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TUBERCULOSE - BESTRIJDING 
(S. C. V. T) 

Positief sputum voert op den duur 

tot .een debacie, geen middel is duste 

mocilijk of te duur om bet sputum ne- 

ggntief te makenj als het niet anders 

ikan zelfs cen operatie. 

Ls anna 
ea | 

Vuurwerk. 

Op de #erjaardag vao.H. M. Konin- 

gin Wilhelmipa, 31 Augustus 

Lanal om 8 n.0.m. tegenover Soos 'Brao- 

tas vuurwerk afgestoken worden. 

Bridge-drive. 

Bij de Jaatst gehouden -bridge-drive 

in de societeit Brantas werd aan 9 
tafels gespeeld. 

De Iste prijs kwam aan de 'heeren: 

sud. Meulen en Dc, Ziva, de 2de'aan 

ide iheeren Mr. Kroon en heer Jansen, 
€n de Ide aan :de :heeren: Swager ea 

Masbergen, 

De sweepstakeprijzen werdentoege- 
kend aan Mevr. v. Duinen en dea 
Heer Put, de heeren Mastbergen en 

Swager en de 'heeren: Dirks en Pas 

ihuyzen. . 2 

Padvinderij. 

Zondagmiddag circa 4 uur zijn de 

padvinders, die te Panggoengdjobo zija 

gekampeerd, weer terug. Den vorigen 

middag ziju ze om 3 uur, uit Kediri 

vertrokken en kwamen op de kam- 
peerplaats Om kwart voor 7 san. 

Den volgenden morgen deden ze 
sluipoefeoingen, je Soemberpodang. De 

ipadvinders verklaarden, dat'ze een kou- 

de kampeeroord hebben gehad, terwijl 
ze ook noz door den regen werden 
overvallen. Zeer vermocid kwamen ze 

iterug, maar allen waren bet erover 

yeens dat ze veel pret hebben gehad. 

Sport. 
Op Zaterdagmiddag j.l. kwam het 

Dr. Soetomo -stichtingselftal op -het 
Dahoveld tegen de Pareesche Voet- 

balbond uit. De publieke belangstel- 

ling was slechts matig :te noemeo. 

De matcb werd geleide door den 

iHeer Soeratman. Reeds na 5 minuten 

sspelen kon Soekarman door een prach- 

itig schot cen doelpunt maken, 

iHet leek net, alsof Paree makker werd, 

want een paar spelers begonnen zeer 

forsch :te spelen, zoodat Kediri's. back 

ihet veld.moest verlateo. Voor de pau- 

1ze wist Dajat cea gocde voorzet van 

iNoor in een doelpuat "te veranderen. 
2—0 voor Kediri. 

Na half time werden er haast geen 

aanvallea op 'Kediri gedaan. Alle .aao- 

vallen van Paree werden afgeslagen. 

De Parcesghe hpif-back 'beging cen 

free-kick, die daor Ydarijano van bet 
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midden van het veid werd genomen, 

de bal vloog net onder de lat in bet 

doel, 
3—0 voor Kediri'selftal. Tot bet cinde 

bleef de stand ongewijzigd. 

Den volgenden middag speelde H.W. 

tegen V.O.GE.L. op het Koewakveld. 

De belangstelling was niet groot. De 

eerste was beduidendsterker dan haar 

tegenstander. Met 4—0 heeft Ps. H.W. 

de match gewonnen. 

We vernemer, dat Doho van plan 

is, schoolwedstrijden te orgaciseeren, 

waarbij de winnaars cen beker of me- 

dailles zullen krijgen. 

Tbans is het bestuur van Doho nog 

in bespreking met de belanghebbenden. 

Het voornemen bestaat om een acho- 

lenvoetbalbond op te richten. 

RICHE THBATER. 

Offreert voor Donderdag 31 Aug. 
t/m Zaterdag 2. Sept "39. | 

Paramount's 

zangfilm : 

»ST.LOUIS BL YES" 

Een weergaloos grootsche muziekale- | 

zang-productie, een amusementsfilm van 

klasse met de allernieuwste scblager - 

songhits, gezongeo door de schattige 

Dorothy Lamour : 

»Sr. Louis Blues” (nieuwste versie),- 

nBiues)”,-,Biue Nightfali”-Let's Dream 

In the Mooaligbt”,-, Dark Eyes" -.Kin- 

da Lonesome", etc. 

Dorothy Lamour ia een film van 

rhytme romance met Lloyd Nolan, de 

koappe ,,lover”, als de sensationeele 

nieuwe ,Love-team" ! 

MAXIM THEATER, 
Offreert met trots Vrijdag t/m 

Zondag 3 September '39 

De imponeerende Warner Bros' 
Super - Scblager: 

»T HE SISTERS" 

Errol Fiyon en Bette Davis voor 

het eerst samen in een aangrijpende, 
inponeerende film, gebaseerd op den 

gelijkaamigen beroemden roman van 

Myron Brinig. 

Geen mao, die ooit minder verdiende 
€n meer nam ... geen vrouw, die 

ooit meer lief had en minder kreeg. 

Geen film, die langer ia Uw memorie 

zal blijveo voortleveo, dan deze eene, 

de kroon op de briljante carriere van 

deze iwee groote sterreo. Errol Flyan, 
de barten-steler . . . Bette Davis, de 

dynamische actrice . . . . . samen:in 

. THE SISTERS", 

VOLTA - THEATER. 

Otfreert op veler verzoek voor Dins- 

dag ea Woensdag, 29—30 Aug. '39. 

de reprise van 20th Century-Box au- 
blieme verfilmiog van de wereldschok- 

kende vervolgoovelle van den beroam- 

den Edgar Rice Burroughs: 

»TARZAN'S REVENGE" 

(Tarzan's Wraak) 

Met 2 bekende zwemkampioen Glenn 

Morris en BEleanor Molm bij- 

gestaan door vele bekende sterren. 

Eeo Tarzan:film, die alle vorge .T ar- 

zan'3” verre overtreft, met actie spap- 

ning, wilde dieren en alle verscbrik- 

kingeo van bet oerwoud.   

Politie nieuws 

Tegen B., wonende:te Semampir werd 
Pp. v. opgemaakt terzake diefstal van een 

patjol ter waarde van f 0,40 t. n. v. 

K., won. te Semampir. 

T.S. K., woo. te Ringinaoom doet 
amogifte terzake verduistering vao cen 

hangklok t. w. v. (25, — gepleegd door 
S., won, te Mritjan. 

Bericht ootvangen dat T., won. te 

Bangsongan op dea openbaren weg 
Boerengan door wielrijder K., wor. te 

Kaliombo werd aangereden en naar 

het Ziekeohuis Gambiran ter genees- 
kuadige behandeling overgebracht. 

