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De Heer P.Ch. Brouwer # 

Gisteren is de heer P. Ch. Brouwer, 
lid van den Reg. Raad albier, penning- 
meester vao bet I.E.V., lid van bet 
plaatseljk Europeesch schoolcommis- 
sie. lid van het Armenzorg-Commissie 
van den Stadsgemeenteraad, na een 
langdurige ziekte overleden. 

Hedenmiddag om 4.30 wordt hij 

begraveo. 

N. V. Kediri Stoomtram Mij. 

De opbrengst bedroeg over: 

Augustus 1939 £ 32800.- 

(voorl. opgave). 

Augustus 1938 f 23809.— 

(defio. ”—,). 

Siads 1 Januari '39 f 172165.— 

(voorl. ah 

“Hetzelfde tijdvak '38 f 151064.— 

(defin. aa 

Eenjarig bestaan B. A. P. 

afd. Kediri. 

Op Zitedagavond, 2 dezer hzefr de B. 
A.P.afd. Kediri ter herdenking van haar 

eenjarig bestaan een tuinfeest gehoudeo 
ten hvize van dea Heer Asmanoedia. 

Het gebeel met de lampions en vroo- 

Iyk groen gafeen aardig aanblik. Ook 

de muziek heeft er niet weinig toe 
bijgedragen, Ge stemming erin te 

houdeo. 
Om balf tien heette de voorzitter 

de Heer Soedibjo de aanwezigen wel- 
kom. Daarna memoreerde bij, hoe uit 

de correspondentschap Kediri onder 

leidindg van den Heer Groenewout, 

cen sfdeeling is ootstaao. Hij ver- 

klaarde, dat de B.A.P. voor het eerst 

te Batavia in 1930 werd opgericht. In 

1936 teide ze ruim 700 leden, in 1938 

was het aantal gestegen tot 5000. Voor- 

al bij het verscbijnen van de B.B.L. 
1938 steeg het aantal gedurig, wel eea 
bewijs, hoe,de B. A. P. noodig is voor 

bet administratiep personeel, Hierna 

werd de B,A.P. marsch gespeeld. De 

vertegenwoordigers van de aanwezige 

vakbonden, Midpost, L.!.B., P.G.I. en 

nog andere kregen spreekbeurten. De 

Heer Hardasoemarto stelde voor, om 

cen 'locale P:V.P.N. op te richten, dus 

en bond vaa de verschillende plaat- 

selijke vakvereenigingen. 

(Thans 'telt de -B.A:P. -afd. Kediri 45 

leden. Het bestuur wordt gevormd door: 

Heer Soedibjo Voorzitter 

Mej. Soesani Secretaresse 

Heer Moesta Penningmeester 

H. H. Asmanoedio, Hadisoetomo, 

Groenewout en Matulessy als Com- 
missarissen. 

Taman-Siswa. 

We vernemen, dat Ki Hadjar De- 

wantara, de opricbter en leider van de 

iPersatoeao Taman-Siswa op den 23sten 

8.3. met zijo echtgevoote alhier zal ar- 

riveeren. 

Op veler verzoek zal'" hij behalve 
paedagogische lezingen ook over de 

Javaaoseke kunst-spreken. Waarschijo- 

ljk zullendde lezingen io het 'B. P. K. 
igebouw plaats hebben. Verder zal bij 
seen tournee maken naar Toeloeng- 

sagoeng, Trenggalek,” Ngoenoet, Blitar 
sen Kesambeo.   

DINSDAG 5 SEPTEMBER 1939 

Dz haifjaarlijksche conferentie op 
Kesamben is ook dezen keer goed ver- 
loopen. Bijoaalle afdeelingen zijn ver- 
tegeowoordigd. 

Voornamelijk werd besproken de 

loonbelasting-Tamaosiswa. 

Nationaal-Indonesische 
Padvinderij. 

Op Maandagavond 11 September 

a.s. zal de Nationaal-lodonesische Pad- 

vinderij afdeeling Kediri op het erf vao 

de Neutrale Mulosehool te Bandar-lor 

cen kampvuur houden ter herdenking 

van de hemelvaartsdag van Mohammed. 

Bebalve een leziag over de hemel- 

vaart zullen eenige padvinders en pad- 

vindsters wordeo geinstalleerd. 

Voor deze gelegenheid worden de 

plaatselijke padvioderijea en eenige 

vereenigingen uitgenoodigd. 

De N.I.P. V. Padvindsters 
gaan kampeeren. 

Zaterdag a.s. zullen de meisjes van 

de N.I. P. V. onder leiding van hoppy 

Eyken op Besoeki kampeereo. Waar- 

schijalijk hebben ze zooveel prettigs 

van de jongens gehoord, die de vorige 

week hun beurt reeds hebben gekre- 
gen, dat ze het niet langer willen 
vuitstellen, en nu ook van bet buitenle- 

ven willen gerieten. 

Confterentie ,Nahdhotoel- 
- Oelama.“ 

Het programma van de Oost-Java. 
Conferentie van de Isi. vg. ,, Nahdho- 
toel-Oclama”, die vasaf 5 t/m 7 dezer 
hier ter plaatse zal worden gehouden, 
luidt: 

Dinsdagavond 5 dezer: Vanaf 8,30 
uur p.m. receptie in bet gebouw van 
de Isl. school Madrasah Islamijah" 
naast de aloon aloon. 

Woensdagmorgen en avond, en Don- 
derdagmorgen. Besioten vergaderingeo, 

Donderdagmiddag 7 dezer: Vavaf 
4 uur n,m. optocht van de ,, Ansor” 
(isugdstorm van de N.O.), o, 9g. 300 
jongelieden in aantal, door de stad. 
Route: Vertrek aloon2, Djagalankidoel- 
str., Tirtostr., Riogiosirahstr., Iosulio- 
destr,, Balowertistr., over de brug, Ban- 
darstr., daarna terug via Hoofdstr. en 
aloon2straat naar de groote moskee. 

Donderdagavond 7 dezer: Vanaf 8,30 
Dn, m. opeobare-vergadering in de groote 
moskee. 

Vechtpartij. 

Ben dezer dagen ontstond tusschen 
Tjie Biog Tjaa en Lie Fong Sao te 
Sembodjanstraat, en woordenwisseling, 
die in een vecbtpartij ontaarde, waarbij 
I.g. met cen mes zijn tegenstander iv 
diens rug stak. 

De heer Han Djoen San, die zich 
io de ndbijheid bevofd, kwam tusschen- 
beide. De dader werd aan de politie, 
overgeleverd terwijl de gewonde maar 
het hospitaal werd getransporteerd, 

Aan de politie verklaarde Lie Fong, 
dat hij een paar maanden geledeo door 
Tjie Bing Tjban werd mishandeld. 

