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STADSNIEUWS 

  

Geen volksielling in 1940. 

lo afwijking van de Volkstelling- 

ordonnantie heeft de Gouverneur Ge- 

neraal bij Staatsblad 1940 ro. 391 

aangekoodigd, dat dit jaar geen volks- 

telling zal worden gehouden. Zoodra 

de huidige buitengewone omstandig- 

heden geweken zijn, kan de G,G. als- 

nog bet houden van die volkstelling 

gelasteo. 

Geslacht vee in de Gemeente 

Kediri. 

Gedurende de maand Juli is de lijst 

van het gealachte vee in de Gemeente 

Kediri : 

Groot Vee : 

Bedrijfs-slacht 447st. af 4,50—f 2011,50 

  

Huissiacht 3sr. af 3,— — 

Noodslacbt 1st 4f1,50—f# 1,50 

Totaal f 2022, — 

Klein Vee : 

Bedrijfss!acht 103 st. af 2,——f 206.— 

Uitbetaling aan vijandelijke 

onderdanen. 

Nader vastgestelde regeling ,,Rechts- 

verkeer in oorlogstijd” aanziens reali- 

seering vorderingen. 

De voorloopige regeling, vervat in 

de circulaire van den Oouverseur van 

Oost-Java van 3 Juli jl. is thans be- 

eindipd. 

Ingaande 1 

thans-ingevolge 

Directeur van Directeur van Financien 

handelende op last van den Legercom- 

mandant—op de ondervolgende wijze 

te worden gehandeld : 

le. Betalingen van vorderingen van 

in Nederland gevestigde oatuurlij- 

ke personen, vijande- 

liik onderdaan zijnde, moeten 

plaats hebben aan en ten name van 

natuurlijke en rechtsper- 

sonen niet vjandelijke on- 

derdaan zijnde, die hier te Lande 

optreden als hun vertegenwoordiger 

of gemachtigde, 

een over te leggen origineel besluit 

van de Commissie Rechtsver- 

keer moeten dat zij io 

die volmacht of vertegenwoordiging 

bevestigd zijo. 

Bedoeld besluit en de naam van den 

in Nederland gevestigden crediteur 

moeten als dan op de betrekkelijke 

vitgaafbewijzen worden verme!d. 

2de Betalingen van vorderingen van 

rechtspersonen io den zin van de ver. 

ordening, opgenomen in Staatsblad 

1940 No. 135 (niet vijandelijk onder- 

daan zijnde). 

1940 dient 

den 
Augustus 

aanwijzing van 

niet 

welke personen met 

voor 

aantoonen, 

a. wier zetel reeds in ladit was 

gevestigd. 

b. wier zetel krachtens de wet, op- 

genomen in Staatsblad 1940 No. 138 

is verplaatst maar lodis, Curacao of 

Suriname. 

a.en b. zullen gescbieden aan die 

rechts-personen onder vermelding van 

hun zetel, 
3de Betalingen van vorderingen van 

in Nederland gevestigde rechtspersoneo, 

v.zv. niet onder ten 2e. sub. b. valler- 

de en indien ingevolge een besluit van   

VRIJDAG 9 AUGUSTUS 1940 

ieving | O. C. deelnemende cultuu 

D2 bedrijfsomsrandighede 
ker- en bergcultuuronderi 

meergencemde Commissie voo    

dan wel bevestiging plaats vondin bet 
   

bestuur, de vertegeuwoordiging dan     wel bet beheervan die rechtspersoner, | gen n.I. de roodzaak van 

     jan met zch ze rege- 

n beb- 

mogen-instede van onder ciale rege! 
het desbetreffend 

vinden onder opgave door belangheb- 
bende van de betrekkelijke 

in de Javasche 

overlegging 
van beslint-p'aats | lingen zijo iutusschen get 

ben als resultaat dat de 

publicatie | deelnsmers aan het V. O. 4 

  

Covrant. vlot vericopt. Dagelijks 

      

  

Indien aan de voorwaarden, bedoeld | geheele on emingen « »re cam- 
onder ten le., 2e.en 3. uit kan wor- | pagne-bedrijven stellen zanplant 

den voldaar, de betalirg op geschort | en kantoorge@mployeerd direct 
moet worden. tot dee aan het V. n staat, 

. terwijl zij hun fabrieksg: 
Soosnieuws. | reeds nu toestaan voor 

De voorstellingen van den bekenden 
goochelaar Marvelly op Zaterdagavond 

j- Il. bleken een waar succes te 

Voor beide 

groote belangstelling 

  teekenen ter deelneming 

campagaes. 
zijo, L    organisatis en voorbi 

voorstellingen bestond maatregelen van bet V. O 

V sreeniging 

da | '9 

ootvangt zij 

geven de 

  

Zijn goocheltocren plciten voor 

vermaardheid 
! officierer, bij wi: berust, 

als artist. Bovendien | ve! werk, echter hierbij 
werden nicuwe trucs vertoond, zoodat | 4 

  ! volle steun en medewerking van alle 
de toeschouwers geen reeksalleen van vdea 

    

verschillende instanties. I 

   uit voriye voorstelingen bekende kurst- 

  

van deze Vereeniging hebt 
stukken te zien kregen. bet geven van instructirs 

gesteld. Van het zich voor he 

meldende militie- en landstormplichtiga 

het geven 

structies eveneens gebruik worden ge- 

  

In de pauze vond de verloting plaats 

van de reeds eerder vermelde schi'de- 

rijer. Ds Ie prijs vicl op No. 87, 
namz van den heer M. B. Huisman, 

Controieur B. B. van Kediri en de 2e 

prijs viel op Na. 28, ten name vanden 

ten kader zal voor van in- 

maakt, 

Alboewel thans bet asotal inschrijvin- 

gen voor bet V,O.C, de 250 recds 
@spasseerd ea naar de 300 loopt, ku 

hcer M. Vertregt, admioistrareur s.f, 

Mioggiran. 

  

cea niet voor over enkele dagen, defi- Lezing van den heer de Booy. 

Wij vernemen dat de hecrde Booy, Nona Or UngaNeo» nti2ve resultaten 

  

: laar de medisc! uring 20 ander redacteur vam. het Soerabaiasch Han- | 990” de mena Aa Dana 
ventualiteiten nog eok: zullen d 

delsblad, op aanstaande Zaterdag, des | CE 1 UAliteiten POM SOKCEN FUNED 
afvallen. pamiddags om 8 uur, cen lezing zal | SMAN nj NN NON 

houden voor de leden van de Vader- e Sella aa 
welke mogelijk te Kediri, Blitar, VV 

  

landschz Club iniroduce's. 

Deze lezing zal gehouden worden in de 

societeit te Kediri. Het onderwerp zal 

en hurne 
    Toeloengagoeng tadjoek en P. 

gevestigd worden, zija eveneens nog 

riet abso'uut bepaald aangezien dit vit- 

an de hand 

vingsresultaten. 

zjo »,Waarom wij winnen moeten,” 

Het V. O. C. 
lazen we io het 

sluitend mogelijk is van 
de definitieve iosc 

Ten aa 
laat bet zich aan: 

delijk zullen word 

  oefenmidda 

dat 

vastgesteld op de 

    ien va   Een dezer dagen 

Soer. Handelsb!. het ondervolgende: 

In de drie weken weike thans. sinds 

deze uitein- 

dies , 
de opening der werfkantoren, verlaopen | Dirsdagen en Vrij 'avco. 

