
  

ai 

  

KEDIRISCHE COURANT 
            

DRUK- EN DRUK. EN UITGAVE 
  

ADVERTENTIE- 
KEDIRI - SNELPERS 

Algemeene Leider J.D.L, v. WAARDENBURG 
  

REDACTIE- 
TELEFOON No. 

EN ADMINISTRATIE 
83. 

ABONNEMENT f1 1.50 PER KWARTAAL, 
BIJ VOORUITBETALING. 

  

VERSCHUNT 
DINSDAG EN VRIJDAG 

AGENTEN 

  

E- EN NIEUWSBLAD 

VOOR DE RESIDENTIE KEDIRI. 

IN HOLLAND 
PUBLICITEITSKANTOOR ,GLO BE" 

    

ADVERTENTIE “TARIEF 
GEWONE ADVERTENTIE: 

1 maal pi. f 0.25 per regel. 2 maal pl. f 0.20 per regel 
4 maal plaatson f 0.15 per regel. 

2.9. kleine aankondigingen f 1.- per plaatsing. 
advertentie goreduceerd tariet. 

LOSSE ADVERTENTIEN BIJ VOORUITBETALING. 
  

No. 66 

  

  

STADSNIEUWS 

  

Uitoefening van 
censuur. 

Wenken voor het publiek. 

Het Soer. Handelsbl. meldt: 
Namens den Legercommandant wordt 

bet volgende bekeod gemaakt: 

Het is duidelijk, dat de censuuruit- 

oefening vertragingen moet geven in 

de overkomst van brieven enz. 

Echter is gebleken, dat meermaleo 

die vertragingen met medewerking van 

het publiek gemakkelijk te voorkomen 

dan wel te beperken zouden zija ge- 

weest, 
Io dit verband wordt nogmaals na- 

drukkelijk in overweging gegeven om 

alle brieveo behoorlijk, volledig (met 

voorletters) en duidelijk te adresseeren 

en bovendien steeds op de buitenzijde 

van de enveloppe naam en volledig 

adres van den afzender duidelijk te 

vermelden. Een en ander is noodig 

voor een vlotte behandeling en ver- 

gemakkelijkt werk bij de censuur, 

Ook het voeren van correspondeotie 

ia andere talen dan de meest gebrui- 

kelijke moderve en Maleisch kar aan- 

leidiog geven tot largere vertraging 

dan strikt noodig evenals het 

gebruik van stenografisch schrift of 

eenig ander bijzonder, al dan niet ge- 

heim schrift. 

Wenscht men zelf mede te werken 

aan het voorkomen van onnoodige 

vertragiogeo van zijn correspondentie 

dan vermijde men voortaan z00 eenigs- 

zins mogelijk het gebruik van bijzon- 

der scbrift. 

Ook verlieze men nimmer uit bet 
oog, dat het vermeiden in correspon- 

dentie van aangelegenheden, welke 

min of meer militaire belangen raken 

in den meest uitgebreiden zin, even- 

zeer oorzaak kan worden van ver- 

traging in de doorzending en aflevering, 

z0odat men zich daarvan dient te ont- 

houden. Zoo zuilen o.m. ook namen 

tegelijk met data van vertrekkende of 

aankomende schepen niet in de cor- 

respondentie zijn te vermelden aan- 

wijzingen omtrent aankomst of vertrek 

van personea kunnen steeds zoodanig 

geschieden, dat daaruit niet direct con- 

Crete gegevens kunnen worden geput 

omtrent de scheepsbewegingen zeif. 

Hetzelfde geldt voor overplaatsingen 

van militaire fawilieleden of andere 

kwestiesin mio of meer verband staan- 

de met defensie-aangelegenheden : uiter- 

ste zelfbeperking ea voorzichtigheid 

moge ook in dit opzicht worden aan- 

bevolen, 

Ook is het van belang het posten 

van zija correspondeotie — vooral ten 

aanzien van buiteolandsche brieven en 

andere stukken—niet uit te stellen tot 
een tijdstip zeer kort of onmiddellijk 

voor de betrekkelijk postsluitingen of 

postverzendingep : een z00 vroegtijdig 

mogelijke terpostbezorging vergemak- 

kelijkt de postale en dus ook de even- 

tueele censuurbehandeling en voorkomt 

z00 doende meestal ongewenschte en 

Onnoodige vertragingen. 

Ten aanzien van de zendingen aan 

geiaterneerden zij er Voorts op gewe- 

is, 

  

DINSDAG 13 AUGUSTUS 1940 

zen, dat deze ia bet binnenlandsch 

verkeer geen pakjes via de post mogen 

Ontvangen en deze door de postkan- 

toren dus oviet ter verzending kunnen 

worden Postpakketten 

voor gcinterneerden wordeu we&' aan- 

genomen iw het binnenlandsch ver- 

keer, echter alleen indien daarbij te- 

vens wordt overlegd een dcor den 

aangeromen. 

betrokken kampcommandant geteeken- 

de en gewaarmerkte briefkaart, waar- 

vit diens 

Ontvangst door den geinterneerde van 

toestemming blijkt voor de 

bepaaldelijk aangegeven artikelen en 

de toegestane hoeveelheden. 

Zendingen van kleeren, toiletartike- 

len of andere gebruiksartikelen aan de 

geioteerden op andere wijze dan de 

juist aangegeven worden niet toege- 

laten. 

Verzending van paketten of pakjes 

bestemd voor 

het adres van den betrokken kamp- 

commandant dan wel het viet opvol- 

gegeven 

voorschiften op eenige andere wijze, 

kan in beslagoame c.g. 

van den inhoud ten gevolge hebben. 

Nogmaals wordt bierbij dus een be- 

roep gedaan op het publiek om me- 

dewerking ten einde de moeilijkheden 

en onaangeraamheden, welke onher- 

roepelijk zijn verbonden aan de uitoe- 

fening van de consuur door nauwkeurig 

vo'gen van de hier gegeven aanwij- 

grioterveerden onder 

gen of ontduiken van de 

vernietiging 

zingen zooveel mogelijk te beperken, 

MUTATIES. 

Naar we vernemen, wordt 

Soewido, onder-opzichter bij de Pro- 

vinciale Waterstaat albier overgep'aatst 

de heer 

naar Pasoeroean. 

Dz heer Soehardi, tevoren wd, on- 

derwijzer bij de le H.I. S. albier wordt 

te werk geste'd aan de Neutrale Mulo 

te Kediri, 

Dz heer J.J, Ch. Everhardt, adspi- 

rant-Controleur bij het Binnenlandsch 

Bestuur bier ter stede, is in gelijke 

fuoctie overgeplaatst naar T.-Agoeng. 

Zija vertrek beteekent een groot ver- 

lies voor de padvinderskring, aangezien 

bij zeer actief is in de padviodersbe- 

weging. 

De heer Th. Kiliaan, tijdelijk waar- 

mend controleur bij de Provivciale 

Verkeersiospectie van Oost-Java met 

standplaats Kediri, is met ingang 1 Aug.   
  

We vernemen, dat Ir. H, Hekket, 

ingenieur 2de klas bij de 

Irrigatie Afdeeling Brantas albier over- 

geplaatst is naar Bar joewangi. 

Besmettelijke ziekten. 

Het wekelijksch 
Residentie Arts der 

besmetrelijke ziekten 

rapport van den 

D.V.G. omtrent 

in de Residentie 

Kediri luidt als volgt: 

Typbuis Abdominalis : 

Kediri 12, Ngandjoek 24, Blitar 3 en 
Toeloengagoeng 4, dus in het geheel 

43 gevallen. 