Tooneelopvoering dames afd. 

H.C.T.N. H. 

Zaterdagavond 9 dezer a.s. zal de 
dames afd. van de H.C.T.N.H. sectie 
Kediri een tooneelopvoering houden in 
het Volta-Theater. De recette zal ten 
bate komen van bet Chin. Roode Kruis- 
fonds. Gespeeld zal worden bet .too- 
neelstuk ,,De Assepoetster”. 

De entree-prijzen bedragen le:klas 
f 2,40, 2e-klas f-1-80, 3e klas f 1,20.   

Sport. 
»E.B.LO.S.” — ,Vogel” 3 — |. 

De op Zondag j.l. gebouden com- 

petitie-wedserijd tusschen de b.g. clubs 
bleek verre vao spaoneod te zijo, terwiji 

de belangstelling van de zijde van het 

publiek zeer gering was. 

Hoewel de stadspolitiemanoen (,,Vo- 
gel”) slecbts met 9 maonen beg nuen, 

co een tijdje daarna met 10 mannen, 
was de stand tot de pauze toch nog 

0—0. In de tweede ronde speelden de 

veldpolitiemannen ecbter beter en kor- 

den ten laatste huo tegenstaoder met 

3—1 verslaao. 

Zondag 10 dezer za! de eerste weda 

strijd van de K.V,U. competitie-wed- 
strijden worden gespeeld met de ont- 

moeting tusschen »Vogel” — H.C.T. 

N.H. 

RICHE THEATER. 
Offreert voor Dinsdag 5 en 

Woensdag 6 Sept. '39 

De ufa pikante en hoogst amusaote 

film-comedie. 

»HET MEISJE VAN GISTEREN- 
NACHT“ 

met Willy Friseh-Gusti Huber-Gzorge 

Alexander e.a. bekende sterren, 
Ia deze komische, 'hoogst amusante 

film valt bet gemakkelijk te beslissen, 

wat meer te bewonderen is: de grap- 

pig-geestige iohoud, de met spranke- 

lende humor werkende regie of de 

feillooze bezetting der hoofdrollen. 

Willy Feitsch eo Gusti Huber over- 

treffen zicbzelf. 

MAXIM THBATER. 

Offreert voor Vrijdag 8 t/m Zondag 

10 September 1939 

Metro interessante filmschlager een 

Braoie In Oxford (A Yaok at Oxford) 

met Robert Taylor- Maureen O'Sulli- 

vao Lionel Barymore e.a. bekerde 

groote stars. 

Eeo pittig verhaal met spacning! Een 

vlotte film met tal van komische mo- 

meovten en een origineele afwikkeling. 

»A Yank at Oxford" zal bet pubiiek 

zeer goed amuseeren, Robert Taylor 

op zija best! Een programma, dat er 

zija mag ! 

Politie nieuws 

Bericht ontvangen, dat K., won. te 
Semampir zich van zija leveo trachtte 
te berooven middels ophanging, Naar 

bet ziekenbuis ter geneeskundige be- 
handeling overgebracbt. 

Tegen S.M., woo. te Djagalanlor 
werd p.v. opgemaakt terzake cenvou- 

dige beleediging van R.A.P., woo. te 

Dandangan. 

Door de pol. werd een sarong en 

een jas op den openbaren weg Kam- 

poengdalemstraat aangetroffen, waar- 

van de eigenaar nog niet bekend is. 

IN VOORRAAD 
Ruime keuze — 

- Visitekaartjes 

voor de halve prijs. 

KED. SNELPERS DRUKK 
ALOON-ALOONSTRAAT 

Telf. No. 83. 

    

22e Jaargang 

“AI BLOEMEN |     Losse en opgemaakte, tegen zeer 
    

concurreerende prijzen. Ook orchideeen. 

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

GEOPEND VAN 7 u. 

      

  

TOT 5u. 

  

V.M. 
  
  

            Morgenochtend is mijn ko 
als lood?! in kop 

Too slechts denkt hij, 
. de idioot, 

Die nooit probeerde 
ASPIRIN- 
tabletten 

       
    
      
    
  

    

  

  

De Philips Trocadero 
Prijsvraag 

Loopt 

eind van deze maand 

af. 
inlichtingen 

bij 

»LYRA" 
Radio Goldberg 

Kediri-Tel. 70 
Hoofdstraat 

Vraagt 

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

Donderdag, 28 September 1939 Vendutie ten buize vao den 
WelEdeiG. Heer J.O. v.d. Graaff. Administrateur s.f, Poerwoasrie. 

Vrijdag, 29 September 1939 Vendutie ten huize van den WelEd. 

Heer J. Compaan, Adj. Chef. (Exp!. K.S.M. Paree.
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Heden en Morgenavond 

De Ufa pikante en hoogst amusante fi'm 

— PRICHE THEATER — 
b 

isje van Gisterennacht” 
met WILLY FRITSCH — GUSTI HUBER — GEORGE ALEXANDER e.a, 

Een zeer komische film met 

  

groote stars. 

Met adembenemende scbnes o.a. 

  

cen vuurwerk van geestige invallen. 

lachen tot 

RK.O. Radio nieuwste Succesfiim 

“ Sixty Glorious Y 
gespeeld door ANNA NEAGLE a's Koningia V 

Vol actie en grandeur ! 
van de moord op Gereraal Gordon in 

Ben grappig geestige inhoud . . . 
92 niet meer kust! Mist deze uitstekevde film niet ! 

t/m Zaterdag 9 Sep. 

. 
CArS (et Ieben' van ceh' Groot Vorsten vaffiimd) 

Fetoria — ADOLPH WOHLBRUCK als Prics Albert ea, 
Geheel in het nieuwste Technicolor prockd€ in schitterende zachte kleuren opgenomer. 

Kbartoum — de Krim Oorlog — 

de Charge van de Lichte Brigade evz. enz. Iets eporms !! 

Op alle plaatsen, waar deze grootsche film vertoond, een witgesproken succesl Komt dit zien! 

  

  

RK.O. Radio Keock-film 

De Br. Indische Actie film 
met de beste Ind. artisten 

& filmschlager    
   

    

stars. Ee 
ing. Orngineele afwikk 
zijo best! 

Zeemansdrama 

- 

in de 

— veroveraar 

MAXIM THEATER 
Hedenavond voor bet laatst 

  

.ROARIN LEAD” 
6 

Alias 

hoofdroileo. 
— romantiek, — — 

Vaut Vriidag 8 t/m Londas IO 

.A YANK 
ROBERT TAYLOR — 

n pitiy verbaal met spaaning en tal 

  

  

Een film, welke bet pub'iek zeer goed zal amuseerer. 

Reserveert Uw avond voor deze buitenogewoon goede film | 

op Katendrecht. 

