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STADSNIEUWS 

  

Huminatie - wedstrijd Oranje- 
feesten. 

Aan de illuminatiewedstrijd tijdens de 

Oranje - feesten hebben 8 gebouwen 

meegedaan n.I. Soc. Brantas, Aviem- 

kantoor, de woning van den heer 

Alferink, het cemmissariaatgebouw, 

Volta-bioscoop, Toko Volta, Saar en 

Toko Soerabaia. 
De Iste, 2de, 3deen 4 de prijs wer- 

resp. toegekend aan: soos Brantas, 

Commissariaat gebouw, bet Asiem- 
kantoor en Toko Volta. 

  

Voor het Chin. Roode Kruis. 
Verscheidene Chin. sportmen zijo 

druk bezig, cenige basket-ball wedstrij- 

den te organiseeren, waarbij de op- 

. brengst voor de volle 1001/, aan bet 

Cbin. Roode Kruis zal worden geschon- 

kep, Naar we vernemen, zullen ook 

Clubs van buiten Kediri worden uitge- 

noodigd. 

Ook de H.C.S. krijgt een 

Vvoorklasse. 

Ia ons vorig blad'hebben we gemetar 

dat de Taman Siswa met een voor- 

klasse zal worden uitgebreid, Thans 

veroemeo we, dat de H.C.S. op ini- 

tiatief van de, H. C. T. N. H. sectie Ke- 

diri ook een voorklasse 

welk initiatief met enthousiasme door 

de Oudersvereeniging van H.C.S. werd 

begroet. Men is druk doende, gejd 
io te zamelen, eo op zija Taatsr begin 

October zal de klas kunnen worden 

geopend. 

Conferentie Nadhatoel- 
Oelama, ressort Oost-Java. 

Op 29 t/m 31 Aug. a.s. zullen de 

afdeelingen wan de Nadhatoel-Oelama 

ressort Oost- Java te Kediri een cou- 

ferentie houden. Buiten besloten ver- 

gaderingen, zal er ook cen" openbare 

Worden gegeven, 

zal krijgen, 

Auto-ongeluk. 

Dz beer S., hoofdagent v/d F.I.A.G. 

"albier beeft gisleren te Prambon een 
ongeluk gehad met zija auto, die geluk- 

kig nog ai goed afliep. Hij kreeg een 

snee in zijo bovenlip, terwijl de chauf- 

feur aan zijn hoofd werd gewond door 

de glasschervep. De oorzaak van het 

Ongeval was te wijten aan een tjikar 

die plotseling naar het midden van de 

weg is geweken, terwijl de auto al 

dicht bij was, met het gevolg, dat deze 

tegen een asemboom santornde. 

Bzide slachtoffers worden thans in 

het bospicaal Garbiran verpleegd. 

Mutatie. 
Mej. Bausch, die net te Kediri is over- 

geplaaist, is opoieuw overgeplaatst en 

wel near Semarang. 

De heer Arismoenandar, hoofd C.A. 
van de belastingen alhier is naar Pang- 

kelptoang, op bet eiland Banka over- 
gep'aatst. 

De heer Arismoenandar is gemeen- 
ternadslid, die de Parindra vertegen- 

Woortigt, zoodat binnen 4 maanden 

weer ob. verkiezing'zal moeten wor- 
dea gehouden, voor zija plaatsver- 
vanger.   

Tevens is hij voorzitter van de Surja- 

Wirawan afd, Kediri, zoodat ook deze 

cen nieuw, voorzitter moet kiezen. 

Naar we vernemen, zullen her be- 

lasting personeel, de Ked. English 

Club en de S. Wirawan. voor hem 
een afscheidsavond houden. 

Besmettelijke ziekten. 
Het rapport van den Res. Arts om- 

trent besmette'ijke ziekten luidt: ty- 

phus-abdominalis: Kediri 1 geval, Ba- 

gor (Ngandjoek) 4, Tandjoenganom 

(Ngandjoek) 1, Sambiredjo (Ngandjoek) 

1, Redjoso (Ngandjoek) 1. 
Paratypbus A.: Tandjoenganom 

(Ngandjoek) 2, Kertosono 1, 

Bac. dysenterie: Blitar 1. 

Slachtcijfers Gem. — Abattoir. 

In de maand Juli zijn 729 stuks vee 

in bet Gem. abatroir geslacht, 451 

runderen, 19 buffels, 67 varkens ,en 

192 geiteo. 

Sport. 
Den vorigen Zondag is vanwege de 

Oranje-feesten de competitie-wedstrijd 

tusschen V. O. G. BE. L. en EB.LO.S. 

uitgesteld tot a.s. Zondagmiddag. 

Chineesch circus op de 

AN aloon-aloon, 

Op 15 Aug. as. zal een Chineesch 

circus op de aloop-aloon baar tenten 

opslaan. De voorstellingen worden ge- 

geven door begaafde artisteo, uik 

Hongkong en Sjanghai. 

Speciaal het summer : gewichten op- 

heffen van het IOjarige meisje Saodow 
mag hiemand missen, Het trapeze nu- 

mer, de lecuweotemmer metzija wilde 

beesten, vragen de publieke belang- 

steliing. 

RICHE THEATER. 

Olfreert met trots Donderdag 10 t/m 
Zaterdag 12 Augustus '39. 

Jennette Mc Donald en Nelson Eddy 

Io ,Sweethearts“ geheel opgenomem 
in prachtige zachte kleureo. 

Het imposantste muzikale schouw- 

spel van bet jaar! 
Zelden zuit U eea film hebben ge- 

zieo, welke U zoo in alle opzichtes 

enthousiast doet zijo, terwijl door de 

wonderlijke macht der zachte natuur- 

ljke kleuren, bet geheel als het ware 
levendiger, echter, meer verdiept wordt, 

zoodat U met recht kunt spreken van 
nSweethearts” de  vijfde film, waacis 

Jeanette Mc Donald en Nelson Eddy 
samen optreden, is door de New York- 

sche pers weder enthousiast ontvangen. 

De film is geheel in teehnicolor 

Opgenomen. 

nSweethearts” is wat de muzikale 
zijde betreft, een triomf voor Jeanette 
Mc Donald en Nelson Eddy, die nooit 
Charmunter waren in hun zang en dit- | 

maal ook io de fotografie. 
De kleuren doen nl. het roodachti- 

ge haar van Jeanette geheel tot zijn 

recht komen. In geen van hun voor- 
gaande films hebben deze artisten met 

z00'n vuur en overtuiging gezongen 

als in deze. 

MAXIM THEATER, 

Offreert voor Vrijdag 11 t/m 
Zondag 13 Augustus '39 

Universal machtige en sangrijpende 

filmdrama 

»SON OF FRANKENSTEIN” 

'De z00n yan Fsankenstein erfde zija 

vader's kraokzionige drang tot het 

abnormale en lugubere .... 

Het maakte hem van een ideaal 

echtgenoot en vader tot een ge- 

vaarlijke maniak, die ceen reeks ver- 

schrikkingeo ontketende door bet 

monster te doen herleven |! 

Basil Rathbove, de ecteur, die alle 

rollen spelen kan, is subliemer dan 

ooit in zijo uitbeelding van De Zoon 

Van Frankenstein !! 

