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DRUK- EN UrTGAVE 

KEDIRI- SNELP.ERS 
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REDACTIE- 
TELEFOON No. 

ABONNEMENT f 1.50 PER K 

EN ASN MENU ATI 

WARTAAL, 
BIJ VOORUITBETALING. 

Rana 

- ADVERTENTIE- EN NIEUWSBLAD 

VOOR DE RESIDENTIE KEDIRI. 

Tn “ 

— KEDIRISCHE COURANT 
ana 

ADVERTENTIE TARIEF 
GEWONE ADVERTENTIE : 

1 0.25 per regel. 

  

  

VERSCHUNT 

DINSDAG EN VRIJDAG 

AGENTEN IN HOLLAND 
PUBLICITEITSKANTOOR ,GLO BE" 

    

2 maal pi. 1 0.20 per rege 
4 maal plaatsen 4 0.15 per regel. 

2.9. kleine aankondigingen f 1.— per plaatsing. 

Abonnements 

LOSSE ADVERTENTIEN BIJ VOORUITBETALING. 

advertentie gereduceerd tariel. 
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De Oranjefeesten. 

Wel alte plotseling hebben de 3 

bommen op Zaterdagmorgen jl de 

geboorte van een privses aangekon- 

digd. In allerijl werden vlaggen uit- 

gestoken, kantoren werden gesloten. 

Vele illuminaties wareo oiet klaar. 

Dien avond circa 6.30 verzameldeo 

vele schoolkinderen, padvinders en 

feestvierenden op bet erf van de H. 

C.8., enom 7 uur bewoog de menigte, 

goed geordend met trom en hoorn, zich 

langs de Baloewertistr., Insulinde—, 

Hoofdste. naar het Res. erf. 

In paam van alle ingezetenen te Ke- 

diri feliciteerde de heer Scheltema de 

Vvertegenwoordiger der Koningin, ol 

den Resident met de geboorte van het 

prinsesie. 

Na een driewerf hoera ging destoet 

Daar de plaats van vertrek terug. 

Den volgenden middag werd op het 

Koewakveld een voetbalwedstrijd ge- 

houden. Ook de volksfeesten namen 

en aanvang. 

Den volgenden morgen te 9 u. werd 

op het Dohoveld een paardenrace ge- 

houden. Ook de zwemwedstrijden in 

het Koewakbasin ondervond groote 

belangstelling. De toeschouwers klaag- 

den over te weinig stoelen. Op bet 

sportterrein jhad men weer andere 

wedstrijden, behendigheids wedstrijden 

Opde fiets, hardloopen, touwtrekken. 

  

Des avonds zou eigenlijk voor de 

#ociEteit Bratas vuurwerk worden afge- 

stoken, maar vanwege het druilerige 

weer, muest men hiervan wel afzien. 

Op de aloop2 had men voor de 

Ioheemschen ketoprak, wajang orang, 

Openlucht bioscoop en loedroek. 

Hedenmorgen vierden vele scholen 

een prettig feest. 
. 

Weeskanier Vendutie 

De vendutie van de Weetkamer van 

een Tapiocafabyiek te Ngadiloeweh 

op Maandag j. I.. kon vanwege de 

Bljde Gebeurtenis geen voortgang 

hebben en is uitgesteld tot 21 Augus- 

tua. 8 

Badan Persaudaraan 

Kepandoean Doho. 

Op Vrijdagavond ddo. 4dezer kwa- 

men eenige leiders van K.BI., Natipij 

en H.W. in bet P.K. O. gebouw te 

samen, ter bespreking over de oprich- 

ting van de B.P. K.D. Dit is geen aparte 

wereeniging, doch een contact lichaam 

asschen de 3 padvinderijen onderling, 

Ow zoodoende meer samenwerking te 

verkrijgenen verdraagzaambeid jegeng 

anderen te bevorderen. 

Alle ladonesische padvinderijen mo- 

gen zich hierbij aansluiten. Het dage- 

Hjksch bestuur wordt gevormd door 

Simson van K.B.L, Soewito von H.W. 

@n Istaroedinan van Natipij. 

Er werd besproken, om voor deze 

Oprichting een kampvuur te houden. 

Sport. 
De voetbaiwedstrijd tusschen K.V.U 

en de militairen van Malang werd 

op Vrijdag j.1. gespeeld. Kediri kwam 

DINSDAG 8 AUGUSTUS 1939 

niet op zija sterkst uit Alleen Doelen 

Soeratman lieten een goed spel zieo. De 

militairen waren veel sterker dan 'huo 

tegenstanders, Met 6—2 had Malang 

de match gewonnen. 

RICHE THEATER. 

Offreert voor Dinsdag 8 en 
Woensdag 9 Aug. '39. 

Het groote Warner Bros melodrama 

naar het beroemde scenario van Carl- 

ton Sand en Marton Grant: 

»HET DERDE ALARM” 

Dick Foran, de ziogende Ster ineen 

sterke-sensatie-film, met het Amerikaan- 

sche brandweerwezen als achtergrond. 

De film verhaalt ovs de strijd tus- 

schen voortvarend brandweerman en 

zija chef Dick Foran de bekende acteur 

kwijt zich met vlotheid en pit van zija 

taak, waarin bij goed word bijgestaan 

door Ann Sheridan. Daarnaast zien wij 

als de echte Amerikaansche braodweer- 

man de sympathieke acteur Robert 

Armstrong. 

MAXIM THEATER. 

Offreert voor Woensdag 9 en 

Donderdag 10 Aug. '39. 

Gongfilm dubbel programma. 

IL. ,BATTLE OF GREED” 
,.met Tom Keene in de hoofdrol.. 

Het verhaal van de gelukkigste gebeur- 

tenis uit de geschiedenis.., De ont- 

dekking van de Comstock zilverader 

... met cen waarde van 34.300.000 

dollar. 

Mannen verkochten zich voor zilver... 

tot er een man kwam die gerechtigheid 

bracbt in die Sodom van 1861. 

Vermeteler-avontuurlijker en romao- 

tischer dan ooit ! 

De Koning van bet zadel in een den- 

derende western drama. 

Een Film, rijk aan sensatie Actie en 

Spaoning ! 

VOLTA - THEATER. 

Offreert voor Dinsdag en 

Woensdag 8—9 Aug. '39. 

20th Century-Fox oergeestige come- 

die film : 

»WIFE, HUSBAND AND FRIEND.” 

(Plankenkoorts.) 

Met in de titelrol de lieftallige Lo- 

retta Young en den charmanteo War-   

ner Baxter, bijgestaan door vele be- 

kende artisten waaronder : Birnie Bar- 

nes. Cesar Romero Helen Westley e.v.a. 

'Twee der grootste sterrea van 20th 

Century-Fox in een der geestigste co- 

medie van dit seizoen en zeker de pak- 

kendste ! 

