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MUTATIES. 

Door afwezigheid wegens mil taire- 

dienst var den beer F. Deswert, Euro- 

peesch schoolhoofd bij de Europeesche 

Lagere school te Paree, wordt benoemd 

Mjzj. H.M. Dircing, tevoren ?/, leerkracht 

bijde E.L.S. aldaar. 

Io haar plaats wordt benoemd Mej. 

A.C,M.C. Wolterbeek, 

De beer CJ. Smitb, opzicbter bij de 

Provinciale 

Overgeplaatst naar Pasoeroean. 

Ia deplaats van Ir. Begemano komt 

Ir. Rooseno, afkomstig van Bandoeng, 

bij de Provinciale Irrigatie afdeeling 

Brantas alhier. 

Waterstaat albier, wordt 

Naar wij vernemen, is de beer L.S. 

B.G.H. Harmsep, gouvernements- vee- 

arts 2de klasse bij dea burger'ijken 

veeartsenijkundigen dienst ter beschik- 

king van de proviocie Oost-Java, werk- 

zaam gesteld als veearts 2de klasse en 

als zoodanig toegevoegd aan den af- 

deeling verarts hier ter stede, den heer 

A.H.G. Ungerer. De beer Ungerer zal 

nog deze maand geprnsionneerd worden 

en in zijo plaats wordr benoemd den 

heer Harmseo. 

Ontvangst N. V. Kediri 

Stoomtram Mij. 

De Opbrengst bedroeg over: 

Juli 1940 f 27200 

(voorl. opgave.) 

Juli 1939 f 36160 
(defin. opgave.) 

sivds 1 Jao. 1940 f 122171 

(voorl. opgave.) 

hetzelfde tijdvak 1939 f 139365 

(defio. opyave.) 

Gezondheidstoesiand dessa 

Semampir. 

Naar we versemen, lijden tegenwcor- 

dig vele bewoners van de dessa Semam- 

pirin de gemeente Kediri aan oogziekte. 

Het schijot, dat deze besmettelijk is, 

want het aaotal wordt met den dag 

grooter en grooter. Ook liggen velen 

met koorts te bed, waarbij men cenige 

malarialijders kan coostateeren, 

Besmettelijke ziekten, 

Het wekelijksch rapport van den 

dienst der D. V.G. van de Residentie 

Kediri luide als volgt: 
Typbus Abdomioalis : 

Kediri 17, Ngandjoek 24, Blitar 3en 

Toeloengagoeng 2, in het geheel dus 

46 gevalleo. " 

Verkiezing leden Regent- 

schaps-Raad. 

Ter vervolging van ons artikel van 

Vrijdag j.l.. kuoveo we melden, dat 

voor het district Ngadiloewib, tot ledec 

van de R. R. werden gekozen, de heeren 

1. M. Soemarto. Wedonoddistrict Nga- 

diloewib, 2. R. Koentopoerromo, As- 

sistent-Wedono onderdistrict Kras, en 

3 R. Koesoemobroto, Assisteot Wedoro 

onderdistrict Kandat. 
De uitsiag in het kiesdistrict Paree 

is ons niet bekend. 

| 

      

  

Brutale misleiding. 

Een beschaafde inheemsche jongeda- 

ne te Kaliombo kreeg &en dezer dagen 

bezoek van een haar onbekende vrouw. 

De bezoekster zeide, dat zij een bood- 

schap moest overbrengen van &€a van 

S'. kennissen uit Modjokerto, die zich ia 

de dessa Soemberetje bevond. De jon- 

gedame werd door genoemde ,,kennis”” 

voor een bezoek uitgenoodigd. Ze 

vond het dat 

bedoelde kennis geeo brief meegaf aaa 

wel wat vreemd, 

de vrouw. Hierin vond de jongedame 

aanleididg om de bezoekende vrouw 

om een brief van bedoelde kenuis te 

verzoeken. Dz bezoekster ging heenen 

kwam spoedig terug om den gevraagden 

brief aan de jongedame te overhandi- 

geo. 

Dzze brief was geteekend door zekere 

P. Evenwel kwam debri-f haar ver- 

dacht Ze raadpleegde een der 

huisgenooteo en weldra bleek, dat de 

brief een misleidende ioboud heeft. 

Uit den brief viel op te maken, dat 

de schbrijver er op uit was om de jongz- 

dame tot ongeoor'oofde handelirgan te 

bewegen. 

Dz joogedame nam hiermee geea 

genoegen en tegen de 

den brief werd eea zaak aaohangi 

Mnaakt, : Ang : Pn 

»De onhebbelijke huisjongen”. 

voor. 

scbrijver vao 

Ezn zekere W. moest zich verant- 

woorden over een geval van mishan- 

deling, gepleegd jegens zijo bediende D. 

De hardhandigbeid van W. vond haar 

oorzaak io het onbebbelijk gedrag van 

den buisjongen, Reeds geru'men tijd gaf 

de huisjongen blijk van zija ongeschikt- 

heid als huisbediende. Om deze reden 

onts'oeg W. zijn bui jonger, doch op 
dag waarop hij ontslagen werd, 

weigerde hbij het huis 

nam zelfs een brutale houding aao. W.'s 

geduld raakte uitg”pu', 

beheersching en diende den jongen een 

pakslaag toe. Hoe oobegrijpelijk overi- 

gens het gedrag van dea buisjongen 

is, minder onbegrijpelijk wordt de zaak 

door hetgeen bij het. onderzoek is be- 

kend geworden. 

Lang voordat: de mishandeling plaats 

den 
te verlatenen 

hij verloor zijo 

vond, bad een drama zich afgespeeld 

in den buizelijken kriog, zooder dat de 

buisheer biervan op de hoogte werd 

gebracht. Zoo kon bet dus gebeurer, 

dat hetgeea de docbter des huizes 

overkwam laogen tijd verborgen werd 

ye 

    

    

    

  
  

gehouden. De moeder wist, dat de huis- 

joogen zich scbuldig maakte aan ,,onge- 

oorloofde handelingen” jegens haar 

dochter. Het was haar bekend, dat de 
jongen vele pogingen 

om bet meisje aan zijn wil te onder- 

heeft gedaan 

werpzn. Het is su komen vast te staar, 

dat de huisjongen bij deze pogiogen 

gebruik heeft gemaakt van geweld. 

Wat de drijfveeren zijn van het gedrag 

van de moeder is niet bekend, 

De zaak is thans in onderzoek. 

SPORT. 
VOETBAL. 

interstedelijke wed- 
strijden 

Al Igbal—s. v. Oen Hoa 1-1. 

Op Zaterdagmiddag vord de ont- 

moeting plaats tusschen Al Igbal en 

Oeo Hoa, We zageo de 

tionaal Tao See Han de lirksbioneo- 

plaats invemen bij het Oco Hoa elftal. 

Bij A' Igba! merkten we de sublieme 

Attemimi, een bekeode speler bij het 

Soerabajasche voetbal, publek. Om 

kwart voor vijffioot de scheidsrechter, 

den heer Pur, voor ,,begianen”. 

Oz Hoa opende bet spel met een 
t Al Ighal-doel, 
ipan schbutters io 

e .voorhozde werdeb Ye kans#h ver: 

prutst. Al | bal kwam daaroa los, mooi 

combineerend kwam de voorhoede voor 

het Oecn Hoa-doel. De 

schoot op het doe', Attemimi liep in, 

doch de bal kon nog net corner ver- 

De coroer werd gevo- 

Uitslag 

Oud-interna- 

  

centervoor 

werkt worder. 

men, doch leverde geen resultaat op. 