'Boris Karloff als het monster . . . 

buiveringwekkender dan voorheen | 

Bela Lugosi, geheimzinniger 

griezeliger dan in , Dracula“ als Ygor, 
de waanzinnige scbaapherder, 

Drie rasacteurs, bijgestaan door een 

keuc artisten, vereenigd in &€n 

film !! 
»De Zoon Van Frankenstein“ slaat 

alle voorgaande sensaties op dit ge- 

bied IN 

van 

VOLTA - THEAIER. 

Offreert vol trots voor Donderdag, 

Vrijdag en Zaterdag, 
10-11-12 Aug. 

20th Ceatury-Fox super-scblager in 

Optima forma: 

.SUBI1" 

Met in de titelrol LORETTA 
YOUNG, TYRONE POWER en AN- 
NABELLA en bijgestaan door een 
cast van duizenden. 

Ben film die 2.25 millioen dollar 
gekost heeft en alles overtreft wat op 

dit gebied ooit vervaardigd werd, 
Overal op Java heeft dit grootsche 

en imposante filmwerk alle tot nog 

toe bestaande records geslagen, en de 

eene prolongaties volgde op de ander. 

Ben greep uit het leven van FER- 
DINAND DE LESSEPS tijdeos de 
bouw van bet “uez-kanaal. 

Politie nieuws 

Tegea M., wonende te Grodjogan 
werd P.V. opgemaakt terzake diefstal 

van 2 st. suikerriet ter waarde van 
f 0,02 teo nadeele van sf. Pesantren. 

T. J. K., wonende aan de Aloon- 
aloonstraat doet aangifte terzake ver- 
duistering aan contanten ad |f 1,35 

gepleegd door zija rekeninglooper B., 

Wwonende te Karangsono. 

Door de Politie werd aangehouden 

de persoon van B., wonende te Boe- 
rengan terzake verduistering van zeep 

ter waarde van f 11.062 
van H. G. I., wonende 

ten nadeele 

te Pakelan. 

Tegen S., wonende te Grodjogan werd 

P.V. opgemaakt terzake licbte mishan- 

deling van S., wonende te Kemasan. 

T. L H., wonende te Kemasan doet 

mangifte terzake diefstal van lijfsgoe- 

deren ter waarde van f 10,30 gepleegd 

door D., afkomstig van Blitar. 

Door de Politie werd aangehouden 
"ten paard, dat ten omstreeks 5 uur 

v.m. losloopende werd aangetroffen. 

De eigenaar is nog niet bekend.   
Tegen S.T.W. wovnende te Pakelan 

werd P.V. opgemaakt terzake lichte 
amishandeling van S., wonende te Pa- 
ree, 

Tegen S., wonende :te Paree werd 
IP.V. opgemaakt terzake huisvredebreuk 

bij S. T. W., wonende te Pakelan,   

De opgedrongen garantie. 

Toen enkele jaren terug de Duitsche 

regeering aanbood om Holland a!s 

onaantastbaar neutraal gebied te er- 
keonen en te garandeeren, werd dit 

afgewezen, daar de Nederlandsche re- 

geering niet bereid was nopens de 

Onaantastbaarheid van het grondgebied 

met cenig land een verdrag te siuiten. 
nDie onaantastbaarheid is voor ors 

een axioma, dat zich niet leent als 

orderwerp voor een door ons te sluiten 

verdrag”, aldus verklaarde zii. Het 
practische voordeel van het niet gega- 

randeerd zijn is gelegen in de vrijheid, 

welke men behoudt om zelf te beslis- 
sen, of het noodig is aan andere staten 

hulp te vrageo, ter bestrijding van den 

aanvaller van bet grondgebied. Wel 
gegarandeerd zou men automatisch bulp 

moeten aanvaarden, hetgeen het ge- 

vaar in zich sluit, dat een groep van 

mogendheden gaat verklaren, dat de 

Nederlandsche neutraliteit bedreigd 

wordt door een tegenstander van die 

mogendheden en aidus het voorwend- 
sel vindt om bet Nederlandsch grond- 

gebied als opmarschrerrein uit te kie- 

zen. Zulk een denzijdige garantie 

is dus zeer gevaariijk. 

Anders is het echter gesteld, indien 

alle nabuurstaten samen zich con- 

tractueel jegens Nederland verplichten 
de neutraliteit te eerbiedigen en te 

waarborgen. Immers, z0odoende z0u 

het gevaar vrijwel nihil wordep, dat 

een of meer states zouden trachten, 
ten koste van Nederland, vruchten te 

piukken van bus garantie. Het criterium 

inzake de wenschelijkheid van buiten- 
landsche waarborg van den Nederland- 

sche neutraliteit blijkt dus gelegen te 

zija in de vraag: NEDERLAND ON- 
DERWERP, of NEDERLAND LiJ- 
DENO VOORWERP van eengarantie. 

Lijdend voorwerp is Nederland in 
elk opzicbt, in de eenzijdige garantie, 
waartoe Engeland, Fraokrijk en Polen 
(met Rusland onderhandelt men nog) 
besloten hebben, zonder de Nederland- 

sche regeering daarin te kennen. Deze 

garantie is zoodanig, dat de vrees be- 
staat, dat genoemde mogendheden van 

zins zijn, de neutraliteit op eigen initi- 

atief te verdedigen, indien zij (en dus 

niet de Nederlandsche regeering!) 

daartoe redenen aanwezig zullen achten. 

Deze eenzijdige garantie druischt regel- 
rechtin tegen deelementaire opvattingeo 

van respect voor de Nederlandsche zelf- 

standigheid, Hierdoor zal het” mogelijk 

worden, dat deze groep op een oogen- 

blik van meening is (resp. suggereert), 

dat Nederland bedreigd wordt en dat 

zij, zelfs tegen de wil van de Neder- 

landsche regeering, tot maatregelen 

Overgaat, zoogenaamd ter beveiliging 

van het Nederlandsche grondgebied, 
doch in werkelijkheid met de opzetin 

de lage landen het opmarschgebied 

tegen hun vijand te vinden. Deze zo0o- 

genaamde veiligheidsmaatregelen ten 

bate van Nederland, zouden een flag- 

rante schending van het grondgebied 

vormen en bet feit, dat de Volken- 

bondsraad wel bereidzal zijn, om deze 

schending te saoctionreeren, doet niets   
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Pen Saat 
RICHE THEATER 

Nog slechts Heden en Morgen 

Voortzctting van Metro meer dan schitterende filmscblager 

  

sSWEETHEARTS” 
Geheel opgenomen in prachtige zachte kleuren met het berocmde artistenpaar JEANETTE MC 

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

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

Attentie! 
De Britsch Ind. fi'm Passing 

Ben film met veel actie, spaoving co sensatie! 

10. ! Extra 

      

en de weelderige grootsche ,,ON PARADE" en »SWEBTHEARTS” tooneelen. 

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

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

Zaterdagmiddag 4.30 u 
Zondagmorgen Voorstelling. 
  