Duitsche vrouwen naar Blitar 

Adj. Muskee beheerder 

beschermingskamp. 

Het Soer. Handelsbl. meldt : 

Het ,,Grand Hotel” te Blitar is, nadat 

enkele moeilijkheden ontstaan door bet 

tegensputteren van den prachter van 

het hotel, thans 

iogericht als beschermingskamp voor 

vrouwen en kinderen van geiaterneerde 

waren overwonnen, 

Duitschers, voor z00ver deze vrouwen 

geen middelea van bestaan hebben. Het 

lag reeds lang inde bedoeling om deze 

vrouwen op 6€n p'aats te concentreeren 

en het oog viel toen op bet hotel io 

Blitar, een stad met lagen levensstan- 

daard en goed klimaat. 

Een kleine honderd vrouwen en kin- 

deren zuilen in het Grand Hotel wor- 

den ondergebracht zij zullen in groe- 

peo komeo, eerst uit Malang en Soe- 

rabaia en dan uit andere plaatsen in 

Oost-Java. Om bet gebouw heen zal 

een lichte prikkeIdraadomrastering ge- 

legd worden, doch verder zullen geen 

strenge bewakingsmaatregelen getroffen 

worden, De 
mogen ootvangen en verder ook vrij 

zija in hare bewegingen, zoo'ang alles 

geschiedt met medeweten van den be- 

heerder van bet beschermingskamp of 

diens echtgeooote. 

Als beheerder is aangesteld de adju- 

vrouwen zullen bezoek 

dant van het Leger des Heils W. 

Muskee, die met zijn echtgenoote 

in ,Graod Hotel” zija intrek neemt. 

Het echtpaar Muskee heeft reeds de 

noodige ervaring opgedaan op bei ge- 

bied van beheer van dergelijke instel- 

lingeo. De laatste 6 maanden voerden 

zij te Soerabaia het beheer over bet 

Tebuis voor Land- en Zeemacht van 

het Leger des Heils. Adjudant Muskee 

maakte zich ook zeer verdienstelijk met 

  

jl. benoemd in vasten dieost in de | de organisatie en leiding van de Mobiele 

Provincie Oost-Java. Cantine, die thans reeds is uitgegroeid 

7 — (N 

EEN PRACTISCH, HANDIG EN KOSTBAAR 1 

  

   

        

   
   

          
   

WERK VOOR EEN 

in 5 kleurendruk 

op Schaal 1: 500.000 

waarin opgenomen: 

op stevig ivoorcarton 

met Cartonnen omslag en linnen rug, 

alle berijdbare wegen 

Kilometerafstanden van plaats tot plaats 
Hoofd-Afstandstabel voor grootere afstanden 

Bergen en plaatsen met hoogte-cijters 

Spoorwegen, Vliegvelden, Ondernemings - fabrieken 

Pasanggrahans en vele aanwijzingen voor toerisme. 
Verkrijgbaar bij de Ked, Snelpers. 

LUTTEL BEDRAG! 

DE AUTOWEGEN -ATLAS 
van JAVA MADOERA en BALI 

13—, 

in totaal 9 aansluitende kaarten compleet bijgewerkt, en 

   

Proviociale ' 

  

23e Jaargang 

  

  

Wat! 'n klacht? 

Middernacht ? 

Geen bezwaar! 

Wij staan klaar! 

RA 

  

IO-GOL ERG 

  

Java's Grootste Dag en Nacht 
RADIO-SERVICE, 

Radio-Goldberg 
Hooftdstraat 51 

Residentslaan 

  

    

  

J.G.W, DEKKERS 

Kediri Tel. 70 

37 — Madioen-Tel. 110 

VENDU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS. 

KEDIRI — Telefoon 250. 

  

  

  

   
   
    

  

Op 

WelEd, Heer: 

Sf. Minggiran, 

tot twee auto's, die tweemaal per dag 

koffie rondbrengen langs alle wacbt- 
posten van politie en leger io Soerabaiz. 

Doch cok als beheerder van het militair 

tebuis maakten adjudant Muskee ea zijn 

vrouw zich bier ter stede zeer populair. 

Hun heengaan wordt dan ook algemeen 

als een verlies aangevoeld. Wij wen- 

scheo hun geluk met hun nieuwe, ver- 

antwoordelijke en moceilijke posicie, 

aangezien uit deze aanstelling het ver- 

trouwen blijkt, datia hen wordt gesteld, 

Adjudant Muskee is reeds de vorige 

week naar Blitar vertrokken om eea 

en ander te regelen. Zija echtgenoote 

zal hem spoedig volgen. Hedenavond 

om 6 uur beeft in het Millitair tebuis 

aan Embong Malang eeo gezamenlijke 

maaltijd plaats, waarbij afscheid zal 

worden genomen van mevrouw Muskee, 

terwijl tevens den nieuwen beheerder 

van het tebuis, majoor A. Hermes 

uit Malang, welkom zal worden ge- 

heeten. 

LE.V. Vergadering. 
Op Donderdagavond, 8 Augustus j.!. 

hield de plaatselijke afdeeling van het 

LE.V, een buitengewone algemeene 
vergadering in het clubgebouw aan de 

Vriidag 16 Augustus 1940 

N.W.F.vd. AREND. 

  Balowertistraat albier. De voorzitter, 

ten huize van den 

van meubilair. 

den beer BJA 

acht de bijeenkomst en 

stock, opende om half 

spreker zette 

uiteen, dat bij in een bestuurs verga- 

dering van Mei j.l. reeds had medege- 

dat bij wegens drukke bezig- 

heden zijn bestuursfunctie wi'de neer- 

leggen. Hij had zich echter bereid ver- 

klaard de loopen 
handelen 

deeld, 

  

&e zaken nog af te 

Ec waren thans evenwel in 

het bestuar meenings verschillen ger: 

  

zeo, 

in verband waarmede de heeren Obertop 

  

en De Kanter waren afgetreden. Spreker 

deelde nog mede, dat hij deze vacatures 

wel bad kuanev doen aanvullen enzelf 

eveotueel aanblijven, zooals hem van 

verschillende zijde werd verzocht, doch 

dat bij bij zija besluit wenschte te blij- 

ven, aangezien bij vernomen had, dat 

er een stroomiag Onder de leden bestond 

om een anderen voorzitter te kiezen, 

Hiertoe wilde hij nu de gelegenheid 

Opeostellen, daar hij het wel wensche- 

ljk vond een nieuw bestuur te kiezen, 

omdat hij reeds 4 jaar voorzitter geweest 

was. Spreker deeide tenslotte mede, dat 

hj zich ook niet voor de andere be- 

stuursfunctie herkiesbaar stelde, 'Wel 

blijft hij aan als lid van de Gzmeente- 

raad tevens Wethouder. Hieroa werd 

bekendgemaakt, dat behalve beide 

bovengenoemde commissarisseo, nog 

 



  

   

Dena Ht. SPORT. 
TENNIS-WEDSTRIJD. 

»Sehat” — ,,Ons Tientje”. 

  

Tennisclub opgericht. 

Op Zondagmorgen j.l. werd een 

tennisclub opgericht door vooraanstaan- 

de Chineesche ingezetenen van Kediri. -RGEt 

  

   
Metro meer 

spelers. 
als de jongeman 

Let wel! 

»groene hel” wordt geroemd. 

die boeit en meesleept. 

ATTENTIE! 

| 

  

dan scbitterende filmschlager 
96 

Bridal Suite (Juffr. Edelweiss) 

met de bekoorlijke ANNA BELLA — ROBERT YOUNG — WALTER CONNOLLY e.3. bekende 

Ben lachfilm, z00 ondeugend als U maar hebben kunt. Een maalstroom van vroolijkheid ontstaat, 
die niet trouwen wil, het meisja ontmoet dat niet gekust wenscht te worden, 
Een Weekend:film gedraaid in d: midweek! 

