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1. B. V. bridge-drive. 

Op Vrijdagavond, 21 j.I. heeft bet 

IL B. V. bridge-drive in het I. E. V. 

clubgebouw p'aats gehad. 

Er werd aan 5 tafels gespeeld. 

De eerste prijs werd gewonnen door 

de heeren: Werdmiiller - Uogerer, de 

2de door Mr. Kroon-Zwager, en de 
3de door Obertop-Hilverdink. 

Dr. Soetomo-stichting. 

We vernemen, dat de Dr. Soetomo- 
stichtiong afd. Kediri een elftal wil vor- 

men, bestaande uit spelers van Doho, 

Perslands en H. W., om hiermee een 
trip paar Madioen te maken. 

Deze trip zal naar alle waarscbijo- 
ljkheid plaats hebben op 5 en 6 Au- 

gustus a.3.”De eerste dagzal gespeeld 
worden tegen het bondselftal vao Ma- 

- dioen en de 2de tegen een van de 
sterkste clubs aldaar. 

Het” vormen van bet Dr. Soetomo- 
elftal berust in handen van den Heer 
Soeprapto, voorzitter van de v. v. 
Doho. 

Halfjaarlijksche — conferentie 

Taman-Siswa ressort Kediri, 

In de loop van Augustus zal de 

Taman-Siswa ressort Kediri de half- 

jaarlfjksche conferentie houden te Wa- 

roedjajeng, een van de oudste afdee- 

lingen vao de Taman-Siswa. 

'Tot ressort Kediri hooren: Kediri, 

B'itar, T. Agoeng, Trenggalek, Paree, 
Kandangan, Goerab, Wates, Ngdenoe 

Ngadiloewih, Kalambret. 

Besproken zullen worden : 

en interne aangelegenheden. 
mutaties 

Surja-Wirawani, 

De volgende maand zal de Surja- 

Wirawani afd. Kediri voor bet eerst 

baar oefeningen houden. Vermoedelijk 

zal mej. Soesani als leidster optreden, 

Voorleopig bestuur P.M.. 

Op initiatief van den Heer Soedibjo, 

zal hier te Kedir? een afdeeling P.M.I. 

worden opgericht. 

Op Donderdagavond a.s. zal ten 

huize van den heer' Soepardjan een 

bijeenkomst worden gehouden. 

RICHE THEATER. 

'Offreert voor Dinsdag 25 en 

Woensdag 26 Juli "39. 

Metro schitterende filmschlager. 

MMERRILY WE LIVE" 

met de eminente sterren Constance Beo- 

mett—Brian Aberne—Patsy Kelly e.v.a. 

Topping ,Topper” zeggen de Ame- 

rjkaansche critici van deze heerlijk dwa- 

ze society-comedie, welke in Amerika 

en Europa alle lachrecords sioeg ! 

MAXIM THEATER. 
Offreert voor Woensdag 26 en 

Donderdag 27 Juli '39, 

Het Te gedeeite van de'z#er spannende, 

actievolle en sensationeele R. K. O. 

Radio-film. 

BLAKE OF SCOTLAND YARD 

met 

Ralph Byrd, Jaan Barclay, Herbert 

Rawlinson,"de-kleine- Dickie Jones. 

» Blake of. Seotiand- Yaxd'!.geeit U   

cen verrassende serie van nooit ecindi- 

gende spanning. 

Ge wordt wild van opwinding, ge 

wordt benauwd, het bloedzal U in de 

aderen stollen, bet koude zweet zal 
U uitbreken bij hetzien van deze mys- 

terieuze film. 

Een avonturea-film, die U geen mo- 

ment loslaat uit den greep der span- 

ning. .. 

De film, die U dingen tezien geeft, 

die ge tevoren nooit gezien heeft. 

Een verhaal van roekelooze actie, 

kolossale en overb'uffende mysterie— 

De aangrijpende gescbiedenis van de- 

tectieves zonder vrees, de trots van 

Scotland Yard, de grootste poli iemacbt 
ter aarde. 

Complotten en tegen-complotteo ! In- 

teroationale intriges | Het verbijstereode 

drama van een wereldverspreide spion- 

nagedienst, die plaonen smeedde om de 

grootste aller wereldoorlogen te ont- 

ketenen. 

VOLTA - THEATER, 

Offreert voor Diosdag, 25 Juli 1939. 

Columbia's zeer spannende en boeiende 

Wild- West productie : 

»THE RECKLESS RANGER.“ 

Met in de titelrol den sympathieken 

Cowboy-acteur : 

BOB ALLEN. 

De film verhaalt de oude veete, die 

bestaan heeft en nog bestaat tusschen 

cowboy's en schaapherders. Deze veete 

heeft heel wat bloed doen vloeien. Bob 

Allen, een ranger, komt bierin zija broer, 

een schaapherder, te hulp en roeit al- 

leen een heele bende uit. 

Woensdag, 26 Juli 1939. 

De 100”/, sprekende Chincesche film: 

»n12 Levende Schatteo." 

Geheel ten bate van de Tjia Tjay 

Hwee, 

Politie nieuws 

Tegen K. en K., beiden wonende te 

Boerengan werd p.v. opgemaakt ter- 

zake lichte mishandeling. 

Door de Politie werd aangehoudea 
de persoon van K., wonende te Rao- 

doelawang (Mod'o), verdacht van dief- 
stal van eea rijwiel ter waarde van 

f 7.50, ten oadeele van P., wonende 

te Paree. 

S.O.H., wonende aan de Aloon2. 

straat Kediri doet aangifte terzake 

verduistering van 2 rijwielen resp. ter 

waarde van f 75. en f 65,— ge- 

pleegd door H.M., wonende te Podjok 
Tandjoengkalang (Prambos) en-A, 

wonende te Kedoenglo (Ngronggot). 

Door de Politie werd aaogehouden 
op de Pasar malem alhier de persoon 

van K., wonende te Singonegaran, 

verdacht van diefstal' van een cigaret- 

ten-amasteker ter waarde van f 0.05, 
ten nadeele van R., wonende te Djam- 

saren, 

S.G.T., won. te Djagalanlor doet 

amogifte terzake verduistering van 157 

kains t.w.v, f 134:071/, gepleegd door 

zijo verkooper R., won. te Manggis. 

Door de pol. werd aangehouden de 
persoon van K., won. te Nganpek 
terzake poging tot diefstal bij 1, word, 
te Modjoroto. 

Tegen T.S.L.N., te Bandarlor werd 
p.v. Oegemnake terzake lichte mishanst 
-deling.vam-P.B.S,,. wan. te Bandarlor. 

Sport. 
Ps. H. W.-H.C.T.N. H. 1-0 
Zondagmiddag j. I. heeft de. com- 

petitiewedstrijd plaats gebad tusschen 

Ps. H. W. en H.C.T. N. H. 

De belangstelling was tamelijk groot. 

