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STADSNIEUWS 

  

StadsfinanciEn. 

Ia de maand Juli bedragen de ia- 

komsten voor den Gewonen Dienst 

f17103,55 en voor deo Buitengewonen 

Dienst f 722,45. 

De ontvangsten van den Gewonen 

Dieost veoaf Januari tot en met de 

maand Jusi 1940 bedragen f 98086,14, 

die van den Buiten Gewonen Dienst 

f4969.69. In bet geheel bedraagt het 

totaal geveraal voor den Gewonen 

Dienst en den Buitengewonen Dienst 

f137988,52. 

Voor het Weerbaarheidsfonds. 

Op 20 Augus'us a.s. zal door de Mu- 

Ziekvereeniging , THE SOUTHSEA 
BROWNS HAWAIIAN RYTHM,, 

een voorstelling worden gehouden in 

het Volta-Tbeater aan de Djagalan- 
straat alhier, waarvan de netto-op- 

brengst zal worden geschonken aan 

het ,, Weerbaarheidsfonds”. 

Filmbedrijf in Kediri. 

Naar we uit betrouwbare bron ver. 

'pemen, is de heer Tan Swie Gwan, 
Volta-theater hier 

ter stede, vooraemens om een filmbe- 

drijf op te richten. : 

De onderhandelingen betreffende de 

aanschaffing van een opnametoestel zija 

reeds gaande, doch het resultaat hiervan 

is vooralsnog onbevredigend. Inzake de 

geluidsinstallatie : de montage hiervan 

zal door den heer Tan Swie OGwan 

zelf ter hand genomen worden. Voorts 

zij vermeld, dat een jongere broeder van 

den heer Tan Swie Gwao, met name 
den heer Tan Swie Hong, directeur van 

de drukkerij , Fortuna”, tevens eigevaar 

van de bedakindustrie ..Le Bouguet” 

alhier, vermoedelijk als regisseur zal 

optreden. Zooals men weet, is de heer 

Tao Swie Hong geen onbekende io de 

tooneelwereld. 

I. U. en A. dienst, 

Op 14 Augustus j.!. werd door de 

IL U. en A-dienst in samenwerking 

met de politie eeo ioval gedaan ia 

twee Chineesche woningen hier ter 

stede, 

directeur vao bet 

Om half negen des morgens werd 

huiszoeking verricht inde woning van 

zekeren Tan Tjoe Jeng, te Pandean. 

Bij deze buiszoeking werd een com- 

pleet distilleertoestel aangetroffen, z100- 

mede 1,2 L. bereide arak, tegen welk 

bewijsmateriaal bedoelde Cbineesch 

Diets tot zijn verdediging vermocht aan 

te voeren, 

Vervolgens werd: op den zelfden 

dag een inval gedaan ia een toko bij 

een zekere Boen Man aan de Dohostr. 

Alhoewel men uiteraard moeilijk tot 

een huiszoeking kon overgaan, door 

de afwezigheid van den tokohouder, z00 

toch werd besloten om buiszoeking te 

doen, omdat er voldoende zekerheid 

bestond, dat er zich in de toko een 

apparaat voor het stoken vao arak 

bevond. Het bleek inderdaad juist te 

zijo, want men slaagde er spoedig in 

om onderdeelen van een distilleertoe- 

stel te antdekken, beneveos 190 L. 

beslig en 6 L. bereide arak. 

Bedoelde onderdeelen, bij elkaar 

gebracbt, maken &ka geheel (compleet 

distilleertoestel) uit. Ook kon vast- 

gesteld worden dat het toestel reeds 
eerder gebruikt werd voor het stoken 

van arak. 

Welk een gewaarwording de toko- 

houder gehad moest hebben, toen hij 

bij zija thuiskomst met leede oogen 

moest toezien, dat de I. U.en A.-dienst 

zija ,vernuftige ontdekt 

had, laat zich begrijpen. 

C.O.V. LM. 

Door bet Covimcomite werd reeds 

eerder bekend gemaakt, dat op 14 Au- 

gustus de cursus in voedingsleer 

aanvang bheeft genomen onder leiding 

van Mevr. Damen, Dez2 cursus wordt 

gegeven op elken Woensdagmiddag 
van 4u. 30m. tot 5 u, 3m.in het ge- 

bouw van de Chbristelijke Huishoud- 

school aande Danda- ganstraat. 

uitvinding” 

ecn 

H-4 cursusgeld bedraagt f 1,—. Op 

Donderdag 15 Augustus j.l. om 8u. 

o.m. gaf Dr. Kampschuur albier een 

tbeoretische cursus io eerste hulp bij 

ongelukken volgens bet Oraoje Kruis- 

boekjz. De Cursus wordt gehoudeo in 

de ttouwkamer van het residentie kan- 

toor. De dames, die aan dezen cursus 

wenscben deel te nemen, kunueo zich 

opgeven bij Mevr. vao den Ecckbout, 

Ngadisimostraat No. 4. 

Mutatie. 

Wij versemen, dat de heer Dr. W. 

Minderhoud, particulier arts hier ter 

plaatse, benoemi is tot geoeesheer aan 

bet plantershospitaal te Timbang Lang- 

kat in het Bindjzische (Deli) van de 

Deli Maatschappij. Dr. Mioderhoud zal 

nog deze maand naar zijn nieuwe p'aats 

van bestemming vertrekken. 

Kunstkring. 

Het bestuur van den Kunstkring 

maakt bekend, dat verwacbt kan wor- 

den het optreden van de Officiers Too- 

neel Vereenigiog uit Soerabaia, de 

sopraan Era Badal, den pianist Ignaz 

Friedmaon en bet Lener Ouartet. Er 

zal ook nog een drietal tentoonstel. 

lingen georganiseerd worden en wel 

van de bondscollectie van bet kunst- 

bezit van leden en van Blaupot ten Cate. 

    

   

                          

    
    

io 5 kleurendruk 

op. Schaal 1: 500.000 

waaria opgenomeo:   
  

  

op Stevig ivoorcarton 
met Cartonnen omslag en linnen rug. 

alle berijdbare wegen 
Kilometerafstanden van plaats tot plaats 
Hoofd-Afstandstabel voor grootere afstanden 

1 Bergen en plaatsen met hoogte-cijters 

Spoorwegen, Vliegvelden, Ondernemings - fabrieken 

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

SPORT. 
VOETBAL. 

H.C.T.N.H. — E.B..O.5. 2—2. 

Zon- 

dag j.., waarbij de twee sterkste elf- 

tallen H.C.T N.H.eo E B.I O.S. elkaar 

Oatmoetten, eindigde in cen ge'ijkspel, 

2—2. Het was wel jammer, dat &&a 

der BE. B.I, O.S. spelers uit het veld 

werd gezonden wegens unfaire spel. 

De competitiewedstrijii van 

Interstedelijke wedstrijd. 