Loretta Young, lief, vlot en leuk 

maar als echtgenoote niet voor de poes. 

Warner Baxter koap, inscbikkelijk, 

meegaand, tot bij getergd als een leeuw 

begint te brullen ! 

Politie nieuws 

Tegen K. en S, beidea won. te 

Boerengan werden p.v. opgemaak ter- 

zake diefstal van suikerriet t. w. v. 

f 0,01 t.n.v. sf. Pesantren, 

K.T.K., woo te Pardean doet aan- 

gifte terzake diefstal aan contanten 

ad £ 10.— 

Tegen K., won. te Semen werd p. 

v. opgemaakt terzake diefstal van di- 

verse goederen t. w. v. f 2,38 t.n. v. 

O.P.G., won. te Lirbojo. 

Tegen T.H.T., won. te Djagagalan 

werd p.v. opgemaakt tezake eenvoudige 

beleediging van L. P,S.N., won. te 

Pakelan, 

Bericht ontvangen, dat het lol. 

meisje geaaamd J., won. te Bandjaran 

tfidens bzt overstekeo van den open- 

baren weg Bandjaranstraat door een 

auto N-3711 werd aangeredeo. Ge- 

noemd meisje naar het bospitaal 

.Gambiran" ter geneeskundige behan- 

deling werd overgebracht. 

Tegen S.T. W., woo. te Pakelan 

werd p.v. opgemaakt terzake lichte 

mishandeling van S., won, te Paree. 

T.K.S., won. te Pakelan doet aav- 

gifte terzake verduistering van fjs tw. 

v. #092'/, gepleegd door S., won. te 

Waroedjajeog. 

NNidio, won, te Ngadisimo doet aaa- 

gifte, dat teo zijoe nadeele djagoeng 

(mais) aanplaot werd vernield door eea 

karbauw van S., won. te Ngadisimo. 

N., won. te Dandangan doet aangifte 

dat zija zoon J., door een rijwiel, be- 

stuurd door P., woo. te Baloewerti, 

werd aangereden en naar hat hospi- 

taal ,Gambiran" ter geneeskundige be- 

handeling werd overgebracht. 

Tegen E.P.M. K., wonende te Ban- 

djaran werd p.v. opgemaakt terzake 

oplichting aan contanten ad £ 23,10 

ten nadeele van S., wonende te Soko. 

Melkonderzoek. 
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Naam van de melkerjjen. Samenstelliag | Hoedanigheid Toestand van 

Volgorde -alpbabetisch. van de melk. Kn 

Mevr. Bosveld, Meitjao. | Voldoende Goed Voldoende 

Cordier de Croust, Ngandjoek. | Voldoende Zeer Goed Goed. 

J. Gaillard Semampir Kediri. Goed Voldoeode Goed. 

Hwan Gwan Kiet Paree. Goed Goed Voldoende 

Hotel Paree Paree. Goed Goed. Voldoende 

Nio Tiauw Hie Paree. Goed Zeer goed Voldoende 

Mevr. Schrauwen Madjenang Kdi Goed Goed Voldoende 

Titoe Stan Bo Dandangan Kediri Voldoende Goed Onvoldoerde 

Vrouwe Tiai Bantengan Voldoende | Onvoldoende Voldoende           

Tegen S., wonende te Bangsal werd 

p.v. opgemaakt terzake lichte mishan- 

deling van T., wonende te Bangsal. 

  

De oplossing van het 
raadsel ? 

Wie met belangstelling de Belgische 
buitenlandsche politiek volgt, moet zich 

in de afgeloopea maanden wel eens 

hebben afgevraagd, welke de bedoe- 

ingen kunnen zija van de vooraan- 

(| staande Belgische staatslieden, die met 

groote volharding bezig zijn den schijn 

te wekken dat de zelfstandigheidspoli- 
tiek slechts een wassen neus isen dat 

Belgis mitsdien als bet beslissende 

oogenblik van ONZIJDIG BLIJVEN 
of MEEDOEN gekomen is ,de zaken 

wel zoo zal schikken, dat het aao 
Fransche zijde staat“, gelijk minister 
Jaoson kort geleden aan een Fransch 
gehoor verzekerde. 

Wat trachten deze heeren zooals 
Janson, Deveze, Neujean, Gillon, De- 
lattre te bereiken door steeds te be- 

togeo dat Belgie in Fravkrijk's ure 

des gevaars aan diens zijde zal staav? 

De rede van koning Leopold van 

October 1936 had denindruk gewekt, 

dat de Belgische buitenlandsche politiek 
tot hoogste doel zou hebbeo: BELGE 

BUITEN DEN OORLOG TE HOU- 

DEN. De opzegging van militair ver- 

bood met Fraokrijk was een logische 

voorbode van deze konioklijke rede, 

terwijl de noordwaartsche koers (toe- 

22e Jaargang 

nadering tot Nederland en Oslo-poli- 

tiek) hieruit voortvloeide. 

Door de rede des konings had deze 
staatkunde een bijzonder gezag ver- 

worven. Weliswaar bad zij niet in elken 
kring instemming geoogst, maar het 
feit dat nagenoeg bet geheele Vlaam- 

sche volk, dus miostens 600/5 der Bel- 

gische bevolking, zich achter haar 

schaarde, verleende aan de ,,koninklijke 

politiek” kracht ea populariteit. De 

Vlaamsche aanhangers van de zelf- 
standigheidspolitiek zagen daarin de 
verwezenlijking van het parool der 

Yserbedevaarten : ,,Los van Frankrijk”, 

de Walen, die koning Leopold volgden, 
wilden bua land oiet wederom slagveld 

van Europa doen worden, waartoe bet 

moet komen door een bondgenootschap 

met den Zuiderbuur. 

Degenen, die zich verzetten tegen de 
zelfstandigheid, waren of wel Walen 

en verfraoschte Vlamingen uit Brussel, 

die Frankrijk boven alles meenden te 

moeten stellen, of lieden, die voor 

Fraokrijk partij kozen uit ideologische 

motieven, welke gemengd zijn in den 

strijd tusscben de machtsblokken van 

West en Oost. Overmatig gevaarlijk 
was dit verzet ecbter niet. Het politieke 
moppenblaadje ,,Pourguoi Pas?" deed 

een aanval op geveraal van Over- 

straeten, deo militairen raadgever van 

den koning. Het blad ,,La Walionie 
Nowvelle” van de Waalsche afscbei- 
dingsbeweging blies hoog van den toren 

en verscheidene Parijsche b'aden bliezen 

io echo mee. Behalve dat de burge- 

meesters van de Waa'scbe steden Luik   
  

Tweedehandsche Ratio s 
in goede conditie! 

Zeer lage prijzen! 

sl Y 
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Kediri 
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“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. 

