
— KEDIRISCHE COURANT 
    

  

     

  

DRUK- EN U. TT GAVE 
KEDIRI - SNELPERS 

Algemeen Leider J. D, L. v. WAARDENBURG 
  

REDACTIE- EN ADMINISTRATIE 
TELEFOON No. 83. 

ABONNEMENT 1 1.50 PER KWARTAAL, 
BIJ VOORVITBETALING, 

311 

  
  

STADSNIEUWS 

  

TUBERCULOSE - BESTRIJDING 
SC. V.T) 

Levertraan, mits met hoog en gecor- 

troleerd vitamine-gehalre, is een mach- 

tig middel om t. b.c. te voorkomen en 

om de overige behandelingsmethoden 

te ondersteunen. 

  

an MAN 

Reg. Raads-vergadering. 

Op Viijdag dd. 30 Juni j.'. 
v.m. heeft de Reg. Raad alhier in haar 

te Ou. 

vergaderzaal haar 3de vergadering gc- 

houden. 

Aanwezig waren 13 Inh.—, 4 Europ. 

en 2 Chineesche leden. 

Nadat de voorzitter, deheer R.T.A. 

Danoediningrat de aavwezigea voor 

bunne komst daokte, heette hij den heer 

J. Geul, adm. van de sf. Meritjan wel- 

kom als nieuw lid, dat op 15 Mrt. '39 

door den Gouverneur van Oost-Java 

is benoemd. 

Daarna sptak de voorzitter over de 

Ambachtsleergang te Paree, dat ze on- 

danks de tegenwerpingen van den Raad 

vanwege de te hooge kosten, een Eu- 

ropeesch hoofii zal krijger? waarbij Ye 

regeering de tekorten hiervoor za! dek- 

ken. 

Het Coil. van Gecommiteerden heeft 

voor de bestrijding der volksziekten een 

mantri verpleger benoemd. 

Verder wijdde de voorzitter uit over 

de bijdrage voor de a. s. blijde gebcur- 

tenis. Hij stelde xoor, om een bedrag 

vaa minstens f 250.— opzij de zett2o, 

welk voorstel door den Raad werd goed- 
gekeurd. " 

Daarna begorPhij met de behandeling 

Puot 1, 

vaststeling van de rekening van het 

Bedrijfsfonds der Inh. Gemeest cred. 

instellingen voor bet Reg. Kediri over 

het dienstjaar 1938 werd ic haar geheel 

goedgekeurd. 

Bij bet volgende punt, 

vaststelling van de contrOlekosten voor 

de Ind. Gemeentecred. instellingeo in 

het Reg. Kediri over het dienstjaar '39 

maakte de heer Partatmo de opmerking. 

dat de kosten te hoog warea H- 68'/5 

van de opbrengst van de loemboengs. 

Hierop antwoordde de Heer Hermaos, 

dat de onkosten niet meer op de omzet 

van de agenda. voorstel tot 

voorstel tot 

van de loemboengs en banken werden 

gebasseerd zooals in 1938, maar op de 

aantal dagen en tijd, die noodig is voor 

de controle verder verklaarde hij, dat 

hj de onkosten uitgedrukt in procen- 

ten niet bij de hand hgd. Over eenige 

dagen hoopte bij hiermee klaar te zijo. 

Betreffende het reguest van den beer Oei 

Poo Lay: stelde de beer Tjiptoprawiro 
voor, om hem vermindering van het 
verschuldigde bedraf te verleenen, 
waarop de Raad afwijzend heeft be- 
scbikt. . 

De hernieuwde vaststelling van de 
tarieven van de: Reg. pasanggrahan te 
Besoeki werd aangenomen.   

De beer Hildering vroeg, of het niet 

mogelijk is, Besoeki telefonisch te ver- 

binden met de stad. Hizrop gaf de 

voorzitter antwoord dat hij bieromtreot 

het hoofd van de telef, dienst heeft 

gevraagd doch dat de kosten in ver- 

gelijking met de opbrengst van de pa- 

sanggraban veel te boog zija dan dat 

ze cen abonnement op de teif. kunnen 

Maar hij zal nog eeus pro- 
beeren, of hbij niet samen kan werken 

nemen. 

met eenige inwoncrs van Besoeki, die 

ook cen telefonische verbindinn met 
de stad noodig hebben. Punten 5,6 en 

T werden bamerpunten 

Bij voozstel no. 7, voorstel tot her- 

nieuwde vaststelling van de begroo- 

tingsrekening 1997, verklaarde de voor- 

  

zitter, dat de Raad sen aanmerking 

yan het Coll. van G:dep. hseft gekregen 

over deibegrobting van 1997, dat er 
kort was van f 28000.— 

Na cen mosilijke lui 

boeken, dis 4 maand 

zijn alle uitgaven gevonden op f 6.85 

een te 
    ag van de 

    

2ft geduurd 

pa. Hj hocpre, dat de 

bezwaar zou hebben, deze 

Raad geen 
vaststelling 

gord te keurenj wat dan cok gsbeurde, 

Alle andere puuten werden zonder 
Wijzigingen goedgeksurd. Bij de rond- 
vraag vroeg de heer Socpandji, waarom 
in der laatsten tijd op Paree geen ver- 

koop van kippen meer plaats viodts 

waarom verkoopers, die een maand- 

aboonement hebben genomen, toch een 
avondkaart mosten betalen. 

Ook beef: hij gesproken over wor- 

keraars, die ihans niet op de passar 

de betalingen van bun schuldenaars 

mogen eischen, en dat hij hen nog 

vaak in depassar heeft geziev, hoewel 

bij erkende, dat het moeilijk is, om 
proces-verbaal te makea. Hij 

hoopte, dat hicrop voortaan strerger 

hiervan 

zal worden gelet, of aoders, dat de 
woekeraars net als toen bij het bip- 

nentreden van de passar f O,10 moeten 

betalen. 

De heer van de Kam antwoordde 
over de kippsvkwestie, dat hij de ei- 

genlijke oorzaak biervan niet wist, 

maar dat vermoedelijk de reden is, dar 
d: kippeo aan huis worden verkocht 
Maar bij zal 

en daarnade Raad rapport u' 

Over 
dar de 
voeren, 

het nader onderzosken 

  

rengen. 

d: workeraars verklaarde hij, 

verordening mosilijk is uit te 

indizo bij gsea medewerking 
van de verkoopers krijut. 

aan de orde 

ring om Il uur gesloten. 

Nict: meer 

zijode werd de vergade- 

' Verantwoordingen. 
Van de stadsgemeente kreeg de Moeb. 

ia Jusi" f 50.—, van Asib f 76,80 en 
van veschillende bijdragen f 4,60. Te- 

zamen f 131,91. 
D2 uitgaven van de maand bedroegen 

f 131,35. 

Voordeelig saldo f 0,50 

Voor de bedelaarskolouie kreeg de 

Moeb. f 25,— terwijl de uitgaven evea- 

veel bedroegen. 

In de maand April heefr de Pink- 

sterzending binnengekregen: f 34,58, 
in Mei f 31,01 enin Juni f 25,20, ter- 

wijl de uitgaven respectievelijk f 50,—, 

f 41,60 en f 47.—, zoodat in de maan- 
den April, Mei en Juni tekorten 

zijn van f 15,42, f 20,59 en f 21,80, 

R.K. Pastorie. 

In de 3 maanden zija voor de Pas- 

torie £ 88.82, f 86.54. en f 73.29, bio-   

—KDVERTENTIE- EN NIEUWSBLAD | 
VOOR DE RESIDENTIE KEDIRI. 