Zondag 13 en Maandag I4 Aug. 

te missen. 

s6 

how met de beste Ind. Artisten in Cast. 
Wij raden een ieder aan, deze buitengewone film piet 

  

  

met BORIS KARLOFF — BELA LUGOSI 

ijzingwekkender dan alle vocrgaai 

De herrijzenis van het monster b 
Het toppunt van sensatie |! 

Zaterdagmiddag 4.30 u. ( 
Zondagmorgen 

Zondagmiddag 4.30 u. 
Attentie ! 

aan beste en mooiste film srra Diavolo” ( 

MAXIM THEATER 

  

Vasaf Heden t/m Zondag 13 Aug. 
Universal machtige en aangrijpende filmdrama 

ngt doodsangst en verschrikking. 

10. u. | 

. 66 

Frankenstein 
— BASIL RATHBONE. Een film sensatiooeeler en 

de griezelfilms. Ziet de opstanding van bet monster! Na twintig jaar. 

Wij raden U aan deze film onder geen voorwaarde te missen. 

EXTRA VOORSTELLINGEN 
“"Maandag I4 en Dinsdag 15 Aug. 

geheel nieuwe uitgave) 

met de Koningen van den lach, LAUREL en HARDY. Een ieder zal zeer zeker verrukt zijn met deze 

bijzondere productie. Neemt Uwe kinderen mede! 

N.B, Dinsdagmiddag 4.30 u. Groote Kindervoorsteiling. —- — er 

  

af aan bet wederrechtelijke karakter 

van zulke maatregelen. 

Uit dit gevaar vloeit een ander on- 

middellijk voort. Het laat zich denken 

dat de mogendheid tegen wie zulke 

mveiligheidsmaategelen ten bate van 

Nederland” gericht zoudeo zijn (Duit- 

schland), terstond zou trachten door 

een bezetting van Nederland aan het 

gevaar van een Engelsch-Fransche op- 

marsch te ontkomen. 

Onvermijdelijk zou Nederland aldus 

het slagveld voor anderen worden. 

Practisch is tot nu toe het volgende 

gescbied. Frankrijk en Engeland zija 

overeengekomen om het Nederlandsche 

grondgebied metterdaad tegen aanval- 

len te beschermen. Aan de Nederland- 

sche regeering is hiervan geen keonis 

gegeven, teneinde afwijzing van deze 

eenzijdige garantie te ontloopen. 

By deze Engelsch-Franscbe garaotie 

heeft zich Polen aangesloteo. 

Uit publicaties is voorts gebleken, 

dat ook Rusland uitgenoodigd is zich 

bij deze garantie aan te sluiten, het- 

geen dit land tot nu toe niet gedaan 

heeft. 

Op het eerste gezicht moge deze 

Eogelsch - Fransche -Poolsche garantie 

gervststellend lijken-immers drie groote 

mogendhedeo verklaren zich bereid om 

Nederland te handhaven. doch in wer- 

kelijkheid is zij-zooals hierboven uiteen- 

gezet-een gevaar van de eerste orde. 

Bi het Engelsch-Poolsche pact heeft 

Engelaod zicb verplicht Polen te hulp 

te snellen, indien dit land zich bedreigd 

acht in zija vitale belangeo. Het ge- 

vaar bestaat mitsdien, dat om een 

Oost-Europeesche kwestie in West- 

Europa een oorlog zal ontvlammeo. 

Bijzonder gevaarlijkis bovendien dat 

Polen kan bepalen wanneer Bogelaod 

voor hem in het krijt moet tredeo. Nu 

is deze verbindirg van Oost-met West- 

Europeesche kwesties zeer onaange- 

naam, daar bet een allesbehalve pret- 

tig vooruitzicbt is, dat in West-Europa 

(lees in Nederland en Belgit) een oor- 

log zal worden gevoerd voor belangen 

die aan de Lage Landen geheel vreemd 

ziju (Dantzig-en Corridorkwesties). Dat 

cen West-Europeesche oorlog zich 

waarschijnlijk in de Lage Landen zal 

afspelen, wordt duidelijk, als men zich 

de vraag stelt, waar anders Eogeland 

ten gunste van Polen in West-Europa 

oorlog zou kuanen voeren, nu de 

oorloysmogelijkheden aan 

de Duitsch-Fransche greos door den 

nWestwall" z00 sterk verminderd zija. 

Hier treedt nu het gevaar van de 

garantie in allen omvapg naar voren. 

Nederland moet vreezen dat onder den 

dekmante) van beschermingswaatrege- 

lea van de Nederlandsche integriteit, 

gepoogd zal worden van de Lage 

Landen een bruggenhoofd op het vas- 

teland te maken. De kans op een 
Duitschen inval in Nederland stijgt 

recht evenredig met de mate, waarop 

zulk een ,gelegaliseerde“ inval van de 

Volkenbondsmogendheden dreigt. 

Dat deze gevarenallesbehalve denk- 

beeldig zijo, blijkt uit de woorden van 

het Engelsche oppositie-lid Duff Coo- 

per in den EveninglStandard, die naar 

aanleiding van het verweer der Bal- 

tische mogendheden tegen een onge- 

vraagde Russisch-Bogelsche garantie 

schreef, dat ,,de Baltiscbe staten voor 

Rusland beteekenen wat Belgi& voor 

Engeland is. Indien cen Belgische re- 

geering zou verklaren, dat zij de ga- 

rantie van Frankrijk en Engeland niet 

langer noodig heeft, dan zou die ga- 

rantie blijven bestaan, cf Belgi2 wil 

of niet. Bngeland toone werkelijkheids- 

zin. Het garandeert de grenzen van 

een land niet uit liefde tot de inwo- 

ners, doch met het oog op zijn eigeo 

veiligheid.” 
Zonder zich volkomen te demas- 

keeren, had de heer Duff Cooper 

moeilijk nog duidelijker zich 'kunoen 

uitlaten over de bedreiging waaraan 

Belgit bloot staat, 

Doch'de Engelsche regeering over- 

treft reeds het oppositie-lid Duff Coo 

per aan energie en weoscbt ook aan 

Nederland zulk een garantie te ver- 

strekkeo. 

Men moet erostig rekening bouden 

met de mogelijkheid dat de machten, 

welke thans zulk eeo #jver toonev io 
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het—tegen den wil der Nederlandscbe 
regeering —garandeeren van het grond- 

gebied, op een bepaald oogenblik zul- 

len trachteo uit bun garantie, de recht-, 

vaardiging te puren vaneen opmarsch 

door Nederlandsch gebied. 

De Nederlandsche regeering heeft 

dit gevaar geschouwd. 3 

Haar gezanten te Parijs en Londen 

hebben verzet aangeteekerd tegen de 

garantle-plannen, Ofschoon dit protest 

niet heeft nagelaten indruk te maken 
2 bewerkstelligd heeft dat de garan- 

e voor het oog der wereld verdwe- 

nen is, schijot de uitwerking waarop 

mocht worden ..3ehoopt niet te zijo 

verkregen. 