VENDU- & COMMISSIEK 
J.G.W. DEKKERS — 

ANTOOR V/H BRANTAS. 

Telefoon 250. 
    

Emballeeren 
(Ook voor Europa en de buitengewesteo) 

Transporteeren, 
Handel in Nieuw- en 

Twe edehandsch Meubilair.   
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— RICHE ThEATER 

  

Warner Bros sterke sensatiefilm 
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.She loved a fireman” “xx si per 
met de bekoorlijke ANN SHERIDEN — ROBERT ARMSTRONG e.a. bekende sterren. 
Een zeer goede film met een groot verhaal. Een film met het Amerikaansche braodweerwezen als 

acbtergrond... boeiend,. spannend tot den laatsten meter 
— — Komt ditzien! — — 
  

Donderdag 10 t/m Zaterdag 12 Aug. 
Metro denderende filmschlager 

sSWEETHEARTS” 
Geheel opgenomen in prachtige zachte kieuren met het beroemde artisterpaar JEANETTE MC 

DONALD en NELSON EDDY in de hoofirollen. bijgestaan door een keur van Hollywood's beste artisten. 

Een film, zooals U zelden gezien zult hebben! Ziet en boort, KLOMPENDANS IN TULPENLAND” 

en de weelderige grootsche ,,ON PARADE" en ,SWEETHERARTS” tooneelen. 

Kortom: een festijn van zang-muziek-kleur en humor. Hen weldaad voor oog en oor! Reserveert 

Uw avond voor deze buitengewoon schitterende film en komt vroeg voor goede plaatsen. 

  

MAXIM THEATER 

  

Woensdag 9 en Donderdag IO Aug. 

Il. Seven Sinners ». Edmund Lowe 
Twee sterke producties, die U gezien moet hebbet. 

Vrijdag Il t/m Zondag 13 Aug. 
Universal machtige en aangrijpende filmdrama 

Frankenstein” 
met BORIS KARLOFF — BELA LUGOSI — BASIL RATHBONE. Een film sensationeeler en 

iizingwekkender dan alle voorgaande griezelfilms. Ziet de opstanding vao bet monster! Na twintig jaar. 

De herrijzenis van het monster brengt doodsang:t en .verscbrikking. 

Het toppuot van sensatie!! Wij raden U aan deze film Onder geen voorwaarde te missen. 

en Spa in het openbaar leelijk uit den 

Joon vielen, bleef het verzet evenwel 

binnen de perken der polemiek. 
Hierin is thans groote verandering 

gekomen. 

Op het oogenblik doet zich het merk- 
waardige feit voor, dat de HOOGSTE 

functionarissen van den staat de zelf- 

standigheidspolitiek. Wel hoort men 

ter geruststelling vaak beweren, dat 

het z00'n vaart niet zal loopen met 

die aanvallen—maar bet is zeer be- 

vreemdend, dat de buitenlandsche po- 

litiek, die naar men zegt rechtstreeks 

door het Hof geleid wordt, bet sterkst 

wordt bestookt door 's konings minis- 

ters (het Latijnsche woord ,minister” 

beteekent in het Nederlandsch ,,die- 

naar”!) en door een functionaris als 

den voorzitter van den Senaat. 
Natuurlijk zija deze aanvallen min- 

der direct dan die van sommige bladen, 

welke onomwonden terugkeer tot de 

oude politiek verlangen, maar de ,, wetk- 

wijzen” van de hooge bestrijders der 

zelfstandigheid schijoen ons des te ge- 

vaarlijker oaarmate zij mioder recht- 

streeksch zijn. Aan den beoordeelaar 

zullen twee methodes opvallen. Eener- 

zijds, dat men tracht door een spel 

van woorden de beteekenis van de 

zelfstandigheidspolitiek te verzwakken: 

anderzijds, dat men poogt Belgit's 

Staatkunde in een verdacht licht te 

stellen door verbondenheid met Fraok- 
rijk te suggereeren. 

In den beginne placht men de zelf- 

standigheidspolitiek te beschouwen als 

een ,feitelijke neutraliteit”. Bij de jong- 

ste kamerdebatten werd gesproken van 

»Oonafhankelijkheidspolitiek” en ,,even- 

wichtspolitiek” (het streven van de 

oorspronkelijke politiek was: Belgia 

buiten den oorlog te houden — even- 

wichtspolitiek kan slechts beteekenen : 

meedoen om een bepaalden stand van 

de krachten-weegschaal in Europa te 

wijzigep). Bijzonder ver in de poging 

om door woordengegoochel de zelf- 

standigheidsgedachte uit te hollen, is 

minister Deveze gegaan, die verklaard 

heeft geen verschil te zien tusschen de 

politiek van bet militair accoord met 

Frankrijk (1920-1936) en de politiek 

van koning Leopold. 

In verband met de tweede werk- 

wijze, welke trouw aan Frankrijk sug- 

Gereert, verwijzen wij naar de uit- 

spraak van Janson, ik den aanhef 

genoemd. 

De Senaatsvoorzitter Gillon heeft te 

Kortrijk (in aanwezigheid van Fran- 

scbe kamerleden) verklaard, dat ,de 

onafbankelijkbeidspolitiek geen neutra- 

liteitspolitiek noch lafheid beteekeot” 

(nevenschikking tusschen neutraal en 

laf), »doch dat Belgit den vasteo wil 

bezit den vrede te verzekeren en z00- 

JJ 

JJ 

Gong dubbel programma 

I. Battle of Greed c: Tom Keene 

noodig op te leggen. Wat dat 

betreft kan Frankrijk rekeven op den 

onvoorwaardelijken steun van de ge- 

heele Belgische natie”. 

In Nederland, dat aangezocht is als 

tornaderingspartner, heeft men tot nu 
toe de kat uit den boom gekeken, zij 

het ook met groeiende achterdocht. 
In Duitschland, waar men uiteraard 

groot belang becht aan de vraag: 

Belgig afzjdig of Belgie 
boodgenoot van Frankrijk, 

is het stilzwijgen verbroken door de 

Berliner Borsen Zeitung, welke zich 

heeft afgevraagd ,,of de formeele her- 

haling van het offici#ele standpuot 

volstaat om het wantrouwen dat in 

Duitschland wortel geschoten heeft over 

de steeds nieuwe pogingen om de Bel- 

gische neutralitieitspolitiek door ,,Men- 
talreservationen" en uitleggingskunst 

te verwijderen van het duidelijke stand- 

punt, dat koning Leopold haar heeft 

toegewezen. De neutraliteit is een z00 

kostbaar goed dat men baar in dage- 

lijksche afweer van binsen en buiten- 

landsche ontwricbtingspogingen steeds 

Opnieuw moet nastreven teneinde haar 

in geval van ernst te bezitten. De 
neutrale reputatie van een land is 

zooals die van een vrouw. Men biedt 
haar slechts wat mn gelooft haar te 

kunnen voorstellen. De motie van de 

senaatscommissie (stafbesprekingen met 

Fraokrijk en Engeland)kan slechts er- 

toe aanmoedigen om aan Belgia on- 

zedelijke vorstellen te doen”.   
en tegen scherp 
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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, ver sch 

beneden Soerabaiaprijzen, 
te leveren. 

