opbouw 
werken, wel niet in het tempo, waarin 

het gaarne z0u willen, doch men werkt 

geestadig door. De Chioeezen zzlf spre- 

ken niet van opbouw, zijn beschouwen 

het als e8n reconstructie. 
Reconstructie, omdat Cbica certijds 

een land van groote beschaving en 
Ontwikkeliag was, eeuwen hecft ge- 

slapen en zich niet verder hecft ont- 
wikkeld. Thans echter wenscht bet zich 

met behulp van de Westersche we- 

teoschap verder te ontwikkelen, 

N.V. 

  

Frankrjk. 
DE MEESTER VAN TOULON." 

  

Het bedrijt der gangsters en hun 

invloed op de plaatselijke 

politiek. 

Den laatsten tijd maakt de overheid 

er ernst mee, het gespuis in Zuid- 

Frankrijk uit te roeien. De roof- en 

moordkroniek houdt zich al jaren 
voornamelijk met Marseille en bet 

gebied om deze stad bezig. Te Avig- 
non en Toulon was bet niet veel be- 
ter. De schuld voor de bestendiging 
van ecen toestand, eer in het wilde 
westen of Sowboyfilms te denken, lag 
voor een groot YWeel bij de zorgeloos- 
heid of lnfheid van de gestelde mach- 

ten en particulieren. « ? 

Zoo is de ,kleurige oorlogshaveu 

Toulon langen tijd door een bende 
gangsters geringeloord, aldus het 

nVad," De twee chefs zija er einde-" 
lijk ,voorgekomen”, de meesters van 

de stad, zooals ze in een politierap- 
port worden aangeduid. Een cascade 

aan schietpartijen en misdaden hebben 

zf uitgelokt. 

  

VENDU-ACCEPTEN 
verzilvering bli alle pestkantorsn, 
landskassen en agontichappen der 

Pestspaarbaah   

— POSTSPAARBANK— 
EFFECTENBELEENINGEN 
Mg de agatackapgan 0 Betaria (O, 
'Seerabala, Medan ca Makassar.     

  

Hun “onverschrokkenheid beschikte 

O.a. over een grootemacht bij de ver- 

kiezingen. Ze oefenden verder een ver- 

rassenden invloed uit op de bevorde- 
ringen van beawbten in opeobaren 
dienst en wisten de politiemannen, op 

wier medewerking ze konden rekenen, 

naar voren te schuiven en degenen, 

die zich verstoutten den neus in hun 
zaken te steken, op den achtergrond 
te krijgeo. 

Ben van die bazeo, Sylvestre Nico- 

lai, had zich tot ,,officieus rechter op- 
geworpen. Aan deze schilderachtige 
feten kwam eeneinde, toen de mivister 

van biovenlandsche zaken een man- 

netjesputter van een commissaris vaar 
Toulon zond om o.a. ia bet belang 

van de landsverdediging de stad van 

deze schoeljes te bevrijden. 

Sindsdien is de elke week uitbarstende 

strijd van wedijvereode bendeo, waar- 

bij het vuur op de avenues knetterde, 

opgehouden, een ander gevolg is, dat 
de belastingen beter binnenkomen. 

Zestien jaar lang ging Nicolai vrij 
vit. Eens overreed bij in zija auto 
ecen voorbijganger. Deze richt zich 
met moeite op en begint te schreeu- 
wen. Nicolai laat zija handlangers 
Uitstappen en den man afrosser, die 
z00 onhandig was zich te laten over- 
rijden! De uitvoerder van de bevelea 
van den caid werd deswege ter ver- 

antwoording geroepen, maar Nicolat 

zelf komt tusscben beiden, bewerend, 
dat bij geslagen heeft, overtuigd, dat 
justutie noch politie hem aandurft. 

Beos had hij op het terras van een ca- 

f& een bokspartijtje met iemand, die 

zija gezag betwistte. Nicolat sioeg 
hem neer en vond voor het gerecht 

het bewonderenswaardige woord : 

— Als ik dicectepr van de staatspo- 

litie was, zou ik Toulon wel van de 
Gangsters weten te zuiveren. 

