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STADSNIEUWS 
MH 

K.N.LL.M,-nieuws, 

Bij de N.I. Konioklijke Ned.-Indi- 

sche Luchtvaart Maatschappij, Hoofd 

afd, Handelszaken te Batavia-C, kan 

men, ter gelegenheid van de opening 

van de nicuwe luchtlijn naar de ,,Groo- 

    

  

  

te Oost" enveloppen voor dit doel 

koopen. 
De enveloppe is keurig verzorgd, 

met het ,,rood, wit blauw” om den 

gebeelen rand, terwijl de afbeeldsels 

yan een 2-motorig vlisgtuig en een 

kaart van de ,,Groote Oost” het linker 

1/4 gedeelte der enveloppe versieren. 

Prijs f 0.25 per stuk. De 

brengst zal ten goede komen aan bet 

Ned.-Ind. Luchtvaarifonds. 

netto-op- 

Mutatie-Javasche Bank 

Wij ontvingzn bericht, dat de Heer 

J.G.J. Wagener, thans Kas 

yeerde bij het Agentschap te Soera- 

baia, in gelijke Medan 

werd overgeplaats". 

mplo- 

  

functie naar 

Voor het Vaderland 

gesneuved. 

Aneta seiot, dat het departement der 

marine heecft bekendgemaakr, dat van 

den bevelhebber der Nederladsche zee- 

strijdkrachten de navolgende lijst werd 

Ontvangen van officieren, onderofticie- 

ren en manschappen, die tusschen 15 

Juni en 1 Augustus hun leven hebben 

gegeven ia denstrijd tegen den vijand : 

de luitenant ter zee der eerste klasse 

EH. Vorster, de luitenant ter zee der 
tweede klasse W.J. Soyder, de reserve- 

luitenant ter zee der tweede klasse H, 
Wechgelaar, de officier-vlieger tweede 

klasse J.C. den Hollander, de officier M. 

S.D, tweede klasse J,A. Buys, de boots- 

man JJ. Mooldyk, de kwartiermeester 

P.L. Lutter, de matrozen eerste klasse 

F.J. van Hilst, G, P. van Gzrd, HJ. 

Oibregts, W.A. Jong, L. Laan, C. van 

der Veer, de matroos tweede klasse 

(zeemilicien) J D. Nagelbout, de matroos 

derde klasse L.H. Riemstie, de korpo- 

raaltelegrafist A. Middeliok, de korpo- 

raaltelegrafist (van de K.M.R) I. Gras, 

de seinersmaat A.S. van Battum, de 

sergeant-moateur C. Seiderbeek, de ko- 

raalsmonteur A.P. van Eiswyk en J.A. 

van der Viiet, de sergeant-torpedomaker 

H. Reytenbach, de korporaals-torpedo- 

maker W.A. Wahlers, J.J.A. Cadot, 

de korporaalkonstabel T. Dam, de 

adjudantonderofficiermachinist H. Bak- 

ker, de. majoor-machinist J. van den 

Hoff, de sergeants-machinist H. Vuk- 

king en W. Ausum, de korporaals- 

machinist W.A. Demoel, D. Schants- 

bergen en C.J. Heykamp, de stoker- 

olieman (zeemilicien). J. Dryver, de 

koksmaat A.D. Havenaar, de sergeant- 

majoorvlieger A. Deknegt, de marinier 

eerste klasse K.L.J. Hutters. 

De gegevens betreffende de verliezen 
tusschen 10 Meien 15 Juni werden cog 

niet bier te lande ontvangeo. 

Bezoek Japansche zakenlieden, 

Aveta meld uit Batavia, dat op den 

27sten Augustus enkele vooraanstaande 

Japansche zakenlieden onder leiding van 

den president-directeur der ,,Mitsoci 

  

an Kaisja” kuceo wordeo ver- 

wachr. 

Zij brenyen een zakenbezock aan 

ladit. 

Vacantie-regeling Inlandsche 
scholen. 

1940—1941 is 
door den Directeur van Onderwijs en 

Voor het sehooljaar 

Beredienst de volgende vacantie-rege- 

ling vastgesteld voor Gouvernements 

Inlandsche scholen (voor den 

Klein handel) en voor de Gouver- 
nements Inlandsche vervolgscholen 

(met uitzondering van die op het eiland 

Bali en in de Vorstenlanden). 

A. Noor de scholen, 

grootste gedeclte der leerlingen den 

Islamitischen godsdienst belijdt, 

zijn er 4 vacanties, te weten : 

I.Een groote—(Poeasa) vacantis van 

5 weken, aanvangende na het eindi- 

gen der lessen op 2 October 1940, 

met hervatting der lessen op 7 No- 

vember 1940 

2.Ezn Besar — (Rajagoeng) - vacantie 

waarvan het 

van 1 week, aanvargende na bet 

eindigen der lessen op 4 Januari 

1941, met hervatting der lessen op 

13 Jaruari 1941. 
Mauloed- vacantie van | 

week, aanvangende na het eindiyen 

der 1941, met 

hervatting der lessen op 14 April 

1941. 

4.Ezn overgangs-vacantie gedurende 

14 dagen in de maand Juli 1940. 

B. Voor de scholen, 
grootste gedeelte der 

Christelijke godsdienst 

4 vacanties, te weteo: 

1 Een 

week, aanvangende na het eindigen 

der lessen op 12 October 1940. 

2.Een Kerstmisvacantie van 

4 weken, aanvangende na het eiadi- 

gen der lessen op 14 December 1940. 

3.Esn Paaschvacantie van I 

week, aanvangende na het eindigen 

der lessen op de laatste Woensdag 

voor Paschen. 

4.Een overgangs-vacantie gedurende 

14 dageo ia de maand Juli 1940. 

  

lessen op 5 April 

waarvan het 

leerlingen de 

belijdt, zija er 

Dajaarsvacantie van 1 

Propaganda voor militaire 
dienst. 

Zooais men weet wordt er in den 

laatsten tijd via B. B..ambtenaren veel 

propaganda gemaakt voor de werving 

van Ioheemsche jongelui voor den mi-   litairen dienst, 

   

van JAVA 

io 5 kleurendruk 

op Sehaal 1: 500.000 

waarin opgenomen: 

alle berijdbare wegen     EEN PRACTISCH, HANDIG EN KOSTBAAR 
WERK VOOR EEN LUTTEL BEDRAG! 

DE AUTOWEGEN -ATLAS 
MADOERA en BALI 
t3.-, 

op stevig ivoorcarton 

met Cartonnen omslag en lirnen rug 

in totaal 9 aansluitende kearten compieet bijgewerkt, en 

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 toerigme. 
Verkrijgbaar bij de Ked, Snelpers. 

Nader vernemen wij, dat er voor 

den militairen dienst groote animo be- 

staat. Ongeveer 1300 Inbeemsche jonge- 
lieden hebben zich bereids 

scbrijven voor dea militairen dienst. 

Bi de selectie werden slechts 100 per- 
sonen aangenomen. 

doen in- 

Besmettelijke ziekten. 

Het wekelijksch rapport van den 

Residentie Arts der 'D. V.G. omtrent 
besmettelijke ziekteo in 

Kediri luidt als volgt : 

Typhus Abdomioalis : 

Kediri 11, Ngandjoex 24, Blitar 4 

en Toelosngagoeng 4, dus in het ge- 

heel 43 gevallen. 

de residentie 

Mutatie. 

