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VRIJDAG 4 AUGUSTUS 1939 

PROGRAMMA GEBOORTE-FEESTEN 

1939. 

Wijze van bekendmaking der 

Blijde Gebeurtenis. 

Aan het bericht van de Geboorte 

zal plaatselijk verdere bekendheid wor- 

den gegeven door het afsteken van 

bommen. 

Er zulien, indien een Prinses is ge- 

boren 3 bommen en indien een Prins 

is geboren, 5 bommen worden afge- 

sioken. 

Kerkdiensten. 

7.30 u. v.m. 

Dankdiensten in de R.K. Kerk. 

9uyv.m. 

Dankstonde in de Prot. Kerk. 

Deze diensten worden gehouden 

op den Natienalen feestdag, zljnde de 

dag na de bekendmaking, indien het 

bericht voor 10 uur 's n.m. bekend 

wordt dan wel de tweede dag na de 

bekendmaking, indien het bericht tus- 

schen 10 en 12 n.m. Wwordt omge- 

roepen. 
Wordi evenwel het bericht op een 

Vrijdagavond na 10 uur cf Zaterdags 

bekend, dan worden de bovengenoem- 

de dankdiensten des Maandags ge- 

houden. 3 

Gedurende de beide feestdagen zal 

in de Trouwkamer ten Residentiekan- 

tore van 9 uur v.m. tot 12 uur v.m. 

gelegenheid bestaan tot het teekenen 

yan een Felicilatie-register. 

Feestelijkheden op de dag van 

bekendmaking, . ti 

Indien de bekendmaking v66r 3 u. 

'smiddags plaats heeft, zal om 7 uur 

n. m, een Lampionnen-optocht wor- 

den gehoudenen om 9uur n.m. Groot 

Oranje-feest in de Sociateit Brantas. 

Voor iedereen toegankelijk. 

Indien de Geboorte n& 3 uur n.m. 

bekendgemaakt wordi is er om T uur 

n.m.Lampionnen-op?ocht, gevolgd door 

een instuif “In de Socisteit Brantas, 

voor iedereen toegankelijR. 

Lampionten-optocht. 

Punt van samenkomst: Ef 

H.C. S. Balowerti. 

Route: Balowerti — Insulindestraat 

— Hoofdstraat — Brantasbrug — Resi- 

dentsweg — Residentswoning — Bran- 

tasbrug — Semampir Balowerti — ont- 

binding op erf H.C.S. 

Eerste dag na de bekendmaking.1) 

T u. 30min.v. m, 

Schoolfeesten. 

Ulu. v.m. 

Planten van een herdenkingsboom 

op Aloon-aloon, alleen ingeval er een 

Prins mocht worden geboren. Voor 

Vereenigingsbesturen of deputaties zat 

ruimte worden vrijgehouden. 

3, 30 u.n. m. 

Aanvang. Volksfeesten op Koewak. 

4 30 min. n. m. 

Voetbalwedstrijd op het Gemeen- 

telijk voetbalterrein Koewak. 

Tun. m. 
Lampionnen - optocht, indien deze 

niet reeds op den dag van bekend- 

making heeft plaats gehad. 

1) Ook indien het bericht tusschen 

1Oen I2u.n. m, bekend wordt is 

de volgende dag-de eersie dag na 

de bekendmaking.   

9 u.n.m. 

Groot Orarje -feest in de Soclsteit 

Brantas te Kediri of in de Socitteit 

Paree te Paree, indien het feest in 

de Socilteit te Kediri reeds op den 

dag van bekendmaking heeft plaats 

gevondan. 
Openlucht - bioscoop en andere 

volkevermaken op de Aloon -aloon. 

2e. Dag na de bekendmaking 

9 u-12u.v.m. 

Volksfecs!en op Koewak. 

9u-I2u. vm. 

Behendigheidswedstrijden ep het 

Gemeentelijk sportterrein te Koewak. 

g9u-1I2u.v. m. 

Zwemwedstrijden in de badplaats 

Koewak. 
In verband met degeringe beschik- 

bare plaatsruimte wordi hier een 

kleine entree geheven en wel 

voor voiwassenen f0,15 en kinderen 

f0,05. DeelInemers aan de wedstrijden 

geen entree, 

Abonnementen zijn dien dag niet 

geldig. 

4u 30n.m. 

Optocht voor versierde voertuigen. 

Route: Kaboepaten - Aloon2straat - 

Hoof'gsiraat - Brantasbrug - Residents- 

erf en terug naar Aloon-aloon via 

Klentengsiraat. 

8u30n.m. 

Vuurwerk. Tegenover de Socit- 

teit Brantas. 

9gun.m. 

Tajoeb -fuif in de Kaboepaten te 

Kediri, 

Openluchtbioscoop en andere volks- 

vermaken op de Aloon-aloon. 

9un.m 

Groot Oranje - feest in de Socigteit 

te Paree, indien dit niet reeds den 

vorigen dag hecft plaais gehad. 

Mededeelingen. 

Opgave voor deelname aan de ver- 

schillende wedsirijden. 

IL - Gedurende de feestdagen zal een 

verlichtings-wedsirijd worden ge- 

organiseerd, waarvoor f 50,— be- 

schikbaar is gesteid voor vier 

prijzen. 

Deeinemers gelieven zich op te 

gevea bij den Heer R. Soetopo, 

Directeur Regentschaps- 

werken. 

Gchroopt wordt op vele versierde 

huizen en winkels. 

II. Behendigheidswedstrijden. 

Estafette loop 4X80 M. 

Wedloop dwars door Ker 

diri. 

Deeinemers worden verzocht zich 

hiervoor uiterlijk 5 u. n.m. van 

den vorigen dag op !e geven bij 

de H. H. Van der Beckhout en 

Stelter. 

Route : Koewak - Bandjaran - Ri- 

nginsirah - Insulindestraal - Dan- 

danganstraat-Voetbalveld Koewak. 

Voor de wedioop 3 prijzen van 

# 7,50, £ 5,— en f 2,50. 

Voor Dames boven 18 jaar : 

Hengelwedstrijd, geblindoekt 

draad doorknippen en hindernis- 

rijden met fietsen. 

Voor Heeren boven 18 jaars 

Touwtrekken in ploegen van 

5, geblindoekt goelinggevecht en 

drie- beenen-race, 

  

  

Voor Heeren boven 35 jaar : 

Horden-race. 

Deeineemsters en deeinemers kun- 

nen zich op het terrein opgeyen. 

Buffet aanwezig. 

III. “Zwemwedstrijden. 
Deeinemers kunnen zijn: Leer- 

lingen- der Mulo, alsmede de 

leerlingen der drie hoogste kiassen 

van de: 

le. E.L.S.  Chr. H.I.S. 

2e. E.L.S. Neutrale H. I. S. 

Zuslerschool — Neutrale 
Schakelschool 

Je. H.I.S. H.C. S. 

2e. HI. S. Chr. H. C. S. 

Aangifle tot deelname aan deze 

wedsirijden kan geschieden bij 

de Hoofden der deecinemende 

scholen, waar tevens inlichtingen 

omirent den aard der te houden 

wedstrijden kunnen worden ver- 

kregen. 

Buffet aanwezig. 

IV. Optocht versierde voer- 

tuigen enz. 

D-ze optocbr, waarvoor geldprii 

zen tot een totaal bedrag vas 

£ 75.— voor de mooist versicrde 

Voertuigen beschikbaar worden 

gesteld, heeft plaats 

tweeden feestdag. 

Opstelling op de aloon-aloon om 

3.30 uur ». m. 

Vertrek om 4.30 uur a. m. 
Na terugkomst op de Aloon-aloon 

verzamelen de deelnemers zich in 

de pendoppo van de Kaboepaten. 

alwaar de prijsuitreikingzal plaats 

hebben. 

Opgave voor declneming bij den 
Wedono van Kediri Kotta. 