De man, die ziju voornaamste in- 

komsten uit den handel in blanke 
gJavinnen en overeenkomstige bedrij- 
ven trok. wist op ziju tijd gul te zija 
ten behoeve van liefdadige instellin- 
gen. 

Zija medebeklargde, Pierre Grazia- 
ni, bendehoofd van de z.g. Corsicanen, 

WS 0S « 

  

  
  

Verkiezing id stadsge- 
meentoraad, 

De fd. Burgemeester van Kediri 
maakt bekend, dat het Stemkantoor op 
Vrijdag 18 Augustus a.s. om 

Tu. o.m. in bet Gemeentehuis in open- 
bare vergadering bijeen zal komen, ter 

aanwijzing van den vervanger van den 
heer Ir. G. vao Escb, die zija verkie- 
zing totlid van den Stadsgemeeoteraad 
Diet heeft aangevomen. 

Kediri, 15 Augustus 1939. 

patroneert ook gesloten of al te gast- 

vrije huizeo, Vaa zija auto uit heeft 

bij ecens middea overdag in bet hart 

van de stad met een mitraillette den 

200 even uit de gevangenis ontslagen 

chef van een vijandige bende, die van 

de Arabieren, neergelegd. 

Hij werd vrijgesproken, maar een 

poosje later hagelde bet kogels om 

hem been uit een ander rijtuig, waar- 

van de bestuurder op zija beurt op 

g9eheimzinnige manier werd terecht ge- 

steid. Ofschoon ta! van vrieoden en 
tegenstanders van Oraziani te Toulon 

werden gemitrailleerd, had bij in 14 

jaar nooit met bet parket te maken. 

Beiden zija nu van bizondere land- 

looperij beklaagd. Ze zullen door mr. 
H. Torres verdedigd worden. 

    

CARIBONUM producten, z. a. 

Carbonpapier in diverse soorten, 
Scbrijfmachinelinten in alle breedten, 

Schrijf-, vulpen- en stempelinkten. 

Polywog pasta in vasten en vloeibaren toestand, versch 
en tegen scherp corcurreerende, dus 

z beneden Soerabaiaprijzen, 
te leveren. 
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Bekendmaking. 
Het College van Gecommitteerden 

van den Regentschapsraad van Blitar 
maakt bierbij bekend, dat bij besluit 

van 26 Juli 1939 No. C. 107/7 R, R. 
vergunning wordt verleend aan de 

N. V, Handelsvereeniging ,, Amsterdam" 
te Soerabaja, tot voortzetting van de 
@exploitatie van 4-tal industriebaoeo van 

blijvendeo aard t. b. v, de aan haar 

toebehoorende s.0. ,Soemberdadi” voor 
het transport van suikerriet. bibit, mest, 
materialen als anderszins, voor niet 

langer dan 30 jaren gerekend vanaf 

den 262 Februari 1939, op welke de 

terzake handelende vergrnning van den 
Resident van Kediri ddo. 26 Februari 
1909 No. 2028/15 is geexpireerd. 

De betrekkelijke bescheiden liggen 
op het Regentschapskantoor voor een 
ieder ter inzage. 

Biitar, 10 Augustus 1939. 

Nameos het College voornoemd : 

De Regent van Blitar. 

R.M.A.A. Warsoadiningrat. 

  

  

  

  

»WETTA" 
Zulvere ,Natuurmest' is 

zeorgeschikt voor alle sier. 

planten. Verkrijgbaar bij 

TOKO 

»MADIOEN” 
KEDIRI Telf. No. 62. 

  

  

Houtsnijwerk 

Japara's houtsnijwerk ontvan- 

gen zooals : 

Presenteerbiaden. 

Poederdoozen, 

Sigarettekokers 

Inktkokers 

Broodplankenenz.enz., 

Wij raden U aan om gauw 

Uw keuze te doen, aangezien 

alles grif weggaat. 