L.T. K., wor, te Pakelan doet aac- 
gifte terzake vermissing van cen hon- 
den-penning van het belastingjaar 1939/ 
1940. - 

S.. won. te Semampir doet aangifte 
terzake diefstal van een rijwiel t.w.v, 

f 6,-- het welk vbdr de toko Rame” 

Gl eitetse” “oilittek ap | aan de aloon2straat, onbeheerd was ge- 

plaatst, 

Mej. C.J.P., wonende te Semampir 

doet aangifte terzake diefstal uit haar 

kleerenkast van goedereven contanten 
ter gezamenlijke waarde van f 42,45. 

JAE. W., won.te Djagalanlor doet 
mangifte terzake diefstal van een kip| 

tw f—. 

Tegen S., won. se Pandean werd 
Pp. v. opgemaakt terzake lichte mishan- 
deling van K., won. te Pandear. 

M.v, W. won. te Semampir doet 
amangifte terzake poging tot diefstal 

middels verbreking van een Kipperhok. 

M.A. M. won. te Semampir doet aan- 
gifte terzake diefstal van 3 kippen t. 

w,v. f 0,87. 

D., doet aangifte terzake diefstal van 

10 kati's mest t.w.v. f 0,60 t. o, v. 

sf. Mritjao. 

Bericht ontvangen, dat K., won. te 

Bandarkidoel door cen losloopende hond 

werd gebeten en naar het ziekenhuis 

»Gambiran” ter geneeskundige behan- 

deling werd overgebracht. 

Tegeo K., won. te Pagoeng werd 
Pp.v. opgemaakt terzake poging tot 
diefstal bj T. H.H., wonende aan de 

Aloon2straat. 

  

Engeland, 
Het was een vergissing. 

— 
Britsch vliegtuig beleeft 

bachelijk avootuur. 

Beschoten met rookbommen. 
Uit Londen meld men ons dd. 16 

Aug. jl. : 
Ben vliegtuig van de Imperial Air- 

ways, dat den dienst onderhoudt van 

Londen op Ziirich en Bazel, is giste- 

ren bij Straatsburg door FPransch 

luchtdoelgeschut onder vuur genomen. 

'Zes rookgranaten vlogea rakelings langs 
het toestel, dat negen passagiers aan 
boord had, bet vliegtuig werd even- 

wel niet getroffeo. 

nlk vloog op -een hoogte van 2000 

meter", vertelde de piloot van de 

»Fortuna", kapitein Yauell, den ver- 

slaggever van de ,Daily Mail“, ,toeo 

ik plotseling en doffea-koal hoorde. 
Berst dacht ik aan een explosie in 

den motor, doch toen ik io de lucht 

| later kwam het 

| 

  

“Ode mij zwartea rook zag ea ik bo- 

vendien snel achter elkaar nog vijf 

knallen hoorde, begreep ik, dat er op 

mij geschoten werd", 

Kapitein Youell is oorlogsvlieger 
geweest en wist dus, wat hem te doea 

stond. 

»Dadelijk wijzigde ik mija koers,“ 

vervalgde bij. ,Hlet was precies als in 

oorlogstijd, alleen was de rook nu 

zwart. Z06 dichtbij mijn toestel kwa- 

men de projectielen tot explosie, dat 

mija vliegtuig nog door den rook 

heenvloog. 

direct iofor- 

van deze be- 
Ik liet den marconist 

meeren, wat de reden 

beschieting was,” aldus kapitein 

Youell, .Ik was er niet zeker van, 

dat het wel rookgranaten waren. Even 

antwoord van bet 

vliegveld Straatsburg. Men bleek 

daar van meening te zijn geweest, 

dat wij te dicht bij de verboden z0ne 

der Magiaootlinie hadden gevlogen 

“Very sorry“, 200 luidde bet slot van 

het bericbt“. 

Kapitein Youell vertelde verder, dat. 

bet de cerste maal was, dat een Al- 

batros -machine op dezen dienst ge- 

Abonnements 

  

advertentie gereduoeerd tariet. 

LOSSE ADVERTENTIEN BIJ VOORUITBETALING. 

22e Jaargang 

bruikt werd. Hij achtte het waarschija- 

ifik, dat de Fransche luchtwacbtdienst 
zija vliegtuig voor eeo Duitsch Con- 
dortoestel heeft aangezien, 

Ben mivuut of tien na de explicatie 

van de vliegveldautoriteiten te Straats- 

burg,” vervolgde de piloot, ,kwam 
cen nieuwe radioboodschap: 

De batteriicommandant zegt, dat het 

hem erg spijt. Hij zou echter graag 

willen weten, of de schoten goed la- 

gen.— Waarop ik antwoordde : 

Veel te goed naar ons idee" 

De passagiers waren natuurlije ge- 

schrokken toeo zij den kaal der ont- 

ploffingen hoorden. De steward be- 

duidde hun echter, rustig te blijven 

eo vertelde, dat het niets te beteeke- 
nen had. Zoo werd ee paniekje voor- 
komen.” Ind. Cet. 

VOORRAAD 
Ruime keuze 

Visitekaartjes 

voor de halve prijs. 

KED. SNELPERS DRUKK 
ALOON-ALOONSTRAAT 

Telf. No. 83. 

  

  

  

e Philins Irocadero 
Priiswraag 

Loopt 

eind van deze maand 

af. 
inlichtingen Vraagt 

»sLYRA" 
Radio Goldberg 

Kediri-Tel. 70 

VENDU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS. 
J.G.W. DEKKERS KEDIRI Telefoon 250. 
  

Woensdag 30 Augustus 1939. Vendutie ten huize van den WelEd. 

Heer Ch. L. Lens, Hoofdagent bij de Veldpolitie te Paree. 

van meubilair eoz. 

 



        

4 
Het bijzondere Ufa meesterwerk 99 

Hedenavond 29 Aug. 

met LILIAN HARVEY — WILLY FRITSCH e.a. bekenden. 

Een film van daos en zang, van komische situaties en vermakelijke verwikkelingen. Wij raden slechts 
een ieder aan, deze film niet te misseo. 

  

Dz Chineesche Oorlogsfilm 59 
Ag aa 5 — 1ETS 

  

i Pantai 3 

  

9 30 Aug. 

IBTS BJZON 

  

RICHE THEATER —- 
  

b 
Gluckskinder” 

    

Nieuws Tiongkok” 
NIBUWSI! 

Donderdag 31 Aug. t/m Zaterday 2 Sep. 
. 

Paramount glorieuze muziek- en zangfiim St Louis 

DERSI — '”— 
  

met de bekoorlijke DOROTHY LAMOUR — LLOYD NOLAN — TITO GUIZAR esa. stars. 