Nogmaals en sy al voor hen die zijo, werdeo met de diverse instanties 
ioscbrijvingsbi'jet 

    

nog enkele besprekingen gevoerd over | n0g ver 
de organisatie van het V.O.C.-Kediri. 

Uit deze besprekingen zijo, behalve 

het ontzettende snikausiasm» van bijoa 

ia te zender neld dat nismand 

  

mag co kan, maor ook zeker niet wi 

acbterblijven. 

Werfkantoreo z 

hiervoor vermelde p'aarsen. Deze en 

het Bestuur der afJeeling Kediri 

Reserve-Officieren 

ale Kedirianen voor de toetreding bij gevestind in ale 

het V. O, C.. ook nog eokele om een 

oplossing vrageode moeilijkheden naar 

voren gekomen. 
Deze moeilijkheden bleken voorna- 

melijk te bestaan voor de aan het V. 

GB 3 

EEN PRACTISCH, HANDIG EN KOSTBAAR a 
WERK VOOR BEN LUTTEL BEDRAG ! 

DE AUTOWEGEN -ATLAS 
van JAVA MADOERA en BALI 

f3-. 

van 

de Verzeniging van 

venschte inlichsir 

  

verstrekken al! 
gzo.   
  

  

    

  

   

                    

   

  

in 5 kleurendruk 
op stevig ivoorcarton 

met Cartonnen omslag er linnen rug 
op Schaal 1: 500.000 
in totaal 9 aansluitende kaarten compls 

waarin 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 co vele aanwijzingen voor toerisme. 

Verkrijgbaar bij de Ked, Snelpers. 

NA 

bijgewerkt, en 

    

23e Jaargang 

  

    

RADIO-GOL 
Java's Grooiste Dag en Nacht 

RADIO-SERVICE. 

Radio-Goldberg 
Hootdstraat 51 Kediri — Tel. 70 

Residentsiaan 37 — Madioen- Tel. 110 

  

ee saman NN MENNBNNNNBN AN  EaGNE ANA NN 

VENDU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS. 

  

    

  

J.G.W DEKKERS — KEDIRI — Telefoon 250. 

Op Vriidag 16 Kugustus 1940 ten huize van den 

WelEd. Heer: N. W.F.vd. AREND. 

Sr. Minggiran, van meubilair. 

ar Oa aa na 

    

    

    

  

        

        
   

   
   

    
   

  

    

    

    

   

    

    

SPORT i Inders bebben zich over hem . | . 
ontfermd, waarna hij naar het hospi- 

VOETBAL. taal werd getransporteerd 

ide teijden va | RICHE THBATER. 
e krijgen we gen | 

ae Keljgen We MOrGER | 1 8 Ya Zaterdag 10 Aug 
cen ontmosting tusschen O eco . " N 

Eb w . b uwd vaar den |! ctaculeuze film , The Wizard 

Lena saat 1 ,DE GROOTE TOOVE- 
“ Aa Per Abg | NAAR VAN OZ”. gespeeld door Judy 1 — 0 wer an , 

terke elfta an — Frank Morgan—Ray Boiger 
»r t sterke t van Labr.—Jach Haley e.v.a. sterren, 

H. Ook aanstaande Zaterd 

strijd moeten aanbi 

Ebios beh 

momenteel tot Ega der beste c'ubs v 

leKediri. 

De @uick-spelers 

      .werking van de Singer Pyg- 
le zingende Dwergen. 

    ea sterke te     g neeuwwitje” is als teekenfilm, is 

  

  venaar van Oz” als Speelfilm. 

, , ag met ,Sneeuwwitje” 
zullen het m n , 2 figuren in ,,De Toove- 
bun 

  

, , klaar spelen r . gespeeld door menschen, 

  

den heer Ever 

  

en van naam : 
is paar Toeloengagoeng. 

  

»sten noch moeiten werden door 

Fiets contra Dogkar. gespaard om deze film te maken 
Wonder van kleuren en muziek. 

  

Op Dinsdagavond j.l. | Pa 
geluk plaats aan de Dohostraat 
Bij bet passeeren van en dogkar s!oeg 

Uw kinderen genieten van dit     
d schouwspel der fantasie en be- 

  

it ze! Want met Uw kindereo mee 

beteekent dubbel genieten ! 

MAXIM THEATER. 

9 t/m Zondag 11 Aug. 
Ubiversal allervermakelijkste, attrac- 

    een wielrijder geen acht op het 

ke verkeer, In volle vaart trachtte hij 

de dogkar te passeeren, hetgeen hem 

noodlottig werd. Het rijwiel botste 
tegen de asdop van de dogkar en dit 
geschiedde met zuik een kracht, dat 
bij op den grond werd geslingerd en 
bewusteloos bleef liggen. 

  

Heden    

  

  tieve, muzikale comedie romance 

 



  

     
4 

gzspe'd dan 

| ia »D- Toovenaar van 
  

Komt alien met Uw kir 

ATTENTIE! 

  

| De REPUBLIC Western-productie 
| met niemand minder dan BOB STEELE. Eso fiim vol 

van man tegen mas. 

Nog slechs Heden en Morgenavond 

Voortzetting van de succesvo'le vertooniny van 

sTHE WIZARD OF OL 00. sioote tooveraar van 02 
JUDY GAKLAND — FRANK MORGAN — RAY BOLGER — JACK HALEY 

artisten, met medewerking van de Sin ger Pygmetn als de zingende dwergen. 

| kenfilm, is ,De Toovenasr van O:' 
, gerpzeld door menschen, 

door METRO gespasid cm deze 

  

als speeifiim In teyenste 

flm te maken tot een Wonder 

(O srlogsnicuws 

« Kinder Voorstelling 

poni Sm Ag Ran 

- RICHE THEATER - 

  

ling met Sneeuwwitja dus, worden de figuren 
artisten tan naam. Kosien noch moeiten werden 

eva. 1) 
Wat Sneeuwwij: is als tee- 

van Kleuren en Muziek! 
deren genieten van dit boeiend en scbitterende schouwspel der fantasie ! 

as Speciale Attractie gaat vooraf : 

O1vygoon Wereldnleuws" 
»P Zaterdagmiddag 430 u. 

Zondagmorgen 10 
Zondag Ii en Maandag 12 Aug. 

Arizona Gunfighter” 
ad -mbenemende 

Een Cowboy film die U tot den laatsten mster boeit, 

uit Europa). 

momenten en massa gevechien 

      MAXIM THEATER 
Van if Hedenavond !' m Zondag II Aug. 

Universal a'lervermakeliikste nuzikaie Comedie romarc- 

Oh Johnny, how You can love" 
met Tom SEROWN — ALLAN JENKINS — de lisha'lise PEGGY MORAN «.. 

Romartek en sensatie en bovendren het optreden van 
Song van 

z00 in, dat ze door iedereen gezongen, 

vervaard:gd van ro nantiek, 

NB! Als 

  

muzek en wild avontuur. 

| BETTY JANE RHODES, de berocmde 

,Ob Jobory, how you car love' 

»De” 
  adio-zar gores, die 

Deze Song slaat 
sello! en en geneuried zal worder, 

  

Speciale Attractie agaat vooraf : 

PONY 900 n Wereldnleuws" 
rdarmidday 4.30 u 

ATTENTIE! Sena 

eva, utstekeoce 2iers, 

(Osrlogsnieuws uit Europa) 

EXTRA VOORSTELLING! 
Maandag 12 en Dinsdag 13 Aug. 

Hee TWEEDE tevevs SLOTGEOEELTE va» oMCIK Tracy Returns” 
met RALPH BYRD — LYNN ROBERTS 

  

Ben lachcocktai!, 

1940 voor U zingen zal, 

Overweldiserder en spannender 

  

  

   

dan het Je. gedeelte. Komt en Orertuigt U! 