Nader vernemen wij da! aanstaande 

'Zondag een elftal van Toeloengagoeng 
te Kediri op bezoek zal kcmen om 

een wedstrijd te spelen tegen het Ke. 

drische Bondselftal. Dzze wedstrijd is 

bedoeld als en oefenwedstrijd voor 

het Boodselftal van Kediri, dat op 31 

Aug. a.s. een wedstrijd zal spelen te- 

gea bet sterke Bondselftal van Mo- 

djokerto. Al deze weds'rijden zullen 

gebouden worden op het Gemeente- 

terrein , Koewak'', 

Dz E ftalcommissie der K.V,U. beeft 

na grondig wikken en bet 

Bondselftal als volgt samengesteld : 

wegen, 

Soeratman 

Dacblan Doel 
Pakih Busserius Damwijk 

Harenberg Dajat Hong Liang 

Tj Liong Khoe Liang 

Men kan van deze combinatie goede 

verwachtiogen hebben. Als elke speier 

zich ten volle geeft, daa moet bet al 

heel wanneer Kediri 

geen goed figuur zou slaan. 

De Elftalcommissie beboudt 

evenwel bet recht om eventusel wij- 

naar loopen, 

zich 

zigicgen aan te brengen in de huidige 

Opstelling, indien de wedstrijd Op aar- 

staaode Zondag 25 Augustus tegen 

Toeloengagoeng daartoe aanleiding 

mocht geven. 

RICHE THBATER. 

Hedea 20 en Woensdag 21 Auy. 

Metro pracbtig fimwerk 

DE KROEGBAAS (Port Of Seven 

Seas) met Wallace Beery—Maureen 

O'Sullivan— Fraok Morgan — John Bea! 

ea. bekende sterreo. 

Een boeiend en pakkend verhaal van 

mannen, die bus bart verpand hebben 

aaa de zee.... en van de vrouwen, 

die zij liefhebben. 

Levendig vol humor, doch tegelijker- 

tijd recbt tot het hart sprekend zal deze 

Da N 

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

DE AUTOWEGEN -ATLAS 
van JAVA MADOERA en BALI 

13.-—, 

in totaal 9 aansluitende kaarten compieet bijgewerkt, en 

  

  

      

    

      

    
        

     

    

   

  

      

  

   

cen 

Ben klein 

kelijk 

Uw 

Aa 
PEN 

PIL TANI3    

  

9 K) 

30 K.G. aan materiaal, kan 
hu vervangen worden door 

» GOLDBERG- 
BLOKANTENNE” 

van noggi€a 250 gram & 
gewicbt, 
dio-ontvangst opmer- 

   

nikkelen doosje ,— 

dat Uw ra- 
    
B5 3 verbetert. 

radio zal voortaan veel meer 

voldoening geven 

De prijs? 4.50, 
dus in het bereik van ieder- 

cen. 

Alleen verkrijgbaar bij: 

RADIO 
GOLD 
Java's Grootste 

Nacht 

Hoofdstraat Si - Kediri 

BERG 
Dag en 

Radio - Service 

- Tel. 70. 

Residentsiaan 37 - Madioen - Tel. I/O. 

JJ 
| 

ia 

VENDU- & COMMISSIEKA 

J.G.W, DEKKERS KED 

  

  

NTOOR VH BRANTAS. 

IRI Telefoon 250. 
  

Emballeeren 

(Ook voor Europa en de buitengewester) 
Transporteeren, 

Handel in Nieuw- en 

film viet na'ateo indruk te maken op 

de toeschouwers 

Dank zij Wallace Beery, den Ras- 

Acteur, een groot fi!mwerk, slaat al zijn 

vorige prestaties glansrijk ! 

Romantiek-Actie - 

spanning! 

Niemand misse deze Weekend Schbla- 

ger, die helaas in de midweek vertoond 

intens dramatische 

moet worden. 

MAXIM THEATER. 

Woeosdag 21 en Donderdag 22 Aug 

»FLAS GORDON”. 
Nu eens niet in een Seriefilm, 

geheel nieuw in een uiterst 

hoofdfilm. Aaotrekkelijk ! 

en Vol Actie en spanvingis dit nieuwe 

Universal's 

doch 

boeiende 

Boeiend ! 

filmwerk van Flas Gordon's sensatio- 

neele avonturen! Een geweldige film, 

die U wonderbaarlijke toestanden en   gebeurtenissen voor oogen toovert! 

  

Tweedehandsch Meubilair. 

Op &€a avond dus kunt U van Flas 

GSordo”'s wonderbaarlijke belevenissen 

genieten! Een film van weergalooze 

sensatie en adembenemende wonderen 

der moderne wetenschap | 

Politienieuws. 

'Tegan M. wonende te Klentjo werd 
Proces-verbaal opgemaakt terzake dief- 
stal van suikerriet ter waarde van f0 01 

ten nadeele van de suikerfabriek Pe- 

santrer. 

Tegen D., wonende te Boerengan 

werd Proces-verbaal opgemaakt terzake 

verduistering van 2 rijwielen ter waarde 

van f10.— ten nadeele van J. |). J 

wonende te Boerengan. 

Tegen S.K.T., wonende te Malang 

werd Proces-verbaal opgewaakt terzake 

verduistering van een rijwiel ter waarde 

van f20,— ten nadeele vao N.T.L., 

wonende te Blitar, 

 



     
    

RICHE TIHEATE 
ss 

lk Metro prachtig filmwerk .De Kroegbaas (Port of Seven Seas) 
| mer WALLACE BEERY — MAUREEN O'SULLIVAN — FRANK MORGAN ea. sterren. 

| Ben boeiend en pakkend verhaal van mannen, die bun hart, verpand hebben aan de zee.... Levendig 
vol humor, doch tegelijkertijd recht tot het hart sprekend zal deze film niet nalaten indruk te maken op de 

toeschouwers. Romantiek — Actie — intens dramatische spanoing! Let Wel! 
Een weekend film gespeeld in de midweek.     

    

4 

Donderdag 22 t/m Zaterdag 24 Aug. 
Waraer Bros schitterend ea bociend filmwerk 

s6 £ .Het Leven Begint" 4 ci: . 2.7 
met de stcrren GERALDINE FITZGERALD, de begaafde actrice uit ,,Dark Victory” JEFFREY LYNN — 
GALE PAOE e.a. beroemde spelers. Vier vrouwen aan den Vooravond van hun Grootste levensavontuur, 
Bes Moordenares: welke kars zal mijo kind krijgen, als ik in de gevangenis beo? De Mysterie Vrouw: 

| | ik wil een baby hebben, zelf al zou haar moeten steleo. Een Vaudeville actrices ik wil geea kisdereo, zij 
(| bederven mijo figuur. Ben onbedeesde Vrouw: ik moet een kind hebben, anders verlaat mija man mij. 

Maar heeft een moordevares bet recht om moeder te zija? Het Sublieme verhaal van deze pracbtfilm 
| vertelt U bet verrassende antwoord. 

| 

MAXIM TMHEATER 
Woensdag 21 en Donderdag 22 Aug. 

s6 

Unsiversal's nieuwe Copy srlash Gordon 
Ben geweldige film, die U wonderbaarlijke toestanden en gebeurtenissea voor cogen toovert. 
& Ben film van weergalooze sensatie en adembenemende wonderen der moderne weteoschap. 

P | Nu eens niet in een Seriefilm, doch gebeel nieuw in eea uiterst boeiende hoofdfilm. 

  

  

Vrildag 23 t/m Zondag 25 Aug. 

| | De Machtige Engelscbe Juogle-film SI HE SAYVAGE GIRL“     

Haa Mana 

Indo-China en de oorlog. 

Het gesprek komt dan op dea oor- 

log. De minister viodt in dit onderwerp 

aanleiding om van zijo groote bewon- 

dering voor de Fraosche beschaving te 
doen blijken. 