Donderdag 15 t/m Zaterdag 17 Aug. 
Universal grootsche en machtige Jungle-film 

Green Hell" (Goudkcorts) 

met de beroeinde artisten, DOUGLAS FAIRBANKS jr. — JOAN BENNETT — JOHN HOWARD 

— ALAN HALE — GEORGE BANCROFT e.a. 

De hervische avonturen van zeven mannen, die door goudkoorts gedreven de beschaving verlieten 

| Om naar verloren rijkdommen te zoeken in de beruchte jungle rond de amazonerivier, die ten rechte de 

Hier komen de spannendste en meest dramatische momenten tot een c!imax, 

Een aparte film met een aparte aantrekkingskracht! Ben bijzonder boeiende 

| film met een goede dosis actie en romantiek, zooals maar zelden op ber doek wordt gebrachr. 
»HET POLYGOON WERELDNIEUWS" 

MAXIM THEATER /'”- 
Woensdag 14 en Donderdag 15 Aug. 

6 

Metro' s aanbevelenswaardige fila calling Dr. Kildare 

met de sterreo LIONEL BARRYMORE — LEW AYRES — LARAINE DAY ea. 

Ben z2er interessante film met een goed verhaal. Boeiend, doch allerminst van humor ontbloot. De 

rijke, geestige dialoog in deze fil 

Vooraf gaat : 

m is pittig eo raak! 
Vrijdag 16 t/m Zondag 18 Aug. 

Warner Bros prachtige filmschlager sThe old maid" 
(Haar laatste Kus) 

iedere keer zicbzelf overtreft 
Komt en Oordeelti!! 

HEATE 

    

met 's werelds grootste actrice BETTE DAVIS, biigestaan door een cast van louter sterren als 
GEORGE BRENT — MIRIAM HOPKINS — LOUISE FAZENDA e.v.a. 

diep tragische momenten in 't verbaal.... 
Een fijoe boeiende film mel vele 

biemand kan deze film zooder diepe ontroering zien, 

Aanschouw het meesterlijk en aangrijpende spel van BETTE DAVIS, de actrice, die 

steeds meer op den voorgrond treedt en 

  

    

  

ATTENTIE! Vooral: Het ,POLYGOON WERELDNIEUWS" 

een derde commissaris n.l. de beer CJ. STADSGEMEENTE KEDIRI. 

van Melsemstede Oo Ng aa MUTATIES in de Europeesche en met hen gelijkgestelde bevolking 

mensebis aa te Teggen, cente van de Stadsgemeente Kedri in de maand JULI 1940. 
andere redenen. 

Ta Ia Pena mm aa 

De heer Van Heemstede Obelt kan aa 
d: 28 2 - 

io verband met zijn werkkring thans Gevestig Adres: Aangekomen van: 

moeilijk de vergaderingen bijwonen, . 

weshalve bij gaarne in zija plaats een F. Bussenius Tirtostraat Bima. 

ander zou gekozeo zida. Voorts werd Cc. Dorn Kampoengdalernftsa Batavia. 

medegedeeld, dat de heer F. A. de E. Meis Madjenang 9 Batavia. 

Kanter zich niet herkiesbaar stelde. F. van Deursen Kemasan 86 Sendang (TA.) 

Er werd overgegaan tot het houden Mevr. Cb. H. Steinberg Na 

van een vrije verkiezing. Het resultaat geb. Bechrend | Ringinsirah Prigen, 

was, dat de heer Ir. D.H.F. Obertop M. B. Huisman Hotel Riche Soerabaja. 

met meerderheid van stemmen tot Mevr. Ch. Grima geb. van 

voorzitter werd gekozen. Tot Commis- Moll Hoofdatrasa 64 Bandoeng. 

sarissen werden gekozen de heeren C. C.J. van Brakel Baiowerti 10 Soerabaja. 

Van Vliet en Van Swieten. Voorts ma- K. Landegent Potjananstraat Batavia, 

ken van bet nicuw bestuur nog deei| J- Cb. M, Gayton Jacob. Bandjaran 44 Bandjarmasin. 

uit de leden, die niet voor hun fuoctie J.F. Hansen Ringinsirah 3 Batavia. 

bedankt hebbenn.I. Mevr: De Kanter H. Luyt Koewakstraat Buiteozorg. 

(penningmeesteresse) en de heeren W.C. Mevr, F. S. Venema geb. | Bandarlor 10 Bandoeng. 
Blok 

Klerks (secretaris) en D. Hilverduik f f 

Laga aa Na afloop van de stem- Mej. W.B, de Kanter Modjoroto 39 Soerabaja. 

ming sprak de heer Stock allereerst de D. J. Walstra Madjenangsttaat 22 | Batavia. 
JH. Bijderveld Madjenang 20 Malang. 

heer Ir. Begeman toe, die overgep!aatst 

is naar Soerabaia. Spreker memoreerde 

de werkzaambeden en de uitstekende 

verdiensten van den heer Begeman als 

lid van de Regentschapsraad van bet 

College van G:committeerden en van 

de Gemeenteraad het 

verlies, dat de afdeeling lijdt. Vervolgens 

sprak de heer Stock woorden van 

afscbeid tot de leden en de nieuw ge- 

kozen bestuursleden. De heeren Ober- 

top richtte hierop woorden van dank 

tot de beer Stock, vooral hetgeen hij 

in 4 jaar tijds als voorzitter heeft tot 

stand gebracht, Een treffend momeot 

was bet, torn de beer Groenewout den 

dank vertolkt, vaa de minder gegoede 

Indo-Europeanen en er op wees, hose 

de heer Stock a'tijd klaar stond om de 

armen en misdeelden met raad en daad 

bij te staan. Ten slotte werden gekozen 

tot leden van de verificatie - commissie 
de heeren Horninge en Augenstein. Hur- 

ninge en Augenstein. Hierna werd de 

vergadering, die een zeer rustig en 
aangenaam verloop bad doorde voor- 
zZitter gesloten. Verschillende leden bie- 

ven na afloop van de vergadering nog 
gezellig bijeen, om afscheid te nemen 
van de familie Begeman. 

IN VOORRAAD 
Ruime keuze 
— Visitekaartjes 

voor de halve prijs. 

KED. SNELPERS DRUKK 
ALOON-ALOONSTRAAT 

Tel. No. 38. 

en betreurde 

  

  
  

  

    
Vertrokken personen : Adres : Vertrokken naar: 

M:-j C. Henning Semampir 28 Soerabaja. 

Mej. E.F, Taale Hoofdstraat Pasoeroean. 

M. O. Colleye Ringiosirah Lestari. 
J.P. van Ling Bandarlorstr. 15 Bandoeng. 

K. W, van Leeuwen Ringiosirahstraat 3 Keboemen. 

Mevr. L, L. Schuller geb 
Hooff Bandarlor Malang. 

P.G. Alexander Tirtostraat Blitar. 
F.O. Ciaes Koewakstraat Batavia. 

W. F. Ifle Bandjaraostraat Soerabaja. 

H. Boer Madjenang 20 Malang. 

G.J. Smith Pakelanstraat Pasoeroean. 

J-J- H.M. Hetzler Insulindestraat 3 Batavia. 
R. Dobne A'oon-alooonstraat Lawang. 

C. Dorm Kp. da'emstraat | Ngoedjang 
  

RICHE THEBATER. 