Aan den heer Entoem, onderwijzer 

bij de Iste H.I.S. alhier werd een 

ziekteverlof van 1 maand verleend. 

In zija plaats werd tijdeliik werk- 

zaamgesteld den beer Mohammad 

Oedin. 

Nieuw K.V.U. Bestuur. 

Naar we vernemen is het oude- 

K. V U, bestuur afgetreden en een 

sieuw bestuur is thans gevormd met 

den heer Put als Voorzitter, H. Boers, 

S-cretaris — Penningmeester den 
heer Koudijs als Competitieleider. De 

oude commissarissep, 

gers van de vereenigingen, blijven bij 

bet nieuw-bestuur zitting nemen, be- 

balve den beer Steiter, die vervangen 

werd door den beer Van Damme. 

Van terzijde vernemen wij, dat de 

K.V.U. niet achter wil blijven bij het 

Organiseeren van feestelijkheden op 31 

Aug. a.s, in 

genoemde datum door het K.V.U.- 

bestuur een wedstrijd zal worden ge- 

organiseerd tusscbenv de Bondselftallen 

van Modjokerto en Kediri. Wij komen 

bier nader op tervg. 

en 

vertegeu woordi- 

verband waarmede op 

Lezing van den heer de Booy. 

Omtrent deze lezing deelt het Sver. 

Handelsbl. het ondervolgende mede. 

De groote de societeit 

Brantas was vrijwel geheel gevuld, 

toen Zaterdagavond jl. de voorzitter 

van den kring Kediri van de Vader- 

landsche Club om negen uur het woord 

nam ter inleiding vao den spreker van 

dien avond, den beer De Booy 

Ia zija operingswoord memoreerde 

de voorzitter in het kort de ontstellende 

gebeurtenissen, welke sedert April j.!. 

Da 

zaa! van 

  

  

  

    

      
    

      

    
    
    
    

    
    
    
    
    
    
         

  

   
noch 

Wij brengen U de 
. GOLD BERG 
ANTENNE" m 

gende voorde 
@ Oazichtbare montage ! 

(Geen onts 
bamboes op 

   

      

    

    
   

BLOK 
ie vo    

  

6 Xx 
Ta rende 4 “ha 

Uw erf, NIM 
rommelige dra- 

den ia Uw huis!) 
@ Krachtige, storingsvrije ontvangst ! 

t onder voor eik 
ysteem) 

ander 

@ Geen gevaar voor blikseminslay! 

Alleen verkrijgbaar bij: 

RADIO 
GOLDBERG 
Java's Grootste Dag en 

Nacht Radio - Service 

Hooidstraat 

Residentslaan 37 - 

Si - Kediri - Tel. 70. 

Madioen - Tel. 1/0. 
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Handel in 

vaderland in ons hebben pl! 

grepen en gaf vervo'gens het 

aan den spreker voor dien avond 

In bet eerste gedeelte van zijn rede 

Tette deze op nuchtere, zakelijke wijze 

uiteen, dat het Recht 

is en dat dt op den duur zeker over- 

aan onze zijde 

wionen zal. De invloed, de deze over 

tuiging op het moreel moet hebben, 

zoowel bij ons en onze bondgenooten 

als bij den vijand schetste spr. uitvoe- 

rig. 

Vervolgens betoogde spr. niet over 

een periode der geschiedenis, die wel- 
licht ceeuwen omvatten kan, te willen 

spreken, doch slechts over jaren. Niet 

het verre nageslacbt doch wijzelf zullen 

die overwinving kuanen beleven, als 
   

wij het Rechtmaar een handje heipe 

is het Eo daartoe met » 

sympathiseerende deel van de mensch- 

on 

  

strijd 

beid stellig afdoende in staat. Sprekend 

over de stoffelijke factorer, die den 

uitslag van dezen oorlog bepalen, 

  

J.G.W. DEKKERS — 

(Ook voor Europa en de 
Transporteeren, 

  

VENDU. & COMMISSIEKANTOOR VH BRANTAS 

KEDIRI - Teletoon 250. 

Emballeeren 

Nieuw. en 

Tweedehandseh Menbilair 

  

s van 

Noord Amerika werd 

   De ,migbtiest navy in history 
tenslotte volgeos spr. voor zorgen, dat 

  

    

  

de fout 10 1918 niet herhaald wor- 

de wonnen de geallieerden 

orlog, maar niemand verkreeg 
de alis prijs voor zija ins      

Aas 

is Europa 
Amerikaansche 

  

een 

oen (misschien m 

  

wel zegyen: helaas) net op h 

   ontsnapt. Ditmaal zal dat 
gebeuren 

Tenslotte schonk spreker nog aan 

    

dacbt a tte   

  

     de strtjd besi 

  

  

1



  

RICHE THEATER 

»groene hei” wordt geroemd. 
die boeit eo messieepi. E-n 

ATTENTIE! 

  

  
ATTENTIE! 

N.B.!   

  

N.BI Zaterdagmiddag 4.30 u. 

Als Spec. Attractie vooraf : 
Zaterdagmidday 4.30 u 
Zondagmorgen 10  u 

R.K.O. Radio Knock film 9 
met de populaire Cowboy-beld BOB STEELE is de hoofdro!. 

mi | Nog Heden en Morgenavond 
| Uciversal grootsche es macb'tzs Jurgle fm 

| .Green Hell" (Gouikcorts) 
met de beroeinde artister, DOUGLAS FAIRBANKS 

- ALAN HALE — GEORGE BANCROFT ea 

Komt en Ovsrdeelt ! 

(Haar laatste Kus) 

Komt en Oordeelill 

ir. —JOAN BENNETT — JOHN HOWARD 

D: hervische avooturen van zeven mavneo, die door goudkoorts gedreven de beschaving verlieten 
om naar verloren sijkdommes :e zoeken in de beruchte jungle rond de amazonerivier, die teo rechte de 

Hier komen de spannendste en meest dramatische momenten tot een climex, 
aparte f'm meteen aparte aantrekkingskracht! Ben bijzonder boeiende 

film met cen goede dosis actie en romantiek, zooals maar zeldeo op het doek worde arbracht. 

A's Speciale Attractie gaat vooraf : 

HET POLYGOON 

EXTRA VOORSTELLING! - 
Maandag 19 en Dinsdag 20 Aug. 

Doomed 

HET POLYGOON WERELDNIEUWS. 
Extra Voorsteilings! - 

Zondag 18 en Maandag 19 Aug. 

RK.O. Rudo sasreode woven S1 NG Purple Vigilantes” 
| mx de 3 Musketiers, BOB LIVINGSTON — RAY CORRIGAN — MAX TERHUNE e.a. 

Een fiim met veel actie. sensatie en opwioding. Van begin tot eind zal deze film U in voortdurende 
spannirg houdeo. 4 

MAXIM THEATER 
Vanif Heden tim Zondagavond 

Warner Bros pracbtige filmscblager sThe old maid" 

  

met 's werelds grootste actrice BETTE DAVIS, bijgestaan door eeo cast van lcuter sterren als 

GEORCE PRENT — MIRIAM HOPKINS — LOUISE FAZENDA e.v.a. Een fijne boe'ende film 'mel vele 
diep tragische momenten in 't verbaal.... nizmand kan deze film zonder diepe ontroering zien, 

Aanscbouw het meesterlijk en aangrijpende spel van BETT# DAVIS, d- -actrice, “die 

steeds meer op den voorgrond treedt en iedere keer zicbzelf overtreft 

'WERELONIEUWS” 

at Sundown" 
Ben zeer spanverde Westero, met. massa 

gsvechten van man tegen man. Ze Bob Steele, de daredevil Cowboy, als nimmer tevoreol | 
Ben Cowboy:film vol actie en opwinding. die niemand missen mag! 
  