V. Lampionner-optocht. Deze is be- 

doeld als spontane uiting van 

vrevgde. Een ieder zorge voor zijn 

eigen lampion. Hoe meer lampi- 

onnen, hoe feesrelijker de optocht 

Zii die in groepsverband (pad- 

vinders, schclen, vereenigingen, 

eoz) willen deeinemen worden 

verzocbt zich hiervoor te voren 

op te geven bij den Heer F. 

Landmeter of op het Commissa- 

riaat van Politie. 

Voertuigen en rijwielen 

in de stoet nizt toegelaten. 

Kinderen beneden de 9 jaar wor- 

den in bet belang van hun eigen 

veiligheid niet toegelaten. 

ea 

Openluchtspel te Pohsarang. 

Maandag 7 Augustus a.s. om half 

To. m. zal er te Pohsarang wederom 

een bijbelsch mysteriespel worden op- 

op den 

worden 

gevoerd getiteld: 

»Abrabam". Naar alle waarschijo- 

lijkheid zal deze voorstelling Worden 

btjgewoond door zijne Excellentie Mor- 

seigneur J. Panico Apostoliscb Dele- 

gaat van Australit. 

Vergadering Stembureau. 

Op Woensdagavond 2 dezer, aan- 

vangende te 7 uur bield het stembu- 

reau van Kediri io het Gem. Raads- 

gebouw een zitting. Aaowezig waren 

de heeren : Scheltema als voorzitter 

en FLA, de Kanter en Poespowardojo 

als leden. 

In de plaats van den Heer Ir. W 

VG. Claasz, kwam de Heer J.M. 

Hildering. Ia de piaats van den Her: 

HJ.W. Wormer kwam de heer lc. G. 

van E cb, docb daar deze intusschen 

naar Pamekasan is overgeplaatst, za! 

over 2 weken weer en vergadering   

van bet stembureau worden gehouden, 

ter verkiezing van 

ger. 

N. V. Kediri Stcomtram Mij. 

Dz opbrengst bedroeg over: 

zija plaatsvervan- 

Juli 1939 £ 36100.— 

(voorl. opgave). 

Juli 1938 f 23238.— 

(defia.”»)- 
Sinds 1 Jan. '39 £ 139305.— 

(voorl. opgave). 

Hetzelfde tijdvak "38 f 127255.— 

(defia. »). 

Mutaties. 

Geplaatst : 

bij het uit militairen samengesteld de- 

tachement der Veldpolitie te T.-Agoeng, 

Raden Soepomo, thans Maniri- 

politie in de residentis Madioen : 

  

bij de bestuurspolitie te Grogol, district 

en reyentschap Kediri, Radea Is- 

bingar, thans Maotri-politie in de 
residentie B-soeki. 

Mej. Felix, onderwijzeres aan de 2de 

lapere school is overgeplaatst op de 

H.C.S. te Pekalongan. Mej. Bausch 

van de Isie school komt in haar 

plaats, terwijl in de plaats van mej. 

Bausch de heer Venema van uit Ban- 

doeng wordt benoemd. 

Abonnements 

  

advertentie gereduceerd tarief. 

LOSSE ADVERTENTIEN BIJ VOORUITBETALING. 

22e Jaargang 

  

TUBERCULOSE - BESTRIJDING 

(Ss. C.V. T.) 

Een goed gesiaagde pneumothorax 

bekort de ligkuur aanmerkelijk. 

Ga 

Overgeplaatst op de 2de H.LS. al- 

hier de Heer Samsoeri, vroeger onder- 

wijzer aan de Ambonsche school te 

Malang. 

D2 Heer Krastell onderwijzer van 

de 2de Europ. school alhier is over- 

geplaatstop de Iste H,l.S. als schoo!- 

hoofd te Midioen, Alszijn plaatsver- 

vanger komt de heer Fransz vin 

engaran. 

LB. 
Na en rusi vao ongeveer 3 weken 

beginnen de godsdiens:cursussen van 

de Jong Isiamieten Bond weer op 

Mpandagmiddag a.s. in het B. P. K. 

gebouw. We kunnen nog erbij ver- 

melden, dat voortaan op Donderdag- 

middag in de badplaats Koewak Zwem- 

training zal worden gehouden, op 

Vrijdagavond training van de pentjak 

en op Zondagmiddag korfbal onder 

leiding van den Heer Soedradjat. 

  

Tweedehandsche Ratio 
in goede 

Zeer lage prijzen: 

conditie! 

! 

»LYRA" 
Radio Goldberg 

Kediri-Tel. 70 

Hootdstraat 

  

  

Philip-Erres G.E.C. Radio toestellen 

Westinghouse Koelkasten 

Kodak Smal Film Toestellen 

  
  

PHILIPS en ERRES RADIO WERKPLAATS 

REPARATIES VLUG en GOEDKOOP. 

an 

VENDU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS. 

KEDIRI — J.G.W. DEKKERS — 
ME NRaAN MKA! 

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

Heer M.A. Tetelepta, Osderwijzer H.C.S. Bandarlor — Kediri 

van meubilair eoz. 

     

      

Telefoon 250. 

  

sh



  

aa 

ICHE THEATER 

e.a. beroemdestars. 
Een film met fijaen humor 

filmdrama GEORGE CUKOR. ,Zaza”, 

kind... 
»Zaza" een schoon aangrijpend, h 

ATTENTIE! Zaterdagmiddag 4.30 u E XTRA VOO 

Sonora schitterende filmschlager 

met in de hoofdrollen GUSTE H 
Ben uitstekende 

Volgende Weekend Schlager : TTSWEETHEARTS” me NELSON EDDY - JEANETTE 

  

Nog Heden'en Morgen 
ertooning van Paramount 

se 

en warm begrip in sc&ve gezet door den Grootmeester” van het moderne 

de diep ontroererde lijdensweg van een overmoedig levenslustig 

van en variete-vlinder, die heel haar warme oprecbte liefde schonk aan een onwaardige .... 

Indien ooit, dan is dit een fiim voor de Vrouwenl 
eftig bewogen liefdesdrama. 

ondag 6 en Maanda97 Aug. 

sand 
Comedie-film, 
Komt en 

Grandioos Meesterwerk 

. 65 

der Liefde” 
UBER — ALBERT MATTERSTOCK e.a. bekerde artisten. 

die zeer zeker in ieders smaak zal vallen. 

  

b 

RS TELLING 

Mc DONALD 

  

  

Universal grootste succesfilm van 

met 's werelds lieveling actrice D 

Een film vol tintelende humo 

Deanva Durbin-film, die hoog verheven staat 

nicuwste en aantrekkelijkste film, waar 

Attentie ! 

Ufa overweldigende, spannende di 

sEiner ZUV 

Zaterdagmiddag 4.30 u. ( 

Zondagmorgen 

Zondagmiddag 4.30 u 

Voortzetting van de succesvolle. vi 
' 

“LOLA Ph ae Da 
met de bekoorlijke CLAUDETTE COLBERT — HERBERT MARSHALL — GENBVIEVE. TOBIN 4- 

MAXIM THEATER 
Heden. 4 t/m Zondag 6 Aug. 

33 Smart Girls Grow Up” 
EANNA DURBIN — NAN GREY — HELEN PARISH en vele andere. 

sprankelende dialoog ... frissche jen 
boven alle harer films! Zie 

rah 

Mist dit onder geen voorwaarde ! 

10. u. 

etectivefilm 

met LIDA BAAROVA — ALBRECHT SCHOENHALS, e.a. bekerden, 

voor wie van spanning houden ! Mist deze 

io zij charmanter en aanbiddelijker is dan ooit! 

EXTRA VOORSTELLINGEN 

Maandag 7 Juli en Dinsdag 8 Aug. 

jel an Bord” 
zeer goede fi'm niet! 

