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Ledenvergadering J. 1. B. 

Op Zaterdagmorgen j. |. vergaderde 

de Jong Islamieten Bond ia het B.P.K. 

Om iets over negen, opende de voor- 

zitter de Heer Soeselotomo de verga- 

dering, waarna hij dadelijk overging 

tot de behandeling van de agenda. 

Besloten werd o.a. om een korfbal- 

club op te richten. 

Het plan wordt gevormd om in de 

maand Augustus een excursie te maken 

naar Grogol. 

Nadat alle punten der agenda beban- 

deld waren, hield de Hr. Soemarjoeen 

lezing over een gedeelte genomen uit 

le ,Pedoman Masjarakat.” 

Om circa half € n sloot de voorzit- 

ter met wOorden van daok de bijeen- 

lkomst. 

Bandjir, 

Sedert eenige dagen liet het weer 
ip de omgeving van Kediri veel te 
wenschen over, waarbij gedureode de 
middagen vaak regen viel. 

In de bovenloop van de Brantas 
schijat het ook veel te-regeneo, z00- 

dat gistereomorgen om 10 uur het wa- 

ter in de rivier wies. g 

Thans staat Pandean, Madjenarg 
koelon, de vlakte voor de Muloschool, 

Bandar kidoel en Kaliombo blaok. 
De laatst8 bandjir in den drogen 

tijd heeft 3 jaar geleden plaats 

gebad. 

Sport. . . 
Op Zaterdagmidagj.l. had de match 

plaats tusschen K. V. U. en Doho. De 

belangstelling was groot, wat niet te 

verwonderen was daar een 

Dieuwsgierig was naar de vuitslag van 

de revancewedstrijd. 

K.V.U. kwam hoofdzakelijk uit met 

spelers vans'de H.C.T.N.H., op Poer- 

wo, Roeslan en Soeratman na. 

Iets voor vijfen nam de wedstrijd 
onder leiding van den'heer Stelter een 
maavang. Voor de pauze was Doho 

sterker. Steeds werd K.V.U, ingeslo- 

ten. Door misverstand tusschep keeper 

en back rolde de bal langzaam in 

Doho's doel. Stand 1—0 voor K.V.U. 

Vijf miouteo later kwam de gelijk- 

maker. Eea voorzet van Noor belande 

tegen Tahal's voeten en deze trapte 

de bal zonder pardon in bet net. 

Na de pauze werd het spel span- 

nender. Soedjono beging een freekick, 

genomen door Djing Swie, 2—1 voor 

K.V.U, 
Hierna speelde Doho beroerd. Bin- 

nen een kwartier kon Djing Swie nog 

2. Doelpuoten maken de eindstand is 

4. 
Den volgenden middag kwam E.B. 

LO.S, tegeo Ps. H.W. vit. Deze wed- 

strijd was niet zoo spannend. Met 

2—1 heeft H.W. de strijd gewonnen. 

A.s. Zondag komen Ouick en V.O. 

G.EL. aan de beurt. “ 

RICHE THEATER. 

Offreert voor Dinsdag 11 
en Woedsdag 12 Juli '39 

het 2e tevens Siotgedeelte van 

The PAINTED, STALLION 
De beroemde Santa Fe Trail op het 

doek — historische trek naar New Me- 

ieder 

  

xico, het oorspronkelijk land der fa- 

belachtige rijke Pueblo-Indianen, vlak 

na den Spaanschen Conguistadors-pe- 

beroemde 

scouts en prairiejagers, als Kit Carson 

en David Crocket in al bun glorie op 

het klaokscberm herleven, terwijl ze 

de groote volksplantingen in het on- 

metelijke Zuid-Westen leiden ! 

MAXIM THEATER. 

Offreert voor Dinsdag 11 Juli '39 

(Slechts voor 1 avond). 

Universal groot Dubbel programma. 

I. THE TRAIL BEYOND 

met Jobn Wayne 

glans van het lokkende goud... d 

aantrekkingskracht van de Noordelijke 

wouden... het verlangen naar avon- 

tuur en het onbekende... zond een 

jongeman op een tocht vol gevaar en 

romantiek... 

John Wayne... de stoere held uit 

z00vele actiefilms... thans in een film 
vol kleur en realiteit... die zich afspeelt 

ia een Noordelijke omgeving van meest 

riode — bier zien we zulke 

ea. sterren. De 

natuurschoon ! 

Offreert voor Woensdag 12 en 
Donderdag 13 Juli '39 

Gongfilm dubbel programma. 

-L'DRUMS OF DESTINY 

met Tom Keene, de populaire Cow- 

boy-beld. 

De geschiedenis van het lot 

vechtende Indianen en opstandige ver- 

raders. 

Eeo pakkerd verhaal van de ware 

levensgeschiedenis van Eka van Ame- 

rikaasch grootste helden, den dappe- 

ren generaal Andrew Jackson. 

Spannende gevecbten tusschen India- 

nen die den strijdbijl hebben opgegra- 

ven en de trots van de natie, de Mis- 

sissipi Voleoteers”. 

van 

Politie nieuws. 

R. W., wonende te Kampoengdalem 

doet aangifte verduistering 

van een kain ter waarde van f 2,50 

gzpleegd door S, afkomstig van Pa- 

par. 

terzake 

De heer G. J. M., wonerde te Ri- 
nginsirah doet aaogifte terzake diefstal 

van lijfsgoederen Wwaarde 

f 0,52. 

ter van 

R.P., wonende te Ringinsirah doet 

aangifte terzake diefstal van lijfsgoe- 

deren ter waarde van f 1,45, 

Dz heer J.H.Z., wonende te Baloe- 
Wwerti doet aangifte terzrake vermissing 

van een partij lepels ter waarde van 

£ 13,— 

M., won. te Baloewerti doet aangifte 

terzake diefstal bij nacbt van een rij- 

wiel en een zioken 

£ 20,18, 

Tegen T. en S., beiden afkomstig 
van Maospati werd P.V. opgemaakt 

terzake diefstal van 4 sarongs t.w.v. 

f5,— T.H.L, aan de 

Aloon-2 straat. 

trommel t.g.w.v. 

tv. won. 

Tegen T., zonder vaste woonplaats 

werd P.V. opgemaakt terzake diefstal 
van een kleine hoeveelheid graan (padi) 

tw.v. 0,10 tov. D.K.T., won. te 

Bandjaran.   

VOOR DE RESIDENTIE KEDIRI. 

  

VERSCHIUNT 
DINSDAG EN VRIJDAG 

AGENTEN 

DINSDAG 1| JULI 

Verrassing. 

De verwachtiny, dat H.M. de Ko- 

ningin pa het schipbreuk lijden van dr. 

Colijns plan tot vorming van een na- 

tionaal kabinet een R. Katholieken 

staatsman bij zich-zou doen ontbieden, 

is bewaarheid, Ben gisteravond ontvan- 

geo telegram meldt. dat dr. L N. H. 

Deckers door Hare Majesteit in gehoor 

Ontvangen werd, waarbij elke toevoe- 

ging, welke er op zou kuncen duiden, 

dat hiermede teveos een opdracht tot 

kabinetsvorming in het geding zou zijo, 
achterwege werd gelaten. Hetgeen niet 

zeggen wil, dat het niet tot eeo der- 

geliike opdracht zal komen, want vo!- 
gens de regels van bet parlementaire 
spel zija nu de leiders van de R. Katho- 

lieke Staatspartij aan bod. 