Heden 13 en Woensdagavond 14 Aug. 

Metro scbitterende filmschlager 

»BRIDAL SUITE” 

(Juffrouw Edelweiss). 

met de bekoorlijke Anna Bella — 

Robert Young—Walter Concolly e.v.a, 

artisten van naam. 

En lacbfilm, z00 ondeugend als U 

maar hebbeo kunt. 

Hij koo zich zija buwelijksdag niet 

herioneren ... 
Zij kon zija bofmakerijen niet ver- 

geten... 
Een maalstroom van vroolijkheid ont- 

staat als de jongemao, die niet trou- 

wen wil bet meisje ontmoet, dat niet 
gekust weoscbt te worden... 

MAXIM THEATER. 

Woensdag 14 en Donderdag 15 Aug. 

Metro's aanbevelenswaardige film 

»CALLING Dr. KILDARE” 

met beroemde sterren als Lionel 

Barrymore —Lew Ayres— Laraine Day 

e.a. bekenden, 

Van een jonge dokter, die in ge- 

vaarlijk gezelschap belandt, wanneer 

bij als gevolg van een dringende op- 

roep om den overlevende van een 

schietpartij, te behandelen in de netten 

van een juffer uit de onderwereld vers 

strikt raakt. 

Boeiend doch allermiost van Humor 

ontbloot !   

Deze oprichting ging gepaard met fees- 

telijkheden ea vond plaats op.de ten- 

nisbaan te Bandjaran alhier, Aanwezig 

waren de heeren Tan Swie Gwan, di- 

recteur van het Volta - theater, T. I. 
Kho, boekhouder der A.N.LE.M., Tan 

Khoen Liong, beheerder der N.V. Om- 
nibus Mij ,,Oost Java”, Tho Ping Boen, 

procuratie-houder der oliefabriek O, T. 

T., Tan Tong Bie directeur van de 

IJs-en Mineraal- waterfabriek ,,Sanitas”, 

Dr. R. Mohd. Salim, Liem Siang Gwan, 

directeur rijstpellerij Bandjaran, en nog 

Op Zoodagmorgen j.l. bad een in- 
teressante revaoche tennis-wedstrijd 

plaats tusschen de plaatselijke veree- 

nigingen ,,Sebat” ea ,,Oas Tieotje” 

op de Sehat-baan in Ringiosirah. Deze 

wedstrijd was om 8 uur 's morgens 

begonnen en eindigde 's middags om 

4 uur. De uitslag is als volgt : 

»Sthat?” — ,Ons Tientje” 

Singles — Heeren: 

1. Partatmo—T.W. Nie 

5-6 6-3 6—2, 

2. Dimjadi — Soekarno 

2—6 6—5 4—6. 

3 Moesto — Soedarman 6—2 6—2, 

4. Hadinoto — Boedi 

3—6 4—4 opgegeven, 

5. Soedibjo — Soehoed 6—3 6—2. 

6. Soemiardi — Samsoeri 6—3 6—2. 

T. Soedradjat — Tan Tong Bie 

6—0 6—2. 

eenige andere heeren, allen met hunne 

dames. 

Om ongeveer acht uur opende de heer 

Tan Swie Gwan de bijeeokomst, welke 

luide werd toegejuicht door de aanwe- 

zigen. De vereeniging zal de naam dra- 

gen vao ,,Chung Hwa” enals voorzit- 
ter werd de heer Tho Ping Boen ge- 

kozen. 

Daarna nam de heer Tan Soei Giok, 

onderwijzer aan de H. C. S. alhier het 

woord, die memoreerde, dat in de 10 

jaren dat hij te Kediri wooot, hij vele 

malen getuige was van de oprichting 

van eea Chineesche tennisvereeniging 

doch daarnaast ook van het feit dat zich 
telkens beeft herhaald n.I. de spoedige 
opheffing ervav. Srreker sprak de hoop 
uit, dat ,,Chung Hwa” een ander lot 
beschoren moge worden. 

Op den zelfden dag nog werd mer 
de eerste training begonnen, hetgeen 
wel pleit voor het enthousiasme der 
leden. 

Doubles Heeren: 

|. Partatmo, Moesto — T. W. Nie, 

Soekarno 6—1 6—1. 

Hadinoto — Soedarman, 

Boedi 6—5 6—4. 

3. Soedibjo, Soemiardi — Soedarman, 

Sozhoed 6—1 6—2. 

4. Soetikno, Soepardi — Samsoeri, 

Boedi 6—5 6—5. 

Stand 10 — 1. 

2. Dimjadi,   
  

Afdeeling Radio 
  

Fa. yan WINGEN, 

  

Mignon 
Radiogramofoon 601 A. 

Uw Radio Defect? 

Bel op Kediri 13! 

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

door zijn wij in staat om radiotoestellen op de- 

zelfde dag, dat ze bij U thuis (Kotta) worden 

weggehaald, onder garantie gerepareerd op te le- 

veren. 

Buiten KEDIRI binnen 2 dagen. Uw toestel is 

dan tevens zoowel electrisch als mechanisch ge- 
controleerd. 

su 
aa an 

BOERDERIJEN ..SCHRAUWEN“ 

  

KEDIRI WATES 
MULOWEG / MADJENANG IL 

Telefoon Ked. No. 225 PERCEEL-PAKISSADJI 
  
  

Levert versche volle melk. 

Karnemelk, Yoghurt, 
Room en Boterolie 

Prima kwaliteit, 

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

ter plaatse 
Beleefd aanbevelend 

L. H. SCHRAUWEN. 

 



el idamkan ati 

  

Schaakclub ,Koedawaneng- 
pati” naar Madioen. 

Naar we vernemen zal de Kedirische 

Schaakclub ,, Koedawanengpati” binnen- 

kort de gast zija van de schaakclub 

»P.E.R.T.A. M.A." te Madioeo. Er 
zal een wedstrijd gehouden worden 

tusschen beide clubs. 

Voorzoover bekend, behoort P.E.R. 

T.A.M.A. tot £ta dersterke teams te 

Madioen. 
Koedawanengpati heeft reeds een aan- 

vang gemaakt met de training voor den 

komenden wedstrijd. Deze training 

vindt plaats op elke Vrijdagavord. 

Op bet programma staat voorts 

een vriendschappelijken wedstrijd tegen 

de ,Kediriscbe Schaakclub”, welke 

binnenkort in de Societeit ,,Brantas” ze) 

worden gehouden. 

Politienieuws. 
Tegen T., won. te Kaliombo werd 

P.v. opgemaakt, terzake diefstal van 

suikerriett,w.v. f 0.05 tennadeele van 

van de Sf. ,,Pesaotren." 

D., won. te Setonogedong doet aan- 

gifte, terzake diefstal van een horloge 

tw v f 10.— 

S., won, te Setonobetek doet aangifte, 

terzake diefstal van een rijwiel ter 

waarde van f 7.50 hetwelk door den 

eigenaar op den openbaren weg Doho 

straat voor een toko was geplaatst. 

Bericht ontvangen, dat een inheem- 

sche vrouw B. G. genaamd won. te 

Bandarlor door eea siang werd 

gebeten. Genoemde vrouw werd caar 

het hospitaal ,,Gambi-ao” ter. geuees- 

kundige behandeling opgezonden.— 

S., wop. te Dandangan doet aangifte, 

terzake dizfstal goederen 

waarde van f 2,53'/,. 

van ter 

H., won. te Bandarlor doet aangif- 

te, terzake diefstal middels ondergra- 

ving van lijfsgoederen ter gezamenliike 

waarde van f 2.80. 

  

Uit Blitar 

Nieuwe Regentschaps leden. 