N. V. KEDIRISCHE SNELPERSDRUKKERIJ 

PASAL 

Te Rijsel, dus io Frankrijk, ging 

deze heer Gillon verklaren: ,Dat 

niemand zich vergisse over onze ver- 

klarinyg van onafhankelijkheid, waot 
onze vriendschapsgevoelens voor Fran- 

krijk zija ongeschokt en dat wijl wij 

steeds bet zelfde vredesfantisme heb- 
ben”. (Vredesfanatisme hout blijkbaar 
verband met het ,vreedzame” hand- 

werk om den vredete gaan 

opleggen.) 

Delattre. een oud-minister, verklaar- 

de te Roubaix, dat ,Bzlgi8 zijo kamp 

gekozen heeft als oorlog zou uitbreken”. 

Huysmans verklaarde te Straatsburg 
dat Belgiz en Frankrijk op betzelfde 

vlot en dat welke politiek wij ook 

Voeren, steeds bijelkaar zullen zijo”. 

De sonaatscommissie. voor buitenland- 

sche zaken heeft in een geheime motie 

als haar meening te keonen gegeven, 

dat stafbesprekingen met buitenland- 

sche mogendheden (in casu Frankrijk 
en Engelard) moesten worden aan- 

geknoopt. 

Ec kuonen nog vele, uitlatingen aan- 

gehaald worden, welke stuk voor stuk 

Wjorecht indruiscben tegen de zelfstan- 
digheidspolitiek, DIE BELGIE BUI- 

TEN DEN OORLOG MOET 

HOUDEN. 

Wat beoogen nu deze bestrijders 

van de zelfstandigheidspolitiek - 

Hun oogmerken ziin gelijk aan hua 

mothoden,nl. de uitholling van 

de zelfstandigheidsgedach- 

te en compromitteering van 

de Belgiscbe politiek in het 
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Il BLOEMEN || 
' Losse en opgemaakte, tegen zeer 

  

5 concurreerende prijzen. Ook orchideegn. 

Bestellingen via de KED. SNEL. DRUKKERIJ. Tel. 83, 

GEOPEND VAN 7u. V.M. TOT 5u. N.M. 
  

  

  

RADIO LUX rasronno.co 
Radio - Techniseh - Bureaau — xrbiri — 

NIEUWE ZENDING: 
ERRES Wisselstroom 

en 

  
  

Rimboe Radio-toestellen. 

  Crosley Shelvador-koelkast. 

P.H, Armaturen,     Staande lamp. 

  

Zwaar Verchroomd. 

Het betere adres voor Service. 

eni 
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BOERDERIJEN ..SC(HRAUWEN” 
KEDIRI WATES 

MULOWEG / MADJENANG IN PERCEEL-PAKISSADJI 

Levert versche volle melk. 

Telefoon Ked. No. 225 

Prima kwaliteit. 

  

Leverancier van de groote ziekenhuizen te 

Kediri en Paree en de meeste Doctoren 

ter plaatse, 

Beleefd aanbevelend 

L. H. SCHRAUWEN. 

    #EEE 

NEEMT NU EEN ABONNEMENT OP 

2 

De 
MODE 
REVUE 5. 

MET EEN DUBBEL AANTAL . 

RADERPATRONEN : 
: 

PRIJS PER JAAR F725 
,” PER ',JAAR F 375 

PER KW F 

  

  

N. V. Kedirische Snelpers Drukkeril. 

  

EEN PRACTISCH, HANDIG EN KOSTBAAR 

WERK VOOR EEN LUTTEL BEDRAG! 

DE AUTOWEGEN - ATLAS 
van JAVA, MADOERA en BALI 

1 2,75. 
in 5 kleurendruk 
op stevig ivoorcarton 
met Cartonnen omslag en linnen rug, 

op Schaal 1: 500.000 
in totaal 9 aansluitende kaarten compleet bijgewerkt, en 

waarin opgenomen: 

alle berijdbare wegen 
Kilometerafstanden van plaats tot plaats 

Hoofd-Afstandstabel voor grootere afstanden 

Bergen en plaatsen met hoogte-cijfers " 

Spoorwegen, Vliegvelden, Ondernemings - fabrieken 

Pasanggrahans en vele aanwijzingen voor todrisme. 

Verkrijgbaar bij de Ked, Snelpers,   
  

  

  

   
   

    

   

 



  

Papa ” 

20 FE POSTISPAARBANK — 
VENDU-ACCEPTEN 
verzilvering Di alle pestkantoren, 
landskassen on agentschappen der 

Postspaarbanh : 

  

  

  

EFFECTENBELEENINGEN 
Dg de agantschappon te Batavia (O," 
Seerabaia, Medan 08 Makasar. Owt SM WE TK. Her perkrighaar   

  

  

&. iteoland. Zyjozyj daarme- 

de geslaagd, danstaat de 

deur open om Belgis terug 

te dringen onder de” vazli- 

teitvao Frankrijk. 

“Men ziet dus dat de bestrijders van 
de ,koninklijke politiek” succes heb- 
ben. k 

Dat Praokrijk zich bierover ver- 

heugt, is alleszins begrijpelijk. De 

gebeurlijke verbrekeng der verbin- 
dingslijnen met de Noordafrikaansche 

kolonitn io tijd van oorlog, maakt de 
aanvber van zwarte soldaten twijfel- 
achtig. 

lodien Belgische functionarissen ij- 
veren voor tijdige vervanging der 

zwarte bulptroepen door Vlaamsche 

soldaten (het Belgische leger bestaat 

voor 80”/) uit Vlaamsche minderen) 

dan komt dat aaa Fraokrijk bijzonder 

te stade. 

Geen wonder ook, dat Frankrijk de 
bestrijders van de ,,konioklijke politiek” 

steunt en aanmoedigt, 

Wil men het bewijs ? 

In het ,Journal officiel” frargais (ar. 141 

vaa 16 Juni 1939 . Debats parlemen- 
taires nr, 5I, Kamer van afgevaardig- 
den, Iste zittiog van 15 Jusi 1939, 

blz. 1653, lezen wij : 
De voorzitter: Het woord is aan 

den heer Courson. 
Dg heer Courson: Ik protesteer 

tegen deo interpretatie, welke gegeven 
is aan de afwezigheid van den heer 
Miellet, vooszitter van de legercom- 

missie. 