Weer kwam de Al Igbal voorhoede 

terug. De rech'sbuiten ging met de 

balervan door, plaatste baarzuiver voor 

het doe'. De bal belandde bij de vrij- 

staande Attemim', deze aarzelde geen 

ooganblik eo sctost direct in. Na een 

kwactier spelen was de stand 1—0 voor 

A'! Igbal, Hzt vo! 

voor Oen Hoa. 

Io deze periode maakte Tan See Han 

het tegenpunt, doch bet doelpunt werd 

gende kwartier was 

geannulee:d wegens off side. De rust 

trad in met den stand 1—0 voor Al 

Igbal. Na de rust kwam een periode 

van Oen Hoa-overwicht. De voorhoed: 

forceerde doorbraak op doorbraak. doch 

men heeft met pcb te kampen. We- 

See Han een doel- 

puot, maar . . bij stond off side. 

Esn plotselingen sitval van de Al Ig- 

In 

derom maakte Tan 

  

EEN PRACTISCH, HANDIG EN KOSTBAAR 

WERK VOOR EEN LUTTEL BEDRAG! 

DE AUTOWEGEN -ATLAS 
van JAVA MADOERA en BALI 

13—, 
io 5 kleurendruk 
op stevig ivoorcarton 

met Cartonnen omslag e» lirnen rvg, 

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

Wwaaris opgenomen: 
alle berijdbare wegen 

Kilometerafstanden van plaats tot plaats 

Hoofd-Afstandstabel voor grootere afstanden 

Bergen en plaatsen met hoogte-cijters 

Spoorwegen, Vliegvelden, Ondernemings - fabrieken 

Pasanggrahans em vele aanwijzingen voor toerisme. 

Verkrijgbaar bij de Ked. Snelpers. 

  
            

EVEN EEN S.O.S. 

Radio-Goldberg's 

nacht ! 

Dat is de service die wij 

Hootdstraat 51 
Residentslaan 

   

  

J.G.W. DEKKERS 

    

PER TELEFOON 
en 

Dag en Nacht Service 

komt het euvel van Uw radio verhelpen, zelfs in den 

onze klanten bieden. 

Verzekert U ook van zulk een service! 

Koopt Uw radio-toestel bij 

RADIO-GOLDBERG 
Java's Grootste Dag en Nacht 

RADIO-SERVICE, 

Radio-Goldberg 
Kediri Tel. 70 

37 — Madioen—Tel. 110 

  

VEND U- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS. 

KEDIRI Telefoon 250. 
  

   

  

Transporteeren, 

Emballeeren 
(Ook voor Europa en de buitengewesten) 

Handel in Nieuw. en 
Tweedehandsch Meubilair, 

  

bal voorhoede volgde bierop, h:t Ocn 

Hoa doel 
aan gevaar. Oen Hoa herstelde zicb, 

weer stond de voorhoede - voor 

het Al Igbal doel. Er restte nog 3 mi- 

nuten spelen. De rechtsbuiten van Oen 

Hoa beeft den bal, ging ervan door, 

zwenkte plotselingoaar bianenea schoot 

onhoudbaar ia het doel. De stand was 

I—1. De laatste minuten was Al !g 

bal in de meerderheid, doch er vielen 

geen doelpunten meer. Om 5,45 u.o.m, 

floot de scheidsrechter voor het einde. 

De wedstrijd werd in de beste verstand- 

ontkwam — ternauwernood 

houding gespeeld. 

Al Igbal Bondselftal Kediri 

3-1 

De wedstrijd van Zondag was ciet 

minder spaonend. Ook in dezen wedstrijd 

bleek Al Igbal een geduchte tegenstao- 

der te zijo. Evenals op Zaterdag begon 

de wedstrijd om 4.45. u. ».m, Direct 

na denjaftrap werd bet Kedirische doel 

ia gevaar gebracht, doch de bzide 

Kedirische backs, Oen Hoo en Dachlan 

grepea resoluut io, zoodat een doelpuot 

werd voorkomeo. Weldra Kwam Kediri 

aan de beurt. Everbardt leidde den aan-     val, doch deze leverde geen resultaat 

op. Gedurende eenige minuten speelde 

men op het middenveld, de bal kwam 

Diet verder dan de middeo linie, totdat 

ia cen onbewaakt oogenblik de center- 

voor van Al Igbal met den bal ervan 

door ging. Ozn Hoo werd gepasseerd en 

in vo'leo ren schoot de centervoor in- 

eens in het doel. Naeen kwartier spelen 

was de stand dus 1-0 voor Al Igbal 

Intusschen moest de lioksbuiten uitval- 

len wegens blessure. Gedurende eenigen- 

tijd speelde Al Igbal mettien mao. Hij 

werd vervangen door een andere speler. 
De voorsprong van Al Igbal bleek 

niet van langen duur te zijo, want drie 

Kedirische 

lioksbionen, Hong Lian, voor de ge- 

lijkmaker. Tot de rust was de stand 

I—1. Na de rust was Kediri voor 

cenige minuten doch er 

kwam geen verandering ia den stand, 

Daarna gaven de gasten een solide spel 

te zien, waartegen Kediri niet bestand 

bieek te zija. Al Igbal kwam geweidig 

opzetten, de voorhoede ondernam aan- 

val op aanval. De Kedirische acbter- 

hoede werd geisoleerd, elk oogenblikkon 

een doelpunt verwacht worden. De 

rechtsbuiten van Al Igbal kreeg den 

bal toegespeeld, ging ervan door" 

minuten daarna zorgde de 

sterker, 
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Metro spectaculeuze fi'm 

gespeeld door 

  

Heden en Morgenavond 
| Universal boeiende en spanneode film 

.Gambilin 
| | met ROBERT WILCOX — JOSEPH Sa 
| Een uitstekende fiim met een goed verh. 
| IP Wij raden'U aan deze film te komen zien ! 

  

artisten, met medewerking van de Singer Pygmetn als de zingende dwergen. 
| kenfilm, is ,,De Toovenaar van Oz” als speeifilm In tegenstelling met Sneeuwwitje dus, worden de figuren 

|| in ,De Toovenaar van Oz”, gespeeld door menschen, artisten van naam. 
door METRO gespaard cm deze film te maken tot een Wonder van Kleuren en Muziek! 

| Komt allen met Uw kinderen genieten van dit boeiead en schitterende schouwspel der fantasie ! 

Pen aaa 

Dm Ag. Pb Ba 
HE THEATER 

4 

  

LI) 

Ship (»Casino der Mar” Hzt Speelscbip) 
ER — HELEN MACK esa. bekende sterren. 

Rijk aan afwisseling en van begin tot eind boeiend. 

Donderdag 8 t/m Zaterdag 10 Aug. 

sIHE WIZARD OF OZ” 0: grooe toovenser yan 0) 
JUDY GAKLAND — FRANK MORGAN — RAY BOLGER — JACK HALEY e.v.a. 

Wat Soeeuwwiij: is als tee- 

Kosten noch moeiten werden 

  

  

  
  

  

vervaardigd van roMantiek, muziek en wil 

MAXIM THEATER 
Woensdag 7 Juli en Donderdag 8 Aug. 

Warner Bros Super productie 

.PENROD'S DOUBLE TROUBLE" 
mzt BILLY EN BOBBY MAUCH, de beroemde tweeling e.a. beroemde artisten. Eeo meer dan schittere: de 

film, de op aile plaatsen met enorm succes vertcond is. 
ieder boeien. Mist'dit niet! 