Er zou, in dit stadium, dan ook zeker 
geen aanleiding zfjo tot eenigerlei op- 

merking, ware het.niet, dat er in dit 

@fficieele communigu& een verrassend 

element zit. Verrassing, ingeluid door 

de figuur, die wit de R. Katholieke 

gelederen door de Konirgin naar voren 
geroepen is. Ia dr. Deckers toch vait 
niet alleeo te zien' een van de aanvoer- 

ders van zija partij, doch ook en voor- 

al de man van de Defensie, de vader 

vaa het befaamdenaar hem genoemde 
vlootplao, aan welks tenuitvoerlegging 

thans in sneller tempo wordt gearbeid. 

Nu zcuden wij nogaan een toeval- 

ligen samenloop van omstandigheden 

kunnen denken, ware het gebleven bij 

de eenvoudige mededeeling inzake het 

In gehoor ontvangen van dezen gewe- 

zen minister, De omstandigheid toch, 

dat dr. Deckers niet alleen de porte- 

feuille van Defensie beheerd heeft, — 

eerst in het derde ministerie-Ruys de 

Beerenbrouck, daarna ia het tweede 

en derde ministerie-Colija -dcch oa zija 

aftreden io Septembe 1935 ook die van 

Landbouw en Visscberij—in bet derde 

kabinet-Colijn dat 24 Juni 1937 heen- 

ging—, z0u dan reden hebben huonea 

geven tot de veronderstelling, dat de 

Kooioklijke aandacht alleen op hem 

werd gevestigd uit hoofde van alge- 

meen leiders capaciteiten. 

oderstelling nu kan 

plaats zijn, gelet 

iohoud bet 

verrassing in niet 

Immers ter 

Paleize poodde de 

Koningin niet slechts de voorzitters 

van de Eerste en de tweede Kamer 

mitsgaders den vice-president van den 

Raad van State, jhr. Beelaerts van 

Blokland, doch bovendien mr. D. Fock, 

Mibister van Staat, en de chefs van 

den Generalen Staf en den Marinestaf, 

de beide laatste geroepen voor het 

verstrekken van de ,vereischte inlich- 

tingen", 

Dit is een onmiskenbare aanwijziog, 

dat de kern van het regeeringscoof.ict 

gezocht moet worden in de defensie 

en niet in de eerste plaats, zooals tot 

dusverre algemeen geloofd werd, in 

de financiering van vooral de sociale 

problemen. Ware het Anders, dan 

zouden de leger-en vlootautoriteiten 

waarlijk viet van informatie behoeven 

Voor deze vero 

onzes inziers geca 

op dea verderen 

communigut die de 

geringe mate accentueert. 

bespreking 

van 

  

ten 

te dienen. 

Ec is nog een reden, waarom onze 

zieoswijze als juist kan worden aan- 

vaard. Zij is te visdeo in het mede- 

raadplegeo van Fock, dien wij 

bier niet alleen hebbente zieo als den 

bij uitstek ervareo staatsman, doch ook 

als gewezen Landvoogd over Ned.- 

Indie. 

mr. 

IN HOLLAND 
PUBLICITEITSKANTOOR ,GLO BE" 

    

UwSseLAD | ADVERTENTIE TARIEF 

GEWONE ADVERTENTIE: 

1 maal pl. f 0.25 per regel. 2 maal pl. f 0.20 per rage 

4 maal plaatsen f 0.15 per regel. 

2.9. kleine aankondigingen ! 1.— per piaatsing. 
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Abonnoments 

LOSSE ADVERTENTIEN BIJ VOORUITBETALING. 

SPIP 
de klgine stille werker.. 

advertentie gereduceerd tariet. 

22e Jaargang 

  

Is geen snoever, want nooib 

beweerde hij een ,universeel" 

genees n. Hij werkt 
   

  

heilzo 

  

  

  

6ok de defensie 

aandacht 
Paleisbesprekiogen 

van Indidz voorname 

hebben ? 

Verder dan deze 

durven wij niet te gaan: 

het commuaigu€, hoe duidelijke vinger- 

inboudt, te sober. 

zal 

verondersteliing 

daartoe is 

wijzing bet ook 

Desondanks 

bet bizonder cachet, dat aan het on- 

derhoud ten Paleize gegeven is, dat 

er grond is voor eevig optimisme. Nu 

blijkbaar een imperieel belang, dat 

van den Defensie prevaleert boven 
een nationaal belang in engeren zin, 

dat van de sociale voorzieniagen, is 

er reden te hopen, dat uit deze kabi- 

geboreo zal 

gelooven wij, gelet op 

netscrisis nog iets goeds 

worden. 

Ook voor Indig 

Ind. Cet 

alleen m 

- Verkoudheid, hoofd-en kiespijn 

influenza, 2enuwpijn. en 

rheumatiek: 

Zou het ia dit licht bezien, te boud Zuivering” 
1 ” 

zijn, om te veronderstellen, dat bij de | ———   

door Franco" 
  

Tal van terechtstellin- 

gen in Catalonit. 
  

Valsche aanklachten. 
  

De zuiveringsactie in Catalon'& wordt, 

de bladen 

meldt, volgens de gewone recbterlijke 

procedure vcortgezet. De schuldigen 

worden echter alieen tot de doodstraf 

of landurige ops'uiting in de gevange- 

naar United Press aan 

indien zij door den 

Den dag na het 

vonnis worden de ter dood veroor- 

deelden meestal terechtgesteld, 

Het komt 

menschen gearresteerd worden, omdat 

zij door derden zija aangeklaagd. la- 

dien echter in dergelijke gevallen blijkt, 

nis veroordeeld, 

rechter gehoord zijn. 

echter vaak voor, dat   
  

WERELI 
beter te 

het eenige 

prijsinen zijn onze 

bekend billijk. 

»LYRA" 

J.G.W. DEKKERS 

  

  RADIO 

GOLDBERG 

Tel. 

    

   

   

  

   

  

VENDU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS. 

KEDIRI 

  

Woensdag 19 Juli 1939. Mooie Commissie Vendutie in het locaal 
Hoofdstraat 24 Kediri vao Keurig meubilair en een Ford '29 touring. 

De Heer Th. Worster Ngandjoek schreef mij: 

»De opbrengst mijner vendutie heeft mija stoutste verwachtingen ver 

overtroffen,..." 

NTEUWS 
hooren 

met 

Philips Trocadero 
Radiotoestel 

met 

BANDSPREIDING. 
  

  

Wij nemen Uw oude Radio voor den hoogsten 

afbetalings condities 

100”, Service, 

Kediri 
70. 

Telefoon 250. 

enz. 

M
e
m
e
m
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a
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Het 2e tevers Slotgedeelte 

sThe 

Heden II en Woensdag 12 Juli 

  

b 
can RK.O. Radio geweldige avonturenfilm 

met RAY CORRIGAN — HOOT GIBSON e.v.a. 

Een film 101”/9 actie en sensatie, waarbij meo van 

ledere meter film nieuwe actie ! Komt dit 

METRO Million Dollar Meesterwerk 

.The Grea 
met Hollywood's groorste actrice LUISE RA 

filmdiva MILIZA KORJUS e.v.a. 

Meesterlijke regi2, super- -fotograf:e ea br 

wereldpsrs unaniem erkend als 

cen irder aan deze mooie 
Door de 

raden 
droom. 

t Waltz” 

| RICHE THEATER — 

sterren. 

  

   

Painted Stallion” 
begin tot eiod in de alleruiterste spanning zit. 

zien | 

  

Vanaf Donderdag !3 t/m Zaterdag 15 Juli 

(De Onsterfeliike Wals) 

INER, bijgestaan door FERNAND GRAVET, de bekoorlijke, 

te uitbeeldingen van alle rolleo maken deze film tot een 

&a der mooiste muzikale films, ooit vervaardigd. Wij 

film onder geen voorwaarde te missen | 

  

  

Een R.K.O. Radio buitengewoon? Watedremi 

Western, z00als er nog geene vertoond is. 