Een amusementsfilm van klasse met de allernieuwste scblager-songhits, 

Een film van rhythme en romance, kortom eeo film die U geen moment verveelt. Dorothy Lamour. 

Attentie! 

gezongen door de schattige 

Donderdag 31 Aug. 10 u.v.m. Mat i n ee, 

  

MAXIM THEATER 

  

Hedenavond laatste Voorstellingen vao 

Woensdag 30 en Don     Waraer Bros Actievolle Sport:lm .Snelheidduivels" ea 
Aug. 

. 96 

Warner Bros uitstekende muzikale filmschlager .Shipmates forever 
met de lieftallige RUBY KEELER en DICK POWEL in de hoofdrolien. ten fiim, welke vervaardigd is 

io samenwerking met de geheele Amerikaansche Marine. 

Attentie! 

De imponeerende Warrer Bros Super Schlager 

met twee van filmland's grootste sterren, 

Een meer dan schittereode film, die ongetwijfeld in Uw smaak zal vailen. 

nimmer meer vergeten kan. 

Donderdagmorgen 
Donderdagmiddag 4.30 u 

“Yrildag 1 tim Zondas 3 Sep. 

Su Extra Voorstelling 

sIHE SISTERS” 
BETTE LAVIS en ERROL 

Reserveert Uw avond voor 

FLYNN ia de hoofdro'. 
De film die mea eens gezien, 

deze prachtfilm ! 

  

Zonderlinge figuur. 
  

Engelsche baronet op Boeddhisti- 

sche brandstapel. 

Velen te Batavia zullen, schrijft de 

»Javabode”. verleden jaar begin Aug. 

eenige verwondering hebben gevoeld, 

toen in de dagbladen het bericht ver- 

scheen, dat een voormalig Engelsche 

baronet, Sic Walter William Strick- 

land, op het zeestrand te Pasar Ikan 

alhier volgens den Boeddhistischeo ritus 

op een braudstapel werd gecremezerd. 

Veel is er over dezen zonderling 

nooit bekend geworden. Hij woonde 

sedert”10 jaren in een hotel te Bui- 

tenzorg, en had een Mexicaanschen 

stiefzoon, Juan Sanchez. 

Na den wereldoorlog bad Sir Wal- 

ter zich tot Tsj-cho-S'owaak laten na- 

turaliseeren, Men beweert, dat hij een 

persoonlijke vriend is geweest van 

den inmiddels eveneens overleden pre- 

sident Masaryk. In het bekenden Ea- 

gelsche ,, Who's Who” staat Sir Wal- 

ter nog vermeld, Geboren op den 

26sten Mei 1851, studeerde Sir Walter 

aan de universiteit van Cambridge, 

waar bij ,Bachelor of Arts” werd. Ia 

1888 trouwde hij met Eliza Vokes, uit 

welk buwelijk geen kinderen werden 

geboren. 

Fe» Londensche correspondent van 

de ,,Str. Times" meldde onlangs na- 

dere bijzonderheden omtrent het tes- 

tament van den overledene, een man, 

die tijdens zijn leven waarschijnlijk 

aan bittere decepties is blootgesteld 

en hiercoor min of meer uit zijo 

geestelijk eveowicht is geslagen. 

De nalatenschap van Sir Walter 

wordi geschat op cen bedrag van 25,000 

pond sterling, plus vele geschriften en 

documenten, welke betrekking hebben op 

zijo studita op natuurhistorisch gebied. 

Deze laatste zija te Praag gedeponeerd. 

Het geld moet volgens bet testameot 

in de eerste plaats worden aangewend 

omtot wetenschappelijke publicaties van 

deze, gescbriften te geraken. Eventueele 

inkomsten van deze werken zullen ten 

goede komen aan de beide curatoren 

van bet testament, zijn stiefzoon en een 

zekeren Guy Aldred uit Glasgow. Het 

restaot van de nalatenschap moet ge- 

durende 21 jaren worden beheerd om 

vervolgens aangewend te worden tot 

de stichting van een leerstoel of een 

laboratorium op Boeddhistisch gebied 

aan de een of andere universiteit. Sir, 

Walter geeft hierbij overigens viting 

aan zijn uitgesprokeo afkeer tegen al   

wat Britsch is want hij bepaalde in 

verband met het laatste, dat deze uni- 

versiteit zich in geen geval op een van 

Engelsche eilandea mag bavinden, ter. 

wijl voorts nadrukkelijk wordt verbo- 

den, dat eenig Christen of Europeaan 

bierbij in dienst komt. 

Wanneer de curatoren er niet in 

zullen slagen deze bepalingen na te 

leven, of als dit niet mogelijk blijkt, 

vervalt de nalateoschap geheel aan 

de Boeddhistische samenleviog in Cey- 

loo, om onder de armen verdeeld te 

worden en voorts tot instandhouding 
en verbreiding van de Boeddhistische 

beginselen. 

Een vriend van wijlen Sir Walter 

heeft, volgens genoemden correspon- 

dent, eens verklaard, dat de baronet 

geen Boeddhist was maar een atheist 

En ofschoon hij geld gaf voor socia- 

listische doeleinden was bij een anar- 

chist. Hij schonk dr. Sun Yat Sen eens 

een bedrag van 10.000 pond sterling 

om hem te belpen een revolutie tegen 

den keizer van China te ontketenen, 

De zonderlinge Brit had een jaarlijksch 
iokomen voor 10.000 pond sterling 

doch gebruikte hiervan nimmer meer 

dan 200 pond. 

Verdere bijzonderheden uit genoemde 

Correspondentie zijn de volgende: Si.ds 

1912 was wijlen Sir Walter niet meer 

io Eogeland teruggekeerd. Hij kocbt 

een ranch in Califoroi& en had bezit- 

tingeo in Tokio. De laatste 10 jareo 

van leven bracht hij op Java door 

met zijn geadopteerden Mexicaaoschen 

zoon. Tevoreo had hij twee Britsch- 

  

De 
MODE 
REVUE 

MET EEN DUBBEL AANTAL 

Iadische zonen gradopteerd, doch bei- 

de zijn gestorven. Sir Walter had ook 

in Australi8, en Ceylon gewoond. 

Dz beer Aldred uit Glasgow, een 

dercuratoren yan het testament, blijkt, 

volgens genoe mden coirespondent, ook 

een nogal eigemaardig beer te zijr. Hij 

is een z.g. Kalinin-Marxist, wat bet 
ook moge beteeke:en, en voorts vrij- 

denker en tegenstander van de klasse 

weike van een niet z:lfverdiend ioko- 

men leeft. 

  

Toen hem naar aanleiding van dit 

laatste werd gevraagd of bij het hem 

door Sir Walter na diens dood toegc- 

wezen jaargeld van 200 pord zou 

accepteercn, antwoordde deze vrijder- 

ker: Warom zou ik het opgeven? 