Beleefd aanbevelend, 
TOKO 

»SO EN" 
Aloon -Aloonstraat Telif. 63 

KEDIRI. 
  

    
  In voorraad — 

kinderboeken 

en 

Modebladen 

N.V. Koi. Sneipersdrukkerij 

Aloon-Aloonstraat Tel. No. 83.   staat onder 

  
  

De optische afdeeling BRI 
vakkundige 

leiding. Moderne monturen, 
Zeiss- en crookesglazen. 

.RESIDENTIE - APOTHEEK 
TELF. No. 52 

LLEN 

  

  

  

  

PROTESTANTSCHE KERK 

Hollandsche Kerkdiensten, 

20 Aug. 39 Kediri 
Paree 

27 Aug.'39 Blitar 9 u. v.m. 

T. Agoeng 5 u. ».m. 

9 u. v.m.(Doop) 
Gu. ».m. 

ama 

Maleische Kerkdienst. 

H. B. Matulessy, 
16 Aug. '39 Kediri 5.—u. n.m. 

Huwelijksinzegen. 
20 Aug. '39 Madioen 9.— u. v.m. 

(Aangenomen.) 
27 Aug. '39 Trenggalek 8.30 u. v.m. 

T. Agoeng 4.— u. ».m. 
30 ,  '39 Kediri T.— 0. o.m, 

voor Zending, 

J. W. Rumbajan. 
27 , '39 Kediri 7.30 u. v.m. 

Na 

OOST - JAVAANSCHE KERK 
lederen Zondag 

dienst 9 u. v.m. 
Te Kediri (Baloewertistraat) 
Blitar, Toeloengagoeng, 

Ngandjoek, Paree, 

em ma 

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Zordag. 

te Kediri Ie H. Mis 6 uur 
2e H. Mis 7.30 uur 
Lof 5.30 uur 

te Blitar 1e H. Mis 6 uur 
2e H. Mis 7.30 uur 
Lof 6 uur n. m 

Bijeenkomst Kath. Schoolkind. 5 u.n.m. 
Onderricht Kath. Javanen 6.30 u.n.m. 

b
s
a
.
.
.
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PETROMAX COMFOREN. 
Wij ontpakten zoojuist 

ce Nieuwe 

Modellen 1939 

@n noodigen U uit tot een be- 

zichtiging dezer 

Schitterende en Practische 

Petromax Comforen. 
Verkrijgbaar bij : 

Tcko Wed. 

Tan Bina Wie 
Klentengstraat No. 90, 

KEDIRI, Tel. No. 149. 

      

TENG HONG TJIANG NU NY LOLANU 

VENDUHOUDER — COMMISSIONNAIR 

MEUBELMAKER 

TRANSPORT — ONDERNEMING 
KEDIRI — Klentengstraat 64 — Telof. No, 107 

  

VENDUTIE: 

Vrijdag, 18 Aug. 1939, v.m. 9 uur 
teo huize van den Heer: 

R. ARISMOENANDAR. 

Belastingambtenaar. 

Tirtostraat — Kediri. 
  

Voor Uw meubialir en ontwerpen 

geroutineerde toekangs en eerste kwa- 

liteit meubelhout. 

Zeer billijk ia prijs eo levering op 

garantie. 

Voor Uw venduties gegarandeerd 

goede resultaten, 

Inpakken voor alie plaatseo. 
  

IN VOORRAAD 
Ruime keuze — 

— Visitekaartjes 

voor de halve prijs. 

KED. SNELPERS DRUKK 

ALOON-ALOONSTRAAT 

Telf. No. 83. 

    : : 
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Telegrammen overg. uit de Ind. Courant. 
ee ee, 

BNGELAND NIET MBER 700 TOESCHIE- 
TELIJK JEGBNS JAPAN. 

    

Anti-Britsche campagne te Hankow 

stop-gezet.- Vrijwilligerskorps te Shang- 

hai geconsigneerd in verband met den 

bomaanslag in de Britsche concessie.« 

Laatste Britsche voorstellen door 

Japan verworpen. 