Een kracbtiy applaus gaf uiting aan 

de waardeering van het pubiick voor 

deze lezing. Door het vermijden van 

pescbeld — wat in de lemtste maanden 
teldjke van 

machtelooze woede 

200 malen als uiting 

in woord en ye- 

schrift is voorgekomen—beeft de heer 

de Booy zija toespraak toteen waar- 

vertrouwen In de dig ge'uigenis van 

toekomst weten te maken, Een ver- 

trouwen, datsteunt op de vaste grond- 

slagen van en logische combinatie van 

zakelijke fciten. 

RICHE THBATER. 

Heden en Zaterdag 17 Aug. 

Universal grootsche en macbtige 

Junglefilm ,GREEN HELL" 
met bekende en beroemde artisten, w.o 

Douglas Fairbaoks Jr. Joha Howard— 
A'an 

Barcrott—Mala e. v.a. 

Hale—Joan Bennett — George 

De heroische avooturen van zeven 

manneo, die door goudkoorts gedreven 

de beschavivg verlieten om baar ver- 

loren rijkdommen te zoeken in de be- 

tuchte jungle rond de amazone-rivier, 
die ten rechte de groene hel wordt ge- 

noemd 

MAXIM 1HEATER. 

Heden en Zonday 18 Aug. 
Warner Bros prachtige filmscblager 

»THE OLD MAID" 

(Haar Kus) 

sterren, 

laatste 

met een c3s louter als 

Bette Davis— Miriam Hopkios— Gzorge 

Breoi—Jane Bryan —Louise Farenda 

van 

e.v.a. bekenden. 

Een fijne bosiende film met vele diep 
traj'sche momenten in het verbaal, 

Niemard kan deze flm zorder diepe 
ontroering zr. 

Zie het Meesterlijk eo aangrijpende 

spzl van Btte Davis, de actrice die 

steeds me:r op den voorgrond treedy 

en fiedere keer zichzelf overtreft 

Haa 

vrijsters, is waarlijk boven elke lof ver- 

creatie van ,O!d maid”, van oude 

heven. Gaver kan bet niet! 

En uitmuntende, hoogst aanbevelens- 

waardige film | 
Een meesterlijke filmschepping, welke 

Uw grootste belangstelling ea bewor- 

dering zal wekken! 

Politienieuws. 

Tegeo T, won 

p. v. 

suikecriet ter 

te Bangsal werd 

opgemaakt, terzake diefstal van 

f 005 ten 

nadeele van de Sf. Pesantren”. 

waarde van   

K.P. H., won. te Pakelan doet aan- 

gifte, terzake diefstal van gorderen ter 

waarde van f 1.65. 

S., wor. te Soekorame doet aangifte 

terzake diefstal van een rijwiel - dijoa- 

mo t. w. v. f 2.— 

  

Vertrouw ! 
Asia, het bekende Amerikaa -sche 

tijdscbrifr, publiceert in de Juli-afleve- 

ring een beschouwing over de verde- 

diging vao Java, van de hand van 
Alexander Kira fy, die uiteenzet, welke 

onze kansen ia een gewapend conflict 
z0udea zijo. 

Hzt is goed, van deze uiteenzettiog 

yan een buiterlander, die van de bij- 

zonderheden blijkbaar goed op de 

hoogte is, kennis te nemen, Het N. 
v.d. Dag publiceerde de volgende 

bewering van het bedoelde artikel, dat 

wij bier met het Nieuws-commentaar 

doen volgen : 

Enkele dagen v6dr den inval van 

de Duitsche hordeo in Nederland, 

werd aan de Amerikaanscbe vloot 
cen nieuwe en historische zending op- 

gedragen: het bevel, in de wateren 

van Hawai te blijven, beteekende een 

maatregel ter voorkoming van een 

Japassche b'okkade van de bron van 

rubber en tin voor de Vereerigde 

Stater, 

Bzn Japansche actie tegen de eilan- 

den van den Indiscuen Archipel zal 
veel tijd ea isspaoning kosten, terwiji 
J:pan intusschen van de eigen invoe. 

ren van tin en rubber beroofd zou 
worden, Het is overigens mogelijk, dat 

Japan er voor gezorgd heefr, voldoen- 

de voorraden te bezitten, Hen Ameri- 
kaansch uitvoerverbod voor oud-ijzer 

en petroleum voor Japar, zou Jipan 

kuoren beantwoorden met een poging 

om de export vao tin en rubber naar 
Amerika te beletten, 

Ondanks al hetgeen beweerd is over 

het planten van rubber in Bra:i'ia en 
de ontgioning van nizuwe tinmijnen 

ia Bolivia, is duidelijk, dat de Veree- 

nigde Siaten een b:lemmering vas den 
aanvoer van rubber en tin niet wen- 
schenj zij z0u de ineenstorting van een 

belangrijk deel van de iodustrie tenge- 
volge hebber. 

De Amerikaansche marioe-strijd- 
krachteo zouden niet in het midden 

van den Pacific gestationneerd zijn, 
indien niet de overrwiging bestond, dat 

zij daar nuttig kunoeo zijn. De leidiog 
van de vloot is bij uitstek practisch 
en weet precies wat zij doet. De aan- 
wezijheid van de vloot aldaar is een 

waarborg tegeo cen blokkade van de   

Vereenigde Staten en tegen vijande- 

lijkheden, vao welke Nederlandsch-Irs 

dig het object zou ziin. 
ut 

Tokio zal de groote Japanscbe.slag- 
schepen niet wagen in de nauwe doot- 

vaarten tusschen de eilanden van den 
Tadischen Archbipel, en het is meer dan 

waarschijolijk, dat die groote schepzn, 

io verband met de concentratie van 
d2 Amerikaansche vtoot' bij- Hiwaii,, 

betrekkelijk ver Noordelijk van Ne- 

derlandsch-Indis zullen worden gehou- 

den. Ook z0u Japan aarzelen om &en 

van zija vliegtuigmoederschepeo 'in die 

zeein te wajeo, terwijitoch al!e vlieg- 

machines noodig zouden' zija voor een 

aaoval, . 

De Indische militaire 

een geducht wapen. 

het puot van 

onderzeetrs zou ser 

nen worden door Amerikaaoscbe bulp, 

welke bovendien-ia zending vao krui- 

lucbtvaart is 

De zwakte op 

torpedobootjagers en 

eneutraliseerd kus- 

  

sers zou kunnen bestaaa. 3 

Ia dit opzicht isook de strategische 

positie van de Philippijaen van :groot 

belang. Deze eilanden zijn uiterst ge- 

schikt als bases v9or vliegtuigen, wel- 
ke van daar uit een waakzaam oog 

zouden kunnen hofiden op betyeen 'in 
Nederlandsch-Indif gebeurt. De Pbi- 

lippijreo en het eiland Guam, waar 

reeds zware artillerie, opgesteid staat 

en dat van lucbtdoel-geschut voorzien 

is, bedreigen de Japansche verbindings- 

lijoen met de Pauicilanden “in de 

farkj en die Palau-eilanden zijn bet 

punt, van waaruit cen aanval op Nz- 

derlandsch-Indis.bgt- best .zou kunnen 

worden ingezet. Coucentratie van Nz- 

derlandsch2 vliegmacbines in de Phi- 

lippijsen en op Amboina z0u de mo-: 

gelikheid van een Japanschen aanval. 

io hooge mate verminderen., 

  

Een bedreiging, van Amerikaaniche' 

z'ide, met cen tegenblokkade-door..de 
aanwezigbeid a 

teren van Hawaii, zou geen effect 

hebben, indien een ,bl:ksemoorlog” 
tegen Nede:lansch-Iodi€ mogelijk ware. 

