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Mutaties. 

Zooals bereids in ons blad te lezen 

stond, werd de Heer Wienbeck, Hoofd 

van de Iste Europ. Lagere Schoolal- 

hier, overgeplaatst als Hoofd van een 

speciale Amboosche School te Batavia, 

om hem hierdoor ia de gelegenheid te 

stellen, te Batavia een Cursus in de 

poatuurkunde” te volgen, 

Wi wenschen den Hr. Wienbeck 

aan den eenen kant met deze over- 

plaatsing dus geluk, daar deze weg 

leiden moet, tot eene plaatsing aan 

eene Muloschool. 

Echbter moet ons direct van bet hart, 

dat het ons aan den anderen kant zeer 

spijt, dit zeer 

hoofd te moeten missen. 

De meer dan schitterende resultaten 

zjner kinderen, op de examens behaald, 

waren zija werk en dat van zijn .staf”, 

waar bet onderliange contact ook voor- 

beeldig was. 

Heel wat het 

schoolgebouw werden vooral op Hr. 

Wienbeck's initiatief, totstand gebracht. 

Wij weten zeker. dat ouders het 

heengaan van den Hr. Wienbeck zullen 

betreuren. Wij wevoschen de familie 

Wienbeck een goed verblijf op bare 

nieuwe stavdplaats van harte toe. 

  

  

verdienstelijke school- 

verbeteringen aan 

  

De beer Katamsi, die net aan de 

2de H.IL.S. is beooemd, is thans naar 

Batavia op de 1ste Mu!o als taaloo- 

derwijzer overgeplaatst. 

Als zijn opvolger komt de heer Soe- 

pardi van Poerworedjo. f d 

Benoemd tot Onderdistrictshoofd in 

de residentie Malang, Raden Soero- 

jo Djogokarjo, thaos Mantri- 

Kaboepaten Ngandjoek. 
  

Overgeplaatst naar de Stadspolitie 

te Tandjongkgtarg (Residentie Lam- 

pongsche Districtenf Raden Soe- 

marno, thios Mantri-politie bij de 

bestuurspolitie te Grogol, district en 

regentschap Kediris 

  

Lezing. 
Dr. C.P. Cohen Stuart zal Woens- 

dag 9 Augustus'39 om 7 uur . m. in de 

Protestantsche Kerk te Kediri een pro- 

pagandalezing houden met lichtbeelden 

over het Bijbelgenootschap. 

Iedereen is van harte welkom. 

Oranje-feesten. 

In verband met de as. blijde ge- 

beurtenis worden alle plaatselijke pad- 

vinderijen uitgenoodigd, om aan de 

Optocht deel te nemen. 

Hiervoor moeten tamboeren hooro- 

blazer zich oefenen onder leiding van 

een oud-militair. 

| Hedenmiddag zal de eerste oefening 

beginnen op het veld van de Stadspo- 

litie-commissariaat. 

De General Motors" Service- 

wagen te Kediri. 

Heden is de General Motors Servi- 

Ce-wagen op zijn reis door Java te 

Kediri gearriveerd. 

Van deze goede gelegenheid kunnen 

G.M.C, motorbezitters Yebruik maken,   
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om bunne auto's gratis te laten oc- 

derzoeken. 
Het iseen goedidee van de O.M.C. 

geweest, Om z00'n service-wagen door 

heel Java te laten reizen, daar dit be- 

halve een goede reclame ook een goe- 

de service voor de klanten beteekent. 

Societeit Brantas. 

Medio Augustus wordt 

Prof. Marisini. 

Goochelaar, spiritist, 

verwacht, 

telepaat, tele- 

kenist, gedachtenlezer en magnetiseur. 

De kindervoorstelling begint om 6 

uur ».m. en om 9 uur ».m. avond- 
voorstelling. 

16 Augustus '39 kinderbioscoop 

aanvang 6 uur ».m. 

17 Augustus '39 Trio Veltkamp — 

Stotijn — Ketting. 
23 Augustus '39 maandelijksche Brid- 

ge-drive aaovang 7.30 uur n.m. 

L.H.J.S. gesloten. 

We vernemen, dat de I.HJ.S. heden 

voor goed is ges'oten. De meeste leer- 

lingen gaaa 
over. 

naar de Taman-Siswa 

Padvinderij. 

Op verscheidene plaatsen hebben 
dz Inheemsche padvinderijen een bond 

opgericht, met name: Badan Persau- 

Ook te Kedri 
Natipij, en H. W. zich 

voorgenomen, dezelfde bond op te 

richten: Badan Persaudarsia Kepan- 

doean Doho. 
In de loop van deze week nog zu- 

len door de bestuursleden van b.g. 

darain Kepandoean. 

hebben K.B.I, 

padvinderijen besprekingen worden ge- 

houden. 

Sport. 

Op Zondagmiddag j.I. had de ont- 

moeting plaats tusschen H.C. T.N.H. 
en E. B.I. O.S. op het Koewakveld. 

Io het begin waren beide partijen 

zoowat even sterk. E. B. I. O. S. 's 
back was goed. Maar schutters heeft 

E.B. I. O.S. niet, zoodat haar aanval- 
len geen succes hadden. Tot de pauze 
bleef de stand gelijk. 

Daarna kreeg Djing Swie de bal, 
een zetje naar de vrije rechtsbinnen, 

die hem onhoudbaar in E.B.I.O.S. 
nct kogelde. 

Na een paar minuten kwam de 

tweede goal voor H.C T.N.H. 
De linksbuiteo van E, B.I. O.S. 's 

gaf meermalen goede voorzetten, die 
niet goed werden benut. 

Tot het cinde bleef de stand 2—0. 

  

Op dienzeifden middag speelde Do- 

ho Jr. tegen een bekende club van 
Paree op het voetbalveld te Paree. 

Met 3—1 voor Paree moesten de 
gasten de meerderheid van de gasthee- 

ren erkennen. 

RICHE THEATER. 
Offreert voor Dinsdag 1 en 

Woensdag 2 Aug. '39. 
Warner Bros oergeestige Comedie- 

Scblager. 
ALS VROUWEN VERLIEFD ZIJN 

(It's Love I'm After) 

Met beroemde sterren als: Bette Da- 

vis—Leslie Howard — Olivia de Havil- 

land - George Barbier —e.a. bekenden. 

Leslie Howard, onweerstaanbaar alx 

nooit tevoren.,.. Bette Davis, bepaald 

op hbaar allerbest... Olivia de Havil- 

land, de schoone heldin uit verschillende 

wereldsuccessen, als de verleidelijke   

kwelgeest, die twee minnende harten 

aan het wankelen bracht! 

Hij was acbter de liefde aan, en Bette 

zorgde ervoor dat hij er meer dan zijo 

deel van kreeg, zooveel liefde, dat hij 

hunkerde naar een flinke, ouwerwetsche 

echtelijke twist en inmiddels giert en 

brult het publiek van het lachen ! 