Het zal mija werk niet hinderen, doch 

mij daarentegen in staat steilean het 

verder uit te dragen. 

Sir Walter bleek voor het eerst in 

aanraking met den heer Aldred te 
ziju gekomen, toen deze laatste na eer 

straf van I jaar, wegens opruing, te 

bebben uitgezeten, uit de gevangenis 

kwam. 

nHij was een groot geleerde, ver- 

klaarde de ex-gevangene van zijo wel- 

doener, evo ik zal zija manuscripten en 

zijo geschiedenis publiceeren”.   
  

RADERPATRONEN 

PRIJS PER JAAR F 7.25 
5 PER',JAAR F 375 
2 PER KWARTAALF 2— 
  

N. V. Kedirische 

5.OO Om. 

Snelpers Drukkeri). 
      

Officler-ais spion ontmaskerd 
  

  

Beigische luitenant verraadde militaire gehei- 
men om aan geld te komen. : 

  

  

DE ZAAK-DOMBRET. 
  

  

VOLLEDIGE BEKENTENISSEN 
NA LANGDURIG 
VERHOOR. 

In totaal 8 arrestaties. 

Over de opzieobarende spion- 
nagezaak in Balgi8 in verband waar- 
mee 'n officier werd gearresteerd, 

hebben tal van geruchten de ronde 

gedaan, waarvan de juistheid niet te 

Controleeren viel. Thans heeft de rechter 

van instructie bij het parket te Luik 

een uitvoerige uiteenzetting 'gegeven 

van de feiten, zooals die bij het offi- 

Cieel onderzoek aan bet licht kwam, 

meldt de ,, Avpst." 5 

Op 20 April j.l, ontdekte de politie 

in een restaurant te Luik een der ver- 

dachte vreemdelingeo, die geregeld 

naar Belgi2 komen. Hij zat te dinee- 

ren met een officier van het Belgiscbe 

  

leger en diens vriendin. Tijdens den 

maaltijd overhandigden de beide 

mannen elkaar enkele papieren. Voorts 

stelde de politie vast, dat de betref- 

feode vreemdeling te Luik een aantal 

brieven bad gepost, die geadresseerd 

waren aan in Belgit gevestigde per- 

sonen. Ben onderzoek wees uit, dat 

de Belgische officier niemand anders 

was dan de als een voortreffelijk mi- 

litair bekend staande luitenaot Joseph 

Dombret, behoorende tot cen regiment 

bercden jagers en sinds eenige jaren 

verbonden aan bet cartografisch insti- 

tuut van het leger. Dombret leefde, 
hoewel gehuwd zijnde, samen met een 

zekere Simone Pirlot, die al geruimen 

tijd zijo, maitresse was. 

De eerste arrestatie. 

Zondag 25 Juni werd de verdachte   vreemdeling op de renbaan van Frao- 
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RADIO LU 
Radio - Technisech - Burean — wroir: — 

NIEUWE ZENDING: 

- Het betere adres voor Service. 

Hoofdsiraat 4: 

Teletoon No. 60 

ERRES Wisselstroont 

en 

Rimboe Radio-toestellen. 

Crosley Shelvador-koelkast. 

P.H. Armaturen, 8 

Staande lamp.   
Zwaar Verchroomd. 

  

  

BOERDERIJEN 
KEDIRI 

MULOWEG / MADJENANG IL 
Telefoon Ked. No. 225 

»SCHRAUWEN“ 
WATES 

PERCEEL-PAKISSADJI! 

  
  

  

Levert versche volle 

Leverancier van de groote ziekenhuizen te 

Kediri en Paree en 

ter plaatse. 

melk. 

Prima. kwaliteit, 

de meeste Doctoren 

Beleefd aanbevelend 

L. H,. SCHRAUWEN. 

  

  

LEESBIBLIOT HEEK 
  

De abonnementsgelden bedragen : 
£ 1,— per maand voor 6€n boek 
f 1,75 per maand voor twee boeken tegelijk 
f 2,50 per maand voor drie boeken tegelijk 

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

30 boeken 

kort. 
Wordt 1: 

DJABA 

dan betaalt 
toch niet meer dan Eta 

KOTTA 
—  LEESFEZELSCHAP — LEESBIBLIOTHEEK '— 

Ked. Snelpers Drukkerij, 
  

u 
voor 

gulden. 
De bibliotheek - catalogus verschijot bionen- 

ix       
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Pe POSTSPAARBANK —   
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ecorchamps, waar hij autoraces btjwoon- 

de, gearresteerd. Het bleek een zekere 

Hugo Lutger te zijo, zich noemende 

fabrikant van naaldea veor naaimachi- 

nes. Bij zija verhoor te Luik ontkende 

hij ooit aan spionoage te hebben ge- 

daan. Wel gaf .hij'toe op 20 April 

voor zakea naar Luik tezija gekomen 

en daar toevallig' kennis te hebben ge- 

maakt met een beer en dame, waarvan 

hjj de nameo biet kende en met wie 

hij leen gedeelte van den avondihad 

doorgebracht. 

Terwijl zijo verhaal weioig waar- 

schijnlijk leek,” was het bovendien op 

sommige puaten in tegenspraak met de 

door hem tegenover de politie te 

Francorcbamps afgelegde verklaringen. 

Lutger werd ter beschikking van de 

justitie gesteld en men besloot over te 

gaan tot de arrestatie van luiteoant 

Dombret en zijn vriendio, terwijl ook 

de geadresseerden der brieven, die 

Lutger 20 April te Luik had gepost, 

z0uden worden aangebouden. Deze 

arrestaties vonden plaats op 26 en 27 

Juni. Acbt personen kwamen z00doende 

ter beschikking van de justitie, die hen 

langdurig verhoorde. 

Bekentenissen. 

Simone Pirlot, wier verklaringen 

over haar doen en laten op den 20sten 

April in tegenspraak waren met die 

van haar vriecd, gaf tenslotte toe, 

dat de Inatste sedert lagen tijd betrek- 

kingen onderbield met buitenlandsche 

spionnen, gien bij voor grof geld ze- 

kere militaire documeoten bad ver- 

- kocht. 

Eokele dagen later bekende Lntger 

als tuischenpersoon te zijo opgetreden 

bij -deze traosacti -. r zou bij 

echter geenenkele ru. h-ht- gespeeld 

bij deze spionnage #'e alleen 

z00 gehandeld te he c 

Dombret, van wier. .ustere activiteit 

bij overigens op de hoogte was, van 

-dienst te zijo. 

vc     
Sen om in vriend   

Besprekingen ia Nederland. 

Wat tenslotte Dombret zelf betrett, 
na langen tijd hardaekkig ontkend te 
hebbeo, viel ook bi! door den maand. 