- De heer Miellet en ik waren drie 
dagen in Luik. Wij gelooveo daar, ia 

die omstandigheid de nationale verde- 

diging te hebben gediend, zoo goed 

als onze collega's. Wij bebben daar 
lange gesprekken gevoerd met onze 

Waalsche vrienden en ik veroorloof 
mij te denken dat zij niet onnuttig 
zija geweest," 

Verklaart deze onverwachte onthul- 
ling wellicht hoe bet mogelijk is, dat 
de leiders van de Waalsche en Frans- 
kiljonsche minderheid zoo mach- 
tig en onaaotastbaar zijo, dat zj als 
hooge functionarissen van 
den staat het zich veroorloven 
kunnen om ingaande tegen den uit- 
drukkelijken wensch van de Wiaamsche 
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OLYMPIA 
Schrijfmachines blijven toch al- 

tijd aan de spits. Deze wereld- 

beroemde Duitsche mathines kunt 

U tegen bijzondere afbetalings- 

conditie te Kediri, ALLEEN 

krijgen bij de , 

N.V. Ked. Snelpers 
Drukkerij 

Wij hebben een 
keurcollectie 

Japara's houtsnijwerk ontvan- 

gen zooals: 

Oranje Baby's 

Chocolade 
meerderheid, de zelifstan- 

digheidspolitiek met alle middelen 

te ondermijnea en in opspraak te 
brengen ? 

IS DIT DE OPLOSSING VAN | Presenteerbladen. voor de as. 

Na Kanan Poederdoozen. 6 

Sigarettekokers Oranje-feesten. 

Inktkokers Belt U nog heden 

op No. 62. 

Hoogachtend 

Broodplanken enz. enz. 

Wij raden U aan om gauw 

Uw keuze te doen, aangezien 

alles grif weggaat. 

Beleefd aanbevelend, 
TOKO 

»SOEN" 
Aloon - Aloonsfraat Teif. 63 

KEDIRI. 

TOKO 

sMADIOEN” 
KEDIRI Telif. No. 62.     

  

In voorraad — 
kinderboeken 

en 

Modebladen 

N.V. Ked. Sneipersdrukkerij 

Aloon-Aloonstraat Tel. No. 83)       

Hebt U de nieuwe EI 
Comercio al gerookt? 

Niet? Wacht dan niet lan- 

ger. U zult spijt hebben 

van iederen dag, dat U 

de kennismaking uitstelt. 

Zviver handwerk volgens 

handinslag methode. 

EL COMERCIO 
Degan obrikaat!. ”   

DeModeRorio 
U valt op met een toilet uit de 

, MODE REVUE 
Thans met het dubbele aantal 

raderpatronen 
Ab. prijs F 7,25 per jaar, 

F 3,85 per half jaar, 
F 2,— 

  

  

,van 5 tot 10 cent". 

.Agenten: N. V. Handel My. Giintzel & Sekumacher”” 
  

  

   
LEESBIBLIOTHEEK 
De abonnementsgelden bedragen : 

f 1,— per maand voor €€n boek 
f 1,75 per maand voor twee boeken tegelijk 
f 2,50 per maand voor drie boeken tegelijk 

met diea verstande, dat UI z00 dikwijls moogt ruileo als U wilt 
Indien U duseen abonnement voor &€n boek 
beeft, waarvoor U &en gulden betaalt en U 

  

  

  

   

   
   

per kwartaal. UI ruilt bet boek iederen dag, dan betaalt Ul 
voor 30 boeken toch niet meer dan &en 

| Hara theek - catalog bijot bi Sx pe. ibliotheek - catalogus verscbijot binnen- 

N Wara Ran . SL —— — 

N: V: KED. SNELPERS D TAB A KOTTI A 
—  DRUKKERII — | : 5 Ia Tan 

Ked, Snelpers Drukkerij. 
      

  

  

BRILLEN De optische afdeeling 
staat wonder vakkundige 
leiding. Moderne monturen. 
Zeiss- en crookesglazen. 

RESIDENTIE - APOTHEEK 
KEDIRI - TELF. No. 52   
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« 
maan 

PROTESTANTSCHE KERK 

Hollandsche Kerkdiensten, 

13 Aug. '39 Wlingi 9 u. v.m. (Doop) 
Blitar 6u. ».m, 

20 Aug. '39 Kediri 9 u. v.m.(Doop) 
Paree 6u.».m. 

27 Aug.'39 Blitar 9 u. v.m. 

T, Agoeng 5 u. n.m. 

  

Maleische Kerkdienst. 

H. B. Matulessy. 

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

16 Aug. '39 Kediri 5.— u.o.m. 
Huwelijksinzegen. 

20 Aug. '39 Madioen 9.— u. v.m. 

(Aangenomen.) 

27 Aug. '39 Trenggalek 8.30u. v.m. 
T. Agoeng 4.—u. ».m. 

30, 39 Kediri Iu. o.m, 
voor Zending, 

J. W. Rumbajan. 

27 »  '39 Kediri 7.30 u. v.m. 

Pan 

OOST - JAVAANSCHE KERK 

lederen Zondag 

dienst 9 u. v.m. 

(Baloewertistraat) Te Kediri 

Blitar, Toeloengagoeng, 

Ngandjoek, Paree, 

  

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Zondag. 

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

Lof 5.30 uur a. m. 
te Biitar le H. Mis 6 uur v. m. 

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.o.m. 

aa ——. ana aaaaNaNNNmaa 

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 
Klentengstraat No. 90, 

KEDIRI, Tel. No. 149. 

  

  

  

TENG HONG TJIANG NN NU LILANY 

VENDUHOUDER COMMISSIONNAIR 
MEUBELMAKER 

TRANSPORT — ONDERNEMING 
KEDIRI — Klentengstraat 64 — Telof, No, 107 

  

Het goedkoopste adres voor : 
Inpakken- 

embalieeren en 

verhuizingen van 

inboedels' 
Koopt - Verkoopt en verhuurt meubels 

en ledikanten tegen scherp concuree- 

rende prijzen. 

Ook thuis te ontbieden. 

  

IN VOORRAAD 
Ruime keuze 

Visitekaartjes 

voor de halve prijs. 

KED. SNELPERS DRUKK 
ALOON-ALOONSTRAAT 

“ Telf. No. 83. 
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Telegrammen overg. uit de dad. Cousaat. i 

WAAROM ENGELAND NIBT 
KRACHTIGER OPTREEDT. 

  

Tegen de Japansche anti-Britsche agita- 

tie en beleedigingen,- Om de Britten in 

China te sparen.s Engeland kan oor- 

logsschepen uit Europa naar Azig zen- 

den, ter versterking van de vloot. 

    

ERNSTIGE ANTI-BRITSCHE 
“INCIDENTEN. 

  

Duitsch consulaat getroffen. 