Vriidag 9 t/m Zondag ii Aug. 
Universal allervermakelijkste muzikale Comedie romacce 

.Oh Johnny, how You can love" 
| met TOM BROWN — ALLAN JENKINS — de lieftallige PEGGY MORAN e.v.a, Ben lachcocktail, 

avontuur. Romant:ek eo sensatie en bovendien bet optreden van 

BETIY JANE RHODES, de beroemde Radio-zangeres, die »De” Song van 1940 voor U zingen zal, 

»Ob Jobary, how you can love”. Deze Song siaat z00 in, dat ze door ledereen gezongen. 
gefloten en geneuried zal worden. 

Van begin tot eind zal deze bijzondere film een 

  

zwenkte naar binnen en gaf met een 

hard schot Soeratman het nakijken. Eev 

prachtig doelpunt! De stand was 2-1 

voor Al Igbal. Nu scheen hetspel der 

gasten eerst recbt tot ontploo'irsg te 

komen. Wederom volgde een aanval 

van Al Igbal, docbh deze werd gestuit 

door de beide Kedirische backs. Hierna 

kwam een plotselingea uitval van de 

Kediri-voorboede, maar 

keeper van Al Igbal wist verder onheil te 

voorkomen. Weer stond de voorboede 

van Ai Igbal voor bet Kedirische doel. 
De centervoor dribbelde met den bal— 

Doel, de Kedirische centerbalf, werd 

gepasseerd, daarna Ozn Hoo en tenslotte 

belandde de bal bij den recbtsbuiten van 

Al I bal, deze plaatste den bal zuiver 

naar het midden. De linksbuiten kreeg 

den bal, liep nog ea 

schoot “onmiddelljk in het doel. De 

stand was 3-1 voor Ai Igbal. Er restte 

nog slechts2 minuten spelenen steeds 

kwam de voorhoede der gasten weer op 

het Kedirische doel terug. Dank zij het 

voor:reffelijke spel van Dachlanen Oeo 

Hoo kon de voorboede van Al Igbal 

geen doelpunten meer maken. Om 5.15 

u.n.m, floor de scbeidsrechter, Ir. Hirscb, 

voor het einde. Het was een welver- 

de fameuze 

eveo ia 

diende overwinning voor Al Igbal ! 

Dz wedstrijden werden in de beste 

verstandhouding gespeeld. Op beide 

dagen viel gezn groot krachtsverscbil 

t2 constateeren, zoodat het spelbeeld 

geenszins een eenzijdig karakter droeg. 

Poehsarang-werk. 

Naast de Industrieschool van de 

BEE. aan de Hoofdstraat, in het ge- 

bouw waar de drukkerij 
“Duick” gevestigd was, kan men thans, 
io rijke verscheidenbeid, bet werk van 
de Poebsarangsche toekangs zien gee- 

taleerd.— Alvorens elders te 

worden verzonden worden de beelden, 

plaguetten enz. hier enkele dageo ge- 

de belangstellenden 

vroeger 

naar 

exposeerd voor 

van Kediri en omgeving. 

Inlichtingen verstrekt, z00 geweoscbt, 

Ir. Majelia, die ook eventueele bestel- 

ligen opoeemt voor Poebsarang. 

Kinder-Vacantiekolonie 

Afd. Kediri. 

De Afd. Kediri heeft gedurende de 

maand Juli 28 kinderea naar Malang 

kunven uitzeoden voor een gezond- 

heidskuur. In het pas gebouwde kolo- 

niebuis te Malang hebben ze een wit- 

stekende en liefderijke verzorging ge- 

noten. Het tehuis is op Soekoen heel   

rustig gelegen, heeft een groot grasveld 

en ziet er vriendelijk uit, Daar biaveo 

heerschen netheid en stipte orde, vaast 

vrijheid. De kinderen badden volop 

gelegeobeid om zich te ontsparnen: 

ze konden naar hartelust schommelen, 

korfballen, 

Verschillende wandelingen 

voetballen, dammen en 

schaken. 

werden gemaakt in de stad ea daar 

buiteo. Er was ook voor eevige bijzon- 

dere attractie's gezorgd z.a. een uitstapje 

per trein naar Wendit eneen tooneel- 

opvoering. De opvoering is door de 

kinderen zelf gegeven en had in het 

tehuis plaats. Het eten was eenvoudig, 

maar smakelijk bereid ea van een ge- 

zonde samenstelling. Het personeel 

bestond uit een directrische en zes 
Europeesche helpers. Ze hadden han- 
denvol werk met de vele kinderen, die 
door verscheidene afdeelingen waren 

uitgezonden. Aan de gezondheidstoe- 

stand werd bijzondere aandacht besteed 

door den koloniearts. Dit alles had tot 
gevolg, dat de uitgezonden kirderen 
vol levenslust en gezondheid van Ma- 

lang naar buis zijn terug gekeerd. Het 

plan bestaat om over eenije maanden 

ook eenige Javaansche kindereo naar 

Malang uit te zenden. Beo woord van 
harteljken daok wordt iotusschen hier 
vitgebracht aan alleo, die op de eeo of 

andere wijze hebben medegewerkt tot 
het bereiken vao dit resultaat. 

RICHE THEATER. 

Heden & en Woensdag 7 Aug. 

Universal Super productie 

»GAMBLING SHIP" (Casino del. mar 

Het Speelschip). met Robert Wilcox— 

Ed Bropby — Joseph Sawyer en de 

lieftal ige Helen Mack in de hoofdrolleo. 

Eeo uitstekeode film meteeo spannend 

en boeiend verhaal, die U tot bet einde 

bezighoudt. 

Een film welke metc dao waard is 

gezien te worden | 

MAXIM THBATER. 

Woenscag 7 en Donderdag 8 Aug. 

Warner Bros Super productie 

»PENROD'S DOUBLE TROUBLE" 

met Billy en Bobby Maucb, de beroem- 

de tweelingen. 

Ben Comedie-drama, gebaseerd op de 

bekende Penrod-verbalen van Booth- 

Tarkington, voor de film bewerkt door 
Grane wilbur, 
De film, die op alle plaatsen met suc- 

ces, vertoond werd. Wij raden een ieder 

aan, deze bijzondere film vooral niet 
te missen.   

Politienieuws. 

T.P.S, won, te Kaliombo doet aac- 

gifte, terzake verduistering van 635 st. 

klappers ter waarde van f 6.35 geplzegd 

door T. B. G., woo. te Tjimpoerdarat. 

R.S., wor. te Potjanan doet aangifte, 

terzake diefsfhl van eeo rijwiel t. w.v. 

f15.—, hetwelk op Pasar Bandarlor 

onbeheerd was geplzats. 

W., won. te Modjoroto doet amagifte, 

terzake dicfstal van #kippeo ter waar- 

de van f 0,70. 

O.T.N. won. te Pardean doet aan- 

gifte, terzake diefstal van een saropg 

ter waarde van f 2.— 

S., woo. te Kemasan doet aangifte, 

terzake van gocderen t.w ."v. f 375 

tan 

Uit Blitar 

Bridge drive. 

Op Zaterdag 10 Aug. a.s. zal in de 

toone:lzaal van het R K. Internaat in 

de Parkstraat een bridge-drive worden 

gehouden waaraao door een ieder kan 

worden deelgenomen. 

Aanvang 8 uur o.m. Het inleggeld 

is gesteld op f 1.— per persoon. 

De netto opbrengst komt ten bate 

vao de Missie. 