Hij gaf toe in September 1937 in 

relatie te zijogetreden met buitenlandsche 

spionoer, daar bij geea onder middel 
meer zag om uit zijn financieele moei- 

lykheden tekomen, Hij had een brief 
Ontvangen, waarin hem op zeer gun- 
stige voorwaarden geld werd aange. 

bodeo. De .zaak zou in Nederland 

geregeld worden, en hier ontmoette 

Dombret een vreemdeling, 

geld bood voor zekere iolichtingen 

betreffende de Belgische defensie. Ver- 

scheidene malen begaf de officier zich 
naar Nederland, waarbij zija vrieadin 

hem vaak vergezelde. 

die hem 

6 Mille ontvangen. 

Dombret stond in relatie met tal van 
buitenlandsche agenten, w.o, een hoog- 

gep'aatst legerofficier van cen vreemde 

mogendheid. Ia totaal heeft bij voor 

zijn ongeveer 100.C00 

francs (6.000 gu'den) ontvagoen. 

bemoesingen 

Deskundig onderzoek. 

Thans wordt het dossier van dit 

spionoage-scbandaal onderzocht door 

militaire deskundigen, teneinden de 

beteekenis der verraden geheimen vast 

te stellen. Het onderzoek der justitie 
zal worden voortgezet zoodra de mi- 
litaireo huo consclusies hebben getrok- 
keo. 

Luitenant Dombret en zija medebe- 
klaagden zullen waarschijalijk voor bet 
Luiksche hof van gezworenen terecht 
staan. Als officier valt hij echter te- 
vens onder de wet van 2 Mei 1876, 
die het militaire strafrecht regelt. Deze 
wet voorzietin cen maximum straf vao 
levenslangen dwangarbeid. 

De namen van overige verdachten 
worden nog geheim gehouden. Zij zijn 
niet betrokken in de zaak-Dombret — 
Lutger — Pirlot, doch onderhielden be- 
trekkingen met dezelfde organisatie, die 
den officierer toe overbaalde zijo land 
te verraden, 

Rudolf Hess geeft het standpunt 
van Duitschland weer. 

  

»Wij zullen ons niet door bedreigingen 

bang laten maken." 
zal buiten de gr 

'TWEEDE BEMMIDDELINGSPO- 
GING VAN ROOSEVELT. 

Graz, 25 Augystus (Traosocean), De 

plaatsverganger van den Ftibrer, Ru- 

dolf Hess, besprak hedenavond tijdens 

de zevende vergadering van ,,Ausland 

Deutsche" den internationalen toestand. 

Over Polen zeide Rudolf Hess, dat 

de Duitsche mioderheid in dit land, 

die zooveel van de Polen te lijden 

heeft, thans de vuurproef ondergaat. 

Polen verloor zijo bezinning, toeo het 

grootmoedige aanbod van den Fiibrer 

om de vraagstukken van Daazig en 

den Corridor te regelen verwierp. 

loplaats vanover hbetaanbod van den 

Duitscben “Rijkskanselier onderhande- 

lingen te openen, zetten de Polen, 

daarbij gesteund door Engeland, een 

—T AA 
OLYMPIA 

Schrijfmachines blijven toch al- 

tijd aan de spits. Deze wereld- 

beroemde Duitsche machines kunt 

U tegen bijzondere- afbetalings- 

conditie te Kediri, ALLEEN 
krijgen bij de 

N.V. Ked.Snelpers 
Drukkerij 

  

  

— De luchtmacht 

enzen opereerer), 
  

haat-campagne in tegen alles, wat 

Duitsch is. 
Indien premier Chamberlain een 

bezoek zou brengen aan bet kamp 

voor Duitsche vluchtelingeo uit Polen, 

zou hij zich spoedig realiseeren, dat 

de mishandelingen der Duitsche min- 
derheid in Polen geen bewering van 
Duitscbland is, zooals hij gezegd heeft, 

doch de bittere waarheid. 
nBestaat er werkelijk iemand in bet 

buitenlard”, riep Rudolf Hess uit, die 
gelooft, dat Duitschland zich door be- 
dreigingen vrees zal laten aanjagen ?" 
Hy vervolgde: ,De Fiibrer heeft 
gemaakt, dat het Duitsche Rijk op alle 
gebeurlijkheden voorbereid is. De ver- 

    

sterkingen aan Duitachlands Westgrens 
zija onneembaat, zelfs wanoeer Fraok- 
rijk en Engeland er millioeoen ,,poilus 
€a tommies" heen zouden zenden. 
EC De Duitsche luchtwacbt zal echter 
D geval van oorlog buiten de grenzen 
vaa Duitschlaod opereeren,” wat 
Frankrijk "es Eogeland ook zouden 
doen. En indien”de'beide West. Euro- 
peesche democratie#n 9choopt , heb- 
ben, 'dat'de'zenuwen der Duitschers 
het zouden begeven, dan: hebben de 
laatste weken mangetoond, dat deze 
hoop vergeefs was". 

Hess vervolgde: ,Indien 
het buitenlaod meent Duitschland 
door uithongering tot onderwerping 
te kunnen brengen, kan ik yu allen 
verzekereo, dat de Fiibrer er voor 
heeft gezorgd, dat ook dit gevaar 
volledig werd uitgescbakeld, 
Commentaar leverecd Op bet tus- 

scheo Duitschland en Sovjet-Rusland 
gesloten niet-aanvals-verdrag zeide 
Rudolf Hess, dat dit pact een bijdrage 
tot handhaving van den wereldvrede 
vormde, waaraaa bij toevoegde, dat 
de vriendschap der ,as".mogendheden 
reeds een krachtigen steun 
vrede vormde, 

»Duitschland beeft met dankbaar- 
heid geconstateerd, dat ook in de wor- 
stelling ter bevrijding van de Duitschers 
in Davzig het fascistische Italit onder 
leiding van den Duce, Duitschland be- 
grijpt. Ook Japan heeft zijn rol vervuld 
io het versterken “van bet tegen de 
aanvallers gevormde fornt. 

Duitschland ziet met kalmte en moed 
de toekomst tegemoet, onverschillig 
wat deze toekomst ook brengen mo- 
ge,“ aldus Hess. 

men ia 

voor den 

Ind. Crt. 

aa 

In voorraai — 
kinderboeken 

en 

Modebladen 

N.V. Ked. Snelpersdrukkerjj 

  

Aloon-Aloonstraat Tel. No. 83. 

  

  

  

Door eigen import zijn wij in staat de beroemde 

CARIBONUM producten, z. a. 

Carbonpapier in diverse soorten, 
Schrijfmachinelinten in alle breedten, 

Schrijf-, vulpen- 

Polywog pasta in vasten en vloeibaren toestand, versch 1 
en tegen scherp corcurreerende, dus 

beneden Soerabaiaprijzen, 
te leveren. 