  

gd en melodieuze liederen. Een 
de allerliefste Deanna in haar 

Ben attractie bij uitnemendheid, 

  

Weeskamer vendutie. 

Op Maandagmorgen 7 Aug. a.s. zal 

op Ngadiloewih een vendutie gehou- 

denworden van een Tapioca Fabriek. 

De circulaires die bereids zija ver- 

spreid melden dat de machienerie#n 

,en bloc”“ verkocht zullen worden. 

Dit moet echter ten rechte zijn ,Stulks- 

gewijs.” 

Voor bijzonderheden verwijzen we 

naar de advertentie io ons blad van 

hedeo. 

Sport. 

Gisteren werd een wedstrijd gehou- 

den tusschen de militairen en H. C. T. 

N. H. die in een 1-0 overwiaing voor 

de militaicen eindigde. 

Hedenmiddag komt K. V. U. uit 

tegen het 8ste batallivn van Malang. 

Opstelling van K. V.U. 

Soeratman 
Doel Dachlan 

Swie Liang Everhard Goeo Gwan 

Dash Moebajin Eeng Hong Liang 

Swie Gwan Nie Swan Tiar. 

A. s. Zondag komt H.C.T.N.H. 

tegen V.O. G.E. L. uit. 

Taman-Siswa uitgebreid. 

We vernemen, dat de Taman-Siswa 

een frobelklasse erbij zal krijgen. Een 

bevoegde leerkracht van de Nationale 

Kweekschool van Djocja is hiervoor 

aangesteld. Dit voornemeo gescbiedt 

Op initiatief van eevige ingezetenen vao” 

Kediri, die dan ook bereid zijn, om 

voor banken en andere schoolbenoo- 

digdheden te zorgen. 

Belanghebbenden kunnen zich ten 

allen tijde wenden tot de Taman-Siswa, 

Dandangan. 
Per 1 September zal de cursus be- 

given. 

RICHE THEATER. 

Offreert voor hedenavond 

t/m Zaterdag 5 Aug. '39 

Paramount grandioos meesterwerk 

Sa »Z AZ A" —: 

met de bekoorlijke filmdiva Claudette 

Colbert in de hoofdrol, bijgestaan 

door de sterren, Herbert Marshall — 

Bert Lahr — Genevieve Tobin e.v.a. 

Claudette Colbert is kortweg be- 

dwelmend als ,Z aza", aan wier voe- 

ten de Parijsche jongelisgen kronke- 

len! 

Herbert Marshall beeft slecbts oogen 

voor Zaza ! 

Bert Lahr is Zaza's danspartoer, 

Een film, die iedere vrouw tot in 

het diepst van haar ziel zal ontroeren! 

Isdien ooit, dan is dit eeo film voor 

de vrouwen! 

»Zaza” is voor alles de geschie- 

denis van een ,,vrouw", is een hevig 

bewogen liefdesdrama. 

MAXIM THEATER. 

Offreert voor Vrijdag 4 

t/m Zondag 6 Aug. '39 

New Universal's triomphale en exclu- 

sigve Deanna Durbin-creatie : 

»3 SMART GIRLS GROW UP.” 

(De drie gewiekste schatjes 
zija opgegroeid !) 

met Deanna -Durbin — Nan Grey — 

Helen Parrisb. 

Deanna Durbin de verpersoonlijking 

van Zonneschijo, komt 

weer Uwe harten verwarmen ! 

Zij komt weer tot U in deze, haar 

nieuwste en aantrekkelijkste film waar- 

io zij cbarmanter en aanbiddelijker is 

dan ooit ! 
Een Deanna Durbin film, die hoog 

verheven staat boven alleharer films ! 

Wederom een film van Deanna 

Durbin vol mooie muziek, en zang ... 

vroolijk, frisch, opwekkend en belang- 

wekkend voor alle leeftijden en iede- 

reen | 

VOLTA - THEATER. 

Offreert voor Donderdag, Vrijdag 

ea Zaterdag, 3-4-5 Aug. '39, 

De grootste Vliegfilm der Jaatste jaren. 

TAILSPIN”. 

(Noodlanding). 

Met in de titelrol Alice Faye, Coo- 

stance Bennett, Nancy Kelly, Joan 

Davis, Charles 'Farell, e. v. a. klio- 

kende namen. 

Het leven heeft voor ons allen een 

hierin 

uidaging. 
Vliegen houdt een uitdagiog ia voor 

hoe langer hoe meer Eo 

drie jonge vrouwen aanvaarden die 

uitdaging, beginnen een dobbelspel met 

den dood.... 

eeas behoeven te verliezen, om een 

menschen. 

een spel, dat zij slechts 

eind aan haar leven te maken. 

Sensationeell Emotievcl! Want wat 

hier bereikt wordt aan verfilmde lucbt- 

sensaties, is welhaast ongelooflijk.     populair en komiek ! 

De groote loterij 

£75.000 — 25488. 

£15.000 — 31770. 

£10.000 — 15568 — 38087. 

£ 5000 — 26160 — 18447 — 34326. 

10 a f 1.000.— 

    

   

   

43723 
10187 
19285 
19214 
16670 
22331 
38298 
23573 
23524 
43111 

28716 

14473 

28150 

45466 

21267 

19042 

36494 

34579 
12571 

42796 

37229. 

30195 

24816 

18774 

38064 

39148 

38696: 
18576 

25554 

36075 

43545 

" 31327 

21220 

14356 

11258 

27069 

14493 

28368 
39790 

     

  

22295 
16443 
44953 
46937 
31233 
41494 
29531 
21207 
27536 
36875 

34156 

30246 
15114 
19636 

46300 

21040 

36065 
30142 

18009 

11717 

15768 

38525- 

21031 

26207 
31552 

31077 

30444 

31709 

21890 

33993 

22329 
21478 
36703 
37337 
37664 
38269 
24132 
43679 
26843 
33648 

32364 
37783 
13719 
29271 
14036 
28832 
11487 
45121 
41677 
41327 

  

Hitlers conceptie 

RUSLAND GEEN OORLOGS- 

FACTOR. 
  

Het was bij een of andere groote 

gebeurtenis in Duitschland. De heeren 

van het propaganda-ministerie haddea 

ons, buitenlandsche journalisteo, goe- 

de plaaisza gegevev. Wij keken naar 

het platform, waar z00 meteen Hitler 

z0u verschijnen. Nu stonden er enkele 

hooge partijfunctionarissen en 

breedgeschouderd mar, goed gekleed, 

met monocle en een Italiaansch uiter- 

ljk. Dat is onze collega, zei een van 

de Engelsche mede-journalisten op de- 

zen man wijzend, met iets mi-prijzends 

io zijn stem. 

cen 

Ik keek naar den man, die in bet 

bionenste” vao den cirkel mocht staao, 

terwijl wij daarbuiten moesten blijven. 

Het was de eerste maal datik Ward 

  

   

  

            
  

      

            

Jaar van vergeliding: 

    

door Ward Price 

weergegeven. 

      

In de toekomst vijf imperiums, maar nocir 

Italiz, nochs Japan. 
ma 

  

spreekbuis: maak van de twee dictato- 

ren, en aan het Engelsche publiek 

hun bedoelingen tracht duideliik te 

maken, zonder er zelf iets aan toe te 

voegen of af te doen, verricbt ik goed 

werk. Ten slotte is er uit wanbegrip 

veel onbeil voortgekomen. Ik herhaai 

wat Hitler en de zijnen mij: zeggen 

ik vertel mija pubiiek hua opinies. 

Dit standpwar is. redelijk.en in Ne- 

derland kan men het waardeeren, waat 

ons land: ligt ctusschen Engeland ,en 

Duitschland in en kao slechts voor- 

deel hebben bij ee beter begrip 

tusschen beide landen. In Duitsch- 

land maakt Ward Price zich tot 

tolk van de Engelsche meening, in 

Engeland tot dieo van Duitschland. Hy 

spreekt met Hitler, Giring, Goebbels, 

dr. Dietrich ea Himmler. . 