OH JOHNNY, HOW K, won. te Tjampo.rredjo doet | nog tot de ontdekking van vce b-paald 

YOU CAN LOVE". |aangifte, terzake vermissing van een | staatsg?vaarlijke eler n zal leiden 

met Tom Browo — Peggy Moran — 

Allen Jerkins e.a. sterren. 

Esn 
romantiek, muzick en 

En verrukkeliik frissche comedie 
dol komische verwikkelingen en intens 

Jachcocktal, vervaardiyd van 

wid avontuur. 

vo 

grappige gecompliceerde situaties, die 

het publiek voortdurend in een scbater- 
lach zullen doen schieten. 

Romantiek en sersatie en bovendien 

het optreden van Betty Jane Rhodes, 

de beroemde radio-Zangeres die ,D2” 

song van 1940 voor U z'ngen zal ,Oa 

Jobry how You Cas love.” 
Deze song slast z00 in, dat ze door 

iedereen g:z0nyeo, gefiotes «un gencu- 

ried zal worden. 

Politienieuws. 

A.M, wos 
gifte, terzake 

te Posjanan doet aan- 

van een 

d 

verduistering 

f3.— gepk 

tz Soekoarjar. 

pa:tij eetwarer t. w. v. 

  

door S, won. 

  

Tegen M.. won. aan de Dohostraat 

werd p.v. opgemaak", terzake esnvou- 
dige belecdigina vao D., won. te Dan- 
dangan. 

A., wos. te Djngalan'or doet aan- 
gifte, terzake verduistering van een rij 

wiel ter waarde van f 6,— gepkeegd 
door S., won. te Nygadiloewik. 

Tegen D., won te Bandjarm'ati werd 

p-.v. opgemaakr, terzake lichte mishan- 

deling van M,, won. te Bandjarmiati. 

Bericht ontvangen dateen wicl ijder 

genaamd L. O.L., won. te Balowerii 

door cen auto A.G. No. 866 werd aan- 

gere en waardoor bij licbt werd ge- 

word.Ganoemde wislrijder werd caar 

het bospitaal opgezonden voor gerses- 

kurdig: behandeling. 

  

O. A.S., wor. te Djagalaclor doet 

aangfte, terzake cduistering van een 

rijuel ter wsarde van f 75.— yepleeud 
door K., won, te Sinyonegaran, 

O.A.S, won. te Djagalanlor dost 
aangifte, terzake verduistering van een 
rijwiel ter waarde van f 29.— gepleegd 
door H., won. te Djaboo. 

O.A.S, won. te Djagalanlor doet 
aangifte, terzake verduistering van een 

rijwiel ter waarde vao f 35.— gepleegd 

door S., won. te Biisdri. 

O.A.S, won. te Djagalanlor doet 
aangifie, terzake verduistering van een 

rijwiel ter waarde van f 7 — gepleegd 
door M., won. te Morjaran,   

bedrag aan contanten van f 10.—. 

D., won. te Bandarkidoel dost 

sangifts, terzake dicfstal 

dergraving 

van f 1.80. 

M. 

gifte, terzake 

middels on- 

kam goederen ter waarde 

te Bandarkidoel doet aan- 

dicfstal middels 

graving van goederen ter waarde van 

f 0.90 

von, 

onder- 

Bet loyalitcitsonderzoek. 

Vragenlijst met 80 punten 

Het Soer, Handelsbi meldt : 

Men herionert zich, dat de repee- 

tingsgemschtigde voor A'gsmeene Z:- 

  

kes dr. HJ. Levelt Donderdag jl. in 

den Volksraad heeft 

er thans, zonder aanz 

medegedeeid, dat 

des persoons, 

  

   
pog een nader onderzock wordt 
sreld naar de loyalteit van overhei 

bij dit 
tot 

onderzock in 

Nederlanders 

gsna'uraliseerde Duitscbers betrokken 

dienarer, en dat 

de eerste plaats de 

zijo, Ia de tweede plaats degener, die 
sedert 1 Januari 1939 nog lid of dona- 

N.S.B. 
derde plaats degenen te 

teur van de warer, en in de 

Wwiei aanzien 

op sanwijzi:g van diensthoofd, bestuur 
of hoofdparket nog een nader onder 
zvek noodiy wordt gcach". 

Bstreffen 

zoek vernem3 
bierbij 4 
vier- A vijfhorderd @ 

  den aard van dit onder- 

dat 

d wordt op cen 

valler. Aan de 

hand van cen niet mn dan tachtig 

a wij thans nader, 

  

obaal gere 

  

punten omvatterde vragenlijst za! bet 

osderzoek voor cik ge al afzonderlijk 
worden inyesteld door de residenten c g. 

hoof en va 
menwerking metden betrokken dicost- 

Op 
maatreg 

plichr, de g 

te bz 

lisie 

p'aatselijk bestwur io sa 

  

chef, straffe van admisistratieve 

  

«a zijo de ondervrarglen ver- 
stelde vragen naar waarheid 

sotwoordeo. Ds ingevulde vragen 
n worden dan, vergezeld van cen 

  

rzocke bestuuks 

iet hoofdparket, 

wasrna de p ocureur-generaal eventucel 

de 

hoofden van departementea of diensten 

  

rappoit der 0 

  

iostantie, inge   

nog in nader overleg treedt met 

waaronder de ondervraagde personen 
ressorteeren. 

Volledige waarborgen. 

Ia dezen risuwen vorm is bet onder- 

zoek dus met alle waarbogen van recbt- 

vaardigheid omkl:ed. Voor z00ver men 

de situatie op het oogenblik kan over- 

zlen, wordt er oiet verwacht dat het 

co interneering zal dan ook een maat 

regel zijn die in dit stad'um rog slechts 

bij uitzondering behocft te worden toe- 

gep:st. Uit bet belan 

hooren dat nogte wachten staat bliikt 

tijk asntal ver- 

echter wel, dat er nog veel personen 

in overheidsdizost zijn wier loyaliteit 

niet boven alen twijfel verheven is, en 

nen zich tijdens 

de ondervraging niet of slechits -gedeel- 

telijk van de op be» rustende verdenking 
kuonen zuiveren, sullen ada 

  

voor z0over deze pe 

nistraticve 

waatreyelen in het a'gemeen de aange- 
wezen weg zijn. D ze maatregelen kun- 

ven toegepast worlen inden vorm van 

ontslag uit 's lards dienst, ontslag uit 

de betrekkinp, al of niet met herplaatsirg 
toekennirg 

van wachtgeld of onderstand, dan 

uit overplaatsing. Laatstgenoemde maat- 

bij bet departement 

van Onderwijs orlangs reeds toeyepast 

in lageren rang of onder 

wel 

rege! is mer name 

ten aanzien van cen leeraar te Medan 

die zich door po'iticke uit'atingen op 

school o- moge'ijk had gemaakt. 

Rechtvrije verzending postwissels 
Krachtig Indis-Actie. 

Ht Hoofdb P.T.T. 

denst heeft cen biizondere regeling ir- 

suur van den 

g2voer!, waarbij g-wone binnen'and- 
sche postwissels gericht aan comit#'s 

voor inzameling van gelden ten behoeve 
van de Kruchrig Indig actie (Indisch 

Wserbaarbeidsfonds) recbtvrij kunnen 

worden verzondep. 