Hij beweerde altijd dat bij geen en- 

kele vrouw meer dan een jaar, een 

maand, een week, kon beminnen maar 

toen kende hij bet geheim van de uit- 

zonderlijke Bette ook nog niet die hem 

tot haar nederigen slaaf maakte voor 

altija ! 
Bette zei altijd smalend, dat elk juf- 

ferijz hem hebben mocht, en dat hij 

slechts lucht voor haar was... maar 

toen de verleidelijke Olivia hem naar 

zich toe lookte, werd dat haar toch te 

machtig ! 

Hier is een film, waarin eik gespro- 

ken woord een lachsalvo ontketent, en 

waarin elke scene de toeschouwers doet 

gizreo ! 

MAXIM THEATER, 

Offreert voor Woensdag 2 en 

Donderdag 3 Aug. '39. 

Het 22 gedeelte (tevens slot) van de 

zeer spannende actievolle 

tioneele R.K.O. Radio-film. 

BLAKE OF SCOTLAND YARD 

Ralph Byrd, Joan Barclay, Herbert 

Rawlivson de kleine Dickie Jones. 

»Blake of Scotland Yard” geeft U 

een verrassende serie van nooit eind.- 

en sensa- 

gsode spanring. 

Ge wordt wild van opwinding, ge 
wordt benauwd, bet bloedzal U in de 
aderen stollen, het koude zweet zai U 

uitbreken bij het zien van deze Mys- 

terieuze film. 

Een avonturen-film, die U geeo mo- 

ment loslaat uit den greep der span- 

ning... 

De film, die U dingen tezien geeft, 

die ge tevoren nooit gezien heeft. 

Een verbaal van roekelooze actie, 

kolossa'e en overbluffende mysterie— 

De aangrijpende gescbiedenis van de- 

tectieves zonder vrces, de trots van 

Scctland Yard, de grootste politiemacht 

ter aarde. 

Complotten en tegen—complotten ! 

Ioternationale intriges! Het verbijste- 

rende drama van cen wereldverspreide 
die plannen smeedde 

om de grootste aller wereidoorlogen te 
spionnagedienst, 

Ontketenen. 

VOLTA - THEATER. 

Otfreert voor Dinsdag en 

Woensdag, 1—2 Augustus 1939. 

Uoited Artists" uiterst spannende en 

bociende film over de beklimmiog van 
den Matterborn : 

THE CHALLENGE” 

(De Uitdaging). 

Met in de titelrol den bekende Al- 
pengids: Luis Trenker, eo biigestaan 

door Robert Douglas, Joan Gardner, 

e.v.a. sterren van naam. 

De film is Lorden Films” levendige 

Edward Whym- 

den 

dramatiseering van 

per's historische 

Matterhorn. 

Zij Jaat de vele gevaren zien, welke 

Wbymper omringden, toeo hij de 14782 

voet lange weg over sneeuw, rotsen 

en ijs naar de top van den Matterhorn 

beklom en deze op 14 Juli 1865 be- 

reikte. 

bestijging van   

Kortom een grootsch en boeiend 

filmwerk, dat het zien overwaard is. 

Komt dus vroegtijdig voor goede 

plaatsen ! 

Politie nieuws 

Op den openbaren weg Djetis had 

in den afgeloopen nacht e-o aanrijding 

plaats tusschen vrachtauto AG- 787, 

komende van de richting Toeloeog- 

agoeng, en een wielrijder komende van 

Kediri, waardoor laatsgenoemde zware 

verwondingen opliep aan zijn hoofd, 

en naar het bospitaal ,, Gambirao” ter 

geneeskundige behandeling moest wor- 

den overgebracht. 

Tegen T., won. te Boerengan werd 

p.v. opgemaakt terzake verduistering 

van cen gouden ring t. w.v. f 8.— t.n. 

v. B. D., won, te Pakelan. 

  

Abonnements 

LOSSE ADVERTENTIEN BIJ VOORUITBETALING. 

  

advertentie gereduceerd tariet. 

22e Jaargang 

Bericbt ontvangen, dat het Io!. meisje 

genaamd P., wonende te Djamsaren 

door een losloopende hond werd ge- 

beten. Genoemd meisjz werd naar het 

hospitaal ,,Gambiran” ter geneeskundige 

behandeling overgebracht. 

  

Soos Paree. 

Bridge-drive. 

Op Donderdag 3 Augustus a.s. 

bridge-drive met vasten partner. Aan- 
vang om 7.30 uur n.m. 

Filmavond. 

Voor De filmclub ,,De Kloet“ zal 

op 9 Augustus om 8 uur n.m. een 

film vertoond worden betreffende 

»Tbeecultuur eo bereiding op een 

Sumatra-thecland”, opgernomen door 

den H-er Colijn. Ook leden van Soos 

Paree zijn vao harte welkom, 

GENERAL MOTORS SERVICE- IWAGEN 
        

   

    

G. M. 

te doen onderzoeken. 

Hierbij de beleefde mededeeling, dat de G.M. Service 

wagen heden is gearriveerd, 

auto-bezitters uitgenoodigd, hun wagen gratis 

She ba 

  

en worden hierbij alle 

    

Tweedehandsche Ratio $ 
in goede conditie! 

Zeer lage prijzen! 

»L YRA" 
Radio Goldberg 

Kediri-Tel. 70 
Hoofdstraat 

  

  

Philip-Erres G.E.C. Radio toestellen 

Westinghouse Koelkasten 

Kodak Smal Film Toestellen 

  
  

PHILIPS en ERRES RADIO WERKPLAATS 

REPARATIES VLUG en GOEDKOOP. 

VENDU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS. 

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

Zaierdag 5 Augustus 1939. Ve dute ten buize van den W. E 

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

meubilair eoz. 

  

Bandarlor — Kediri va 
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Warner Bros oergeestige Comedie Schlager 

»ALS VROUWEN VERLIEFI 
BETTE DAVIS — LESLIE HOWARD met de beroemde sterrev : 

  

GEORGE BARBIER e.a. bekenden. 
Een interessante film met een mooi verbaal, en waario elk gesproken 

Donderdag 3 t/m Zaterdas 5 Aug. 

Paramouot grandioos meesterwerk 
CLAUDETTE COLBERT — met de bekoorlijke 

e.a, beroemde stars. 
Esn film met fijaen humor en warm begrip in scene gezet 

»Zaza" een schoon aangrijpend, heftig bewogen liefdesdrama. 

door den 

die beel haar warme oprechte liefde schonk aan een onwaardiye 

ZIJ 

DE film die U gezien moet hebben! 

HERBERT MARSHALL — GENEVIEVE TOBIN 

Indien ooit, dan is dit een film voor de Vrouwen! 

  

  

b 
66 (irs love 

Im after) 
OLIVIA DE HAVILLAND — 

woord een lachsalvo ontketent 

  

    

  

Woensdag 2 en Donderdag 3 Aug. 

R.KO. Radio meest sensationeele detective film 

.slake 
met RALPH BYRD — HERBERT RAWLINSON e-a, sterren. 

Een verhaal van roekelooze actie, 

Universal grootste succesfilm van 9 
met 's werelds lieveling actrice Di 

Een film vol tintelende humor.. 