Wi Aanamieten hebben den vree- 

selijkeo siag, dieo Frankrijk getroffen 

heeft, gevoeld als sen groot leed, dat 

ook over ons land gekomen is. Het 

heeft ons gemoed z00 diep geschokt, 

dat wij ons cigenlijk nog niet ten volle 

rekenschap hebben kuonen geven van 

hetgeen er cigenlijk geschied is. Wij zjja 

Overvallen geworden door de gebeur- 

tenissen. Wij zja er eigenijk door 

Verpletterd. 

— Hebben extremistische elementen 
gzen profijt trachten te trekken van de 

mociljkheden van Prankrijk om meer 

kracht aan bun eischep "by te Zetten, 

Excellentie ? 

— Neeo, volstrekt niet. Ik kan U 

verzekeren, dat de loyaliteit van de 

Aanamietea op werkelijk treffende, ik 

zou haast zeggen ontroerende wijze tot 

witing is gekomeo, Het gevoel van €&a 

te zija met de Franschen is in deze 

dagen wel heel duidelijk gebleken. Ik 

wil daarmede niet zeggen, dat er heele- 

maal geen heethoofden onder onze na- 

tionalisten zijo. Zeker zija die er, eveoals 

In Nederlandsch-India, maar zelfs die- 
genen, die wellicht in den aanvang cen 

aanvechting zouden bebben gevoe!d om   
  

Melkonderzoek. 
Het melkonderzoek door de Gemeente Veearts in Augustus 

1940 heeft het volgende resultaat opgeleverd: 
wa NN 

  

met de lieftallige ROCHELLE HUDSON — WALTER BYRON e..a. spelers. Een jungle film zich af- 

  

spelend in bet hartje van Afrika! Overweldigeode natuurschoonheid, weergalooze actie, bet vreemdste en 

bociendste jungle-film, ooit vervaardigd. De veeibesproken ,,Jungle-Koningin” der negerstammen, een jong 
en schoon blank meisje, dat geliik eea Vrouweltjke Tarzan regeert over de wilde diereo. 

Niemand misse deze mooie jungle-film ! 

Mevrouw Z., wonende te Semampir 

doet aangifte, terzake vermissidg van 

cen lederea portemonnaie inhoudende 

een bedrag van f 15,— tijdens het win- 

kelen in de Dohostraat. 

K.S.T,, wonende te Pakelan doet 

mangifte, terzake diefstal van goedereo 

ter waarde van f 0,75. 

Tegen S. en K., beiden won. te 

Banaran werdP.V. opgemaakt, terzake 

diefstal van suikerriet ter waarde van 

f0.02 ten nadeele vao de Sf. ,,Pe- 

santren”, 

G.I.H., won. te Djagalanlor doet aan- 

gifte, terzake dicfstal van eeo rijwiel 

ter waarde van f5.—, hetwelk voor 

het station S.S. alhier oobebeerd was 

geplaatst. 

K., won. te Dandangan doet aangifte, 

terzake diefstal vao goederen ter waarde 

van f5.30, 

De heer H.v.D., won. aan de losu- 

lindestraat doet aangifte, terzake dief. 

stal van een rijwiel plombe ter waarde 

van f2,— van het belastingjaar 1940. 

Tegen K. en S., beiden won. te Mlati 

werd P.V. opgemaakt, terzake diefstal 

van eeo bedrag aan contanten ad. f 0.30 

ten nadeele van S., won. te Ringinsirah. 

  

Franschen en Annamieten zijn 
thans Vrienden. 
  

  

  

Reportage uit Indo-China 

Hanoi, 22 Juli. 

Zijne Excelleotie Pham Ouyob, mi- 

nister van Onderwijs eo chef van het 

kabinet van Zijae Majesteit den keizer 

van Aonam, is een van de bekendsie 

inheemsche intellectueelen van Indo- 

Cnina, Zija ideeda zija zeer geavan- 

ceerd, maar geenszins extremistiscb : 

verre van dien, de heer Pbam Ouyoh 

geldt juist als een krachtige bestrijder 

van uitersten io de politiek. 

Hij is een intellectueel, die gebeel 

Westersch gevormd is, een man, die 

steeds geijverd heeft voor een synthese 

tussche ea Oost eu West. Alvorens Lij 

minister werd was bij jouroalist, bij 

was directeur van bet tijdscbrift , Nam- 

leidde de redactie 

»France-Indochine” en als zoodanig 

wist bij een groot gezag uit te oefenen 

Phong” en van 

op de Aanamietische iutelligensia. Zijn 

beschouwingen over de juiste verhou- 

ding, die er dieot te zijn tusschen bet 

Fraosche protectoraat en bet Avona- 

mietische volk trokken algemeen de aan- 

dacht. Ia deze beschouwingen ootwik- 

kelde Pham Ouyoh de theorie, dat de 

sameowerking tusschen twee volken, 

hoe verschillendook geaard, zeer wel 

mogelijk is mitselk precies weet welke 

zija plaats is in de gemengde maatschap- 

pij. Zija deokbeelden hebben grooten 
iovloed uitgeoefend op bet jongere ge- 

slacht der Annamietische intellectueelen 

€n wanneer de toestand in Indo-China 

thans zoo is dat men er kan spreken 

van een groote mate verdraagzaambeid   

ea wederzijdsch begriipen tusschen Fran- 

schen eo Inheemschen, d:n is dit zeker 

niet in de Jaatste plaate te daoken aan de 

uitwerking van bet krachtige en overtui- 

gende woord door den tegeowoordigen 

eersten adviseur vao den keizer van 

Avonam, gesprokeo tot diegenen, die 

misschien geneigd waren politiek eea 

richting in te slaan, die eerder den 
nadruk wenschte te leggen op wat 
scheidt dan wat vereent, 

Het succes van Pham Ouyobs con- 
Ciliatie-Ideedo was zoodanig, dat cen 

groep van Aonamietische jongeren zija 

verzamelde gescbriften als bulde aan 

hua leider in twee afzonderlijke bundels: 

»Essais Frarco-A-namites” en ,,Nou- 

veaux Essais Franco-Aonamites" heeft 

uitgegeveo. Men kan in deze geschrif. 

ten zeer veel vindeo wat ook volkomen 

toepasselijk is op de koloniale samen- 

leviog bier te lande: zij getuigen van 

een scherp inzicht in de gevolgen vaa 

de wederzijdsche butavloeding van bet 

dyoamische Westes en ber statische 

Oosten. 

Ned.-Indis en Indo-China. 

Op een zeer warmen oamiddag ont- 

vangt minister Phan Ouyob mij in zijo 

departement, dat aan het eigeolijke kei- 

zerlijk paleis greost. Hij is in de nationa- 

le kleederdracht, het bekende lange 

zwarte zijden gewaad, dat tot aan de 

knie&n reikt. Een eveneenszwarte hoofd- 

bedekking voltooit zija ambtscostuum 

vao keizerlijk minister. Het stemmige 

van deze kleedij wordt slechts gebroken 

door het roode rozet van het Legioen 

van Eer op de borst.   

Zijne Excellentie is een vlot causeur, 

die in bloemrijke taal zija gedachten 

uitdrukt, Ziju gebaren, waarmede hij 

zijo betoog telkens onderstreept, zijo 

levendig em forsch: bij is apodictisch 

in de ontwikkeling vao zijo theorie#n. 