Dit boek legt het getuigenis er vaa 

af: het verhaalt van bet spanoende 

  

  
      

  
    

38887 — 30642 — 18889 — 31812 — | Price zag. En zija bevootrechte pssi- | . 1938, het j Be energi" 

35897 "— 32561: — 12053 — 46771 — | tie in Duitschland, Hij beeft hierover aa Aa # Ra A Ki en 

13797 — 36245. veel critiek moeten hoorer. , Ward TN Si - 2 “an Na ana 

. Price is cen man, die viet meer vrij 

5 40 a f500.— staat,” zegt men. Er is in deze critiek belangwekkend, omdat men veilig Pan 

3aB01 11442 21016 20195 12830 | veet' onrechtvasrdigs. Ward Price is | 2anvemeo, dat de gseprekken met, MAN 

12666 40060 23492 11589 17490 | een koap journalist, met een zeer Ribbentrop en Hitler, die er ia voar- 

19652 23578 31500 11133 33965 | re&elen kijk op de dingen. Hij heeft komen, door dezen geautoriseerd. zijo. 

25146 24961 27155 12879 46926 | z00 geredeneerd: wanneer ik mij tot Het geeft cen vitmuntend beeld van 

36163 30372. 35085 33359 27276 

29624 23581 19472 24228 24580 — 2: 

19486 38071 27508 42669 44210 Hootasiraat : Al 

Ke 3 | RADIO LUX Seama.o 
300 & #100.— 5 . 

- - — KEDIRI — 

41642 19978 40100. 12636 11449 Radio - Techniseh Burean 

21754 23063 14946. 14328 19255 Ten aan maa 33 

41600 37727 39516 32098 42460 N I E U wW E zZ E N D I N G : | 

21059 17892 45896 "28708 16889 e 

42741 33877 13609 41961 43446 Pn 5 ERRES Wisselstroom 

37071 41021 16445 11420 20157 | SO k 

44837 30209 42028 18833 17517 1 i Ke 

17665 41143 36573 29638 31878 Ne Rimboe Radio-toestellen. 

39953 30844 22218 26596 27362 5 , San 

19085 29599 42704 46117 25790 P3 Crosiey Shelvadog-koelkast. 

46785 19479 22982 21051 42722 4 

32825 "28328 41300 “37508 37789 z P.H, Armaturen, 

26690 17718 46425 46936 31735 

15181 37059 - 37480 34474 36551 
Staande lamp. 

21451 20200 26184 21728 18087 z si 
! waar Verchroorid. 

31674 32744 41123 20807 43612 | mmm 
-—— 

17196 20114 42351 16095 31640) 
-— 

46423 30909 39507 42553 44660 | — Het betere adres voor Service. — 

24815 34901 35721 38380 44014'| —— DL ndeinsn mem mandanmenant HE 

40686 26766 19713 28270 21259 | MN maa NN 

44276 34740 46396 46163 189231 Ama, 
28411 37364 26992 42004 24813| : : 

20882 35345 a78 2038 21211 SOERDERIJEN »SCHRAUWEN" 

Li Sa na ab KEDIRI Io WaTEs 
, | MULOWEG / MADJENANG IU : 

20105 42435 10579 “28555 “20306 Telefoon Ked. No. 225 PERCEEL-PAKISSADJI 

26341 26026 22789 18345 19397) 
43264 12109 41922 15376 41806! 
13818 27761 42646 37017 35857! Levert versche volle melk. 

31548 12703 36385 39253 15866!) " Prima kwa lite it. 

24426 19543 128224 46406 16802: 

16016 43779 25813 18452 20993 Leverancier van de groote ziekenhuizen :te 

20780 20069 40049 36116 18389 pa D 

16501 36711 “18148 46637 33154 Kediri en Parbe' en de meeste Doctoren 

Y6948 26115 41843 10429 37209 ter plaatse, 

39318 14100 40083 42354 36959 n 

13522 30678 aa "18486 146349 Beleefd aahbevelend 

21058 20835 28476 41297 14434 
"21361 35052 45007 26226 29457 L. H. SCHRAUWEN. 

16851 42314 31753 16198 32975   

   
   

        

    
  

 



   

    

         
         

  

   
    

. 
Ie
. 

M
E
R
E
 

Ge
 

s
b
l
m
.
 

seitedt 
BE
SA
R 
S
T
 

de Datiscbwsimricbten: en wan de Dati 

whe bodidperdonen ia her-buidige: we-, 

reldehenter.. i 

After'dimer..:..... 

Op een avond na een: soup:r in 

hotel Kaiserhof ia Berliin en op'n 
tijdstip na de aonexatie van Tsjecho- 
Slovakije ztt “Ward Price met” Von 

Ribbentrop te praten. 

sJullie staatslieden, alus, Von Rib: 

bentrop, moeten doen wat Hitler ons 

altijd zegt te doeo, namelijk de dingen 

bektjken van het standpuat onzer' na- 

komelingscbap. Jutlie fout is. in de war 

te raken over de details: van een groot 

wereldproces, dat jullie nog riet be- 

grijpen.“ 
Dat wereldproces is de sticbting van 

een nieuw Germaansch Europeesch 
rijk In" de toekomst, zegt' Ward Price, 

ziet Duitschland. vijf zulke: groote rij- 

ken, nl, 

Het Britscbe wereldrijk. 

Hetirijk van:de Monroe-leer: Noordi 
en- Zuid-Amerika. 

Het Fransche koloniale rijk. 

Het Russisch-Aziatiscbe rijk. 

Het Gzrmaaoscbe rijk, 

Italiz en Japan zija viet in deze lijst 
opgevomen. De Duitschers slaao de 
Italianen viet hoog aan op de schaal 

van internatiosale waarde. Evenmio 

als Japao. Het is op zija eigen legi- 

6enen, dat Duitschland vertrouwt.“ Eo 

verder: ,Duitecblandis geen Westeuro- 
peescbe .natie, maar behoort psycho- 

logisch tot  Centraalen Oost-Europa, 

een gebied, dat veel humaniseerende 

tendenzen. mist, die de loop der ge- 

schiedenis aan de volkeren ten Westen 

vdn den Rijn gaf. 

Dit nieuwe, wordende rijk nu ver- 

toont eens,D:ang naar het Oosten" 
en Ontmoet daarbij twee naburen: Po- 

len en Hongarije, 

Ward Price zegt: ,,Duitschland zal 

trachsen de uitbreiding van zijn hege- 

monie in Oost-Europa voort te zetten 
met middeler, die oorloogsrisico ver- 

mijden.“ Indien er ecbter oorlog komt, 

dan zal het een defensieve oorlog zija 

in bet” Westen." 

De Duitschers gelooven in de moge- 

Ifikheid om Britsche en Fraosche 'aan- 

vallen te weerstaan. Huo Westfroot 
wordt in de eerste plaats beschermd 

door twee neutrale bufferstater, Hol- 

laod en Belgit. Deze beide landen 

hebben geweigerd een verbond met 

de Westelijke mogendheden te sluiten. 

Als Duirschland hua onzijdigheid wil 

respecteeren, zullen Fraokrijk en Enge- 

land hetzelfde doen. 

Het Duitsche front tegeo Frankrijk 

Wwordt verdedigd door de Siegfried- 

linie. Dan komtde grens van Zwitser- 

land, dat eveneens zija neutraliteit ten 

koste van alles zalbewaren. Wil Frank- 

rijk eenig succes tegen de Siegfried- 

Iinie hebbep, dan moet bet 350000 

menschen "per week opofferen. Wat 

een lucbtaanwal betreft, daartegen is 

Duirscbland gewapend, Als geen land 

gewapenden wgerstand biedt aan de 

Duitsche expanssie, zal heel Zuid-Oost- 

Burgpa onder Duitsche contrOle komeo. 