Voor de pauze werd H.C. T. N. H. 
steeds ingesloten, doch tot de pauze 
toe bleef de stand dubbel blaok. 

Na de rust speelden de Chineezen 
beter, er kwamen zelfs bachelijke mo- 

menten voor H.W.'s doel. Een aanval 

van H. W., een fija voorzet van de 

rechtsbuiten gaf Moebajin de gelegen- 

heid, om de stand in 1—0 voor H.W. 

te verandereo. 

H.C.T.N.H, zette alle zeilen bij, om 

den achterstand in te halee, wat niet 

lukte, 

Volgenden Zondag H.C.T.N. H. 

Contra E. B.J. O, 9. 

me HA Ym 

Vader en zoon ver- 

dronken. 

Tijdens zeilpartij onder 

Kortenhoetf. 

De correspondent v.d. Ind. Crt. te 

Bussum meldt dd. 10 Juli j.: 

Zondagmiddag was de familie De 

Hertog uit Vreeland op den plas , Het 

Wijde Blik“ onder Kortenhoef aan 
het zeilen in een jachtje met 5 persc- 

nen bemand. Het was ongeveer vier 

uur en men was van plan naar huis 

terug te keeren, toca een rukwind het 

zeil stuk sloeg waarbij het 5-jarig 
zoontje van den heer De Hertog over 
boord sloeg. 

De ongeveer 32-jarige vader sprorg 

het kind na en slaagde eria het te 
grijpeo, maar io de boot waren geen 

geoefende zeilers aanwezig, zoodat 

deze afdreef, Nog drie maal zag men 

vader en kind boven komen, toen 

verdwenen zij onder de oppervlakte. 

Zoodra de politie van Kortenhoef 
het ongeval vernam, ging zij met een 
boot naar de onbeilsplek De juiste 

plaats wist men echter niet. Tot 's 

nachts 12 uur is gedregd, zonder re- 

sultaat. 

Hedenmorgen zijn de pogingen tot 
bet bergen der lijken voortgezet. 

De heer De Hertog, die gymuastiek- 
onderwijzer op cokelele scholen in 

Amsterdam was, was bij de jongste 
raadsverkiezing tot gemeenteraadslid 
van Vreeland gekozeo, hoewel hij 

bier pas €€n jaar woonde. Zija echt- 

genoote, die niet mee was uitgevarer, 

maar uit het raam van baar woning 
het voorval bemerkte, blijft met drie 

jeugdige kinderen achter. 

Omtrent het droevig verdrinkings 

geval vernemen wij »0g het volgende : 

De heer De Hertog waseen uitste- 

kend zwemmer. Anderhalf jaar gele- 

den ongeveer had bij zich een aardig 
houten huis te Vreeland laten bouwen 
aan den rand van bet ,Wijde Blik". 

Zondag had hij familie over ea met 

7 personen:groot en klein, 'ging hij 

met het kajuitjacbtje zeilen op de plas. 

Mevrouw De Hertog bleef thuis. 

Om 4 uur, op den terugweg, brak 

door een rukwind de giek,: waarbij 

bet S-jarig'zootje cen klap kreeg en 

overboord 'viel.. De' heer De -'Hertog 

bedacbt zich geen oogenblik: em sprong 

zija jongen Da, met het-bekende nood-   lottige gevolg. »   

   
ASPIRIN 

de kleine stille werker.. 

heeft een sprookjesachtige carrigres 
reeds 40 jaren hielp hij millicenen 
€n millioenen menschen over de ge: 
heele aarde! Nog nooit werd hij 
gebvenaard of overtroffen! 

  

Mevrouw De Hertog sioeg uit het 

venster van baar woning het terug- 

keerende jachtje gade. Zij zag op 

ongeveer 600 m afstand haar jongea 
overboord siaan en haar man den 
koaap naspringen. Ook een buurman 

de heer Baar zag een ea ander ge- 

beuren. Hij snelde naar zijn roeiboot. 

Mevrouw de Hertog ging mee. 
Met groote snelheid roeideo belden 

naar de plek. Zij kwamen te laat. 
Niemand aan boord vao het jachtje 

wist met de boot die steeds verder 

afdreef, om te gaan. Nog driemaal 

kwam de heer De Hertog boven met 
zijn zoontje in de armen, eindelijk 

roepend: ,Ik kan niet meer“. Om 11 

uur vaomorgen was' de politie nog 

tevergeefsch aan het dreggen.   

De Kabinetscrisis. 

Vorming van ministerie wer- 

kend volgens een bepaald 

programma? 
  

Dr. Colijn bij de Koningin. 

Blijkens een Haagsch Aneta-telegram 

werd dr. Colijn gistermorgen van 9u. 
15 tot 11 u. 30 door Hare Majesteit 

de Koringia op de ,Ruigenhoek” ont- 

vangen. 

De Kabivetsformateur bracht rapport 

uit van zija pogingea om een Kabinet 
te vormen. Tot dusver werden terzake 
geen officieele mededeelingen verstrekt. 

De ,Standaard” veroeemt, dat er 

alle reden bestaat om te gelooven, dat 

dr. Colijn recbtstreeks streeft paar de 

vorming van een z. g. program-minis- 
terie. 

Het blad acbt hetzeer waarschijalijk, 

dat hieria o.m. zitting zullen hebben 
  

WERELO NIEUWS 
beter te hooren 

met 

Philips Trocadero 
het eenige Radiotoestel 

met 

BANDSPREIDING. 

    

Wij nemen Uw oude Radio voor den hoogsten 

prijsin en zijn onze afbetalings condities 

bekend billijk. 100”/, Service, 

»LYRA“ coco Kediri 
Tel. 70. 

VENDU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS. 

J.G.W. DEKKERS — KEDIRI — Teletoon 250. 
  

Zaterdag 5- Augustus 1939. Vendutie ten huize van den WelEd. 

Heer. M.A. Tetelepta, Onderwijzer H.C.S,— Bandarlor — 

meubilair enz. 

  

Kediri van 
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METRO schitterend gespeelde filmschlager 

CHE 

  

  

met de eminente sterren' CONSTANCE BENNETT — BRIAN AHERN 

BROWN e.v.a. bekenden. 
Een der geestigste en meest geslaagde Comedies »Topping Topper” 

van-deze heerlijk dwaze society-comedie, welke overal waar ze vertoond 

Komt dit zien! Voorafgegaan door eenige mooie Extra's 

.Merrily we live” 
B — PATSY KELLY — TOM 

zeggeo de Amerikaansche critici 
werd, alle lachrecords sloeg! 

  
  

opgang maakte. 

GONGFILM denderende filmschlager .rRetour 

met niemand minder dan de geliefde actrice DANIELLE DARRIEUX. 

Wederom een daverend succes van de Fransche filmindustrie, welke op a'le groote plaatsen erorme 

Danielle Darrieux heeft in deze film zicbzelf overtroffen en dat 

Ontegenzeygelijk een- mooie film, welke zich geheel in Boedapest 

geheel gebaseerd op de bekende novelle van de cosmopol 

Ul aaa deze pracbifilm ovder geen voorwaarde te missen. 