De Manchester Guardian heeft zich 

met het Nederlandsche protest ' bezig 

gehouden. Men heeft dit Holiandsche 

protest, aldus dit, Eogelsche blad, op 

zijo zachtst gezegd als hoogst overbo- 

dig aangevoeld. Het veraidert dan 

ock niets aan het feit dat Holland 

automatisch io elk pactsysteem zal zijo 

ingesloten, dat de veiligheid der wes- 

telijke mogeodheden moet garandee- 

ren”. Zooals men ziet schrijft deze 

Eogelsche krant, gelijk Duff Cooper 

over de veiligheid der westelijke mo- 

gendheden (Frankrijk en Engelard) en 

dus niet over de veiligheid van Ne- 

derland. Wat de practijk van dit alles, 

wil zeggen, duidden wij reeds bierbo- 

ven aan. Trouweos, Nederland was 

gewaarschuwd, door de uitlating van 

Baldwin, dat Engeland's grens aan den 

Rijn ligt. 

Het kamerlid 'Me.. Van Vessem 

(n.s.b.) heeft dea minister vao Buiten- 
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landsche zaken vragen gesteld, blijk- 

baar met het docl de verk'aring” vaa 

(den minister uit te lokken, dat Neder- 
lard zich met alle te dienste stasode 
middelen, ertegen verzet. gemengd te 
worden in de tegenstellingen, die in 

Europa bestaan. 

Het is te hopen, dat de 

minister deze gelegenheid 
sangrijpt om den buiten- 

landschen kanselarijen nog- 

Na 

maals met alle duidelyk- 

heidbijte brengeo, dat Ne- 

derland zich niet zal lee- 
Den voor opmarschgebied, 
geheel om het even onder 

welk voorwendsel men z0u 

trachten het grondgebied 
te betreden. 
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Jhr. De Geer zal a 

Aneta-A.N.P. meldt, dat jbr. 

: menstelling van een kabinet. 
De verdeeling der portefeuilles is 

Jar. Mr. D.J. de Geer, 

Kolovel A.O. H. Dijxhoorr, 
Mr. Van Kleffens, : 
H. van Boeyen, 
Cb. JI. M. Welter, 
Mr. M.P. L. Steenberghe, 

Def ensie. 

Dr. J. Vao den Tempe!, 

heven. 

DE POLITIEKE KLEUR. 
  

Ten aaozien van de politieke kleur 

der ministers wordt nog medegedeeld, 

dat mr. Van Kleffens (Buitenl. Zaken) 

Vrijzionig-democraat is, prof. Gerbran- 

dy (Justitie) antirevolutionnair, G. Bol- 
kestein (Onderwijs) Vrijzianig - demo- 
craat, en kolonel A.O.H. Dijxhoora 

(Dzfensie) kleurloos. 

Het A.N.P. verneemt van de meest 
bevoegde zijde, dat ia het nieuwe ka- 

binet geen sprake zal zija van het 

achterstellen van Indit's defensie bij 
de Moederlandsche. 

Aneta-A.N.P. meldt voorts nog uit 

Den Haag, dat de kabinetsfcrmatie 

werd voorafgegaan door een bijeen- 

komst op ber Binnenhof van jbr. De 

Het nieuwe kabinet gevormd. 
  

Is premier en tevens 

als minister van Financien optreden. 
Ge ——.. 

Verschillende partijen vertegenwoordigd. 
ET ——e 

mr D.J. de Geer geslaagd is in de sa- 

als volgt: 
Fisanci8a en Voorzitter va de Mioisterraad. 

Buitenlandsche Zaken. 
Binnenlandsche Zakeo. 
Koloni&o. 

Economische Zakeo, 
G. Bolkestein, Onderwijs. 
Prof. mr. P.S. Gerbrandy, Justitie. 
Ir. J. W. Albarda, Waterstaat. 

Sociale Zaker. 

Het Departement van Algemeene Zaken zai vermoedelijk worden opge- 

Geer met persooeo, waarmede " deze 

laatste dageo contact werd gehouden, 

nl. de beeren Van Boeyeon, ir. Albar- 

da, dr. V.d. Tempel, kolonel Dijxhooro, 

mr. Van Kleffens, Welter, 'mr. Steen- 

berghe, prof. Woltjer, prof. Gerbrandy 
eo mr. H. Albarda. 4 

Mr, H. Aibarda en prof. Woltjer 
verlieten om 10 u. 15 de vergadering, 

Nader wordt gemeld, dat prof. Wol- 

tjer niet terugkeerde voor besprekir- 

gen, we'ke tot de kabibetsformatie 

leiddeo. 

"Om 11 u. 30 arriveerde ook de 

oudinspecteur van het gymaasiaal co 

middelbaar 

Bolkestein. 

onderwijs de beer G.   

    

  

     
Radio - Technisch - 
RADIO LUX 

Hoofdstraat 4! 

Teletoon No. 60 

Bureau — xroiri — 

  

          

    

  

BOERDERIJEN 
KEDIRI | 

MULOWEG / MADJENANG 
Telefoon Ked. No. 225 

NIEUWE ZENDING: 

Het betere adres voor Service. 

  

ERRES Wisselstroom 

en ii A 

Rimboe Radio-toestellen, 

Crosley Shelvador-koelkast. 

P.H, Armaturen, 

Staande lamp.   

  

Zwaar Verchroomd. 

  

»SCHRAUWEN“ 
1 WATES 

  
  

Levert versche volle 

Kediri en Paree en 

ter p     PERCEEL-PAKISSADJI melk. 

Prima kwaliteit, 

Leverancier van de groote ziekenhuizen te 

de meeste Doctoren 

laatse. : 

Beleefd aanhevelend 

L. H, SCHRAUWEN. 

 



  

aa 

1 De betediging. 
Aneta-A-N.P. meldt uit Den Haag, 

dat de betediging van de nieuwe 

mioisters Donderdagocbtend 11 uur ia 

het Paleis te Soestdijk zal plaats vindeo. 

“  Geen regeeringsverklaring. 

Blijkens een nader Aneta - telegram 

vit Den Haag, heeft jpr. De Geer 

verklaard, dat bet niet in de bedoeling 

ligt, een regeeringsverklaring af te 

leggen, doch gezegd kan worden, dat 

bet nieuwe Kabinet de tot dusver 

door ons land gevoerde zelfstandig- 

heidspolitiek volledig en onverzwakt 

zal voortzetten. 

Indi8's defensie. 

Van zeer bevoegde zijde wordt er 
nogmaais op gewezen, zulks in ver- 

bard met de berichten, als zou bij 

dcn formateur van het Kabinet met 

  

  

succes zijn mangedrongen om de toa | 
sche verdediging 'bij de moederland: 

sche defensie achter te stellen, dat 

deze berichten geen schija van grond 

hebben, terwijl er geen sprake is ge- 

weeat van cenigen aandrang noch van 

eenig succes. 

De Indiscbe maritieme defensie heeft 

van den aanvang af de voornaamste 

plaats bij de besprekingen ingenomen, 

Waartegen niemand eenige bezwaren 

maakte, al moet omtrent dea modus- 

guo het rapport vaa de ingestelde com- 

missie wordeo afgewacht: 

Vooral, nu meermalen ongemotiveer- 

de tegenstellingen tusschen Nederland 

en Indid worden gemaakt, valt het 
te betreuren, dat dergelijke geruchter, 

blijkbaar uit kwaadwilligheid, ontstaan 

ea door lichtgeloovigheid worden 

verspreid. 
Td. Cet. 

  

De Grosse Dessauer." 
  