    

Griek vermoordt een landgenoot. 

    

POLITIE OVERMEE STERT DEN DADER. 
  

  

  

IN DE DAKGOOT 

GEVLUCIHT. 
  

Dander een gevreesd type. 

In de Sumatrastraat in het bart van 

de zeemanswijk Katendrecht te Rot- 

terdam, waar men de kroegjes en 

zeemanslogementen huis aan huisaar- 

treft, heeft zich's Omstreeks 

afge- 
avonds 

half acbt cen gruwelijk dcama 

spceld, dat hevige cousternatie in deze 

dichtbevolkte wijk veroorzaakte, Een 

Grieksche zeeman. de 20-jsrige Georg 

Georgidu, een in de buurt zeer be- 

rucht type, gevreesd om zijo wild ka- 

rakter, heeft na een woordenwisseling 

den 30jarigeo ongebuwden Giiek 

Basili d'Critsas op beestachtige wijze 

vermoord. 

Met een groot dolkmes, dat de man 

vanavond in eeo winkeltja van zee- 

mansartikelen gekocht bad, stak bij 

als cen dolleman op zijn ongelukkigen 

landgenoot in, die afscbuwelijke won- 

den in buik en borst opliep, lezen we 

iv de ,Tei". Het doodelijk gewonde 

bloed ver- 
te slaan 

slacbtoffer, dat zeer veel 

loor, wist nog op de vlucht 

honderden me- 

deur vaa bet 
en zakte eerst eokele 

ters verder voor de 

cal€ in elkaar. De dader stormde her 

huis naast dit caf& binoen, wierp bet 

dolkmes in het voorbijgaan in bet 

cal& en rende vervoigens een zolder- 

trap op, waarna hij zich in een dak- 

goot verborg. Negen 

snelden hem met de 

politiemanoen 

in de 

er leo 

revolver 

vuisc achtersa en slaagden 
siotte in aen woesteling te overmees- 

teren. 
De man werd naar bet politiepost- 

huis aan den Lioker- Vrerdam over- 
gebracht, het siachtoffer in 

alleriji met een ambulaoce - auto van 

den G.G. D. naar bet ziekenbuis aan 
den Coolsingel vervoerd. Bij 

terwijl 

werd 
aankoms: aldaar was bet echter reecs 

overleden. 

De cen van die 
typiscb Katendrechtsche die 
vroeger bij de politiein een zeer slech- 

Sumatrastraat is 
straten, 

ten reuk stondeo. Men vind er talrijke 

icaf's, waar het nogal eens rumoerig 

toegaaten ook zija er veie, goedkoope 

logementen, waarvan voornamelijk 

Grieksche zeelieden gebruik maken. 

Georgidu, die allen maand of vier in 

een kosthuis aan de Katendrechtsche- 

laan verblijf bield, omdat bij geen schip 

| kon krijger, was in deze bvurt een 

bekend type geworden. Men kon hem 

's avonds vaak in de caf€'s aantreffeo, 

maar de kasteleivs waren niet op hem 

gesteld, omdat hij altijd probeerde ru- 

zie te maken en daarom zagenzij hem 

liever gaan dan komen. 

Herhaaldelijk uitte Georgidu de vree- 

selijkste bedreigingen tegen zijo land- 

gznooten, die hem zooveel mogelijk 

meden, omdat zij maaral te goed wis- 

ten, dat de mao in staat was, die be- 

dreigingen in daden om te zetten. olk 

maak er ministens vier kapot”, had 

Georgidu reeds enkele malen gezegd. 

Een week of vijf geleden sioeg de 

maa nog in een caf& den inventaris 

kort ea klein, zoodat de bezoeker een 

goed heeokomen moesten zoeken: ook 

is hij zijo tegeostanders enkele malen 

met bierglazen te lijf gegaan en nog 

slechts enkeie dageo geleden wist een 

kordaat dienstertje uit het cafe Kapa- 

dana dea man slechts onscbadelijk te 

maken, door bem op denrug te spria- 

gea op bet moment, dat bij juist met 

opgeheven biergias eeo landgevoot te 

Ijf wilde. 

De schrik voor dezeo woesteling zat 

er bij de Grieksche zeelieden dan ook 

z00danig in, dat zij met geen stuk te 

bzwegen waren tegelijk met hem op 

cen boot te monsteren. Georgidu was 

over deze houding van zijo landge- 

nooten zeer verbitterd en hij overstelpte 

hen herbaaidelijk met beftige verwijten, 

hetgeen hun afkeer siechts nog groote 

maakte. 

Toedracht. 

Wat velen gevreesd haddeo, is nu 

gebeurd: Georgidu heeftzich niet lac- 

ger kuonen beheerscheo en beeft een 

zijner landgenooten, die hem nooit'iets 

in den weg had gelegd, op laaghartige 

Wijze van bet leven beroofd. 

Omstreeks halfacht was Georgidu een 

Cafk in de Veerlaan bianergeloopen,   

AT OXFOR 
MAUREEN O'SULLIVAN — 

Woensdag 6 en Donderdag 7 Sep. 

.chellenge' 
Ben him vol afwisseling — dans — zang — muziek en 

Rin tio tin, 

  

LIONEL 
van komische momenten en een 

Zie Robert Tay!or op 

waar hij met enkle klanten ruzi: be- 

goa te zoeken. Binieo weinig: cogeo- 

blikken was her geheele cafeia repen 

roer en toen de caf&houdster deo dol- 

driftigen Griek tot bedaren trachtte te 

brengeo, greep dezeeen stoel, waarmede 

hij de vrouw een hevigen slag op het 

hoofd toebracht. 

Op dat momeat kwam d'Critsas bio- 

neo, die toea hij zag, wat er gebeurde 

en warende, hoz gevaarlijk Gzorgidu 
kou zijo, de caf€houdster in bescher- 

ming trachtte te nemen. Dit maakte deo 

man nog driftiger en tea s!otte was 

d'Critsas weigedwongen uit lijfgehoud 

het cafe te 
paar can ender cal& in de nabijheid en 

k beeft de man geen oogen- 

blik vermocd dat Georgidu op dat mo- 

verlaten. Hij begaf zich 

waarsculij 

  

mert reeds met moordplavnen ronaliep. 

Gzorgidu begaf zich namelijk recht- 

streeks raar een wiokel:jz, waar spz- 

ciale soorten tabak en andere zeemars- 

artikelen verkocbt worden en kocht daar 

een lang dolkmes, een vreeselijk wapen 

in de handen van dezen mao. Met dit 

moordwerktuig in den zak ging Gzor 

gidu vervo'gens op zoek zaar d'Critsas, 

dien bij weidra ia een der Grieksche 

cafk's aan de Veerlaan "sartrof. ,Die 

gaat z00 meteen kapot'", riep Georgidu 

toco bij bet siachtoffer ontdekt had en 

opnieuw begon hij cen woordenwis- 

seling. 