D-ze postwissels, welke piet aan een 

mexmum-bedrag zijn gebonden, aao 

d2 voorzijde rechtsboven te voorzien 

yan de aanwijzing ,, Recbtvriy”,    

Bij de invulliny der wisselszal door 
het postpersoneel vcor z00vee! noodig 

medewerking worden verleend. 

  

Heinrich Himmler. 
(Vervolg). 

Velen — vanaf Errst Roehm tot Gz- 

raal von Fritsch—hebben moeten ster- 

ven voor hun oppositie. Hij heeft een 
mivister van oorlog en twee voornume 

Acht leden 
van bet kabinet van Hitler dragen de 

Gbeb. 

bzis en de rest prareo zachtjes in zija 

leden van den Saf afgezet. 

uniform van de S.S. Goerinp, 

tegenwoordigheid. Es Hitler leunt op 
hem, z00dat bet duidelijk is, dat Himm- 
ler bet laatste woord zal hebben in   Europa, z00laog het Nationaal Socia- 
Isme besiaar.   

Ben jaar geleden maakte cen intie- 

me vriend van Himmler eers tepen ons 

de voljende opmerking. ,Het merk- 

waardigste is, dat Himmler geeo talent 

bezit. Hij is op zijo manier een fana- 

ticus, doch hij is een koude fanaticus. 

Hj is cec hater, maar een koude ba- 

ter. Hij is de eenige kalme man onder 

cen groep van bevig opgewonden en 

mystici. Dat is 

oorzaak van ziju 

dikwijis bysterische 

waarschijolijk de 

succes. Hij heeft het fundament gelegd, 

waarop Hitler staat—vanaf bet aller- 

cerste begin”, 

Heiorich Himmier is geboreo in 

Lindau, cea stil gehucht aan den kant 

van Constarce, 

Alpen. Zija 

cen geach:e schos'opziener en vroom 

Katholek had boop op zijn zoon 

Heinrich en wilde graag bebber, dat 

van hzt mooie meer 

io de Beiersche vader, 

deze verder zou gaau voor de Klassie- 

ken. Maar 

bzide en op zeventierjarigen leeftijd 

voegde dz jsrgs Himml-r zich bij het 

e'fde reg ms t van de Beiersche Infao- 

Doc bij 

achtec een scbrijftafel. 

de oorlog kwam tusschen- 

terie. zag den oorlog van 

Zija superieu- 

ren merkten spoedig op, dat hij heel 

haodig was met bet verwerkeo van de 

bei 

die eeo specialieit waren 
   onteibare hten en vorderingen, 

van bet 

Duissch2 leger. 

In den oorlogspcst Miincben, kwam 

zija conservatizve, boerenmentaliteit in 

Opstand de die 

Beieren bestuurden. werd 

tegen Communisten, 

Hy 
spoedig aangetrokken tot den kring, 

die zich rondom Hitler, den jongen 

toen   oproerige, begon te vermen, 

Himmler vond een betrekking in 

een fabriek dicbt bij Miinchen, doch 

bij verwaarloosde zijn werkzaambeden 

200 veel hij ko1 voor de veel 
trekke'ijker intriges van ,de Beweging”. 

aan- 

“Hitler fascineerde hem, hiermee begon 

die 

De wel- 

de verfoei'ijke heldenvereering, 

door de jaren voortduurde. 

sprekendheid vao Hitler hield hem ge- 

vangen. Hij dronk de woorden ia van 

den Oostenrijker en zijo denkbeelder. 

Ea sindsdien is hij een beftige hater 

geworden van de Joden en Commu- 

Vrijmetselaren Jezuieten. 

Himmler is zelfs heftiger in zijn haat 

dan Julius Streicher, ,de gek 

Neurenberg”. liet ziju sror 

grocien als Hitler, die bij tot ru toe 

nisten, en 

van 
Himmler 

heeft. Zija snor is alleen kleiner dan 

die van Hitler, om zijo eerbied voor 

Hitler te toonen. Himmler slootzich aan 

bij de ,Freikorps Reicbsflagg2", een 

van de vele organisaties io Mii-cher, 

die :egen het roode schrikbewind 

warer, 

In de misiukte Pu'sch van 1923, 

was Himm'er een van de opstandelin- 

gen, die op hardhandige wijze werden 

teruggeslagen door de politie vao Miio- 

Himmlr bevond zich bij een 

detachement, dat zich ,,eervol overgaf” 

nog voor het salvo opde Heldenplatz 

gegeven werd, Hij kwam in de ge- 
vangenis terecht evenals Hitler en zija 

swpaladijnen”. De twee volgende jaren, 

nadat hij zijo betrekkiog kwijt was, 

leidde Himmler een armoedig leven, 

Hj werkte voor de nieuwe Nationaal 

Socialistische Partij als secretaris van 

Gregor Strasser. Ook studeerde bij 

chen. 

  

  

Afdeelin 

   
Mignon 

Radiogramofoon 601 A. 

  

g Radio 

Fa. yan WINGEN 

Uw Radio Defect? 

Bel op Kediri 13! 

Radio van WINGEN. 
Ons reparatieatelier is ultramodern ingericht. Hier- 

door zijn wij in staat om 

zelfde dag, dat ze bij 

radiotoestellen op de- 

U thuis (Kotta) worden 
weggehaald, onder garantie gerepareerd op te le- 
veren. 

Buiten KEDIRI binnen 2 dagen. Uw toestel is 
dan tevens zoowel electrisch als mechanisch ge- 
controleerd. 

OERDERIJEN ..SCHRAUWEN“ 

  

KEDIRI 
MULOWEG / MADJENANG 
Telefoon Ked. No. 225 

Levert versche volle melk. 

Karnemelk, Yoghurt, 
Room en Boterolie 

“ 

  

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

ter plaatse 

  

    
    

   

    

     

WATES 

PERCEEL-PAKISSADJI 

Prima kwaliteit,. 

Beleefd aanbevelend 

L. H,. SCHRAUWEN.   
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voor de landbouwwetenschap op de 

Universiteit van Miincbeo om later een 

kippenfokkerij te houder. 

In 1925 werd Hitler door een zwak- 

ke regeering vrijgelaten en bij kwam 

in Miiachen terug met een braodend 
hart. Vol van planneo, uitgedacbt ia 

ziju celin de vesting Landsberg, begon 

hij zijo partij te reorganiseeren. Op 

aanwijzing van Strasser kreeg Himmler 

zijn eerste promotie. Hij werd Nazi- 

zaakgelastigde voor beceden Beierer. 

Ia die dageo was het leven voor de 

Nazi's heel moeilijk. Bijeeokomsten 

werden dikwijls in de war gestuurd 

door de communisten. Hitler vatte het 

plan op een speciale groep te organi- 

seeren van krachtige mannen, gewa- 

pezd met zware kuuppels —een be- 

scberme d corps of Schutzstaffel —om 

eventuecele tegenstanders te verdrijven. 

Himmler s'oot zich caarbij aar, hoofd- 

zakelijk om altijd bij den Fuebrer te 

kunnen zijo, wanneer bijspra!. Iu 1927 

werd hij zija voornaamste gedeputeer- 

de en daarmee begon zijn carri&ce, 

Met de methodische, wetenschappe- 

ljke volledigheid, waartoe bij alleen 

io staat was, bervormde bij zija wanor. 

delijke bende van ruwe mannen tot 

een machine om stemmen te vergareo. 

De intelligeote sectie vao zijn Schutz- 

staffel trachtten stemmzn te krijgen io 

iedere stad en dorp in de Beiersche 

Alpeo. 

De propagandisten ovrrwonnen den 
twijtel groote welsprekendheid. 