In hooge mate bezit hj wat de Frans 

schen noemen ,le charme de Ia parole”. 

Het blijkt mij aaostonds, dat ik tegen- 

Over een man yan groote belezenheid 

en breede ontwikkeling gezetea ben. 
De mivister weet veel van Nederlandsch- 

Indit, van bet bestuur, van zeden en 

gzwoonten van de bevolking ea van 

cog vele andere dingen meer. Hij legt 

ons uit hoe in menig opzicbt er ceo 

sterke overeenkomst is tusschen Jado- 

China en ors Iadi#, waarbij bij vooral 

de kolonisatie-methodes van Praoschen 

en Hollanders bespreekt. 

Als ik opmerk hoe deze uitgebreide 

kennis van Indiz mij trefr, zegtde mi 

nister, dat zijn belangstelling voor Ne- 

derlandsch-Indi& gemakkelijk te verkla- 

ren is. Wij Anoamieten zijn toch nauw 

aan de volken van den Iodischen arch- 

pel verwant. Ik heb kuonen vaststeller, 

z00 verklaart hij, hoe sterk de gelijke- 

nis is tusschen bet Javasnscbe en het 

Aonamietische tooneel en toen ik op 

de gramofoon Javaanscbe liederen hoor, 

trof de gelijkenis tusschen de beide 

cu'turen mij nog meer. Dit behoeft ons 
trouwens niet te verwonderen, aangezien 

de rassenverwantschap tusschen Ja- 

vaven en Aonamieten wetenscbappelijk 

Onomstootelijk is vastgesteld. Minister 

Pham Ouyah geeft mij vervolgens een 
Expose van de vroegste geschiedenis 

van Annam, van den tijd, toen de oor- 

logszuchtige stam der Cbams vao Ma- 

leischen oorsprong dit @jk binnenviel 

en zija beschaving aan de autochthonen 
oplegde. Dit historisch overzicbt dient 

om mij nog duidelijker te doen hegrijpen 

de verwantscbap tusschen de bevolking 

van Iado-China en de bewoners van 

den Indischen archipel. 

Mjjo gastheer vertelt dan met groote 

belangstelling de Nederlandscb-lodische 

afdeeling op de Jaarmarkt van Havoi 
bezocbt te hebben. Uw inzendingen 

Wwaren een groot succes, zegt bij: het 

paviljoen van Nederlandsch-India trok 

lederen dag talrijke bezoekers. Vooral 

de batiks waren zeer in trek. Het is 

jammer dat aan dit veelbelovend con- 

tact tusschen Uw land en ons z00ab- 

rupt een eind is gekomen. Dit jaar zal 

er wel heelemaal geen Foire te Hanoi 

worden gehouden.     

Naam en woonplaats Samenstelling| Hoed. beid. kang 

1. Mevr. Bosveld, Meritjan goed goed voldoende 

2. Cordier de Croust, Seloredjo goed goed goed 

3. J. Gaillard, Semampir goed goed goed 

4. Han Gwan Kiet, Paree | onvoldoende zeer goed | voldoende 

5. Hotel .Paree” # goed goed voldoende 

0. Nio Tiauw Hie a goed goed voldoende 

7. Mevr, Schrauwen, Madjevang | goed goed goed 

8. Tjioe Sian Bo, Dandangan goed goed voldoende 

9. Veouwe Tini, Bantengan zeer goed Tonvoldoende voldoende.         

Afdeeling Radio 
  

    

  

Mignon 
Gudiogrametoon 401 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, 

BOERDERIJEN .SCHRAUWEN“ 
KEDIRI WATES 

MULOWEG / MADJENANG 
Telefoon Ked. No. 225 PERCEEL-PAKISSADJI 
PETA 

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 

Beleetd aanbevelend 

L. H. SCHRRUWEN.



  

io troebel water: te visscben, hebben 

Tich verder rustig gehouden: En weet 

.U waarom? Omdat zij niet zouden 
weten hoe zij zouden moeten handeleo. 

.Zij kunnen de strekking van de gebear- 

tenissen niet vatten, evenmin als wij het 

kunneng zij weteo geen raad met de 

situatie. En toeo zij eindelijk A tete 

repos&e den toestand overwogen, zijn 

zij 1pnder den minsten twijfel tot de 

conclusie gekomen, dat het ookin hun 

welbegrepen “eigenbelang is achter 

Fraokrijk te staan. 

Mag ik uit deze uiteenzetting aflei- 
den, dat voor de massa der bevolkinB 

het Fransche gezag over deze landen 

als een noodzakelikheid wordt ge- 
voeld, Excellentie ? 

Franschen en Annamieten. 

— Zeker, z00 is het. Laten wij toch 

steeds eerlijk tegenover onszelven blij- 

ven. Wat zou er van ons Annamieten 

worden in deze wereld, die zooals deze 

oorlog toch wel op de meest ondub- 

belzianige wijze heefr aargetoond, door 

de primitiefste menschelijke  iostincten 

Wordt geregeerd en beheerscht. Stel 

U o'ze positie eens voor zonder de 

Franscben als onze vrienden en be- 

scbermers, geisoleerd in Azik : ik hoef 

U niet te vertellen wat dan ons lot 
zou zijo. De jongste historie heeft toch 

wel het klaarste bewijs gegeven, dat 

men als volk, vooral als klein volk, 

niet 1onder vrienden en bondgenootea 

kan leveo. Maar U moet hieruit we- 

der niet de conclusie trekken, dat al- 

leen de Aonamieten de Franschen noo- 

dig hebben: het omgekeerde is even 

waar. Alle politiek dient op realiteiten 

gebaseerd te zijv, waarop dan idealen 

kunnen worden opgebouwd, die zch 

echter nooit van hun grondsiag kua- 

nen losmaken. 

—Hoe bedoelt U dat eigenlijk, Ex- 

cellentie ? 

—Wel, het samengaan van Aana- 

mieten en Praoschen in &€n staatsver- 

band moet gegrondvest zijn op onder- 

Hoge samenwerkiog op voet van ge- 

Iykbeid. Wij wenschen niet als Infericuc 

volk beschouwd te worden door 

degenen met wie wij besloten hebben 

een hechte staatkundige eenbeid te 

vormen, 

Associatie, 

— Geenszios, ik zeg U dit alleen 

om den toestand duidelijker voor UI 

te makeo, 

De politiek van associatie, die de 

Franscben hier thans voereo, is ook 

de politiek die ik steeds voorgestaan 

heb vanaf het oogenblik dat ik mij 

begon te interesseeren voor de z00 

ingewikkelde problemen, die 

vlocien uit een invig contact tusscben 

Oost en West. Er is echter een tijd 

geweest, dat Prankrijk hier de assimi- 

latie wilde, dat wil zeggen van ons 

Aonamieten techte Franschen wilde 

makeo. Maar dat ging fout. Men kan 

een Aonamiet nu eenmaal niet om- 

tooveren in een Franschman, ondanks 

al het Fraoscbe onderwijs dat men 

hem geeft. Een vergelijking met de 

oude Fransche koloniga als Martinigue 

en Guadeloupe waarnaar sommige 

Franschen nog steeds verwijzen, gaat 

Diet op, omdat de omstandigheden 

geheel verschillend zijo, Zijoe ' Majes- 

teit de Keizer.en ik hebben onze op- 

vattingen ten dezen nooit verzweger. 