Voor deelname kan men zich weo- 

den tot den heer van der Made, Ad- 

ministrateur van de c.o. Petoeag Ombo 

dan wel tot M-j. Marteins, van Leo- 

nepstraat Blitar. 

GAAT HET OM 
DRUKWERK ? 

De Kedirische Snel- 

pers drukkerij drukt 

immers beter, netter en 

  

  

  

goedkooper, 
Vraagt offerte bij de Ked. 

Snelpersdrukkerij ! 

U verbindt zich 

tot niets! 

  

Heinrich Himmler. 
(Vervolgd ). 

Op den ,nacbt van de lange mesen” 
ia Juni 1934, ontdekten Strasser en 

Dog eerige honderden andere van de 

»oude vechters” in de partij, dat zij 

ongelijk badden gebad, toeo ,,Roll- 

kommaodos” van de zwartgekleede 

troepen hen met kogels 

pelden, waar zij ook stonden of zaten. 

Velen—zelfs heele naties—hebben in- 

derdaad dezelfde vergissing gemaakt, 

en hebben daarvoor met hun leven 

moeten boeten. 

Want de zachte Himmler, die eruit 

ziet als een boekhouder heeft 

fjzeren wil ea een macht, 

Fuebrer ongetwijfeld de grootste is in 

bet Rijk. 

Als leider van de Schutzstaffel — de 

zwart gekleede uitverkoren wachters 

van de partij — heeft Himmler nu onder 

Overrom- 

een 

die na den 

zijn bevel 450.000 gemobiliseerde, 

zwaar gewapende, goed getrainde, 

geheel gemotoriseerde en fanatieke 

loyale manoen—de uitverkorenen van 
de Duitsche jeugd. 

De S.S., z00als bet genoemd wordt, 

werd oorspronkelijk opgericht met het 

doel de Nazi-partij te diener. 

Zij vormde de lijfgarde van Htler 
en zija satrapeo, zij hield de wacbt 

bij de conceotratiekampen en maakte 

cen einde aan de onlusteo, die in het 

Rijk mochten uitbrekeo. Himmler heeft 

de SS. veranderd in een beroepsleger 
volkomen toegerust met tanks, artille- 
tie eo lucbtstrijdkrachten. Het zijo deze 
troepen, die zich verspreid hebben 
over Oostenrijk, Tsjecho - Slovakije, 
Polen, Denemarken, Noorwegen en de 
Lage Landen. 

ALLE 

| 

KEDIRI 
MULOWEG / MADJENANG 

Telefoon Ked. No. 225 

De rijksweer, bet beroepsleger, werd 

| ingesteld en het vozrde de noodzake- 

lijke gevechten eo bowbardementen uit. 

Doch het waren de strijdkrachten 
vao Himmler, die de overwioningen 

van bet leger consolideerde met massa 

executies en gewelddadige verhuizinger, 

onvergelijkelijk in de Europeesche ge- 

schiedenis. Wat de S.S. in Polen ge- 

daan heeft, waar Himmler speciaal 

Commissaris was, za! waarscbijrlijk een 

hoofdstukken ia de 

geschiedenis van deze eeuw vormen. 

Honderdduizenden Poolsche mannen, 

vrouwen en kinderen werden uit hun 

huizen gehaald en in de concentratie- 

van de zwarte 

kampen geworpen zonder voldoende 

kleeding, voedsel of beschutting cm 

honger te lijden en te sterven. Zij, die 
tegenstand boden, werden opgehangen 

op de openbare pleinen aan rollende 

galgen, die dan door de straten ge- 

sleept werden om ze de menschen te 

laten zieo. De zachte Heinrich had 

beslst, dat ontvolking de beste oplos- 

sing was van het Poolsche probleem. 

En zija troepsu vo'gden zija orders 

letterlijk op. 

Hitler zelf kwam tenslotte tusscher- 

beide om een einde te maken aan de 
slachting, doch de toestand werd al. 

leen verzacht. Tsjecho-Slovakije en de 

andere stateo bevicden 

komen in die treurige omstandigheden. 

Doch betis het leger van Himmler, 

dat de kleine neutrale staten, die ia- 

zich niet vol. 

genomen zijo of ingenomen zullen wor- 

deo door Duitschland, meer vreezen 

dan de bommen van den Rijksweer. 

In het ,Oude Rijk” zelf heeft Hein- 

rich Himmler gedurende z-ven jaar   iederz kern van ontevredenheid, die tot 

“—“—"——)m 
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BOERDERIJEN .SCHRAUWEN” 
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Kediri en Paree en   Levert versche volle melk. 

Karnemelk, Yoghurt, 
Room en Boterolie 

Leverancier van de groote ziekenhuizen te 

ter plaatse 

    

       
    
    
        

    

Prima kwaliteit, 

de meeste Doctoren 

Beleefd aanbevelend 

L. H. SCHRAUWEN.



  

  
  

  

WAARSCHUWING. 
In verband met de inwerkingtreding yan de Devie- 

zenverordening (Staatsblad 1940 No 291) voor geheel 

Nederlandsch-Indis8 op 1 Augustus j.l. wordt met na- 

druk de aandacht gevestigd op de bij artikel 8 yan deze 

yerordening aan alle ingezetenen opgelegde verplichting 

tot aanbieding ter overneming aan een bankinstelling 

yan: buitenlandsche betaalmiddelen, buitenlandsche gelds- 

waardige papieren en buitenlandsche vorderingen. 

Hij, die niet voldoet aan deze verplichting, stelt zich 

bloot aan strafvervolging (gevangenisstraf yan ten hoog- 

ste 4 jaren of geldboete van ten hoogste 10.000 gulden) 

en verbeurdverklaring yan de waarden. 

De Directeur yan het Nederlandsch-Indisch 

Deviezeninstituut 

Mr. D. CRENA DE 1ONGH. 

een gevaarlijke bewegisg zou lunnen 

grosien, weggemasid, 

Als inspecteur de 

Staatspolitie — de Grstapo—is die alleen 

veraotwoording scbuldig aan Hitler. 

Ea Hitler, die weinig geduld heeft 

voor zulke kleinigheden, laat zija ver- 

trouwde paladija zija garg gaao. 
Hij mag iemand arresteeren, laten 

tor doodstraf 

van geheime 

vervolgen, veroordee!ea 

of tot het 

vorm van proces. 

concentratiekamp zo1der 

Het gebeurt berhaaldelijk, dat een 

ongelukkige uit Berlijn 's morgens uit 

zijo bedis gehaald en raar bet grimmi- 

ge yebouw in de Prinz Albrechtstrasse 

gesleept om tegen zes uur 's avords 

gedood te wordencf gebracht te wor- 

dea maar her concentratickawp. De 

Gestapo is een uitvinding van Hitler 

en haar staf is gevormd uit de beste 

denkers van de Schutzstaffel en van 

de bekwame detectieven van de cri- 
mineele Fo'itie. De agenten, totaal 

2500, zijo allemaal getraind io speciale 

scholen voor politiecke werkzaambeder, 

georganiseerd door en onder toezicht 

van Reinbard Heydricb, de hoofdas- 

sistent van Hiwmler, een donkere, 

machiavellistisch jongeman met scbele 

oogeo, die berucbt is om zijn wreed- 

heid. 

De agenten worden in hun werk 

geholpen dcor een uitgebreid netwerk 

van spionnen en ,lokduiven” over bet 

heele rijk verspreid -— in wiokels, kan- 

toren, fabrieker, hotels, restaurants, 

universiteiten, in het leger, de vloot 

en bij de luchtmacht — ja overal. 