Ba de gedisciplineerde coloones over- 

met 

Wwonnen de aciizve oppositie. 

Nazi - vertegeowoordigers ia 

Rijksdag te Berlija begonoen toe te 

neme». la 1929, toen Himmler opper- 

bevelhebber werd van de Schutzstaffel, 

had hij meer dan 100.000 goed ge- 

wapende en geoefende mannen — de 

den 

taaiste en meest intelligente van de 

partij, die zeer loyaal waren tegenover 

Hitler en hem ze'f. Too bij ia 1930 

Td werd van den Rijksdag was hij 

gereed om bet werk te begianen op 

nationale basis. Hij had alle belangrij- 

ke anti-Nazi's Jaten bespionoeeren en 

onderzoeken door de S.S. en stelde 

lijstea sameo van de verbeurdverkla- 

welke spoed en 

nauwkeurigheid werdeo uitgevoerd op 

den nacht van den Rijksdagbrand on- 

geveer drie jaren later, 

De efficiency, waarmee de Republiek 

van Weimar werd ontbonden, duizen- 

den werden gearresteerd en politiesta- 

tions over het heele rijk door de S.S 

werden bezet, was waarschijolijk de 

geweldigste revolutionnaire daad in de 

gescbiedenis. . 

Alieen Himmler kon die volvoerd 

hebben. Hitler beloonde hem door hem 

te benoemen tot politie. presideot van 

Miicchen en in de volgende maaoden 

kreeg bij het bevel over de heele 

Duitsche politiekeen crimineele politie 

behalve in Pruiseo, waar Hermano Goe- 

ring weigerde zijn macbtin andere han- 

den te laten overgaan, en daar een eigen 

politiestelsel had. Himmler maakte geeo 

cinde aan de oppositie van Goering. 

Hij organiseerde zija Gestapo, ver- 

sterkte zija Schutzstaffelen bleef wach- 

ten. Zijo kavs kwam spoedig. 

ringen, met zoo'n 

Gedurende deze jaren, begon Hitler 

meer €n meer te verirouwea op de 

zacbte Heinrich en zijo zwart geklee- 

de legioener. De stormtroepen van de 

partij—de bruin gekleede S.A.— waren 

gegroeid tot een uitgebreide organisa- 

tie van 1.200.000 man. Het grootste 

deel van hen bestord uit woeste ben- 

den van de orderwereld, zonder disci- 

pline, onbetrouwbaar en onhandelbaar. 

Hun leider, Ernest Roehm, had eens 

bitter gevochten aan de zijde van Hi- 

tler, doch had hem verlaten voor een 

beter baantje, het organiseeren van het 

leger te Bolivia. Sedert zija terugkeer 

werkte bij met steeds toenemenden 

liver en volharding voor .een werke- 

lijke revolutie, welke zija troepen aan 

den macht zouden brengen. Doch ia- 

tusschen had Hitler een verbond ge- 

sloten met de Rijnlandscbe industrieeleo, 

die hem financieerden ev met generaa's 

vao de Rijksweer, die hem bescherm-   

den. Roechm en de proletarische S.A, 

waren niet alleen hinderlijk maar ook 

gevaariijk. Hitler besprak dat met 

Himmler en Gosriag. Ea dus kwam 

op den nacht van 30 Juni, 1934, de 

Scbuzstaffel in beweging. 

Dz Gestapo van Himmler had een 

S.A. ,sameozwering” ontdekt om naar 

de macht te grijpen. 's Morgens vroeg 

werden de voornaamste leiders van de 

S.A. gedood—zn ook een groot aan- 

tal leden, die toevallig oude vijanden 

van Himmler waren. 

Wordt vervolgd. 

  

De Volkenbond verongelukt. 

Bedoeld zijn 40 leden van 

den staf. 
Berlijo, 7 Augustus (Reuter). Veertiy 

leden van den staf van den Volken- 

bond waren betrokken in een autobus- 

ongeval nabij Grenoble, dat p!aats bad 

op weg oaar Lissabon, waar bedoelde 

personen zich zouden inschepen met 

bestemming naar de Vereenigde State. 

Het doel van bun reis was econo- 

mische eo fivancieele afdeelir gen van 

den bond te Princetown te vestigen. 

Drie huoner werden zwaar, 

twintig anderen licht werden gewond. 

terwijl 

Het Britsche moreel. 

Amerikaansche bewondering. 

New York, T Aug. (Reuter). De 

»New York Times” spreekt haar be- 

wondering 

bet Britsche volk in de dageo, dat een 

ioval wordt verwacht. Het blad zegt: 

»De wachtende bewoners de 

Britsche eilanden laten zich geen 

vrees aanjagen. Zij dragen de onze- 

kerheid z00 luchtig, dat de Britsche 

regeering het noodig oordeelde het 

Britsche voik te waarscbuwen. Dit is 

een duidelijke bevestiging vao de ber 

richten omtrent het hoogstaande Brit- 

sche moreel in dezen tijd van beleg. 

Dit geeft tevens de verzekering, dat 

de ervaring, die werd opgedaan :ijdens 

uit voor de kalmte van 

vas 

de eerste periode van afwachteo niet 

vruchteloos is geweest. Engeland is 

niet van plan zich wederom io slaap 

  

te laten wiegen door dezen : ieuwen 

tiid van afwacbting. 

Radio-programma. 
  

Golflengten in meters der 

verschillende zenders : 

NIROM: 19.61— 31.41—61.12 

A.R.V.O. : 61.29 —109.89 

P.M. 58.31— 90 36 

  

B.B.C.: 13.92— 13.93 —13.97 

16.84— 16.86— 19.82 

FRANKRIJK: 16.88— 19.68—25.33 

SINGAPORE: 30.96—225. 

SAIGON : 25.46— 49.05 

AUSTRALIe: 31.3 

ZWITSERLAND: 16.23 

V RIJDAG 9 Aug.   

Nm 

Radioluisteraars, 

wordt 

  

lid van den Bond van Radioluiste- 

raars in Nederlandsch-Indie (B.O.R.A.N.I) 
U dient daarmede Uw eigen en het 

algemeen belang. 

Inlichtingen bij den Secretaris, 

J.P. Coenweg 27. 
Batavia -C. 

  

11.30 

12.00 

12.30 

13.20 

13.35 

14.20 

17.01 

17.03 

18.00 

18.40 

19.00 

19.25 

19.45 

20.10 

20.30 

21.00 

21.30 

2145 

22.01 

22.30 

Kamermuzick. 
Vocaal. 

Concert. 

Nieuws 

Corcert. 

Nieuws, 

Programma. 

Theecorc-rt. 
Zang. 

Concert. 

Nieuws, 

Zarg, 

Kamermuziek. 

J. H. Ritmar. 

Concert. 

Hoorspel. 

Gramofoon. 

Piarospel. 

Sonates. 
Dansmuziek. 

A.R.V.O. 

Wilhelmus. 

Gramofoon 

Nieuws. 

Wilbelmus. 

Orkest. 

Coocert. 
Zang. 

Concert. 

Nieuws. 

Concert. 

Wilkelmus. 

Allerlei. 
C»vcert. 

Nieuws. 

Murziek/zang, 

Blaasmuziek. 

7.00 

7.50 

7.30 
11.00 

11.05 

11.30 

12.00 

12.30 

13.20 

13.35 

16.30 

16.35 

18.00 

19.00 
19.20 

19.40 

20.30 

21.00 

22.00 

21.30 

Hawarian. 

Vocaal. 

Suites. 
Allerlei. 