Donderdag 27 t/m Zaterdag 29 Juli ae Ht 
e fatale 

Aube Nacbt) 

wil wat zeggen. 
afspeelt. ,Retour d L' Aube" is 

listische scbrijfster VICKY BAUM. Wj raden 

  

| boeien en interesseeren zal. 

UNIVERSAL machtigz Avonturevfilm 

met BUSTER CRABBE, de athletisch filmbeld par excellence. 

Ben film met een aaneenschakeling van opwindende gebeurtenissen, en die U van begin tot einde 

MAXIM THEATER 
Woensdag 26 en Donderdag 27 Juli 

R.K.O. RADIO actizvolle en sensationeele 

.Biake of Sco 
met RALPH BYRD — JOAN BARCLAY e-a. beroerade spelers, 

DE film, die U scenes te zien geeft, 

sende serie van nooit cindigende spanning. 

detective fila 

  

tland Yard” 
diaz U tevoren nooit gezien heeft.... daarbij een verras- 

KOM en ZIE het le ged. (ep. 1 t/m 7). 

Vriidag 28 tm Zondag 30 Juli 

Red 

Spanning en sensatie in iedere meter vai 

Barry” 

» deze grootsche Seriefilm. 

Zie laatste episoden (Slotgedeelte). Beter dan het voorgaande. 

  

ir, Vav Lidth de Jeude en prof. mr. 

B.J.O Scbrieke. 

Een zaken - Kabinet? 

De ,.Nicuwe Haagsche Couraot” z00 

seint Aneta, veroeemt uit goede bror, 

dat dr. Co'ija is geslaagd ia de vor- 

ming van een zaken-- Kabinet, waarin 

zeer waarschijnlijk de volgende perso- 

nen zitting zullen hebben: 

Dr. H. Colijn—Algemeene Zakeo. 

J-J.G. van Dijk—Defensie, 

Mr.J. AN. Patija — Buiterlandsche 

Zaken. 

Mr. de. ir. JJA.M. van Buuren —Wa- 

terstaat of Koloni8o. 

Dr. J.R. Siotemaker de Bruine—So- 

ciale Zakeo. 

D:. JA. Nederbragt—Economiscbe 

Zaken. 

C. W. Bodenbausen—Financito. 

Jar. ir. O.C. A. van Lidih de Jeude 

— Waterstaat. 

Mr. J.A. de Visser—Justitie. 

Dr. A.D. A. de Kat Angelino—Oa- 
derwijs. 

Terwiji, het niet zckeris, of de beer 

H. van Boeyen minister van Binnen- 

landsche Zaken blijft, dan wel alszo0- 

danig wordt vervangen door den bur- 

gemeester van Arnbem H.P. J. Bioe- 

mers. 

ak 

Wij willes wachten met onzen com- 

mentaar tot bet officieele bericht ont- 

vangen is. Alleen voor heden dit: het 

doet zonderling aan, dat de heer Van 

Buuren ,, Waterstaatof Koloni&a” krijgt, 

terwijl in eenev adem den heer Van 

Lidth de Jzude de portefeuilie van 

Waterstaat toebedeeld wordt. Het 

maakt z00 den indruk, dat ,, Kolorian” 

er maar zoo'n beetje bij. bungelt. En 

dat is natuurlijk riet zoo! 

Afwachten de boodschap. 

Blijkens een Haagsch Aneta-telegram 

heeft oud-minister De Geer tijdens de 

Cbristelijk-bistorische: zomerconferentie 

te Lunteren een redevoering gehouder, 
waario bij o. m, heeft verklaard: 

» Wij zullen de samenstelling van het 
nicuwe kabicet moeteu afwachteo. In 

eik geval zullen wij bet naar zijo daden 

beoordeelen. 
»Het ligt io de lija onzer begirselen, 

dat wij met warmte steusen alles, waar- 

ia door goed beleid, raar onze over- 

tuiging, 's Iands belang wordt gediend.” 

Ind. Cet. 

  

  

Dr. Colijn is geslaagd met het vormen 

van een nieuw kabinet. 

—————— 

Samenstelling echter nog niet bekend. 

5—— 
  

Oordeel van de pers in Nederland. 

Aneta seint uit den Haag, dat blij- 
kens een officieele mededeeling dr. 

Colija de vorming van een kabinet 

heeft aanvaard, de samenstelling waar- 
van, vaar verluidt, Maandag kan wor- 

den verwacht, 
D: heeren Van Botyan en De 

Vooys bezochten Zaterdagochtend dr. 

Colija. 

De ,Nwe Rott. Crt." deelt mede, 
dat als vaststaand kan worden aange- 

nomep, dat dr. Colijn, mr. Patijn eo 

dr. Van Dijk io hun vroegeren functi-s 
in bet Kabinet terugkeeren, en dat 

verder mr. J. A. de Visser zal optreden 

als misister van Justitir, de heer Bo- 

denhausen als minister van Financito, 

de heer Van den Busscbe als minister 
van Kolon'ga, de 'heer ir. Van Lith 

de Jeude als minister van Waterstaat, 
de heer ir, Damme als misister van 

Sociale Zaken en prof. ir. De Vooys 

als minister van Economische Zaken. 
Laatstgenoemde zal volgens genoemd 
blad vermoedelijk iets latar io functie 

treden. 

Het b'ad neemt bovendien aan, dat 

mr. dr. ir. Van Buuren in zijn vroe- 

gere fuoctie zal terugkeeren (? — Red). 

Verder merkt het blad op, dat, 
indien de heer Slotemaker Bruine niet 
ia het nievwe kabinet overgaat (bet- 

geen bet blad zeer waarschijnlijk acht), 

dan prof. mr. B.J.O. Scbrieke io aao- 

merking zou komen voor de porte- 

feuille van Onderwijs. 

Persstemmen. 

het komend kabinet — 

waarover men elders in ons blad van 

heden de eerste telegrammen aan- 

treft — seint Aneta“uit Den Haag de 

volgende persmeeningen: 

Omtrent 

De ,Maasbode“ merkt op, dat re- 

geering bij persuasie in Nederland 

schijot te zijn omgezet in een mogen 

meedoen bij de gratie van Colijn. 

Voor dat genoegen hebben de Ka- 
tholieken bedaokt: zij: gunoeo dat an- 

deren een poosje, indien het landsbee 
lang ben niet dwingt daaraan snel eea 

einde-te.amaken. wu...   

Het blad wijst er op dat de crisis 

wel degelijk ging om dewerkloosheids- 

politiek, waarvan dr. Colijn wijziging 

wilde, welke werscb bij hem onge- 

twijfeld samenbangt met de begeerte 

om de werkloosheidspolitiek te dben 

wijken voor een defensiepolitiek. 

Er zijo allerlei veronderstellingen 

gemaakt over de supposities van dr. 