De Regsering te Batavia beeft ecbter 

reeds vOOr bet uitbreken van den oor- 

log de noodige maatregelen genomen 

om elke verrassing te voorkomen, on- 

der meer door de oprichtiag van' een 

paar honderd radiostations en- station- 

oeering Op een groot aantal eilanden: 

van vliegmachines. Dz Indische vloot, 

welker torpedojagers en, mijnenleggers: 

in z00verre eenig zijo, dat ze water- 

Vliegtu'gen drager, werd versterkt met 

en asotal voor mijnen-leggen inge- 

: tot de-kust van, 

van de vloot is de wa: |   

richte schepen en politie- en dowane- 

booren. 

£ - Se” 

Zonder de bezettirg vas Java z0u 
die 

manvaller moeilijk zijo. In tegenstel'ing 

bijvoorbzeld, Noor- 

wegen, is die van Java bijna overal 

n de.ondere eilanden voor een 

  

Taag, in tal van sireken ' moerassig en 

voor een groot deel bedekt met sawahs 

eu bosschen, boverdien door tallooze 

rivieren doorsoeder, Vijandelijke troe- 

'pen 

blcotstaan aan doorloopende aanvallen 

z0uden bij esn landingspoging 

van vliegmachines. 

Behalve via enkel: weike 

lange en gemakkelfjk te vernielen pieren 

en te versperten kanalen bezitten, kan 

haveos, 

Izelfs eed“torpddobwot' de kust niet tot 
| minder dah eco mijl naderen, tengevol- 
given dezgevaarlijke riffen. Groote 
sch:pen, als transportschzpz2n, zouden 

ver buiteo de kust ten anker moeten 
gaan en dan, voortdurend bestookt door 

vliegmachines, moeten pogeo om troe- 

pen te debarkeeren in kleine booten, 

De kusiv:rdediging 7al dus voorna- 
melijk bestaan in verdedigiog van Ba- 

tavia ep Soerabaia en, waoneer tusschen 
beide deelen van Java de verbindingen 
verbroken z0uden zijo, die van Semarang. 

Het ladiscbe leger is gewapend met 
het Maanlicher-geweer, eeo uitstekend 

waper, dat in elk opzicht de vergelijking 
met bet Japanscbe Arisaka-geweer en 

diaz met het Lewis. en het Schwarz!ose- 
geweer kan doorstaan: en bovendien 

met zware machivegeweren en andere, 
Ook automatische wapenen. 

Soerabaia is omringd door moerassen, 

De stad kan van zee uit niet vernield 

  

  

    

  

   

  

worden, tenzij een aaovaller zija swijd- 
krachtea wagen wil in den bauweo 

toegangsweg, welk2 door kusibatterijeo 

beschermd wordt. Hier zija de stekste 
kust'artiilerie-batteijen van de Archipel 

geplaarst, eu men vindi er een bataljon 

luchtafweergescbut, met al het toebe- 

hooren aaa werkyluatsen enz. 

tx . 

Dit alles is slechts de eerste defea- 
sielinie. Achter de kustvlakten rijst eeu 
vulkanische borstwering van 5.000 tot 
10000 voet hoog op, welke een natuur- 

lijke verdedigisg vormt. Centra van 

verdediging zija Bavdoeng, Magelang 

eo Malang, weike met elkaar en met 

de kustin verbindiug staas door spoor- 

wegen en goede autowegen, welke in 
Staet st ea ge po oteo ver- 

sterkingen te zenden, en waar de ver- 

Geuigers van de kus'streken zich even- 

tuzel, als ze moeten terugtrekken, ver- 

zamclen. 
D: Bandoeng-, Magelang en Maleny- 

centra zijo goed verdedigbaar. De 

Zuidkust van Java is vrij woest en 
bergachtig, nagenoeg zonder havers, 

terwijl de zee er lasdingen uiterst 

moeilijik maakt. Tjilaijap is de eerige 

behoorlijke haven, en is door spoor- 
wegen verbonden metde verdedigings- 
ceotra Magelangen Miaiang, heeft een 
garnizoen en een batterij, waardoor 

een vijand, die hetzou wagen, z00 ver 
van Zijo basis een aanval te onderne- 

men, en warme onivangst zou kunoea 

worden bereid. 

Jiva is dus geen Noorwegen, en ncg 

minder hulpeloos Deremarkes. 

Nederlandsch Indi& vormt integendeel 

een groep goed-verdedigbare eilandeo, 

  

naas bec 

cen 

van welke de verovering 166'a groot 

  

Afdeeling Radio 

    Mignon 
Radiogramofoon 601 A, 

Fa. van WINGEN. 

'Uw Radio Defect? 

| Bel op Kediri 13! 

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

door zijn wij in staat om 

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

radiotoestellen op de- 

weggehaald, .onder garantie gerepareerd op te le- 
veren. 

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

controleerd. 

  

6... 

BOERDERIJEN ..SCHRAUWEN” 
1 

“KEDIRI 
MULOWEG / MADJENANG 

Telefoon Ked. No. 225 

  

  

  

   
WATES 

PERCEEL-PAKISSADJI 

  

Levert versche volle melk. 

Karnemelk, Yoghurt, 
: Room en Boterolie 

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

ter plaatse 

ee 

           
    

      
        

Prima kwaliteit, 

Beleefd aanbevelend 

L. H. SCHRAUWEN.



  

deel van de Japansche vloot z0u eischen, 

dat de wateren rondom Japan zelf zou- 

den zijn overyeleverd aan een Ame- 

kaaosche vloot, welke daar ,,manoeu- 

vres” zou gaan houden, 

Grstationceerd op een afstaod van 

6.700 mijlen van Batavia, verzekeren 

de Amerikaaosche oorlogsschepen aan 

New-York zijn voedselen zijn telefoon 

en aan Kansas zija automobiel-iodustrie, 

tua 

Tot z00ver Asia. Het is natuurlijk 

alies pracgtg uirgerekend en ingepast, 

maar wij zoudeo er toch een lief ding 

voor over hebben, indien de buiten- 

landsche pers eers ralist dea irdruk te 

bier in Indit 
dure-d leven onder den druk van dea 
wekken a's zouden wij 

argst voor Japan. 

Niets is minder waar. Er zija vele 

gevaren, welke ons hier kunnen be- 

dreigen. Een speciaal Japansch geva:r 

b stsat slechts in de verbeeldiny van 

hen, diz nu al dertig jaren bezig zija 

het op te roepen, 

Wij lateo er ons oiet door imponeeren 

Een goede verstandhouding met Japan 

is ons veel waard, niet uit oorzaak van 

angst, doch slechts op grond van de 

overweging, dat vooral in de buidige 

omstandigheden een goede economische 

samenwerking tusscben Japan ea Ne- 

derlandscb-Indi2 in beider belang is. 