Vriidag 14 tim Zondag 16 Juli 

Universal grootsche en machtige 

MAXIM THEATER 
Woensdag 2 en Fr Trio 13 Juli 

Trigger Een 1010/5 

detectivefilm 

.rRed Barry” 
met nirmand minder daa BUSTER CBABBE. de athletische filmbeld uit 

Spanniag en sensatie in is »dere meter van deze geweldige Seriefilm ... . 

aar de afloop der adembenemende gebe 

rio. vol spannende mormenten. 
Komt en Oordeelr. 

    

z0ovele beroemde actiefilms. 
en met opwinding zal men 

urtenissen ! 

  

uitzien » 
Volgt BUSTER GRABBE'S avonturen in deze grootsche film ! 

ia ata Er Ta ai — (Zie episoden 1 t/m 6) — 2 — 23 an — 

dat ds aanklacbt uit louter kwaadwil- vervolgens naar Fraokrijk vluchtte. hadden de boeren moceilijkheden bij 

gevolg is 
het de 

agers. die tot zware straffen ver- 

oordeeld worden. 

geschied of bet ligheid is 

7 zijn persoonlijke wraak 

     aar 

Geen geheime executies. 

Uit cen verslag over de zuiveriogs- 

actie blijkt, dat er in Cataloni& van 

Pa ime terechtstellingen ge2n sprake 

. De mi adaden, waarop de doodstraf 

gepaard met 
staat a oa. moord, 

b ing, 

brandstichtirg, moord op politieke per- 

  

bepaalde gevallea van 

    

sonen, wreedheden begaan tegen gees- 

en en officieren b.v. door ben op 

me wijze ter dood te brengen. 

it de officieele statistisken blijkt, 

dat tusscheo 9 Februari en 2 Mei ia 

de provincie Gerona 67 personen te- 

rechtgesteld zijn. Na dezen datum zijn 

de processen in hetzelfde tempo door- 

    

gezet. 

Bestrafte wreedheid. 

   

  

Tor de doodvonnisser, weike io 

Cataloni8 de aandacht getrokken heb- 

ben, behooren o.a. het geval van Adrian 

Samaniago, die majoor Rebolledo eerst    

afschuwelijk misbandelde en bemdaar- 

na in cen lecuweohok van den diereu- 

Barcelona wierp. Ook is het 

voorgekomen, dat die de 

republikeisen bij het vermoorden van 

hun tegenstanders geholpen hebben, 

eveneens ter dood senat cld worden. 

Dit is o.a. gebeurd met doodgravers 

te Moncada (provincie Barcelona) of 

rs, die hun slacbtoffers op 

terlieten of met matrozen, 

tuio te 
personen, 

  

met chauff 

het veld 
   

  

die hun Officieren ia zee wierpen. 

Vrouwer, die zich aan groote mis- 

drijven hebbeo scbuldig gemaakt, wor- 

d.  Veleu 

verantwoorden, 

van haar     gespaa 
h te 

5, regeeringsgebouwen of 

omdat 

    

zij kloosi 
a van particulierea in brand ge- 

hebben. 
eld omdat zij te San Adits 

  

stoken Satursia Bareitos is 

terechtg 

  

een priester gevangen gesomen en 

hem aan den beul overgeleverd heeft. 

Mania A'caga Lozana hoorde de dood- 

straaf over zich uitspreken, omdat zij 

eenstierenvechter gedood heeft, tenein- 

de zich van zijn juweelen meester te 

maken. 

Tot de veroordeeiden behooren ook 

sommige Spaaosche vluchtelingeo, die 

naar Frankrijk getrokken wareo en 

later paar huo 

keerden, waar zij ecbter onmiddeilijk 

door de dorpsbewoners werden aan- 
Dt waso.a. 

geboorteplaats terug- 

klaagd «en gearresteerd. gs g 

het geval met een iuwoner van Bano- 

las, die driz vrouwen had gedood, en 

Toen bij geruimen tijd later terugkeer- 

de, werd bij spoedig herkend en ge- 

arresteerd. Wel honderd dorpelingen 

hebben tegen hem getuigd Hij werd 

door een vuurpeloton terechtgesteld, 

nog geen iwee dagen padat bij vit 

Fraokrijk was teruggekeerd. 

Ind. Cet. 

rr 

Duitschland. 

ONTEVREDENHEID IN 

OOSTENRIJK. 

Over maatregelen der nat - 

soc, regeering. 

Nadat de Nazi's aan Oostenrijk iets 

meer dan een jaar bebben gegeven 

om te weonen aan het denkbeeld, dat 

het land van Berlijo uit wordt gere- 

geerd, moet bet zich thans aanpassen 

aan alle regelingen van bet Duitsche 

economische systeem. In de Alpen” 

provincies, die in vroeger jareo io 

nauwer contact met bet Duitsche Rijk 

stonden dan eerig ander deel van 

Oostenrijk, wordt vrijwel geen “Critiek 

geleverd op den Anschluss zelf, maar 

er is veel onteredenbeid over de maat- 

regelen van de nationaal-socialistiscbe 

regeering. 

De Tiroolsche bergstadjes bieden een 

gebeel pizuwen aaoblik. Terwijl men 

er twee jaar geleden juist kov bestaan 

door eeo matig aantal Nederlandsche, 

Engelsche en Amerikaansche toeristen 

en een enkelen Franschman, krioelt 

het er tbaos van Duitsche bezoekers 

en uiterlijke teekenen van welvaart 

zijn overal duidelijk waarbeembaar, 

Nieuwe hotels en pensioens worden 

gebouwd, bet aantal auto's is op on- 

gekende wijze toegenomen, oude ho- 

tels worden gemoderniseerd, maar de 

hoteleigenaars klagen, dat ondaoks bet 

feit, dat er veel meer werk te doen 

is, de winst niet evenredigis toegeno- 

men. 

Het onaangenaamste is de nationaal- 

socialistische bureaucratie. Geen pond 

boter en geen dozijo ciereo kan wor- 

den gekocht of verkocht zonder me- 

deweten van de autoriteiten. Deze 

restricties op levensmiddelen werden 

pas voliedig ingevoerd bij bet begin 

van dit zomerseizoen, nadat de nieuwe 

drukte in het zakenleven velen, die 

critiek hadden geoefend op den Ansch- 

luss, tot het nationaal-socialisme had 

overgehaal!, 

Ia de jaren, dat Oostenrijk werd 

geboycot door zijo sterkste buurland,   

den afzet van hun producten. Nu heb- 

beo zij de grootste ,,boom”, welke 

men ooit heeft gekend, maar zij zieo 

zich geplaatst teganover een ongekend 

gebrek aao werkkrachten. Hoewel 

strenge orders zijn uitgevaardigd tegen 

sLandflucbt”, kan deze toch niet wor- 

dea voorkomen, nu men overal vecht 

om de werkkracbten, Het leger wil 

geen man laten gaan, de Arbeidsdienst 

haal: de jongemaonen van hun nuttige 

werk weg voor de uitvoering van 

plannen, die pas over 10 jaar vruch- 

ten zullen afwerpea en boven alles 

worden ia de industrie booger loonen 

betaald en wordt er op geregelder 

uren gewerkt. Zelfs ongeschoolde ar- 

beiders, die wegen aanleggen, wordeo 

beter betaald dao ecn boerenknecht, 

want deze verdient in een maand het- 

zelide als de wegwerker in een week. 

Mlleen reedsin de onmiddellijke omge- 

ving van Toosbruck werken 12.000 Ita- 

lianen aan de wegen en daar er niet 

veel sympathie bestaat tusschen Itali- 

anen en Tirolers, is de aaowezigheid 

der eerstgenoemden eveneens een fac- 

tor, welke ontevredenbeid kweekt, te 

meer daar d: Italianen en voor zorgen, 

dat geen enkele Zuid-Tiroler werk 

krijgt aan de andere zijde van den 

Breoner-pas. 