Colijo, waarvan de onnoozelste wel 

is dat de formateur denkt, dat men 

hem crediet geeft, omdat Holland in 

last is. 

Hij zou dan vergeten, dat de last 

drukt op het volk en dat de groote 

meerderheid van bet voik eenig ver- 

trouwen moet hebben ia hen die lasten 

opleggen. 

Dr. Colija gaat het bestaan om een 

Kabinet aan de Kroon voor te drageo, 

dat bonderdduizenden zullen beschou- 

wen als cen uitdaging aan de Katho- 

lieken. 

De groote cu'tureele en politieke 

beteekenis van de daad van Coljja is, 

dat hij met bijua voorbeeldiooze on- 

achtzaamheid de contioul-eit verbrak 

van samenwerking, welke tientallen 

jaren cen zegen is geweesi voor het 

land. 

Het -blad herinmert er asn, dat 

Troelstra in 1923 Colijn aanduidde 

als een ,verpersoonlijking van cen in 

den grond fascistiscb streven, dat 

instede 'van democratie en overleg 

steit de dictatuur van den sterken 

man”. 

Het blad meeot, dat dr. Colija wil 

probeeren, dere diagnose waac te 

maken en eiodigt met de opmerking: 

»Wat daarvan het einde zal zijn, 

zullen ook de 'anti-revolutionairen zelf 

wel begrijpen”. 

Geslaagd ofniet geslaagd? 

nDe Tyd“ merkt op, dat bet feit, 

dat dr. Colijn is geslaagd, nog niet 

beteekent, dat zijn combinatie een 

geslaagde is. Het blad oppert de mo- 

gelijkheid dat het Kabioet 

eenige maanden zou. kunnen werken 

zonder poit contact met het parlement 

hieuwe   te hebben gehad, zoodat eerst na 

maandea zou kunnen worden bemerkt, 

dat het geen beenen heeft om op te 

staao. 

Het blad is evenwel van meeni-g, 

dat spoediye ophelderirg dingend 

vereiscbt is, wesbalve bet aandringt, 

dat de op 25 dezer bijeeokomende 

Kamer de ingediende ontwerpen niet 

met de demissionnaire ministers afdoet, 

tenzij volledige zekerheid worde ver- 

kregen Omtrent cen zeer spoedige ont- 

mo'ting met het nicuwe Kabinet. 

Katholieken cotra premier. 

Het ,,Alg. Handelsblad" meent, dat 

de houding van de Katholieke pers 

dat demonstreeit, de vroegere 

latente vijandschap van die 
2jde tegenover den pre- 

mier thans openljk tot” 
viting komr. 

De ,Rotterdammer“ meent, dat als 

vaststaand kan worden aangenoweo, 

dat de politieke samenwerking tusschen 

de groote christelijke groepen in Ne-. 

derland waarschijolijk voor vele jaren 

zal zijo verbroken. 1 

nHet Volk“ voorspelt het nieuwe 
ministerie geen lang leven en acht de 
beele verschijoing daarvan een over- 
bodig tusschenspel. 

Het ,Nationaal Dagblad“ is van 
oordeel, dat een conflict naar aanlei- 
ding van deze formatie reeds voor den 
herfst kan worden vewachbt. 

  

DE BUITENMAN DIE ZIENDE BLIND, 

EN HOORENDE DOOF WAS. 
————— 

En de bar-dame, die naar den .vacanten post 

van molenaarsvrouw solliciteerde. 

an 

DAAR BI) DIE MOLEN, 

Alkmaar, 12 Juli. 

Op een der dorpen onder den rook 

van A'kmaar woont op cen mooien 

molen een 38-jarige molenaar, die al 

jaren lang caar cen passende levers- 

gezellin had uitgezien, maar daarin nog 

steeds niet ges'aagd was. De wieken 

van den molen drasideo elken dag en 
io verloop van jaren was er een aar- 

dig spaarduitje, dat de jonge mas 

trouw op zijn boekjs bij de Boeren- 

leenbank liet bijscbrijvec. In de si le 

hoop, dat bij nog eens eea vrouw z0u 

virden, die bij als een jonge lente op 

den .0uden moieo zou binnenleideo, 

bracht de jooge man twee jaar gele- 

eenseen bezoek aao Amsterdam, waar, 

wat het schcone geslacht betrefr, meer 

keuze is dan in het dorpje waar de 

wicken van zijn molen draaien, aldus 

een corr. v.d. Ind. Crt. 

Hij kwam er — de wegen van een 

buireoman gaan ia de groote stad vaak 

over kronkelpaden —io de Oiympia- 

bar terecht en maakte daar kennis met 

de bufferjuffeouw, waarvao een liefde 

op het eerste gezicht, althans van zijo 

kant, het gavolg was. 

Ilzan zijo moeder 

DIE MOOIE MOLEN... 
Het meisje, Geraldina, zag in den 

eenvoudigen molenaar wel meer dan 
in een alledaagschen bezoeker en haar 

gedrag wekte het vermoeden, dat zij 

wel ooren had naar den vacanten post 

vaa molenaarsvrouw, zoodat de bezoe- 

ker, na vele bezoeken aan de bewuste 

bar weer naar huis keerde om daar 
te vertellen, dat er 

een meisje was, dat, o z00 graag uit 

het gevaarlijke bar-leven gered wilde 

worden, een meisje, dat hij alleen zou 

kunsen helpen. 

Maar de moeder, die e@h nucbtere 
boerenvrouw was, hield er een andere 
meening op na. Zij betreurde de vele - 

uitstapjes naar de hoofdstad en ver- 

kondigde, dat een dergelijke verhou- 

ding ,niet deugde.” 

Zij verkondigde dat aao haar zoon 

en ook aan de heeren president en 

rechters van de Arrondissementsrecht- 

bank te Alkmaar, die thans de buffet- 

frouw op bet backje der beklaagden 

zagen zitten omdat zij, beschuldigd van 

oplichtiog, gevangen. was genomen en 

naar het Huis van Bewaring was over-   gebracbt. 
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ERRES Wisselstroom 

en S5 

Rimboe Radio-toestellen. 

Crosley Shelvador-koelkast. 

P.H, Armaturen, 

Staande lamp.   
Zwaar Verchroomd. 
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Levert versche volle melk. 

Prima kwaliteit, 

'Leverancier van de groote ziekenhuizen te 

Kediri en Paree en de meeste Doctoren 

ter plaatse.   Beleefd aanbevelend 

L..H.. SC(HRAUWEN. 

  

. 

 



  

  

Het was cen droevige geschiedenis, 

de'historie van cea cenvoudigen bui- 

tenman, die ziende blind en hoorende 

doof was gebleven. Hij was met Ge- 

raldine ia Amsterdam uit? geweest en 

dat kostte veel geld, temeer daar cok 

haar garderobe noodig moest worden 

aangevuld. Zija kapitaalje smolt weg 

als boter voor de' zon en terwijl de 

jonge man des nacbts in den ouden 

molen aan zijo, gelicfde lag te denken, 

gooide zij in allerlei rachigelegenheden 

zijo geld weg aan gratis rondjes voor 

ieder, die daarvoor maar in aanmet- 

king kwam. 