Niettzmin kan bet artikelin Asia ook 

voor ons zijn ut hebben. Er bestaat 

bier namelijk onder velen, ook, of vooral, 

onder Europearev, de fatale neiging, 

de verdediging van deze gewesten tegen 

buiteplandsche agressie voor te stellen 

als eeen van-huis-uit bopeloos geval, 

als een poging, welke bij voorbaat tot 

mislukking gedoemd is. 

Die opvatting en de verkondiging 

ervan zijo orjuist en gevaar'ijk, en ze 

zijo te gevaarlijker naarmate ze onjuister 

zija. De defensie van Indi& is integen- 

deel volstrekt niet een tot mislukking 

voorbestemd ondernemen. Maar het 

welslagen hangt in belangrijke mate af 

van het vertrouwen, dat er in gesteld 

wordt. 

Ondermijaing van dat vertrouweo 

bedreigt de kracht van het verweer 

tegen een aaoval en bet resultaat daars 

van. En nu zou bet natuurlijk verkeerd 

Zijo, te dien aanzien illusies te wekken, 

welke niet verwezenlijkt zoudeo kunea 

worden, Maar bet is kortweg onver- 

antwoordelijk, te betoogen dat een 

poging, om deze gewesten tegen een 

aanva! te beschermen, vruchteloos zou 

zijo. Want da: is ze zeer stellig niet. 

Uit de Malanger. 

  

Als de tijd er rijp 
voor is. 

Engeland zal op het vasteland 
moeten aanvallen. 

Devonport, 12 Augustus (Reuter). 

In een redevoering, die hij alhier he- 

denavood uitsprak, stelde de vroegere 
minister van Oorlog, Hore Bzlisha, 

voor, dat Engelard een leger dat ver- 

schillende millioeneo sterk 

moest zijn, op de been behoorde te 

brenger. Hjj zeide, dat Engeland den 

vijand moest aanvallen in de gebieden, 

die hij heeft bezet en dat bet slechts 

op deze wiiz» mogelijk zou zijo, dat 

Engelard den oorlog tot een succesvol 

einde zou brengen. 

Het plan zou moeten omvatten bet 

op de been brsngen van ten minste 

100 divisies, beboorlijk uitgerust en 

toegerust met al'e in den laatsten tijd 

opgedane ervaringen,eo teveas voorzien 

OLYMPIA 
Schrijfimachines blijven toch al- 

tiid aan de spits. Deze wereld- 

beroemde Duitsche machines kunt 
U tegen bijzondere afbetalings- 

conditie te Kediri, ALLEEN 
krijgen bij de 

N. V. Ked. Snelpers 
Drukkeril. 

mannen 

  

  

  

  

Particuller. 
'Vraagt f 500.- ter leen tegen 

behoorlijke rente, Borgtocht en 

andere zekerheidstelling 

aanwezig. 

Brieven onder Nr. 1002. 

  

Mode-Cursus OEI 
Grondige opleiding voor dames 

en melsjes tot Costumidre, 

Coupeuse en Lerares. 

Mel. Oei Sian Hong 
Aloon-aloonstr. 234 Kediri 

Vrijdag te Blitar 
van Lennestr. 10. 

  

in een cigen lucbtmacbt. De tegeowoor- 

dige onvolledigheid van de Britsche 

industrieele mobilisatie behoorde, near 

bet oordeel van Hore Belisha, geen 

oogenblik langer geduld te worden, 

omdat Engeland Duitscbland niet zou 

kunven verslaan, terwijl er rog 800.000 

werkloozen De ecovomische 

taak van Engelaod was alle beschikbare 

productieve capaciteit te recruteeren. 

De productie van consumptie-goederen 

beboorde z00 laag wogelijk te zijo, 

overeenkomstig de meest noodzakelij- 

ke behoeften van bet volk. Export 

behoorde tot eea minimum te worden 

beperkt, die ter asnvulling van ardere 

betaalmiddelen, de kosteo van Enge- 

land”s import zou kunsen drageo. Al 

bet overige van de industriecle macbi- 

nerie behoorde te worden geconcen- 

treerd op dag- ca nacht-productie van 

oorlogsmaterieel. 

waren. 

  

Radio-programma. 

Golflengten io metera der 

verschillende zenders : 

NIROM: 19.61— 31.41-01.12 

A.RV.O.: 61.29—109.89 

P.M.Y.: 58.31 — 90.36 

B.B.C.: 13.92— 13.93-13.87 
16.84— 16.86—19.82 

FRANKRIJK: 16.88— 19.08—25.33 

SINGAPORE : 30.90—225. 

AUSTRALIE: 31.3 

ZWITSERLAND: 10.23 

VRIJDAG 16 Augustus. 

NIROM. 

Gramofoon. 

Nieuws. 

Gramofooo. 

Nicuws. 

Oramofoor. 
Musettemuz. 

Gramofoon. 

Kamermuziek. 

Concert. 

Nieuws. 
Nieuws, 

Programma. 

Theecorc-rt. 

Zangles. 

Tango's. 

Nieuws, 

6.00 

6.30 

6.45 
7.30 

7.45 

11.01 

11.40 

12.00 

12.30 

13.20 

14.20 

1701 

17.03 

18.00 
18.40 

19.00 

     
      

  

  

Beveiligt U tijdig!! 
Wij leveren : 

  

  

  

  

Radioluisteraars, 
wordt lid van den Bond van Radioluiste- 

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

Inlichtingen bij den Secretaris, 

  

J.P. Coenweg 27. 
Batavia -C. 

  

19.25 

1.43 

20.05 

20.10 

Coocert. 

Lezing. 
Gramofoon. 

Zang. 

Paul Hut. 
P. Robesoa. 

Hawaian, 
Coneert. 

21.00 
21.25 

21.30 
22.01 

A.R.V.O. 

Wiibelaus. 

Gramofoon. 

Nieuws. 
Wilhelmus. 
Orkest. 

Vocaal 

Accordeons. 

Gramofoon. 

Nieuws. 

Wilbelmus. 

Alterlei. 
Concert. 

Nicuws. 
Filmmuziek. 

Orkest. 
Lering. 

Ceilosoli. 

Hawsilan. 

G. Fields. 

7.00 

7.03 

7.30 
11.00 

11.05 

11.30 

12.00 

12.30 
13.20 
16.30 

16.33 
18.00 
19.00 
19.20 

19.40 

20.30 

21.00 

21.30 

21.40 
22.00 Dansmuziek, 

P.M.Y. 

Gramofoon. 

Nicuws. 
Gramofooo. 

Nicuws. 

Gramofoos. 

Nieuws. 

Concert. 
Gramofoon. 

6.00 
6.30 
6.50 
7.30 
7.50 

13.20 
13.40 
16.30 

   

  

Door ecigen import zijn wij in staat de beroemde 

CARIBONUM producten, z. a. 

Carbonpapier in diverse soorten. 
Schrijfmachinelinten in alle breedten, 

Polywog pasta in vasten en vioeibaren toestand, ver sch 
en tegen scherp corcurreerende, dus 

N.V, 

LUCHTBESCHER 

TELEFOON 

  

Buiteol. overz, 

Xylophoonsoli. 

  

  

  

Pas ontvangen 

  

Wollen artikelen 

Wollen Jumpers | Wollen Sokken 
» Jassen »  Broekjes 

» Baby- 
n Nesten 2 Net 

».. Mutsen » Mantels 

Brei katoenen 
peonen 

" naalden 

ea Haak peonen 

MIYAKO 
Tel, No. 29 Kediri. 