N.V. KEDIRISCHE SNELPERSDRUKKERIJ 
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Hout s nijwerk. 
Wij hebben een 

keurcollectie 
Japara'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 aanbevelend, 
TOKO 

»SOEN" 
Aloon - Aloonstraat Telif. 63 

KEDIRI. 
  

  

Nieuwe zending. 
Dunlops Puur 

Vruchtensap, ni.: 

  

Djeroek Press 

Lobi-Lobi sap 

Papaja » 

Ananas Pn 

Zuurzak » 

Belt u op No, 62 

Hoogachtend, 

TOKO 

»sMADIOEN” 
KEDIRI Teif. No. 62. 

  

  

en stempelinkten. 
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staat onder 

Zeiss - 

  
  

De optische afdeeling 
vakkundige 

leiding. Moderne monturen. 
en crookesglazen. 

BRILLEN 

RESIDENTIE - APOTHEEK 
TELF. No. 52   

PROTESTANTSCHE KERK 
Hollandsche Kerkdiensten, 

3 Sept. '39 Kediri 9 uur v.m, 
Djombang 7 ,, am. 

10 Sept. '39 Blitar 9 uur v.m. 
T.-Agoeng 5 ,, vm. 

17 Sept, '39 Kediri 9 uur v.m. 
Paree 6. nm. 

24 Sept. '39 Ngandjoek 9 uur v. mn. 
Blitar 6, ».m. 

1 Ocr. '39 Kediri 9 uur v.m. 
Djombang 7 ,, n. m, 

aa 
Maleische Kerkdienst. 

H. B. Matulessy, 
30, '39 Kediri T.— u. 0.m, 

voor Zending, 

J. W. Rumbajan. 
27 , 39 Kediri 7.30 u. v.m. 

3 Sept. '39, 
Blitar 7.30 uur v.m. 

10.30 uur v.m. 
KO. Ngoerjoer 12 u. v.m. Doop 

10 Sept. '39, 
Kediri 9 

lingi 

uur v.m. 
Kertosono 4 u.».m. Doop 

17 Sept. "39. 
Madioen 9 uu v.m. 
Ngawi 4 uur n.m. 

24 Sept. '30. 

Trenggalek 8.30 uur v.m. 
T..Agoeog 4 uur om. 

mn, 

OOST - JAVAANSCHE KERK 
lederen Zondag 

. dienst 9 u. v.m. 
Te Kediri (Baloewertistraat) 
Blitar, Toeloengagoeng, 

Ngandjoek, Paree, 

mc mmmaanmmmn mmm 

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Zoridag. 

te Kediri 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 n. 
Bijeenkomst Kath. Schoolkind. 5 u.n.m. 
Onderricht Kath. Javanen 6.30 u.o.m. 

uur 

uur 

uur 
te Blitar uur 
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PETROMAX COMFOREL. 
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 
MEUBELMAKER 

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

  

Voor Uw meubialir en ontwerpen 
geroutineerde toekangs en eerste kwa- 

liteit meubelhout. 

Zeer billijk in prijs en levering op 

garantie. 

Voor Uw venduties gegarandeerd 

goede resultaten. 

lopakken voor alle plaatseo. 
  

Groote Commissie Vendutie. 

Te houden op Dinsdag 6 Septem- 

ber 1939 v. 9 uur in het 

MAXIM THEATER 

Hoofdstraat - Kediri. 

Gelegenheid tot bijbrengen van goe- 

deren. 

  

  

   

 



    

BA Ne naa MA ape 

Telegrammen overg. uit de Ind. Couranit. 
  

DUITSCHLAND RESPECTEERT 
NEDERLANDS ONZIJDIGHEID. 
  

  

Mits ons land zich absoluut 

neutraal houdt. 
  

Aneta s-iot uit Den Haas, dat de Regeeringspersdienst het volgende be- 

kendmaakt : 

»Hare Majesteit de Koningin heeft Zaterdag, in tegenwoordigheid van 

den minister van Buitenlandsche Zaker, den Duitschen gezant in audikntie 

ontvangen. 
De gezaat, Graaf Von Zech Von Burkersroda, deed Hare Majesteit me- 

dedeeling ontrent de houding van het Duitsche Rijk ten opzichte van Nederland, 

ingeval oorlog onvermijdelijk mocht blijven. 

Het Duitsche Rijk zal de onaantastbaarheid en de integriteit van Nederlaod 

onder geen enkele omstandigheid schenden en het Nederlandsch 'grondgebied 

te alleo tijde ecerbiedigen. 

Daartegenover werd d2 verwachting uitgesproken, dat Nederland tegen- 

over Duitschland een volstrekte onzijdigheid in acht zal nemen en deze ook 

tegenover derden zal doen eerbiedigen.” 

Dat het bezoek van den Duitschen gezant zou wijzen op een ongunstige 

ontwikkeling van den Europeeschen toestand, moet worden teruggewezen, aan- 

gezien de regeering nog niet heeft besloten tot alyemeene mobilisatie. 

Parade te Den Haag afgelast. 

Blijkens een Haagsch Aneta-telegram 
is bij garnizoeosorder van Zaterdag 

besloter, de voor 31 dezer vastgestel- 

de parade 

vinden. 
geen doorgang te doen 

Duitsche maatregelen. 

Naar Aneta uit Kerkrade seint, wer- 

den in den nacht van Vrijdag op Za- 

terdag de Duitsche grensbeambten aan 
de Nederlandsch - Duitsche grens ver- 

vangen door soldaten met bajonetten 

op de geweren. 

De toegangswegea tot de grens 

zljn door prikkeldraad en andere hio- 
dernissen afgesloten, 

Duitsche versterking dergrenzen. 

Losser, 26 Aug. (Aveta). De laatste 

dagen va't aan de grens op Duitsch 

gebied groote militaire activiteit te 

constateeren. 

De grenscontrole is uitermate ver- 

scherpt, zoowel van als naar Duitsch- 

land, zoodat passeering van de grens 

moeilijk is. 

De grensdouane is vervangen door 

militairen io oorlogsuitrusting. De 

Duitschers leggea io suel tempo prik- 

keldraadversperringen met mitrailleurs- 

nesten aan. 

Naar verluidt, heeft niet ver van de 
grens een troepenbeweging plaats ge- 

had. 

la Nordhorn zou luchtdoelgeschut 

zijn opgesteld, Heden en gisteren wer- 

den enkele dooriaatposten naar Gro- 

slechts Nederlandsche 

in Duitsche fabricken 

werken, konden passeeren. 

nau geslotenj 

arbeiders, die 

Nederlanders te Hongkong. 