Deanna Durbin-film, die hoog ver 

nieuwste en aaotrekkelijkste film, 

| 1 |.....€0 waarin elke scene de toeschouwers doet gieren. 

| sLALA 

Oranjefeesten. 

Societeit Paree 

ter gelegenheid 
Het Bestuur van 

bekend, dat 

van de geboorte van de 

lijke Baby zoowel voor de Ouderen 

als voor de Kinderen een feest gege- 

ven wordt in samenwerking met het 

Oranje Comite Kediri. 

De bedoeling is bet feest voor de 

Ouderen te organiseeren de avond 

NA de officieele feestdag in Kediri, 

De datum van het Kinderfeest is 

vastgesteld op den ZATERDAG rd 

de Gzboorte van de Vorstelijke Baby, 

mct dien verstande dat wanneer de 

Geboorte plaats heeft NA Diosdag bet 

F 
reidingen plaats zal vindeo op den 

Zaterdag van de daarop volgeode week. 

Ook zal er en gecostumeerd feest 

zijn in Soos Paree. Voor bet zonder- 

lingste costuum is een prijs beschik- 

baar, het publiek is jury. 

maakt 
Vorste- 

vanwege de te treffeo voorbe-    

Wanneer de geboorte bekend ge- 

maakt wordt NA 16 uur, dus als bet 

groote feestin Kediri dien avond NIET 

grgeven wordt : 
SPOTANE INSTUIF 

bij Oranje - bitter loudspeaker- 

muziek. 

ca 

  

De mogelijkhedeneener 

Nederlandsche we- 

reldpolitiek. 
  

Amsterdam, —g— 

D» bezoeken, die Koningin Wiihel- 

mina en Koning Leopold elkander over 
en weer gebracht bebben, mogen dan 

onmiddellijke gevolgen ia con- 

»n vorm hebben gehad, in elk ge- 

toe den 

voelende en 

  

val komt hun de verdienste 

blik van 

zelfs imperiaal denkende Nederlanders 

te hebben verruimd. 

Zoo bevat bet Juni bummer van 

ONZE VLOOT onder het hoofd 

»Nederland op weg naar de vorming 

neutraliteitsmacht” een be- 

vele nationaal 

van cen 

langwekkend artikel over de verbon- 

denheid van Nederland, niet alleen 

met het Rijk Overzee, maar ook met 

de in meerderheid Nederlandsch zijnde 
landen Belgi2 en Zuid-Afrika, waarin 
voorts de schepping eeoer neutraliteits- 

macbt wordt bepleit door versterking 

der defensie in bet moederland zoowel 

alsin het overzeesch gebied en ,op 

de politieke samenwerking met Belgie 

en met Zuid-Afrika, 

door hechte banden van Nederland- 

sche cultuur zija verbonden.” 

waarmede wij 

?39 
EANNA DURBIN — NAN GREY — HELENPARISH en vele andere. 

heven staat boven alle harer films! 

  
  

kolossale en overblufferde mys 

serie van nooit eindigendi    

Vriidag 4 t/m Zondag 6 Aug. 

Smart Gir 
sprankelende dialoog . 

Mist dit onder geen voorwaarde ! 

Grootmeester van het moderne 

filmdrama GEORGE CUKOR. ,Zaza”, de diep ontroerende lijdensweg van een Overmoedig levenslustig 

kind... van een variet€-vlinder, 
ea 

MAXIM THEATER 'S 

Het slot van dit artikel geeft de 

mogelijkheden aan, die door een der- 

geliike samenwerking den drie landen 

in de toekomst wordea geboden, bet 

voeren eener Groot- Nederlandsche we- 

reldpolitiek gelijk aan die eener groote 

mogendheid : 

»Wat kan door deze samenwerking 

worden bereikt? Ia Noord-West-Eu- 

ropa vormen Nederland en Bzigiz een 

blok van 17 millioeo soldaten in eerste 

lija ea 1500 Aa 2000 vliegtuigen en 

met Afrika van Kaapstad tot den 

evenaar (Unie v. Z. Afrika en Belgische 

Kongo) wordt het z00 hoogst belang- 

rijke tusschenstation tusschen de posi- 

ties in Aira en in Europa geschapen 

dat reeds in vroeger eeuwen van z00 

groote beteekenis Dit enorme 

complex van de gezamenlijke neutrali- 

teitsmacbt van het Nederlandscbe Rijk, 

van Belgid en den Kongo en van de 

Ubie van Zuid- Afrika met szijo ver 

over de 100 millioen beworers, met 

zijo grondstoffeorijkdom, met zija ge- 

zamenlijke strijdkracbten in 5 deelen 

van de wereld en last not least met 

cen sterke Nederlandsche vloot, zou 

een z00 machtig klankbord vormen 

voor een vredespolitiek op den grond- 

s'ag van bet recht dat iedere machts- 

groep daarmede ernstig rekening zal 

morten houden bij het bepalen van 

ziju daden. Deze samenwerking is de 

eenige vorm van collectieve veiligheid 

was. 

die, paar ons oordeel, effect, duurzaam- 

heid en practische uitvoerbaarheid kan 

bezitten in eeo niet al te verre toe- 

komst.” 

Wat bier ia ONZE VLOOT den 

lezer a's in hooge mate wenscbelijk 

afgeschilderd, paar alle 

waarscbijolijkheid de normale toestand 

van het Nederlandsche Rijk zijo ge- 

weest in onze dagen, irdieo niet in 

1830 de enorme vergissing van de 

scheiding der Nederlarden in Holland 

en Belgi& was gemaakt. Tbans is de 

geschiedenis een avderen weg gegaan 

en men ontveinze zich niet dat om te 

bereiken wat ONZE VLOOT als 

ideaal voorstelt geweldige moeilijkhe- 

den dienen te worden overwonnen — 

wordt zou 

moeilijkheden zoo groot dat staatslie- 

den van historisch formaat de teugels 

in handen zouden moeten hebben in 

de Dietsche landen, wilde deze taak 

tot een goed einde worden gevoerd. 

Dat deze staatslieden er thans niet 

zijo, wordt ten zekerste bewezen door 

het feit dat zij dezeo koers niet volgen 

—waarschijolijk, niet, omdat zij dezeo 

onjuist achten, doch wel omdat zij zelf 

wel weten, dat zij te hoog zouden 

of Scotiand Yard” 
2rie, 

.. frisscbe jengel en melodieuze liederen. 
Zie de allerliefste 

waarin zij charmanter en aanbiddelijker is dan ooit ! 

Een film, met cen verrassende 

Is Grow Up” 
Een 

Deanna in haar 

De grootste mozilijkheid zou wel 

Zija om Belg'& en Zuid-Afrika geheel 

van Frankrijk e» Engeland op Neder- 
land te doen overschakelen, hetgeen 

noodzakelijkerwijz2 tegen den zin van 

het wesrersche macbtsblok moet gaan. 