Chungking, 4 Aug. (Aneta Reuter), 

(Dit bericht werd door censuur ver- 

traagd). 

Het Duitsche consulaat werd gebeel 

verwoest, toen een zware bom in de 

nabijheid neerkwam en de zolderiog 

van het gebouw verwoestte. 

Minstens twee aanvallende vliegtui- 

gen werden neergeschoten. 

Aanval op Britsche firma, 

Shanghai. 4 Aug. (Aneta Reuter). 

Ernstige anti-Britsche relletjes hadden 

plaats io de vroegere Belgische con- 

cessie te Tientsin, toen circa 200 Chi- 

neezen plotseling de kantoren van de 

Internationale Export Mij., eea van de 

grootste Britsche firma's te Tientsio, 

aanvieleo. 

Het personeel nam de wijk in het 

gebouw van de Texas Oil Coy., dat 

in de buurt staat. Toen zij later te- 

rugkeerden, vonden zij het kantoor- 

meubilair vernield, de vensters gebro- 

ken en de eetkamer afgebroken. 

Anti-Britsche elementen io de door 

Japanvers bezette stad Kaiteng, in 

Noord-Honan, bedreigen thans de 

Amerikaansche levens en bezittingeo. 

Volgens betrouwbare bericbten vit 

Hankow zullen de Amerikanen te 

Kaifeng vermoedelijk worden gedwon- 

gen, de stad te verlateo. 

Hieraan wordt toegevoegd, dat de 

Amerikaansche autoriteiteo krachtig bij 

de Japanners protesteereo, 

Verklaring van Chamberlain. 

Londen, 4 Aug. (Aneta Reuter). Het 

debat in het Lagerbuis betreffende bui- 

tenlandsche zaken bepaalde zich hoofd- 

zakelijk tot het Verre Oosten. 

Premier Chamberlain verklaarde dat 

niettegenstaande hij niet tracbt, de 

krachtige protesten van de regeering 

tegen de vele incidenten, waarbij de 

Japanoers in de laatste paar maanden 

in bet Verre Oosteo werden betrok- 

ken, te verzwakken, bij wenscht, dat 

het Huis bedenkt, dat de situatie voor 

Engeland zeer moeilijk is. 

Soms hoorde hij leden van het 

Lagerbuis zeggen: .Waarom doet 

gbi niet hetzelfde als Amerika ?” 

»Het is nauwelijks noodig,” aldus 

Premier Chamberlain, ,op bet funda- 

menteele verschil te wijzen dat bestaat 

tusschen Engeland ea Amerika met 

hun isolatie van Europa. 

Bij de bespreking van de beleedi- 

gingen en verwondingen van Britsche 

onderdanen in China door Japanners 

moeten wij vrageo, wat de grenzen 

zija van betgeen wij kunnen doen om 

ons volk aldaar te helpen. 

Momenteel bezitten wij in het Verre 

Oosten geen vloot, die superieur is aan 

de Japansche vloot. 

Wij hebben zulk een vloot wel hier. 

Onder bepaalde omstandigheden ech- 

ter zouden wij het noodig kuonen ach- 

ten de vloot derwaarts te zenden. 

Ik zeg dit viet als bedreiging doch 

als waarschuwing. Ik zou veel liever 

de gescbillen met Japan door midden 

van bespreking en onderhandelingen 

regelen, dan door bedreiging met ge- 

weld. 

Ik denk bierbij aan alle eenzame, 

Onbeschermde en weerlooze Britten, 

  

  

die in verschillende deelen van China 

zijn verapreid. 

Zelfs wanneer wij besloten tot 'bet 

Uiterste .te .gaan konden wij ben mis- 

schien niet helpen: velen van hen ze- 

ker niet. 

Ik weet, dat wjj verplichtingen heb- 

ben jegens hen en wij, wanneer het 

ons mogelijk is, ben niet in grooter 

gevaar behooren te doen komen. dan 

waarin zij thans .ceeds verkeeren.” 

Het zilvervraagstuk. 

Betreffende de zilver-en betaal mid- 

del-vraagstukken verklaarde (Premier 

Chamberlain aan de Japaosche regee- 

ring volmaakt duidelijk te hebben ge- 

maakt, dat Engeland niet bereid is de 

vraagstukken met Japan alleen te re- | 

gelen. 

De kwesties kunnen allea worden 

opgelost na beraadslaging met andere 

regeeringen. 

Zinspelend op de suggesties inzake 

de opzegging van het handelsverdrag 

met Japan zeide Premier Chamberlaio. 

dat, wanueer bij geen verzekering, het 

z0u lijkeo, Of bij beslotea had, het 

handelsverdrag niet op te zeggen, .doch 

laat niemgnd deze uitlegging aan mijo 

Wwoor geven." 

De Premier besl9ot: . Wij zijo door 

de kracht der omstandighedeo ged- 

wongen bepaalde zeer zware verplich- 

tingen en verbinteoissenia Europa aan 

te gaan. 

Het gevolg van deze verbintenissen 

is, dat waoneer bepaalde dingen zou- 

den gebeuren Engeland in oorlog zou 

moeten gaan. Het is niet mogelijk der- 

gelyjke verbintenissen met Verre Oos- 

ten aan te gaga, 

Mijn bloed kookt bij het hooren en 

het lezen van bepaalde gebeurtenissen 

aldaar, Doch wij moeten niet vergeten, 

dat mogelijk in den loop der komende 

maanden zeifs grootere en nabijere 

problemen te overwegen zijn en wij 

moeten onze sirijdkrachten in stand 

houden, teneinde aan eventualiteiten 

het hoofd te kunnen beiden. 

Nieuwe raids. 

Chungking, 4 Aug. (Aneta Reuter). 

Een groep Japansche bommeowerpers 

viel het vliegveld benedenstrooms van 

Chungking aan, terwijl cenaan andere 

groep ruim een half uur rond Chung- 

king cirkelde en door de formaties der 

Chineesche jagers poogde te breken, 

welker hevig machinegeweervuur twee 

pogingen van de asnvallers om door 

te breken afsloeg. 

Tenslotte wisten eenige aanvallers 

aan de Chineesche jagers te ontkomen. 

Zi doken laag om snelheid te wianen 

gn volgen zeer snel in de richting van 

de stad, terwijl zij bommen uitwierpen 

op het consulaire district. Daarna ont- 

vluchtten zij, terwijl zij door de Chi- 

neesche jagers op de hielen werden 

gevolgd. 

De pommen veroorzaakte verschil- 

lende branden. 
Later werd vernomen, dat de Japao- 

pers ook den Zuidelijken over van de 

Yangtze tegenover Chungking bombar- 

deerden, vanwaar gemeld werd, dat 

verscheidene burgess gedood of ge- 

wond werdea. 