De Oeckrafae, losgemaakt van Polen 

en Rusiand, zal een half sonafhaoke- 

Ijke republiek wordeo, onder Duitschen 

invloed. 

Naar Hitlers meening is Stalins 

positie te precair om een oorlog te 

riskeereo. De Duitscbers gelooven dat | 

de Sovjet-dictator geheel van zijn po- 

litie afkangt. Ruslaads -militaire positie 

is teri tHite van de Sudetencrisis doer 

iHitler odder de loupe genomen. De 

macbtsinvloed waa  Sovjet - Ruslaod 

deeeft Hitlers meening -bevestigd, dat 

#deze positie niet meer meeteit als 

Buropeesche machtsfactor. 

»Br was een tijd," z00 zei ,maar-, 

sebaik Gbrirg tot Ward Price, ,dat 

er moed toe noodig was om Duitsche 

politiek te voeren. Er was moedvoor 

doodig,om vit 

jtreden: er was moed voor de herbe- 

retitag wani het. Rijaland noodig. Doch' 

intis onze positie enorm  versterkt.“ 

iDat, aldus Ward Price, “is 00k 'heti 

agevoel van het Duitsche volk. De 
geoeraals #hebben tegen , Hitler. ge- 
cepponeerd : voor “de bezetting van het 

#Rijnland ::00oriden mamah -saar' Oos- | 

den ,Volkeabond te |.   

1tenrifkaeni ten 1shotee» tijdeme de- Serta 
iteh - crisis adviseerdem-uriji: tegen bet 

lobp#xi van. oorlogarisico. « Maas,, de, 

carrikres van i ber, die» den.,.Filbrer 

tegenwerkten, is gebroken.. Het Duit 

schetwolk:voeltzich sterk :  door-het 

offer. der: vrijheid: hebben zij. ook. veel 

gewonnen. 4 
Boeieod is wat Ward:Price over 

Fibis Austriae vertelt,, over. den oo 

dergang van bet. oude Oostenrijk. Zijo 

meening 'is, dat: toen. Engeland.en 

Hrackrijk tot de. sancries  tegen 

Halit besloten, het lot van Oosteorijk 

bezegeld was. Itali, de felle tzgen- 

stander van dea, Aoscbluss, werdiin 

de armen van Duitschland. gedreven. 

Valsch idealisme ia Frankrijk en Enge- 

land, dat, zeif- bet: Hoare - Laval - pact 

| domogelijk maakte, heeft de Duitsche 

zaak zeer gediend. Van Linz uit was 

Het dat Hitler die- woorden aan Mus- 

golini telegrafeerde, die de geschiedenis 

van Europa veranderdeo, ,,Mussolini, 

dieses werde ich Innen nie vergesseo. 

| Hider". 

Hitler en Napoleon. 

Ward Price's gesprek met Hitier 

na den Auschluss is belangwekkend. 

Hitler trekt een vergelijking met Na- 

poleon ea zegt: ,Hij kwam als over- 

wionaar io dit land. Mijn geval is 

beel azders. Dit is mijn buis.“ Zoo 

is hct, meent Ward Price. 
Hitlsr heefe twee voorbee'den, 'naar 

wie bij kijkt. Frederik den Grooten 

po Bismarck. Hij wil een Germaansch 

imperium stichten, met Neurenberg 

als hoofdstad. Over Napoleon oor- 

deeit Hitler verder : 

overde bet grootste deel van Europa, 

omdat ziju armeefn het idee van de 

Fransche revolutie representeerden. Het 

»Napoleon ver- 

was niet zoozeer zijn militaire begaafd- 

heid, die hem de overwioning bezorgde 

als wel zijn appel aao dat Idee. Op 

dezelfde wijze kregen wij Oosteorijk : 

vi vertegenwoordigen ecen onweet 

staanbare politieke conceptie. Oroot is 

de macht van een idee." 

Kleine noter, die een persoonlijk- 

heid ten voeten uit teekenen, vertelt 

Ward Price. Gbring zegt tegen hem, 

dat bij niet hat feest van dea An- 

schluss heeft medegemaakt. Het was 

voor mij onmogelijk om daar te zijn, 

aldus Obcing, want de Fiihrer was 

daar. Hij staat mij nimmer toe te rei- 

zen in denzelfden trein of auto als 

hij: betis te riskaot. Ward Price is 

de cerste vreemdeling, die zen bezoek 

mag brengen aan bet wonderbaarlijke 

en gehrimzinoige berghuis vao Hitler 

te Kehistein. Het was viak voordat 

Cbamberlain zijo bezoek aan Berchtes- 

gadea bracht, in een der spanneodste 

momenten van de Szptember-crisis dus. 

Bij dit bezoek waren Goebbels, dr. 

Dietrich en Hitler tegenwoordig. In 

een lift gingen zij door den berg heen, 

naar boven. 

—Wat z0u er gebeuren, als de lift 

halverwege niet verder kan ? vraagt 

Goebbels. 

—De wereldpolitiek zou ook stop- 

pen, antwoordt Hitler ... 

De geschiedenis van den bibliothe- 

caris van het Hradsjin in Praag. Hj 
had den geheelen dag in de biblio- 

theek gewerkt en wist niets van de 

bezetting der Duitschers van Praag 

af. Ja, hij wist jet, met velen, dat 
Hitler op het Hradschea voor &€n 

nacht intrek had genomen, 's Avonds 

komt hij uit zija bibliotheek eo ziet 

een -groep geuniformde mannen staan 

staat onder 

Zeiss - 

  

        
De optische -afdeeling 

vakkundige 

leiding. Moderne monturen. 
en .ecrookesglazen. 

KEDIRI - 

   
ten 10 ure v.m. 

van goederen. behoorende tot den 
faillieten boedel der te Ngadiloewih 
gevestigde firma, Tapioca Pactory. 
,SNOW WHITE” en van hare ge- 
reerende. vennootea Theng Ob Sang 

Ca, waarooder 3 

EEN COMPLETE (BEDRIJFS- 

KLAAR) TAPIOCA FABRIEK 

ZONDER GEBOUWEN 

en losse reserve electro motoren, 
beneveos brandkast-spiegelkast, divan 

met bulizak, enz. enz. 

De machinerien—de fabriek uitma- 
kende—wordeo niet ,en bloc” ver- 
koaht, dus stuksgewijs. 

De verkoop geschiedt ten overstaan 

s/d Notaris-Veodumeester. te Kediri. 

Te bezichtigen, twee uren vobr 

sanvang vendutie. 

Inlicbtingen te bekomen bij 

AGENT,WEESKAMER KEDIRI 
met den verkoop belast. (tel. 246). 

ONDERHANDS TE KOOP: 

| Een Browningpistoel FN. cal 
6.35 m.M. 
ae MN 

aan het cinde van een der lange gan- 

geo. Vreemde uniformen. Hij kijkt, 

hieuwsgierig, van riets wetende en 

ziet... Adolf Hitler. De bibliothecaris 

dacht, dat hij werkelijk gek was ge- 

worder. Hitler in het Hradsjia kon 

slechts het product zijn va» balluciva- 

ties van cea overwerkt brein! Met 

cen luideo gil liep bij weg, om eveo 

later gepakt te worden door de be- 

wakers van Hitler... 

Ward Price's conciusies zija: op 
driegclei wijze kan de huidige situatie 

een einde nemen, 

Ten eerste kunnen de Westersche 

machten, al protesteerende, alles aan 

Hitler toegeven. 
Ten tweede kan er een conferentie 

gehouden worden, waarbij ale par- 

tijen haar deel krijgen toegewezen. 

Ten derde, en dat is het meest 

waarschijnlijke, zal er oorlog komen, 

Duitschland za! nizt den oorlog ver- 

klaren, maarzal de Bngelsche en Frar- 

sche 

brerger, dat zij dit morten doer. Doch 

daartegenover stast, dat Hitlers am- 

bitie is in de yeschiedenis voort te 

leven als een bloedloos veroveraar. 