Bij besluit van den Gouverneur van 

Oost:Java werdeo in de plaats van de 

heeren A.W.F. Bocbardt en M. Loe- 

hoer Digdoprawiro benoemd tot leden 

van den Regentscbapsraad te Blitar, 

de heeren Abels, opzichter van de 

Provinciale Werken te Blitar en Karso- 

soedarmo, handelaar te Lodojo. 

In de p'aats vao R. Aspirin en 

R. Moetojo Kartodibardjo werden ver- 

kozen Asmono, Bestuursscbrijver le. 

klasse te Kesambenen M, Wirjodiporo, 

gep. Assistent-Wedono te Kademargan. 

Bestuursvergaderingen I.E.V. 

Het bestuur vanbet LE.V. afdeeling 

Blitar maakte aan baar leden bekend, 

dat aanvangende Woesdag 14 Augus- 

tus a.s. de maacdelijksche 

bestuursvergadering voortaan weer op 

federen 2deo Woensdag van de maand 

zal worden gehouden om 7 u.o.m, in 

het clubgebouw aan de Plosokerep- 

straat. 

Opeobare 

Lezing A.F. De Booy. 

Op Donderdag 15 Augustus a.s. des 

avonds om 8.30 uur zal de heer A.F. 

de Booy een 

»Waarom wij zulleo wiooen”" ia de 

Socitteit. 
De heer De Booy, thans waarnemend 

Hoofdredacteur van het Soerabaiasch 

Handelsblad is vooral bekend om zija 

»Notities” van dat blad. 

leziog houden over 

Bestuurs mutaties. 

De beer J.M.J. Morsoik, controleur 
Iste klasse te Blitar, werd overgeplaatst 

naar Batavia, teveinde werkzaam te 

Wworden gesteld aan het Kantoor voor 
Inlandsche Zaken. Tot zija opvolger 

werd benoemd de controleur le. klas 

A.E.M. Meulemao, die sedert 2 jaren 
werkzaam is geweest te Pamekasan 

Madoera, als controleur ter beschikking 

van den Resident van -Madoera.   

na . 

Radioluist adioluisteraars, 
wordt lid van den 

raars in Nederlandsc 

  

Bond van Radioluiste- 

h-Indis (B.O.R.A.N.I) 
U dient daarmede Uw eigen en het 

algemeen belang. 

Inlichtingen bij 

  

Als adspirant Controleur tij het B.B. 

te Blitar werd benoemd Mr. S. Lapos 

Cardozo van Toeloeng Agoeng. 

  

Heinrich Himmler. 
(Tevens slot). 

Met den dood van Roehm en de 

verbrokkeling van de S.A , werden de 

Gestapo en de Schutzstaffel de voor- 

naamste orgabisaties van bet regiem. 

Hitler haalde teoslotte Goering over 

om zija macbt in Pruiseo op te geven 

en hij benoemde Himmler tot opper- 

chef van de politie voor het heeie 

rijk. Gebolpen door orbeperkte som- 

men had de zachte Heinrich nu alles 

wat hij weoscbte en hoefde niet haas- 

tig te werk te gaan om zija derkbeel- 

dea te verwezenlijken. Hij begon zijo 

organisatie permanent te makeo. ,,lk 

heb alles gelezen bztreffeode de groote 

politie-instellingen op de werela””, zei 

bij destijds 
diplomaat — op zija misleidende nede- 

rige wijze. ,Ik wil veranderirgen aan- 

brengen bij Fouche en Jagoda. Ik zal 

iets tot stand brengen om ze te over- 

treffeo. lets dat met Duitscbland zal 

blijven voortbestaan gedurende duizea- 

den jaren,” 

tegen een buitenlandsch 

Hjj heeft zija Scbutzstaffel gemaakt 

tot wat hij noemteen ,aristocratie van 

bloed” en hij zegt de mannen dag aan 

dag, dat ze behooren tot een bevoor- 

rechte klas in het Rijk. De S.S. man- 

pen worden gekozen op de basis van 

ingewikkelde voorschriften — inbegre- 

pen een Arische stamboom, die terug 

moet gaan tot 1750—uit de uitverko- 

renen, die op 21 jarigen leeftijd huo 

arbeidsplicht en militairen dienst heb- 

ben volbracht. 

Sindsdien het lidmaatschap vao de 

S.S. de toelating tot de ,Fuebrer 

Scholen” en de beste politieke ambteo, 

vergemakkelijkt kan Himmler uit de 

beste Duitscbe 

Om de tradities ia eere te houden — 

wat heel belangrijk is voor de Teuto- 

nen—heeft Himmler zijn S.S. een in- 

gewikkelde ceremonie gegeven, die balf 

ridderlijk, half hedensch en mytisch is, 

families recruteeren. 

Wanneer S. S.-manven 

hevigen twist hebben, moeten zij hun 

meeningsverschil onderwerpen aan een 

»Hof van ecer” dat een bevel tot een 

duel tot den dood kan 

Schutzstaffel viert de ,,solstice” — het 

oude Germaansche Kerstfeest, 
Het is viet gemakkelijk voor de S.S,- 

mannen om te trouwen. Hun vouwen 

twee een 

geven. De 

moeten zijn van bet zuiverste Grrmaan- 

sche ras en moeten een buitengewoon 

examen afleggeo. 

  

den Secretaris, 

J.P. Coenweg 27. 
Batavia -C. 

  

Intusschen laat Himmler niet alleen 

toe, doch moedigt zijn mannea ook aan 

om z0oveel mogelijk ovwettige kinde- 

ren te hebben. Onget /de moeders 

van kindereo van leden der Scbutzstaffel 

worden gratis verzorgd in paleisachtige 

ziekenhuizeo, waarvan het grootste is 

dat van de Beiersche A'pen, dat ge- 
noemd is ,Lebensborn”. 

»De Bron van bet Leven” 

door de postische Heinrich genoemd, 
1 Is 1938 heeft Hitler Himmler bet 

gevaarlijkste werk tijders zijn loopbaan 

laten doen. Ia Februari verzette de 

Generale Staf zich tegen de plannen 

vao Hitler om Oostenrijk binnen te 

vallen, Himmler voorzag den Fuehrer 

    

wordt het 

  

  

van de dossizrs, die hem in staat stel- 

den zijn tegenstanders te verwijderen. 

Geveraal von Blomberg en geveraal 

von Fritsch vielen. De aanklacht tegen 

von Fritsch bleek een zuiver verzinsel 

van Himmler te zijo. Maar Oostenrijk 

werd ingenomen. Jo September werd 

weer een nieuwe schoonmaak nood- 

zakelijk Staf 

over te haleo een aanvai te doen op 

Tsjecbo-Siovakije. Himmler bezorgde 

weer het noodige materiaal. Aan het 

eind van het jaar waren 17 generaals en 

eenige honderden officieren ontslageo. 

Voor de Poolsche campagne moest 

Himmler weer eenige menschen laten 

dooden. Het gevolg ervan was, dat 

om den Generalen 

wrijving en vijandschbap ontstonden 

tusschen den Rijksweer en de Schutz- 

staffel. De oudere officieren van de 

Jonker-klasse hebben Himmler en zijn 
troepen op iedere gelegenheid tegen- 

gewerkt. Doch bet prestige van Hitler 

is door de recente successen tot zoo'n 

hoogte, dat hij zeif in staat is iedere 

reactie te niet te doeo. Hij kan Himm- 

ler slecht missen, hij heeft de mannen 

Hiomler, z 

militairen zijo, ontheven van militaire 

van hoewel de beste 

plichten aan de frontlinie. Indieo het 

getij van den oorlog zich eens tegen 

hem keerde, zou bij de loyale halve 

millioen menschen noodig hebben cm 

zijn regiem staande te hbouden. Als hij 
wint, zal bij de zachte Heinrich noodiy 
hebbenom het regiem te versteviger. 
»Heiorich Himmler” heeft Hitler ge- 
zegd, ,heeft de beste berseren in het 
heele land. Hij is een machine.” 