Naar Aneta C.N.A. uit Hongkong 
seint, zijn de Nederlandsche inwoners 

aldaar gereed om naar Batavia te 

evacueeren, 

Vluchtelingen niet toegelaten. 

Den Hasg, 26 Aug. (Aneta). Ds 
minister van Justitie nam de volgende 

maatregelen ten aanzien van de poli- 

tioneele bewaking van de grens: 
Voor bezoek kan aan vreemdelin- 

gen, over wie aanwijzingen bestaat, 

dat zij naar ons land willen uitwijken, 

geen toelating worden verleend. 

Dit geldt voor alle nationaliteiten. 

Transit van vluchtelingen is alleen 

toegestaan, indien de doorreis pereer- 

ste gelegenheid plaats heeft en wel 

paar Engeland per eerste gelegenheid 

en naar elders in hoogstens 24 uur 

voor bet vertrek van het vervoermid- 

del, waarvoor de vluchteling een reis- 

biljet bezit.   

DUITSCHERS UIT PENANG. 

Voorloopig toegelaten. 
Aneta seint uit Medan, dat vo'gzns 

de ,,Sum. Post” bij de ontscheping van 

passagiers van het s. s. ,Kedah" te 

Belawan 2 Duitschers uit Penang voor- 

loopig door den ontschepingsambtenaar 

werden aangehouden, ceo en ander, 

alsmede hun eventueele toelating door 

den immigratiedienst, werd afhavkelijk 

gesteld van telegrafisch verzochte in 

Uhet algemeen te stellep bepalingen bij 

den immigratiedienst. 

Uit Batavia seint Aneta terzake, dat 

het hoofd van den immigratiedienst tot 

voorloopige toelating van bedoelde 

passagiers heeft besloten. 

Uit Batavia seint Aseta nog dat de 

»Op ten Noort" de eerste groep Duit- 
scbers uit Singapore te Priok aanbracht. 

De immigratiedienst heeft zooals ge- 

meld, beslist tot voorloopige toelating 

doch heeft tevens bepaald, dat debar- 

kement alleen is toegestaan in de ha- 

vens Belawan en Priok, aangezien de 

ContrOle anders te uitgebreid zou wor- 

den. 

Duitsche schepen in Sabang. 

Uit Sabang meldt een Aneia-telegram, 

dat de Duitsche schepzn ,, Wasgen- 

wald” en ,Rheinland” Sabang zijn bin- 

bengeloopen om de crisis af :e wachten. 

DE DUITSCHE EISCHEN. 

Afwijzend antwoord van 

Engeland ? 
  

Hitlers ,,vredesplan." 

Berlijn, 26 Aug. (Areta Unitedpress). 

De woordvoerder van het ministerie 

van propaganda heeft toegegeven, dat 

de Britscbe ambassadeur Henderson op 
weg is naar Londen met een nieuw 

vredesplan. Hij wordt heden nog te 

Berlijn terugverwacht. 

Mussolini ontving twee boodschap- 

pen van Hitler door middel 
Duitshen ambassadeur. 

De berichten, volgens welke Duitsch- 

land een vredesplan heeft voorgeste!d, 

schiepen nieuwe hoop. 

Neville Henderson arriveerde heden 
middag 12 u. 15 te Croydon. 

van den 

De Duitsche eischen. 

Londen 26 Aug. (Aseta-Rer.). Uit 
betrouwbare bron werd vernomen, dat 

de cischen van Hitler inhouden het 

hersteilen van de Duitsche grenzen 

met Polen, zooais die in 1914 waren, 
hetgcea neerkomt op een afscheiding 

van een derde deel van Polen. 

VOORNAAMSTE NIEUWS. 

Loopende tot 2 uur. 

Naar verluidt, zouden de voorstellen 

van kanselier Hitler den eisch van 

teruggave van een derde deel van Po- 

len bevatten. 

  

  

—— 

Het Engelsche antwoord, dat ver-' 

moedelijk afwijzend zal zijr, wordt 

heden in het parlement besproken en 

zal hedenavond naar Duitscblacd wor- 

den gebracht. 
Een bemiddelingspoging van Dala- 

dier werd door den Fiihrer verworpen, 

Er heerscht groote diplomatieke acti- 

viteit in Europa: Berlija heeft nog 
voortdurend contact met Parijs, terwijl 

geruchten gaan, dat Grandi naar Lon- 

den zou reizenj de Britsche ambassa- 

deur heeft een bezoek aan Graaf Ciavo 
gebracht, 

Britsch - Indische vorsten hebben 

trouw aan den Onderkoninog betuigd 
ea hun krachten en hulpbronneo ter 

beschikking gesteld, 
Hongarije verwerpt het Roemeer- 

sche non - agressievoorstel em protes- 
teert tegen Roemeensche troepenbe- 

wegingen. 

Te Rome is het optimisme verdwe- 

Den, terwijl er opgaan om 

niet direct aan den strijd deel te 

nemen, doch te wachtea tot Italig 

aangevalleo wordt. 

stemmen 

Afwijzend antwoord ? 
Londen, 26 Aug. (Aneta - United 

Press). Van betrouwbare zijde werd 

vernomen, dat Engeland en Frankrijk 

een antwoord aan Hitler opstellen, 

hierop neerkomend, dat zij zija ,,sug- 

gesties“ niet kunnen aanvaarden, nl 

dat Danzig onmiddellijk aan Duitsch- 

land wordt teruggegeveo, dat Duitsch- 
land de vrije hand wordt gegeven bij 

de onderhandelingen met Polen en dat 

Bogeland de aan Polen 

ranties zal herroepeo. 

gegeven ga- 

Neurenberg.congres afgelast. 

Berlijn, 26 Aug. (Aneta - Reuter), 

Officicel wordt gemeld, dat het par- 

tijcongres te Neurenberg is afgelast. 

Kabinets - zitting. 

Londen, 26 Aug. (Aneta - Reuter). 

De zittivg van het Kabinet was he- 

denavond 20 u. 52 getindigd. Naar 

verluidr, werd de boodschap van Hit- 

er besproker, waarna besloten werd, 

daarop te antwoorden, Het ontwerp- 

verluidt, 

morgecochtend 

antwoord za', naar aan de 

Kabinetszitting 

worden voorgelegd. 

Hederson vertrekt morgeo met het 

antwoord, Waarschijolijk zal later in 

den avond een ioformeele bijeenkomst 

van ministers plaats hebben. 

van 

Als het antwoord afwijzend is. 
Berijn, 26 Aug. (Aneta: Reuter). 

Het resultaat van de besprekingen te 

Londen ropens de boodscbap van Hit- 

ler wordt met zeer groote spanning 

legemoet gezien. Buiteniandsche krin- 

van meening, dat, indien 

Hederson een pegatief antwoord te- 

rugbreogt, Hitler onmiddeliik den 

Rijksdag za! bijeenroepen en cen be- 

gen zijn 

kerdmaking zal doen. 