    

17.00 Theemuziek. 

1800 Hawarian. 

18.15 Cinemaorgel. 

58 M, 
18.30 Ikros. 

90. M. 

18.30 Gramofcon, 

Beide zenders 

19.00 Nieuws. 
19.25 Voor jarige, 
19.40 Gramotoor. 

19.50 Selection, 
20.00 Concert. 

2100 Ambrose 

21.20 Piano. 

21.40 Hill. Billies. 
22.00 Ouvertures. 

22.30 Dansmuziek. 
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Schrijf-, vulpen- en stempelinkten. 

D
a
n
a
n
g
 

beneden Soerabaiaprijzen, 
te leveren. 

KEDIRISCHE SNELPERSDRUKKERIJ | W     

  

MING 

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

RESIDENTIE APOTHEEK KEDIRI 
No. 82. 

    

  

.—— 

PROTESTANTSCHE KERK 

Hollandsche Kerkdiensten. 

18 Aug. '40 Paree 9 uur v.m 

Blitar 6 uur n.m, 
25 Aug. '40 Kediri 9 uur v.m. 

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

Biitar "6 uut ».m. 

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

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

Ds. Ph. van Akkeren. 

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

Ds. Ph. van Akkeren. 

T. Agoerg 6 uur n.m. 

Ds. Ph. van Akkeren. 

  

Malrische Kerkdienst. 

H. B, Matulessy. 

18 Aug. "40 Trenggalek gu. v.m. 

T. Agoeng Yu. o.m. 

25 Aug. '40 Madioen 10.30u. v.m 

(Doop) 
Ngawi 4.30 u. o.m. 

J. W. Rumbajan. 

18 Aug. '40 Djombang 7.30 uur v.m. 

  

OOST - JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEN. 

lederen Zondag, 9 uur v.m. 

Te Kediri (Baloewertistraat), Blitar, 

Toeloenyagoeng, Ngandjoek, e, a., te 

Pearce 730 uur n. mw. 

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Zondag. 

le H. Mis 

2e H. Mis 

Lof 

6 uur Ym. 

te Kediri 6 uur v. m. 

7.30 uur v. m. 

5.30 uur n. m. 

Stille H. Mis 

7.30 uur v. m Hoogmis 

5.30 uur n.m. Lof 

Onderricht Kath. Javanen 6 uur n.m. 

  

PETROMAX COMFOREN. 
Wij ontpakten zoojuist 

De Nieuwe 

Modellen 1939 

en noodigen U uit tot een be- 

zichtiging dezer 

Schitterende en Practische 

Petromax Comforen. 

  

Verkrijybaar bij : 

Tcko Wed. 

Tan Bing Wie 
Klentengstraat No. 90, 

KEDIRI, Tel. No. 149. 

T||——   

  

  

TENG HONG TJIANG 
VENDUHOUD COM MISSIONNA'!R 

BELMAKER 

TRANS ONDERNEMING 
KEDIRI — Klentengsiraat €4 — Talaf. No. 107 

      

Mooie Huisvendutie. 
Maandag 26 Augustus 1940 v.m. 

9 uur wegens vertrek van den Hee 

A.H.G. UN GERER 

Gouvernements Vecarts 

Balowerti 4i — Kediri 

Van cen zeer goed onderkouden 

er modernen inboedel : 

Kijkavond, Zondag, 25 Aug 

1940 van 5 tot 7 uur nm, 

IN VOORRAAD 
Ruime keuze 
-— Visitekaartjes 

voor de halve prijs. 

KED. SNELPERS DRUKK 
ALOON-ALOONSTRAAT 

Tel. No. 38, 

  

     



Pa Na PAN PN AA PA PA Pn OA 

  

    

  

BuitenlandscD overzicht overgenomen wit het Soer. Hbid. 

REEKS LUCHTAANVALLEN 
VOORTGEZET. 

  

  

Ook Donderdag duurden de luchtaanvallen voort: omtrent 

de resultaten is nog weinig bekend, hoewel R.A.F. 

weer successen behaaide. 

  

  

Duitschland vreest 
winter. 
  

Churchill zal verklaring afleggen. 

Hali8 en Griekenland. 

15 Augustus (Reuter). He- 

Daitse & 

jsgers boven een 

Looden, 

werd een bommeower- 

  

Britsche 

de Noordoost-kust van 

Twee leden 

door 

    

cergescboten 

    

ing werden gedood, en (€n 

meld, dat vier Dor- 

tijdens een aan- 

aan de Zuidoost-kust 

2r3    
    

Ingeland werden reergescboteo 

.i pestort 
Hjke piloten sprongen 

1 booren zija ter red- 

2,15 Augustus (Reuter). Het 

  

1 tale mantel op 14 dezer vernletigde 
Du vliegtuigan Is vastgesteld op 

  

teilen vao de R.A.P, 

  

26, tewyi 3 

verloraa 9 

  

dat 9 vijandelijke 

  

werden neergehaa'd 

  

3g was eren geweldige 

t boven de Noord- g 

    

cen groot 

  

2 cs en Hurricanes vloog 

in en uit de wolken, doch er werden 

ser yevechten met den vijand gezien. 

        

arbeiderswijk werdeo een 

ommen geworpen, zwaar 

gehoord. Voorts wer- 

»worpen nabij een stad, 

  

schade werd aan- 

htoffers 

» Zuidoost-Eogeland werden 
Vijandeliike vliegtuigen gehoord. 

    

vizlen. 

  

Miles op &€n kaart! 

Londer, 15 Augustus (Reuter). Neu. 

en verklaren, dat de 

    

   
: hoop vestigden 

  

op bet verwachrte offensief tegen Eoge- 

lavd, en wel in verband met den na- 

dereaden winter, die teo zeerste wordt 

gevreesd. 

Verklaring van Churchill 
verwachi. 

Londen, 15 Augustus Reuter). Pre- 

mier Cburcbili deelde mede, dat hij op 

20 dezer in het Lagerhuis een verklaring 

zal afleggen inzake de oorlogssituatie, 

waarn3 openbaar debat zal plaatsvinden. 

Het Huis ralop den 22sten Augustus 

worder verdaagd tot 5 September. 

Geen Italjaansche eisch ? 

Arhene, 15 Agustus (Rzuter). Teo 

aanzieo van de geruchrer, als zou Irali8 

hebben getiscbr, dat Griekenland de 

Brit-che garantie zou verwerpen, werd 

verklaard, dat omtreot zulk een eisch 

niets bekend is. 

Intimidatie duurt voort. 

Londen, 15 Augustus (Reuter). Radio 

Roma zet de off cicele campagoe van 

intimidatie tegen Griekenland voort, 

D2 omroeper verklaarde, dat het 

Gieksche spel reeds lang genoeg heeft 

geduurd, terwiji Grieksche gewelddaden 

tegen de Albaansche mioderheden aan 

de orde van den dag zijn. 

Grieksche kruiser getorpedeerd. 

Athene, 15 Aug. (Reuter) De Griek- 

sche kruiser ,H-lie”, metende 2115 tons, 

werd hedenochtend getorpedeerd door 

cen onbekende duikboot, terwijl het 

schip op een halve mijl afstand van 

de pier van het Grieksche eiland Tinos 

in de Aegeische Zze voor anker lag. 

Afstand van Transsylvani8. 

Boekarest, 15 Aung, (U. P.). Volgeos 

d2 laatste aanwijzingen zal Hongarije 

waarschijoliik vao Roemenit een 70 

KM lange strook van Transsyivanig 
krijgeo. De siad Zalau is daarbij inbe- 

grepen, 

Ecbter is Cluj, dat eveneens door de 

Hongaren werd gegischt, viet in dit 

gebied gelegen. 
  