Weer koos d'Critsas de wijste partij 

ea beyaf zich paar buiten met de be- 

doeling naar huis te gaan. Doch nau- 

welijks was bij eerige meters buiten- 

de deur, toen Georgidu op hem afstprro- 

de. Osverwachts' baaide hij het doik- 

mes uit den zaken eer de ongelukkige 

zeeman begceep. wat er gebeurde, bad 

Grorgidu hem talrijke 

brecht. Ais een dolieman stak de man 

om zich heen en bij raakte zijn slacht- 

offer op verscheidese plaatsen. 

Tairijke buurtbewoners, die rustig 

voor hun deuren van den zoeleo zomer- 

steken toege- 

avoud zaten te genieten, waren van dit 

afgriiselijke tooneel getuige, doch eer 

iemand kon ingrijpen was hetal gebeurd. 

Tientallen meoscben zagen, hoe het 

hevig bioedende slachtoffer nog trachtte 

op de vlucht te siaan, maar dit baatte 

hem niet meer. Voor de deur van een 

garage in de Sumatrastraat, dicht bij 

het cafe ,Kapadana” zakte bij op enkele 

meters afstand van een paar spelende 

kinderen, die hevig verschrikt uiteen- 

staveo, volkomen uitgeputin elkaar. 

Huis ingevlucht. 

Nog was het den moordenaar niet   genoeg. Hij snelde acbter zijn siacht-   

offer aan, doch toen bij ag, dat de 

man doodelfjk getroffen was, rerde 

bij op eev openstaande huisdeur toe. 

Dit buis in de Atjehstraat No. 79a 
wordt op de tweede verdieping be: 

woond door den heer J. Sengers. De 

eersie verdieping behoort aan den kas- 
telein vao ,Kapadana", die er een 

S'aapgs!eyenhzid voor Grieksche zee- 

lieden hecft ingericht, waarvao druk 

gebruik gemaakt wordt. 

Waarscbijalijk is de moordenaar met 

deze stuatie op de hoogte geweest. 

Aithans, zonder zich te bedeoken, 

snelden hij het huis binnen. In het 

smeet hij het 

dolkmes, dat hij nog steeds ia de hand 

hield, door de opezstaande deur in bet 

caf&, waar het wapea vlak voor de 

voeten van den kastclein terechtkwam. 
Mevrouw Sengers, die op den stoep 

van haarhuis van den zomeravond zat 

te gsuieten, ontstcide hevig, toen iij 

den Griek met grhsel verwilderd ge- 

laat zich Zi 
schreeuwde nog naar boven om baar 

man te waarschuwen, diz in de buis- 

gaogportaal gekomeo, 

  

langs zach sneiler, 

VENDU-ACCEPTEN 
rallvering bi olle postkantor 

kendalaaen on agentehappan dat 

  

  

— POSTSPAARBANK—   

kameraan dn achterzijde opde tweede 
verdieping de krant zat te lezen, /”, 

De heer Sengers vertelde later, dat 

bij plotsling hevig gestommel op de 

trap hoordeen toea door de geopende 

ra.en het opgewonden gegil en gz 

roep van de buurtbewoners tot hem 

doordrone, begreep hij, dat er in afja 

huis vreemde dingen gebeurden. Hj 
begaf zich yaar de trap en zag daar 
nog juist, hoe ee: man de z0!dertrap 

Opsaelde. Even later hoorde de heer 

Sengers gestommel op zolder, waar 
een groote hoeveelheid waschgoed te 
drogen hing. Achter dit waschgoed 

stond eeo trapleerije en daarvan maakt 

de moordenaar gebruik om uit h- 

zolderraam te klimmen. Hij begaf zich 
hieroaa door de goot naar het dak van 

het paastgelegeo huis, dat momeoteel 

onbewoond is. 
Niet lang was de man echter op 

bet dak, of de polite zat hem reeds op 

de hieleo. Onmiddelltjk na den moord 
had men enkele politieagenten, die in 
deze buurt strenge surveillance uitoe- 

fenen, gealarmeerd enzij waarschuwdeo 

op hun beurt enkele collega's, zoodat 

EFFECTENBELEENINGEN 
DI da agontschappan to Batevia at 
Soerabaia, Medan «mn Makassar.   

  

  

  

RADIO LU 
Radio - Technisch - Bureau — kebiri — 

Hootfdstraat AI 

Telefoon No. 60 

  

               

  

(011 22 1 
sel 

      

NIEUWE ZEN 
LI BAN ERRES Wisselstroom 

Crosley Shelvador-koelkast. 

P.H, Armaturen, 

Het betere adres voor Service. 

  

ING: 

en 

Rimboe Radio-toestellen. 

  Staande lamp. 

Zwaar Verchroomd. -— 
— 
—— 

  

  

BOERDERIJEN .,SCHRAUWEN" 
KEDIRI | 

MULOWEG / MADJENANG 
Telefoon Ked. No. 225 

  

WATES 

PERCEEL-PAKISSADJI 

  

    

aan 

Levert versche volle melk. 

Prima kwaliteit. 

Leverancier van de groote ziekenhuizen te 

Kediri en Paree en de meeste , Doctoren 

ter plaatse, f 

Beleefd aanbevelend 

L. H, SCHRAUWEN. 

  

NEEMT NU EEN ABONNEMENT OP 

0 Kg 

De 
MODE 
REVUE 

MET EEN DUBBEL AANTAL 

   

  

   
  

RADERPATRONEN 

PRIJS PER JAAR F 7.25 
# PER JAAR F 3.75 
” PER KWARTAALF 2— 
  

N. V. Kedirische Snelpers Drukkerij. 

    

aabukintai,



Te Huur 
In de Bandarlorstraat No. Il a, 

Een groot huis Huur f 30,— 

" 's maands. 
Hoofdgebouw: Groote voor — en 

achtergalerij met 4 slampkamers. 

Bijgebouwen : Zeer ruime garage. 

Drie kamers, keuken, badkamers en 

W.c. 

Grooten tuin v6Or en achter, met 

vruchtboomen. Alles bandjirvrii. 

Te bevragen bij de 

Ked. Snelpersdrukkeri). 

bicneo zeer korten tijd een groot aan- 

tel prlitiemanoen aanwezig was. 