  

VERSCHIJNT 
DINSDAG EN VRIJDAG 

AGENTEN 

nengekomen tegen uitgaven van f 94.50, 

f 83.50 en f 80.— 
De totale inkomsten bedragen dus 

f 248.56, aan nog 

f 12.50 bij, terwijl de totale uitgaven 

f 258.— bedrageo. 

N. V. Kediri Stoomtram Mij. 

Da opbrengst bedroeg over: 

losse giften komt 

Juni 1939 £ 26200,— 
(voorl. opgave). 

Juni 1938 | 22606.— 
(defin. » 

Sinds 1 Jan. '39 £ 103153. 
(voorl. —,). 

Hetzelfde tijdvak '38 f 104017. — 
(defin. -. ds 

Gemeente - subsidies. 
De poseen, die uit de Gmeetebe- 

grooting van 1939 zija getrokken, 
voor de subsidies van de instellirng:n 

zija als volgt: 

£ 6-00.— voor Armenzorg 
Kinder- Vac-Kolonie ,, 500.— 
S.C.V.T, afd. Kedici ... 500.— 

Blindeninstituut 

Bandoeng » 50.— 

Antiwozkervereenigirg,, 50.— 

Wegenvereeniging 
Bandoeng ». 50.— 

Ver. voor Locale Be- 
langen te Semarang , 50.— 

Alles tezamen 

van f 7200. 

tot een totaal bedraj 

Benoeming Zoutregie. 

De heer H, J. M. Vodegel, beheerder 

2: kiasse bij de Opivm 

alhier, is benoewd tot 

klasse bij den dierst. 

B. O. S. 

Naar wij vernemer, bedraagt de net- 

- en Zoutregie 

beheerder le 

  

to-opbrengst van de op 17 Juai in de 

soc:gteit Brantas op initiatief van den 

Bond van Oud-Sivurtjes gehouden feest- 
avond f 165,20. D't bedrag komt geheel 

ten goede aan de inrichtiogen van Pa 

van der Steur. 

Soocieteit Brantas. 
Het program Soos Brantas 

voor de maand Juli 1939 luidt: 

6 Jul: 39 Ked. Kunstkrivg Rk Boer- 

sema 
Ho'. en Inter. L-vensliede- 

van 

ren onder begeleidirg van 

Henk van Hattum. 

Aauvang Guurr.m. 

12 Ju'i '39 Kinderbioscoop. 

Aanvang 6 uur ».m. 

1/23 Juli'39 Ked, Kunstkriog Ter- 

toossrelling van Indische 

Schilderijen. 

27 Juli "39 Maasdelijksche Bridge- 
drive, 

Aarvang 7.30 uur o.m. 

Schoolnieuws. 

Van de leerlisgen van de Neutrale 

Mulo alhier, die aan de ex1mens heb- 
zija er 9 geslaagd. 

Geslaagd voor cindexamen : Kardana. 
ben deelgenomen, 

Geslsagd voor toelating 3de klasse : 
Rahajoe, Soetjipto en Moerman. 

Geslaagd voor toelating 2de klasse : 
Parikesit, Soedjipto, Soewardi, Hasmedi 

en Woerjan 

Jl B. 
We vernemen, dat de Jong Islamie- 

ten Bond afd. Kediri op Zondagmor- 
gen 9 Juli a.s. in bet B. P. K. gebouw 

IN HOLLAND 
PUBLICITEITSKANTOOR ,GLO BE" 

DINSDAG 4 JULI 1939 

    

ADVER TENTIE TARIEF 
GEWONE ADVERTENTIE: 

1 maal pl. ! 0.25 per regel. 2 maal pl. f 0.20 per rege, 
4 maal plaatsen f 0.15 per regel. 

2.9. klsine aankondigingen f 1.— per piaatsing. 

  

   

   
Un, 

hulp inroept 
en dan werkt hij 
snel en nauwgezet 
en bijzonder heillaam 

Abonnements advertentis gereduceerd tariet. 

LOSSE ADVERTENTIEN BIJ VOORUITBETALING. 

me 

22e Jaargang 

de kleine stille werker... 
wacht geduldig in zijn 

“25 buisje tot Yg 

      

    

    

  

cen ledenvergadering zal bouden, aar- | 

vangende te 9 u. v. m. 

Agenda: 
1. aan vulling bestuursleden (penning- 

meester, commissaris). 

2. besprekiog sport, pentjak, korfba!, 

zwemmen. 
3. veckiezing afdeelingsadviseur, 

4. bespreking godsdienstcursus en 

debattingsclub. 

5, id. a. 8. excursie. 
6. id. viering 3de lustrum der 

J-I B. Januari 1940). 

T. lezing over: ,To the Wo'ld 
Young Men's Islamic Association 

8. roadviaag. 

14de Congres N. O. te 

Magelang. 

Zaterdag j.l. zijn 7 afgevaardigden 

van de Nadhatoei-Ociama afd. Kediri 

K.H. Mz 0ef, K.H Munaf, 

R. Soepandj, H. Affandi en noy een 

paar anderen, naar Magelang vertrok- 

de heeren : 

ken, uitgeleide gedaan door vele moesli- 

mins en hun troep: Banoe, om huo 

14e congres bij te wonen. 

De 2 eestgenoemde vertegeowoor- 

digden de godsdienstige zaak terwijl de 

2 andere werden afgevaardigd io het 

belang van de vereeniging. 

  

WERELI 

bekend billijk. 

Tel. 

J.G.W. DEKKERS — KED 

den Wel Ed. Heer. 
Poerwoasri, van 
cen Ford tuinauto '29. 

Zoo noodiy zal de Vendutie 

Overtroffeo   
NIEUWS 

beter te hooren 

met 

Philips Trocadero 
het eenige Radiotoestel 

met 

BANDSPREIDING. 
  

  

Wij nemen Uw oude Radio voor den hoogsten 

prijsinen zijn onze afbetalings condities 

100”/, Service, 

»LYRA oo Kediri 
70. 

VENDU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS. 
IRI — Telefoon 250. 

Donderdag 6 Juli 1939 v.m. 9 uur Vendurie van den inboedel van 
AW.L. de Wetstein Pfister, op de suskerfabriek 
een antieken inboedel & een Lipp piano, en 

'savonds worden voortgezet. 

Woensdag 19 Juli 1939. Mooie Commissie Vendutie in het locsal 

Hoofistraat 24 Kediri vao Keurig meubilair en een Ford '29 touring. 

D- Heer Th. Worster Ngandjoek schreef mij: 

»Dz opbrengst mijner venauue beeft mijo stowiste verwacbtingen ver    
     



  

  

    

met RAY CARRIGAN — HOOT GIBSON 

ceft in deze groote film avontuur op avontuur 
U be 
2n, waarbij men van begin tot 

! KOM sensatie 

Het geheim van 
e.v.a, sterren, 

eind in de alleruiterste spanning zit. 

T en ZIET hei le gedeelte van deze buitengewone film. 

RICHE THEATER — 
p 

e Painted Stallion” 
bet geviekte paard) 

in een machtige heldendicht van bet Wilde 
ledere meter film, nieuwe actie... 

  

Donderdag 6 t/m Zaterdag 8 Juli 

SONORA nisuwste DANIELLE DARRIEUX film Sch'ager 

.Auelle droi 

  

met ber beroemde Fransche 

Fea oerdoile Comedie, die 

U zult tevers genietea van het goede spel van deze begaafde 

deze mooie film order geen voorwaarde te missen. 

| RK.O. Radio groote avonturerfilm 23 h 

j Westen 

filmpaar 

.. 

e de Gosse" acer dewan) 
DANIELLE DARRIEUX en ALBERT PREJEAN. 