OLYMPIA 
Schrijimachines 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 
Drukkerij. 

  

      
    

— — 

Te koop: 
Chevrolet auto 1929, 

tegen elk aannemelijk bod. 

  

  

Te bevragen 

Ringinsirah No. 24. 

  

TUSSCHENTIIDSGHE VERKIEZING. 
Groep: INHEBMSCHEN. 

De fd. Burgemeester Kediri 

maakt bekend : 

1. dat de dag der candidaatstelling 
ter vervulling van €€a vacature van 

van 

lid van den Stadsgemeenteraad van 

Kediri, ontstaan door ontslagname van 

het lid Dasoem Hardasoemarta, is be- 

paald op Dinsdag 27 Augustus 1940, 

2. dat eventueele candidatenlijsten 

ten zijae kantore 

worden op den dag der candidaatstel- 

ling van Suur's morgens totl uur 

's middags : 

ingeleverd moeten 

3, dat formulieren voor de opgave 
van candidaten vanaf heden tot op den 

dag der candidazatstelling 

kantore kosteloos verkrijgbaar zijn : 

ten zijoe 

4. dat het Semkantoor op Vrijdag 

6 September 1940, aanvangende om 

9 uur des morgens ten Gemeentehuize 

in openbare vergaderizg bijeen zai 

komen ter beslissing over de geldig- 

heid van elk der eventueel ingediende 

Opgaven en over de bandhaving van 

de daarop voorkomende candidaten, 
alsmede eveotueel ter aarwijzing van 

den cardidaat, welke verkozen wordt 

verklaard : 

5. dat eventueele stemming of her- 

stemming zullen hebben op 

respectieveliik Woensdag 18 Sep- 

tember 1940 en Maandag 30 Sep- 

tember 1940, telkens van 4.30 

's middags tot 8 uur 's avonds. 

plaats 

Kediri, 13 Augustus 1940, 

  

Koek Bakken en Garneeren bij 

Mevr. T.I. KHO. 
Ngadisimo II 

KEDIRI. 

  

Pas ontvangen 
W ollen artikelen 

Wollen Jumpers | Wollen Sokken 
» Jassen » Broekjes 

Baby- ” 
» Vesten arek 

».. Mutsen »  Mantels 

Brei katoenen 

pennen 

ni paalden 

en Haak pennen. 

MIYAKO 
Tel, No, 29 Kediri. 

  

  

  

LUCHTBESCHERMING 
Beveiligt U tijdig!! 

Wij leveren : 

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

RESIDENTIE APOTHEEK KEDIRI 

    

TELEFOON No. 52. 

VERBANDKISTEN 

)   
  

DANAU 

PROTESTANTSCHE KERK 

Hollandsche Kerkdiensten. 

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

25 Aug. '40 Kediri 9 vuc v.m. 

Ds. F. J, Jonkhof 
Ger. predikant v. Malang. 

Blitar 6 uuc n.m. 

Ds. F.). Jonkhof 
Ger. predikant v. Malang. 

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. Agoeog 6 uur ».m. 

Ds. Ph. van Akkeren, 

  

  

Malrische Kerkdienst. 

H. B. Matulessy. 

18 Aug. '40 Trenggalek du. vm. 
T. Agoeng Yu. om 

25 Aug. '40 Madioea  10,30u. v.m. 

(Doop) 
Ngawi 430 u. n.m. 

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

  —————-——— 

OOST - JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEN. 

lederen Zondag, 

Te Kediri 

Toeloengagoerg, Ngandjoek, e, a., te 

Paree 730 uur 0. m, 

9 uur v.m., 

(Baloewertistraat), Blitar, 

  

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Zondag 

te Kediri le H. Mis 6 uur v. —. 

2e H. Mis 7.30 uur v.m. 

Lof 5.30 uur 0. m. 

te Plitar G uur ym. Sulle H. Mis 

7.30 aur vm Hoogmis 

5.30 uur o. m. Lof 

Onderriche Kath. Javanen 6 uur n.m. 

PETROMAK COMFOR EN. 
Wij ontpakten zoojuist 

De Nieuwe 

Modelien 1939 

en noodigen U uit tot een be- 

zichtiging dezer 

  

Schitterende en Practische 

Petromax Comforen. 
Verkrijgbaar bij : 

Toko Wed. 

Tan Bing Wie 
Klentengstraat No. 90, 

KEDIRI, Tel. No. 149. 

  

  

TENG HONG TJIANG 
VENDUHOUDER —  COMMISSIONNAIR 

MEUBELMAKER 

TRANSPORT — ONDERNEMING 
KEDIRI — Klentengstraat €4 — Talaf. No, 107 

    

Groote Commissie Vendutie 

Woensdag, 1940, 

showroom, 

14 Augustus 

v.m, 9 uur ia onze 

KEDIRI. 

bijbrengen van goe- 

Hoofdstraat, 

Gelegenheid tot 

deren. 

Mooie Huisvendutie. 
Maandag 26 Augustus 1940 v.m. 

9 uur wegens vertrek van den Heer 

A.H.G. UNGERER 

Gowvernements Veearts 

Balowerti 41 Kediri. 

Van een zeer goed onderhouden 

ea modernen inboedel : 

Kijkavond, Zondag, ,25 Aug. 

1940 van 5 tot 7 uur a.m,



Boltenlandsch overzicht overgenomen -uit het Soer. Hbid. 

GROOTE ANTI-BRITSCHE 

BETOOGING. 

  

Te Tokio vond eenmassa-vergadering plaais, waaraan door 

100.000 personen werd deelgenomen : Japansche vlaggen 

werden geflankeerd door Duitsche en Italiaansche, 

———— 5 

De aanvallen op 

Engeland. 

Hevige strijd in de lucht. 

Tegen hongersnood in 

Europa, 

Tokio, 12 Augustus (Reuter). Io bet 

Hibijapark kwamen omstreeks 100.000 

personen samen voor het houden van 

een anti-Britsche meeting. 

Het park was getooid met vlaggea 

en banieren, waarop anti-Britsche leu- 

zen waren aangebracht. 

De japansche vlaggen werden ge- 

Hankeerd door Duitscbe en Italiaansche 

vlaggen. 

Politie handhaafde de rust rond het 

park, terwijl speciale wacbten waren 

geposteerd op de toegangswegen naar 

de Britsche ambassade. 

Ttjdens de betooging werden drie 

resoluties dangenomen. De eerste was 

gericht aan den premier, en de minis- 

ters van Buitenlandsche Zaken, Oor- 

log en Marine: de tweede aan den 

Britschen ambassadeur en de derde 

aan de ambassadeur van Duitscbland 

en Italia. 
In de eerste motie werd er bij de 

regeering op aangedrongen een diplo- 

matiek offeosief in te zetten, gebaseerd 

op het bersiken van autonomie voor 

Oost-Azis, en het volgen zoomede 

voortgaan met het uitvoeren van een 

krachtige politiek ten aanzien van En- 

geland. 

De tweede motie brandmerkt Enge- 

land als leider der pro-Tsjiaog Kai 

Sjek georidnteerde mogendheden, en 

als vijand van een nieuw Oost-Azis, 

terwijl er op wordt aangedrongen in 

dat deel van de wereld een onthou- 

dingspolitiek te volgen. 