Iad. Crt. 

aan 

Rusland. 

Geloof en ongelootf. 

  

Verminderde belangstelling 

voor de godloozenbeweging 
  

Religie leeft in de diepte. 

Om de denkbeelden der godloozer- 

beweging in Sovjet-Ruslaod 

kinderen van zes tot elf-jarigen leeftijd 

te verspreiden, heeft deze organisatie 

besloten om met subsidie van staats- 

wege spzciale cursussen voor onder- 

Onder 

wijzers en ooderwijzeresseo in te stel- 

len, 

Het 'aantal actieve leden van de 

godloozenbeweging is echter naar men 

zegt van zeven millicen in 1935 tot 

op minder dan twee millioen in dit 

jaar geslonken. 

Worosjilow, de leider van bet Rus- 

sische leger, heeft een bedrag van 

2000 roebel geschonken voor de in- 

richting van anti-religieuze propagar- 

da-kiosken op alle stationsgebouwen 

te Moskon,   

Be is overigens nogmeer te zeggen 

dan alleen dat de atbelstische propa- 

ganda versiapt: de berichteo over een 

hardnekkig religieus besef en een ze- 

kere herleving ia dit opzicht houden 

voortdurend aan, Zoo schrijft iemand 

die onlangs uit Rusland is gekomer, 

en die voortdurend met de Russische 

boerenio aanraking kam,in het ,Jout- 

nal de Gengve” hat volgende : 

»De haat der bolsjewisten heeft mij 

niet z00 zeer getroffen als het geeste- 

lijk ootwaken der boeren. De Rus is 

in zija binnenste steeds de Orthodoxe 

Kerk trouw gebleveo: voor het volk 

is Russisch en Orthodox ideotiek. De 

heftige strijd tegen den godsdienst heeft 

in den beginne weliswaar succes gehad. 

Doch io zija namelooze ellende heeft 

het volk toch weer geleerd, troost io 

zija geloof te zoeken. 

Hoogst achtbare mannen en vrou- 

wen, vooral monniken en nonnen uit 

de opgeheveo kloosters, trekken on- 

vermoeid-natuurlijk in burgerkleeding- 

door het heele land, prediken de Blijde 

Boodschap en doen het op den bodem 

der zizl sluimerende geloof weer ont- 

waken. 

De plaatselijke autoriteiten durven 

daartegen niet al te ruw optredeo. lo 

de gevangevis, waar ik zelf zes maan- 

den heb doorgebracht, had ik tieo 

nonnen lotgenooten. Z'| zongen dage- 

Ijks ongehinderd haar bymnen. 
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BOERDERIJEN 

MULOWEG / MADJENANG 
Telefoon Ked. No. 225 

  

In mijo proviocie heeft zich een 

klooster tot in denjongsten tijd kuonga 

handhaven. Toen eirdelijk de Sovjets 

de saeculariseering bevalen, werden 

aan den vooravond van de opheffing 

nog dertig jonge meisjes opgenomen. 

Is dat niet bewondereriswaardig ? 

Zelfs in de Comsomol (de communis- 

tische jeugd) is deze geestelijke ver- 

nieuwing merkbaar. D2 priesters, die 

als kerkkofbewakers fungeeren worden 

door de Sovjets meestal met rust ge- 

laten. Ik zelf heb gezien, dat leden 

der communistische jeugd aan zulke 

priester In bet geheim levensmiddelen 

brachten. 

Andere leden dezer jeugd 

bun buwelijkssluitiag voor den burger- 

tijken stand des nachts naar het kerkhof 

gegaan om zich daar kerkelijk te laten 

Irouwen. Deze dingen bevestigen het 

vertrouwen, dat deze geestelijke ver- 

nieuwing voor de tockomst van Rus- 

land van groote beteekenis zijn zal." 

Ind. Cet. 

zijo pa 
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Radio - Techniseh - Burcau — reoir: - 

NIEUWE ZENDING: 

, Crosley Shelvador-koelkast. 

  

Het betere adres voor Service. 

    

IN 

Hoofdstraat 4) 

Telefoon No. 60 

  

ERRES Wisselstroom 

en 

Rimboe Radio-toestellen. 

P,H. Armaturen, 

Staande lamp.   
Zwaar Verchroomd. 

    

»SCHRAUWEN 
WATES 

PERCEEL-PAKISSADJ 

    

  

  

Levert versche volle      

  

Kediri en Paree en 

in 5 kleurendruk 

op Schaal 1: 500. 

Wwaario opgenomen:     op stevig ivoorcarton 

met Carionnen Beo en linnen rug, 

io totaal 9 Aa aa kaarten, compleet bijgewerkt, en 

alle berijdbare wegen 

Kilometerafstanden van plaats tot plaats 

Hootd-Afstandstabel voor grootere afstanden 

Bergen en plaatsen met hoogte-cijiers 

Spoorwegen, Vliegvelden, Ondernemings - fabrieken 

Pasanggrahans en vele nanwijzingen voor toerisme. 

Verkrijgbaar bij de Ked, Snelpers. 

an 

melk. : 

Prima kwaliteit. 

Leverancier van de groote ziekenhuizen te 

de meeste Doctoren 

ter plaatse, 

Belceid aanbevelend 

Sam ea nu H. SCHRAUWEN. 

Sa 

BEN PRACTISCH, HANDIG EN KOSTBAAR 

WERK VOOR EEN LUTTEL BEDRAG! 

DE AUTOWEGEN- ATLAS 
van JAVA, MADOERA en BALI 

1 2.75. 
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SMOKKELAUTO MODEL 1939. 
  

Platina spatborden en nummer borden, ben- 

.zinetant met gouden staven, banden vol bank- 
papier, gouden gereedschappen: 

  

  

Automobilisten worden dikwijls dupe 

van smokkelaars. 

Auto-trucs. 

»Voor geen geld !” 
Waarom niet ? 
Ja. dat is een verhaal. Ik zal het U 

vertellen. 
Het dkcor is cen klein cafe. Dicbt bij 
de grens. Met Russisch rt, een 
tapkast, een waard, die alles weet en 
z'ch niets meer berirmert en de 2an- 
kondigiog van een notaris, op belder 
wit papier, dat bij twee burgerwonin- 
gen publiekelijk zal verkoopeo. Op de 
Nederlandsche woorden van dit affiche 
staren de oogen van onzen zegsman 
met welbehageo. Het geeft hem een 
gevoel van veiligheid, aan deze kaot 
van de grens te zitten, waarover zij 
hem voor geengeld krijger, omdat er 
enkele goede vrienden van hem aan. 
gehouden zija en mogelijkerwijs hebben 
die namen genoemd. 

Nu zitten wij niet met een wat men 

noemt obscure figuur te praten. 
Hj is in zija stadje een nette mao, 

met een praktijk. Dit is het eerste 

merkwaardige van den geldsmokkel, dat 

er zoovele oogenschijnlijk ,,nette” lie- 
den bij betrokken zijo. Soms zien de 
stadjes bunver inwoning hen geruimen 
tijd piet, Van hun vacantiereis plegen 
zij dan erg bleek en erg stil terug te 

komen. Het was z00 verleidelijk, dit 
reisje naar Duitschland, en her bracht 
z200veel op en men kwam toch graag 

in Dusseldorp. Hoe gemakkelijk was 

bet een pakje mee te nemen en men 

deed er nog een gozd werk mede en 

men hoefde toch niet te weten, dat er 

geld ia zat. Men reisde been, drook 
een kopje koffie en at een stukje en 
reisde terug en had zich bijvoorbeeld 

cen nieuw amecub'ement verdiend en 

een zilvervos, waarpaar de vrouw des 

huizes z00 lang soakte ! Maar nu komt 

men nietgraag terug. . . . Voor geen 

geld. 