Een Nederlandsch kabinet dat zelfs 
een z00 priccipicele zaak als de vloot- 

bouw (voorwaarde van onafhankelijk- 

heid van bet westersche machtsblok) 

verwaarioost en inzake de aanhaling 

van de cuitureele bandea met Belgig 

en Zuid- Afrika ver beneden de maat 

biijfr, zal deze moeilijke taak niet tot 

goed einde kunnen brengen, 

Tegenover de van Nederlandschge- 

zindheid getuigerde uitspraken van Ko- 

ning Leopold staan evenveel uitlatingen 

van vooraanstaande Belgiscbe autori- 

teiten om in voor en tegenspoed het 

lot van Frankrijk te deelen. 

In Zuid-Afrika iseen zeer machtige 

strooming voor neutraliteit. Figuren 

als Smuts wenschen echter het lot van 

Zuid-Afrika te verbinden aan dat van 

Engeland, waarbij nog komt dat de 

Unie, 

maakt van het Britsche Empice. 

Zoolang Nederland niet op eigen 

beenen staat, omdat bet van andereo 

afhankelijk is voor de verdediging van 

Indis, zoolang Belgi& niet voor de vol- 

le honderd percent ,,om" is, zoo'ang 

de positie van Zuid-Afrika niet wordt 

gewijzigd, zou politieke samenwerking 

tusschen de Dietsche landeo ecer een 

gevaar dan eea voordeel zijo. Onge- 

twijfeld zou Nederland veel kunnea 

doen om de ontwikkeling in de goede 

richting te bevorderen. Wij denken bij- 

voorbeeld aan de noodzaklijke vloot- 

bouw en aan de cultureele samec- 

werking met de twee andere D.etsche 

vooral economisch, deel uit- 

landeo. 

  

De vicieuze cirkel. ,,De 

cost gaecht voor de 

baet uit” 

Batavia, —g— 

Bij drie eeuwen geleden is er veel 

veranderd, zoowel in Nederland a's in 

Indig, doch wel in Nederland het 

meest. Uit den tijd toen de Neder- 

landsche ondernemingsgeest zijn hoog- 

tepuat bereikte stamt het oude spreek- 

woord ,,De cost gaecht voor de baet 

vit”, Uit dit woord spreekt levens- 

wijsheid. Tegenwoordig schijat men er 

meer voor te voelen om het spreek- 

woord om te draaien en is dan nog 

verwonderd, dat niet alles naar wensch     grijpeo. marcheert. 

Hier wordt minder gedoeld op den 
doorsnee Nederlandschen zakenman, 

want die verstaat z'n vak heusch wel 
co die is graag bereid aan te pakken 
om vooruit te komen. De schoen 

wringt dus bij Instanties, welke meer 
in de melk te brokken hebben dan de 

zakeomao. 

De huidige politiek is weinig be- 

vorderlijk voor de welvaart van bet 

imperium in het algemeen en voor 

Indie in het bijzooder. 

Eeo voorbeeld uit de practijk maakt 

dat duidelijk. Indig is rijk aan grond- 
stoffen, doch niet aan braakliggend 
kapitaal. Het geld uit het moederland 

gaat Iadi& voorbij, omdat de beleggers 

tropisch Nederland io dezen tijd een 

te gevaarlijk gebied achten, d.w.z. 

dat zij weinig vertrouwen in zija 

mi'itaire verdediging hebben. Indi& 

is rijp voor een bloeiende alluminium- 

industrie wegens zija schatten bauxiet, 

die het in den bodem heeft. Maar de 

kapitaalschaarschte is oorzaak dat er 

geen geld is om deze grondsiof te 

verwerken, Japan weet er w&i weg 

De Japs ba'en scheepsladingen 

bauxiet weg en verwerken bet in hun 
mee. 

eigen land. Zij zijn thans reeds ook 

wat allumisium betreft een gevreesde 

concurreot op de wereldmarkt. Wat 

  

  

het arme Japan kan, presteert het rijke 

Nederland toch zeker." s 
Het is misschien onjuist den beleg- 

gers te groote verwijten te maken. 

Er is oiemand die hun duidelijk maakt 

dat zij de nationale gemeenschap die- 

nen door hun geld in lndische onder- 

nemingen te steken en daardoor de 

welvaart van geheele Rijk te vergroo- 

ten. Hen dwingen om dit te doen, kan 

de Nederladdsche wetgeving ook niet. 

Het ligt echter op den weg van den 

Staat om de belegging in Indi# zoo 

aantrekkelijk mogelijk te maken en 

daartoe behoort io de eerste plaals 

de z0rg voor een doelmatiy verdedi- 

gingsstelsel voor dit gewest. 

Waoneer de marine-deskundigen zes 

slagschepen voor het Rijk wenschelijk 

achten, kunoen toch vier van deze 
schepen niet meer dan als een nood- 

zakelijk minimum worden beschouwd. 

Zooals men weet is het evenwel nog 

geenszins zeker dat deze schepen zul- 

leo worden gebouwd. 

Hier staan we in de vicieuzen cir- 

kel, die wij moeten doorbreken. Een 

onvoldoende vloot: een verarmend 

Indig en mitsdien ook een steeds ar- 

mer wordend Nederland. Een sterke 

vloo: 5 een economisch gezond Todit, 

Wwaarvan ook bet moederland de vruch- 

ten p'ukt. De uitgave van &komaal   
  

Radio - Technisch - 
RADIO LU 

Hoofdstraat 4) 

Telefoon No.60 

Bureau — xreoDiRi — 
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Het betere adres voor Service. 
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OERDERIJEN 
KEDIRI | 

MULOWEG / MADJENANG 

Telefoon Ked. No. 225 

  

Levert versche volle 

Leverancier van de groote ziekenhuizen te 

Kediri en Paree en 

ter plaatse. 

ea rn 

NEEMT NU EEN 

NX 

De 
MODE 
REVUE 

MET EEN DU 
RADERPATRONEN 

NIEUWE ZENDING:: 
ERRES Wisselstroom 

en 

Rimboe Radio-toestellen, 

Crosley Shelvador-koelkast. 

P.H, Armaturen, 

Staande lamp.   
" Zwaar Verchroomd.    

       

    

   

   
   

»SCHRA UWEN”“ 
WATES 

1 PERCEEL-PAKISSADJI 

melk. 

Prima kwaliteit 

de rneeste Doctoren 

Beleefd aanbevelend 

L. H. SC(HRAUWEN. 

ABONNEMENT OP 

BBEL AANTAL 

  

  

  

  

     



    

f 300.— millioen (in werkelijkheid 

« Yeel minder “door de werkverschaffing, 

die de vlootbouw met zich brengt) 

werpt zelfs in de nabije tockomst haar 

rente dubbel en dwars af. 

Wg leven snel in onzen tijd buiten 

Nederland—men aarzelfde daarom niet 

langer met den vlootbouw. Ia onze 

geschiedenis hebben wij door lang- 

zaambeiden verkeerde zuinigbeid vaak 

de veiligheid van on?e gewesten in 

gevaar gebracht. Het machtsverlies 

van Nederland sinds de 17de eecuw 

bewijst het verkeerde van die traag- 

heid. Men vervalle niet meerdere ma- 

len io dezelfde fout. 

aan 

De nationaliteiteitenin 
West- Europa. 