Getuigenis van een Amerikaan- 

schen piloot. 

Loodee, 13 Aug. (LEF.) Esa getui- 

3n het wereldkarakier van den 

  

2 op bet oogenblik gaande is, 

werd afgelegd door een Amerikaanscbeni 

  

   
   

  

wiens sikgruig werd neerge- 
»ns de luchtyevechten van 

» op bet oogenblik in 

». Hij zeide: ,U z0ndt 

» bet aantal Amerikaan- 

  

—gelijk ik zelf—aan 
emen. Zooals de 

FEUILLETON 
SPAANSCHE DUKATONS 

ish Doubloors 

Uit het Bngelsch 

rest 
  

(Spa 

  

var 

Camiila Kenyon 

HGOFDSTUK ! 

Ben dolende tante. 

Juist toen ik me gereed maakte, om 

aj tust en het beerlijke zomer- 

  

ter, kwam de brief £ geni 

    

jne als cen bom midden in 
vallen. uk 

    

mijo gel ge stemming 
D: kwe 

soort 

is, mijn vacantie was 

het eeuwige 

  

variatie op 

Volgens de familie 

mij. bij des dood van 

mijn ouders, onder baar moederlijke 

    

ef taote Jane, 

ote Jane 

van Amerika, vosi ik, dat uwzaak de 
rechtvaardige is. Het is een strijd voor 

de bzschaving en het recbt der geheele 

wereli" 

Albaansch conflict. 

Italiz is vertoornd op Griekenland. 

Rome, 13 Aug. (Reuter), Radic-Roma 

verklaarde hedenavonJ: ,Er zija defi- 

nitieve bewijzeo in handen der Italiaan- 

sche regeering, dat de verantwoorde- 

likheid voor den moord op Daut Hsg- 

vikugels genomen, maar volgens mij 

is die voorstelling van de feiten niets 

anders dan ecen soort concessie aan 

respectieve leeftijden —ik ben 

een en twintig en tante Jane is, vol- 

geas haar eigen zegger, nog geen 

veertig: — de ware lezing is, dat de 

oaze 

verhouding tusschen tante Janeen mij, 

te oordeelen vaar de moeite en z0org 

die ze me geeft, veel heeft van een 

kloek met &£a kuiken, met dien ver- 

stande, dat ik in dit geval de kloek 

en tante Jane het kuikeo is. Drie jaar 

lang, sinds den dood van tante Susan, 

waardoor tante 

geid en rismand om voor haar te 
zorgen, behalve mij, achterbleef, ben 

ik ou al bezig om haar van den rand 

des afgronds weg te rukkeo. De laat- 

ste afgrond, waarvoor ik haar bewaard 
heb, was een stroop-smerend jong- 

mensch, ongeveer van mija leeftijd, 

Jane met een hoop   die naderband bleek een gevangene   
  

gia bij de Grieksche regeering 

Het complot werd uirgedacht en geber 
van Griekscben bodem uit. 

In za recentg redevoering zei de 

Italiaansche mioister van Buitenlandsche 

Zaken dat de A'bagnsche greozen Iralis 
heilig waren ea zoudeo worden, ver- 

dedigd. De Grieksche regeering begrifpt 

de beteekenis dezer woorden b'ijkbaar 

viet of wil ze niet begrijpeo. De Griek- 

sche regeering daagt de ,,as"-mogend- 

heden uit door bet volgen vao een 

democratische politiek van berooviog 

vao vatiooale vrijheden. (!). Deze op- 

zettelijke vergissingen kunnen io dit 

beslissend uur van de Europeescbe ge- 

schiedeois niet. wordeo getolesserd..-.... 

Rcme, 13 Aug (Reuter). De verkia 

ring, die door de Grieksche regeeridg 

van dea dood van Dau: Hoggia werd 

geyeveu, verwerpend, intensifeerde Irali8 

zijo pogingen om de anti-Gtiekeche ge- 

voelens in Albania te versterken, 

G:yda sebrijft b. v. in de ,Popolo 

d'Lalia", dat Itali vele bewijzeo hecft 
van politieke onderdrukkingen achter- 

volging van Albareesche nationalisteo, 

die onder Gricksch bewind leveo. Hj 

beweert opnieuw, dat de moordenaars 

vas Dsut Hoggia Grieken waren en 

dat zij handeldeo in opdracht van de 

Orieksche autoriteiten. 

Madrid, 13 Augustus. (Reuter). 20 
toespeliag op bet feit, dat er nog steeds 

moellijkheden in Albani gaande zijn, 

wordt vervat ineen verklaring van den 

Berlijiscben correspondent van bet 

Spaansche dagblad ,,A.B.C." Hij ver- 

k'aart n. LL: ,, Te Beritjn hecht men geea 

waarde aan de gebeurtenissea in Al- 

bani8. 

  

Grieksche verklaring 

Athene, 12 Augs. (Reuter). Te Atbene 

werd een verklaring ui'gegever, woar- 

in, zooals gemeld, ontkend wordt dat 

de A'banees Daut Hsggia door Griek- 

sche agenten z0u zijn vermoord, zooals 

van Ialiaaosche zijde werd beweerd. 

In deze verklaring wordt gezegd dat 

Daut Hoggia, ,een berucht bandiet en 

geeo A'baneesch patriot”-- zooals in 

bet Italiaansch: bericbt werd verklaard 

—door twee Albaneezen werd gedood, 

die ongeveer twee maanden geleden 

werden gearresteerd, toen zij, na deze 

misdaad begaan te hebben, de Griek- 

sche greos overstaken. 

Hut Irafiaaosche yezantschap deelde den 

Griekscbeo minister van Buiteodland- 

sche Zaken op den 25sten Juli j.!. mede 

dat de Albaneesche'mioister van Justitie 

in de naaste toekomst eeo formeel ver- 

  

zoek cm uillevering van de beide moor- 

denaars tot de Gri:kscbe regeering zou 

richten, doch dit verzoek istot ng toe 

nog niet ontvangen. 

In bedoelde Grieksche verklaring wordt 

verder nog aezegd dat Daut Hoggia 

twinting jaar geleden bepaalde misdrij- 

ven beging. terwijl ortkend wcrit dat 

het hoofd den verslagene zou zijo afge- 

snedea en van het eene naar bet andere 

dorp z0u zija vervoerd ea ten tooo 

gesteld. 

Verder wordt in deze Griekscbe ver- 

klaring nog gezegd dat ook een andere 

Albasees vermoord is gevonden: op 

dezen verslagene werd 

b-dieijingen 

een pamflet 

gevonden, waarin 

op eerewoord te zijo. Ailes was klaar 

voor de ontvoering, tante Jane's hand- 

koffer was gepakt met geld en juwee- 

len en wat dies meer zij, toeo ik haar 

dit mioder aangename feit als een 

300rt surprise onder baar neus duwde, 

Bo 't resultaat? Toen ze weer bijkwam 

was ze hatelijk, voor zoover temand 

van 't type tante Jawe tenehinste tot 

batelijk zija iv staat is, en in p!aars 
van me innig-dackbaar te wezen liep 

ze weken daarna nog 200 als de ver- 

persoonlijkte ongelukkige liefde door 

bet buis, dat eindelijk zelfs mijn ge- 

woonltjk onweerstaaebaar optimisme 

van 't goede te veel kreeg. Het einde 
van '« lied was, dat ik haar plus den 

bewusten handkoffer naar New York. 
uit logeefen stuurde. Toen ze daar 
cenmaal zat stuurde ik haar ongeveer 

twee maal per week 'n brief, met 

steeds als pasiscriptum deo goeden 

raad, om net Zoolang te biffven' ain te 

van | 

densaiden wara “Waren" gout, Sl ban 

de vermoordiag van Daut Hoggia vooraf 

gingeag, 5 " 
“De werklartog vervolgr #, Wifmoeteo 

op de meest nadrukkelijke wijze ver- 

klaren dat de in meer algemeenen zia 

gestelde vwerklaringeo io. het Stafani-be- 

richt over den moord op Daut Hoggia 

niet gebaseerd'zija dp de werkelijke 

: fetten. 