   

Kapitaal - smokkelaars. 

Er zijn vele vormen van geldsmok- 
kelarij en er ziin vele soorten geid- 

smokkelaars. Wij willes ons nu een 
oogenblik bezighouden met degenen, 

die het Joodsche kapitaal uit Duitsch- 
land hier heen trachten te brengen. De 

Wwinst is groot. Wij schreven reeds, dat 
van honderd duizend gulden, die een 

Joodsche uitgewekene bezit, hij er slechts 
drie & vier duizend mag meenemen. 

Het andere komt aav den Duitschen 

staat. 

De uitwijkende Israglieg, beklagans- 

waardig en tragisch wezen, zal van- 

zelfsprekend trachten, zijn geld in het 

buitenland te krijgeo. Na de verschrk- 

kingen der Novemberdagen, door een 
paniek bevangen, trachtte hij dat veel- 

al ze!f te doeo. Hij ram baar geld of 

stoffen van groote waarde mede, of 

wel, hij verstopte ze in zija bagage, 

die hij dan onder anderen naam de 
grens lier coverbrengep. Zoo vertelde 
ons een #dvocagt uit Almelo, dat een 
zijoer relaties hem bad geschreven te 

zullen ultwijken. Hij verzocht den ad- 

vocaat een verblijfsvergunbing aan te 

vragen, zooals tientallen advocaten dat 

hebben aange@raagd. Dat geschiedde. 

Het vo'gende verzoek was van hem 
zeven kotfers aan een Duitsch station 
Ia ontvangst te willen nemeo, waarop 

het adres van den rechtsgeleerde stond. 

Deze trok met een inmiddels ootvan- 

gen recu, naar Duitschland, nadat hij 
zich zeer veel moeite had getroost 
alles voor den emigrant in orde te 
maken, De koffers waarin alleen lijfs- 
goederen zouden zitten, kwamen aan 
het Duitsche station, De argelooze 
advocaat nam ze in ontvangst en 
ging naar de grens. Hier bleek een 
der koffers vol goud en zilver te zit- 

ten. Men kan begrijpen, welk een 

moeite deze advocaat — een der wel- 
bespraaksten .— heeft gehad om de 

Duitscbers van zija onscbuld te over- 
tuigen | | 

Ongewilde helpers. 

Zie hier een primitieve poging tot 
overbrenging van geld. Via een arder. 

'Tot deze categorie behooren ook de 

verzoeken, diz automobilisten , soms 

krijgen om een pakje mee naar Hol- 

land te willen nemeh, Eu werd het 
hun hu nog maar verzocht. Onlangs 
belde op een Arnhemsche familie aan. 

De huisheer, pas uit Duitschland 
teruggekeerd, deed zelf open en voor 
hem stond een hem onbekende man, 
die uiterst beleefd verzocht even den 
auto, die nog bestoft en wel in de ga- 
rage stord te mdyga rien, 

Ik deok er niet aan. 
Ligt er dan geeopakje voor mijia -   Ik ben G X 

Wel neer mijaheer. 
Wedden ? 
Dat is toch onzin. 
Men ging naar de garage, knipte 

bet licbt aan en ja: in de dickey seat, 
onder in, lag een pakje met G X er 
op. De vreemdeling opende het —er 
zaten kleine gouden staafjes in. 

Dank u wel voor de overbreoging. 
D2 huisheer was kwaad en perplex 

tevens. Hij had grsmokkeld! Zozder 
het te weten! 

Obk in goederentransporteo, in trams 
en bussen wordt dikwijis geld verbor- 
geo. Het wordt door ,onscbuldigen“ 
overgebracht. Die niettemin groot ge- 
vaar looper, want de Duitsche wet 
verbiedt dezeo uitvoer. Meximumstraf: 
tien jaren tucbtbuis en een boete, tien 
maal de waarde van het gesmokkelde 
bedragende, te vervangen door ge- 
vangenisstraf. 

Auto-trucs. 

Tot ecer, men zcu haast zeggen, 
meer ,fair” soort pogiagen behooren 
die, welke de overbrengers persoonlijk 
ondernemen, Wij laten nu rog even in 
het miiden uit welk motief zij barde- 
len. la clk geval dragen zij bet risico 
zelf, 

Ben auto heeft tal van schuilholen. 
De barvden. De benzinetank. De be- 
kleeding. De carrosserie. Het dashbord. 
De kap. 
Wat zou men er van zeggeo, als 

men in Berlija wooot ea geld naar 
Amsterdam wil brengen en men maakt 
zija nummerbord van platina. Dit is 
regelmatig gebeurd. Op onze grens- 
reportage noteerdea wij: 

Piatina spatborder. 
Piatioa numuerbordeo. 
Gobuden gereedsc'ap, met vet be- 
smeerd. 
Gouden of platina s!eutelbossen. 
Gouden staven in de benzinetank. 
Benzinetanks met dubbelen bodem. 
Banden vol waardepapier. 

Een zeer droevig geval vernamen 
wij uit een Duitscbe 'grersplaats. Een 
emigraut had zijo kapitaai aan waarde 
papieren om de as van ziju auto ge- 
wikkeld. 

Hier onstaat door wrijvirg warmte. 
waaraan bij niet had gedacht. De as 
draait in duizelingwekkende vaart 
rond. Het papier verschroeide, of 
raakte los en fladderde weg. Bij den 
grenspost vielen stukken op den grond. 
Zoo merkte men her. De man was 
wanhopig en schoot zich dood. Een 
grensdrama, anno 1939 . . . 

List tegen list. 
Wanhopig zija de pogingen geweest 

om geld naar buiten te krijgeo. Het 
bestaan van velen stond op het spel, 
Millioenen zija zonder twijfel over de 
grens gebracbt, De Duitsche autori- 
teiten, die wij spraken, gaven ons dat 
toe. Juist daarom zijn de straffen zoo 
streng: zij moetn afschrikwekkend 
werken. Juist daarom baalt men z00 
nu en dan een auto gebeel uit elkaar, 
een werkje, dat ongeveer tien uren 
duurt, daar hij ook weer in 
gescbroefd moet worden, 

Doch toepassing van deze methode 
zou het geheele reisverkeer ontwrich 
ten. In de gransposten hij Aken  pas- 
seeren per dag drie duizend auto's| 
Het is onmogelijk om cook maar een 
deel daarvan te demonteeren! De 
trein in Zevenaar staat gemiddeld 25 
minuten still Het is onmogelijk alle 
reizigers te visiteeren. Is het geld een- 
maal aan de grens, dan is de kans 
voor de Duitsche douane om het te 
achterhalen gering. 

Daarom heeft men een heheel ande- 
ren weg ingeslagen. Wie geld in een 
auto verstopt of aan eeo ,overbrenger" 
meegeeft, moet een ander io het ver- 

elkaar 
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VENDU-ACCEPTEN 
verzilvering bij alle pesikantoran, 
landskassen en aganischappen der 

Postspaarbank   

POSTSPAARBANK   
EFFECTENBELEENINGEN 
bij de agentschappen te Batavia (C), 
Soerabaia, Medan -en Makassar.     

  

  
  

Mouts nijwerk. 
Wij hebben een 

keurcollectie 
Japara's houtsnijwerk ontvan- 

gen zooals: 

Presenteerbladen. 

Poederdoozen, 

Sigaretenkokers 

Inktkokers 

Broodplanken enz.enz, 

Wij raden U aan om gauw 

Uw keuze te doen, aangezien 

alles grif weggaat. 