De derde motie bevat de plecbtige 

gelofte, dat Eageland zal worden ver- 

nietigd door versterking van de as 

Tokio-Berlja-Rome, terwijl bij bet tot 

stand brengen van een nieuwe wereld- 

orde met Duitschland en Itali8 zal 

worden samengewerkt. 

Ook van Hamamatsoe, Nagoya, 

Nara, Wakayama, Takamatsoe, Kochi, 

Mrugame, en Nagasaki, welke plaatsen 

Krachtig pleidooi. 

Amerika moet oorlogsschepen 

aan Engeland verkoopen. 

New York, 10 Aug. (Reuter). “Ht 

eenige, dat nog tusschen ons en de gram- 

schap van de Duiische macht staat, is 

de Britsche vloot”, verklaarde admiraal 

W. H. Staodley bedeo in een tot bet 

geheele Amerikaaosche vo'k gerichte 

radiotoespraak : admiraal Standley was 

van 1933 tot 1937 leider van de opera- 

ties der Amerikaansche vloot. 

Admiraal Sraodley bepleitte kracbtig, 

dat de vereenigde Staten verouderde 

torpedobootjagers naar Engeland zou- 

den zenden. ,Wij behooren schepen 

naar Engeland te zenden om het te 

helpen, wanneer de Britten deze Schepen 

noodig hebben. De mogelijkbeid be- 

staat dat de Engelschen meer hulp en 

dan nog meer bijstand zullen behoe- 

ven. Laten wij dan deze hulp aan de 

Britten verleenen. Wij behoeven hun 

alles, wat wij kunnen geven io onbe- 

perkte mate te schenken"'. 
Standley deed vervolgens een beroep 

op de Vereenigde Stateo om &€n lija 

te trekkeo, hun gebeele maskracbt in 

te schrijven voor deo dienstplicht en 

aldus in het gezicht van den overwel- 

diger, die er naar tracht te streveo het 

menschdom in slavernij te brengen, de 

uitdaging van 45 millioen Amerikanen 

te slingereo. 

Hj voegde hieaan toe: ,,Laat ons 

@phouden met te spreken in de termen 

voor het meerendeel in het Westen 

van Japan gelegen zijo, worden anti 

Britsche demonstrat!es gemeld. 

Wederom groote luchtaanval. 

Londen, 12 Aug. (Reuter). Heden 

verscheben wederom 100 Duitsche vlieg- 

tuigen boven de Zuid-oost-kust van 

Engeland: zij werden door Britsche 

jagers opgevangen. 

'Tot dusver is bekend, dat vijf vijao- 

delijke toestellen werden neergeschoten, 

waarvas er drie in het Kanaal zija 

gestort. Een zesde werd gezien voor de 

Frapsche kust, terwijl het soel hoogste 

verloor. 

Enkele raiders trachtten de ballon- 

versperring boven de Zuidoostkust te 

vernielen. Er werden twee aanvallen 

gedaan, doch siecbts &63 balion werd 

neergeschoten. 

Een Duitsche bommenwerper, die in 

den vroegen ochtend over de Noord- 

Oost-kust van Engeland vloog. werd 

door Britsche jarers neergeschoter. Een 

der leden van de bemanning werd ge- 

dood, en drie werdeo gevangen geno- 

men. 

Ter besirijding van hongersnood 

New York, 12 Aug. (Reuter). Ex- 

president Hoover deed gisteravond een 

beroep voor een ,wezenlijke en ovmid- 

dellijke actie ter voorkoming van hon- 

gerdood en ziekte op groote schaal” 

in Nederland, Belgis, Noorwegen en 

Polen. 

Dit beroep volgde op een bespreking 

welke bij te Colorado had met Wen- 

del Wilkie. 

De Duitsche ivterpretatie van Hooers 

stap besprekende, schrijft de ,New 

York Herald Tribune”: ,,Voedsel is 

oorlog”, en voegt er aan toe, dat bet 

dwaas zou zijp, waoneer dit land (de 

V. S5.) cenerzijds Engeland z0u steunen, 

en anderzijds een actie zou inzetten om 

af te breken wat Engeland als zijn 

grootste wapen en en grootste hoop 

voor zija voortbestaan beschouwt. 

—0— 

van eea ,beperkte energie, wanneer 

wij ons wezenlijk io staat van oorlog 

bevinden”.” Admiraal Standley be- 

pleitte dat president Roosevelt volmacht 

zal worden gegeven alle noodzakelijke 

maatregelen voor een algeheele ver- 

dedigiog van het land te nemen. Hij 

zeide: ,,Welk eeo schitterend gebaar 

z0u dat zijo, wanneer wij aan deze 

duivelscbe mannen een halt toeriepen 

en oozen vrienden, die nog steeds 

trotsch en rechtop tegenover den 

geneenschappelijken vijan dstaan, nieu- 

we hoop zouden geveo. Wij zouden 

dan tevens nieuwe hoop schenken 

aan degeven, die vroeger 

vrienden waren en die met 
langen io hun harten wachteo op 

de bevrijding, met Gods wil zulleo 

Tij niet vergeefs wacbten”. 

onze 
vers 

Zelfbemoediging. 

Berlija, 10 Aug. (Reuter) Het ,D. 
N.B.” verklaart, dat plaatsvervanger 
van Hitler, Rudolf Hess, sprekende te 
Weenen, Engeland waarschuwde voor 
hetgeen Duitschland voorbereidt. Hij 
zeide : ,,Nu is bet tijd om eens grondig 

schooomaak te houden en Engeland's 
macht te breken, tot het gebeele Im- 
perum verschrompelt. Eogeland heeft 
iederen dag een klein voorproefje van 
wat het te wachten staat”. 

Hess beweerde, dat het aantal 
Duitsche onderzeebootzn en vliegtuigen 
steeds stijgt, terwijl Engeland's scheeps- 
ruimte slinkt en — zoo zeide hij — 

»Engeland's wapenfabrieken in asch   en puta vallen”,   

De Duitsch - Russische 
onderhandelingen. 

Londen, 10 Aug. (LEF.), Om- 
trent de Duitsch - Russische onderhas- 

delingen, die thans te Moskou gevoerd 

worden betreffende de Poolsche ge- 

bieden meldt de diplomatieke redac- 

teurvan de ,Sunday Dispatch” 

nader, dat de Russen als nizuwe aan- 

wiost een Poolsche Sovjetrepubliek 

zouden stichten als tegenhanger van 

de Oekrainsche Sovjetrepubliek en de 

Wit-Russische Sovjetrepubliek, waar- 

bij de door de Russen bij de invasie 

bezette Poolsche gebieden ingelijfd 

werden. 

De stichting van den nieuwen staat 

z0u tegemoet komen aan de eischen 

van de Poolsche communisten, 

— 200 luidt de redeneering —evenveel 

recht op bebben een staat te vormen 

io het verband van de Ujsie 

Russische Sovjetrepublieken als 

Oekraisers en de Wit-Russen, 

In ruil voor dit alles zou de Duit- 

sche ambassadeur te Moskou Von 

Scbuleoburg bij Molotoff het denk- 

beeld geopperd hebbeo, dat Rusland 

belooft geen actie in Iran te zullen 

die er 

van 
de 

ondernemen in geval van Italiaaosche 

vijandelijkheden tegen Eoypte. 

De schrijver teekent hierbij aan, dat 

soortgelijke voorstellen tevoren reeds 

door Ribbentrop aan Mol!oroff gedaan 

werden, doch door dezen werden af- 

gewezen. 