Junkers Ju 90 op Schiphol. 
  

Belangrijke aanwinst op de 
luchtlijnen. 
  

  

Amsterdam, 2 Augustus. 

De Deutsche Lufthansa heeft haar 
vleggescbip de Juokers JU 90 gister- 
morgen aan Nederlaoa voorgesteld. 
Omstreeks 11 uur, toen verschillende 
luchtvaartautoriteiten op 't vliegve!d 
wacen bijtengekomen, landde de groote 
Juokers op bet Amsterdamsche vlieg- 
veld, komende van Berlijo, op weg 
naar Londeo, bestuurd door dev chef- 
pilogt van de D.L H., den heer Stoetzer. 

Zooals wij reeds beschreven, zal de 
Duitsche dienst Berlijo — Amsterdam— 
Londen vice-versa met dit vliegtuig- 
type worden onderhouden, en daar de 
machine nog nimmer in ons land is 
geweest bestond voor deze aankomst 
vrj groote belangstelling, aldus een 
corr. v.d. Ind. Crb. 

Toen de passagiers het vliegtuig 
hadden verlaten, werden wij in de 
gelegenheid gesteld het te bezichtigen, 
om aldus een indruk te krijgen van 
de inrichting en de uitrusting van dit 
enorme vlisgtuig, dat men zonder 
overdrijven bet grootste in gebruik 
tijode landvliegtuig ter wereid kan 
boemen. Wanneer men het vlieg- 
tuig dan ook op bet platform tus- 
scheo de andere ljnvliegtuigen ziet, 
dan springen de buitengewone afme- 
tingen van dit geheel metalen vliegtuig 
wel zeer naar voren. 

De toch ook groote Douglas D. C. 
3-vliegtuigen, welke tbans op de K. 
L.M.-lijnen vliegen, zioken bij de 
groote Junkers in het nict. 

Hoog steekt de cockpit van de JU. 
9D in de lucht en de ih den vleugei 
ingebouwda B.M.W. Hornet motoren 
vao 700 pk iedey, zija zoo ver boven 
den grond verheven, dat een persoon 
vaa norihale lengte bijoa onder de 
draaiende scbroef kan« dodrwandelen. 
De machtige wieleo van de JU. 90 
kunngn volledig in den binnecsten 
motorgondel worden ingetrokken en 
als bijva alle moderne vliegtuigen 
heeft de JU 90 een zgo. dubbel. rich- 
tingsroer hetgeen voor het vliegen op 
viet alle motoren van grooten invloed 
is. 

Dit wat het 
Cchine betreft, 

Komt men eenmaal binnen via een 
soort hal, dan kan men zichg mocilijk 
aan den iodruk onttrekken, dat men 
cen Pullman-wagen betreedt. De ko- 
lossale cabine is verde Idin twee com- 
partimeoten. Het achterste voor 24 
passagiers bestemde deel is voor niet- 
rookers, heteerste compartiment biedt 
plaats voor 16 rooker-passagiers. 

Aan beide zfjden van het wandelpad 
bevindeci zich dubbele fauteuils, tafels 
waarop de maaltijden geservzerd wor- 
den. In iederen stoel zija lampjes 
ingebouwd waarbij de passagiers kunnen 
lezen zonder dat bet licht in de oogen 
schijat. Lucht - verschingsslangen zijn 
in de leuningen aangebracbt. 

Op deze wijze heeft men een ca- 
bine-inrichting verkregen welke den 
passagiers niet anders dan hoogst 
aangenaam kan zijn. Dit comfort 
Wwordt echter nog verhoogd, want 
loopt men van de cabine naar de 
cockpit dan passeert men een pantry 
waar de steward tijdens de vlucht 
zijn domicilie houde, De ioricbting 
van deze boord-k#uken doet beseffeo, 
dat men aan de maaltijdeo in de 
lucht ongeveer dezelfde eischen zal 
kunnen gaan stellen als in de inter- 

viterliik vao de ma- 

pationale treineo, hetgeen het vliegea 
in de toekomst nog prettiger zal 
maken. De cockpit van de JU 90 vormt 
een prachtig staaltje vao techniek. 
De modernste vliegtuiginstrumenten 
zija hier ingebouwd en de wijze waar- 
op zij geplaatst zijy, moet voor den 
vlegtuigbestuurder zeer overzicbtelijk 
zijo. 

Over bet geheel genomen kunnen 
Wwij niet aoders doen dan onze groot- 
ste bewondering uitspreken voor dit 
machtige product det hedendaagsche 
Vliegindustrie. De economische wijze 
van 'inrichting naast de prestaties 
van ber vliegruig zijn van dien aard, 
dat de machise voorloopig alle Euco- 
peescbe vliegtuigen ver vooruit is, en 
op het zelfde pian staat als verscbil- 
lende super-moderne Amerikaansche 
Vliegtuigen, cen reden waarom de JU 
90 op Berlija—Amsterdam—Londen 
dienst met vreugde dient te worden 
begroet. 

Nog steeds heeft de K.L.M. groote 
belangstelling voor de Duitsche vlieg- 
tuigindustrie. Nog onlangs brachten 
de heeren H. Veenendaal, techoisch 
leider van de maatschappij, en de 
vlieger K.D. Parmentier. een bezoek 
aan de Focke-Wulffabrieken te Bre- 
men, terwijl men ook voor de JU 90 
en groote interesse aan den dag 
legde. Immers, de vioot van de 
maatschappij behoeft noodzakelijk 
uitbreiding. 

Of men ia de Duitsche producten de 
toekomstige vliegtuigen voor de India- 
route moet zien, betwijfteleo wij voor- 
alsvog, maar met de mogelijkheid van 
den Focke-Wulf Condor en de Junkers 
JU 90-vliegtuigen op de Europeesche 

houden. 

Vooral voor de groote Europeesche 
lijnen zijo deze macbioes bij uitstek 
geschikt, en als eerstdaags de Douglas 
D.C. 2 viiegtuigeo, die nu langzamer- 
hand verouderer, geleidelijk van de 
Nederlaodsche lijoen verdwijnen, het- 
geen niet al telang meerzal duren, dan 
dienen andere, groote vliegtuigen baar 
plaats in te nemen. In ditlicht gezien, 
is bet bezoek van de JU 90 eveneens 
van belang, want aan de hand van de 

resultaten met ditetype zal men hier 
te lande kuonen beoordeelen of het 
gebruik van dergelijke groote viiegtui- 
gen op onze groote Europeesche liinen 
economiscb verantwoord is en naar 
manleiding daarvan zal men zijn stand- 
punt kunven bepalen 

  

lucbtlijnen moet men ernstig rekening | 

    

Hier verkrijubaar: 
Oranje Baby's 

Chocolade 

Beit U nog heden 

op No. 62. 

Hoogachtend 

TOKO 

.sMADIOEN” 
KEDIRI Teif. No. 62. 

  

  

  

In voorraad — 
kinderboeken 

en 

Modebladen 

N.V. Ked. Sneipersdrukkerij | 

  

mna 

  

Ne de vele blijken van deelneming 

ondervonden bij bet p'otselinge over- 

lijdeo van den Heer 

W. KOKE 
Ooderluitenant der Marecbaussee K. 
N.LL,, wordt hierbij namens de We- 
duwe en overige familieleden hartelijk 

dank betuigd. 
JG.F. Wlegleb. 