Wetende, met welk een gevaarlijk 

heer:chap zij te doen hadder, trokkeo 

zij hun revolvers en saelden nzar bo- 

ven langs deozelfden weg, dien de zee- 

  
  

man genomen had. Voorzichtig bega- 
ven Uz po'itiemannen zich op het dak, 

want zij begrepen, dat Gzorgidu io 

staat was, ook heo te lijf te gaar, 

lotusscheo had Georgidu zija tocht 

over de dakeo voortgezet en na 

gevaurlijke klauterpartijen trof de 

politie hem  eindelijk ineengedo- 

ken  tusscben cwee scuoorstecoen 

aan. De mao werd overmeesterd en 

men liet den Griek, die het hopelcoze 
van tegenstand irzag, door een zol- 

derraampje van het leegstaande huis 

naar beneden zakken. Langs de trap- 

pen van dit buis daalden de agenten 

vervolgems met dea Griek, die geen 

tegenstand bood, raar beneden af: 
nadat zij de voordeur geforceerd 

hadden kooden zij de straat bereiker. 

Ioimid'els was hier een auto van 
dgn G. G. D. gearriveerd, die het 
slachtoffer raar het ziekeohuis aan 

den Coolsingel vervoerde. De man 

verkeerde op dat oogenblik ecbter 

teeds in zorgwekkenden toestand. 

Georgisiu werd zwaar geboeid vaar 
bet politieposihuis aan den Lioker 

Veerdam overgebracht, waar hij aan 

cen voorloopig verboor werd onder- 

worpen, De man is daarop ter be- 
scbikking van de Justitie gesteld. 

T land. Cet. 

  

Prijsopdrijving. - 
De Raad van Ned. Indit heeft goed- 

gekeurd, dat de prijzen of vergoedingen 

onder anderen naam of in andereo 
vorm, welke ten hoogste mogen wor- 

den in rekening gebracht voor alle 

goedereo, waarvan de uitvoer ia het 

tolgebied verboden is, zoomede van 

alle dienst@n en buren van Ned, Indie, 

de daarvoor og of laatsrelijk “661 24 

Aug. '39 io rekening gebrachte prij en 

of vergoedingen niet te boven gaan, 

tenzij van dit"verbod speciale onthef- 

fing is verleeod. 

Dit verbog geldt tevens voor suiker 
en aardolieproducten. 

Daarer gegrocde vrees bestaat voor 
buitengewone opdrijving van de prij- 

zen van alle goederen over het ge- 

heele grondgebeid van Ned. Indi?, is 

aan de gouveroeurs ia de Javaansche 

vorstenlanden en de bestuur voerende 

residenten elders de algemeene mach- 

tiging verleend, om indien daartoe nood- 
zaak bestaat, over te gaan tot het in 

- bezit nemeo van bepaalde goederenof 

groepea van goederen zulks metinacht- 
neming van door den Directeur van 

Ec. Zaken te geven aanwijzingeo. 
De uitvoer van sommige goederen, 

z00als: visch, aardappelen, rijst mar- 
garine, steenkolen zeep, ijzer enz. uit 

het tolgebied vao Ned. Indit is ver- 

boden. Mede is verboden de uitvoer 

uit het tolgebied van Ned. ladig en 

het vevoer paar andere tot het tolge- 
bied behoorende gewesten of gedeelten 

van gewesten van klapperolie en co- 

pra tot het tolgebeid van Ned. Indi 

behoorende gewesteni.   
  

   Weeskamer Yendutie 
te KEDIRI (Aloon-aloonstraat) 
op 7 — 8 en 9 September 1939 
aanvang 930 ure v.m. van toko 

Heng Tihiang (failliet LAUW 

YOEK FEN) van de o.v. goederen : 

provisien ev dranken Anker-Kris 

Java— Bock—Haantjes-bier 
Invalide port — Tokayer — 

kantwerk—zeepen—bedak- 

etc. etc. te veel om te specificeeren. 

Zie verder strooibiljetteo. 
Kijkgelegenheid 1 uur voor aan- 

vang vendutie : 

Vendutie gescbiedt t/o 
notaris/vendumeester 

De Agent Weeskamer, 
met den verkoop belast. 

  

Tekoop of Tehuur 
NM 

Ruime woning en erf 
bijgebouwen en mo- 
derne garage gele- 

gen Koewak. -  - 

Ig 
Inlichtingen Bureau 

van dit Blad. 
  

  

  
  

Nieuwe zending. 
Vruchtensap, ni.: : 

Djeroek Press 

Lobi-Lobi sap 

Papaja “ 

Ananas n 

Zuurzak o. 

Belt u op No, 62 

Hoogachtend, 

TOKO 

»s MADIOEN” 
KEDIRI Telf. No. 62. 

  

  

  
  

TENG HONG TJIANG 
VENDUHOUDER — COMMISSIONNAIR 

MEUBELMAKER 

TRANSPORT — ONDERNEMING 

KEDIRI — Klentengstraat 64 — Telef. No, 107 

Voor Uw meubialir en ontwerpen 

geroutineerde toekangs en eerste kwa- 

liteit meubelhout. 

Zeer biliijk io prijs en leveriog op 

garantie. 

Woor Uw venduties gegarandeerd 

goede resultates. 

Iopakken voor alle plaatsen. 
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BEN PRACTISCH, HANDIG EN KOSTBAAR 
WERK VOOR EEN LUTTEL BEDRAG! 

DE AUTOWEGEN -ATLAS 
van JAVA, MADOERA en BALI 

1 2,78. 
in 5 kleurendruk 
op stevig ivoorcarton 
met Carionnen omslag e» linnen rug, 
op Schaal 1: 500.000 
in totaal 9 aansluitende kaarten compleet bijgewerkt, en 
Wwaarin opgenomen: 

alle berijdbare wegen 
Kilometerafstanden van plaats tot plaats 
Hoold-Afstandstabel vocr grootere afstanden 
Bergen en plaatsen met hoogte-cijfers 

Spoorwegen, Vliegvelden, Ondernemings - fabrieken 
Pasanggrahans en vele aanwijzingen voor toerisme. 
Verkrijgbaar bij de Ked, Snelpers. 
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EL COMERCI 

100 regent het nabe- 
stellingen, iederen dag 
El Comercio is een Sch 
Grooter succes werd nimmer t 
geboekt. Wie &&nmaal El C 

masaten RL 
TTELEGRAM —— 

LEGRAM — 
— MESTUIGTE     

  

        

  

Menur caka
r en Tetero0 

esa roer 

-1ENDT OMGAAND - 

| 
ager! 

  

heeft gerookt, blijft biji: zuiver hand- 

werk volgens handinslag methode. 

EL COMERCIO 
Nieuw Fabrikaat! 

ipeaten: N.V. Mandel My. Giintzel & Sehumacher”" 

MA Ea M 

N. V. KEDIRISCHE SNELPERSDRUKKERIJ 

»van 6 tot 10 cent". 

    

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 

en tegen scherp corcurreerende, dus 
beneden Soerabaiaprijzen, 

te leveren. 