Zij worden alleen betaald, alis zij 

waardevolle dingen melden, doch zij 

worden goed en dadelijk betasld, zc0 

dat de locale 

hoeveelheid informaties ontvanyt. Alle 

belaogrijke dingen worden doorg”zoo- 

den raar bet hoofdkwartier te Be: lijn, 

waar een staf van ongeveer 200 leden 

zich druk bezig houdt mt viets an- 

ders dan met het sorteeren, inscbrijven 

en ordenen van de berichten. Speciale 

telefoonverbindingen, die de Gestapo 

met alle lijnen kan verbindeo, welke 

Gestapo een enorme 

haar ioteresseeren ea baar voorzien 

van groote guota van de grcotste in- 

discretie. Waoneer iets belangrijks aan 

de hand is, worden agenten van de 

Gestapo uitgezonden voor bet instellen 

van een onderzoek. Zij hebbeo bijoa 

onbeperkte macht. Doch de 

kelijke arrestaties worden gewoonlijk 

gedaan door de S.S., die alle hard- 

vochtige gewelddadigheden monopo!i- 

seert. 

wer- 

Himmler zelf houdt streng toezicbt 

op de Gestapo en daar hij van het 

werk houdt, ondervraagt bij dikwij's 

de gevangenen. Het is op 200's oogen- 

blik, dat de ware natuur van Himaler 

te voorscbija komt, als nde kleine 

boekbouder” van Strasser. Zijo stem 

kliokt schril, de glanzende, waterige 

oogen kijken venijnig en zelfs de sterk- 

sten rillen voor zijn wilde gebaren. 

Bijna een millioeo Duitschers bebben 

met de kelders van het gebouw in   

Prinz Albrechtstrasse — en zijo bijye- 

bouwen over het hcele rijk — kennis 

gemaakt en zijn raar de concentratie- 

kampzn gebracht gedurende de afge- 
loopen zeven jaren. Velen van hen 

vinden spoediy den dood. 

Osk de concentratizkampen zijo uit- 

gevonden door de zachtzisnige Hsin- 
rich bebeerd door de 

»Doodskop Br gade”, een seciie van 

en worden 

zijn Schutztaffe!, Oocrspronkeliik wer- 

den z: ingesteld voor de Joden en de 
communister. Doch szdert de instelling 

»Arische” 

Nazi's daar zijn martelingen ondergaan 

beeft ook een groot aant-| 

voor een paar onverschillige woorden 

als—lk geloof, dat de Fuebrer ongelijk 

beeft met..... 
Ht was het derkbeeld vas Himmier 

om de hardvochtigste verdorven pzr- 

sonen die hij kon vinder, te ki zen 

die 

hiermee zijo verklaard de barbaarsche 
wreedheden te Dachau, S:chserhausen 

en bij de andere kampen, die de we- 

reld hebben geschokr. 

E-zo beel bijzonere 

H-mmler, 
trotsch is, is de UA I—de devisie van 

de Gestapo voor bet Buitenland. Haar 

5000 agenten vo'gen in het Buitenland 

de Duitschers buiten 

bet Rijk, letien op alle connecties van 

de bewoners Rijk met de 

buiteowereld en regeler de omkooping 

als bewakers van instellingen, 

instelling van 

waarop hij buitengewoon 

het spoor van 

yan bet 

en de sabbotage van vreemde naties: 

Zij hebben 

successen den laatsten tijd geboekt. 

UA | hecft maanden tevore 
de 

voor Oosterrik es Tsjecio - Slovakia 

cenige meikwaardige 

  

ingespan- 

pen gewerkt aan voorbereidingen 

—haar agenten werken van uit Duit- 

«che ambassades, consulaten en ,,Reis- 

bureau's”. 

Is Oostenrijk en Hongarije werd 
iedere anti-Nazi —er waren er velen 
bosen 24 uur achter slot en grendel 

gezet na den val van de Regeering. 
In Polen werden de verbindingen tus- 

schen de verdedigende troepen volko- 
men gebroken, In Noorwegen slaagde 

UA I er bijoa ir, Koniog Haakoo 

en brak 

doeltreffenden teggosiand met grepen, 

gevangen te nemen jederen 

die de wereld verbaasden en deden 
ontstelien, D- ,, Vifde Colonne” is op 
groorsche wijze in de milirair2 strategie 
binn#ngetreden door toedoen van de 
UA I. 

  

  

.— 

  

Radioluisteraars, 

wordt lid: van den Bond van Radioluiste- 
raars in Nederlandsch-Indis (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. 

    

E-ovan de voorrechien, die Himm- 

ler geniet, is ook het bewaken van 

Hitler zeif. D.ie duizend van de lang- 

ste, betrouwbaarste en blindelings ge- 

boorzamende S.S.-marioen vormen de 

lijfgarde vao Hitler. Zij hebben een 

intensiever training gehad dan het beste 

regiment van den Rijksweer en met 

hun goed zittende zwarte uniformen 

indrukwek- 

wereld. 300 

vas hen bewaken Hitler, waar bij te 

zija nj waarschijalijke de 
kendste eenheid op de 

Berchtesgaden verblijf. Honderd om- 

ringen de kanselarij in de Wilbelm- 

strasse, wanoeer bij in Berlijo is — en 

de reat van de 3000 kan gemakkelijk 
bereikt 

barakken in de dchisbijzijnde voor- 

steden van Lichterfe Ide. 

vooruit in Obstenrijk en Tsjecho- S'o- 

vakijs om een veiligen weg te baoen 

wordes in bun paleisachtige 

Zij gingen 

voor deu Fuebrer. Zij vormen het 

corps, dat hem omringt als hij in het 

publiek verschijat. Er is niets, dat om 

den Fucbrer gebeurt, dat niet gezien 

of gehocrd wordt door de liffgar le en 

Diet ormiddellijk wordi gemeld aan 

Hciorich Himmler. 

Met de Gastapo alse zijn cogen ea 

de Scburzstaffel als zijn gripnde ar- 

men, is Himmler op politiek gebied 
Onaantastbaar. Hij beefe dossiers ver- 

zame!d van de zwakheden en ,,onge 

regeldheden”. vam zelfs...de hoogsten 

van de partij. 

grap zeat, dat hij 

er een van hem zelf heefr. Es daar- 
Een Berlijnsche 

mee beeft hij ieder gedood of met hem 

hevig gevocbter, die ooit geprobeerd 

heeft bem in den weg te staan, irclu- 

sief de macbt'ge Hsrmaan Goering en 

de den Generalen Staf. 

Word: 

leiders van 

vervolgd. 

  

Radio-programma. 

Golflengten in meters der 

verschillende zenders : 

  

   

NIROM : 19.615 31.41-01.12 
A.RV.O.: 61.29 —109.89 
P.M.Y.: 53.31- 90 36 
B.B.C.: 13.92— 13.93 —13.97 

16.84— 16.26—19.82 
FRANKRIJK: 16.88— 19.68—25.33 
SINGAPORE : 30.96—225. 
SAIGON : 5.46— 49.5 
AUSTRALIs: 313 
ZWITSERLAND: 16.23 

DINSDAG 5 Aug. 

NIROM 
6.01 Gramofoo 

  

Pas ontvangen 
Wollen artikelen 

Wollen Sokken 

  

Wollen Jumpers | 

  

» Jasseo | »  Broekjes 

V »  Baby- 
» estea Y niet 

4. sx Mytsen ». Mantels 

Brei katoenen 

peonen 
” naalden 

en Haak pennen. 

MIYAKO 
Te', No. 29 Kediri. 