Het is algemeen bekend dat alboewel 

Griekenlaod aanvankelijk ook gebied 

bad bezret, dat zich uitstrekte voorbij 

. de isyidige Grirksch- Albaneesche grens. 

Griekenland de uiteindelijke beslissing, 

| wambij dekhukdige: gens tusschen' Al- 
bani? en Griekenland werd vastgesteld 

heefr crkend. 

Wat betgeft bet zoogenaamde pro- 

bicem yan de bevolking van Ciamuria, 

Bed aagt In totaal 65.074: hievan ziju 
18 109 Mohammedaneg van Albanee- 
scbe afkomst, 

| het aantal inwooers van deze prefectuur 

die de zegeninger van 

bet op vaderiijke wijze door de Griek- 

fcifte “autoriteften over buo gevoerde 

bestuur genieten. Deze Mohammedanen 

van A'baneesche origine ledeo in vol- 

maakte overeenstemming met bun me- 

deburgers. 

Het is rauwelijks noodig hieraan toe 

te voegen dat de eveneens in- het Ita- 

laaoscbe bericht geooemde verklaring, 

dat Grieksche autoriteiten als hun 

meening te kennen zoudeo bebben ge- 

geven dat de Italiaoeo spoedig uit Al- 

banig zulleo worden verjaard ongegrond 
” 

is. 

Het Sovjet leger. 

Afschaffing van het ambt van 

politieken commissaris. 

. Moskou, 13 Augustus (Reuter). Sta- 

liu's besluit om het ambt van ,politiek 

Commissaris in bet roode leger” op te 

beffen, wordt beschouwd als een van 

dz meest belangrijke .ootwikkelingen in 

de campagne om de . doeltreffendheid 

van de Sovjet-Russische strijdkrachten 

te vergrooten. 

Tot dusverrs tiadden deze cowmis- 
sarissen denzelfden rang als militaire 

bevelhebbers, hen 

mede onderteekend moesten wordea. 

wier orders door 

Thans is volledig gezag iv handeo 

van de bevelhebbers gelegd, die nu 

zelf de politikke veraotwoordelijkheid 

drageo.   

De vroegere ..politieke commissaris- 

sen” zullen nu worden ,,vicecomman- 

daoten voor politieke opvoeding'". 

In hoofdartikelen in de ,,Pravda"', 

nIsvestia” eno ,Red Star” (het officieele 

orgaan van bet leger) wordt algemeen 

Verkiaard, dat de ,,politicke commissa- 

risseo” welker ambt door Lenin en 
Stalin werd gecreserd, geen nut meer 

hebben. Het is thans noodig. Zoo zeg- 

gen deze bladen, het gezag van de 

legerofficierea te vergrooten, waarbij 

tevens de militaire macht van de Sovjet- 

Uoie wordt versterkt, hetgeen ,,in deze 

tijden van dreigendeo internationalen 

toestand absoluut noodzakelijk is”. 

Verzet in Denemarken. 

Burgers vochten met Duitsche 

soidaten. 

Londen, 14 Augustus (Reuter), Vo!- 

gens Radio-Kopenhagen beeft den 3den 

Augustus jl. te Frederikshafen een 

tceffen plaatsgehad tusschen Duitsche 

soldaten en Deensche burgers, waarbij 

acht personeo werden gearresteerd. 

Zij werden heden te Kopenhagen tot 

verschillende gevangenisstraffeo ver- 

oordeeld. 

Nader: Verklaard wordt, dat ,on- 

verantwoordelijke elementeo een aan- 

slag pleegden op tot het bezettingsle- 

ger behoorende Duitsche soldaten", 

De Deenscbe minister van Justitie uitte 

een waarschuwing, en beschreef bet 

incident als ,,zeer betreurenswaardig”'. 

Hij zeide, dat herhalingeo een ernstige 

verstoring van de betrekkingeo tus- 

schen Duitschland en Denemarken teo- 

gevolge kunoen hebben. 

Radio-Kopenhagen verklaarde voorts, 

dat door de Duitschers aangelegde 

veld-telefoonlijaen waren bescbadigd. 

Tot dusver werden voor deze daden 

reeds 5 personen tot gevangenisstraf 

veroordeeld. 

Nader wordt veraomen, dat de 8 

ia verband met de botsiog met Duit- 

sche soldatea gearresteerden, jonge 

Denen waren. Zij werden veroordeeld 

tot gevangenisstraffen tot 2 jaar. 

—0— 
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voor 

gulden. 
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wilde en vooral oiet aan mii te denken. 

Na cen week van angstige spaoniog, 

waarinik elk ocgenblik verwachtte, dat 
ik taote Jane weer plotseling voor me 

z0u zieo staan, verdweeo ik naar den 

ruacb,.0m bij Bess en de baby van de 
emoties van de laatste weken uit te 

rusten. Dat uitrusten ham meer tijd in 

beslap dam ik gedacht bad, 't liep al 

odar Kersimis @n vog steeds was ik op 
den ruscb. Ik kreeg brieven uit de stad, 

met verleidelijke voorstelingen over de 

drukte en vrodlijkheid vas die paar 

laatste weken voor Kersimisj alles te- 

vergeefs: welk grootsteedsch genoegen 

kon wedijveren met een eigen rijpaard, 

cen nest jonge. dollies en een baby, die 
pogingen deed,om-te loopen? Op een 
gegevem oogenblik was ik 200 ver heem, 

datikerin ernst over begon te denken 
Om voor mijn verdere leven te gsan 

ncheo'',. waseaan vatuurlijk de on- 
kkermndetike Wootneltingen vaa mezeif 
  

Wordi lid van 

LEESCEZELSCHAP — LEESBIBLIOTHEEK 

Ked. Snelpers Drukkerij. 
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OTTA KO 

Z—med 

ia cow-boy costuum op cen ongetemd 

paard verbondeo waren. 

Wat tante Jane betrof voelde ik me 

Zoo gerust als 't maar zijo kon. Ze 

logeerde bij een nicht en neef, een paar 

viterst fatsoeolijke buiteowijk van New 

York. Ik was ervan overtuigd, dat zij 

geen ex-gevangene, met of zondereere- 

woord, onder hun kennissen zouden 

tellen. Zoolang tante Jane onder hun 

vleugels bleef, koao iker verzekerd van 

zijo datik oiet plotseling geroepen zou 

Wworden om mija rol van reddende engel 

op 't allerlaatste oogenblik te spelen, 

En als 't noodlot zou komen in den 
Yorm van ecen dominee in ruste of iets 

dergelijks, z0u ik de eerste zijo, die 
mija toestemming gaf. 

Wordt vervolgd. 
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