  

  

  

JAPANSCHE EXPERTS 

VERLATEN TOKIO. 
  

Anti-Britsche campagne 

stopgezet. 

Hankou, 12 Aug. (Aneta Reuter). 

Het Britsche consulaat ontving de of- 

ficicele mededeelirg van bet Japansche 

Consulaat, dat de Japansche militaire 

autoriteiten de anti-Britsche campagne 

albier direct hebben doen stoppen. 

Britsche troepen gereed. 

Tientsin, 12 Aug. (Aneta-Reuter), 

Troepeo, vrijwilligers eo po'itie kregeo 

opdracht, zich voor de Britsche con- 

cessie gereed te bouden fals voorzorg 

tegen mogelijke ordeverstoringen op 

morgen, den jaardag van het uitbre- 

ken van de vijandelijkheden te Shang- 

hai. 

Aanslag in concessie. 

Shanghai, 12 Aug. (Aneta Reuter). 

Alle vrijwilligers met kort verlof zija 

baastig in de kazernes teruggeroepen, 

na den bomaasslag in den Britschen 

defeosiesector te “hanghai, waardoor 

1 Chineezen werden gewond. 

Geen uitlevering der Chineezen? 

Shanghai, 12 Aug. (Aneta-Reuter), 

De Britsche consulgeneraal te Tientsin 

heeft tot dusver geen instructie ont- 

yangen voor de ultlevering van de 

eerder gemelde vier Chineezen. 

Engelsche voorstellen verworpen. 

Tokio, 12 Aug. (Aseta-Rsuter). Vol- 

gens Domei verwierp Kato de voor- 

steilen van Craigie voor de hervatting 

van de Britsch-Japanscbe besprekirgen. 

Chinecesche successen in Hunan 

en Hupeh. 

Chbuogking, 11 Aug. (Trarsocean). 

In tegenstelling met de Japenscbe be- 

richten melden de berichter, die de 

Chineesche bladen van Chineesche mi- 

litaice kringen octvangen, dat de oor- 

logssituatie in de gewesten Hunas Hufeb 

als gevolg van bet nicuwe tegenoffen- 

sief thans defiviticf in het voordeel 

van China is. 

Gmeld wordt, dat in Huoan de 

Chineesche troepen de voorsteden van 

Yochow zijn binvergedrorgen. In de 

omgevisg van deze stad moeten zeer 

hevige gevechten gaande zija. Een 

Chineesche troepen 

trok om de stad heer, waardoor de 
andere co'onne 

Jhpanners, die zich in de stad bevin- 

den, bedreigd en geisoleerd wordea. 

Zij worden echter niet met vernietiging 

bedreigd, daar zij de stad nog steeds 

langs de rivier kunneo verlateo. 

De Japansche 

noodzaakt in de stad teruj te trekkeo 

io verband met bet feit, dat de Chi- 

neesche troepen een aantal belangrijke 

posities ia de nabijheid, der stad heb- 

ben bezet. 

In militaire kringeo te Chungking 
Japansche berichteo 

omtrent Japansche 

gebied belachelijk. 

troepen waren ge- 

noemt men de 
successen in dit 

De bomaanslag te Shanghai. 

Shanghai, 12 Aug. Reuter). Iv aan- 

sluiting op het bericht over den bom- 

aanslag, die beden op den verjaar- 

dag van bet uitbreken der Chineesck- 
  

Japansche vijandelijkheden te Shaoghai 

in den Britschen defensie-sector van 

deze stad werd gepleegd en waardoor 

elf Chineezen 

nog worden gemelde, dat 2 bandgra- 

natep bwiten de in West-Ha-gkow 

gelegen gebouwen van de door de 

Japanners gecontroleerde Chinese la- 

land Shipping Compary ontploften. 

Onder de gewonden bevioden z'ich 2 

vrouwen en een lid der gemeentelijke 

politie van Shanghai. 