  

  

615 Gyanastiek. 

627 Vad. muziek. 

6.30 Nieuws. 

7130 N-euws. 

7.45 G-amofoon. 

11.01 Corcert. 

11.40 Kookpraatje. 

1200 Corcert. 

12.30 Accordeon. 

12.50 Co cert. 

13.20 N-euws 

1335 Allerlei, 

1420 Nieuws, 

17.01 Programma. 

17.03 Theecorcsit. 

18.00 Filavaria. 

18.30 Allerlei. 

19.00 Neuws. 

19.25 Koor 

19.45 Wijding. 

2005 Concert. 
22.45 Orgelspel 
21C0 Concert. 

2201  Dansmuziek. 

2230 Varia. 

A,R. V.O. 

7.00  Wilkelmus, 

7.03 Gramofoon 

7.30  Nieuws. 

1100 Wilbeimus. 

1105 Verzoekjes 

11.30  Voor zieken, 

12.00 Cinema orgel. 

1230 Concert. 

13.20 Niecuws. 

13.35 Concert. 

16.30 Wilhelmus. 

16.33 Allerlei. 

18.00 Kioderuur. 

1909 Nicuws. 

1920 Muziek/zang. 
19.45 Harmonica, 

20.00  Verzoekjes. 

21.00 Holl. muziek. 

22.00 Dansmuziek.   
    

              

Beveiligt U tijdig !! 

Wij leveren : 

  

TELEFOON No. 52. 

LUCHTBESCHERMING 

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

RESIDENTIE APOTHEEK KEDIRI 

Sauna: 

PROTESTANTSCHE KERK 

Hollandsche Kerkdiensten. 

  

11 Aug. 40 Kediri 9 u, v.m, Doop 
Djombang 6 uur n.m. 

18 Aug. '40 Paree 9 uur vm. 
Blitar 6 uur o.m, 

25 Aug. '40 Kediri 9 uur v.m. 
Ds. F.J, Jookhof 

Ger. predikaot v. Malang. 
Biitar 6 uur n.m. 

Ds. F.J. Jorkhof 
Gr. predikant v. Malang. 

1 Sept. '40 Kediri 9 uur v.m, 
Ds. Ph. van Akkeren. 

8 Sept. '40 Blitar 9 uur v.m. 

Ds. Ph. van Akkerep. 
T. Agoeng 6 uur ».m. 

Ds. Ph. van Akkeren. 

——— 

Malcische Kerkdienst. 

H. B. Matulessy. 

  

11 Aug. 40 Kediri Hu vm. 
Baron Yu...» 

18 Aug. '40 Trenggalek 9 u. vm. 

T. Agoeng 4u. om. 
25 Aug. '40 Madioeo 10,30u. v.m. 

(Doop) 
Ngawi 430 u. ».m. 

J-. W. Rumbajan. 
18 Aug. '40 Djombarg 7.30 uur v.m. 

maan 

OOST - JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEN. 

lederen Zondag, 

Te 

9 uur v.m, 

Kediri (Baloewertistraat), Blitar, 

Toeloengagoeng, Ngandjoek, e, a., te 

Paree 730 uur ».m. 

  

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Zondag. 

le H. Mis 

2e H. Mis 
Lof 

6 uur v.m. Stille 

te Kediri 6 uur v.m. 

7.30 uur v. m. 

5.30 uur 0. m. 

H. Mis 

1.30 uur v. m.  Hoogmis 

5.30 uur o.m. Lof 

O:derricht Kath. Javanen 6 uur n.m. 

te Blitar 

PETROMAX COMFOREN. 
Wij ontpakten zoojulst 

De Nieuwe 

Modellen 1939 

en noodigen U uit tot een be- 

zichtiging dezer 

  

Schitterende en Practische 

Petromax Comioren. 
Verkrijgbaar bij : 

Toko Wed. 

Tan Bing Wie 
Klentengstraat No. 90, 

KEDIRI, Tel. No. 149, 

  

  

TENG HONG TJIANG 

MEUBELMAKER 

TRANSPORT — ONDERNEMING 
KEDIRI — Klentengstraat 68 — Tele. No, 107 

  

Groote Commissle Vendutie 

Woensdag, 14 Augustus 1940, 

v.m. 9 uur ia onze showroom, 

KEDIRI. 

bijbrengen van goe- 

deren. 

Hoofdstraat, 

Gelegenheid tot 

Voor Uw meubilair es ontwerpen 

geroutineerde toekangs en eerste kwa- 

liteit meubelhout 
Zeer billijk in prijs en levering met 

garaotie, 

Voor Uw vendutie gegarandeerd 
Iopakken voor alie plaatsen. 

   



  

Buitenlandscb overzicht overgenomen wit het Soer. hibid. 

OM HET ROEMEENSCHE 
GRONDGEBIED. 
  

Bulgaarsche eischen zouden ingewilligd zijn.: Boedapest 

is optimistisch ten aanzien van Transylvani8, 

5GB 

De Russische invloed.1 

De arrestaties van Japanners. 

De toestand in Frankrijk. 

Boekarest, 5 Augustus (Reuter). Het 

nazi-blad ,,Bukarester Tageblatt” 

kent, dat bij de onderhandelingen tus- 

pazi- 

  

    

ont- 

schen Roemevi# en Horgarije 

Wwaarnemers tegenwoordig zija. 

Londep, 5 Augustus (Reuter), Te 

Sofia wordt gemeend, dat de Roe- 

meensche regeering reeds de Bulgaar- 

scbe cischen ten aanzien “van de 

Debroedsja heeft ingewilligd, terwijl 
mn te Boedapest optimistisch is ge- 

ten aanzien van de houding, 

welke de Roemeensche regeering met 

betrekking tot Transylvania zal aao- 

stemd 

nemen, 

Panslavisme op Balkan. 

Boekarest, 5 Augustus (Rzuter). De 

dat Sovjet-Rus- 

rol 

in de scheppiog van een vieuw Euro- 

pa, hetgeen een bewijs wordt geacht 

voor de huidige op den Balkan ont- 

»Tempu!” verklaart, 

land een vooroame moet spelen 

stane Panslavische politiek. 

Engeland en Japan. 

Londen, 5 Augustus (Reuter) Pre- 

mizr Churchill dao wel dea piv. mi- 

nister van Buitenlandsche Zakeo, But- 

ler, zal morgeo in bet Lagerhuis een 

verklaring afleggen inzake de situatie 

gerezen door de arrestaties vao Japar- 

sche onderdanen op Britsch gebied. 

Epidemietn in Frankrijk. 

Vicby, 4 Augustus (U.P,). De Frac- 

sche regeering beeft kracbtige maatre- 

gelen geromen om het verspreideo van 

epidemietn, ootstaan uit de buidige 

levensomstandigheden in bepaalde ge- 

deelten van Frankrijk”, tegen te gaao: 

te dien einde is ook opdracht gegeven 

dat de bevolking moet worden ingeint. 

Door het gebeele land zullen de perso- 

neo, die ingeZot moeten worden, door 

daarvoor vitgezonden personeel wor- 

den bezocht, 
In een officieel, te Vichy uitgegeven 

communigu€, wordt verklaard dat de 

verspreidiag van ziekten rechtstreeks 

cen gevolg is van de oorlogs-cmstan- 

digheden. 

Bekend werd gemaakt dat, teneinde 

bet verspreiden van epidemie#o tegen 
te gaan, bet instituut Pasteur ,,volledi- 
ge vrijheid van handelen is gegeveo”. 

  

Engeland. 

De Britsche luchtaanvallen. 