U zal doen !achen en U verrassen met haar verrukkelijke zang. 
artisten. Wij raden een ieder aan, 

    

Volgende Week: Tr HE GREAT WALTZ2” 

  

MAXIM THEATER 
    

  

itterende filmschlager Metr 

-Judge » sterreo: L 

   

yerbaai. U zu't geni2 

Ben dolamusante 

deze pracbi-film Res 

Hardy's Children 
EWIS STONE — MICKEY ROONEY e.a. 

  

Comedie-romarc2 met go2 

  

  & van deze frissche prettige fi 

Vrijdag 7 t/m Zondag 9 Juli 

Warser Bros schitterende Superproductie 

Mist dit niet ! - 

de muziek — zang en dans. 

Lrveert Uw avond voor ,Foois for Scandal” op alle plaatseo, stampvolle zalen | 

Woensdag 5 en Donderdag 6 Juli 

66 (De Kinderen van 
Rechter Hardy) 

Ben zeer i teressante film met een goed 
! Komt en Oordeelt! 

Scandal" (Een groot Schandaal. 

wet CARGPE LOMBARD e» FERNAND GRAVET in de hoofdrollen. 

in 

- 

Ziet het nicuweste love-team 

  

  

   

    

    

  

Sport. 
De wedstrijd tusschen @vick en 

H.C.T.N.H. op bet K akveld op 

Zoodagm jul. Kindigde in een 

4-0 overwioning voor H.C.T N.H. 

Die tu a Perslands en Doho op 

het Dohoveld op Vrijdag 33 Juni ver- 

liep 3—0 voor Dobe. 

Den dasropvolgenden Zondagmid- 

dag 2—7 '39 kwam Doho tegen REO 

» Soerabaia ui. De pub'ieke be- 

Ning was matig. 

Om ies voor vijfen gaf de heer 

Rceds na 10 

  

     

   

    

doel be- 

Domo en met 

. 4-0 voor Doko. Grloei van 

blick, Want zoo'n makkelijk ver- 
vers doelpunt beeft cen ieder 

   Soerabaia 

  

         

  

z00als mon wel gedacht hecfr. Tot de 

eiden d 

Doko gebruikte 

» verdedigingstsctiek, 

zegseliik pecb, 

keeren werden schoten     

di Soerjoto verrast doch 

  

kwam de bal tegeo de lat aan. 
& bicefde stand onge- 

     

  

at Doko in Octo- 

ber of r hbaar 10 jarig be- 

staaa zal b 

Er zal een 

  

cen feest, dan komen 

     

      

    

  

sedstrijden op bet pro- 

gram denkt Dobo esa to- 

ncelopvoering te geven. Hi-rbij zal 

Doko ye plaatselijke jeugdver- 
senigingan vragen, om de opvoering 

gezameolijk te geven 

Onder g van des Heer 
W Moerabman zal Doho eenige 

wijzi op bus oud program san- 

brengen. Ia het voetbalssizoen zal 

Doho minstens 2 keer in de maacd 

wedstrijden organiseeren zoowel tegen 

bui-enstedelijke c'ubs 

worden op- 
als 

zal 

    

RICHE THEATER. 

Olfceert voor Dinsdag 4 en 
Woensdag 5 Juli "39 

Ben kei van cen Republic Picture 
  - film 

STALLION"“ 

beim van het Gevlekte Paard) 

avontur 

»THE PAINTED 

(Het gel 

  

Heteerste gedeelte 

met in de hoofdrollen : 

Ray Corrigan-!'oot Gibson-Jack 

Perrin e.v.a. 
Ds beroemde Santa Fe Trail 

op hst dork- de historische trek naar 

New Mexico, het oorspronkelijke lard 

der fabelachtige rijke Pueblo-lIndianeo, 

Corguista- 

dors - periode -hier zien we zulke 

beroemde scouts ea prairiejagers als 

Kit Carson en David Crocket in al 
op het klaokscherm berle- 

ven terwijl ze de groote volksplantin- 

gen ia het onmetelijke Zuid-Westen 

ksiden ! 

vlak na den Spaanschen 

  

hus giorie 

Avontuur op avootuur io een mach- 

tigz heidendicht van het Wilde Westen, 

waarbij men van begin tot eind in de 

  alleru'terste spaunirg zit. 

MAXIM THEATER. 

Otficert voor Woensdag 5 en 

“— Donderdag 6 Juli "39 
Metro scbitterende filmschlager 

»JUDGE HARDY'S CHILDREN“ 

(Dz Kinderen var Recbter Hardy). 

mei in de hoofdrollen: 

Lewis Stone-Mickey Rooney-Fay Hol- 
deu-Ann Rutherford e.a. sterren. 

een zeer mooie film met een goed 

verhaal: 

Wij twijfelen er niet aan of een 

ieder zal wederom gevieten van deze 

belang- 

stelling naar het vervolg van ervarin- 

der Hardy's uitkijken, 

VOLTA - THEATER. 

Olfreert voor Diosdag en Woensdag 

4-5 Jati 1939. 
United Artists” bijzonder geslaagde, 

vlotte, pikante comedie GEHEEL VER- 

VAARDIGD IN NATUURL'JKE 

KLEUREN: 

TH£ DIVORCE OF LADY X. 

(DE ECHTSCHEIDING VAN MISSX.) 

Met in de titelrol Merle Oberon en 

bijgsstaan door Laurence Olivier, 

Bionie Barnes, Ralpf Richardson, Mor- 

ton Seiton, e.v.a. bekende sterren. 

Ezn mistige nacbt in Londen-over- 

volle hotels waren voor mis ,X” geen 

bezwaar. Zij 

kamer, trok de pyama van den haar ge- 

hee! vreemden man aan-girg kalm op 

zijo bed ligges-en bij?? 

Een vrouweohater en een ondeu- 

gende jongedame, die hem nachtmer- 

frissche, prettige film eo met 

gea 

occupeerde kalm een 

ries bezorgde en zich niet aan con- 

venties stoorde. 

Dolle situaties-pikant gewaagd. Zie 

De Ondeugende Mis X”, Eeo come-   die van klasse. 

Politie nieuws. 

S.S., won. te Modjoroto doet aan 

gifte terzake diefstal van een rijwiel 

t.w.v, f15.— Bedoeld rijwiel onbeheerd 

voor de toko ,Kanto" werd geplaatst. 

Tegen M., won. te Gampengredjo 

werd p.v. opgemaakt terzake diefstal 

van cen rijwiel t.w.w. f 10.— 

Ter aanbouding ontvangen van den 

Assistent-Wedono kotta een krankzin- 

nige R., wor. te Maron. 

O. A.S., won. te Djagalan!or doet 

aangifte terzake diefstal vao een rij- 

wielband t. w.v. f 2,34. 

A., won. te Djamsaren doet aa gifte 

terzake diefstal vao een bril t. w. v. 

f4— 

Tegen S., won. te Tosloengagoeng 
werd p.v. opg3emaakt terzake dicfstal 

van een kain tw.v. #I,— Lv.v. S., 

wor. te Bandarlor. 

Tegen A., wor. te Tosareo werd p. 

V. opgemazkt terzake diefstel vae sui- 
kerriet t.w.v f 0,02 t.o.v.sf. Pesantren. 

Tegen D., won. te Bangsal werd 

P-v. opgemaakt terzake diefstal van 

suikerriet t.w.v. f 002 t.n.v. sf. Pesar- 

tren, 

Bericht ontvangen, dat de persoon 

van I. won. te Kaoeman in de kali 

Brantas is verdronken. Naar bet lijk 

werd gedregd, doch tot heden geen 

resultaat, 

Door de pol. werd aangeboden de 
parsoon van M, won. te Singonegaran 
terzake diefstal van cen ledereo tascht 
tLw.v. f 2,20 c.o.v, R. S., won. te Singo- 

negaran, 

  

Mutatie's Jav, Bank. 