   
    

NEEMT NU    
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MOD 
REVUE 

MET EEN DUBBEL AANTAL 

  

Modes-Cursus OEI 
Grondige opleiding voor dames 

en meisjes tot Costumi€re, 
Coupeuse en Lerares. 

Mei. Oei Sian Hong 
Aloon-aloonstr. 234 Kediri 

Vrijdag te Blitar 
van Lennestr. 10. 

  

  

    

  

LEERT BETER 
Koek Bakken en Garneeren bij 

Mevr. T.I. KHO., 
Ngadisimo II 

KEDIRI. 

PETROMAX COMFOREN. 
Wij ontpakten zoojuist 

De Nieuwe 

Medellen 1939 

en noodigen U uit tot een be- 

  

  

zichtiging dezer 

Schitterende en Practisshe 

Petromax Comforen. 
Verkrijybaar bij : 

Toko Wed. 

Tan Bing Wie 
Klentengstraat No. 90, 

KEDIRI, Tel. No. 149. 

  

  

  

   

| 

  

  

     

    

  

NIROM. RADERPATRONEN 
6.01 Gramofoon. 
615 Gymoastiek. 

i PRIJS PER JAAR F8.— 
aa net tapa , PER ',/JAAR F 425 

Tk daki K PER KWARTAAL F2.25 
pi ramoloon, 

1.30 Nieuws. 

7.45 Gramofoon. N.V. Kedirische Snelpers Drukkerii. 

Bana aa 
Oo Pasar ANN MEN menmeaNRNB NAN me             

Beveiligt U tijdig !! 

Wij leveren : 

LUCHTBES CHERMING 

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

RESIDENTIE APOTHEEK KEDIRI 

    

TELEFOON No. 52. 

  

  

PROTESTANTSCHE KERK 

Hollandsche Kerkdiensten. 

11 Aug. '40 Kediri ..9 u. v.mDoop 
Djombang 6 uur ».m. 

18 Aug. '40 Paree 9 uur v.m 
Blitar 6 uur n.m, 

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

Ger. predikant v. Malang. 

Blitar 6 uuc ».m. 

Ds. F.J. Jonkhof 
G:r. predikant v, Malany. 

1 Sept. '40 Kediri 9 uur v.m, 

Ds. Pb. van Akkeren. 

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

Ds. Ph. van' Akkeren. 

T. Agoeng 

Ds 
6 uur o.m. 

Pb. van Akkereo. 

  

  

Malcische Kerkdienst. 

H. B. Matulessy. 

Il Aug. '40 Kediri Il u.v.m. 

Baron Yu. om. 
18 Aug. '40 Trenggalek — 9 u. «.m. 

T. Agoeng Yu.n.m. 
25 Aug. "40 Madioea 10.30 u. v.m. 

(Doop) 
Ngawi 4.30 u. v.m. 

J. W. Rumbajan. 

18 Aug. 40 Djombarg 730 uur v.m. 
  —— 

OOST - JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEN. 

lederen Zondag, 9 uur vm. 

Te Kediri (Baloewertistraat), Blitar, 

Toeloenygagoeng, Ngandjoek, e, a., te 

Paree 730 uur 0. mw. 

Ba 

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Zondag. 

Mis le H O uur v. m. 

2e H. Mis 7.30 uur v. m 

Lof 5.30 uur a. m. 

te Klitar 6 uur vm Stille H. Mis 

7.30 uuc v. mw. Hoogmis 
5.30 uur ». m. Lof 

Gcerricht Kata. Javanen 6 uuc D.m. 

Pas ontvangen 
Wollen artikelen 

Wollen Jumpers | Wollen Sokken 

» Jassen »  Broekjes 

» Vesten ” Baby. 
» Mutsen » Mantels 

Brei katoenen 
pennen 
naalden 

ea Haak penneo. 

MIYAKO 
Te'. No. 29 Kediri. 

    

  

MENU apn IT Ii 
TENG HONG TJIANG 
VENDUHOUDER COMMISSIONNAIR 

MEUBELMAKER 

POR ONDERNEMING 
engsiraat €4 — Telaf. No, 107 

  

Groote Commissie Vendutie 

Woensdag, 14 Augustus 1940, 

v.m. 9 uur ia onze showroom, 

Hoofdstraat, KEDIRI 

Ge'egenheid tot bijbrengen van goe- 

deren 

Mooie Huisvendutie. 
Maandag 26 Augustus 1940 v.m. 

9 uur weyens vertrek van den Heer 

A.H.G. UN GERER 

Gouvernements Veearts 

Balowerti 41 — Kediri. 

Van een zeer goed onderbouden 

eo modernen inboedel : 

Kijkavond, Zondag, ,25 Aug 

1940 van 5 tot 7 uur D.m. 

 



  

  

Buitenlandscb overzicht overgenomen uit het Soer, Hbld. 

Roemeni8 wil overeen- 

stemming. 
  

  

Boekarest meent, dat goede regeling op wederzijdsche con- 

cessies kan worden bereikt, zonder dat het oor wordt 

geleend aan suggesties van derden. 

  

De positie van 
Groenland. 

  

Hevig kanonvuur op Middel- 

landsche Zee. 
  

Zaterdag belangrijke dag ? 

Boekares", 7 Augustus (Reuter). Ia 
welingelichte kringen te Boekarest 

wordt verklaard dat de Roemenen al- 
tijd gewenscht hebben vriendschappe- 

lijke betrekkingen met de Bulgaren te 

onderhouden en dat Roemeni', hande- 

dezen geest, bereid is de 
tusschen dit land en Bulgarije bestaande 
geschillen op te lossen. 

»Doch", aldus voegt 

kringen hieraan toe, ,er 

lende in 

men in deze 

dieot aan te 

worden berinnerd dat een oplossing 

van deze geschillen van beide zijden 

opolferingeo vereischt, daar ,geen 

wederzijdsche 

Concessies ra! kunnen worden bereikt”, 

Meo Boekarest dat 
Rormeni2 en Bulgarije met eikander 

goede reyeling zooder 

verklaart te 

tot overeenstemming kunnen komen, 

andere partijen zich erin 

mengen, en dat het wenschelijk is dat 

z0nder dat 

dz besprekingen tusschen beide fanden 
zooder dat 

eenige der partijen het oor leent aan 

tullen worden gevoerd, 

suggesties van andere staten. 

Tensloite wordt rog te Boekarest 

verklaard dat Roemenie, handelende in 

denzelfden geesi, desgelijks mat Hon- 

parije tot overcenstemming wenscht te 

komen. 

Boedapest 8 Augustus (Reuter). Te 

Boedapest worden groote verwachtin. 

gen gekoesterd 

welke Bossy met de Hongaarsche mi- 
Disters zal Voeren, doch vernomen 

van de -besprekingen 

wordt, dat men te Boekarest nog stseds 

gebiedsafstand is gekant, 

ook wat betreft Transsylvari6, 
fel tegen 

Naar verluidt is Hitler ontevreden 

over de traagheid, waarmede de Hon- 

gaarsch - Roemeensche besprekingen 

worden gevoerd. 

De V.S. en Groenland. 

New, York, 8 Augustus (Reuter). 

Berichten, dat de Amerikaansche pa- 

trouilleering van de kusten vaa Groen- 

Gi itensiveerd teneinde 

iedere Duitsche poging daar een lucht- 

basis te vestigen te voorkomer, werden 

en de kust- 

land zou zijo 

door Marine-autoriteiten 

wacht tegengesproken. 