Voorts wordt gemeld dat Japansche 

vliegZ gen bommen wierpeo nabi de   

Uniwersiteit, op veenigen afstand teng 

Westen yani Chungkipg- 

Be woning van: den corsespondent: 
van:de ANewi Yotk Times", Dusdio, 
werd verwoest, toen een bom rechts- 

treeks:de /kemken trof. 

»#keht. Chineesche-leden van het per- 

soneel van het Fraosche Consulaat wer- 

den gewond bij :het bombardement. 
Op het Britsche Consulaatvlelen ech- 

ter geen slachtoffers. 

Ben officieel communigu€ raamt dat 

18 Japansche bommeowerpers: aan den 

aanvaal deelaamen, welke om.02 u. 

30 plaats had. 

Andere bronnen beweren, dat -er 27 

toestellen aan -deelnamen. 

.Weg met Engeland.“ 

'Tokio, 4 Aug. (Aneta Reuter). Bea 

menigte van 25.000 personen 'uit de 

handelswijk .demonstreerde voor rde 
Britsche ambassade. Ztjn voerden ba- 
niecen mee met Opschriften als ..Weg 

met Engelandi!“ en anderesslagzinnen. 
Vyf vertenwoordigers vao de de- 

monstranteo overbandigden resoluities 

aan den gezantschapsraad Cuoningham. 

Ook uit andere steden van geheel 

Japan worden anti-Britsche meetings 

gemeld. 

Iomiddels zijo de Japansche bladen 

pessimistisch gestemd ten aanzien van 

het verloop der Britsch-Japansche on- 

derhandelingen. 

Lagerhuis verdaagd. 

Londen, 4 Aug. (Aveta Havas). Na 

een debat inzake het Verre Oosten en 

na een kort debat inzake de vluchte- 

lingen werd de zitting in het Lager- 

huis hedenmiddag tot 3 October ver- 

daagd. 
Nadat Chamberlain gesproken had 

over de mogelijkheid om de vloot naar 

bet Verre Oosten te zeoden, bepleitte 

admiraal Sir Roger Keyeseeo krachti- 

ge bouding in het Verre Oosteo, wel- 

ke er toe zou leiden, dat Japan haar 

huidige politiek zou prijs geveo. 

Frankrijk standpunt. 

Parijst, 4 Aug. (Aneta Reuter) We- 

lingelichte kringeo wijzeo er op, dat 

de Fransche regeering da antwoord op 

de wraag van Engelandivzake de Chi- 

neesche zilvervoorraden in de Britsche 

en Fransche concessies te Tieotsin me- 

dedeelde, dat zij de Britsche eo Fran- 

sche belangen aan elkander verbondeo 

acht. 
Zij voegep hier nog aan toe, dat 

Fraokriik op dit punt een houdirg zal 

aanvemen, gelijk aan die van Engelavd. 

Geend wordt, dat de Fransche re- 

gering Japan ia kennis stelde van haar 

houding. 

Rusland. 

OM HET DRIEPACT. 

De militaire besprekingen. 

Londen, 4 Aug. (Aneta Reuter). 

Heden zullen alhier Britsch-Fransche 

militaire besprekingen van groote be- 

teekenis worden gehouden tusschen dea 

Franschen Generaal Huntzinger en 

Lord Gort. 

Volgens de Daily Sketch” werd 

Huntzinger, die de jongste, Fransche 

missie paar Turkije leidde, door Pre- 

mier Daladier gezonden met het stra- 

tegische plan, dat in geval van oorlog 

de samenwerking tusechen Engeland 

en Frankrijk zal resulteeren io de slui- 

ting van de Middellandsche Zee voor 

den vijand. 

De Russische militaire delegatie. 

Moskou, 3 Augustus (Reuter). 

De volkscommissaris van Defensie 

maarschalk Worosjiloff, de volks- 

Commissaris van Marine, admiraal 

Kuznetsoff, de chef van den ge- 

neralen staf generaal Sjaposjinikoff, 

de chef van den luchtstaf generaal 

Loktionoff en de sous-chef van 

den generalen staf, generaal Smoro- 

dinoff werden aangewezen om te 

Confereeren met de Engelsche en Fran- 

sche militaire delegaties, die 11 “derer 

te Moskou wordeo verwacht. 

Zij vormen de hoogste autoriteit van 

de Sovjet-Russische defentieorganisatie 

ea zjju slechts ondergeschikt aan de 

regeering, roodat verwacht wordt dat 

de besprekingen zeer belangrijk en van 

ernstigen aard zullen zijo. 

Havas meldt uit Londen, dat van 
|gezaghebbende zijde aldaar wordt ver- 
inomen, dat de Fransche en Britsche 

i militaire delegaties morgenmiddag 4 uur 

imet bet s.8. ,City of EBxeter” van 
Tilbury zullen vertrekken en Woensdag 
9 dezerte Leningrad zullen arriveeren. 

De Britsche delegatie zal bestaan 

tuit/17 leden, allen behoorende tot den 

generalen staf, den marine-staf of den 

luchtstaf ea gekozen in verband met 

hun kennis van de buitenlandsche legers 
en van de Fransche en: Russischen talen. 

De duur van hun verblijf te Moskou 

iis nog niet vastgesteld. 
De Russen dringen erop aan dat de 

delegatie een semi-permanent karakter 

izal dragen, opdat ook na de critieke 

periode in Augustus en September de 
sameowerking tusschen de drie staven 

mogelijk zal blijven. De Engelschen 

echter meenen, dat een verblijf van vijf 

Of zes weken voldoende zou zijo. 

In elk geval heeft de missie niet tot 

taak overeenkomsten te sluiten, doch 

slechts bet tot stand brengen van een 

doeltreffend contact tusschen de offi- 

cieren der drie landeo. 
In kringen, die in nauw contact staan 

met de regeering, wordt gemeend, dat 

inieuwe instructies zullen worden ge 

zonden aan sir William Seeds met het 

doel een laatste poging te doen :om de 

meeningsverschillen betreffende het 

vraagtuk der ,,indirecte agressie” op te 

lossen en een “politieke overeenkomst 

met de Sovjet-regeering tot stand te 

brengen voordat de militaire delegaties 

te Moskou arriveeren. 

Het verluidt, dat io de nieuwe Brit- 

sche voorstellen een onderscheid wordt 

gemaakt tusschen twee soorten van 

indirecte agressie. Zij voorzien in 1? 

onmiddellijken automatischen Britsch- 

Fraoschen steun in geval vao militaire 

voorbereidingen tegen de Sovjet-Unie 

io het gebied van derde mogendheden, 

z00als de aanleg van vestingwerken, 

strategische wegen of spoorwegen, het 

opstellen van batterijen, den aanleg van 

militaire vliegvelden en het conceo- 

treeren van troepen: 20 het openen 

van besprekingen tusschen Eugeland, 

Frankrijk en de Sovjet-Unie op verzoek 

van de Sovjet-regeering in geval per. 

sonen met duidelijk pro-nationaal-so- 

cialistische sympathieta toetreden tot 

de regeering van een derde mogendheid. | 

De Fransche missie. 