De Heer A. PRAASTERINK, Di- 
recteur, cerste plaatsvervangeod Presi- 

dent, wien op verzoek met ingarg van 

1 Juli 1939 bj Gouvernements Besluit 

No. le dedato 22 April 1939 eervol 

ontslag werd verleend, beeft zijo functie 

neergelegd. 

Bij bovenbedoeld Besluit werd met 

ingang van | Juli 1939 voor den tijd 
van vijf jaren herbenoemd tot President 

van De Javasche Back de Heer Mr. 

G.G. VAN BUTTINGHA W.CHER3. 

Byj hetzelfde Besluit werden met 

ingang van 1 Juli 1939 voor den tijd 

van vijf jaren benoemd: 

tot Directeur, eersten plaatsvervangeod 

President van De Javasche Bank de   Heer J.C. VAN WAVEREN tot dusver 

17811 

( 22783 

Directeur, tweede 

President : 

plaatsvervangeod 

tot Directeur, tweedeo plaatsvervangend 

President van De Javasche Baok de 

Heer Dr. R. E. SMITS, to: dusver 

Chef van de Economisch - Statistische 

Afdeeling : 

welke Heeren heden hun fuoctie heb- 
beo aanvaard. 

  

De groote loterij. 
  

Wjij laten hieronder volgen de 

volledige trekkingslijst : 

f 75.000 — 15656. 

f 15.000 — 36588. 

f 5.000 — 32055, 22946. 

20 a f 1.000.— 

30815 35815 32364 
37483 25066 34305 

14140 10812 20270 

31466 44700 13455 

50 a f 500.-— 

21825 25170 35239 
21191 44701 33021 

28596 14926 25595 

26886 168797 40371 
10347 16939 26633 
19087 10990 13454 

21754 24442 11430 

32616 12841 30610 

23132 14365 41279 

15555 15600 35523. 

300 

32890 

19469 
20200 

31033 
12157 
38565 
26000 

2382 
22500 
37740 

38480 
17045 

23443 
32039 

21300 

30230 

28892 

34231 

26682 

44810 
20090 

12495 

29168 
36361 

21900 

13783. 

35073 
41366 

32438 

38461 

37346 
11861 

35995 

40610 

38077 

11808 

24684 

10481 

40226 
14976 

12391 

43558 
30151 

28710 

a f 100.—. 

15260 31734 

17568 27801 
28107 36310 

12406 40251 
12730 28749 
10822 40879 
32408 17701 

20403 40733 

20684 43457 
23384 39041 

28589 27198 
11439 13245 

21335 19062 
22209 43667 

25940 26674 

35809 28325 

12462 25459 

30435 20795 

24386 43155 

20604 

42820 
25732 

28340 
42834 
30335 
16336 

16595 

14376 
16253 

25971 
42973 

31742 
29378 

24141 

17715 

43351 

22973 

22762 

42998 

36055 
19046 

26600 
35529 
23518 
19489 

36166 
16236 
33263 

27195 
21250 

43609 
32590 

25536 

19649 

18041 

11915 
27114 

18682 

40922 
31134 

23514 

17277 

37700 
16666 

20267 

10713 

36169 
40710 

12344 
25607 

32263 

36499 
17067 

41822 
21051 

44331 

17780 

35397 

15898 

38644 

37590 

22067 

38204 

25579 

39723 
38376 

11353 

16575 
25886 

15331 

21283 

25422 

36061 

13907 

31613 
40442 
14114 

  39472 32907 41815 44383 34882 

18300 

32572 

28442 

34112 

21342 

33036 
39614 

32220 

30650 

13745 
30620 

21661 
29345 

27781 

43428 
28927 
36382 
37337 
28436 

43113 

38510 

40046 

28121 

43677 

22300 

13076 

39797 

33168 
35445 

39499 

33917 
10512 
16957 

10545 
21471 

12268 

36442 

30624 
37782 
17163 

10725 

44443 

32511 
10426 

31444 

17181 

26696 

23329 

3 28552 

38132 
16194 

39687 
35502 

13048 

39043 
20581 

31020 
42200 
22725 

15152 

44245 

25492 

12147 

44804 

28190 

44105 

18459 

15247 
35468 

35961 

43383 
31154 

42649 
15184 

35822 

10571 

37693 

11004 

23986 
13014 

en 

e 
42053 

26510 
15533 

20011 

39955 

30403 
11158 

37476 

26624 

31555 
16498 

42253 
15175 

10823 

31701 
32053 

23981 
39375 
18651 

36709 
36360 

26954 

15078 

13068 

42842 

27117 

37071 

34450 
35862 

10415 

20393 
33679 

11283 

20828 

35600 

32666 

33122 

16574 
22670 
12112 

Ind. 

15347 
13127 
26877 
33853 
15165 
37029 
43764 
24158 
34826 
26603 
13683 
37188 
41731 
40612 
42261 
17087 
34123 
29849 
44005 
39115 
31464 
33960 
30058 
15964 
13576 
25388 
31327 
11465 
15843 
19675 
11169 
40842 
41324 
27075 
22148 
21267 
44607 
13266 
42841, 
2731 
Cet. 
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In voorraad — 
kinderboeken 

Modebladen 

N.V. Ked. Snelpersdrukkerij 
Aloon-Aloonstraat Tel. No. 83. 

PA 

RADIO LU) 
Radio - Techniseh - Bureau — 

Hoofdstraat 41 

Telefoon No. 60 

KEDIRI 
  

  

        
adres voor Service. Het betere 

  

NIEUWE ZEN 
   

en 

ING: 
ERRES Wisselstrodm 

Rimboe Radio:toestellen. 

Crosley Shelvador-koelkast. 

P.H, Armaturen, 

Staande lamp. 

Zwaar Verchroomd. 
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MULOWEG / MADJENANG 

Telefoon Ked. No. 225 1 

    

  
  

    

  

   

  

Kediri en Paree en   Levert versche volle meik. 

Prima kwaliteit, 

de 

aa 

Leverancier van de groote ziekenhuizen te 

meeste Doctoren 

ter plaatse. 

Beleefd aanbevelend 

L. H, SCHRAUWEN. 

BOERDERIJEN ..SC(HRAUWEN” 
WATES 

PERCEEL-PAKISSADJ 
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a
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De Regeeringscrisis. 

DR. COLIJN BERAADSLAAGT. 

Afwachten de Boodschap. 

STEMMEN UIT DE PERS. 
» Vernomen wordt dat, ofschoon dr. 
Coliju Zaterdag diverse besprekingen 
heeft gevoerd, o.m, met ex-minister 
van Lidth de Jeude en mr. dr. Koolen 
(lid van dea Raad van State), kan nog 
geenerlei conclussie worden getrokken, 

Naar van zeer bevoegde zijde werd 
vernomen, kunnen dienaangsande geen 
Concrete gegevens worden verwacht 
voor bet midden van deze week. 

Geen enge basis meer 

De ,,Telegraaf" is van oordeel: 
»la deze mocilijke tijden behoort 

een land niet geregeerd te worden 
door een ministerie, dat op zulk een 
enge basis gevormd is als het huidige. 
Den uitslag der Kamerverkiezingen 
heeft men geweld aangedaan door 
daaruit een overwinning van de oude 
kerkcoalitie te fabriceeren." 

Het blad wijst er verder op, dat 
thaos de parate defensie de eerste aan- 
dacht moet vragen. Op dit oogenblik, 
dat de geheele wereid in spanning ver- 
keert over bet verloop van de buiten- 
lansche gebeurtenisser, moet in Nedez- 
land niet gedebatteerd worden over 
het uitgeven van meerdere of mindere 
millioeneo ter bestrijding vao de werk- 
loosheid. 

Dit oogenblik eischt een spoedige 

op!ossing. 