Br is echter geen enkele reden voor 

misooegen ia dit opzicht. Frankrijk 

heeft volkomen begrepen wat onze 

wenschen en idealen zijo en ze als 

juist ed billijk erkend. Twiotig millioen 

Aonamieten blijven in weerwil van de 

duurzame aanraking met de Franscbe 

cultuur Aonamieteo : dit is een feit dat 

de Fraoschen tbans als uitgangspunt 

bemen voor bun politiek in Indo - 

China, 
—Is bet lang geleden, dat de fo:- 

mule van assimilatie als oobruikbarr 

en onjuist is erkend, Excellentie ? 

—De omvormiog van de Franscbe 
koloniale politiek is geleidelijk gegaan. 

Het was Albert Sa#raut, die eigen- 

ljk bet eerst openlijk erkende, dat 

slechts de associatie-idee bruikbaar is 

voort- 

  

voor deze landen. Hij verklaarde, dat 

Frankrijk niet wenschte te ontkennen, 

dat de Anvamieten de wettige eigena- 

reo van den grond io dit land zijn, 

maar hij  betoogde 

Fraoschen door hun grootere technische 

vaardigheid d2 schatten, die in dezen 

bodem verborgen liggen, teo . nutte 

van het algemeen zouden kunner aar- 

wenden: Dit beteekent dus een sa. 

mengaan van Annamielen en Fran- 

schen als belanghebbenden in gelijke 

mate -in de ontwikkeling van dit land. 

— Hoe is de toestand in dit opzicbt 

op dit oogenblik, Excelleotie ? 

tevens, dat de 

Vrienden. 

— Frarscben en Annamieteo zija 

thans vrienden g"wordeo, trouwe 
vrienden, die zich verbonden weteo 

door een gemeenscbappelijk lot. Dat 

is, z00als ik U zooeven reeds zei, in 
deze dagen z00 treffend tot uiting ge- 

komen: door ons intellectueelen, ge- 

drenkt in de Franschen beschaving, is 

de slag, die Frankrijk getroffen beett 

even sterk gevoeld als een siag die ons 

trof. 
De oorlog heeft de rotte plekken 

in onze beschaving blootgelegd : deze 
plekkeo zija er vele. De catastrofe, die 

over Europa is gekomen, moet bij ons 
het besef levendig hebben gemaakt, 

dat er een nieuwe cultuur dient te 

Ontstaan, die. moet opgebouwd worden 

vit het beste van het beste wat de 
groote geesten van het Westen en bet 

Oosten ons gegeven hebben. Het 

statische Oosten is geen ideaal, maar 

dit is evenmin bet dynamische Westen: 
de feiten hebben ons dit wel zeer 

klaar voor oogen gesteld. Wat thaos 

gescbied is, het vreeselijkste dat men 

zich voorstellen kan—enik denk daar- 
bij ook aan het ontzettend lijden van 

Nederland—is slechts een bevestiging 
van wat ik en zoovelen met mij reeds 

jaren geleden gevreesd hebben. De 

impasse, waarin wij tbans geraakt zijn, 
ontneemt velen onzer den moed om 

in de toekomst te blikken : menigeen 
ziet geen enkel lichtend perspectief 

meer. 
Toch mogen wij niet wanhopen- 

vereend zullen Oost en West de enor- 
me moeilijkheden, die «oor ons liggen, 

moecten overwinnen, , 

xx 

Het geanimeerd en boeiend gesprek 
met dezen Annamietischen erudit heeft 
mij geen acht doen slaan op den tijds 
de avond was intusscben gevallen. Ik 
bied mijn verontschuldigingen aan den 
minister aan, maar deze steit mij met 
een hoffelijke opmerking gerust: het 
Oosten hecht niet al te veel beteeke- 
Dis aan den tijd.... Ais ik het werk 
vertrek van minister Pham Ouyoh 
verlaat, biedt bij mij zija verzamelde 
werken in twee bundels aan, ,als 
berinneri.g aan dit gesprek, dat in het 
kort dezelfde onderwerpen aanroerde 
als uitvoerig io de ,,Essais Franco 
Aonamites” behandeld worden, zoo 
zegt bij. 

  

Radio-programma. 

Golflengten in meters der 

verschillende zenders : 

NIROM : 19.61— 31.41-01.12 

A.R.V.O. : 61.29—109.89 

P.M.Y.: 58.31— 90.36 
B.B.C.: 13.92— 13.93—13.97 

16.84— 16.86—19.82 

FRANKRIJK: 16.88— 19.68—25.33 

SINGAPORE: 30.96—225. 

AUSTRALIs: 31.3 
ZWITSERLAND: 16.23 

ma 

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. 

  

VRIJDAG 20 Augustus. 

6.01 
6.30 

21.39 
Tas 
11.01 
11.40 
12.00 
12.30 
13.20 
13.35 
14.20 
17.01 
17.03 
18.30 
19.00 
19.25 
145 
20.05 

N20.45 
21.00 
22.01 
22.30 

7.00 

7.05 

7.30 

11.00 

11.05 

11.30 

12.00 

12.30 

13.20 

13.35 

16.30 

16.35 

18.00 
19.00 
19.20 

“— Nog altiid 

  

NIROM. 

Gramofoon. 

Nieuws 

Nicuws. 

“Gramofoon. 

Kamermuziek. 
Kookpraatje. 

C. Gibbons. 

Orkest. 

Nieuws. 

Allerlei. 

Nieuws. 

Programma. 

Theecorcert, 

Allerlei. 

Nicuws. 

Baskisch koor, 

Wijding. 

Van Cbopin, 

Lajos Kiss. 

Concert. 
Dansmuziek. 

Varia. 

A.R.V.O. 

Wilkelmus. 

Gramofooo. 

Nieuws. 

Wilbelmus. 

Verzoekjes. 

Ikros. 

Cinemaorgel. 

Coreert. 

Nieuws. 

Concert. 

Wiihelmus. 
Allerlei. 

Kinderuur. 
Nieuws. 
Dansmuziek. 

Door eigen import zijn wij in staat de beroemde 

CARIBONUM producten, z.a. 

Carbonpapier in diverse soorten. 
Schbrijfmachinelinten in alle breedten, 

Schrijf-, vulpen- 

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

beneden Soerabaiaprijzen, 
te leveren, & 

N.V, KEDIRISCHE SNELPERSDRUKKERIJ 

  

2—K ic 
  

Pas ontvangen 
Wollen artikelen 

Wollen Sokken 

» Jassen »  Broekjes 

» Baby- 
uitzet 

» Mantels 

Wollen Jumpers 

Vesten 

.. Mutsen 

Bi katoenen 

pennen 
n naalden 

ea Haak penven. 

MIYAKO 
Te', No. 29 Kediri. 

    

20.00 Verz0ekjes. 

21,00 Campoli. 

21.30 Vocaal 

22.00 Dan-muziek 

P.M.Y. 

6.00 Grawofoon. 

6.30 Nieuws 

6.50 Gramofova 

7.30 Nieuws 

7.50 Gramofos». 
13.20 Nieuws. 

13.40 Concert. 

16.30 Gramofoor. 

17.00 Theemuziek 

58 M. 

17.30 Voor zicken, 

90. M. 

17.30 Tbeemuzek. 

58 M. 

1800 Kinderuur 

90 M. 
18.00 Concert.   

  

   in voorraad. 
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en stempelinkten. 