Parijs, 4 Aug. (Aneta Reuter). De 

militaire missie, welke zich naar Moskou 

zal begeven om besprekingen te voeren, 

vertrekt hedenochtend naar Londeo. 

Groot-Brittannie. 

DE IERSCHE TETREUR. 

Kan het I. R. A. de actie nog 
2'/, jaar voortzetten? 

Londen, 2 Augustus (Trans-ocean) 

Volgens een .sensationeele verklaring, 

die heden door de ..News Chronicle 

werd gepubliceerd en welke verklaring 

volgens bet blad rechtstreeks van bet 

hoofdkwartier van het Jersche repu- 

blikeinsche leger afkomstig is kuooen 

de Iersche extrmisten hun terroritische 

campagne in Engeland gedurende tea 

minste 2'/3 jaar voorizetteo. Het blad 

raamt, dat de terroristische campagoe 

12.000 pond sterling per week kost. 

Het blad publiceert .een foto van 

een brief van het hoofdkwartier der 

ILR.A. te Dublio, waaria verschillende 

vragen worden beantwoord, die door 

den correspondeat vau de »News 

Chronlcle" te Dublin aaa dit hoofd- 

kwartier werden gesteld. 

De voornaamste punten in dezen 

brief zija de volgende: Het lersche 

republikeinsche leger voert een militaire 

campagne tegen de Britsche regeering, 

nadat de I.R.A. baar een formeele 

@orlogsverklaring heeft doen toekomen. 

Waoneer de deportaties vaae leren 

voortduren zullea represaille-maatreglen 

worden genomen tegem - de 40.000 

Engelschen, die in Eire wonen. De 

bewaring van verschilleade Eogelsche 

bladen, dat het Jesche republikeinsche 

leger rechtstreeks of via de Vereenigde 

Staten door Duitschland: z0 wordea 

gesteund is zuivere ponsens. 

Sean Russell buiten de wet. 
Londen, 3 Augustus (Transocean),   Sean Russell. de chef van den gene- 

  

ralen staf van bet Ierscpe republikein- 
sche leger, is ingevolge de Prevention 
of Violence Act buiten de wet ver- 
klaard. Een andere officier van het 
lersche republikeinsche leger werd 

eveneens buiten de wet verklaard door 

middel van een besluit, dat gisteren 
door bet Britsche ministerie van Bui- 

tenlandsche Zaken werd uitgegeven. 
Deze maawegel steit de Britsche 

autoriteiteti in staat Russell onmiddel- 

ljk te arresteeren wanneer hij op 

Engelschen bodem zou landen en hem 

te deporteeren. 

Het gerucht doet de ronde, dat 

Russell kortgeleden uit de Vereenigde 

Staten in lerland is gearriveerd en zich 

ergens in het graafschap Cork ver- 

borgen houdt. 

De uitzetting gaat voort. 
Londen, 2 Augustus (Reuter). Vier 

der mannen, die gisteren in afwach- 

ting van hun deportatie in hechtenis 

werden genomen, zijn heden onder po- 

litie-geleide naar lerland vertrokken. 

Een man en een jonge vrouw be- 
vinden zich nog in bechtenis. De man 

zal waarschijnlijk hedenavond worden 

gedeporteerd, doch de jonge vrouw 

heeft appel aangeteekend, zoodat 48 

uur moeten voorbijgaan voordat zij 

kan worden gedeporteerd. 

Vier andere Jeren werden heden on- 

der strenge politie-bewaking van Bir- 

minghan oaar Liverpool overgebracht, 

waar zij aan boord van een naar ler- 

land vertrekkend scbip zullen worden 

gebracht. 

De mininster van Binnenlandsche 

'Zaken, sir Samuel Hoare, ondertee- 

kende heden wederom 12 bevelschrif- 

ten tot deportatie van personen, die 

wOrden verdacht van medeplichtigheid 

aan de activiteit van bet Iersche re- 

publikeinsche leger. 

Bovendien 

eerste twee bevelschriften, wadrbij het 

aan personen, die ervan verdacht wor- 

den betrekkingen te onderhouden met 

het Jersche republikeinsche leger, verbo- 

den wordt Engeland binnen te komen. 

HEVIGE ONTPLOFFING. 

Honderd perzonen. 

Londen, 4 Aug. (Aseta Reuter). 

Een hevige ontploffing had om 1 u.30 

B.S.T. plaats in een groot gebouw 

tusschen de St. Paul 'Kathedraal en 

de Theems. 

Dichte rookwolken stegen op. De 

ontploffing was over eea groete uit- 

“gestrekth€id te hooren. 

Hierbij werden 100 personen ge- 

wond, waarvan €€n ernstig. 

Gas-explosie? 

Londen, 4 Aug. (Aneta Reuter). 

De Gas Maatschappjj gaf officieel als 

oorzaak der ontploffing op, dat de 

hoofdbuis van de wafgrleiding was 

gebarsten, vermoetelijk ten gevolge 

van den zwaren regenval." 

Het water" vernielde de hoofdgas- 

leiding en ondermijnde het gebouw, 

dat bj het zakken de brandscbel 

stukdrukte, waardoor  kortsluiting 

werd veroorzaakt, welke het gas deed 

ontbranden, 

Brandweerlieden 

steeds de vlammeo. 

DUITSCHLAND. 

DE MOORD OP DOLLFUSS. 

#Niet de schuld der Nazi's”. 

Weenen, 3 Aug. (Havas) Bepaalde 
nationaal - socialisten deoken er over 
cen actie in te zetten tot berziening 
van het proces, dat gevoerd werd te- 
gen de moordenaars van wijlen den 

Oostenrijkschen Bondskanselier Dollfuss: 

zij zeggeo, dat Dollfuss niet door 

pationsal-socialisten doch door: leden 
van de Heimwebr werd gedood. Zij 
wijzen majoor Fey, die slechts eenige 

dagen na den intocht der nationaal- 
socialisten in Weenen zelfmoord pleeg- 

de, als dader van den moord aan. 

Volgens dr. Fiihrer, die een der 
voornsamste voorstaoders van cen 
herziening van bet tegen de moorde- 
naars van Dollfuss gevoerde procesis, 
werd de vroegere Oostenrijksche 
Bondskanselier door twee revolver- 
schoten gedoud, waarvan siechts het 
eerste door Otto Planetta werd ge- 
lost. Zooals bekend, werd Otto Pla- 
netta destiids wegens moord op wij- 
len Bondekanselier Dollfuss opgehan- 
geo. 

bestrijden  nog   
onderteekende hij de 

Ea PA TA TE
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