9 GEWELDIG IN TREK 

n
a
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2D DA AP 

De optische afdeeling 
akkundige 

leiding. Moderne monturen. 
staat onder vi 

| Zeiss- en crookesglazen. 

. RESIDENTIE - APOTHEEK 
TELF. No. 52 

BRILLEN   

   

  

PROTESTANTSCHE KERK 
Hollandsche Kerkdienisten, 

10 Sept. '39 - Blitar 9 vuur v.o. 

T.-Agoeng 5 , 0.m. 

17 Sept. "39 Kediri 9 uur v.m. 

Paree 6. ..m. 

24 Sept. '39 Ngandjoek 9 uur v.m. 

Blitar 6, na. 

1 Oct. '39 Kediri 9 uur v.». 

Djombang 7 ,, n.m, 

an 

Maleische Kerkdienst. 

J. W. Rumbajan. 

10 Sept. '39. 
Kediri 9 uut vm. 
Kertcsono 4 u.n.m. Doop 

17 Sept. "39. 

Madioen 9 uur v.m. 
Ngawi 4 uur nm. 

24 Sept. '39. 
Trenggalek 8.30 uur v.m. 

T.-Agoeng 4 uur om. 

  

OOST - JAVAANSCHE KERK 

lederen Zondag 

dienst 9 u. v.m. 

Te Kediri (Baloewertistraat) 

Blitar, Toeloengagoeng, 

Ngandjoek, Paree, 

  

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Fandag. 

te Kediri le H. Mis 6 uur v. m. 
2e H. Mis 7.30 uur v. m 
Lof 5.30 uur o. m. 
6 uur v. m. Stille H. Mis 

7.30 uur v. m.  Hoogmis. 
5,30 uur a.m. Lof 

(Kruisweg)I 
Onderricht Kath. Javanen 6 uur n.w. 

  

te Witar 

PETROMAX COMFOREN. 
Wij ontpakten zoojulst 

De Nieuwe 

Modellen 1939 
en noodigen U uit tot een be- 

zichtiging dezer 

  

Schitterendo en Practische 

Petromax Comforen. 

Verkrijgbaar bij : 

Toko Wed. 

Tan Bing Wie 
Klentengstraat No. 90, 

KEDIRI, Tel. No. 149. 

      

  

  

Hout snijwerk. 
Wij hebben een 

keurcollectie 
Japara's houtsnijwerk ontvan- 

gen zooals: 

Presenteerbladen, 

Poederdoozen, 

Sigarettekokers 

Inktkokers 

Broodplanken enz.enz. 

Wij raden U aan om gauw 

Uw keuze te doen, aangezien 

alles grif weggaat. 

Beleefd aanbevelend, 
TOKO 

»SOEN” 
Aloon - Aloonstraat Teif. 63 

KEDIRI. 

  

       



   Telegrammen overg. uit de Ind. Courant. 

ENGELAND IN 00RLOG MET 
DUITSCHLAND, 

  

Frankrijk schaart zich aan Engelands zijde. 

  

  

OORLOGSKABINET TE LONDEN GEVORMD 

  

De berichten uit Europa wijzeo er Op, dat de situatie zich sael ootwikkelr. 
Eogeland beschouwt zich in oorlog met Duitschland, nadat het antwoord 

van Duitscbland te laat was binnengekomen. Bovendien verwerpt Duitschland 
de Britsche en Franschbe eischen. 

Fraokrijk heeft officieel te Berlija verklaard, dat het genoodzaakt is zijn 
verplichtingen jegens Polen na te komen, zoodat het zich ook met Duitschland 
in oorlog acht. 

Canada en Austral:8 hebben bekeod gemaakt, Engeland te zullen steunen. 
Volgens berichten van bet gevechtsterrein in Polen hebben de Duitschers 

mosterdgas gebruikt. 

In Engeland is een oorlogskabinet gevormd, waarin Winston Churchill 
minister van marine geworden is. 

DE KONING SPEEKT. 

Tot zijn volk in de geheele 

wereld. 

Londen, 3 September. D2 Koning 

van Engeland heeft zich heden 5 uur 

G. M.T. met een radiotoespraak tot 

zija volkeren gericht. 

Hij zeide daarin o.a., dat steeds op- 

Dieuw was getracht om terzake van de 

geschillen met her, die thans Engelands 
vijaoden zija, een oplossing te vinden. 

Dit is echter vergeefs geweest. De strijd, 

welke thans aanvangrt, zal zijo voor het 

behoud en bet herstel van de rechts- 

De principes, 

waarop deze orde berust, het respec- 

orde in deze wereld.   

teeren van bestaande verdragen, mogen 

niet langer worden voorbijgezien. 

De Koning deed tenslotte een beroep 

op zija volkeren in alle deelen der 

were!d, om te steusen op elkaar en 

vereenigd te zijo. De taak, waarvoor 

Engeland thans staat, zal zeer zwaar 

blijkeo. De oorlog wordt niet langer 

slechts tot het siagveld beperkt, en 

daarom zal het noodig zijn, dat een 

ieder zich welbewust is van zijn taak, 

welke niet alleen de eigen belangenen 

veiligheid, maar ook die van anderen 
dient. 

»Moge God ons helpen"', aldus dim, 

digde Engelaads Koning, moge bij u 

allen zegenen.” 

  

ENGELAND EN FRANKRUK IN OORLOG 
MET DUNSCHLANO. 
  

Radiorede van Premier Chamberlain tot 
het Britsche volk.- ,,De strijd zal gaan 
tegen bruut geweld, kwade trouw, on- 
recht, onderdrukking en vervolgingen”, 
Het Britsche Rijk zal strijden, tot het 

nationaal-socialisme vernietigd is, 
  

Duitschland verwerpt de ultimatums der beide landen. 
  

Londen, 3 S:ptember (Areta.Reuter). In zijo radiotoespraak tot het Britsche 
Volk zeide de Britsche Premier: ,lk spreek tot 

Downingstreet 10. 

Uu vaouit de Kabibetszaal in 

Hedenochtsnd overbandigde de Britsche ambassadeur te Berlijn aan de 
Duitsche regeering de laatste nota, waarin wordt verklaard, dat tenzij wij voor 
1 uur van baar zouden vernemer, dat zei bereid is oomiddelijk haar trozpen 
uit Polen terug te trekken, de staat van oorlog tusschen ons z0u bestaan. 

Ik moet u thans mededeele:, dat zulke mededeelingen niet zijn ontvanger, 
zoodat dit land thans ia oorlog is met Duitschland. 

Gij kunt begrijper, welke zware slag dit voor mij is, dat mija 1 nge strijd 
om den vrede te verzek-ren heeft gefaa!d". 