  

  

    

   
Beveiligt U tijdig !! 

Wij leveren : 

 LUCHTBESCHERMING 

VERBANDKISTEN 

| 

| 
| 

) . 

in verschillende grootten en prijzen, voor auto, gezin en bed 

  

RESIDENTIE APOTHEEK KEDIRI 
TELEFOON No. 

  

  

  

  

PROTESTAN TSCHE KERK 

Hollandsche Kerkdiensten. 

25 Aug. '40'Paree 9 uur v,m. 

Ds. Schaefer. 

Kediri 9 uur v.m. 
Ds. F. J, Jonkhof 

Ger. predikaot v. Malang. 
Biitar 6 uut D.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. Agoeng 6 uur n.m. 

Ds. Ph. van Akkeren, 

  

  

Malecische Kerkdienst. 

H. B. Matulessy. 

25 Aug. 40 Madioea  10.30u. v.m. 

(Doop) 
Ngawi 4.30 u. ».m. 

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

  

OOST - JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEN. 

lederen Zondag, 9 uur v.m. 

Te Kediri (Baloewertistraat), Blitar, 

Toeloengagoeng, Ngandjoek, e, a., te 

Parse 730 uur 0. m. 

  

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Zondag. 

  

te Kesiisi le H. Mis 6 uur v.m. 

2e H. Mis 7.30 uur v. m. 

Lof 5.30 uur n. m. 

te Blitar 6 uur v. m. Stille H. Mis 

7.30 uur v. m Hoogmis 

5.30 uur n.m. Lof 

G sderricht | 6 uur ».m. 

PETROMAX COMFOREN. 
Wij ontpakten zoojuist 

De Nieuwe 

Modellen 1939 

en noodigen U uit tot een be- 

zichtiging dezer 

ita. Javanen 

  

Schitterende en Practische 

Petromax Comforen. 
Verkrijgbaar bij 

T:ko Wed. 

Tan Bing Wie 
Klentengstraat No. 90, 

KEDIRI, Tel. No. 149. 

  

  

  

  

TENG HONG TJIANG M 
NY NU TITANYU 

VENDUHOUDER -  COMMISSIONNAIR 

MEUBELMAKER 

TRANSPORT — ONDERNEMING 

KEDIRI — Klentengsiraat €4 — Telaf. No, 107 
  

Mooie Huisvendutie. 
Maandag 26 Augustus 1940 v.m. 

9 uur wepens vertrek van den Heer 

A.H.G. UNGERER 

Gouvernements Veearts 

Balowerti 4i — Kediri. 

Van cen zeer goed onderhouden 
eo modernen inboedel: 

Kijkavond, Zondag, .25 Aug. 

1940 van 5 tot 7 uur nm. 

MOOIE HUISVENDUTIE. 

Op Donderdag, 22 Augustus 1940, 

voormiddag om 9 uur. 

Wegens vertrek van den WelEdelen 

Heer F.H. GROENEVELD 

Stationsk'erk 

BALOWERTI 1 — KEDIRI. 

Kijkavond, Woensdag 21 Au- 

gustus 1940, van 5 tot 7 uur 

namiddag.



  

  

  Teenage aga   

Buitenlandscb overzicht overgenomen uit het Soer. tibld. 

HET OFFENSIEF TEGEN 
ENGELAND. 
  

Zondagavond en Maandagochtend werden de luchtaanvallen 

voortgezet: tevens zijn er teekenen, welke er op wijzen 

dat invalspoging mag worden verwacht. 

Italiaansche aanvallen. 

Heeft Italisz Griekenland eischen 
gesield ? 
  

Roemeni# doet voorstellen. 

Londen, 19 Augustus (Reuter). De 

mministeries van Luchtvasrt en vas 

Binveolandsche Veiligheid melden, dat 

volgens nader binnengekomen berich- 

ten de tiid»ns de Duitsche luchtaanval- 

len op Zondag j.!. aangerichte schade 

over het algemeen gering is. 

Londen, 19 Augustu (Reuter). Ezo 

alleen opereerende  bommenwerper 

wierp na boven een stad in Zuid- 

Engeland te hebben gecirkeld, twee 

bommen, die beiden in het open veld 

ncerkwamen. 

Tevoren werd een Duitsche bom- 

menwerper boven Zuidwest-Eogeland 

neergeschoten. 

De strijd in Afrika. 

C:iro, 19 Augustus (Reuter). Eeo 

militaire communigu& meldt, Wat in 

Britsch-Somaliland de Italiasen op- 

nieuw ardnekkige aanvallen doen, 

waaraan wordt de:lgenomen door 

Italiaansche keurtroepen gesteund door 

artillerie, 

De Britsche troepen bieden verbit- 

terden tegenstand, en brengen bij hun 

terugtocht op Berbera den vijaod zwa- 

re verliszen toe. 

Volgens het Italiaansche persbureau 

Stefani is bet Britsche slagschip ,,Ro- 

yal op de reede van 

Berbera voor anker gegaan. 

Souvereiga” 

Italiaansche eischen ? 

New York, 18 Augustus (U. P). 

Door de ,,New York Broadcasting 

Corporation” werd een bericbt van 

den Australiscben radio-omroep, af- 

komstig uit Berlijn, opgevangen, waarin 

werd verklaard dat Ita!:& Griekeoland 

formeel heeft verzochttoe te stemmen 

in een wijziging van de Grieksch-Al 

baneesche grens, terwijl de Italiaansche 

regeering te Athene 

voorts rog verzocht zou hebben ge- 

regeerirg de 

bruk te mogen maken van bepaalde 

Grieksche vloot bases , 

de regeering te Rome de Grieksche 

regeering nog verzocht hebben Bu'ga- 

rije eea uitweg naar de Aegeiscbe 

zee toe te staan. 

tenslotte zou 

Roemenis en Hongarije. 

Rom, 19 Augustus (Reuter). Vo'gens 

een Stefani-bericht werden de Roe- 

meensch-Bulgzarscbe besprekingen he- 

denochtend bervat. 

De leider der Remeensche delegatie 
overhandigde de Hongaarsche delegatie 
een memorandum, waarin wordt aan- 
gedrongen op het beschouwen vanbet 
ethnologische principe als basis der 
bespreking, een beginsel dat oavoor- 
waardelijk de mogelijkheid erkeot van 
territoriale concessies. 

De Hongaren vroegen tijd, dit me- 
moraodum te kunnen bestudeeren, en 
de besprekingen werden tot 's avonds 
opgeschort. 

Boekarest, 19 Augustus (Rzuter). 
Naar verluidt heeft Roemeni& voorge- 
steld afstand te doeo vao vier depar- 
temerten in Trasssyl ani2, zulks io 
antwoord op den Hongaarschen eiscb, 
welke 13 departementen omvatte. 

smga 

  

Toch nog ,blitzkrieg” ? 