De uiteindelijke oplossing. 
»Het Vaderland” meent : 
»Als seen uiteindelijke oplossing zou 

cen kabinet met sterke, niet-politieke 
figuren tegenover een eigenlijk on- 
machtige Kameg meer in de lijo der 
dingen liggeo. Om het z00ver te kun- 
nen latea komen zou een opdracht 

.aan cen R. K. formateur het meest 
. Waarschijoltjke zijo.” 

nDe ReK. ministers hebben deze 
prisis immers uitgeloktj volgeos de 
karlementaire cregelen zou den de 
Roomsch Katholieken het eerst voor de 
opdracht in aanmerking moeten ko- 
men.” 

Nu intusschen Colija de opdracht 
heeft gekregen, is afwacbten de bood- 
schap. 

Twee jaar verprutst. 
»Het Volk" vindt : 
Twee jaar die bruikbaar geweest 

konden zija voor constructief werk. 
zija voorbijgegaan in eindeloos gere- 
dekavel in een verdeeld kabinet". 

nlo verband met het ongelegen 
tijdstip door de uiterst gespanven 

internatiorale verhoudingen, is de op- 

dracht van den beer Colijn zeer deli- 

caat. 
Dz baan is vrij voor nieuwe oplos- 

singen in grooten stijl.“ 
Het blad vraagt verder of Colijo, 

die z00zeer verknocht is aan bepaal- 

de economische inzichten, wel de juiste 
man voor deze taak is. 

Wat nauwelijks te gelooven is. 

Aneta seint nog uit Den Haag, dat 
de ,Nederlander” met de grootst mo- 
ge'ijke reserve het pogen van dr. Colija 
tot het vormen van een nieuw kabinet 
tegemoetziet. Het blad kan nauwelijks 
geloover, dat daaruit iets goeds kan 
voortkomer. 

Zeer zware taak. 

De ,Standaard” is van meening, 
dat de formatie van een vieuw kabinet 
een zeer zware task beteekent, ten 
gevolge van de beteekenis van de cri- 
sis en den daarvan te verwachten 
invloed op de staatkundige verhou- 
dingen en op de door de Roomsch- 
katholieken te volgen gedragslijo, 

Mr. Goseling. 
Den Haag, 2 Juli (Aneta-A. N. P.). 

»De Tijg“ verneemt, dat minister Go- 
seling voornemens is, bij de aanvaar- 
ding van het ontslag van het Kabinet 
door H.M. de Koningin, in de Twee- 
de Kamer terug te keeren, waarvoor 
de zetel door den heer Van Maarse- 
veen zal worden beschikbaar gesreld. 

lnd. Cet. 

  

De viamingen en het 
Koninklijk bezoek aan 

Belgit. 
Brussel, —g—. 
Bij een reis als onlaogs door Ko- 

ningio Wilhelmina ondernomeo, is het 
niet mogelijk alle belangrijke witingen 
terstond te melden, door den over- 
vloed van groote gebeurtennissen als 
de ontvangst, de tafelredevoeringen, de 
galavoorstelling, bet bezoek aan Luik 
enz. Na het bezoek alweer bijna twee 
weken achter den rug is, willen wij nog 
wijzeo op een paar uitlatingen en deden, 
waarvoor vele Nederlanders zeer ge, 
vVoelig zuilen zijo. Z-o bebben een 
aaotal Vlaminger, o. w. dr Borms, het 
kamerlid van Stefnlands en enkele jeugd- 
leiders wier namen ia Nederland on- 
bekend zijo, kort voor aankomst der 
Konirgin in Brussel, een kfans gelegd 
aan de voet van bet gedenkteeken van 
Prins Willem van Ofojs, op het Kieine 
Zavelplein tegen het Egmontpaleis. Het 
bloemstuk was getooid met Oranje lic- 
ten en voorzien van de opdracht ,,Aan 
den Vader des Vaderlands, Het Vlaam- 
sche Volk”, 

Prof. L. van der Essen, Alg. Voor- 
zitter der , Vereeniging Belgi8, Neder- 
land, Luxemburg“ heeft in de Brussel- 
sche Standaard het volgende wel- 
komstwoord geschreven: 
nIa Koningin Wilhelmina“ zullen wij 
herkennen de doorluchtige vertegen- 
woordigster eener dyoastie, die terug- 
gaat tot Willem van Oranje. graaf van 
Nasau, prins van Oranje, dien de Sta- 
ten Generaal der Noordeliike provin- 
Cita cens genoemd hebben ,den vader 
des Vaderlands". Lieveling van onzen 
grooten vlorst Keizer Karel V. die bij 
zija afscheid aan zijn welbeminde Neder- 
landsche onderdanen, te Brussel, in 1555 
vooruittrad leunende op den schouder 
van priss Willem, heeft daarsa Oranje 
den strijd opgevat tegen den zoon 
van dien keizer, om de Ned. vrijheden 
tegen vreemde centralisatiepolitiek en 
den Spaanschen invloed te verdedigen. 

Hj is de belichaming geworden van 
de oud-Boergondische ttaditie, die de 
nlanden van herwaerts overe“ had 
iosgemaakt van Frankrijk en van 't 
Keizerrijk en de basis bad gelegd voor 
cen grooten Nederlandschen Staat. 

De hoofdredacteur vao het Aot- 
werpsche dagblad VOLK EN STAAT 
verweikomde de Nederlantische Vors- 
tia met deze woorden, 

»Koningln Wilbelmina is voor ons 
de grondwettelijke heerscheres over   

millioeoen onderdanen, die Nederlan- 
ders ziin zooals wij, diz dezelfde taal 
spr:ken, die tot dezelfde kultuur be- 
hooren. 

Zij is de achterkleindochter van Ko- 
ning Willem I, die onze rechtmatige 
vorst was, ra de hereeniging, wiens 
verlucht bestuur door alle geschied- 
scbrijvers erkend wordt, doch wieas 
Nederlanderschap een steen des aaa- 
stoots was voor de Frankrijksgezonden 
van dit land, hetgeen leidde tot de 
oozalige muiterij van 1830.   

  

Bekend making. 
De Regent van Toeloengagoeng maakt 

bekend, dat de weg Tjampoerdarat- 

Sodo ter lengte van 2.40 K.m. voor 
den tijd van 4 maanden, ingaande op 

1 Juli t/m ultimo October 1939 voor 

het asverkeer geheel is gesloten. O.a. 

dat Bandoeng van Tjampoerdarat be- 

reikbaar is via Besoeki en dat Prigi 

bereikbaar is via Doerenan en Ban- 

doeng. 

Toeloengagoeng, 30 Juni 1939. 

De Regent van Toeloengagoeng, 

SOSRODHINGRAT. 

Me 

Zij vertegenwoordigt het Huis van 
Oranje, dat zooveel sympatbiz geriet 
bij de Vlaamsch - nationalisten, die de 
gedachtenis aan den Vader des Va- 
derlands vereerend bewaren als aan 
een der zuiverste hero&a van onzen 
stam. Hoe zouden wij Koningin Wil. 
helmina dan ook ist juichen begroe- 
ten, cu Zij ons bezoekt. 