Toch kan ik niet gelooven, dat ik 
iets anders had kunnen doen, dat meer 
succes zou hebben gehad. Tot bet al- 

lerlaatste momeut zou het volkomen 

mogelijk zijn gewcest, cen vreedzamen 
en ervolle regeling tusschen Polen en 

Duitschland tot stand te brengen, doch 

Hitler heeft dit niet gewild. 

Hij had blijkbaar besioter, Polen 
aan te vallen, wat er ook mocht ge- 

beuren, en ofschoon hij thans verklaart, 
dat hij redelijke voorstellen heeft ge- 
daan, welke door Polen werden ver 

worpen, is zulks niet waar. 

Deze voorstellen zija nooit aan Po- 

len en aan ons getoond en hoewel zij 

Donderdagavond via den Duitschen 
radio-omroep werden bekendgemaakt, 
heeft Hitler den commertaar daarop 

Dict afgewacht, doch hij gelastte zija 

troepen de Poolsche grens te over- 

scbrijdeo.   

Zijo optreden toont overtuigend aan, 
dat er geen kans is te verwachten, dat 
deze man ooit zijo voornemen zal op- 
geven om geweld te gebruiken, teneinde 
zijn wil door te zetten en bij kan al- 
leen door geweld hiervan worden af- 
gebracht. 

Wj eo Frankrijk gaao beden, ter 

naleving van onze verplichtingen Polen, 
dat zich 100 moedig -verzet tegeo de- 

zen vreeselijken en onuitgelokten ada- 

val op zijo volk, helpen enwij hebben 

eeo zuiver geweten, wij hebben a!les 

gedaan, wat welk land ook kon doen 

om den vrede veilig te stellen, doch 
de situatie, waarin geen enkel woord, 

door den Duitscher heerscher gegeven, 
kan worden vertrouwden waarin geen 

iaod of volk zich veilig kan gevoelen, 

is onduldbaar geworden en thans heb- 

ben wij besloten, er een einde “gan te 

maken. 

  

| Ik-weet,- dat gif iilen de « torgewe- 
zeo rol met kalmte ea moed zult ves- 
vullen, 

Op cen oogenbilik ais dit zijo de 
stewoverzekeriageo, welke vanbet Rijk 
wetden .abtvangen, bronoed van de 

grootste bemoediging voor ons. 
Nadat ik de rede heb betindigd, 

zulleo eenige gedetailleerde bekend: 
makingen worden gedaan vamens de 
regeering. Dere vragen uw grootste 
@andacht, 

De regeering heeft p'annen opge- 
maakt, welke het mogelijk zullen ma- 
ken, bet werk van bet volk in de da- 
yen van spauning, welke voor ons 

liggen, voort te zetten, 

Deze plannen behoeven uw hulp. 

G. zult uw taak moeten doen bij de 
weermacht of als vrijwilliger 
afdeeling der civiele defensie. 

Zoo ja, dan zult giju melden over- 

tenkomstig de 'instructies, welke gij 
zu'!t ontvangeo. Gij wordt mogelijk 
betrokken bij arbeid, welke onontbeer- 

Iyk is voor de voering van oorlog, 
voor levensonderhoud, arbeid in fabrie- 

ken, transport-of openbare nutsbedrij- 

ven of voor de levering van allerlei 

levensbehoeften, 

Zoo ja, dan ishet van vitaal belang, 

dat gij uw werkzaambeden zult voort- 

zetten, 
Moge God u zegenen en moge Hii 

het recht beschermen, want bet zullen 

kwade dingea zijn, waartegen wij zul- 

len hebben te strijder: bruut geweld, 
kwade trouw, onrecht, ooderdrukkiong 

en vervolgingen. 

Ik beo er zeker van, dat hiertegen- 

over bet recht zal zegevieren.“ 

Kort padat de Premier zija radio- 

rede had gehouden, loeiden de sirenes 

boven Londen voor bet eerste lucht- 
alarm en onmiddelijk bad een suelle, 

doch ordelijke evacuatie plaats van 

personen uit de gebouwea naar de 

schuilplaatsen in de kelders, 

Toeo bet perlement te 12 uur bij- 

cenkwam, weerklonken de sirenesigna- 

alles veilig! 

io een 

len: 

In het Lagerhuis. 

Londen, 3 September (Aneta Reuter). 

Toen in het Lagerbus de Premier 

opstond om den staat van oorlog met 
Duirschland te verklaren, werd hij met 

luid gejuicb bergroet. 

Cbamberlain zeide. ,,Toen ik giste- 

ren tot u sprak, was ik mij 

dat in sommige deelen van het Huis- 

twijfel 'bestond Of verbijstering ten 

aanzien van de vraag, of er aarzeling 

bestord bij de regeering. 
Wanoeer ik in dezelfde positie ware 

bewust, 

geweest als heden en niet over alle 

inlich:ingea zou bebben beschikt, zou 

ik mogelijk betzelfde hebben gevoeld. 

Wij waren gisteren den gebeelen dag 

io contact met de Frarsche regeering 

en gevoelden, dat de verrcherpt: actie 

van de Duitschers jegens Polen geen 

verder uitstel toestond 

houding duidelijk moesten maken. 

Ia verbard hiermede besloteo wij 

Henderson instructies te zendeo, welke 

hedenmorgen 9 uur aan Von Ribben- 

trop moesten worden overbandigd en 

welke luidden: 

nSir, in de mededeeling, welke ik 

de ecer had u 1 dezer te .doen, stelde 

iku io kenvis met de instructies aan 

'Zijoer Majesteit's minister 

tenlandsche zaken, dat, tenzij de Duit- 

sche regeering bevredigende verzeke- 

ringen zou geven, dat de Duitsche 
regeering elke agressieve actie tegen 

Polen zou staken en bereid was haar 

troepen onmiddellijk uit Poolsch gebied 

terug te trekken, de Britsche regeering 

z0nder aarzeling baar verp'ichtingen 

tegenover Polen zou nakomen. 

Ofschoon deze mededeeling “meer 

dan 24 uur geledeo -werd .gedaan, 

werd geen @ntwoord ontvangeo. 

De Duitsche aanvallen op Polen 

worden voortgezet en zijn in intensi- 

teit toegeromeo. 
Ik moet u daarom mededeelen, dat, 

tenzij oiet later dan 11 uur GMT. 

beden, 3 September, -bevredigende 

“Verzekeringen van“bedoelde strekking 

Zija ontvangen door Zijoer Majesteit's 

regeering van de Duitsche regeering 

vanaf dat tijdstip de staat van ooriog 

en wij onze 

van bui- 

(   
  

  
  

den”, 
D: verlangde verzekering werd niet 

@p-het vastgestelde tijdstip.ontvangen, 

zoodat dit land thans in oorlog is met 

Duitschland. 