Onderluitenaot der Iof. 

  

Houtsniiwerk. 
Wij hebben een 

keurcollectie 

Japara's houtsnijwerk ontvan- 

gen zooals: 

Presenteerbiaden. 

Poederdoozen, 

Sigarettekokers 

Inktkokers 

Broodplanken enz. enz. 

Wij raden U aan om gauw 

Uw keuze te doen, aangezien 

alles grif weggaat. 

Beleefd aanhsvelenid, 
TOKO 

»SOEN” 
Aloon - Aloonstraat Teliti. 63 

KEDIRI. 

  

    
Aloon-Aloonstraat Tel. No. 83, ' 

  N ELCOMERCIO 

  

        

   

  

roept 

over 

El Comercio is niet alleen 
NIEUW: nieuw in kwaliteit, 
in fabricageenin verpakking, 
maar ook ENORM! ledere 
rooker die kennis maakte 
met El Comercio zal dit 
beamen: zachter, aroma. 
tischer sigaar zag men nooit 

en nimmer te voren! Zuiver 
handwerk volgens handin- 
slag methode. 

Overtuigt Ul Vraagt 

EL COMERCIO 
Nieuw Fabrikaat! 
sara y 

.van 8 tot 10 cent'. 
Ageaten: N. V. Handel My. Giintzel & Sehumacher” 
  

staat onder 

Zeiss -     
  

De optische afdeeling 
vakkundige 

leiding. Moderne monturen. 

en Crookesgiazen. 

RESIDENTIE - APOTHEEK 
TELF. No. 

BRILLEN 

52 

    
PROTESTANTSCHE KERK - 

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

Blitar Gu. nm, 

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

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

T, Agoeng 5 u. n.m. 

anta 

Maleische Kerkdienst. 

H. 8. Matulessy. 

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

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

20 Auj. '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.— 4. 0.m, 

voor Zending, 

J. W. Rumbajan. 

27 » 39 Kediri 1.30 u. v.m. 

  

OOST - JAVAANSCHE KERK 

lederen Zondag 

dienst 9 u. v.m. 
(Baloewertistraat) Te Kediri 

Blitar, Toeloengagoeng, 

Ngandjoek, Paree, 

  

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Zondag. 

le H. Mis 6 
2e H. Mis 7.30 
Lof 5.30 
le H. Mis 6 

2e H. Mis 7.30 uur 
Lof 6 uur 

Bijeenkomst Kath. Scboolkind. 5 u.n.m. 

Onderricht Kath. Javanen 6.30 u.o.m. 

te Kediri uur v 

uur 

uur 
te Blitar uur 

p
s
3
.
.
.
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PETROMAX COMFOREN. 
Wij ontpakten zoojulst 

De Nieuwe 
Modellen 1939 

en noodigen U uit tot een be- 

zichtiging dezer 

Schitterende en Practische 

Petromax Comforen. 

Verkrijgbaar bij : 

Toko Wed. 

Tan Bing Wie 
Klentengstraat No. 90, 

KEDIRI, Tel. No. 149. 
  

  

TENG HONG TJIANG 
VENDUHOUDER COMMISSIONNAIR 

MEUBELMAKER 

TRANSPORT — ONDERNEMING 
KEDIRI — Klentengstraat 64 — Telef. No, 107 

  

Het goedkoopste adres voor: 

Inpakken- 

embalieeren en 
verhuizingen van 

Inboedels' 
Koopt - Verkoopt ea verhuurt meubels 

en ledikanten teyen scherp concuree- 

rende prijzeo. 

Ook thuis te ontbieden. 

  

IN VOORRAAD 
Ruime keuzg 

Visitekaartjes 

voor de halve prijs. 

KED. SNELPERS DRUKK 
ALOON-ALOONSTRAAT 

Telf. No. 83.   
  

 



   
   

      

Telegrammen overg. uit de Ind. Courant. 
ag anang 
  

Nederland. 

  

PERSSTEMMEN OVER HET 
NIBUWE KABINET 

  

De ,,Telegraaf“ noemt het een verkapt 

Roomschroode regeering.- De ,,Maas- 
bode“ juicht de samenstelling toe. 

  

  

UITEENLOOPENDE 
MEENINGEN. 

Den Haag, 9 Aug. (Aneta A.N.P.). 

Over bet nieuwe kabinet geven de 

dagbladen hun meeninger, waaraan 

wij het volgende ontleenen : 

De ,,Telegraaf”, zoo seint Aneta, 

Wwijst er op, dat de grondslag van het 

Kabinet van 6 tot 3 partijen is ver- 
smald, z00 men wil tot 4. Het blad 
meent, dat de eigenlijke overwinoaars 

de Katholieken zijo en zij hebben dus 

niet vergeefs hemel en aarde bewogen 

Om niet te worden geplaatst voor de 

Conseguenties van het Kamervotum. 

De formateur heeft door een nood- 
sprong willen ontkomen aan de voor 

de hand liggende conseguentie van 

bet verloop van zijn formatiepogingen, 

n.l. erkenning, dat de vorming van 

een Kabinet met een program en op 
een grondslag, z00als hij zich de vorige 

week voorstelde, is mislukt. 

In de plaats van een Kabinet, dat 

met meer of minder goeden wil na- 

tionaal zou worden genoemd, komt 

nu waarschijolijk een verkapt Roomsch- 

rood Kabinet, met een Christelijk-his- 

torisch etiket en overgoten met een 

anti -revolutionnair-, vrijzinnig-demo- 

cratisch en neutraal saucje. 

Het blad vernam, dat het program 

van het nieuwe Kabinet in z00 soe- 
pele bewoordingen is vervat, dat niet 

allen de Katholieken, doch zelfs de 
sociaal- democraten zijn denkbeelden 
omtrent financitn en bestrijding van 
de werkloosheid konden onderschrijven. 

Waarschijolijk zal dus, hoewel nu 

Katbolieken en sociaal-democraten in 
de regeering zitten, weinig anders wor- 

den geregeerd dan wanneer het de- 

missionnaire Kabinet Colijn had kuonen 

aanblijven. 

Het blad beriovert hiervoor er aan, 

dat ock van het program van jhr. De 

Geer in 1926 in de praktijk weinig 

werd uitgevoerd. 

Meerderheid verwacht. 

De ,Maasbode” is van oordeel, dat 

de geheele Kamer (wellicht met uit- 

z0ndering van de heeren Kersten en 

Rost van Tonningen) dit Kabinet lie- 

ver zal zien optreden dan het vijfde 

Kabinet Colijn, dat spotte met alle 
parlementaire verhoudingen. 

Vooral za! dit Kabinet bij de Ka- 

tholieken heel wat meer vertrouwen 

wekken. Aangezien dit Kabinet zeker 

kan zijn van ecen groote meerderheid 

in de Staten-Generaal, meent het blad, 

dat dit kan worden beschouwd als ee» 
een parlementair Kabinet. 