Gzraldiva deed den molenaar bij een 

Van zija bezoekeh een treurig verbaal. 

Zij had een belangrijken achterstand 

bij de belastingen en .thans was het 

z200ver, dat de mannen haar zouden 

komen halen, tenzij . .. Ea de meo- 

scbelijke citroer, die aan alle kaoten 

we:d uitgekoepen, wilde niet, dar zijo 

aangebedene in de gevangenis z0u ko- 

men en zorgde, dat er f 600 kwamen, 

waarmede de'belastingambteraren door 

haar tevreden zouden wordeo gesteid. 

Zoo verdwenen er—Multatuli zou 

zeggeo, dat het verhaal eentonig be- 

gint te worden —z00 verdwenen er 

langzamerhand f 6000 en daarmede 

was alles verbruikt wat de molep vele 

jaren aan wiost had opgeleverd. 

Edoch, de schoone Geraldina liet 

haar prooi nog niet los, want zij wist, 

dat die ook nog een moeder had, die 

eveneens een spaarbaokboekje ii baar 

bezit had. Dus kwam de 

met de vreefelijke tijdiog :huis, dat zijn 

aangebedene f 135 aan een makelaar 

moest betalen. Was het geld er niet, 

dan zou zij met dien makelaar moeten 

trouwed. 

Dat laatste was natuurlijk bet vree- 

selijkste wat de kaalgeplukte molenaar 

zich kon indenken en het gevo'g was, 
dat hij eeo dringend beroep op zijn 

moeder deed om in dit geval nog de 

noodige financitn te verschaffeo. 
De moeder wilde de aanstaande Van 

haar zoon wel eers wat beter  leeren 
keonen en het gevolg was, dat bij 

baar meenam naar zijn dorpje en naar 

den molen, waar Geraldisa de moeder 
eveo viug iopalmde a's zij het den 

z00n gedaan had zoodat zij vertrok 

mer f35 contant en “met de belofte, 

dat binocn eenige dagen rog f log 

zouden volgen, welke inderdaad cg 

Amsterdam werden gezionden. 

Daarna was Geraldina eenigen tijd 

verdwenen en “zij vertoefde zooge- 

paamd in een ziekeohuis wat de mo- 

leraarsmoeder twee postwisseltjzas van 

rep. #15 en f15 kostte, maar ten 

slotta. was ec dan een cinde aan bet 

vertrouwen gtkomen met het gevolg, 
dat de justitie had“ ingegrepen en de 

buffetjufftouw uit de Olympia-bar zich 

tbans wegers oplichting te verant- 

Woorden had. 
Zij erkende de twee haar ten laste 

gelegde oplichterjen van resp. f 600 
en f115, welke de officier voor de 
vervolging had uitgekozeo, maar zij 

ontKende Ooit den molenaar in den 
waan te bebben gebrachr, dat zij met 

hem zou willen trouwen. 

molenaar 

Ea de molenaar, als getuige ge- 
hoord, kon het nog maar steeds viet 
over zija hart kcijgen het meisje, dat 

hem zoo bedrogen had, in de gevange- 
nis te brengen al wist hij nu ook, dat 

haar onbetrouwbare hartje naar cen 
ander en niet naar hem was uitge- 

gaao. Hij vertelde, dat zij slechts 
vrienden waren en dat hij haar het 

geld vrijwillig had gegeven. Hij wilde 
zelfs niets hoorza van ,een voorstel 
Van deo officier, die bet meisje tot 
terugbetaling van de f600 wilde ver- 

plichten en de verdediger, mr. Van 

Meel liet den heeren recbtecs ansich- 

ten met schuin geplakte postzegels 

zien, welke de molenaar naar bet 

mtisje in het Huis vao Bewaring bad 

getonden. 

"De reclasseeringsambtenaar, de heer 
Wiggers, gaf den raad" het nog cens 

met Geraldina te .probegren. Haar 

eerste mah lie haspeen “Caf€ met veel 

sebuldeo na en binnen weinige weken 

was 7 toen buffetjuffrouw in ced'bar 

1 

Houts nijwerk. 
Wij hebben een 

keurcollectie 
Japara's houtsnijwerk ontvan- 

gen zooals: 

Presenteerbladen. 

Poederdoozen. 

Sigarettekokers 

Inktkokers 

Broodplanken enz. enz. 

'Wij raden U aan om gauw 

Uw keuze te doen, aangezien 

alles grif weggaat. 

Beleefd aanhbevelend, 
TOKO 

»SOEN” 
Aloon -Aloonstraat Telf. 63 

KEDIRI. 

  

  

zonder levenshouvast en in een om-, 

gzving sol verleiding. Er is in Am- 

sterdam cen man, die een goede zaak 

hecft en verdachte wil trouwen nu 

zij in de gevangenis zijin geloof hceft 
aangenomeu ea daarom concludeerde 

de beer Wiggers, dat Geraldina z.i. 
niet langer gevangen moest worden 
gehoudeo dan den tijd welken zij 

reeds in voorarrest had doorgebrzcht 

De officier vaa Justtie geloofde met 

veel van die plotselirg verandegde le- 

venshouding en eischte 10 maandeo 

gevangenisstraf, waarvao 6 voorwaar- 

delijk met eea proeftijd van 3 jaar, 

Mc. Van Meel meende, dat er vaa 

oplicbting geeo sprake kon ziju, daar 

de f 600 vrijwillig gegeven waren en 

de molenaar dit geld thans nog aiet 

terug wil hebben. De moeder becft 

verklaard, dat zij f 115 gaf terwille 

van baar 2000 en zij was, aldus plei- 

ter, dus ook niet door verdachte om 

dea tuin geleid. Mocht de rechibaok 

van andere meening zijo, dan sioot 

pleiter zich aao bij het rapport van 

den heer Wiggers. 

Nadat een verzoek om onmiddellijke 
invrijheidstelling door de rechtbank was 

afgewezen werd de uitspraak op 18 
Juli vastgesteld, 

In voorraad — 
kinderboeken 

en 
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Modebladen|   
MEMEENNNNNNI VANAF 5 CENT MKNNNNNNN 

tuin 

power - Palfiradjawane 
Atwezis van 30 Ja a.s. 

Waarnemer i 

Dr. R. Moh. Salim. 

Te Huur 
In de Bandarlorstraat 

ingang 1 Augustus a.s. 

Landrentekantoor) 

Een groot huis: Huur $ 30.— 

's.maands. 

Hoofdgebouw: 
acbtergalerij met 4 slaapkamers. 

  

Bijgebouwen: 

Driz kamers, 

W.C. 
Grooten 

vruchtboomer. Alles bandjirvrij. 

Te bevragen bij de 

Ked. Snelpersdrukkeril. 
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No. 9 met 

Zeer ruime garage. 