Ik ben io staat bet Huis mede te 
deelen, dat volgeos tusschen de Brit- 

sche en Fransche regeeringen getrof- 
fen regelingen de Fransche ambassa- 
deur te Berlija op dit moment een 

soortgelijke demarche doet, waarbij 

Eveneeo een tijdlimiet is gesteld. 

Het Huis is thans in kennis gesteld 
met onze plaonen en, zooals 

gezegd: . Wij zija gereed". 
reeds 

  

zal bertaaa tusithen enze 'beide ia, $ "Het ts era droeve “dag “voor Gus - t 
allen, doch voor niemand droever dan, 
voor mij. Alles, waarvoor ik heb ge- 
werkt, waarop ik beb gehoopt en 
waarin ik heb geloofd tijdens mija 

Opeobaar lever, is ineengestort. 

Het eenige, dat voor mij is over- 

geb'even, is alle krachtep, waarover 
ik beschik, te wijden aan de overwin. 

ning. Ik kao giet zeggeo, welke rol 

mij zal zija toebedeeld, doch ik 
vertrouw, dat ik (moge leven en den 
dag moge zien, dat het nationaal- 

socialisme zal zija vernietigd (Luide 

toejuichingen) ea een vernieuwd en 

bevrijd Europa zal zija gevestigd. 
  

Nieuws van het oorlogsterrein. 

De Duitsche luchtmacht gaat voort 

met haar bombardementen, waarbij vols 

gens berichten ook mosterdgas 

gebruikt .ou zijn. 
  

BOMMEM OP KINDERTEHUIS. 

Parijs, 3 Szpt. (Aneta Havas.). Een 

Communigue vao de Poolsche ambas- 

sade verklaart : De Duitsche regeering 

lier in deo macht van 1 op 2 Septem- 
ber, door tusscheokomst van de Ne. 

derlandscbe legatie te 'Warschau, een 

voorstel overbandigen, tot beperking 

yan de luchtbombardementen tot mi- 
litaire opjectiever, welk voorstel de 

Poolsche regeering sanvaardde. 

Osdanks dit voorstel ondernam de 
Duitsche luchtmacht op 2 September 

op 24 Poolsche dorpen, 

waarvan verschillende vele malen 

werden gebombardeerd. 

Te Torun werden bommen gewor- 
pes op een kindertebuis. Vele dorpen 

en gebucbten, en zelfs alleenstaande 

boerderijen, werden gebombardeerd. 

Het aantal gevallen slacbtoffers in 

twee dagen beloopt 1500, van wie 

meer dan de helft vrouwen en kinde- 
ren zija. 

Het Poolsche Lourdes 
Chowa staao in vlammeo. 

aanvallen 

ea Czesto- 

37 Duitsche toestellen vernield. 

Parijs, 3 September (Aoeta-Havas). 

Volgens 'een commuvigut van de 

Poolsche ambassade deeltde Poolscbe 

generale staf mede, dat de Duitsche 

luchtmacht Zaterdag de actie over 
het geheele gzbied van Polea voort- 

zette. 

Is twee dagen tijds verloreo de 

Duitscbers en 'Polen resp. 37 en 12 

toestellen. 

Bij de grond-operaties duurt de 

Duitsche druk aan het Podbale - froat 
en in Silezi& voort, eveoals 
richtirg van Czetstochowa. Er werden 
tot dusver 100 Duitsche tanks ver- 

nield. 

Aan het front in Pommeren en 

Oost- Pruisea duren de gevechten | 

voort, 

Te Danzig houden de Poles te 

Westerplatte stand, 

Proclamatie van Hitler. 

Berlin, 3 Sept. (Aoeta Reuter). In 
cen proclamatie tot 

leger doet Hlitter een “beroep “op de 

soktaten “0m “de yrenzen “van -bet -Rijk 

als een muur van stasi “ea djzer tegen 

€lken aanval 'te verdedigen. 

'Wamoeer zij hwo pkeht doen, zal de 

slag to bet Oosteo 'biseen 

maaoden met succes kwanen worilen 

“bestndigd. 

,De.proclamatie besluit:.yIk ga met 

Vertrouwen in Uu naar Abet leger in het 

Oosten”. 

in 'de proclamatie spoort-de Fiihrer 

het Duitsche volk aan, segenstand te 

-bieden aan de Britsche omsingelings- 

POlitiek, die -sangevangen is op'het 

'oogesblik, datreenwregdzame herzie- 

ning van het verdrag van Versailles 

scheen te zullen siagen. 

enkele 

in de | 

het Westelijk 

  

Het leger --200 verk!aarue Hitler - 

mOzt 200 snel mogelijk Po'er, dat de 

voornaamste schakel is in de Britsche 

Omsingelingspolitiek, verslaan. 

Hij voegde bier aan toe, dat 
de West-wall gedurende dezen tijd 

Duitschlaod tegen Eogeland en Fran- 

krijk zal verdedigeo. . 

De Fubrer zelf, in de kwaliteit van 

oud-frontsoldaat, vertrekt heden naar 

bet front. “ 

Tot de soldaten van het West-leger 

verklaarde Hitler, dat de Britsche 

regeering beden besloot, den, staat 

van oorlog te proclameeren. 

Hij beschuldigde Engelaod er van, 

de Poolsche aanvallen op de Duitsche 

veiligheid te hebben gedekt. 

Het pact met Sovjet-Rusland — z00 

verklaarde bij — geeft eea waarborg 

voof cen vreedzaam bondgenootschap 

met dezen grooten staat. 

»Wanneer gij uw plicht doet, zal 

iv her Oosten de strijd binnen eokele 

weken gebiodigd zijoen ial de geheele 

macht van 90 millicen mao achter u 

ataan”. 

“. Gebruiken de Duitschers 

mosterdgas? 

Warscbau, 3 Sept. (Avceta Havas) 

Hevige gevechteo zijo gaande op de 

Oost-Pruisische en Silezische slagvel- 

der, vooralin bet district Czestochowa. 

Officieei wordt bekend gemaakt, dat 

de Duitscbers io het district Skarzys- 

kodi bailonnetjes gevuld riet mosterd- 

(| gas vitwierpen, die vele siachtoffers 

maakten oader de kicderen, die deze 

ballonnetjes opraapten. 

In voorraad — 
kinderboeken 

en 

Modebladen 

N.N. Ked. Sneipersirukkerij 
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OLYMPIA 
Schrijfmachines .blijven tochal- 

tijd aan de spits. 'Deze wereld- 

beroemde Duitscire machines kunt 

U tegen bijzondere afbetalings- 

Gonditie te Kediri, ALLEEN 
krijgen bij de g 

N.V. Ked. Snelpers 
Drukkeril 
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