Het blad begroet in prof. Gerbran- 
dy ecen overtuigd voorstander van ge- 

zonde ordening. Het noemt minister 
Bolkestein een man van prima kwa- 

liteit, kenner en minnaar van het 

onderwijs als weinigen, met open o0g 

voor het bijzdider onderwijs. 
Dan wijst de ,,Maasbode” er op, 

dat de ministers Dyxboorn en Van 
Kleffens volkomen politiek-kleurloos 

zijo, terwijl de ministers Albarda en 

Van den Tempel uiterst geschikte 

persoonlijkheden zijn om de rij te ope- 

nen uit de sociaal-democratische ran- 
gen, die de regeeringsverantwoordelijk- 

heid moeten dragen, 

Albarda is volgens het blad een 
hyper-politieke figuur eo als z00danig, 

-behalve den formateur, de eenige in   

het min of meer a-politiek getinte 
Kabinet, dat daardoor iets halfslachtigs 

heeft. 
Het blad is van meening, dat af- 

wacbten de boodscbap is. 

Geen politieke verzoening, 

Het ,,Alg. Handelsblad" (Amster- 

dam) merkt op, dat met deze samen- 

stelling de formateur een goed stuk 
verwijderd is geraakt van de poging 

tot politieke verzoening, welke hij zich 

had voorgesteld, 
Nu de formateur ze'f de portefeuil- 

le van Financito heeft gevomen, 

bestaat er aanleiding te verwachten, 
dat hij zal trachten een solide beheer 

te voeren, waarvan bij zich den laat- 

sten tijd herhaaldelijk een voorstander 

heeft getoond. 

De vraag is echter, in hoeverre de 

aandrang van de Roomsch-roode zijde 

in bet Kabinet naar eeo vlotteruitgaven- 

politiek spanningen te voorscbijn zal 

roepen. 

De Kabinetsformateur heeft blijk- 

baar tot het laatste moment gezocbt 

naar een beheerder van de financiee- 

le portefeuille, het blad 

wijst op het bezoek van ir. Albarda. 

Naar de meening van het blad kan 
het Kabinet op een flinke meerder- 

heid 
democraten voor de eerste maal in 

Nederland in het landsbestuur 

Titting hebben, kan worden verwacht, 

dat zij hun volgelingen daden willen 

toonen. 

Waarvoor 

rekenern, doch nu de sociaal- 

Het biad is van meening, dat de 

Katholieken veel te blij zullen zijn, dat 
zij aan de strengste conscguentie van 

een Roomsch-rood Kabinet zija ont- 

svapt om »u veel moeilijkheden te 

maker. 

Socialistisch oordeel. 

Naar de meening van ,,Het Volk" 

heeren Albarda 

en Van den Tempelia het regeerings- 

kasteel de erkenning van de kracht 

van de sociaal-democratische arbeiders- 

beweging, tevens van de beteekenis 

daarvan, welke tot een onmisbaar en 

verjongend element io de Nederland- 

sche natie is gegroeid. 

Het blad meent, dat zulks echter 

niet beteekeot, dat van nu afaan ge- 

braden duifjes de S.D. A.P. in den 

mond zulien vliegen, De verantwoor- 

delijke leiding der S. D. A.P. heeft 

zich vergewist van de mogelijkheden 

dezer nieuwe combinatie. 

De arbeid van jbr. De Geer is juist 
door den tegerstand der liberalen en 

anti-revolutionoairen befnvloed in een 

richting, welke slechts ons vertrouwen 

versterkt. Toen het verder vaststond, 
dat Albarda een ministerszetel zou ver- 

krijgeo, was het antwoord ,,aanpak- 

ken". 
Het blad wijs er op, dateen periode 

van 1'/, jaar voor de a.s. Kamerver- 

kiezingen betrekkelijk kort is en dat 

daarin niet van alles en nog wat tot 

stand kan worden gebracht. De krachts- 

verboudingen in ministerie en volks- 

vertegenwoordiging stellen grenzen en 
de fimancieele toestand na de aanpas- 

serij is niet zoodanig, dat wonderen 

kunnen worden verwacht. 

Ongetwijfeld zal het Kabinet zija 

volle kracht geven aan de bestrijding 

van de werkloosbeid en wij zijn dank- 

baar, dat de twee bij deze zaak be- 

is de intrede van de 

  

  

Tweespalt In het Japansche 

kabinet. 
    

  

Er schijnt in het ,,Innerlijke kabinet” oneenig- 

heid te bestaan over de te volgen politiek.- 

Het teger eischt een krachtige houding en 

dreigt zijn vertegenwoordigers van de 

conferentie te Tokio terug 

te zullen trekken. 

ENGELAND MAAKT GEEN 

HAAST. 

Tokio, 9 Augustus (Aseta Reuter). 

De atmosfeer, die heerschte tijdens de 

cooferentie van het ,Innerlijke Kabi- 

net" van gisteren, waarvan andere 

bijzonderheden bekend zija geworden, 

wordt beschreven als zeer gespannen. 

Gemeld wordt, dat Itagaki krachtig 
tot in bijzonderbeden bet standpunt 

van ber leger uiteenzette, teo aanzien 

van wat bij ,de vieuwe situatie der 

internationale betrekkingen” noemde. 
Hij ziospeelde in het bijzonder op 

de Japaosche betrekkingen met Sovjet- 

Rusland en Bageland en behandelde 
eveneens de opzegging van het Ame- 
rikaansche handelsverdrag. 

Itagaki deed in zeer krachtige be- 

woordiogen mededeeling van ,,de on- 
verzoenlijke politiek van de legers 

voor een onmiddellijke oplossing van 

het Europeesche probleem". 

  

trokken departementen onder sociajis- 

tische leiding staan. 
Het blad eindigt met de woorden: 

»Een goede grondslag, het werk kan 

beginnen”. 

Goede verwachtingen. 

»De Tijd" scbrijft Jbr. De Geer is 
er in geslaagd, een Kabinet samen te 

stellen, dat in persoonlijke bekwaam- 

heid der functionarissen in geeneo deele 

onderdoet voor het demissionnaire en 

ditop bepaalde puaten overtreft. Daarbij 

is voor het politiek program een bree- 

de meerderheid verzekerd. 

Al met aleen regeering. wier daden 
met belangstelling en met goede ver- 
wachting mag worden tegemoet gezien. 

Spanue. 

BRITSCHE MANOEUVRES 
BI GIBRALTAR. 

Voorbereidingen. 

Madrid, 8 Aug. (Transocean). Uit 
Algeciras wordt gemeld, dat te Gi- 

braltar op buitengewoon groote schaal 

voorbereidingen worden getroffen voot 
de manoeuvres van de Britsche land-, 

zee- en luchtstrijdkrachten, die op 9, 

10 en Il dezer zullen worden gehoudeo, 

De gouverneur van Gibraltar heeft 
een beroep gedaan op de bevciking 

om werkzaambeden uit te voeren in 

verband met de defensie van het 

scbiereiland. Een bevel werd uitge- 
vaardigd, waarbij aan de bevolking 

wordt verboden, tusschen 

gang en zonsopgang haar woningen 

te verlaten. Op het niet naleven van 
de bevelen betreffende de verduiste- 

ring werden zware straffen gesteld. 

Heden arriveerden vijf oorlogssche- 

pen, die de Britsche vloot in de 

Middellandsche Zee zullen verster- 

kep, te Gibraltar. 