Het gzvaar bestaat, dat de objecten 

die bij veroveren wil, zich zulleo ver- 

zetten. Dan hangt bet van de staats- 

mansku :st in Europa af, of de moei- 

lHjkbeden haar climax zullen vinden in 

eeo oorlog. 

Hen boeiend boek. Omdat Ward 

Price was, waar Hitlec was op beslis- 

sende momenten. Omdat Hitler met 

hem sprak. Omdat 'het het Duitsche 

standpunt leert kenven. Doch naar 

Onzen smaak schizt het boek daar te 

kort, waar cen andere geschiedenis 

van bet jaar 1938 begiat: de bistore 

van bet leed. Bijaa speelsch doet 

Ward Price dit leed in een tusscher- 

zin af, misschien kon hij niet anders: 

maar wij voclen verzet in ons komen 

onder het lezen vanal die gesprekken 

met de groote manven van het Derde 

Rijk en dat verzet vindt zija oorsprong 

In het gevoel van menschelijkheid, in 

gouverremcnten in een positi? 

  
het hart. lod, Crt. 

Brillen 

    Recepten 

   TPA ' 
|De fd. Burgemeester” van Kediri 

mpakt bekend,, dar .in-de,op Woeas- 

dng 2 Augpatus,1989 gehouden ver- 
gedering van -bet'. stemkantoor de 

Heeren : 
J. M. HILDERING.ep. 

Ir. G. van ESCH 
zija aapgewezen om, de. door, bet 

bedaoken van de Heereo Ir. W.N. G. 

Claasz en H.J.W. Wormer 
opengevallen plaatsen in den Stadsge- 
meenterand van Kedirite vervullen. 

Het betrekkelijke proces - verbaal 

Ilgt voor een ieder te zijuen kantore 

ter iozage, 

Kediri, 4 Augustus 1939. 
De fd. Burgemeester vd, 

M. SCHELTEMA. 

Houtsnijwerk. 
Wij hebben een 

keurcollectie 
para s houtsnijwerk ontvan- 

gen zooals: 

Presenteerbladen. 

Poederdoozen, 

Sigarettekokers 

Inktkokers 

Broodplankenenz.enz, 

Wij raden U aan om gauw 

Uw keuze te doen, aangezien 
alles grif weggaat. 

Beleefd aanhevelend, 
TOKO 

»SO EN” 
Aloon - Aloongstraat Telf. 63 

KEDIRI. 

  

  

  

Hier verkrijubaar: 
Oranje Baby's 

Chocolade 

voor de as. 

Oranje-feesten. 

Belt U nog heden 

op No. 62. 

Hoogachtend 

TOKO 

»MADIOEN” 
KEDIRI Telf. No. 62. 

  

  

Medicijnen 

Verbandmiddelen 

RESIDENTIE - APOTHEEK 
TELF. No. 52   
  senyanyan 

PROTESTANTSCHB KERK 

" Moilandasbe. Kerkiiehoten: "'   

  

| gr '39 Djombang 9u. v. (Doop) 
i Kedyi “Tu. 6. mc: 

13 Aug. '39 Wiingi 
Blitar 

20 Aug, ?39 Kediri gu.v. m,(Poop) 
$ Paree 6u, n. m, 

27 Aug.'39 Blitar 9 u. v.m 
T. Agoeng 5 u. ».m. 

Nana 

Maleische: Kerkdienst. 

H: B. Matulessy, 

6 Aug. '39 Blitar 730 u.v.m. 

Wlingi 10.30 u. (Doop) 

13 Aug. '39 Kediri 9.— u. (Doop) 
Baron 4.—u.o.m, 

16 Aug. '39 Kediri 5.—u,o.m. 
Huwelijksinzegeo. 

20 Aug. '39 Madioen 9.— u. v.m. 

(Aangenomen.) 

27 Aug. '39 Trenggalek 8.30 u. v.m. 

T. Agoeng 4.— u. ».m. 

30 , 39 Kediri I- u..0.m, 
voor Zending. 

J. W. Rumbajas. 

27 », '39 Kediri 7.30 u. v.m. 

  

OOST - JAVAANSCHE KERK 

lederen Zondag 

dieost 9 u. v. m. 

Te Kediri (Baloewertistraat) 

Blitar, Toeloengagoeng, 

Ngandjoek, Parec, 

  

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Zondag. 

te Kediri le H. Mis 6 uur vm, 
2e H. Mis 7.30 uur v. m. 

Lof 5.30 uur 0. m. 
te Blitar le H. Mis 6 uur v. m 

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

Bijeenkomst Kath. Schoolkind. 5 u.n.m. 

Onderricht Kath. Javaneo 6.30 u.o.m. 

PETROMAX COMFOREN. 
Wij ontpakten zoojuist 

De Nieuwe 

Modellen 1939 
en noodigen U uit tot een be- 

zichtiging dezer 

  

Schitterende en Practische 

Petromax Comforen. 

Verkrijgbaar bij : 

Toko Wed. 

Tan Bing Wie 
Klontengstraat No. 90, 

KEDIRI, Tel. No. 149. 

    

TENG HONG TJIANG 
VENDUHOUDER — COMMISSIONNAIR 

MEUBELMAKER 

TRANSPORT — ONDERNEMING 

KEDIRI — Klentengstraat 64 — Telef. No. 107 

  

  

Het goedkoopste adres voor : 

Inpakken- 

emballeeren en 
verhuizingen van 

Inboedels' 
Koopt - Verkoopt en verhuurt meubels 

en .ledikanten tegen scherp concuree- 

rende prijzeo. 

Ook thuis te ontbieden. 

  

IN VOORRAAD 
Ruime keuze — 

- Visitekaartjes 

voor de halve prijs. 

KED. SNELPERS DRUKK 
ALOON-ALOONSTRAAT 

Telf. No. 83. 

     



  

      

  

MOBILJKHEDEN BiJ DE ONDER- 
HANDELINGEN TE TOKIO, 

  

Volgens Japansche berichtenzou erover- 

eenstemming zijn, doch tengevolge van 

de anti-Britsche demonstraties en ver- 

schil van meening over het economi- 

sche vraagstuk is er stagnatie 

ontstaan. 

  

  

MINISTERRAAD TE TOKIO OVER 

SITUATIE IN EUROPA. 

2 Aug. (Aveta Reuter). 

Aihier wordt er op gewezen, dat de 

anti-Britsche incidenten 

van de besprekingen te Tokio uiterst 

bemoeilijken, en dat Cralgie dit puot 

zeer duidelijk maakte aan de Japan- 

sche regeering, die verklaarde, dat 

onder de formule, welke aan de be- 

sprekingen voorafging, de Japanners 

de verantwoordelijkheid voor de hand- 

having van de orde in gebieden, die 

onder hun contrile staan, accepteer- 

den. 

Wanneer zij de orde kunnen hand- 

haven, doch dit niet doen, komen zij 

hun verplichtingen niet na, die in de 

formule zija vervat, en wanneer zij de 

Londen, 

het verloop 

orde niet kunnen hardhaven, 'dan be- 

hoorden zij te verstaan te 

geveo, dat zij dit wel konden. 

Dimmer 

Japan en Europa. 

Tokio, 2 Augustus (Aneta Reuter). 

Gemeid wordt, dat de 

het Japansche kabinet, welke bestaat 

uit den premier, de . ministers van 

Financitn, Buitenlandsche Zaken, Oor- 
log en Marine morgen bijeen zal ko- 

men, ter bespreking van de Japansche 

politiek ten aaazien van Europa, 

De minister van Oorlog, Gzoeraal 

Itagaki, riep hedenavond een spoed- 

vergadering bijeen van de leden van 

de uitvoerende Commissie van het mi- 

kern van 

nisterie van Oorlog om de houding 

van bet leger op de morgen te hou- 

den conferentie te bespreken. 