Gemeend wordt, dat, warneer het 

antwoord bevestigend zal zijo, de be- 

sprekingen zullea worden voortgezet. 

Engelands vermoedelijk 
antwoord. 

Londen, 26 Aug. (Aneta- Rsuter). 

In regeeringskringen wordt ten aan- 

zien van het Br.tsche antwoord op de 

boodschap vav Hitler het volgende 

voorspeld : 
1. met nadruk zal worden verklaard, 

dat de Engelsche verplichtingen ten 

aavzien van Polen voliedig biijven 

geiden : 
2. nota zal worden genomen van 

Hilers ,,vriendschappelijke” suggesties 

en herionerd zal worden, dat Engeland 

altijd bereid is, de Duitsch - Poolsche 

vraagstukken en ontwapening te be- 

spreken : 

3. met nadruk zal worden verklaard, 
dat deze problemen geenszios direct 

de Britsche garantie ten aanzien van 
Polen raker en dat Polen geen be- 

sprekingen kan aanvangen onder be- 

dreiging met geweld, met uitsluiting 

van Duitsche dictaten als basis. 

Voortdurend contact tusschen 
Berlijn, Londen, Parijs 

en Rome. 
  

Conferentie te Ankara. 

Ankara, 25 Aug. (Transocearn) 

Er heerschte heden een groote diplo- 

matieke activiteit io de Turksche hoofd- 

stad, De Britsche ambassadeur beraad- 
slaagde gedurende geruimen tijd met 

zija Franschen coilega Massigli, waar- 

na bij een onderhoud bad met den 

Turkschen minister van Buitenlandsche 
Zaken, Saracoglu. 

Later werd de Sovjet - Russische 

ambassadeur door minister Saracoglu 

ontvangen, het onderhoud tusschen 

de beide staatslieden duurde meer dan 

een uur. 

Italianen mogen niet de 
grens over. 

Ber, 25 Augustus (Havas). Uit 
Chiasso in Tessidvo wordt gemeld dat 

de Italiaansche autoriteiten heden aan 
Italianen beletten de Zwitsersche grens 

over te steken: slechts door de Zwit- 

sersche autoriteiten uitgezette Joden 

mochten de grens oversteken. 

Ook aan grensbewoners, die in het 

bezit zija van een specialen pas, werd 
toegestaan de grens over te steken. 

Van andere punteo aan de Italiaansch- 

Zwitsersche grens worden dezelfde 

feiten gemeld. 

Concentratie-kamp voor 

Duitschers. 

Warschau, 26 Aug. (Transocean). 

Gemeld wordt, dat in de nabijheid 
van Brest-Litovsk een concentratie- 

kamp werd ingericht voor Duitschers, 

die uit de grensdistricteo verwijderd 

zijo. Verklaard wordt, dat zich mo- 
meoteel 30.000 Duitschers io dit kamp 

bevinden. 

Trein beschadigd. 

Warschau, 26 Aug. (Reuter), 

De ,,Lux Nord Expresis” arriveerde 

hebben te Warschau met bijoa alle 

ruiten verbrijzeld. Deze waren ingewor- 
pen tijdens de reis door Duitschland. 

. . 

GG 7.—..— 

in 5 kleurendruk 

op Schaal 1: 500.000 

Waarin opgenomen:   
  

  
1 EEN PRACTISCH, HANDIG EN KOSTBAAR 

WERK VOOR EEN LUTTEL BEDRAG! 

DE AUTOWEGEN -ATLAS 
van JAVA, MADOERA en BALI 

1 2,75. 

op stevig ivoorcarton 

met Cartonnen omslag e» linnen rug, 

ia totaal 9 aansluitende kaarten gpmpleet bijgewerkt, en 

alle berijdbare wegen 

Kilometerafstanden van plaats tot plaats 
Hoofd-Afstandstabel voor grootere afstanden 
Bergen en plaatsen met hoogte-cijfers 
Spoorweger, Vliegvelden, Ondernemings - fabrieken 
Pasanggrahans en vele aanwijzingen Soor foerisme. 
Verkrijgbaar bij de Ked, Snelpers. 

  

Zal morgen de groote- 

Ibeslissing vallen? 
  

Wat behelst het voorstel van Hitler ? 
Indien hij het vroegere Duitsche grond- 
gebied van Polen terugeischt, bestaat 
veel kans, dat zijn eisch verworpen 
wordt.— Na besprekingen in het parle- 

ment zal de Engelsche ambassadeur 
hedenavond het antwoord naar 

Berlijin overbrengen. 

GROOTE DIPLOMATIEKE ACTIVITEIT. 
  

  

Hitler overlegt. 

iBerlijo, 26 Aug. (Aneta-Reuter). 

Hitler had hedeomorgen verscheidene 

langdurige besprekingen, na ontvangst 

van de tweede boodschap van Roose- 

veelt. 

Niets kon worden vernomen inzake 

de houding van de officieele Duitsche 

kringen ten aanzien van deze tweede 

boodschap, doch verklaard'wordt, dat 

de kwestie nog in studie is. 

Geruchteo, dat de Rijksdag zou 'zija 

bijeengeroepen om een redevoering van 

dea Piihrer aan te hooren, yoren tegen- 

gesproken, hoewel toegegeven wordt, 

dat rekening moet worden gehouden 

met een spoedige bijeenroeping van den 

Rijksdag. . 

Bijoa alle leden van den Rijksdag 

vertoeven thans te Berlija. 

Rede van opperbevelhebber 
afgelast. 

Berlijn, 26 Aug. (Aneta-Reuter). 

De radiorede, welke Von Brauhitsch 

dedenavond tot het leger z0ouden, :is 

afgelast. 

Zes lichtingen opgeroepen. 

Brussel, 26 Aug. (Aneta-Reuter). 

Heden werden zes lichtingen reser- 

visten opgeroepen. De regeering deed 

'een radiosberoep op de bevolkiog om 

zich te onthouden van paniek, terwijl 

de winkels werden gefastrueerd om 

slechts normale hoeveeiheden levens- 

middelen te verkoopeg. 

Hongarije weigert. 

Boekarest, 26 Aug. (Aneta-Reuter. 

Hongarije heeft gewefgerd, het deze 

week door Roemente aangeboden nona- 

gressiapact te teekenen. : 

De Fransche smobilisatie. 

Parijs, 26 Aug. (Aneta-Reuter). 

Er zijn nog 3 categori&oreservisten 

opgeroepen. Voorts zijn opgeroepen de 

reservisten in de grensdistricten, wier 

mobilisatiekaarten de Ncs, 1, 3, 4, 5 en 

6 dragen, 
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