Netontvangen 
Versche 

Hollandsche 

Maatfijes- 

haring. 
Beleefa aanbevelend, 

keuken, badkamer en 

v60r en achter, met 

TOKO     »MADIOEN” 
KEDIRI Telt. No. 62. 

    

    

  
    

nieuwsonder 
de evenaar! 

GOED NIEUWSI 'n Nieu-ve sigaar 

yan oude faam, in een nieuwe 

Ceder verpakking. Zuiver hand- 

werk volgens handinslag methode. 

EL COMERCIO 
Nieuw Fabrikaat! 

  
  

LEESBIBLIOTHEEK 
  

  

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

f 1,75 per maand voor twee boeken tegelijk 

f 2,50 per maand voor drie boeken tegelijk 

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

meer dan €€£n voor 30 boeken toch niet 
gulden. 
De bibliotheek - catalogus verscbijot binnen- 

kort. 
Wordt I: an 

DJABA KOTTA 

    
LEESSCEZELSCHAP — LEESBIBLIOTHEEK 

Ked, Snelpers Drukkerii. 

  

staat onder 

Zeiss-   
  

De optische afdeeling 
vakkundige 

leiding. Moderne rhonturen. 

en crookesglazen. 
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Brillen 

Medicijnen 

Recepten 

Vespandiniddelen 

TELF. No. 52 

  

  
      

       
EEREDIENST 

PROTESTANTSCHE KERK 

Predikbeurten over de maand 

   

Juli '39 
Ds. Schaefer, 

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

  

Maleische Kerkdienst. 

H. B. Matulessy. 

26 , 39 Kediri I— 0m. 

voor Zending, 

30 ,  '39 Kediri 9.— u. v.m. 

J. W. Rumbajan. 

  

OOST - JAVAANSCHE KERK 

lederen Zondag 

dienst 9 u. v.m. 

Te Kediri (Baloewertistraat) 

Blitar, Toeloengagoeng, 

Ngandjoek, Paree, 

  

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Zondag. 

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 

Bijeenkomst Kath. Schoolkind. 5 u.o.m. 

Onderricht Kath. Javanen 6.30 u.o.m. 

te Blitar 
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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. 

  

    

TENG HONG TJIAN 
VENDUHOUDER —  COMMIBSIONNAIR 

MEUBELMAKER 

TRANSPORT — ONDERNEMING 

KEDIRI — Klentengstraat 64 — Telef. No, 107 

VENDUTIES: 
Woensdag, 26 Juli'39 v.m. 9uur: 

van den Weled. Heer: 

H.J.W. Wormer, 

Schoolhoofd der 1e Gouvts. H. LS 

Madjenang 8, Kediri. 

  

  

  

OLYMPIA 

Schrijimachines blijven toch al- 

tijd aan de spits. Deze wereld- 

beroemde Duitsche machines kunt 

U tegen bijzondere afbetalings- 

conditie te Kediri, ALLEEN 

krijgen bij de 

N.V. Ked. Snelpers 

Drukkeril 

  

VOORRAAD 
Ruime keuze 

-— #isulkkahotkaa 

voor de halve prijs. 

KED. SNELPERS DRUKK 
ALOON-ALOONSTRAAT 

Telf. No. 83. 
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Telegrammen overg. uit de Ind. Couraat. 

OVEREENSTEMMING TUSSCHENI 
JAPAN EN ENGELAND? 

  

Althans volgens Japansche berichten zou 

er bij de onderhandelingen te Tokio op 

de hoofdpunten overeenstemming be- 

reikt zijn.- Chineesche guerilla 

boekt eenige successen. 
——— 

SWABUE HEROVERD. 
Tokio, 22 Juli (Aneta Reuter). Een 

buitergewone zitting van bet kabinet 

heeft de ontwerpbeginselen goedge- 
keurd, waartoe tijdens de besprekingeo 

tusschen Craigie en Arita gisteren werd 

besloten. 

Nadat hedenochtend een nieuw on- 

derhoud tusschen beiden had plaats 

gehad, gaf het Gaismusho een verkla- 

ring vit, waarin wordt gezegd, dat 

Overeenstemming werd beceikt ten aan- 

zien van algemeene vraagsiukken, wel- 

ke den achtergrond van de situatie te 

Tientsin wvormeo. Een communigue 
dienaangaande zal Maandag gelijktijdig 

te Loaden en te Tokio wordeo uitge- 

geven. 

Premier Hiranuma verklaarde tegen- 
over persvertegenwoordigers, dat de 

Britsch-Japansche crisis voorbij is als 

gevolg van de regeling van de alge- 

meene vraagstukkeo, welke den ach- 

tergrond der Tientsin-situatie vormen. 

Het grondbegiosel is, als gevolg van 

de regeling, tocpasselijk op heel China 

en blijft pict beperkt tot Tientsis. 

Zinspelend op Engelands rechten en 

belangen in China, zeide Hiravuma, 
dat deze zouden kunnen worden er- 

kend, wanneer Engeland slechts de 

betrekkingen van wederzijdschen bij- 

staod en onderlinge afhankelijkbeid tus- 
schen Japan, Mantsjoekwo en China 
erkent. De Premier meende, dat En- 
geland het regiem van Chiang Kai- 
shek niet zal helpen door verleening 

yan credieten of anderszins. Wanoeer 
Engeland dit wi doet, zal Engelands 
actie worden beschouwd als vijandig 

jegens Japan. 

Wanneer Engeland zich ontboudt 
van bet verleenen van credieten aan 

het regiem van Chiang Kai-shek, za 

dit regiem ontbloot worden van mid- 

deien voor den aankocp van oorlogs- 

materiaal via handelaren, die bereid 

zijo dit te leveren. 

De fundamenteeie regeling, welke 

tusschen Japan en Eogeland wordt 

getroffer, zal niet alleen een grooten 

schok voor de regeering van Chung- 

king beteekenen, doch.zal ook een 

gunstige factor zijn voor de regeling 

van het China-incident. 

Schietpartij in concessie, 

Shanghai, 22 Juli (Reuter). Heden 

had in bet hartje van de Interrationale 

Nederzetting een erostige schietpartij 

plaats, waarbij meer dan vijftig scho- 

toen een groep 

terroristen een aanval onderram op 

een Chineesch dagblad, dat het regiem 

van Chiang Kai-shek steunt, 

Bj deze schietpartij werden de Ame- 

rikaansche eigenaar van een caf& ,Tug” 

Wilson -en twee Chineezen gedood, 

terwijl een Russische chauffeur ea drie 

Chineesche 

gewond: 

ten werden gelost, 

politiebeambten werden 

Transocean meldt uit Shanghai om- 

trent de scbletpartij in de Intercatio- 

nale Nederzetting, waarbij, een Ame- 

rikaan en twee Chineezen werden ge- 

dood-en 25 andere personen werden 

gewond, vog de volgende bijzonder- 

heden : , 

De schietpartij had plaats, toen 20 

Chineesche terroristen ' een aanval on- 
dernamen opbet aaneen Amerikaaosch   

Conceran toebehoorende Chineesche 

dagblad ,,Chung Mei Jah Pao.” 
De zaovallers drongen het redactie- 

bureau binnen en wierpen een aantal 

handgranaten, terwijl zij eeca groot 

aantal schoten losten. De politie omsin- 
gelde het gebouw en een hevige 

schietpartij ontstond, tijdens welke meer 

dan 100 schoten werden gelost. De 

aanvallers slaagden en teo siotte in, 

door het politie-cordon te breken. 