Door de ontploffiogen werd gen 

paniek ia de aangrenzende dichtbe- 

volkte stadswijken verwekt. Het ge- 

bied, waar de aanslag werd gepleegd, 

werd door Britscbe vrijwiligers af- 

gezet, terwijl Britscke en Japansche 

autoriteiten op den plaats van den 

aanslag over den te nemen maatrege- 

len bereadslaagden. 

werden geword, kan 

Boodschap van Chiang Kai-shek. 

Chu Gkiog, 12 Aug. (Reuter). 

»Onze uiteindelijke overwianing komt 

met den dag nader", verklaarde maar- 

schalk Chiang Kai-Shek ia een door 

hem tot de Chineesche inwoners van 

Shanghai gerichte boodsehap, die aan 

den vooravord van den verjaardag van 

het uitbreken der Chineesch-Japansebe 

Vijandelijkheden te Shanghai weed-uit- 

gevanidigd en bedoeld is als blijk van 

medeleven met-en aanmoediging voor 

de Chineesche bevolkir.g van Shanghai. 

De maarschalk dringter in zfjo bood- 

schap op aan, dat de Chineezen een 

geestelijk Fort tegen de Japansche pro- 

paganda zullen bouwer, en zegt dan : 

»Chiva kan nooit veroverd worden. 

Wij kunneo ons den weg naar over- 

gave en siavernij niet indeokeo. 

Dz eenige weg, dien wij voor ons 

zien, is die van dea tegenstand en de 

overwinning”. Een beroep doend op 

het Chineesche volk om den Cxinee- 

schen dollar te steunen, be#indigt maar- 

scbalk Chiang Kai-Shek zijo boodecbap 

mst een verklaring, dat China's enor- 

me pationale bu'pbronven zullen voor- 

Tien ia onbegreusde reserves, die tot 

steun voor het Chineesche betaalmid- 

del zullen worden sangewend, terwijl 

hzt Cbiveesche Rijk zelf ia ziju dage- 

lijksche beboeften kan voorzieo. 

Toch nog anti-Britsche plannen. 

Tokio, 12 Aug. (Reuter). 

Het Comil€ ter orgarisatie van de 

arti-Britsche campague in Noord-Chi- 

na hield dezer dageo een vergadering 

te Tientsien, waario besloten werd de 

tegen Engeland gerichte campagoe in 

nog sterkere uitgebreidere mate door 

te voeren. 

De plannen van bet Comit& houden 

de instelling van een centrale organi- 

satie ter controleering en codrdineering 

van de anti-Britsche arganisaties in de 

Verschillende  deelen wap China, het 

bepalen van een vasten dag voor. het 

houden van anti- Britsche demonstraties 

en de uitgave een anti-Bri:sch 

dagblad in. 

Deze plannen zullen io den 'oop van 

vaa 

de volgende week aan de voitallige 

zitting van bet Comit€ worden #porg 

gelegd, 

De confisentie:te Tokio. 
Tekio, 13 Aug. (Aneta: Reuter). 

Naar aarleidiog van “de verwerping 

door Kato van de voorstellen van 

Craigie, verklaart Domei, dat Craigie's 

jongste instructies uit Londen het mo- 

netaire vraagstuk niet aanroerden, 

terwijl Japan gelijktijdige overeenstem- 

ming ten @anzieo van het politie- 

vraagstuk te Tientsin eo het monetaire 

probleem verlangt. abaN 

Kato z0u ook geweigerd hebben, bet 

cerdese verssek wan Ceaitie, 0m: Wet 

vertrek van de Japassche militaire 

autoriteiten naar Tiectsia uit te stellen, 

in te willigen. 

Kato voerde aar, dat bet vertrek 

van de militaire autoriteiten een nood- 

zakelijkheid is, en dat Japao zich bet 

recht voorbehoudt te beslissea of de 

conferentie zal worden hervat, wav- 

neer Creigie na het vertrek van de 

militaire missie nadere iostructies uit 

Londen ontvangt. 

Parades. 

Shanghai, 13 Aug. (Aneta Reuter). 

De vrees voor 'incidentea op hrden 

werd niet verwezenlijkt. 