Fan de manoeuvres, die op 9, 10 en 

II dezer zullen plaatshebben, zal ook 
worden deelgenomeo door landings- 
divisies der oorlogsschepen en door 
de burgerlijke luchtbesschermingsor- 

ganisatie. 

zonsonder- 

Spaansche loopgraven. 

Gibaltar, 9 Aug. (Reuter) De 

Spaansche autoriteiten hebben een 
manvang gemaakt met den aanleg van 
loopgraven op ,,netitraal terrein” op 

ongeveer 20 meter afstaod van de 

Britsche schildwachten. 
De Spaansche grevswacht is eeni- 

gen tijd geleden versterkt. 

|   

Guerilla bij Shanghai, 

Chungking, 9 Aug. (Aneta Reuter', 

Volgeos a'lhier beschikbare inlicbtin- 

gen verzamelen Chineesche geregelden 

zich in de buitenwijken van Shanghai, 

hoewel bet nog niet bekend is, of de 

Chineezen voornemens zijn ee» aanval 

op groote schaal op de Japansche 
posities te Shanghai te doen, ter ge- 

legeoheid van den tweeden jaardag 

van het uitbreken van de Chineesch- 

Japansche vijandelijkhedeo te Shanghai 

op 13 Augustus. 

Gemeld wordt, dat de Chineesche 

troepen hun posities innemen langs de 

spoorwegen van Sbangbai paar Nao- 

king en van Shanghai naar Hangchow. 

De Chineesche troepen aan den 

Shanghai— Hangchow-spoorweg 

Centreeren zich nabij Siccawei, Sia 

Lung-hwa en Sinchwang, ten Zuid- 

Westen van Shanghai, terwijl de Chi- 

neesche troepen zich aan den spoor- 

weg tusscben Shanghai en Nanking 

concentreeren, in de buurt van Chen- 

wu, Chenju, Nantsiang, Hwangtu, 

Anting en Kuosbang, ten Westen van 
Shangbai. 

Terwijl zeer waarschijolijk hevige 

gevechten in de buurt van Shanghai 

zullen plaats vinden, is het zeer on- 

Wwaarschijnlijk, dat de Chineezen een 
vastberaden poging zullen doeo om 
Shanghai te veroveren. 

Intusschen worden levendige voor- 

bereidingen getroffen in alle deelen 
van bet vrije China, ter herdenking 

van den jaardag van het uitbreken 

cov- 

van de vijandelijkheden te Shanghai. | 

Japan wordt ongeduldig. 

Tokio, 9 Augustus (Aneta Reuter). 

De regeerirg gaf uiting aan haar 

ongeduld, ten aanziea van de ver- 
traging van de Britsch-Japansche con- 

ferentie, als gevolg van de Britsche 
beraadslagingen met derden. 

D2 leider van de Japaosche dele- 
gatie, Kato, deed d€marches bij Crai- 

gie: hij betreurde het feit, dat geen 
instructiesuit Londen werden ontvan- 

gen, 
Hij voerde aan, dat het mogelijk is, 

dat Engeland en Japan zoowel poli- 

tieke als economische geschillen zullea 

regelen, en herbaaide, dat Japan zich 

verzet tegen interventie van derden. 

Anti-Chineesche actie in Siam ? 

Chungking, 8 Aug. (Reuter). In 

Chineesche kringen is men ten zeerste 

vuitgebreide anti- 

Chineesche beweging, die thans gaande 

is ia Siam. Volgeos berichten uit Chi- 
neesche bron in Siam, die te Chung- 
king werden ontvangen, hebben in dit 
land op groote schaal arrestaties 

plaatsgehad van vooraanstaande Chi- 

neesche ingezetenen, die een werkzaam 

Bandeel hebben gehzd in het inzame- 
len vao gelden onder de aldaar wo- 

nende Chineezen ten behoeve van 
Chiang Kai - Sheks krijgskas, of die 

daar activiteit voerden ten behoeve 
van den Kuo Min - Tang. 

Verklaard wordt, dat in de maand 
Juli meer dan 20 Chineesche scholen 
Op last van de Siameesche autoriteiten 

gesloten werden. Voorts wordt gemeld, 

verontrust over de 

     
    
    

  
Il BLOEMEN || 
Losse en opgemaakte, tegenzeer 

naa MBR 

dat de Siameesche antotiteiten cen in», 
val deden bij twee Chineesche banken, 

waarvan de directeuren en onder-direc- 
teuren werden gearresteerd, terwiji de 

boeken in beslag werden genomen ten 

brhoeve van een onderzoek naar de 

Chineesche bijdragen voor Chiang Kal 
Sheks krijgskas. 

In Chbineesche krinvgen brengt men 

deze antis Chineesche beweging in 

Siam in verband met de Japansche 

activiteit in dit land, dat sedert 1932 

een pro-Japansche politiek voert. De 

Chbincesche regeering slaat de situatie 

io Siam met aandacht gade. 

Engeland van sabotage. 

beschuldigd. 

Tokio, 9 Aug. (Aseta Transoceao). 

In hooge militaice kringen wordt de 

spoedige terugtrekking van de Japan- 

sche gedelegeerden uit de Britech-Ja- 
pansche conferentie. aangekondigd, 

ingeval de Britsche reygeering ,de 

onderhandelingen blijft sabotereen”. 
Verklaard wordt, dat de thans te 

Tokio vertoevende officieren van het 

Japanscbe garnizoen te Tientsin vaar 

hun posten zullen terugkeeren, wan- 

neer de onderhandelingen nog meer 

worden vertraagd door wat beschouwd 

wordt als een opzettelijke opstructie, 

welke ten doel heeft Engeland in staat 

te stellen tijd te winnen, 
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Een charmant, 
frisch voorkomen 

De gelaatshuid vereischt in de tro- 
pen onder den invloed van het kli- 
maat wel bijzondere verzorging en 
200 vaak worden dan ook nieuw 
aankomenden in Indie benijd om 
hun frisch en jeugdig uitzien. Om 
een aantrekkelijke verschijning te 
verkrijgen en te behouden, kunnen 
wij u niete beters aanbevelen dan 
dagelijks uw huid te onderhouden 
met Purolpoeder, dat in alle opzich- 
ten bewezen heeft superieur te zijn. 
Want deze bedak houdt niet slechts 
de huid koel en droog, doch de erin 

. Popgensmen medicinale bestand- 
deelen voeden de huid, houden haar 
veerkracbtig, soepel en vrij van rim- 
pels en groeven, en genezen tevens 
alle huidontsieringen als ruwheid, 
schraalheid, puisrjes en uitslag. 
Uw gelaat wordt niet alleen gezond, 
frisch en volkomen gaaf, doch ver- 
krijge ook dat prachtig mat teint, 
dat terecht zoo zeer op prijs ge- 
steld word. 

PUROL- 
POEDER 

Om de huid 
gezond, koel en 
droog te houden. kinderen 

.. 
Inbuwenvan 90ct.ent.1-50 |Olwassene”, 
Bij Apoth, en Tokohouden. 
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OLYMPIA. 
Schrijfmachines blijven toch al- 

tijid 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 
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