Tijdens de schietpartj werdeo 25 
personen, onder wie eenige nieuws- 

gierigen, die het gevecht gadesloegeo, 

gewond. 

Na door het politie -cordon te zija 
gebroken, stapten de terroristen in 

auto's en redeo weg. Zij werden ach- 

tervolgd door politie - patrouilles, die 

voortdurend op de vluchtende terro- 

risten vuurden. 

Hzt onderzork is nog steeds gaande, 

doch in Chineesche kringen meent men, 

dat de aanval werd uitgevoerd door 

pro-Jepansche activisten, die onlangs 

dreigbrieven aan het blad zonden in 

verband met zija vijandige houding 

tegenover Wang Ching - Wei en zijo 

aanhangers. 

De strijd in Mongolit. 

Hsingking, 22 Juli (Transocean), De 

berichten van de Mongoolsche grens 

melden, dat de Sovjet- Russische en 

Bniten-Mongoolsche troepen blijkbaar 

cen nieuwe gelegeoheid afwachten om 

de Khalabrivier over te steken en 

Mantsjoekwo opnieuw binnen te drio- 

gen, 

S:dert Donderdag j. I., 

jongste poging werd gedaan, is de 

groote massa der Russische en Mon- 

goolsche troepen werkeloos gebleven, 

hoewel kleine groepen herbaalde aan- 

vallen ondernamen en de Sovjet-artil- 

lerie de Japansche posities voortdurend 

Onder vuur heeft gehouden, 

Het bombardement was heden bi- 

zonder hevig en duurde van den mor- 

gen tot het invallen der duisternis. 

Gemeld wordt, dat het vuur vizt 

beantwoord werd vanuit de Japansche 

posities. 

toen de 

Russische schepen door 
Panama-kanaal. 

Pavama, 22 Juli (Havas). Gemeend 

wordt, dat vertegenwoordigers van de 

Japansche legatie te Panama inlichtingen 

vroegen over het passeeren vao 12 So- 

vjet-Russische schepen door bet kanaal, 

dat tusschen den 12den en den 16den 
dezer plaats vond, 

De bestemming der Sovjet-Russiscbe 

schepea was Wiadiwostok. 

Inspectie der vloot. 

Tokio, 22 Juli (Reuter). De Tenno 
inspecteerde de gecombineerde oefe- 
ningen der Japanscbe vloot, die rabij 

Yokosuka plaatsvondeo: onder het don- 

deren van het keizerlijk saluut - salvo 

begaf de Teono zich aan boord van 

de keizerlijke sloep. 

De sloop voer tusschen de in slag- 

arde geschaarde oorlogsschepen door 

en zette koers naar het 32.000 ton 
groore, siagschip, Naga", waar. de 

'keizer aag boord ging: gedurende acht 

Uren “sloeg de Tenno de oefeningem 
der Japanscbe vloot gade, waarna.hij 
naar den wal terugkeerde.   

Shanghai,.22 Juli (Transocean). Na 

gedureade 59 jar In (China werkzaamr 

te zija geweest, is de oudste Duitsche | 
bisschop: ia Cbise, mgr. Heaningtiaus, 

in den afgeloopen nacht op 77-jarigeo. 

leeftijd te Yeochow-fu in het gewest 

Shantung overleden. 

Zelis toro de guerilla - activiteit op 

haar boogst- was, liet de grijze bis- 

schop zich -oieg door de -marilijkheden 
afscbrikken en zette bij ziju werkzaam- 

heden onder zijn bekeerlingen. voort. 

Engelands positie. 
Londen, 21 Juli (Havas). Hedenavond 

arriveerde te Southampton mafoor J. 

T. Ford, lid van bet Financieele Bu- 
reau van den Ge:meenteraad van 

Shanghai. 

Majoor Ford verklaarde, dat: Japan 

zija aaovalop Chioa begint te betreu- 

ren en dat bet opzettelijk tracht Enge- 
land, dat na Japan zelf de grootste 

mogenheid in bet Verre Oosten is, in 

bet confiict te verwikkelen, ten cinde 

zichzelf eeo verontschuldiging te ver- 

schaffeo om zich uit de geheele zaak 
te kvnnen terugtrekken. 

Majoor Ford besloot met op te 

merken: ,Hoewel dit met enorme 

moeiljjkheden gepaard zal gaan, ben 

ik vao meening dat China zich zal 

herstellen en ik geloof ook, dat Enge- 

land bet hierbij zal helpen”. 

De Chineesche dollar-daling, 
Shanghai, 21 Juli (Reuter), De in- 

eenstorting van den Chineeschen dol- 

lar is de grootste Japansche overwin- 

niog sedert de veroveriog van Hao- 

kow", verklaarde cen vooraanstaand 

deskundige in zaken betreffende het 

Verre Oosten. 

Hij voegde bier aao toe: ,,Deze 

overwioving is thans vooral van mo- 
reelen en pbysiologischen aard, doch 

Op den langen duur zal zij blijken van 

veel verder gaand: strekking te zijo 

dan eenige door Japan behaalde mili. 
taire overwioniag. 

Voorts verklaarde deze deskundige 

nog, dat de Japansche beheersching 
vaa Mantsjoerije in sterke mate werd 

vergemakkelijkt door de invoering van 

een stabiele munteenheid in dit gebied. 

De Chineesche dollar daalde hedzn 
tot een waarde van 4 perce, doch 

sloot op 4.'/, pence, hetgeen de hoog- 
ste noteering van vandaag was. 

Bcscherming van ,nieuwe munt". 

Tokio, 21 Juli (Reuter). Het Japan- 

sche kabinet besprak beden de plot- 

selinge sterke daling van den Chi- 
reeschen dollar, die door den minister 

van Finaocita Ishiwata vooroamelijk 

wordt toegeschreven aan de intrekking 

van den Engelscheo steyo aan het 

Chineerche betaatmiddel. 
Minister Isbiwata voegde hieraao' 

toe, dat deze plotselinge daliog vas 

den Cbineeschen dollar ernstige ge- 

volgen zou hebben voor de Chinee- 

sche 'douane-ickomsten e1 hj ver- 

klaarde met nadruk, dat het voor 

Japan noodzakelijk is maatregelen te 

nemen ter bescherming van de ,oieuwe 

mu:teenheden" in China. 