Brussel, -g- 

Er verschijot te Parijs cen maand- 

blad ,Peuples et Front &ces" (adm. 60, 

Boul. de Port Royal, Paris Ve), dat 

io Nederland en Belgis weinig bekend- 

heid geniet, ofscoon bet in zijo rubriek 

Groot Nederland zich dikwijls met de 

Lage Landen bezig houdt. 

Een onlangs verschenen bijzonder 

nummer bevat een in het Fraosch, 

Engelsch en Nederlandsch gesteld uit- 

voerig artikel over de ,,Nationaliteiten 

van het Westen, d.w.z. in Groot- 

Brittanni&, Frankrijk. Belgit, Nederland 

en Spanje. la de inleiding wordt ge- 

Constateerd, dat ,,Het Westen van 

Europa, waar zich reeds vroeg mach- 

tige stateo gevormd hebben, niet z00- 

zeer als Midden-eo Oost-Europa een 

gunstig gebied voor de vroegtijdige 

ontplooiing der nationaliteiteo is ge- 

Weest", daar tegen over staat, dat de 

ontwikkeling in West - Europa sueller 

is gegaan dao in Oost-en Midden- 

Europa, ywaarmede blijkens de erop 

volgende tekst bedoeld is, dat de ont- 

wikkeling van taalbewegingen tot maat- 

schappelijke en politieke stroomingen 

in West-Europa met een grooter soel- 

heid is gegaan. si 

Het blad wijst dan op de minder- 

heden ia Groot- Britanni8 (de leren, 

Schotten en Welshmen), voorts op 

Bretoenen, Fransch- Vlamingen, 

Elzassers eo Catalanen in Frenkrijk, op 

de Basken en Catalanen in Spaoje, om   

  

VENDU-ACCEPTEN 
verzilvering bij alle posikantoren, 
landikassen «en agentschappen der 

Postspaarbaak   

— POSTSPAARBANK— 
EFFECTENBELEENINGEN 
bi de agentschappen te Batavia (C), 

" Soerabaia, Medan en Makassar.   
  

  

dan vervolgens op Belgi2 en Neder- 

land over te stapper. Wat het doet, 

is niet gebeel juist, waot terwiji het 

bij de andere landen gesproken heeft 

van de nationale minderheden: 

Bretoenen, Schotten, Catalanen, enz., 

scbrijft het onder de kopjes Belgi& en 

Nederland over het Nederlandsche 

element, dat, zooals meo weet, noch 

in Belgi nochin Nederland! een nati- 

onale minderheid vormt. Integendoel, 

de Vlamingen vormen io Belgit een 

overgroote meerderheid van 60”/, 

terwijl—behalve alsmea de Friezen 

afzonderlijk wenscht te nemen — ia 

Noord-Nederland s!echts Nederlanders 

wonee, Deze vergissing schaadt de 

lezenswaardigheid van Het artikel 

overigens niet zeer. 

Over de Walen verkondigt bet blad 

een meening, welke afwijkt van die der 

Waalsche vationalisten, die zich bij 

voorkeur a!s volslagen Franschen aan- 

dienen. Volgens ,,Peuples et Frontieres" 

noemen de Walen zich wel gaarne 

Franschen, ,,doch zij bezitten ia werke- 

Mjkheid een eigen vo'kskarakter, het- 

welk hua dialect, dat door de Fran- 

schen niet verstaan wordt. ook doet 

verwachten. Tenslotte de meening van 

dit Parijsche blad over Nederland: 

»De Nederlanders (juisier: Noord- 

Nederlanders) maken met hun volks- 

genooten uit Fcankrijk en Belgie (dus 

de Vlamingen van Frankrijk en Belgie) 

deel uit van Groot-Nederland. On- 

danks hun schoone volkseznheid be- 

zitten zij echter een m'nderheid, die 

der Friezen, een oude Germaansche 

stam, welks taal meer verwant is aan 

het oud-Engelsch en Scandinavisch 

dao aan bet Nederlandsch. De Friezen 

streven geen eigen s'aatsvorming Da, 

doch eischen slechts de officieele erken- 

ning van bun taal". 

Het blad besomt tenslotte het getal 

der tot de Nedelandsche volksgroepen 

behoorenden op ruim 15 millioen zielen. 

  

   II BLOEMEN 
Losse en opgemaakte, tegen zeer 

concurreerende prijzen. Ook orchideeen. 

Bestellingen via de KED. SNEL. DRUKKERI). Tel. 83, 

GEOPEND VAN ?u V.M. TOT 5u N.M. 

   
  
  

      

  

  
  

LEESBIBLIOT HEEK 
  

Des abonnementsgelden bedragen : 

2 f1,— per maand voor €€n boek 

. f£ 1,75 per maand voor twee boeken tegelijk 

»  "#2,50 per maand voor drie boeken tegelijk 

met dien verstande, dat U zoo dikwijls moogt ruilen als U wilt 

. Indien U duseen abonnement voor €€n boek 

heeft, waarvoor U &&n gulden betaalt en UI 

ruilt het boek iederen dag, dan betaalt U 

voor 30 boeken toch niet meer dan &&n 

gulden. 

De bibliotheek - catalogus verschijot biuren- 

kort. 
Wordt “an 

DJABA 
—  LEESSEZELSCHAP —- LEESBIBLIOTHEEK — 

Ked. Snelpers Drukkerij. 
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KOTTA   
| 

ekend making. 
De Regent Toeloengagoeng 

maakt bekend, dat de weg Gambiran 

Besoeki tusschen km 24 en 25 voor 

den tijd van 3 maanden, ingaande op 

1 Augustus t/m ultimo October '39 

voor het asverkeer geheel is gesloten. 

van 

Torlorngagoeng, 29 Juli 1939. 
De Regent van Toeloengagoeng, 

SOSRODHIN!NGRAT. 
aa 

Hier verkrijahaar. 
Oranje Baby's 

Chocolade 

voor de as. Ora- 

nje-feesten. 

Belt U nog heden 

op No. 62. 

Hoogachtend 

TOKO 

sMADIOEN” 
KEDIRI Teli. No. 62. 

  

    

  
  

Hout snijwerk. 

  

   

  

PROTESTANTSCHE KERK 

Hollandsche Kerkdiensten, 

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

  

  
  

Kediri Tuo. m 

13 Aug. '39 Wlingi 9 u.v.m. (Doop) 

- Blitar 6u. ».m, 

Wij hebben een 20 Aug. 39 Kediri 9 u. v.m.(Doop) 

keurcollectie Paser Pt Gulo, 
8 5 27 Aug." i 

Japara's houtsnijwerk ontvan- 29 Le Oa . Agoeng 5 u. ».m. 

gen zooals: 

Presenteerbiaden, Maleische Kerkdienst. 

Poederdoozen. H. B. Matulessy. 
Sigarettekokers 6 Aug. '39 Blitar 730 u.v.m. 
Inktkokers Wlingi 10.30 u. (Doop) 

Broodplankenenz. enz, | PA 39 Kedii 9 u (Doop) 
2 aron —UuO0.m, 

Wij raden U aan om gauw | 16 Aug. '39 Kediri 5.—u.o.m. 