Het ,,Oranje Boven!" en bet ,,Leve 
de Koningin“ zullen ovs recht uit het 
hart komen en de belijdenis beteeke- 
oen van ons bewust Nederlander- 
schap". 

aa 

OLYMPIA 
Schrijfmachines blijven toch al- 

tijid aan de spits. Deze wereld- 

beroemde Duitsche machines kunt 

U tegen bijzondere afbetalings- 

conditie te Kediri, ALLEEN 

krijgen bij de 

N.V. Ked. Snelpers 
Drukkerij 

  

  

  

  

LEESBIBLIOT HEEK 
  

  

  

     

    

    

    

   

gulden. 

kort, 
Wordt |: 

DJARA 

De abonnementsgelden bedragen : 
1,— per maand voor €€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 z00 dikwijls moogt ruilen als U wilt 
Indien U duseen abonnement voor &£n boek 
heeft, waarvoor U &€n gulden betaalt e» U 
ruilt het boek iederen dag, dan betaalt U 
voor 30 boeken 

De bibliotheek - catalogus verschijot binven- 

—  LEESCEZELSCHAP -— LEESBIBLIOTHEEK '— 

Ked. Snelpers Drukkerii. 

toch niet meer dan &€n 

   

   

  

KOTTA 

——— 

N.V. Ked.  Snelnersdrukkerii 

Kediri 

deelhouders en cum. pref. aandeel- 

houders op 

DONDERDAG 6 JULI 

te 9 u. V.M. ten kantore van de N.V. 

AGENDA : 

1. Jaarstukkeo. 

2. Goedkeuring Balans, 

Verliesrekening. 

3. Rondvraag. 

Winst- en 

D2 jaarstukken liygen vanaf 22 Juni 

ter inzage ten kantore der N.V. H.H. 

aandeelhouders worden beleefd attent 

gemaakt op artikel 18 van de statuten, 

over het deponeeren der aandeelen. 

DE DIRECTEUR 

  

panisgeving 
Beleefde mededee- 

ling, dat toko MA- 

DIOEN op Zondag 

maar een halve dag 

geopend is. 

Beleefd aanhevelend. 

TOKO 

»MADIOEN” 
KEDIRI Telf. No. 62. 

  

  

  

  

Nicuwe Zending. 
KALODERMA 

, 2 Cleansing cream 

» Finishing cream 

» Active cream 

» Skin Tonic 

» Poudre 

» Schaving stick 

» Toilet soap 

Steeds in voorraad de 

beroemde Tokalon artikelen, 

Hoogachtend, 

TOKO 

»SOEN” 
Aloon - Aloonstraat Telf. 63 

KEDIRI.   
  

  

RESIDENTIE-APOTHEEK KEDIRI 
vh APOTHEEK LUMKEMAN Tel. 52, 
    

:- Brengt ook Uw BRILLENRECEPT naar de -: 

RESIDENTIE APOTHEEK 

|! en Crookes 
leiding en is voorzien van de modernste monturen. 
De optische afdeeling staat onder vakkundige 

Zeiss- g'lazen.     

EEREDIENST 

PROTESTANTSCHE KERK 

Predikbeurten over de maand 

Juli '39 

Ds. Schaefer, 

9 Juli 1939 Ngandjoek 9 u. v.m. 

Blitar 6u.».m. 
16 Jali '39 Kediri 9 u. v.m., 

Paree bu. n.m. 

23, 39 Blitar 9 u v.m. 
T. Agoeng 5 u. n.m. 

6 Aug. '39 Djombang 9 u. (Doop) 
Kediri Tu. o.m. 

an, 

Maleische Kerkdienst. 

H. B. Matulessy. 

9 Juli 1939 Kediri O— uu v.m. 
Baron 3.30 u. ». m. 

16 Juli 39 Ngawi 9— u. v.m. 
Madioen 6.30 u. p.m. 

23 »  '39 Trenggalek 8.30 u. v.m 
T. Agoeng 4.— u. ».m- 

26 , '39 Kediri I— om. 

voor Zending, 

30, '39 Kediri 9.— u. v.m. 

23 Juli 1939 Djombang 7.30 uur v.m. 
J. W. Rumbajan. 

OOST - JAVAANSCHE KERK 

lederen Zondag 

dienst 9 u. vm. 

Te Kediri (Baloewertistraat) 

Blitar, Toeloengagoeng, 

Ngandjoek, Paree, 

  

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Zordag. 

te Kediri le H. Mis 6 uur 

2e H. Mis 7.30 uur 

Lof 5.30 uur 
le H. Mis 6 uur 
2e H. Mis 7.30 uur 

Lof 6 uur n. m. 
Bijeenkomst Kath. Schoolkind. 5 u.n.m. 
Onderricht Kath. Javanen 6.30 u.o.m 

  

te Hiitar 

ss
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PETROMAX COMFOKEN. 
Wij ontpakten zoojuist 

De Nieuwe 

Modellen 1939 
en noodigen U uit tot een be- 

zichtiging dezer 

  

Schitterende en Practische 

Petromax Comforen, 

Verkrijgbaar bij : 

Toko Wed. 

Tan Bing Wie 
Klentengstraat No. 90, 

KEDIRI, Tel. No. 149. 

    

TENG HONG TJIANG 
VENDUHOUDER — COMMISSIONNAIR 

MEUBELMAKER 

TRANSPORT — ONDERNEMING 
KEDIRI — Klentengstraat 64 — Telaf. No, 107 

  

  

Venduties: 

Vrijdag, 7 Juli 1939 van den Heer 

V.A. van AALST. 

Tuinemploye v.o. Djengkol. 
te houden op Paree. 

  

10 Juli 1939, 
den Heer M. F. W. Fransz. 
Controleur b/d Pandbuisdiznst, Balo- 

werti 10, Kediri. 

  

IN VOORRAAD 
Ruime keuze — 

— Visitekaartjes 

voor de halve prijs. 

KED. SNELPERS DRUKK 
ALOON-ALOONSTRAAT 

No.” 83 Telf. 

  
   



  

Telegrammen overg. uit de Ind. Courant. 
  

it Europa's Oosten. 

HET DANZIGER KRUITVAT. 
  
  

    

Drie Engelsche staatslieden spreken.- ,,Een armzalig 

handjevol menschen tracht de geheele wereld te 

brandschatten,- Engeland is geen boomgaard vol 

vruchten, rijp om te plukken.- Eden gelooft niet, 

dat een oorlog onvermijdelijk is.- Ons woord gege- 

ven: er kan en zal geen terugkeer 

zijn, zegt hij. 

  

Elke daad van geweld te Danzig een casus 

belli, verklaart Churchill. 

DE SITUATIE IN'DE 
VRIJSTAD. 

Londen, 1 Juli (Reuter). ,,Eeo arw- 

zalig handjevol menschen” van de 

totale bevolking der wereld van 2 

milliard zielen tracht in het jaar onzes 

heeren 1939 de geheele beschaafde 

wereld te brandschatten. De geheele 

wereld weigert zulk een houding te 

aanvaarden. 

Dez2 krachtige verklaring werd af- 

gslegd door den minister van Voor 

raden, Leslie Burgin, tijdens een bij- 

eenkomst te Laucbars. 

De minister verklaarde, dat Enge- 

land en het Britsche Rijk, tezamen met 

hun vrienden aan gene zijde van den 

Atlantischen Oczaan, die dezelfde taa! 

sprekeo, een reusachtig lichaam van 

openbare meening vormen. 

Verbonden met het Britsche Rijk 

en de Vereeniyde Staten zijo ee 

  

ge- 

heele reeks kleinere landen, welker 

eenige wensch is met rust te worden 

gelaten. 

»Wij zija niet zoozeer tot herbewa- 

pening overgegaan om onszelven te 

verdedigen — wie er ooit 
denken het Vercenigd Koniokrijk en 
het Britsche Rijk 

zijn cigen doodvonnis teekenen—doch 

omdat de kleine landen bebben gecon- 

stateerd, dat woorden toch 

hebben geleid tot schendiag van hun 

gebied en tot hun opname in een re- 

over zou 

  

aan te vallen zou 

mooie 

verachten.    giem, dat zij 

Ziospelende op de beschrijving van 

het vrede 

verklearde minister Burgio, dat 
eike vrouw in 

   

   loc als een omsingelings- 

bloc 
hj elken man en 

Duitschiand duidelijk 
ken, dat Eogelaod hua vijand niet is, 

doch dat geen enkel krankzinnig land 

behoeft te denken, dat Eng r 

z0u willen ma- 

  

gaard vol vruchter, rijp om te 

  

plukken is. 