Londen, 18 Aug. (U. P, Ia luchtvaart- 

kringen te Londen is men van meening 

dat het feit dat de Duitscbe luchtmacbt 

het tijdens de aanvallen, die in de afge- 

loopen weken op Engeland werden 

vitgevoerd, speciaal gemunt had op de 

Britsche haveos en vliegveldeo, een 

maowijzing vormt dat Duitscbland zijo 

plannen voor een ,,Blitzkrieg” tegen 

Engeland nog riet heeftlaten varen en 

dat het mogelijk nog steeds de hoop 

koestert Engeland met een plotselingen, 

bliksemsnel uirgevoerden aaaval, te kuo- 

ben oveweldigen, 
Gezaghebbende waarnemers wijzen 

crop dat ondanks de gedane aankon- 

diging omtrent een tegen Engeland in 

te stellen ,,totale blokkade”, als een 

aanwijzing dat Duitschland thans reke- 

ning houdt met een langgerekten oorlog, 

het een feit is dat de geconcentreerde 

Duitsche lucbtaanvalleo gericht zijo cp 

punten, waar naar alle waarschiinlijk- 

FEUILLETON 
SPAANSCHE DUKATONS 

(Spanish Doubloors) 

Uit het Engelsch 

Camilla Kenyon 

  

  

2) 
Edocb- de neef en nicht plus hua 

fatsoenlijkheid 

soort, terwijl men, om tante Jine in 

ziju van bet passieve 

't rechte spoor te bouden, van het 

onvermoeibare actieve soort moet zijo. 

Eo z00 werd ik voor mija lakschbeid 

gestraf door de bom midden in mija 

gelukzalige stemming. 

Ik lag juist lui uitgestrekt in mija 

hangmat genoeglijk heen en weer te 

schommelen, 

bracht. Juist toen ze met de gewone 

toen Bess me de post   
beid de Britsche tegeostand aan een 

Duitsche landings-pogiog het grootst 
zal zijo, 

Waarnemers uit Londensche lucht- 
vaart-kringer, hebben opgemerkt dat 

Vliegtuig- en ammunitiefabrieken en 

andere doelwitteo, wier veroietiging de 

tegenstand, die Eogeland in een lang- 

durigen oorlog kan bieden, zou ver- 

zwakken, tot dusverre in groote mate 

ziju ootkomes aan de aandacht van bet 

nLuftwaffe." Zij zija geneigd de Duit- 
sche luchtaanvallen, die in de afgeloopen 

weken hebben plaatsgehad, als een 

voorspel te b:schouwen voor het inzet- 

ten van andere Duitsche strijdkrachten: 

Oadertusschen waarschuwen deze 

waarnemers de Britten, ongeacht welke 

veranderingen in de Duitsche plannen 

mogelijk zija ontstaan door den uitslag 

van dejongste luchtgevechter, zichzelf 

riet de weelde te veroorloven hun bou- 
ding te baseeren op valsch vertrouwen. 

Ia zeer gezaghebbende 
kriogen verklaart men met radruk dat, 

luchtvaart- 

inspectie van mijo brieveo wilde be- 

givnen hoorden we plotseling een he- 

vig krijgsgescbreerw van de baby, 

die voorbarige oefeningen io 't trap- 
loopen aan 't bouden was, met 't ge- 

volj, dat Bess, z00 vlug als haar om- 

vang bet toeliet, te hulp schoot. Zoo- 

der eenig vermoeden, 
boven 't hoofd bing, legde ik deo brief 

vaa tante Jane op zij als 'p tractatie 

voor 't allerlaatst en las vlug de drie 

of vier andere door. Eigenlijk moest 

ik er bliji om zijo, dat de rust, die 

z00 spoedig en op zulk een hardhan- 

dige manier verstoord zou worden 

door die onopzetteliike handeiwijze 

nog een korte pooze verlengd werd. 

Naderhand, bij 't overdenken van die 
merkwaardige oogenblikken schoot bet 

me als iets ongerijmds te binoen, dat 

ik vier bladzijdjas kletspraat over het 

bal bij de Partersonvs met een soort 
onscbu'dig genoegen had doorgelezen. 

van wat me 

alhoewel wordt toegegeven dat desuc- 

cessen van de Briteche luchtmacbt den 
meest optimistische verwachtingen vele 

malen hebben overtroffen, de oorlog 

in de lucht nog niet door Engeland 

is gewonnen, 

Duitschland bouwt nieuwe vliegtui- 

gen aan ineen tempo van minstens 60 

stuks per dag, waarmede de geleden 

verliezeo worden aangevuld, Boveodien 

doet de meedoogenlooze werkwijze van 

de Duitsche leiders vermoeden dat de 

Duitsche luchtaanvallen op Eogeland 

steeds meeria kracht zullen toenemen. 

Na afloop van de eerste weken van 

den ,,Blitzkrieg” in de lucht, heeft men 

in Britsche luchtvaartkringeo een groo- 

ter vertrouwen gekregen in den uitein- 

delijken uitslag vas den luchtoorlog dan 

ooit tevoren het geval was. Men wijst 

terwijl 

Duitschland zich speciaal heeft toegelegd 

op de vervaardiging vauv evorme aan- 

tallen vliegtuigen, de superioriteit van 

het Britsche toeste!, gepaard gaande aan 

een betere opleiding van de viiegers, op 

het eindresultaat invloed moet hebbeo, 

er in deze kringen op dat, 

Nu de nacbten langer worden, bebben 

de Britsche bommenwerpers hun actie- 

radius voor het uitvoereo van aanvallen 

op Duitschland, de door Dui:schland 

op bet Buropeesche 

gebieden en Italit reeds uirgebreid tot 

ongeveer 880 km. Nu het rajaar nadert, 

Britscbe 

vastelaod bezette 

kunnen de aanvalien van de 

bommenwerpers zich over een nog eec 

grooter gebied uitstrekken en kunnen 

geheel Duitschland, alie industrie-ge- 

bicden van Italig en gedeelten van Polen 

worden aangevalien. 

ea 

Het Nederlandsche 
legioen. 

De indienstneming der jongeren 
in Engeland, 

L ndeo, 18 Aug. (Aneta). Voor hen, 

die op 20 dezer in Nederlandschen 

militairen dienst treden, was Zaterdag 

ineen Londensch theater een afscheids- 

avond georganiseerd door bet Nether- 

lands Emergercy Committee en het co- 

mit€ voor bet welzija van Nederlandsche 

strijders. 

De heer van Lidt de Jeude sprak 

de recruten toe, hij zeide, dat hoewel 

bet Nederlandsche legioen niet groot 

is, de ledzn bezield zija van bet ver- 

langen om een offer voor bet vader- 

land te brengen 

De volgende spreker, de heer Al- 

barda, zeide, dat veel in het vaderland 

is vernietigd, waar wat gegroeid is in 

de barten van de helden kan niet 

wordeo verrietigd, Evevals het Engel- 

sche volk is het Nederlandsc e volk 

onverbiddellijk in het verzet wanneer 

groote dingen op bet spel staan, zooals 

eerbied voor de overtuiging van de 

gewetensvrijheid. 
Het Nederlandsche volk zit de vrij- 

heid in het bloed. 

het Nederlandsche legioen zouden, met 

De jongelui van 

de vrijheid voor oogen, weten, waar- 

voor zij z0uden strijder, namelijk voor 

vrij Nederland en vrij Esgeland. 

K.ode'ijk en ten langen leste was 

de brief van tante Jane aan de beurt. 