Uw keuze te doen, aangezien Huwelijksinzegen. 
alles grif weggaat. 20 Aug. '39 Madioen 9.— u. v.m. 

Beleefd aanbevelend, (Asogenomer) 27 Aug. '39 Trenggalek 8.30 u. v.m. 
TOKO T. Agoeng 4.— u. p.m. 

So E Ns 30, 39 Kediri IL 4. o.m, 
.9 voor Zending, 

Aloon - Aloonstraat Teif. 63 J. W. Rumbajan. 
KEDIRI. 27 » 39 Kediri 130 u. v.m. 

TAN 

Te Huur OOST - JAVAANSCHE KERK 
Ia de Bandarlorstraat No. 9 met 

ingang 1 Augustus a.s. (naast het 

Landrentekantoor) 

Een groot huis. Huur # 30.— 
's maands. 

Hoofdgebouw: Groote voor- en 

acbtergalerij met 4 slaapkamers. 

Bijgebouwen: 

Drie kamers, 

W.C. 

Grooten v6Or en achter, 

vruchtboomen. Alles bandjirvrij. 

Te bevragen bij de 
Ked. Snelpersdrukkerii. 

Zeer ruime garage. 

keuken, badkamer en 

tuio met 

  

        

  

       

  

NIEUWE 
FABRICAGE 

NIEUwr 
VERPAKKING 

        

De vlaggen uit! Door heel den Archipell 't Is een 
vreugde-dag voor rookend Indis, want El Comercio 
brengt goed NIEUWSI De sigaar naar Uw hart: 

zviver handwerk volgens handinslag methode. 

EL COMERCIO 
Nieuw Fabrikaat! 

yan 8 tot 10 cent". 

Ngenten: N. V. Handel My. biintzel & Sehumacher” 

  

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 

Drukkerij   
  

| 

| Medicijnen 

| De optische afdeeling Recepten 
| staat onder vakkundige 
| leiding. Moderne monturen. Verbandmiddelen 
| Zeiss- en crookesglazen. 

IN 

.RESIDENTIE - APOTHEEK 
KEDIRI - TELF. No. 52 

Brillen 

    

lederen Zondag 

dienst 9 u. v. m. 

Te Kediri 

Blitar, Toeloengagoeng, 
(Baloewertistraat) 

Ngandjoek, Paree, 

  

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Zondag 

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

2e H. Mis 7.30 uur v. w 

Lof 5.30 uur 5. m. 

te Blitar le H. Mis 6 uur v. mw 

2e H. Mis 7.30 uur v. m. 

Lof 6 uur n. m. 

Bijeenkomst Kath. Schoolkind. 5 u.n.m 

Onderricht Kath. Javanen 6.30 u.n.m 

In an An 

PETROMAX COMFOREN. 
Wij ontpakten zoojuist 

De Nieuwe 
Mosdeilen 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. 

  

anna aa na 

TENG HONG TJIANG 
VENDUHOUDER COMMISSIONNAIR 

MEUBELMAKER 

TRANSPORT — ONDERNEMING 

KEDIRI — Klentengsiraat G4 — Telaf, No, 107 

  

Het goedkoopste adres voor: 

Inpakken- 

embalieeren en 
verhuizingen van 

inboedels' 
Koopt - Verkoopt en verhuurt meubels 

en ledikanten tegen scherp concuree- 

rende prijzeo. 

Ook thuis te ontbieden. 

  

aa 

IN VOORRAAD 
Ruime keuze 

2 Visitekaartjes 

voor de halve prijs. 

KED. SNELPERS DRUKK 
ALOON-ALOONSTRAAT 

Telf. No. 83. 
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Telegrammen overg, Vit de Ind: Courant. 

ENGELAND VERWERPT DE JA- 
PANSCHE EISCHEN. 

  

Inzake de uitlevering van  Chineesch 

zilver.-,,Dat heeft niets met de orde en 

rust in Tientsin te maken,“- De 

blokkade breidt zich uit 

naar het Zuniden. 

    

INCIDENTEN TE SHANGHAI. 
  

Engelsche bezwaren, 

Tokio, 30 Juli (Reuter), Vo!- 

gens Japansche dagbladen maakt de 

Britsche delegatie bezwaar tegen de 

uitlevering van Cbineesch zilver, op 

grond van het feit, dat dit een gebeel 

andere zaak is dan de handhaving van 

de rust en orde te Tientsin. 

Verklaard wordt, dat de Japavners 

aan den anderen kant betoogden, dat 

het voorstel tot handhaving van de 

rust en orde viet kan worden geregeld, 

alvorens de zilverkwestie is geregeld. 

Engelsch militair rapport. 

Londen, 28 Juli (Traosocean). Eeo 

rapport over de militaire situatie in 

Noord-Cbina, dat in den vorm van 

cen telegram op het Foreign Office 

werd ontvangen, werd beden aan de 

Britsche pers verstrekt. 

Dit is de eerste maal, dat door de 

rejeering verkregen inlichtingen voor 

publicatie beschikbaar worden gesteld, 

Verondersteld wordt, dat het Verre 

Oostersche departement van het Fo- 

reign Office zija politiek tegenover de 

pers heeft herzien en dat van nu af 

aan de officieele rapporten geregeld 

aan de bladen zullen worden verstrekt. 

In het heden verstrekte rapport 

wordt verklaard, dat de militaire ope- 

raties in Noord-China ten zeerste wor- 

den bemocilijkt door de wolkbreuken 

der laatste weken, waardoor de rivie- 

ren buiten haar oevers zijn getreden. 

Verklaard wordt, dat de Japanners 

niet in staat zijo de vier spoorlijaen, 

die zij beheerschen, te gebruiken en 

dat alleen de lijn van Peiping naar 

Moekden berijdbaar is. Ook de be- 

roemde Marco Polo-brug bij Peipiag 

(Lukouchiao) moet door de overstroo- 

mingen beschadigd zijo. 

Profijt trekkende van de overstroo- 

minger, zija de ongeregelde Chineesche 

troecpen weder actief geworden en 

hebben een Japansch garnizoen 35 km. 

ten Noordwesten van Peiping aange- 

vallen. 

Zelfs werd gemeld, dat de Chinee- 

sche guerillabenden een poging heb- 

ben gedaan 

Peiping te forceeren, 

om de stadspoort vas 

Geen instructie aan Craigie. 

Londen, 30 Juli (Aneta Reuter). De 

diplomatieke correspondent verneemt, 

dat nog geen instructie aan Craigie 

werd gezonden. Het wordt niet waar- 

schijolijk geacht, dat zij nog beden 

zal worden gezonden. 

De 
berichten worden 

nieuwe van Seeds ontvangen 

thans te Londen in 

beschouwing genomen. 

De economische vraagstukken. 