»Wij hebben de grootste vloot ter 

wereld, een luchtmacbt, die z'cb steeds 

meer uitbr en een uitstekend ge- 

  

dat uit- 

  

traind gemec 

  

mode se wWa-   ist is met de meest 

  

Achter dit alles bevinde zich de 

  

oorzaak van on 

  

voorna, 

  

    
1 

  

doening, de prachtige gees 

het Britsche voik, dat zich niet waar- 
  zal laten intimideerea en 

  

   
vrede te streven, 

cid om voorbij bepaalde 
an, wat ook het gevolg 

vastbesloten is naar 
  doch niet be   

  

grenzen te 

moge zija van deze houding. 

Sir john spreekt. 

Io een redevoering te Shefficld ver- 

  

klaarde de minister van Fiparc&n, sir 

John Simon: ,De algemeene po'irieke 
situatie is ernstig, zelfs zeer errstig, 

doch ik heb gsen nieuwe verklaring 
af te leggen.   

twijfel wat de 

bouding van Eogeland is. Lord Hal.- 

fax sprak dezer dagen in zijn verkla- 
Britsche 

Het lijdt thans geen 

   ring niet alleen ramens de 

regeering, doch ook namers het Brit- 

sche volk en namens een groot deel 

der wereid buiten bet Britsche Rijk. 

..   

Zijo verklaring was niet provocee- 

rend, doch krachtig en duidelijk. Er 

gcen twijfai meer 

» van bet stardpunt van Enge- 
bestaat thans ten 

  aan: 

land. Ik geloof, dat het Britsche volk 

nooit z00 eensgezind is geweest als 

ten opzichte van dit belangrijke vraag- 

stuk. 

O:s 

door allen, diz het goed trachten te 

streven werd nooit begrepen 

begrijpen.” 

De stemming van het 
Britsche volk. 

Londen, 1 Juli (Reuter). Io een re- 

devosring te Ealing sprak Anthony 

Eden bet vertrouwen uir, dat er geen 

oorlog zou komen wanneer men in 

het buirenland Enge'a 

sche poliiizk zou beg 

buitenland- 

    

2n. 

Spzeker gaf toe, datde vooruitzich- 

voor de onmiddellijke 

ernstig, zelfs gevaarlijk zijr, doch nog 

ten toekoms: 

niet wanhopig. 

wlk voor mij geloof niet, dat eea 

corlog onvermijdelijk is. Integendeel, 

ik ben ervan overtuigd, dat waonecer 

men het buitenland de 

standvastigheid en het doel van Ev- 
geland beseft er geen oorlog zal ko- 

cenmaal in 

men. 

Dz stemming van het Britsche voik 

is heden ten dage evermin Chauvivis- 

tisch a's defal-istisch. Zij is sober en 

vastbesloten. 

Met onmiskeobare duidelijkheid heeft 

lord Halifax in zija groote rede het 

het Bzitsche 

delijk gemaakr. Elke groep vao het 
standpunt van volk dui 

Britsche volk onderschrijfr de waar- 

schuwing van lord Halifax en jucht 
haar toe. 

Ons woord is gegeven. Ec kan en 

       er geen teruykeer zijo. Het Bri 

    

  

volk is in we een voik, dat 

vrede liefhecft, docb bet hb ken 

s'otte birtere waarheid geleerd 
Geplaatst tegenover de methoden van      

geweld, die onlangs werden gebruikt 

  

en die thaus wederem dreigen te wor- 

den toegepast kan een volk, dat 

  

van 

den vrede wil genicien, slechts hopen 
dit te 

bereid te 

dat het z00 gaarnve willen bewaren. 

Ha: 

voortaan 

  

kucnen doen door te toonen 

  

jn datgene op te offerer, 

Brissche volk is vasibesloterj 

zullen er geen aarzelingen 

meer zijv tegerover bedreingen of con- 

Cessies regenover gewela". 

Liberale redevoering. 

Londen, 1 juli (Reuter). In een re- 
devoering tijdens een liberale demons- 
tra Bedford verklaarde de 

leider der liberaler, Archibald, Sinclair: 

  

vabij 

»Wanneer iemand aan Engeland of aan 
eenig ander land, welks onafbankelijk- 

heid wij hebbenbeloofd tezullen ver- 

dedigen, een oorlog opdringt, zal hij 

bemerken, dat er bizr geen defaitisten 

zijo. 
Onze bewapening is formidabel, onze 

groot 
z0u stuiten op oO-s vaste besiuit te 

vechten, liever dan oos neerte leggen 

bij bruut geweld« 

bulpbrornen en de aanvaller 

  

  

Sir Archibald verklaarde, dat. Miio- 
chen het moeilijker had gemaakt den 

vrede te redden, zoodat samenwerking 

met Sovjet-Rusland des te noodzake- 

lijker is geworden. 

Spreker verklaarde, dat het ongeloof 

van het buiteoland ten aanzien yan 
Engeland's vaste voornemem niet zou 

worden opgeheven z00 lang Premier 
Chamberlain aan het hoofd der regee- 

ring staat. Hij drong aan op een re- 

organisatie van de regeering, waarbij 
aan Wioston Churchill en Anthony 

Eden belangrijke posten zoudea moe- 

ten worden toebedeeld. 

binnen drie maanden .... 

Londer, 1 Juli (Reuter). In een re- 
devoeriag te Stafford Dean verklaarde 
sir Stafford Crips heden: ,,Wij zulleo 

geen overbeersching door anderen of 

rijheden dulden, 

evenmin als wij ons de wet zullen laten 

voorschrijven binnenlandsche 
aangelegenheden. Wanneer men een 

g daartoe u doen, 

bereid ons als 

bet verliss van onze 

  

in onze 

   
zijo wij 

censgezind voik 
met dat doel voor 

j beschikbare 

bondgenooten en hulpbronnen om ons 

been verzameler. 
Niemand 

een zeer 

     , alle cog 

  

twijfelt thans meer, dat 

evaar staat, dat bin- 

nen drie maanden een wereldoorlog 

zal uitbrekep, doch hoe vreeselijk dit 
Vooruitzicht cok mog2 zijn, de groote 

meerderheid van ons voik is bereid 

zich elk offer te getroosten voor die 

    

    

dingen, die bun dierbaar zijo en die 

Zij in deze wereld de moeite waard 

  

acbt 

Waarom elkander te dooden? 

Londen, 1 Juli (Reuter). Een oproep 
tot ber Duitsche vo!k, waario er op 

wordt' aangedrongen, dat de arbeiders 

van alle janden zuilen insistzeren, dat 

geschillen door rede en niet dcor mid- 
del oorlog zullen worden geregeld, 
is opgesteld door den Britschen Na- 

tionalen Raad van den arbeid, weike 
her Vakvereenigingscongres en de 

socialissische partij vertegenwoordigt. 

  

De oproep, die als opscbrift draagt 

» Wearom elkander te 

de vraag, bij wie de verantwoordelijk- 

dooden", stelt 

beid ligt voor de buidige situatie en 

»Sommigen uwer 

zulien wellicht zeggen, dat de vrede 

van Europa bedreigd wordt 

Duitschland 

voegt hieraan toe: 

omdat 

omsingeld wordt door 
vijanden, die uw land wlien vernieti- 

gen en het economische leven van het 

Duitsche volk ormoggiijk willen ma- 

ken. 