Verklaard wordt, dat er geen be- 

schermende patrouille-vaartuigen zijo : 

de vaartuigen verrichteo slechts z,9. 

teneinde schepen op de 

hoogte te brengen vao de positie der 

afdrijvende djsbergen. 

piispatrouilie 

Zeesiag ? 

Rome, 8 Aug. (Reuter). Stefani ver- 

neemt nit Madrid, dat hevig kanonvuur 

te Valencia werd gehoord, komende 

uit Zuideliike richting van de Middel- 
landsche Z-e. 

Visschers meenen, dat een zeeslag 

plaatsviodt tusscheo Pormentera (zen 

der Bileareu) en de Noordelijke kust 

van Afrika ter hoogte van Algiers 

Italiaansche kabinetszitting. 

Lbnder, 8 Aug. (Reuter). Radio Ro- 

ma meldr, dat Mussolini Zaterdag a,e, 

cea belangrijke zitting van bet Italiaan- 

scbe kabinet zal presideeren, waarbij 

yraagstukken van groot belang voor 

Itali& zullen worden besproken. 
  

De overeenkomst met 

De Gaulle. 

Londen, 7 Aug. (Reurer), Het mamo- 

randum van de overeenkomst tusschen 

de Britsche regeering en generaal De 

Gaulle steit vast. dat de Fransche strijd- 

macbt, die Engeland helpt, nimmer zal 

Worden gebruikt om tegen Frankriik te 

strijden. Dit memorandum werd heden- 

avond gepubliceerd, tezamen met brie- 

ven, die tusschen Churchill en generaal 

De Gaulle waren gewisseid. 

In zijn brief iegt Cnurchill den sadruk 

op Engeiand's vastbesiotenheid om vo!- 

ledig herstel van Fraokrijk te krijger, 

alsmede volledig herstel van Frankrijk's 
grootheid, wanneer de 

is behaald. 

De overeenkomst, die den 7en Aug 

1940 gedateerd is, verklaarr, dat de 

Fraoscbe strijimacbt van vrijwilligers 

Gaulle. 

rooveel mogelijk een Fransch karakter, 

zal behouder, wat betreft 

discipline, taal, promotiz, plichten etc. 

overwinning 

opgericht door generaal De 

personee'i, 

Zobodra zu'ks mogelijk is, zal de Brit- 

sche regeering de Fransche strijdmacbt 

uitrusten, op een schaal, welke is aan- 

gzlegd ook voor de Pritsche strijdkrach- 

ten. 

Om een 200 ruim mogelijk gebruik 

van Fransche schepen te maken, zijn 

zorgvuldige regelingen getroffen met 

betrekking tot hun bestemming, Waar 

mogelijk zal op de schepen onder Brit- 

sche cootrole een — verhoudingsgewijs— 

aantal Fransch: manschappen dienen. 

G-:oeraal De Gaulle en de Britsche 
Adamiraliteit beslissen over de bestem- 

ming van de schepeo. Het gebruik van 

Fraosche koopvaardijschepen en hun   
bemanningen— voor militair gebiy k— 
za! ook worden geregeid door generaal 

De Gaulle in samenwerking met de 

daarbij betrokken departementen. Vol- 

9ens de overeenkomst moet generaal 

De Gaulle de leiding van het Britsche 

opperbevel aanvaarden. 

Overeerkomstig de bepaling, dat de 

Fransche strijdmacbt, nimmer zal wor- 

den gebruikt tegen Fraokrijk, zal gene- 

raal De Gaulle, indien noodig, volgens 

overeenkomst onmiddeliijk bet bevel 

van eenig deel van de strijdmacht aan 

Britsche officieren overdragen. 

vrede tot stand komt, 

neemt Engeland op zich d2 Fransche 

vrijwiiligers te helpeo' huo rechten es 

pationalen status te herkiijgen en is 

intusschen bereid de Franscbe vrijwil- 

ligers faciliteiten te verleenen de Brit- 

sche nationaliteit te verkrijgeo. 

D: gelden, die noodig zijn voor de 

samenstelling en bet onderhouden van 

de Fransche strijdmacht worden in eerste 

iostantie door Engeland gedragen en 

zullen worden bescbouwd als 

schot"". 

Wanneer de 

»v0Or- 

9 — 

Contact Engeland—Frankrijk. 

Londen, 7 Aug. (LEF.). Een 

Invlbedrijk gedeelte van de Britsche 

openbare meeniog blijft zich bezigbou- 

den met de noodzakelijkheid, dat het 

contact tusschen de Britsche en Fran- 

scbe volken niet zal worden verbroken. 

Teveos wordt aandacht besteed aan 

het welzijn van de momenteel ia Boge- 
land verblijf houdende Franschen. 

Dit heeft tot gevolg gebad dat bet 

Lagerbuis id Sir 

Henry Morris Jones de regeering de 

vraag heefr gesteld of zij wil bevorderen 

nationaal liberale   

volk mer nadruk- de gevaren- van de 

politiek, die debuidize Fransche voert, 

Onder de' angen: brengen: 

la antwoord hierop werd door den 

minister van Voorlichting, Diff'Cooper, 

iohet Lagerhuis verklaard: ,, Wij. doen 

alles, wat in ons vermogen ligt om bet 

Fransche volk omtrent de daadwerke- 

lijke situatle in te licbteo'", 

Tevens deelde minister Duff Cooper 

mete dat een organisatie is gesticbt, 

die zich ten doel stelt de pogingen om 

den toestand van de ia Eageland ver- 

blijf houdende Pranschen te verbeteren, 

te codrdineeren. 

Heiden der lucht. 

Londen, 7 Augustus (Reuter). 

Onder de heden bekerdgemaakte ramen 

van Britsche vliegers, ciz een onder- 

scheiding ontvingen, bevond zich ook 

de naam van sergeant- viieger William 

He-ry Franklin, voormalig assistent in 

eeo laboratorium in het Oostelijke ge 

deelte van Londen, die tien vijandelijke 

vliegtuigen omlaag heeft geschoten en 

heeft geko'pen bij het veroietigeo van 

twee andere vijandelijke toestellen. Bij 

ecen bepaalde gelegenheid ontmoette hij 

zeven vijandelijke ge vechtsvliegtuigeo : 

bij bond met vijf van deze jagers den 

strijd aan en vernietigde er een. 

Sergeant-vlieger Franklin, die reeds 

bezitter: was Distinguished 

F.ying Medal, ontving thans ee gesp 

aan deze onderscbeidiog. 

van de 

—o— 

Nederland. 

Het Nederlandsche legioen. 

Londen, 8 Aug. (Reuter). De 

soldaten van het Neder'andsche legi- 

oer zijn in Engeland bijzonder popu- 

lair. Onder hen bevinden zich o.a, 

soldaten van den lijfwacht vao H.M, de 
Koningin en van het regiment van 

Z.K.H. Prins Bernbard, de grenadieis, 

alsmede  Nederlanders uit Belgis, 

Fraokrrijk, Nederlandsch Oost- en 

West-Indis. 

Geen benzine meeri 

Londen, 8 Augustus (A.N.P.) 

Door de Nederlandsche radio wordt 

gemeld, dat de Duitschers het gebruik 

van benzine-couponos in Nederland 

hebben verboden, terwijl coupons, die 

reeds werden uitgegeven aan de auto- 

Titeiten mozten worden teruggegeven. 

Er bestaan geca aanwijzingen ten 

aanzien van de vraag, of oieuwe cou- 

pors zullen worden uitgegeven. 

—g— 

Philippijnen. 
  

Buitengewone bevoegdheden. 