Londen, 29 Juli (Aneta Reuter). Naar 

verluidt, wordt bet door den Britschen 

awbassadeur Craigie uitgebrachte rap- 

port inzoke de mosilijkheden betref- 

fende economische vraagstukkeo, we!- 

ke tijdens de besprekingen te Tokio 

zijn gerezen, thans te Londen bestu- 

deerd. 

De volgende conferentie worde 

Maandag gehouden, teneinde Lord 

Halifax gelegenheid te geven de situ- 

atie te bestudeereo.   

Chiang Kai Shek critiseert 

Engeland. 

Londen, 29 Juli (Transoc,). De 

»News Chrovicle” publiceert heden 

cen verklaring van maarschalk Cbiang 

Kai-Shek, waarin bij op scberpe wijze 

de onderteekening van de overeenkomst 

tusschen Engeland en Japan veroor- 

deelt. 

Chiang Kai-Shek zegt in zija ver- 

klaring, dat ogeland er vers'andig 
aan zou doen ziju onderhandelingen 

met Japan geheel af te brekeo. 

Bombardement bij Macao. 

Londer, 30 Juli (Aneta Reuter). 

Volgens een telegram uit Macao bom- 

bardeerden ,Japansche oorlogsscbepen 

gisteren de kust en bet daarachter ge- 

legen gebied nabij Wanghoon (Zuid- 

China), doch alle landingspogingeo 

werden verijdeld. 

Het telegram voegt ernog aan toe, 

dat de Japaosche vliegtuigen boerde- 

rijen, dorpen en het verkeer Jangs de 

wegen mitrailleerden. 

Vluchtelingen stroomen Macao bin- 

neo. 

Uitbreiding b'okkade. 

Hongkong, 29 Juli (Transocean). Uit 

de berichten, die hedenochtend te 

Hongkong werden ontvangen, blijkt 

dat de Japansche marine de blokkade 

van de kust van Zuid-China voortdu- 

rend uitbreidr. 

Het officieele orgaan van de regee- 

ring van Hongkong maakte bekend, 

dat de Japansche marine thans mijnen 

heeft gelegd voor de havens Swabue, 

Chauac-bzai, Tongsang, Chuanchow, 

Hunghwa, Sharp Peak, Loyuan. San- 

tuao. Scacteng en Wenchow. 

Gespannen situatie. 

Sbanghai, 29 Juli (Reuter). De Brit- 

sche autoriteiten hebben bij de Japan- 

sche autoriteiten geprotesteerd tcgen 

de opricht'ng van prikkeldraadversper- 

ringen aan de North Kiargse Road in 

de nabijheid van de plaats, waar eer- 

der op den dag de vier so'daten van 

het regiment Seaforth Highlasders wer- 

den gearresteerd. De Britsche autori- 

teiten voeren aan, dat de Japansers 

door de oprichting van deze versper- 

ringen den Britschen sector schenden. 

De arrestatie der vier Seaforth High- 

landers veroorzaakte een paniek onder 

de Chineesche bevolking in de omge- 

ving, Honderden vluchtteo en zijn 

thans dakloos. 

De situatie was zeer gespanren 

voordat de vier soldaten werden vrij- 

gelaten, daar Britsche versterkingeo en 

Japaosche matrozen met stalen helmen 

op het hoofd langs den North Kiangse 

Road patrouilleerden in afwachting van 

verdere ontwikkelingen. 

Russische credieten ? 

Shanghai, 29 Juli Reuter). De Cni- 

neesche bladen ruimen een opvallende 

een bericht, dat uit 

betrouwbare bron heet te stammen, 

Volgens hetwelk te Moskou en rege- 

liog tot stand is gekomen voor het 

verleenen van Sovjet-Russische credie- 

ten aan China ten bedrage van 750 

millioen goudroebels, hetgeen meerkomt 

op ongeveer 30 millioen pond sterling. 

plaats in voor   
  

Geen bevestiging. 

Moskou, 30 Juli (Aoeta Reuter). 
Gzen bevestiging is te- verkrijgen 

van bet Chineesche persbericht, dat de 

regelingen zouden zijo voltooid voor 

Russische credietenaan Chioa, ten be- 

drage van 30 millioen pond sterling. 

Zoowel Russische als Chineesche 

bronnen zwijgen over dit onderwerp. 

Incident te Shanghai 

Shanghai, 29 Juli (Reuter). Japaosche 
hedenmiddag 

vier soldatea van het regiment Sea- 

forth Highlanders, die bezig waren 

met het aaobrengen van een prikkeld- 

matrozen arresteerden 

raadversperring ia cen steegje in de 

nabijheid van den Britscheo defensie- 

sector, niet ver van de Noordelijke 

grens vao de Internationale Nederzet- 

ting te Shanghai. 
De Japanners namen ook een Brit- 

sche militaire vrachtauto in besiag. 

Nadat onderbandelingen waren ge- 

voerd tusscben Britsche officiereo en 

Japansche marine-officieren, werden de 

vier soldaten weder in vrijheid gesteld. 

Het bleek, dat zij onbewust in het 

door de Japanners bezette gebied 

waren doorgedrongen. 

Om het Chineesche zilver. 

Tokio, 29 Juli (Transocca»). De 

Eagelsch - Japanscbe onderhandelingen 

werden bedenochtend op informeele 

Wwijze voortgezet. Generaal-majoor Muto 

bracht een bezoek aan den Britschen 

militairen attach€, generaal-mojoor Pig- 

gott, terwijl de Britsche consul majoor 

Herbert verschillende leden der Ja- 

pansche delegatie bezocht. 

Wat den door de Britiche delegatie 

tereggewezen eisch inzake de uitleve- 

ring van bet ia de Chineesche banken 

in de concessie van Tientsin bewaarde 

zilver betreft wordt verklaard, dat de 

totale waarde van bet zilver, dat zich 

io de Fransche en Britsche concessies 

beviadt, 48 milioen yuan bedraagt. 

Hiervas bevindt zich voor ongeveer 

14.500.000 yuan ia de Britsche en de 

rest ia de Fraoscbe concessie. 

Dz Japansch2 pers nam hedenochtend 

weder cen zeer anti-Britscheo toon aan 

ea insisteerde, dat Engeland de Ja- 

pansche cischen zou inwilligen en bet 

gebruik van den Chineeschen dollar 

als betaalmiddel in de coocessie zou 

stopzetten, en de zilver-voorraden der 

Chineeschz banken z0u uitleveren. 

Frankrijk. 

SPIONNAGE-GEVALLEN. 
  

Stenograaf gearresteerd. 

Parijs, 28 Juli (Reuter). D2 ste- 

nograaf Amourelle, belast met het 
stenografeeren van de besgrekingen 
van de Legercommissie van den Sc- 

naat, werd in arrest gesteld: Amoure!- 
le wordtervan bescbuldigd den inhoud 

van geheime documenten, betrekking 

hebbende op de weermacht, operbaar 

te hebben gemaakt. 