Londen, 4 Augustus (Rerter). Io 

aarsluiting op bet reeds door het mi- 

nisterie van Luchtvaart gemelde omtrent 

de gisteren door Britsche bommenwer- 

pers uitgevozrde luchtaanvallen werd 

heden door den nieuwsdieost van dit 

ministerie rog het volgende medege- 

deeld. 

Verklaard wordt dat tijdens deze aan- 

vallen eeniye van de meest belangrijke 

Duitscbe fabrieken voor de vervaardi- 

ging van syothetische benzioe werden 

gzbombardeerd. Te Monbeim diende 

een gedeelte van de fabrieken in deze 

plaais, die tijdens Britscbe 

lucbtaanvallen in brand waren gezet, 

als baken voor de vliegtuigen, die na- 
derhand hun militaire doelen aanvielen, 

Boven Bootirop zayen andere aanval- 

cerdere 

lende Britsche vliegtuigen ,hoe enkele 

van de door hen uitgeworpen bommen 

cen olie-fabriek troffen. 

Sinds den eersten Britschen luchtaan- 

vai op de 0 iz-voorraden in Duitschland 

is de vijand gedwongen geweest zijn 

luchtafweer-organisatie te versterken. 

Tijdens de uitgevoerde 

Britsche luchtaanvalien waren vele door 

lucbtdoel-artiilerie afye- 

vuurde granaten behalve op de aan- 

gisteravond 

de Duitsche 

vallende toestellen, ook gericht op de 

door de Britsche machines 

werden uitgeworpen om bus doelen te 

fakkeis, die   

verlichten, De Britsche vliegtuigen wer- 

niet getroffen, doch eenige fakkels 

zija owlaag geschoten, 

Andere aanvallende Britsche toestel- 

ondanks bet siechte zicbt 

Kiel te Door 

ceniye uitgeworpen bommen werden 

gebouwen vande Duitsche marine aldaar 

io brard gezet. Te Husum, ten Westen 

van Kiel, werd scbade aangebracht aan 

den 

leo wisten, 

doken te localiseeren 

gebouwen en een vliegveld, terwijleen 

macadam-baan werd getroffen: de lucht- 

doel-artillerie in dez2 plaats hield plotse- 

ling met vuren op, toen de schurterio 

den staart van een der Britsche vl:eg- 

tuigen het vuur van het luchtafweer- 

geschut krachtig beantwoordde. 

Ia bet Noordelijke 

Keulen werden groote opsiagplaatsen 

van goederen met brisanten brand- 

gedeelte van   Kommen getroffen: deze projectielen 

werden uitgeworpen door een Britsch 

vliegtuig, dat gedurende ongeveer een 

uur boven zijn doelen bad rondgecirkeld, 

alvorens den aanval uit te voereo. Ovk 

werden gisteravond bases van vlieg- 

booteo in Duitschland aangevalleo. 

Zooals gemeld, werden gisteren, bij 

bet aaobreken van den dag op ieuw 

Britsche luchtaanvallen op de vliegvel- 

den te Schiphol en te Haamstede uit- 

gevoerd, 

Boven Abbeville voerde een Britsche 

bommenwerper een luchtaaoval uir, die 

hij na een half uur herbaalde eo waarbij 

een opslagplaats van voorraden werd 

gebombardeerd en troepen en een co: 

lonne vracbtauto's van een boogte van 

slechts ongeveer 17 meter met machine- 

gewereo werden beschoten, 

Tusschen Grevelingen en Duinkerken 
werd een pantsertreio aangevallen, ter- 

wijl in bet Kanaal io de nabijheid van 

Grevelingen scbuiten met salvo's bom- 

men werden getroffen. 

De arrestaties der Japanners. 

Looden, 4 Augusuus (L.EF) De 
indruk, welke beden io Britsche dip'o- 

matieke kringen bestond, is dat de 

scherpe Japansche protesten, die een 

gevolg waren van de arrestatie van 

Mukibara en Tanabe, niet voldoende 

zullen zija om huo vrij'ateo te verze- 

keren. 

De Japaosche ambassadeur Sjige- 

mitsu bracht hedenmiddag een bezoek 

aan bet Foreigo Office om de vrij- 

heidstelling van zija beide landgenoo- 

ten te eischen nadat hij gisteren reeds 

om een verklaring voor hua aanhou- 

ding had verzocht. 

Het aotwoord van Lord Halifax 

werd door dea Japanschen ambassadeur 

doorgegeveo naar Tokio. Aangenomeo 

kan worden, dat de Britsche minister 

vaa Buitenlandsche Zaken zich ertoe 

bepaalde opoieuw en met nadruk te 

verklarep, dat bedoelde arrestaties geen 

vergeldingsmaatregel 

stappro der Japansche regeering, doch 

slechts een veiligheidswaatregel van 

het ministerie van Binnenlandsche Za- 
ken, ten aanzien waarvan het Foreign 

Office geeo bijzondere redenen heeft 

om zich er tegen te verzetten. - 

'Te Londen wordt met nadruk ge. 

wezen op het feit, dat er geea cecbt- 

streeksch verband bestaat tusschen de 

waren voor de   

maatregelen der Japaosche politie eo 

die der Britsche politie. Meo wijst er 

te Looden op, dat de beide andere 

Japansche onderdanen, de 

arrestatie heden werd bekend gemaakt, 

reeds drie weken geleden 

werden aangehouden, z00dat 

er geen sprake kan zija van Britsche 

vergeldingsmaatregelen voor de Japan- 

sche arrestaties, doch eerder van Ja- 

paosche vergeldingsmaatregelen voor de 

Britsche arrestaties. 

waarvan 

De meening van bevoegde Britsche 

kriogen is in elk geval, dat de houding 

van Jipan na de concessies van En- 

geland iozake. deo Birma - weg aan- 

toont, dat het voortaan nutteloos is te 

tracbten Japao uitsluitend door middel 

van Concessies te verzoenen, Nieuwe 
Concessies ama Japan schijnen oodenk- 

baar, te meer daar de arrestaties der 

Japansche onderdanen in Engeland 

plaarsbadden in verband met motieven, 

verbandhoudende met de natiorale 
veiligheid, terwiji men te Londen wei- 

gert de door de Japansers tegen in 

Japan woonachtige Britten, zooals de 

correspondeot Reuter M Iville 

James Ccx, uitgebrachte beschu'digin- 

gen te aanvaarden wanneer geen over- 

tuigender bewijzen worden aangevoerd. 

van 

  

  

Spanje. 

Schulden aan de as. 

Madrid, 4 Augustus (U.P.) In 

een te Madrid uitgegeven officieele 

verklariog wordt gezegd dat de Spaan- 

sche regeering aan de 

regeering een bedrag vav 5000 milli- 

oen lire—250 millioen dollar —schuldig 

door Ital:& tijdens den 

Spaanschen burgeroorlog aan de re- 

geering onder generaal Franco ver- 

leende hu'p. 

Ook aan Duitrchland is Sparje een 

bepaald bcdrag wegens tijdeos den 

Spaanschen burgzroorlog verleende 

hu'p schuldig, doci hiervan wordt geen 

specificatie gegeven, ofschoon gemeld 

wordt. dat een gedeelte van de hoofd- 

som der Spaaosche schuld aan Duisch- 

land terug is beraald door den uitvoer 

van Spaaosche producten naar Duitscb- 

land, toen de oorlog nog aan den 

gang was. 