Thans zou Rusland van plan zijo 

van Iran te eischer, dat gecoemd land 

een neutraliteits-garantie zal acceptee- 

ren, waarvan de toepassing verzekerd 

het zenden 

Russische waarnemers en 
zou worden door van 

adviseurs 

paar het Iraaosche leger en de Iraan- 

sche luchtmacht. 

De Russen den 

scbrijver de hoop koesteren langs de- 

zen weg een uitgebreiden invloed in 

Iran te krijgeo met vermijding van 

een botsing met Groot-Brittannie. 

zouden volgens 

ma aa 

Zal Indo-China verdedigd 

worden? 
De bedreiging van Indo-China. 

Washington, 11 Augustus (Reuter). 

Goed ingelichte bronnen meiden de 

ontvangst van inlichtingen uit hoog 

geplaatste bronreo io het buitenland, 

dat de regeering te Vichy bevel gaf 

weerstand te bieden, indien de Japan- 

ners Irdo-China zouden aanvallen. 

Hktis bekend, dat de Franschen aldaar 

verscheidene duikbooten ter hunver 

beschikking hebben. er, naar gemeld 

wordt, zijo stappen gedaan om tetrach- 

ten de lucht en zeestrijdkrachten voor 

de verdediging van Indo China z00 

spoedig mogeljk uit te breideo. 

—0— 

Belgie. 

De Belgische Kongo. 

Londen, 1! Augustus. (Reuter). De 

Belgische minister van Kolonisn, De 

Vleeschauwer keerde kortelings in 

Engeland terug, oa een bezoek te hebe 

ben gebracht aan Belgisch-Congo, waar 

bij maatregelen trofopdat deze kolonie 

de geallieerde oorlogsinspanning vo!ko- 

men zal steuneo. 

2 

Amerika. 

Amerikaansch bloed naar 
Engeland. 

Wasbington, 11 Augustus Door bet 

Amerikaansche Roode Kruis werd heden 

bekendgemaakt dat het bezig is met 

bet stichten van een orgaoisatie, waarin 

vrijwilligers, die bloed wenschen te 

geveo voor transfusie op Britsche ge- 

wonden, zullen worden vereenigd. 

Het Britsche Roode Kruis heeft ver- 

zocht wekelijks 300 liters bloedplasma 

te mogen ontvangen. Dit bloedp'asma 

zal, wanneer de omstandigheden waar- 

voor geschikt zijo, per trans-atlantischen 

»Ciipper” naar Engeland worden over- 

gevlogen. 

“0 — 

  

Britsch-Indit. 

Rede van Amery. 

Dominionstatus voor Indie? 

Londen, II Aug. (Reuter). In 

een te Blackpool uitgesproken rede 

gaf Amery uiting aan de hoop, dat 

de Britsch-Iodische leiders zitting zou- 

den nemen in den raad van den on- 

derkoning van Britsch “Indie, en de 

oorlogsinspanning van dat land zouden 

steunen, 

Amery wees er op, welk een succes 

het schenken van de vrijheid aan de 

dominionlanden is geweest, hetgeen 

wel blijkt uit de aanwezigheid van 

troepen der dominions in Engeland 

voor de verdediging van de gemeen- 

schappelijke zaak. 

Spreker verklaarde : ,,Wij zijn thans 

doende, voor dezelfde beginselen in 

Britsch - Indi een gedurfder experiment 

toe te passen. Dat iand is thans ver- 

zenigd in afkeer voor de nazi-tyranni?, 

Als na den oorlog de dominionstatus 

z0u kunven worden voltooid, is er 

riets op tegen tijdens den oorlog voor- 

bereidende besprekingen te houdeoen 

onderbandelingeo te voeren 

aa 

Onrust in Albanit 

Ben groot patriot vermoord. 

Looden, 11 Augustus (Reuter). Het 

Italiaansche nieuwsagentschap meldt 

uit Tirana, dat de ,,groote Albaansche 

patriot” Daut Hoggia nabij de Griek- 

sche grens werd vermoord, vermoedelijk 

door Grieksche agenten. 

Het agentschap voegt hieraan toe, 

datde Grieksche autoriteiten verschei- 

dene jaren een prijs op zija hoofd 

stelden in verband met zijn agitatie 

voor het 

Ciamuria aan Albanis. 

Beweerd wordt, dat Daut Hoggia's 

hoofd werd afges'agen en de moor- 

denaars het door de Ciamureesche 

dorpen voerden, het ronddragerd als 

waarschuwiog voor andere ,patriotten.” 

Het bericht beweert, dat de misdaad 

volgde op een reeks ,daden van on- 

derdrukking” tegen de Albaneezen, 

die de laatste maanden in Ciamuria 

afstaud van grensgebied 

werden bedreven. 

Carol ontmoet Boris 

De Bulgaarsche eisch inzake 

de Dobroedsja. 

Boekarest, 9 Aug. (Aneta Rir). Ia 

officieele kringen wordt vernomen, dat 

Roemenit en Bulgarije in beginsel een 

Overeenstemming bereikten ten aanzien 

van de vraagstukken inzake de Do- 

broedsja, welke gebaseerd is op de 

uitwisseling der bevoikingen em den 

afstand van een breede gebiedsstrook 

aan Bulgarije. 

Boekarest, 10 Augustus (Reuter). 

In aansluiting op het reeds gemelde 

omtrent de mogelijkheid van een per- 

soonlijke ontmoeting tusscben koning 

Carol van Roen:& en koning Boris 

van Bulagrije, kan nog het volgende 

worden medegedeeld, 

Ora aa at DAA DA NA 
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De mogelijkheid bestaat dat de beide 

vorsten tijdens dit weekeinde ia de 

nabijheid van Craiova zullen bijeen 

komen, teneinde de positie te bespre- 

ken. Roemenit heeft, nadat in de af- 

geloopen week besprekingen zija ge- 

voerd tusschen koning Carol en de 

vertegenwoordigers van de verschillen- 

de Roemeersche politieke elementen, 

berust in het doeo van nieuwe territoriale 

Concessies. 

De berichten, die in de afgeloopen 

24 uur de hebben gedaan en 

waarin beweerd werd dat het vraagstuk 

inzake de Dobroedsja z0u zijn geregeld, 

worden in gezaghebbende kringen als 

voorbarig beschreven. Ofschoon de 

ioleidende besprekingen ter oplossing 

van dit 

het scbijat dat een spoedige regeling 

verwacht kan worden, is nog geeo 

overcenkomst bereikt, terwijl eveamin 

de datum voor de laatste bijeenkomst 

is vastgesteld. 

ronde 

probleem goed vorderen en 

Het beginsel, datin Roemenie voor 

de op'ossing van het Dobroedsja-vraag- 

stuk is bestaat uit het 

overbrengen van de Bulgaarsche en 

Hongaarsche uit den 

Dobroedsja en Transsylvavi8 paar de 

gebieden binnen de Bulgaarscbe en 

Hongaarsche grenzen, die aaa genoem- 

de streken grenzen. De grootte van 

het gebied, dat Roemenisz aan beide 

landen zou moeten afstaan, zou dan 

worden bepaald door de hoeveelheid 

land, die Bulgarije en Hongarije noodig 

zouden hebben om de Overgebrachte 

minderheden op een billijke basis te 

aanvaard, 

minderheden 

kunnen opnemen. 

Ofschoon de vereenigde Transsyl- 

vanische beweging onder leiding van 

Maniu even gekant blijft als immer 

tegen de overdracht van een gedeelte 

van Transsylvanit aan Hongarjje, is 

bet duidelijk dat eventueele tegenstand 

siechts passief zal zijo. 

—09— 
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