Dagblad-directeur vrijgesproken. 
Nader wordt nog gemeld, dat de 

groote belangstelling, die thans bij bet 

Fransche publiek bestaat voor geval- 

len van beweerde spionnage, bleek bij 

de behandeling van de zaak van Lu- 
cien Sampaix, directeur van het com- 
munisticbe dagblad ,,L'Humani:€", die 

er van werd beschuldigd, de wet, 
waarbij het verboden is bizonderheden 

bekend te maken van gevallen van 

spionnage, te hebben geschonden. 

Een groote extra-politie-macht was 

buiten het gerechtshof samengetrokken, 

tencinde het houden van demonstraties 

te vootkomen. Vooral in linkeche krin- 
gen is men verstoord over bet besluit 

der regeering om de publicatie van 

bizonderheden ove de jongste arresta- 

ties van personen, die van spioonage 

Wworden verdacht, tegen te gaan: 
Lucien Sampaix werd van bat hem 

ten laste gelegde vrijgesprokeo. 
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Nieuwe decreten aange- 

kondigd. 

BELANGRIJKE MAATREGELEN. 
  

Kamerleden voor 6 jaar. 

Parijs, 28 Juli (Reuter). Een 

kabinetszitting, die hedenmiddag plaats- 

had en meer dan vier uur duurde, 
besprak verschillende pieuwe decreten. 

Vernomen wordt, dat morgen een 

decreet aan den Ministerraad zal wor- 

den voorgelegd, waarbij de duuc van 

het mandaat van de leden der Kamer 
van Afgevaardigden van vier tot zes 

jaar wordt verlengd. Dit besluit zal 

reeds op de leden van de huidige Ka- 
mer worden toegepast, zoodat de al- 

gemeene 1940 

zouden plaatshebben, zullen worden 

uirgesteld tot 1942. 
Een ander besluit zal alle radio- 

dievsten onder rechtstreeksche contidle 

van het departement van dea premier 

verkiezingen, die in 

plaatsen. 

Het verluidt, dat de andere decreten, 

die besproken werden, betrekking bad- 

den op de nationale defensie en op de 

bepalingen van de ,familie code“, 

waarvan het voornaamste doel is het 

geboortecijfer op te vozren. 

Financieele maatregelen. 

Parijs, 29 Juli (Reuter). De 

financieele maatregelen, waartoe beden 

door de regeerirg werd besloten, zija 

verdeeld in vier categori2&5, n.l. maatre- 

gelen, die ten doel hebben het sluiten 

van internatiovale overeenkomsten, die 

een contrd!e op den uitvoer van ka- 

pitaal zullen verzekeren : strengere con- 

trole op de wiosten van fima's, die 

bestellingen uitvoeren voor de defensie: 

nieuwe bezuinigingen door administra- 

tieve hervormingen en de reorganisatie 

van bet tarwe-bureau, 

De administratieve bezuinigingen om- 
vatten o.a. de invoering van een 45- 

urige in plaats van een 40-urige werk- 

week bij alle departementer. 

Kosten 1 milliard francs. 

Parijs, 29 Juli (Reuter). Het kabinet 

kwam hedenochtend opnieuw bijeen 

ter bespreking van de besluiten, die 

hedenmiddag den Ministerraad 

zullen worden voorgelegd. 

aan 

In linksche politieke kringen wordt 

scherpe critiek uitgeoefend op het 

decreet tot uitstel van de verkiezingen 

voor den tijd van twee jaar. 
Het verluidt, dat de ,,familiecode"" 

ongeveer 150 artikelen omwat. De 
nieuwe maatregelen zu'len ongeveer 
1 millard fraocs kosten en omvatten 

ook voorzieningen. die ten doel heb- 

ben jonge menscheo aan te moedigen 

zich op bet land te vestigen. 

De nieuwe decreten van financiee- 

len aard, die goedgekeurd moeten 

worden, voorzien ir de instelling van 

een vrijgezellenbelasting, 

Goedgekeurd. 

Parijs, 29 Juli (Rsuter). Het kabinet, 
dat gedurende drie urea in zitting bij- 
een was, keurde met algzmeene stem- 

men het decreet goed, waarbij de a!- 

gsmeene verkiezingen twee jaar wor- 

den uitgesteld.   
  

Door eigen import zijn wij in staat de beroemde 

CARIBONUM producten, z. a. 

Carbonpapier in diverse soorten. 
Schrijfmachinelinten in alle breedten, 

Schrijf-, vulpen- en stempelinkten. 

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

beneden Soerabaiaprijzen, 
te leveren. 
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Andere decreten,/ die werden gord: 

gekeurd, voorzien In de samenvoeging 

van alle staats-radiostations ooder eeo 

leiding, de versterking van den contra- 

spionnage-dienst en de instelling van 

een commissariaat-generaal van inlich- 

tingeo, dat verbonden zal zija aan het 

bureau van den premier. 

DE NATIONALE WEDER- 
GEBOORTE. 

Radiorede van Reynaud. 

Parijs, 20 Juli (Reuter). ,Ben nieuwe 

stap in de richting van de wederge- 

boorte van Frankrijk”, aldus beschreef 

de minister van Financitn, Paul 

Reynaud, in een radiotoespraak 

tot het Fransche volk de nieuwe de- 

creten, die heden door den Minister- 

raad waren goedgekeurd. 

Dz minister verklaarde, dat het 

probleem, waarvoor Frankrijk zich 

geplaatst ziet, is hoe een volk meteen 

oude en humane beschaving zonder 

vrees kan leven naast een voik, dat 

steeds op voet van oorlog is en dat 

door zija leiders tot razernij wordt 

opgezweept. 

»Ondanks onszelf moeten wij aan 

een bewapeningswedloop mededoen. 

Wanreer men aan eea wedloop deel- 

neemt, moet men hard loopen en het 

zal de sne'lste looper en degene met 

het grootste uithoudingsvermogen zijn, 

dia wiot. 

Gedurende Juni heeft Frankrijk wat 

hoeveelheid betreft 250/5 meer en wat 

Wwaarde aangaat 409/y meer uitgevoerd 

dan in Juni 1938. De waarde van 

onzen uitvoer is vrijwel gelijk aan de 

totale kosten van onze bestellingen 

voor het leger, de vloot en de lucht- 

macht. 

Frankrijk heeft na de Vereenigde 

Staten den grootsten goudvoorraad 

ter wereld. Gedurende de laatste vijf 

dagen zija wederom 11 ton goud naar 

Fraokrijk De goud- 

voorraad van de Bangue de France 

bedraagt thavs 9T mi'liard francs". 

Zuid-Afrika. 

GROOTE MANOEUVRES. 

In Transvaal. 

teruggevloeid. 

  

Johannesburg, 28 Juli (Transocean). 

Heden werd bekendgemaakt, dat begia 

Augustus uitgebreide manoeuvres, die 

de grootste genoemd worden, welke 

ooit in Zuid-Afrika werden gehouden, 

in Noord-Traosvaal zullen plaatsheb- 

ben. 2 

Aan deze manoeuvres zal worden 

deelgenomen door infanterie, gemoto- 

riseerdz detachementeo, artillerie 

vliegtuigeo. 

In voorraad. — 
kinderboeken 

. en E 

Modebladen 

N.V. Ked. Snelpersdrukkerij 
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