Manila, 7 Augustus (U.P). De 

Natorale Veryadering nam in de 

tweede lezing unaniem bet wetsontwerp 

aan waarbij den president buitengewone 

bevoegdheden worden verleend. 

Morgen wordt bet wet.o-twerp in 

derde lezing behandeld, docb dit is 

slecbts een formaliteit. 
Het wetsontwerp verleent aan pre- 

sident Ouezon gedurende de crisis 

uitgebreide bevoegdheden, o-a. ter on- 
derdrukking van revolutionnaice be- 

wegingen, de verplichting vcor burgers 

om openbare diensten te ver:ichen, 

bet verbieden van lockouts eo stakin- 
geB, de vaststelling vao huren, prifeen 

ed. 

Portugal. 
  

Portugals achtste eeuwfeest. 

Lissabor, 5 Augustus (Reuter). Tot 

degeneo, die ter gelegenheid van het 

acbtste eeuwfeest van. Portugals bestaan 

als ooafhankelijke natie onders@heidio- 

gen ontvingen behooren o.a. veldwaar- 

schalk lord Birdwoord, lord Cnatfield 
en kolonel Humpbrey Butler, die den 

hertog van Kent vergezelden bij zijn 
bezoek aan Lissabon als speciaal am- 
bassadeur van Engeland ter gelegen- 

   

“togdom Luxemburg bij 't Rijk in te 

  beid van bet ceuwfeest. 

Kizas Lotharingen 'ingelijtd. 
Bij decreet van Hitler. 

Berlijo, 7 Augustus (Reuter). Aao- 

wijzingen. van Hitler's plancen om 

E'zas-Lotharingen en het groot-her- 

lijver, zijn voorhanden. in een tweetal 

decreten, die vandaag. door de Fiibrer 

zija uitgevaardigd, waarbij het geheele 

bestuur van Elzas-Lotharingen en dat 

van bet groothertogdom Luxemburg 

in de toekomst niet langer afhaokelijk 

zullen zijn vao legerautoriteiteo, doch 

zullen worden geleid door burgerlijke 

ambtenaren, die rechtstreeks 

Hitler staao. Joseph Biirckel, Robert 

Wagoer en Gustav Simon zijo benoemd 

tot gouwleiders, respectievelijk van 

Lotharingeo, E'zas en Luxzmburg. 

Ba'dur von Sebirach, leider van de 

Hiterjugend, 

Weenen, in de plaats van Biirckel. 

ooder 

wordt gouwleider van 

De Duitsche bezetting van 

Frankrijk. 

Londeo, 6 Augustus (United Press). 

Hardoekkige gerucbten doen te Lon- 

dea de ronde, dat Duitschland moge- 

lijk nog 400/, van het tot dusverre 

Diet bezette gedeelte van F:ankrijk zal 

bezetten, doch sommige welingel:chte 

waarnemers betwijfelen dit en- wijzen 

erop, dat zukk een stap ertoe zou 

kunonen leid»r, dat een of meer Fran- 

sche ko'onika zich van het moederland 

losmaakten en als basis zouden dieoen 

voor eea anti-Duitsch Fransch regiem. 

--0— 

De Hongaarschen eischen. 

Besprekingen te Boedapest 

begonnen. 

Boedapes", 7 Augustus. (Reutzr.) De 

Roemeensche ambassaderr te Rome, 
Bossy, is albier gearriveerd. Verwacbt 

wordt dat hij onmiddellijk zal aan- 

vangen met bet voeren van bespre- 

kingen met de Hongaarsche premier 

en minister vao Buitenlandsche Zaken. 

Boedapesr, 7 Augustus (Reuter). Over 

het bezoek van den Roemeenscben am- 

bassadeur te Rome, Bossy, aan Hon- 

garije om met den Hongaarseheo pre- 

mier en minister van Buitenlandsche 

Zaken voorloopige besprekingen te 

voeren met betrekking tot de Hoo- 

gaarsche eischen, wordt rog vader het 

volgeade gemeld. 

Niettegenstaande de hooggespanneo 

verwachtingen, die Hongarije koesterde 

pa Hitier's besprekingeo met den Roe- 

meerschen Premier en minister 

Buitenlandsche Zaken te Berchtesgadeo, 

hebben vele meoschen weisig vertrou- 

van 

wen in 't resultaat van de onderhan- 

delinger, waarvan men verwacht, dat 

zij langzaam 

richting van een bes'uiteloos einde. 

Het is opmerke'ijk, dat de Duitschers 
alhier hebben getracht het enthousias- 

me voor berziening van de verscbil- 

lende verdragen te doen verminderen, 

door voor te stellen bijvoorbeeld, dat 

een deel Tsj-choslowakije bij 

Wvijze van compensatie aan Hongarije | 

zullen vorderen in de 

van   

z0u worden aangeboden, een eo ander 

dusals vergoeding voor de kleine con. 

cessies in Transsylvanit, De mogelijk- 

beid . vaa Hongaarsch-Roemeenscbe 

vijar delijkhedenwordt op het oogea- 

blik niet ernstig besproken te Boeda- 

pest, ofschoon de mobilisatie van de 

Hongaarsche strijdkrachten nu onge- 

veer voltooid 1s. 
Pa 

De wacht in den Pacific. 

Bewegingen van de Amerikaan- 

sche vloot. 

Honoloeloe. 7 Augustus (Domei). 

Marisekringen onthuldeo, dat de Ame- 
rikaansche vloot, die op 2 dezer in 

Peari Harbour terugkeerde na een ge- 

heimzinnigen tiendaagschen kruistocht, 

de wateren ten Zuiden van den Egu- 

ator, nabij het Britsche ei'and Jarvis 

bebben bezocht. 

De vloot, bestaarde uit 8 slagschepen 

en 5 kruisers en een aantal' torpedoja- 

gers, bezocbt ook Christmas Island en 

bet Kingman Reef, welke ten Oosten 

van de Phoenix eilaodengroep 

De oorlogsschepeo stonden onder be- 

v:| van deof commandant der slagvloot 

Admiraal James Richardson, 'die zich 

aan boord van bet slagschip .,Penosy!- 

vania" bevond, 

liggeo. 

ho 

Uit de wolken gejaagd. 

Londer, 5 Augustus. (Reuter). Door 

den nieuwsdienst vas 't ministerie van 

Luchtvaart werd hedeo verk'aard, dat 

drie Blenheimbommenwerpers van het 

commando kustverdediging die Zondag 

jl dicht bij elkander boven de Fransche 

kust vloger, Messerscbmitt-109 

torstellen omlaag haalden, 

Toen dit lucbtgevecht 

vlogen de Blenheims boven de wolken : 

zij werdea door de Messerschmitts aan- 

gevallen. De Britsche toestellen doken 

daarop, terwijl zij in formatie bleven 

vliegen, stil omJaag, den geheelen tijd 

door het vuur op hun” tegenstanders 

onderhoudend. Twee Messerschmitts 

maakten zicb daarop van hua tegeastan- 

ders los, en vlogen in de richting van 

de Fransche kust, een van deze toestel- 

lea scheen in brand te staan. Daarop 

onderbielden de machinegeweerscbut- 

Blenheims 
een geconcentreerd vuur op een yan 

de overb!ijvende Duitsche vliegtuigen: 

de Britsche vliegers meener, dat dit 

toestel ernstig werd bescbadigd. 

De Blenheims zijn alle, zonder schade 

te hebben bekomen, veilig io hun bases 

teruggekeerd, ook vielen geen slachtoi- 

fers onder de bemanoing. 

vier 

plaatshad, 

ters in den staart van de 
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