Beleefd aanbevelend. 
TOKO 

»SO EN" 
Aloon -Aloonstraat Telit. 63 

KEDIRI. 
  

trouwen pemen. Dat is bijsa steeds 
noodzakelijk Hiervan maakt de Duit- 
sche douane -recherche gebruik, Zij 
heeft een systeem van sp'onnage. Haar 
menschen dringen zich in 't vertrou- 
wen van her, die geld willen smokke- 
len. Dit heeft weer andera geevolyen. 
De geldoverbrengers bouwden cok 
weer een organisatie op en z00 is de 
groote strijd ontstaao. De irdividueele 
grootsmokkel verdwijnt hoelanger hoe 

komt meer: de georganiseerde meer 
en meer paar voren. 

Op dezen georganiseerden groot- 
smokkel heeft zich 'm aantal elementen 
geworpen, die het evenmin om het 
Joodsche a's om het Duitsche belang 
te doen is. Zij jagea op yeld en be- 
nadeelen zoowei de Joten alis de 
Duitschers. 

Louche, duistere elementer, die op 
dit terrein werk voor zich zien en geen 
misdaad schuwen. Hoeveel Joden heb- 
ben niet in goed vertrouwen al hun 
geld aan dit soort ,overbrengers” 
meegegeven en bet nimmer meer te- 
ruggezien? Zij komen gaarne raar 
Duitschland tertig... voor geld ! 

N. V. 

  

  

  

Te Huur 
No. 9 met 

ingang 1 Augustus a.s. (raast het 

Landrentekantoor) 

Een groot huis. Huur $ 30.— 

's maands. 

Ia de Baodarlorstraat 

Groote Hoofdgebouw : voor - en 

acbtergalerij met 4 siaapkamers. 

Bijgebouwen: Zeer ruime garage. 

Drie kamers, keuken, badkamer en 

W.C. 

Grooten tuin v6or en achter, met, 

vrucbtboomer. Alles bandjirvrij. 

Te bevragen bij de 

Ked. Sneipersdrukkerij. 
  

  

Kennisgeving 
Beleefde mededee- 

ling, dat toko MA- 

DIOEN op Zondag 

maar een halve dag 

geopend is. 

Beleefd aanbevelend. 

TOKO 

»MADIOEN” 
KEDIRI Telf. No. 62. 

  

  

IN VOORRAAD 
Ruime keuze — 

— Visitekaartjes 

voor de halve prijs. 

KED. SNELPERS DRUKK 
ALOON-ALOONSTRAAT 

Telf. No. 83. 
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LEESBIBLIOT HEEK 
  

  

   BEREDIENST & 

PROTESTANTSCHE KERK 

Predikbeurten over de maand 

Juli '39 

Ds. Schaefer, 

16 Juli '39 Kedri 9 u. v.m, 

Paree 6 u.n.m. 

23 , '39 Blitar 9 u. v.m. 

T.Agoeng 5 u. —.m. 

6 Aug.'39 Djombang 9 u. (Doop) 

Kediri Tu. o.m. 

——55—J———. 

Maleische Kerkdienst. 

H. B. Matulessy, 

16 Juli '39 Ngawi 9-— u. v.m. 
Madioen 6.30 u. ».m. 

23 »,  '39 Trenggalek 8.30 u. v.m, 

T. Agoeng 4.— u. ».m 

26 , '39 Kediri T.— 4. ».m. 

voor Zending, 

30, '39 Kediri 9.— uv. v.m. 

23 Juli 1939 Djombang 7.30 uur v.m- 

J. W. Rumbajan. 

mmm 

OOST - JAVAANSCHE KERK 

lederen Zondag 

dieost 9 u. v.m. 
Te Kediri 

Blitar, Toeloengagoeng, 

(Baloewertistraat) 

Ngandjoek, Paree, 

  

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Zoudag. 

  

te le H. Mis 6 uu v.m. 
2e H. Mis 7.30 uur v.m. 

Lof 5.30 uur a. m. 
te Blitar 1e H. Mis 6 uur v.m. 

2e H. Mis 7.30 uur v.m. 
Lof 6 vur n.m. 

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

FF. 

PETROMAX COMFOREN 
Wij ontpakten zoojulst 

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. 

  

  

  

  

  

   

                

    

voor 
gulden. 

kort. 
Wordt I 

DJAPA        
  

RESIDENTIE-AP OTHEEK KEDIRI 

vh APOTHEEK LUMKEMAN Tel. 52 

:- Brengt ook Uw BRILLENRECEPT naar de -: 

APOTHEEK NTIE 
afdeeling staat 

en Crookes 

De abonnementsgelden bedragen : 
f 1,— per maand voor 6€n boek 
f 1,75 per maaod voor twee boeken tegelijk 
# 250 per maand voor drie boeken tegelijk 

met dien verstande, dat U z00 dikwijls moogt ruilen als LI wilt 
Indien U duseen abonnement voor &€n boek 
heeft, waarvoor U &ea gulden betaalt en U 
ruilt het boek iederen dag, dan 

30 boeken 

an 

  

onder vakkundige 

leiding en is voorzien van de modernste monturen. 

glazen. 
     

  

betaalt U 
toch niet meer dan &n 

De bibliotheek - catalogus verschijot binnen- 

KOTTA 
—  LEESCEZELSCHAP —- LEESBIBLIOTHEEK '— 

Ked. Snelpers Drukkerij. 

  

  

  

           

  

  
TENG HONG TJIANG 

MEUBELMAKER 

TRANSPORT — ONDERNEMING 

KEDIRI — Klentengsiraat 64 — f. No, 107 4 

  

  

Het goedkoopste adres voor : 

Inpakken- 

emballeeren en 
verhuizingen van 

inboedels' 
Koopt - Verkoopt en verbuurt meubels 

en ledikanten tegen scherp concuree- 

rende prijzen. 

Ook thuis te ontbieden. 

  

  

OLYMPIA 
Schrijfmachines blijven toch al- 

tijid aan de spits. Deze wereld- 

beroemde Duitsche machines kunt 

U tegen bijzondere albetalings- 

conditie te Kediri, ALLEEN 

krijgen bij de 

N.V. Ked.Snelpers 
Drukkeril 
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Hi noende den Corridor het siagh- d irani Aneta nit Pen Hang de Telegrammen overg. uit de Ind. Courant. 
  

Wordt de terugkeer tot Duitschland 
niet meer zoo urgent geacht? 

  

Polen stelt eenige eischen ten opzichte 
van den status van de Vrijstad.- Duit- 

sche troepenversterkingen aan de 
Poolsch-T'sjechische grens, 

  

DE SPANNING DUURT 

VOORT. 
  

Hysterische berichtgeving. 

Londer, 7 Juli (Transocean). De 

bekende Britsche politicus en deskua- 

dige op het gebied van vraagstukken 

betreffende Oost-Europa, sir Arnold 

Wilson, oefent in een brief aan de 
»Times” scherpe critiek uit op de alar- 

meerende berichtenin de Britsche pers 

over de situatie te Danzig. 

Sir Arnold, die enkele dagen ge- 

leden te Danzig veitoefde, vergelijkt 

de bysterische berichten over de si u- 
atie io de Vrijstad met zijn eigen in- 

drukken, welke er op neerkomen, dat 

de Danzig volkomen rust en orde 

heerschen. 

Danzig, z00, schrijft hij, is wederom 

wat het in 1919 was, een microcos- 

mos van dat deel van Pruiser, waar- 

toe het 

fische ligging en het ras van zijn be- 

volking behoort. De bevolking is even 

vastbes'oten om tot Duitschland terug 

te keerer, welke de motieven hiervoor 

ook mogen zijo, als de bevolking van 

het houden van het 

in verband met zijn geogra- 

Saarland «66r 

plebisciet, 

Interne coup op komst? 