Sluiting Parel- rivier 

Shanghai, 23 Juli (Aneta Reuter). 
Volgens off.cieele -berichten vitCanton 

zal de Parel-rivier wadrschfjolijk bios 

nenkort voor twee weken gesioten 

worden ,in verbapd met militaire 

Operaties”, 
Gemeid- wordt, dat'de rivier zoowel 

voor buitenlandsche corlogsschepen als 

koopvaardijschepen zal gesloten zijo. 

Anti - Britsche campagne te 
Peiping. 

Peiping, 23 Juli (Aveta Reuter) De 

door deriJapanners benoemde. burge- 
meester dringt aan op uitbreiding vao | 
de. anti-Britscbe campagne en doet, een 
beroep op de Chiseezen om geen 
-Britsche eren te koopen en de. 
Britsche' Hirma's' te boycotten. 

Antillerie-bombardement. 

Tokio,,23 Juli (Aneta (Reutes). Fea, 

'veldbericht uit Hsinking meldt, dak : 

gevechten aan de greti#tisscben Man:' 

| De Sovjet - artillesis . vas Baisene: 

  chukuo en. Buiter-Mongoli&. voogtda- 
red. 

Mongolit gast voort” de Japaosche 
troepen te Mivchtokoo- te“ bombar- 
Jeeren, weike xrijd vas heraaubrekes: 
van den dag tot" de sciemertny voort:- 
duurde, 

De buitenlanders in de Westelijke 

Voorsteden-te Shanghai, maken mel- 

ding van wat bescbreven wordt als 

de grootste siag te Shanghai tusschen 

de Chineesche en: Japansche - troepen, 
bedert de 'Japanners in: 1937 de: stad: 

verove:den. 

Eeca Chineesch: bericht meidt,: dat 
ongeveer 3000 man geregelde troepen 

het gebied- van- Shanghai binnendron- 

geo. 

G-meld wordt, dat de Japanners 

lichtgranaten afschoten, en gebruik 

maakten van-bandgranaten, geweren, 

machinegeweren. en. loopgraafmortie- 

ren, 
De gevechteo 

voort. 

duren nog steeds 

Swabue heroverd. 
Chwagking, 23 Juli (An ta Trans: 

ocean). In officieele - Cbineesche krin- 
gen wordt verklaard, dat Swabue 

Vrijdag om 16.00 uur door de Chi- 

neesche troepen werd heroverd. 

De overgebleven Japansche troepen 

trokken zich terug op hun oorlogs- 

schepen, die met onbekende bestem- 

ming verdwenen. 

Een oorlogsbulletia maakt melding 
van hevige gevechten ten Noorden 
van Tungfeng, welke stad onlangs 
door de Chineezeo werd heroverd. 

De Japancers zetten een offensief 
in ten Westen van den Tatung-Puchow- 
spoorweg. 

Vereenigde Staten. 

BEPERKING POLITIEKE 
ACTIVITEIT. 
  

Van regeerings-functionarissen. 

Washington, 22 Juli (Ha vas). De 
Senaat keurde met opgeheven handen 

de door het Huis van Afgevaardigden 
met 242 tegen 133 stemmen aangeno- 

men wetgoed, waarbijaan regeerings- 
fuoctionarissen verboden wordt poli- 

ticke activiteit te bedrijven: bet wets- 

ootwerp is afkomstig van den demo- 

cratischen Senator Hatch uit Nieuw- 

Mexico. 
Deze stemming van het Huis van 

Afgevaardigden toont eens te meer de 

verdeeldheid in den boezem der demo- 

cratische partij aan, die een herziening 

van de neutraliteits- wet verhinderde 
en de republikeinsche partij bij de a.s. 

verkiezingen zal beguvstigen. 

Io politieke kringen wordt Aerklaard, 

dat door de aanpame van dit wetsont- 

werp de mogelijkheid voor regeerings- 

fucctionarissen om politieken druk uit   
  

te cefemaen —e botgean tot nu toe ge- 
Ichiedde, hetz door het nanwendea 

yan» hum -invloed,' 'hetzij "door het 
henken :van..steekpenningen — teniet 

Wordt gedamu. 
Meer en meer wordt de bezetting 

der regeeringskantoren een permanente, 

die..niet meer bij iedere wisling vaa 

regeerings - partij wordt veranderd, 

overeenkomstig de politieke overtuiging 

van het nieuw gekozen Amerikaaosche 

staatshoofd. 
Op het oogenblik wordea de meeste 

posten der regeerings-kantoren door 

democraten bezetj deze zija thans dus 

van bua voornaamste middel om po- 

litieke activiteit te kunnen bedrijven 
beroofd en dut terwijl de volgende 
verkiezingen reeds in 1940 zullen 

plaatsvinden. 

Dit is ook de reden, wasrom de 
democratische z.9. ,afgescheiden de- 

mocratische afgevaardigdeo” uit bet 
Zuiden" zich eens te meer met hua 
republikeinsche collega's hebben ver- 

cenigd om een wet tedoen aannemen 

die de regeering in moeilijkbeden brengt 

en de kansen op succes van de demo- 

Cratische aanhangers van den New 
Deal vermindert. 

DE NEUTRALITEITSWET. 

Niet v6or Januari in behandeling. 

New.-York, 21 Juli (Transocean). 

President Roosevelt verklaarde tijdens 

cen op zija landgoed Hyde Park ge- 
houden pers-confereotie, dar hij bet 

vraagstuk der neutraliteis-wetgeving 
Di:t voor Jaouari van bet volgende 
jaar wederom ter sprake zal brengeo. 

Terzelfdertijd ontkende de president 
de juistheid der berichten, die in 'alle 
bladen der Vereenigde Staten waren 
gepubliceerd en waarin beweerd werd, 
dat erostig verschil van meening was 
Ontstaan tijdeos de conferentie, die 
Dinsdag j.l. op het Witte Huis was 
gehouden en waarin het vraagstuk der" 
neutraliteits-wetgeving was behandeld. 

De president verklaarde verder nog 
dat slechts de Senaat verantwoorde- 
ljk zal zija voor de gevolgen van de 
beslissing, om de behandeling vao een 
wijziging der buidige neutraliteits-wet 
vit te stellen 

BOUW VAN KAZERNES EN 
. HANGARS. 

Vermeerdering der fondsen. 

Washington, 21 Juli (Ha vas). De 
minister van Oorlog, Woodring, 
vergrootte de onder tofzicht van bet 
mibisterie van Oorlog staande fond- 
sea voor den bouw van kazernes, han- 
gars en andere militaire gebouwen 
met een bedrag van 62000.000 dol- 
larj deze som za! worden gebruikt om 
op meer dan 30 plaatsen dergelijke 
militaire construties te bouwen. 

Beo bedrag vaa meer dan 21.000.000 
dollar werdt uitgetrokken voor den 
aanleg van een nieuwe luchtbasis en 
voor de versterking vaa drie militaire 
posten in de Panama-kanaal-z9ne. 
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