Met een van mijn baarspelden ritste 

ik de envelopp2 opeo en haalde den 

brief er uit.... een brief van een 

Zijdjz of twaalf, maar dat was vniets 

bijzonders, tante Jane beeft altijd veel 

te bewerer. Zooals ze zelf zegt, zij is 

een van die persooplijkheden, die hun 

gevoelens door middel van pen en 

iokt vrijelijk kunnen uiten, maar wier 

geest z'ch als een egel bij de nadering 

van den vijand, tot een bal ineenrolt 

en al zijn pennen op zet, als er een 

toehoorder in de buurt is, 

Maar ondaoks mijn ondervindiog van 
jarsn kwam er toch een licht gevoel 

van verbazing bij me op, toen ik den 
brief openvouwde-en hem even door- 
keek. Zooals dit epistel geschreveo 
was, 100 gtoot, 100 woest, zoo door- 

spekt met enkelvoudige en dubbele 

critische   onderstrepingen, was 'tzelfs voor tante   

De avond "werd opgeluisterd met 
voordrachten, cabaretoummers eo mu- 

ziek door de Nederlandscbe artisteo 

onder de recruten. 

Een juist gecomponeerd legioenlied 

werd gezongen. De dansband van de 

R,A.P. speelde jazz-vummers. 

Pa 

Hitlers voorspelling 
De historische dag van 15 Aug. 

Londen, 16 Aug. (L. E. F.): De 15-de 

Aug. de dag waarop Hitler na zija 

grootste ambitie te hebben verwezen- 

lijkt zija triomf had moeten vieren met 

cen plechtigen iotocht in Londen be- 

haalde de Royal Air Forcz—z00als teeds 

werd gemeld—een eclatante overwin- 

niog op het Duitsche Luftwaffe. 

Deze 15-de Augustus, die—naar de 

Dvitschers beloofden —een h istorische 

beteekenis zou krijgen in de geschiede- 

nis van Europa heeft deze ook gekregen, 

doch niet op de wijze als de Duitsche 

propaganda zich dit had voorgesteld. 

Bc werden 144 Duitsche vliegtuigeo ver- 

nietigd. 

De hakenkruisvlag zou wapperen op 

het Buck'njham Palace. 

De Duitsche tro:pen zouden door de 

straten van Londen defileeren, doch de 

cenige Duitschers, die meo zag waren 

de ta'rijke Du tsche vliegers, die gevan- 

geo waren genomen en die naar gevan- 

genkampen werden overgebracht. 

Io p'aats van Duitsche taoks zag de 

bevolking van de Eagelsche kustdis- 

tricten de rookende wrakkeo van Mes- 

serscbmitts ea Dorniers, die omlaag 

waren geschoten. 

Io plaats van dat de beruchte Duit- 

.sche kliek de triomf van Hitler 15 Aug. 

toejuichte boorde men het muziekcorps 

van de Life Guards, dat om 12 uur 

op het Trafalgar Saware speelde ten 

gehoore van eeo vreedzaam publiek. 

Het reclamebiljet van een kranten- 

verkooper op denhoek van een straat 

vatten de situatie als volgt samen: 

»Heden, den 15.den Aug. is er nog 

steeds maar een Hitler te Londen, n.!. 

die bij , Madame Tussaud”, (Naar men 

weet is Madame Tussaud een beroemd 
wasseo beeldenspel te Londen). 

Een duidelijke en veelzeggende 

nota. 

Washington, 18 Aug. (Unjted Pr.) 
Het State Department onthulde, dat de 

Vereenigde Staten in eea ia krachtige 

bewoordingen gestelde nota, Duitsch- 

land formeel in kennis steldea van bet 
feit, dat zij ,verwachten", dat het Ame- 

tikaanscbe legertransportschip ,,Ameri- 

can Legion" dat van Petsamo op weg 

is paar de Vereenigde Staten met 897 

vluchtelingen aan boord, niet door de 

Duitsche strijdkrachten zal worden ge- 

molesteerd, 

Joegoslavit. 

Engeisch consul uit Joego- 

siavit gezet. 

Rome, 18 Augustus (Reuter). Vol- 

gens den correspondent in Belgrado 

vaa het officieele Italiaansche pers- 

agentschap werden Ralph Parker, die 

genoemd wordt Engelsch Consul in 

Skopljz (Joegoslavi2), Tererce, Ather- 

Correspondent de ,,Daily 

Mail” in Belgrado ea de Zwitsersche 

journalist Rudolph Singer uit Joego- 

slavia verwijderd wegeos ,,het versprei- 

den van nieuws over Albani8, dat erop 

berekend was de betrekkingen tusschen 

Rome en Belgrado te verstoren.” 

Londen, 18 Augustus (Reuter). Reu- 

ter's diplomatieke correspoodent ver- 

nam uit gezaghebbende kringen, dat 

in Londen geen bevestiging werd oat- 

vangzn over de uitzetting uit Joego- 

slavi& vav Ralph Parker. 
sinus 

too, van 

  

OLYMPIA 
Schrijfmachines 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. 

  

  

LEESBIBLIOTHEEK 
  

De abonnementsgelden bedragen : 
1,— per maand voor 6€n boek 

f 1,75 per maand voor twee boeken tegelijk 
f 2,50 per maand voor drie boeken tegelijk 

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

30 boeken voor 
gulden. 
Wordt lid van 

DJABA 
—  LEESPEZELSCHAP -—- LEESBIBLIOTHEEK 

dan betaalt U 
toch niet meer dan &&n 

FTA KO 

Ked. Snelpers Drukkerii. 

  

Jane, wier emoroveel niveau nogal 

cens door allerlei storingeo in bewe- 

ging werd gebracht, iets buitenge- 

woons. Wie weet, was er dezen keer 

werkelijk een dominee of 

een zendeling... 

Twintig minuten later kwam ik met 
het gevoel alsof het heelal zen ronde- 

dans om me uitvperde, de kamer van 

Bess binneo. 

»Sssst!" zeide ze, 
asjeblieft niet wakker.” 

»AI z0u ik tien babies wakker ma- 

ken”, fiuisterde ik ziedend terug, ,een 

spoorwegboekje moet ik hebben, Ik 

moet weten, wanneer ik naar stad te- 
rug moet, om de eerste de beste boot 

paar 't Pavamakasaal te pakkeo te 
krijgen.” 

Beo kwartier later, toen de baby 
wat bedaard was, en ik naast een 
open koffer met een berg goed voor 
me op den grond zat, legde ik Besa 

misschien 

»maak baby 

  

  

het geval uit. 't Viel me niet makkz- 

ljk: niet, omdat Bess moceilijk van 

begrip of z00 iets is, maar omdat bet 

idee: taote Jane aan 't hoofd van een 

expeditie aan 't schatgraven op heteen 

of ander obscuur eilandje in den 

Atlantischen Oceaan, het best gebalan- 

ceerde intellect een oogenblik uit zij3 

evenwicht brengt. En toch, dat was 

de kei-harde term, dien ik na veel 

zoeken uit den dikken bolster, bestaan- 

de uit veel inkt en veel mooie woor- 

deo, te voorschija baalde. Tante Jane 

was in gezelschap een zekere 

Violet Higglesby Browne, die ze in 

haar brief als een van de Siameesche 

tweelingen of de koningia van Sheba 
of z00 iets dergelijks ter sprake bracht, 

overtuigd als ze scheen te zijn, dat 

iedereen dit wondermensch zo0u kenuen, 
aan 't z0eken naar een verborgen scbat. 

van 

Wordt vervolgd. 
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