Warschau, 7 Juli (Reuter), Het of- 
ficizele dagblad ,,Gazeta Polska” ver- 

klaart, dat Dutschlands formeele ken- 

nisgeving aan de Poolsche regeering 

inzake het aanstaande bezoek van den 

kruiser ,,KOnigsberg” aan Danzig dui- 

delik bedoeld is om de wereldopinie 
te kalmeeren. 

Het blad waarschuwt de Polen ech- 

ter: ,Niettemin kan er niet aan ge- 

twijteld worden, dat Duitschland een 

internen coup in de Vrijstad beraamt, 

zoodat de vermeende 

verbetering van de situatie, op zijn 

hoede moet blijven. Het is duidelijk, 

dat Duitschlands voornemens voor de 

men, ondanks 

naaste toekomst van vitale beteekenis 

zijn voor Danzig en Polens uitweg 

paar de zee.” 

Engeland bereid te vechten, 

Londen, 8 Juli (Reuter). 
redevoering te Derby verklaarde graaf 

Dela Warr: ,Wanneer een oorleg 

In een 

zou uitbreken zal de oorzaak daarvan 

waarschijolijk Danzig daar de 

Duitsche regeering beseft, dat Danzig 

de sleutei van Polens onafbankelijk- 

heid is en een bolwerk tegen Duitsch- 

lands heerschappij in Europa." 

Lord De la Warr oegde hieraan toe: 

»Onze eenige mogelijke gedragslija is 

ons op vastberaden wijze te scharen 

zijo, 

acbter degenen, aan wie wij ons woord 

gegeven hebben, en duidelijk te maken, 

dat Engeland ia staat en bereid is te 

vechten elken hoe 

indirect de methode van den aanval 

ook moge zijaen dat wij, alleen wan- 

tegen aanvaller, 

neer “i overtuigd zija van een we- 

zenifken wil tot vrede, eenige hoop 

kgegteren compromis, dat 

zMu kunven leiden tot een duurzamen 

Vrede.” 

voor een 

Graaf De la Warr zeide verder nog: 

»De Duitsche regeeriag verzekert ons, 
dat Danzig niet waard is om er om 

te vechten. Wij hebben dan te meer 

reden 'achterdocht te koesterea ten 

aanzieo van Duitschlands ware motie- 

ven, wanneer het bereid is 

reldoorlog uit te lokken 

cen we-   

Laat ons er aan denken, dat Hitler 

verleden jaar verklaarde: ,Deze meest 

gevaarlijke plaats ia Europa bezft zija 

bedreiging heheel verloren”. 

Sterke luchtmacht. 

In een redevoering ter gelegenheid 
van de opening van de nieuwe lucht- 

haven te Birmiogham ziospeelde pre- 
mjer Chamberlain hedenmiddag op de 
geneigdheid der Engelschen tot onder- 

schattirg van hun kracht. 

De Premier verklaarde: ,Ik geloof, 

dat onze luchtmacht 19 vele opzichten 

de ter wereld i en ik waar- 

scbuw u, dat sir Kingsley Wogd u 

niet al zijo gebeimen vertelt. U kuat 

er van overtuigd zijo, dat acbter het- 

geen hij u vertelt heel veel meer 

schuilt”. 

Sir Kiogsley Wood 'deelde mede, 

dat reserve-eskadrille vao de 

luchtmacht aan de luchthaven was 
tcegevoegd en verklaarde : ,,Dit is een 
berianering aan de critieke tijden, 

waario wij levea". : 

beste 

cen 

Luchtafweer efficient. 

In een redevoering te Birmingham 

verklaarde vice-luchtmaarschalk Mal- 

lory- Leigh, dat de voorbereidingen 

van Engeland voor de luchtafweer 

thans zoo efficlent zijo, dat het moreel 

van een mogelijk vijandelijk eskader 

op z0odanige wijze zou worden ge- 

schokt, dat het volume van zija aan- 

val z0u verminderen tot een minimum. 

Spreker verklaarde, dat hij niet zou 

willen beweren, dat men elken Duit- 

schen bommenwerper zou kunnen be- 

letten een z00 begeerlijk doelwit als 

Birmingham te bereiken, doch hij kon 

niet gelooven, dat een vijandelijke for- 

matie de stad zou bereiken, zonder' 
dat haar moreel ernstig was geschokt 

en zorder dat zij een groot deel van 

haar vliegtuigen verloren had. 

Oppositie steunt regeering. 

Ook verschillende leiders der oppo- 

sitie bevestigden hedenmiddag het vaste 

besluit van Engeland om te gerstand 

te bieden aan agressie. 

De socialistische leider Green wood 

verklaarde io een redevoering te Ros- 

sendale in Lancashire, dat de Duitsche 

regeering ciet moet gelooven aan de 
mogelijkheid van een overwianing te 

Danzig door middel van bluf. , Hitler 

zou ergoed aan doen, voorbij de jam- 

merlijke figuren van hen, die dit land 
besturen, te zien raar de massa's van 
het volk en naar de millioenen in an- 

dere landen, die vastbesloten zijn, dat 

de vrijheden, die zfj bezitten, niet zul- 

len worden beknot en dat het recht 

zal zegevieren", 

De liberaal sir Archibald Sioclair 

verklaarde ia een redevoering te Leo- 

miostec in Herefordshire: ,,Lord Ha- 

lifax heeft gezegd, dat Engeland zeer 

zeker de welvaart van Duitschland 

weascht, doch wanneer Duitschland de 

onafhankelijkheid van Polen of een 
van zijn buurlanden z0u bedreigen z0u, 
Eageland vechten. 

la de huidige situatie is het van vi- 

taal belang, dat de Duitsche regeering 
er ten volle van wordt overtuigd, dat 
lord Halifax bij het voeren van deze 

politiek alle partijen in dit land acbter 

zicb beeft“.   

De ,speelpiaatsen" met kanonnen. 

Danzig, 9 Juli (Reuter). De corres- 

pondent van Reuter brachteen bezoek 

aan de verbonden 26ne op den Bi- 

schofsberg, weike Danzig beheerscbt, 

ten cinde een onderzoek in ten stellen 

naar de juistheid van de verklaring ia 
de plaatselijke natiovaal - socialistische 

bladen, dat aldaar speelterreinen voor 

kinderen worden aangelegd. 

Toen de correspondent den hewvel 
besteeg, werden op den kronkelenden 

weg herhaaldelijke groote stofwolken 

opgeworpen door een convooi militaire 

vrachtauto's uit Oost-Pruisen, dat op 

weg was paar den top. 

De paden, die naar dea feitelijken 

top leiden, werden bewaakt door stram- 

me, jopnge leden van de Heimwehr, 

terwijl de top omgeven was door een 

drievoudige prikkeldraadversperring. 

Door spleten in de haastig van 

boomstakken vervaardigde barriere zag 

de correspondent nog net stukken af- 

weergeschut, die opgesteld waren. 

Twee leden van de Heimwebr na- 

men het fototoestel van den corres- 
pondent ia besiag en geleidden hem 
paar een wachtbuis, waar eea groep 

arbeiders, die door gewapende schild- 

wachten bewsakt werden, de laatste 

hand legde aan met roode pannen ge- 

dekte barakken. 

In een open ruimte telde de corres- 

pondent meer dan 50 militaire vracbt- 

auto's, die alle Oost-Pruisische num- 

merplaten droegen. Halfverborgen tus- 

schen de boomen zag bij verscbillende 

veldkeukens en daarnaast iets, wat ge- 
leek op met zeildoek bedekte kanonnen. 

Reuters correspondent verklaarde, 

toen hem werd gevraagd, wat hij op 
den heuvel kwam doen, dat hij gaarne 

de speelplaatsen wilde zien, die men 

aan het aanleggeo was. 