Geen eenstemmigheid. 

Tokio, 2 Augustus, (Aneta Reuter). 

Het duidelijk, dat tijdens de 

Britsch-Japansche besprekingen, welke 

heden werden gevoerd inzake Tient- 

was 

sin, geen censtemmigheid kon worden 

bereikt. 
Een ingestelde sub-commissie voor 

politie-aangelegenheden verzuimde hier- 

aan deel te nemen. 

Ook de sub-commissie voor Econo- 

mische Zaken bleef werkeloos. 

Het vertrouwelijke onderboud in de 

Tokio-club tusschen Craigie en Kato 

duurde 1'/, uur. 

Volgens Domei is het doel van deze 

conferentie een basis voor te bereiden 

voor de volgende voltallige zitting der 

conferentie. 

De bewaking van Tiensin. 

Tokio, 2 Aug, (Aveta Rtr.) 

De woordvoerder van het Gaimusho 

verklaarde, dat overeenstemming werd 

bereikt op de Britsch-Japansche con- 

ferentie ten aanzien haast alle 

vraagstukken betreffende de bewaking 

van Tizntsio. 

van 

Hj voegde hier nog aan toe, dat de 
historische achtergrond van bet zilver- 

vraagstuk volledig werd besproken door 

de zilvercommissie. 

Nieuw Britsch protest 

Londer, 2 Aug. (Aoeta Reuter). 

Premier Chamberlain deelde ia het 

L.gerhuis mede, dat Craigie werd ge- 

Tostrucerd een nieuw, krachtig protest 

io te dienen tegen de voortzetting van 

de anti-Britsche agitatie in Noord-Cbina. 

. 

  

Hij verklaarde, dat bij zeer nauw 

cootact met de Fransche en Amerikaan- 

sche regeeringen onderbield, in verbard 

met deze ontwikkelingen. 

Japansche ambassadeur te 
Washington. 

Tokio, 2 Aug. (Aneta Rtr.) 

Verschillende dagbladen albier maken 

welding van de aanstaande terugroe- 

ping van den Japanschen ambassadeur 

te Washington, Horinouchi. 

Japansch vliegtuig neergeschoten. 

Tokio, 2 Aug. (Aneta Reuter). Vol- 

gens Domei werd een Japansch vlieg- 

tuig neergeschoten tiidens een lucht- 

gevecht met Russisch - Mongoolsche 

Vliegtuigen bij de samenvloeiing van 

de Kbalhaen Holstin-rivieren. 
Een officier van den Japanschen Staf, 

Luit. - Kolonel Kapt. 

Ikoma werden gedood. 

Shimasuki en 

Luchtmacht in actie. 

Chungking, 2 Aug. (Aoeta Reuter). 

'Thans wordt onthuld, dat twee Ja- 

pansche verkenningsvliegtuigen gister- 

middag een verkenning uitvoerden bo- 

ven Chungking. Zij vlogen op groote 

hoogte bovea dichte woiken. 

Chineesche jagers stegeo onmiddellijk 

op, teneinde de Japansche vliegtuigen 

aan te vallen, die in Oostelijke richting 

vlucbtten na een kort gevechtte heb- 

ben geleverd met de Chineezen. 

Intusschen wordt activiteit vao de 

Japansche vliegtuigen gemeld uit d 

provincies Szechuan, Hunan, Hupeb, 

Kwangtoeng, Kwangsi en Shensi. 

Tienpai, gelegen aan de kust ten 

Zuid-Westen van Kwangtung en ten 

Oosten van de Kwangchow-baai, werd 

gisterochtend door Japansche vliegtui- 

gen aangevallen, 

Vier Japansche  bommenwerpers 

bombardeerden gistermiddag de plaats 

Wangyio, in Zuid-Kwangsi, io de ra- 

bijheid van de greos van Kwangtung. 

Vijf Japanscbe vliegtuigen bombar- 
deerdea Yingting, ten Noord-Oosten 
van Sushih (de zoogenaamde vroegere 
Chineesche hoofdstad der communisten) 

io Noord- Shensi. 
De verdragshaven Ichang. aan de 

Yangize, benedenstrooms van Chung- 

king, bleef gisteren den geheelen dag 

onder luchtalarm, daar de Japanscbe 

Vliegtuigen verkenningsvluchten boven 

de haven deden, alsmede in de boven- 

districten en in Oost-Szechuan. 

De Japansche luchtmacht verichtte 

bovendien verkenningen boven Chang- 
sha, Hsiangtan, Hengyang, in het 

Hunan-gewest, alsook langs den Can- 

ton— Hankow-spoorweg. 

Gemeld wordt, dat de Katholieke 
missie te Kweilin, in Kwangsi, eergis- 

teren door 7 bommen werd getroffen. 

Geld in beslag genomen. 

Shanghai, 1 Augustus (Reuter). Brit- 
scheen andere passagiers die te Thiog- 
tao arriveeren of deze plaats verlaten, 

worden gefouilleerd en alle Chineesche 

dollars io bua bezit werden door de 
Japanners in beslag gekomen. 

Verklaard wordt, dat een Ameri- 
kaaoscbe vrouw op deze wijze van 

verscheidene honderden dollars werd 

beroofd. 

  

|". 'Volgens 
Shanghai zijn teruggekeerd, wordt ech- 

ter bizondere sandachi besteed aan 
Britsche onderdanen. -Een  passagier 
raamde, dat aan boord van het scbip, 

waarmede bij naar Shanghai terugkeer- 

de, in totaal 5000 Chineesche dollars 
in beslag werden genomen. Hij voegde 

hieraan toe dat verscbeideve Britsche 
passagiers aan boord vier maal ach- 

tereen werden gefouilleerd. 

De woodvoerder der Japansche am- 
bassade verklaarde hedenavond desge- 

vraagd, dat sedert Mei j. |. het vervoer 

en de circulatie van bet Chineesche 
betaalmiddel in Noord-China verboden 
is. Hij voede hieraan toe, dat de maatre- 

gelen, die door de Japanoerste Tsing- 
tao werden genomen, dus volkomen 

wettig zijo. Hij ontkende, dat bij het 
onderzoek een onderscheid ten madeele 
van Britten wordt gemaakt. 

Polea. 

DE STRIJD OM DANZIG. 

Thans de economische phase. 

Danzig, 1 Augustus (Reuter), Nu 

het eerste gedeelte van het nationaal- 
socialistische plan voor den terugkeer 

van Danzig tot Duitsch'aod vo!tooid 

is door bet op de been brengen en 

het drillen van een leger in de Vrij- 
stad, trachten de Duitschers thaos de 
economische heerschappij in het ge- 
bied te verwerven, 

Gzmeend wordt, dat het eerste 

oogmerk der nationaal-Socialistea' thans 

is de verwijdering van de Poolsche 
douane - beambten van de Danzigsch- 

Oost-Pruisische grers, daar hun aac- 
wezigheid den ongebinderden invoer 
van Duitsche goederen belemmert. 

De nationaal-socialistische bladen te 

Danzig spreken thans dezen eisch uit. 

Een ander telegram uit Daozig 

meldt, dat in de grenszdne van de 

Vrijstad bet eerste concentratiekamp 

voor Joden geopend is. Dz omstreeks 

100 Joden, die daarin zija onderge- 

bracbt, zija thans bezig met dea bouw 

van barakken. Zij ontvangen een klein 

loon en worden goed gevoed, terwij 

zij blijkbaar goed behandeld worden. 

Ongunstige economische situatie. 