Io het daar de Japanners bezerte 

deel van de internationale nederzetting 

hadden parades plaats van de Japan- 

sche trozper, doch de rust werd niet 

verstoord. 

Militairen verlaten conferentie. 

Tokio, 13 Aug. (Aneta Reuter). 

Domei verklaart, dat de officiereo, 
die hebben deelgevomen aan de En- 

gelsch-Japansche conferentie, morgen 

per v'iegtuig naar Tientsin zulleo te- 

rugkeeren, om de militaire werkzaam- 

bedeo te hervatten, daar definitieve 

iostructies voor de Britsche gedele- 

geerden nog niet zijo gearriveerd. 

De leider van de delegair, genc- 

raal-majoor Muto, verklaarde, dat 

verder uitstel riet gerechtvaardigd is. 

Hij voegde hier aan toe. dat ,de po- 

litie- en economische problemen onaf- 

scheidelijk met elkaar zija verborden, 

zoodat het niet mogelijk is hen afzon- 

derlijk te beschouwen, zooa's Engeland 

verzocbt'”. 

Het Russisch opperbevel. 

Moskou, 11 Augustus Havas). Vele 

Gissingen worden gedaan raar aaulei- 

ding van eeo artikel in bet nummer 

van 26 Juli j.I. vam kette Wiadiwos- 

stok verschijoende dagblad ,Krasnoe 

mia", dat heden te Moskou werd ont- 

vangen en waarin generaal Popoff 

wordt gevo-md als opperbevelhebber 

van het eerste speciale leger in het 

Verre Oosten. 

Waarnemers berinoeren er san, dat 

op & dezer naar aanleiding vau het 

doodclijke ongeluk van den vlieger 

Kolounoff generaal Stera werd ge- 

nozmd als opperbevelhebber der eer- 

ste en tweede legers in het Verre Oos- 
ter, waarmede men de geruchten, als 

zou hij in ongevade Zijo geva'llen, weer- 

legd achtte. 

Wasroemers mpenen. dat de rinspe- 

ling van de ,Krasnoe Zaamia" .op.ger 

neraal Popoff beteekent, dat de troe- 

pen in bet Verre Oosten, die na het 

in ongenade vallen van maarsgkalk 

B'ucher in twee legers werden verdeeH, 

werden vereenigd zijo onder coriw'dndo 

'Stewi is @atheven van zija post van 

"opperbevelhebber van bet speciale leger' 

ten-Mongoli& tegen de Japarners eo 
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jvam geootaal Sternsatsdan: '#eneraai:| 

in bet Verre Oosten en beneemd te't 
tot opperbevelhebber der Sovie#Rius-' 

sisch Mongoolsche troepen, die ta “Bui- F: 

  

buitepgewone- voldoening over de uits! 

levering van de vier Chireezen, die 

zich io de Britsche concessie te Tient-i 

sia. ia arcest. bevonden, . beschu'digd 

van moord op den douane-commissaris 

-Chang..Men verklaart, dat de op 22 

Juli tusschen sir Robert Craigie en 

minister Arita tot stand gekomen over- 

tenkomst 'betrekking heeft op alle 

'vraagstukken, die gerezeo ziju als ge- 

volg van de situatie te Tientsin eo 

men verzekert, dat Engeland zedelijk 

Verplicht 1s piet alleen de politieke, 

doch ook de economische voorwaarden 

komen 

1 

van de overeenkomst pa te 

Een dolk op het hart van 

Hongkong. 

Tokio, 11 Augustus (Transoc.). De 

»Nicbi Nichi Sbimbun” noemt de nieu- 

we vliegtuigbasis, welke door dz Ja- 

pansche marine- leidinj op bet eiland 

Satono ia de nabijheid van Hongkong 

is aangelegd, eeo dolk is ,waarvande 

punt op bet hart van Hongkong is 

gericht“. 

Uit berichten io dit b'ad blijkt he1, 

dat dit eiland, sedert ia 1937 door de 

Japanners werd beret, in een reusach- 

tige basis voor watervliegtuigen is 

veranderd. 