De luitenant, die henraan een ver- 

hoor onderwiep, trachtte een glimlach 

te verbergen en zeide: ,,Zeer juist, daar 

ziju wij mede bezig”. 

Op de vraag, of honderden mannen 
io uoiform eo met automatische gewe- 
ren de speelplaats zoudea gebruiken, 

antwoordde de luitenant: ,,Dat zal van 

de toekomst afhangen: wij hopen van 

niet”. 

Greiser terug. 

Danzig, 8 Juli (Transocean). 

De persafdeeling van den Danziger 

Senaat maakt bekend, dat de President 

van den Senaat, Arthur Greiser, uit 

Duitschland, waar hij een vacantie van 

verscheidene weken heeft doorgebracht, 

is teruggekeerd en zija officieele werk- 

zaamheden beden heeft hervat. 

Duitschers binnengesmokkeld, 

Warschau, 9 Juli (Reuter). Drie 
Duitschers werden gearresteerd door 

de Poolscbe politie te Puck onder 
beschuldiging Duitschers in Danzig te 
hebben binvengesmokkeld. 

Polens eischen. 
Warschau, 9 Juli (Reuter). Ben 

officieele Poolsche woordvoerder zette 
de politiek van Polen ten aanzieo van 
Danzig op de volgende wijze uiteen : 

lo. Danzig moet buiten de (grenzen 
van Duitschland blijver, 

20. De Viijstad: moet binnen de 
Poolsche douanc-19ne blijven. 

30. Polens rechten in Danzig mogea 
Diet aan de genade 'van een buiten- 
laodsche mogendheid overgeleverd 
Worden. 

4c. De bevolking van Danzig moet 
haar volledige cultureele recbten blijven 
genieten. 

»Polen moeten uit Danrzig." 
Daozig, 9 Juli (Aneta Reuter). 

Kreten als: ,De Polen moeten uit 
Danzig worden verdrongen“, gingen 
Op vit de groote menigte, welke werd 
toegesproken door den nationaal-s0- 

Cialistischen leider Foerater, wieos 
sarcastische zinspeling op den ,,goeden 
pabuur" Polen een spottend gelachen 

hoon verwekte. 

Foerster verklarde, dat de wil van 
de bevolking te Danzig am tot Duitsch- 

land terug te keeren thans sterker is 

daa ooit.   

toffer van het ,,bedrog van Versailles", 
Waarop ecen luid gehoon uit de menigie 4 
opging. 

Poerster besloot met de verzekering, 
dat Danzig ,,eenmaai" tot het Duitsche | 
Rijk zou terugkeeren, 

Zija toespraak gaf echter den indruk, 
dat het een veel minder dringende 
zaak betrof dan twee weken geleden. 

Duitsche troepen versterkingen. 
Warschau, 9 Juli (Aneta Reuter). 

Volgens de berichten vit Teschen arri- 
veerden Duitsche troepenversterkingen 

aan de vroegere grens tusschen Tsjechit 

en Poleo. 

De berichten gelden prikkeldraad- 
versperringeo, welke van een 'diepte 
van 18 tot 36 meter op een afstard 
van 180 meter van den grens worden 

aangebracht. 

»Danzig is gereed." 

Danzig, 9 Juli (Aneta Reuter), Ie 

zija toespraak ziospeelde Foerster voor 

de eerste maal “in het openbaar op 

het Vrijkorps, toen bij zeide : ,,Danzig 

is sterk. De maonen van Danzig we- 

ten, hoe zij de geweren moeten ban- 

teeren en zijn gereed, waaneer zij 
Worden opgeroepen, om dit te doen”, 

Nederland. 

DE KABINETSCRISIS. 
Mr. dr. Koolen Kabinets- 

formateur. 

Aveta seint uit Dea Haag, dat vol- 
gens een bericht van den Regeerings 
Persdieost Hare Majesteit de Koningia 
Zaterdagmorgen mr. D. Fock heeft 
ontvangen, 

Dr. Colija Zaterdagmorgen op het 
departement van Algemeene Zaken 
besprekingeo met den Voorzitter van 
de Berste Kamer en met het lid der 
Berste Kamer jbr. mr, B.C. de Savor- 
nin Lobman (C. H.) 

Officieel is gemeld, dat dr. 'Colija 
Hare Majesteit de Koningin heeft 
verzocht, te mogen worden ontheven 
van de hem verleende opdracht tot 
vorming van een Kabinet, aangezien 
zija pogingeo tot samenstelling van 
een Kabinet in de door hem gedachte 
ricbting niet zfjo geslaagd. 

Hare Majesteit heeft Zaterdagmid- 
dag mr. dr. D.A.P.N. Koolen 
(Katb.) ontvangen en hem Opgedragen 
een Kabinet te vormen. 

De heer Koolen verzocht beraad, 

Persstemmen. 

Omtrent de aanwijzing van bet lid 
van den Raad van State mr. dr. 
D. A.P.N. Koolen tot Kabinetsforma-   

volgende persstemmen : . 

De ,Maasbode” scbrijft: ,, Wy be- 
wonderen, eerlijk gezegd, den moed 

gan den heec Koolen om onder deze 

omstandigheden een poging tot forma- 

tie van een Kabinet te wagen. Deze 

kan alleen worden verklaard, wanneer 

bij de overtuiging, althans de hoop 

heeft een Kabinet te kunnen vormen, 

dat, ia den geest van de Katholieke 
fractie, de bestrijding vav de werk- 

loosheid op het eerste plan wil houden. 

»Mogelijk, dat hij zich ook in staat 

gevoelt, de anti-revolutionoairen hier- 

toe te bewegen". 

De ,,Telegraaf“ noemt de opdracht 

man den heer Koolen een volkomen 

verrassing en is van meening, dat het 

land ontgetwijfeld met leedwezen en 

niet geheel zonder ongerustheid zal 

vernemen, dat er werkelijk kans be- 

staat, dat de beproefde en vertrouwde 

stuurman van het Schip van Staat van 

boord zal gaao. 

Het blad is van oordeel, dat de heer 

Koolen als formateur, meer dan een 

andere Katholiek, voor velen aa - 
vaardbaar zal zijo. 

»Hier is geeo militante figuur, wel 
een duidelijk partijjimao, doch een be- 

zadigde Staatsraad aangewezen. Hem 
wacht geed gemakkelijke taak. Dat bij 

Slaagt, staat niet bij voorbaat vasi". 

De ,Nieuwe Rott. Crt." is van mee- 

ning, dat dr. Koolen het niet gemak- 

kelijk zal hebbeo. De vraag rijst, of 

de heer Koolen wel zoo'n geestdriftig 

aanhanger is van de politiek zijner 

partij. Achter zija program dient vpor- 

loopig een vraagteeken te worden ge- 

zet. Ook omtrent de personen of over 

de richting, waarin bij de samenstel- 
ling van: het Kabinet zal worden ge- 

zocbt, valt n'ets te zeggen. : 

Het blad meent, dat dr. Koolen ver- 
moedeliik de beste keuze is “uit het 

Roomsch - Katholieke kamp, aangezien 
hy ,au dessus de la me'ee", staat. 

Doch zija taak zal een Hercules. 
taak zijo. 

Het ,Alg. Hblad" verneemt, uit par- 
lementaire kringeo, dat men ook daar 

van meening is, dat dr. Kooleo voor 
cen moreilijke taak staat. De groote 

vraag is, welke houding zijn partijge- 

xooten tegenover hem zullen aannemeo. 

Het is bekend, dat hij conservatief 

is ea men kan mocilijk van hem ver- 

wachten, dat hij te vinden zal zijo 

voor een vlotte uitgaveopolitiek. 
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