Warscbau, 1, Augustus (Trans- 

ocean). De economische situatie in 
Polen wordt sedert de mislukking van 

de onderhandelingen met Engeland 

betreffende het aaogaan van een lee- 

bing steeds moeilijker. En bewijs voor 

de bestaande spanning in de geheele 

situatie wordt geleverd door het voor- 

stel om de finarcieele hulpbronnen nog 

in handen van het Poolsche volk te 
laten, 

Het kapitaal, dat door bet publiek 
tijdens de recente politieke crisis werd 

teruggevorderd, is slechts in beschei- 

den omvang naar de markt terugge- 
keerd. 

Aan den anderen kant worden 
enorme bedragen aan goud en bui- 
tenlandsche deviezen vergaard en 

zullen mogelijk dringend beroodigd 

zijn voor den aankoop van oorlogs- 

materialen. 

Anti - Poolsch predikant. 

Warschau, 1 Augustus (Havas) De 
Poolsche Evangelische gemeenschap in 

Oost-Galiciz heeft geprotesteerd tegen 

de anti- Poolsche en pro - Duitsche 

activiteit van ds. Zockler, den leider 

der Poolsche Evangelische kerk in dit 
district, 

Kortgeleden verdedigde ds. Zickler 
cen anderen Duitschen predikant, ds. 
Ladenberg, die eenige weken geleden 
door een Poolsche rechtbank werd 

veroordeeld wegeos vervalsching van 

documenten, waarin lidmaten 

Poolsche Evangelische 

Opgegeven als Duitschers. 

In haar protest verklaart de ge- 

meenschap, dat ds. Zdckler pogingen 

doet om de leden zijaer gemeente te 

doen verklaren, dat zij tot het Duit- 

sche volk behooren, 
De Duitsche Evangeliscbe predikant 

van Cieszijo (Teschen), ds. Zahradnik, 

werd wegens anti - Poolsche activiteit 

uit zijn ambt ontzet. 

van de 

kerk waren     
  

Kebaitbsnoge Sae” l Politiske gevangenen ter dood. 
veroordeeld: 

Warschau, 1 Augustus (Havas). Hzt 
tegeeringsagentscbap ,,A-T.E.“ meldt 

vit Danzig, dat de Danzigsche politie 
gisteren een groot aantal der 300 

politieke verdachteo, die de laatste 

dagen werden gearresteerd, naar -Ber- 

lija overbracht. 

Drie huoner, onder wie de Danzig- 

sche arbeidersleider Otto Stiller, wer- 

den ter dood veroordeeld. 

In het telegram wordt erop gewe- 

zen, dat de veroordeeling van Dan- 

zigsche burgers door een Berlijosche 

recbtbank een schending vormt van 

het statuut der Vrijstad. 

Roemenie. 
HET GRENS-INCIDENT AAN 

DE TISZA. 

Gemengde commissie 
Voorgesteld. 

Londen, 1 Augustus (Reuter). De 
Roemeensch-Hongaarsche botsing aan 

de Tisza (Theiss). waarvan reds mel- 

ding werd gemaakt, is bet ernstigste van 

cen reeks incidenten, die den laatsten 

tijd hebben plaatsgehad langs den bo- 

venloop van deze rivier, die de grens 

vOrmt tusschen Rutheni2 Roemenig. 

Het verkeer met vlotten langs deze 

rivier werd onderbroken na de bezet- 

ting van Rutheri& door Hongarije in 

afwacbting van het siuitea van een 1 

nieuwe scheepvaartovereeokomst tus- 

schen Roemenit en Hongarije ter ver- 

vanging van het oude verdrag met 

'Tsjecho -Slowakije. De onderhande- 

lingen bhierover waren gaande te 

Sinaia. 

Het verkeer met deze vlotteo, waar- 

mede hout van de Bover-Karpathen 

omlaag wordt gebracht om te worden 

verkocbt in de steden, is van groot 

belang voor de Ruthenen en de vlot- 

tenvoerders deden reeds eenigen tijd 

geleden pogingen om onder dekking 

van de duistervis voorbij de Roe- 

meensche grenswacht te komeo, het- 

geen cook toen aanleiding gaf tot 

moeilijkheden. 

Gemeld wordt, dat Hongarije de be- 

noeming heeft voorgesteld van een ge- 

mengde militare commissie, die zal 

moeten vaststellen wie verantwoor- 

delijk is voor bet schieten, met bet 

doel de normale betrekkingen in het 

district te herstellen, 

Rusland. 

OM HET DRIEPACT. 

Wat is ,indirecte agressie”. 

Moskou, 1 Augustus (Reuter). Ia   

indirecte agressie eenachterdeur open- 
laat voor cen.eventueelen 'hanvaller. 

Het agentschap verklaart, dat in feite 

de meeningsverschillen geen gevolg zija 
van de vraag, of de onafhankelijkheid 

der Oostzee-statea al dan niet za! wor- 
den aangetast, daar beide partijen er 

op uit zija deze onafhankelijkheid te 

garandeeren. 

De Sovjet-Russische omroepstations 
bevatten hedenavond ia hun nieuws- 

Oomroep een vertaling van de rede- 

voering die gisteren door Premier 

Chamberlain in het Lagerhuis werd 
gehouden, terwijl voorts de namen 

van de leden der Britsche militaire 

missie werden omgeroepen. 

Voortzetting besprekingen. 

Moskou, 2 Augustus (Aneta Rtr.). 

De Britsch - Fraosch - Russische confe- 

rentie, welke hedenmiddag werd ge- 

houden, duurde ruim &&a uur, 

Verklaard wordt, dat het vraagstuk 

iozake ,indirecte aanvallen” werd be- 

sproken en dat melding werd gemaakt 

van de a.s. komst van de Britsche en 

Fransche militaire missies. 

Voorts wordt gemeld, dat de on- 

derhandelingen in de komende dagen 

zullen worden voortgezet, hoewel de 

juiste datum voor een nieuwe bijeen- 

komst nog niet is vastgesteld, 

De Oostzee-staten. 

2 Aug. (Aneta Reuter). 

Premier Chamberlain maakte in het 

Lagerbuis bekend, dat de Britsche 

militaire delegatie maar Rusland a.s. 

Zaterdag of Zondag naar Moskouzal 

vertrekkeo. n 

Toen gevraagd werd, om de stand- 

punten van Zweden, Finland en de 

andere Oost- Zee-staten te bestudee- 
ren, wanneer siuiting van een Rus- 

sisch-Britsch pact zal worden overwo- 

geo, verklaarde Butler, dat de Briesche 

regeering rekening hboudt met de stand- 
punten en de belangen van andere 
staten. 

Er is geen sprake van het verleenen 

van garantie aan de staten, doch zo0o- 

als tijdens de besprekingeo te Moskou 

duidelijk is geworden, zal de schen- 
diog van de onafhankelijkheid of neu- 

traliteit van eenige van deze staten 

een zaak van vitaal belang zija voor 

de drie betrokken regeeringen. 

OLYMPIA 
Schrijfimachines blijven toch al- 

Londen, 

jd aan de spits. Deze wereld- 

beroemde Duitsche machines kunt 

U tegen bijzondere afbetalings- 

  

een verklaring, die heden door het | conditie te Kediri, ALLEEN 

Officieele Tass-ageotschap werd uitge- : . 
geven, wordt verklaard, dat een van krijgen bij de " 

de redenen van de vertraging der 2 

Engelscb-Sovjet-Russische onderhande- N.V.Ked. Snelpers 

lingen is, dat de Britsche formule voor : ta Drukkeril 
Wa 

Snij- of Vaiwonden. Pas op voor ontsteking! Onmiddelliik de zoo 
prachtig desinfecteerende Purol erop, die alle ontsteking tegengaat en 

de wond in verwonderlijk snellen tijd doet heelen. Purol is verkrijebaar 

in Yoozen van f 040 en f 0:75, tube f 1-. In alle apotheken en toko's. 
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M0 KS "ee TAN    
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. S 

« N.V. KEDIRISCHE SNELPERSDRUKKERIJ 

HNS 

: 
: 
| 
, 
,


	00073
	00074
	00075
	00076