Overeenkomstig de gisteren gesloten 

Italiaansch - Spaansche overeeokomst 

zal de schuld van Sparje aan I-a'i# 

binnen 25 jaar tijd worden terugbe- 

taald, 
Buiteo deze scbulden heeft de re- 

geering onder geveraal Franco nog 

I-eningen en andere credieten ten be- 

drage van bijra 2 millioen dollar, die 

Italiaanscbe 

is wegens 

is bet begin van den Spaanschen bur- 

geroorlog werdeo verkreger, af te 

lossen. 

Spanje naar totaliteit. 

Madrid, 5 Augustus (Havas). Ia de 

Spaansche hoofdstad wordt bet plan 

overwogen om de buidiye Cortes te 

doen vervangen dcor ee Kamer van 

Corperatics, soortgelijk aan die in 

Italia. 
Dit zal vermoedelijk de eerste stap 

zija tot de herziening vas bet Spaaasch 

politieke systeem langs totalitaire lijaen. 

Tijdens een buitengewone zitting Van 

de Hunta, onder voorzitterschap van 

den minister van Biovenlandsche Za- 

ken, worden thars de bijzonderheden 

van de voorgenomen herziening bestu- 

deerd. 

OLYMPIA 
Schrijfmachines blijven toch al- 

  

tijd aan de spits. Deze wereld- 

beroemde Duitsche machines kunt 

U tegen bijzondere afbetalings- 

Conditie te Kediri, ALLEEN 

krijgen bij de 

N. V. Ked. Snelpers 

Drukkeri). 

  

  

De strijd tusschen lucht- 

en zeemacht. 

Oorlogsschepen in het voordeel. 

Alexandriz, 2 Aug. (Uo. Press). De 

oorlog tusschen Italiz en Eogeland ia 

de Middellandsche Zee blijft tot dus- 

verre beperkt tot een strijd tusschen 

Vliegtuigen en oorlogsschepen, waarbij 

de oorlogsschepen tot heden in bet 
voordeel zijn. 

De Britsche vloot in het Oostelijk 

deel van de Middellandsche Zee, die 

voortdurend op z0ek is naar Iraliaao- 

sche oorlogsschepen, met het doel deze 

te vernietigen, wordt onopboudelijk 

aangevallen door Italiaansche vliegtui- 

gen, doch tot dusverre werd nog geen 

enkel Britsch oorlogsschip getroffen, 

ofschoon de bommen vaak z00 dicht 

bij de oorlogsbodems neerkomen, dat 

het schijot alsof zij door een bosch 

van pijoboomen varen wanneer wa- 
terkolommen ter hoogte van 12 meter 

aao beide zijden der schepen omhoog- 

scbieten, 

Dz Italiaansche vliegtuigen hebben 
de Britsche oorlogsschepen tot dusver- 

re van groote boogte aangevallen, ge- 

bruik makende van apparaten voor het 

richteo der bommen, doch de convooien 

komen er veilig doorheen, ondanks 

bet feit, dat zij ook het hoofd moeten 

bieden aan Italiaaosche onderzec booten 

en mijneo. 

Malta maakte tot begin Juli 70 

luchtaanvallen door, waarbij de Itali- 

aven 12 vliegtu'gen verloren. 

Reizigers, die van Multa zijn gear- 

riveerd, verklareo dat weinig schade 

op het eilaod is aangericht en dat de 

aanwezigheid van enkele Bcitsche jacht- 

vliegtuigen voldoende is om de aan- 

vallers op de vlucbt te drijveo. De 

Italiaaoscbe vlieg:uigen werpen dikwijls 

hun bommen in bet wilde weg uitom 

sneller te kunnen wegkomen, 

De aanvallea op Malta worden ook 

van groote boogte uitgevoerd, blijkbaar 

in verband met bet hevige :fweervuur. 

Hp 

Om de heerschappij ter zee. 

New York, 1 Aug. (Reuter). Vijf- 

tigdu'zend afdrukken van de in Ame- 

rikaansche dagbladen geadverteerde   

verklaring, waarin erop wordt aan- 

gedrongen dat de Vereenigde Staten 

minstens zestig ,verouderde” torpedo- 

boorjagers ter beschikking van Eoge- 

land zullen stellen, werden door het 

comit€, dat zich ten doel heeft gesteld 

Amerika te verdedigen door de geal- 

lieerden te helpen, in het geheele land 

verspreid. 

Ooder het hoofd ,, Torpedobootja- 

gers beden of vernietiging morgen” 

wordt in deze verklaring gezegd dat 

»torpedobootjagers mogelijk in dezen 

z0mer den uitslag van den strijd in 

Europa zullen bepalen. Wanneer Ea- 

geland er niet in slaagt de zeefn te 

blijven beheerschen, zal het ten val 

komen. Dat zou een ernstig gevaar 

voor de Vereenigde Sraten beteekenen”. 

Sp 

Ziel van Frankrijk vraagt 

om hulp. 

Londen, 1 Aug. (Havas). Gereraal 

De Gaulle hieli hedenochtend een ra- 

diotoespraak tot de Fraosch-Canadee- 

zen en zzide: ,,Hoe ver gij ook van 

mij verwijderd zijt, ik ondervivd geen 

erkele scbroom, wanneerik U toespreek, 

daar ik tot Ulzal spreken over F.ank- 

rijk ea weet, dat niemand ter 

de Fransche zaak beter kan begrijpen 

dan de Fransch- Canadeezen. 

opgestaan, 

kwade geoius op onverbiddelijke wijze 

wereld 

Veroveraars zija wier 

de fouten vao anderen heeft uitgebuit, 

Onze fouten en die van onze bondge- 

nooten bebben tot gevolg gehad, dat 

de veroveraars bet Fransche leger heb- 

ben overwonres. Thans mozt Fraokrijk 

heroverd worder, waarna het opnieuw 

moet wordeo gebouwd en bet is om 

deze reden, dat de ziel van Fravkrijk 

in de wereld zoekt naareneen berozp 

doet op degener, die weten wat betgeen 

is, dat zij door de eeuwen been voor 

andereo beeft gedaan en wat dit waard 

is. De ziel van Fraokrijk zoekt en vraagt 

Uw hulp—de Uwe, Fransch Canadee. 
zen, omcat zij weet wat gij zijt" Geen 

enkel verstandig meosch houdt de over- 

winnicg van de vrijheid zonder de 

samenwerking van het Amerikaaosche 

contivent voor mogelijk. 

Aarviardt den groet van een Fcao- 
schen so!ldaat, op wien momenteel de 
zware plicht rust a'leen uit naam van 
Frankrijk te spreken”. 
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De abonnementsgelden bedragen : 
f 1,— per maand voor 6€n boek 
£ 1,75 per maand voor twee boeken tegelijk 
f 2:50 per maand voor drie boeken tegelijk 

met dien verstande, dat UI z00 dikwijls moogt ruilen als U wilt 
Indien U duseen abonnement voor &€n boek 
heeft, waarvoor U &€n gulden betaalt evo U 
ruilt het boek iederen dag, 

30 boeken voor 

gulden. 

dan betaalt U 
toch niet meer dan &€a 

Wordt lid van — 

DJABA. 
LEESTEZELSCHAP — LEESBIBLIOTHEEK 

KOTTA 

Ked. Snelpers Drukkerij. 

    

LEESBIBLIOT HEEK 

5. id 

| 

Ir 
lb 
, 
, 
, 
, 
, 
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Door eigen import zijn wij in staat de beroemde 
CARIBONUM producten, z. a. 

Carbonpapier in diverse soorten. 
Schrijfmachinelinten in alle breedten, 

Schrijf-, 

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

beneden Soerabaiaprijzen, 
te leveren. 
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