Dat is een grmeene verw:inging van 

Propa- 

ganda weet dir. Het is waar, dat vele 

de f-iten en uw minister van 

zich uit 

zelfverdediging pauw aaneen gesloten 

hzbben. De Britsche arbeiders hebben 

aangedrongen deze 

Europeesche mogendheden 

bij bun regeering 
politick te vocren, niet om Duitschland 

tz schaden, doch om den wereldvrede 

te bewaren door een geslaagde agres- 

  

sis ormogelijk te maken. 

  

De gebcurtevissen, die culmineerden 

in de annexa is van Tsjecho-S'owakije, 

  

1 ons ervan overtuigd, dat uwe 

regeering paar niets minder streeft dan 

naar de het tot 

slave brengen van gebeel Europa. 

Thans is het gebruikelijke 
van 

overheersching en 

  

proces 

leugen. 

acbtige propaganda en georganiseerde 

Onrusi tegen Polen begonnen. 

oorloysvoorbereicingen, 

Gij moet beseffen dat, wanneer dit 
z0u voortdurer, het gevolg biervan 

Voor ons 

boter beter dan kanonneo, doch waar 

  oorleg zal zijo aleen is 

Wwij ons niet bij zullen 
te worden geintimideerd en 

neerleggen is, 
bed eigd 

door egcistischz dictators. Wij kunnen 

niet het doen van 
concessies aan de dictators onder be- 
dreiging met geweld. Slechts door een 

vreedzame samerwerking kunnen wii 

een gelukkige, veilige en welvarende 
wereld opbouwen. Verre van uw land 

te willen omsingelen met het doel het 

te vernietigen noodigen wij u uit ook 
in de kring te komen”. 

voortgaan met 

Reuter verneemt, dat de oproep van 

de socialistische partij aan het Duit- 

-sche volk zal worden uitgezonden door 

bepaalde gebeime omroepstations op 

het vasteland en bovendien verspreid 
via ondergrondsche organisaties, die —   

  

Daar men verklaart —in Duitschland 

bestaan. 
De Nationale Raad van den Arbeid 

heeft alles in het werk. gesteld om-te 

verkrijgen, dat deze boodschap ten 

minste sommige Duitsche arbeiders 

bereikt en de Britsche arbeiders ho- 

pen, dat de boodschap mondeling-zal 

worden doorgegeven. 

Wat toegegeven wordt: 
Danzig, 1 Juli (Havas). Ia gezag- 

hebbende kringen te Danzig geeft men 

toe, dat de politie van de Vrijstad de 
laatste dageo met 3000 man is uitge- 

breid, die een Heimwebr hebben ge- 

vormd, doch men verklaart, dat dit 

uitsluitend Danzigers zijo, voor het 

meerendeel jongelieden, die verscheide- 

ne jaren geledeo n Duitschland dienst 
namen bij de S. S., en die thans naar 
hun geboortestad zija teruggekeerd. 

Deze jongelieden zijn ondergebracht 

in de politie-kazeroes te Langfuhr, in 
oude kazerses en in barakken, die 

onlangs werden gebouwd. 

In dezelfde kringen ontkent men op 

oadrukkelijke wijze, dat zich ook maar 

&€a Duitsche soldaat op het gebied 

der Vrijstad bevindt. 

Volgens en semi-officieele verklaring 

werd het Danzigsche politiecorps in 

1935 in verband met. de devaluatie 
van den Danzigschen gulden belangrijk 

verminderd, doch als gevolg hiervan 

was het niet meer in staat de veilig- 

heid in de Vrijstad in voldoende mate 

te verzekeren. 

Ia verband hiermede werd in het 

pajaar van 1938 door den Senaat voor 

de Danziysche bevolking ee politie- 

dieostplicht ingevoerd. ,,Als gevolg 

van de huidige spaoning zag de re- 

geericg van de Vrijstad zich verplicbt 
dezen dienstplicht in grootere mate 

toe te passen dan aanvavkelijk het 

voornemen was". 

Io nationaal -socialistische krivgeo 

voegt men hieraan toe, dat Danzig 

gereed wil zijin om het hoofd te kun- 
nen bieden aan een mogelijke Pool- 

agressie. In dezelfde kringen 

wecrspreekt men de geruchten omtreot 

den 

sche 

en aanstaande devaluatie 

gu den. 

Reuter 

van 

voegt hieraan toe, dat 

ofschoon nog geen bevestiging kon 

verkregen bericht, 

dat kanselier Hitler tegen het einde 

van deze maand Danzig zal bezoeken 
om persoonlijk het eereburgerschap in 

worden van het 

Ontvangst te nemeo, dat hem ter ge- 

legenheid van zija verjaardag werd 

verleend, de voorbereidingen voor 

eveniualiteiten op koortsachtige wijze 

worden voortgezet. 

Hat officieele nationaal-socialistische 

orgaan te Danzig, de ,.Danziger Vor-   
  

posten”, dat de belamgstelling van 

Engeland en Frankrijk in de situatie” 

bespreekt. herhaalt. heden met groo- 

ten nadruk, dat Danzig: tot Duitsch- 

land terug moet keeren en dat de 

Fiihrer persoonlijk zal zeggen wanneer 
het uur daarvoor aangebroken is. . 

De huidige-voorbereidingen schijoen 

Polen:voor het dilemma te plaatsen 

of het onrgiddellijk zal optreden voor- 

dat de zaak nog verder gevorderd is, 

of dat het zal wachten totdat de na- 

tionaal-socialisten hun voorbereidingen 

hebben voltooid. 

Terwijl de nationaal-socalisten ont- 

kennen, dat zij militaire maatregelen 

nemen, lekken voortdurend berichten 

van het tegendeel uit. 

Een Poolsche trustee. 
Warschau, 1 Juli (Tcansoceap). 

Een belangwekkend licht werd gewor- 

pen op de huidige betrekkingen van 

Polen met Duitschland door de semi- 
officicele bekendmaking, dat de Pool- 

sche regeering een trustee heeft be- 

noemd voor het beheer van alle eigen- 
dommen in Polen, die vroeger aan 

den Tsjecho-Slowaakschen staat toe- 
behoorden, aangezien onzekerheid be- 

Staat ten aanzien van den status van 

deze eigendommen. 

De taak van dezen trustee zal zijn 

het beheer van alle onroerende en 

andere goederen, die vroeger aan den 

Tsjecho- Slowaakschen staat hebben 

toebehoord. 
Deze maatregel zoo verklaart men, 

werd genomen in verband met de 

groote vorderingen, die Polen heeft op 

bet vroegere Tsjecho-S!owakjje .uit- 

hoofde van de clearing-overeevkomst, 

die tusschen beide landen bestond. 

De officieelle Poolsche houding ten 
aaozien van de situatie te Daozig werd 

gisteravond door gezaghebbende krin-' 

geo te Warschau geschetst met de 

woorden: ,Polen slaat de ontwikke- 
lingea te Danzig met zeer groote aan- 

dacht gade. De verdere houding van 
Polen zal afhangen van bet karakter, 
dat bepaalde stappen te Danzig zullen 

aannemen. De Poolsche regeering zal 

zich niet laten provoceeren, doch zij 

is, vastbesloten elke actie met tegen- 

maatregelen te beatwoorden”. 

In dezelfde kringen zinspeelde men 

ook op de jongste redevoering van 

Wirston Churchill, waarin deze ver- 

klaarde, dat elke daad van geweld te 

Danzig door Engeland zou moeten 

Worden beschouwd als een casus 

fdederis et belli. 

In politieke kringen in Polen hecht met 

groote beteekenis aan de redevoering 

van Churchill, daar men meent, dat 

zij het standpuot der Britsche regee- 
ring op juiste wijze weergeeft. 

  

—)) BLOEMEN |(——— 
Losse en opgemaakte, tegenzeer 1 
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