Satano ligt 13 mijl ten Zuidoosten 

yan Hongkong in de nabijheid van de 

monding van de Parel-rivier. 

Joodsche vluchtelingen in 
Shanghai. 

Shanghai, 11 Aug. (Reuter) De Ja- 
pansche autoriteiten maakten bekend, 

dat na 21 dezer geen toestemming meer 

zal worden verleend aan Joodsche 

vluchteliogen om zich te vestigen .in 

het door de Japanuers bezette gedeelte 

van de Internationale Nederzetting, ter- 

wijl teveng werd medegedeeld, dat de 

vluchtelingen, die zich daar reeds be- 

vinden, eeo verbiijffsvergunning moe- 

ten vragen. Degenen, aan wie zulk 

een vergunning geweigerd wordt, zul- 

len bet Japansche gedeelte vao de In- 

teroationale Nederzetting moeten ver- 

laten. 

Een Japavsche woordvoerder ver- 

klaarde, dat in bet Japansche gedeelte 

der Ioternationale Nederzetting als ge- 

volg van de vijandelijkheden in 1937 

een acuut tekort aan buizcn bestaat, 

terwijl bovendien de Joodsche bevol- 

king vao het door de Japanvers bezet- 

te gebied reeds 100/5 van de Japarsche 

bevolking bedraagt en gevreesd wordt, 

dat wrijving zou kunnen ontstaan tus- 

schen beide gemeenschappeo. 
Als gevolg van dezeo maatregel 

dreigt een ernstige situatie te zullen 

ontstaan, daar de andere gedeeltenwan 

de Ioternationale Nederzetting en ook 

de Fransche concessie reeds overvol 

met vluchtelingen zijo. 

Er bevirdeo z'ch thans reeds 18.000 

Joodsche “luchtelingen te Shanghai, 

terwijl vGdr het ciode van het jaar 

nog 5000 worden verwacht. 

  

  

DE POLITTEK IN EUROPA. 

Beperkte steun san de asi 
Tokio, 13 Angustus (Aneta Reuter). 

Hirasuma verklaarde tijdens cen ic- 

terview, dat de regeering ten aanzien “ 
vao de situatie in Europa zal handelen 

volgens de richtlijoen van de 6 Yuni 
gevomen besluften. 

Teneinde xde Inatste hand te leggen 
aan de maatregelen. die thans gefor- 
maleerd zijn op 'basis vaa de resulta- 
ten van de vergadering: van de kezn 
van het Kabinet op 9 dezer, zal deze 
week een nieuwe -zittiog wan de |keza 

van bet Kabinet .worden gehouden. 
Hiranuma voegde ernogaan toe, dat 

de besprekingen tusschen Engeland en 
Japan niets hebben unit testaan met.de 
politiek van de Japansche regeering ten 

aanzien van Europa, ,welke zij uit- 
voert volgens vastgestelde richtlijuen". 

Geen officieele verklaring werd uit- 
gegeven ten aanzien van de besluiten, 

die 6 Juni werden gevomen, doch al- 

gemeen wordt gemeecd, dat siechts 

tot beperkten stetra aan de asmogend- 

heden werd besloten. 

Duitschland. 

DR. LEY GELOOFT IN 
WERELEVEREDE. 

»Als wij maar naar Hitler 
luisteren”. 

Berlija, 12 Augustus (Reuter). De 
leider van bet Duitsche Arbeidsfroot, 
dr. Ley, zeide in een verklaring tot 

persvertegenwoordigers te Neureoberg 

over het komende congres der Duit- 

scbe nationaal-socialistische partij: ,,Ik 
ben ervan overtuigd, dat de wereid 
vrede zal hebben: hetzal dogelijk zija 
een duurzaam gebouw van den vrede 
op terichteo, indien den wereldslechts - 

de woorden, die door den Fiihrer op 

bet partij-congres van den vrede zul- 

len worden gerproken, ter harte wil 

nemen”, 

  

.OLYMPIA 
Schrijfmachines blijven toch al- 
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beroemde Duitsche machines kunt 
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