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Verkiezing Gemeenteraadslid. 

Morgen zal het Stemkantoor aibier 

om 9 uur des morgens in het Gemeente- 

kantoor een openbare vergadering 

houden ter handbaving van de candi. 

daten, welke voorgedragen zijn op de 

6 den Sept.— jl. ter vervulling van een 

vacature in den Gem. Raad. ontstaan 

door het vertrek van den Heer: 

R. Arismoenandar, 
Er werden 2 candidaten voorgedra- 

gen 1 door de Parindra met de can- 
didaat M. Soenarto, en 1 door de 

P.LK. met des Heer: R.S. Poespo- 

wardojo. 

.Indien beide candidaten aan de 

eischen voldoen, zal de stemmirg op 

dea 27 sten Sept. '39 des avonds 
worden gehouden. 

Begrootingswijziging 

goedgekeurd. 

De door de Stadsgemeent-raad in 

zija verg»dering van 27 Juni j.l. vast- 

gestelde 3de begrootingswijziging 1939 

is door het Coli. van G:dep. van den 

Prov. Raad van Oost-Java bij besluit 

dd. 9 Sept. 39 no. T. 13/8/21 goed- 

gekeurd, . 

  

Gemeente - ontvangsten. 

Over Januari t/m Juli 1939 heeft de 

G:meente Rediri aan gewone diensten 

con bedrag van £. 108.569,05 ontvao- 
gen, en aan buitengewone dierst 

f. 3.639,84, en over bet dienstjaar 1938 

f.1.0227,08 alles te samer?tot eeo tofaal 

bedrag van f. 122.435,97. 

Over Augustus bedrag de opbrengst 

van gewone dienst f, 10.230,38 en van 

buitengewone dienst f. 408,91, tesamen 

£ 10.639,29.— 

Burgelijke stard van de Stads- 

gemeente van Kediri voor de 

maard Augustus 1939. 

Nieuw @angekemen personen : 

H.J. van Di, ag Isa Muntok NOL.I. 
F.AJ. Prinseh Malang 

W.P.A. Robiosos — Bendosar- 
Ti. agoeng 

E. Meek Utrecht Nedi. 
J.W. van Veorooy Ho'land 

P.G. Alexander Cheribon Java 
E.N. Grippeling Den Haag 

G.M. Jochems Malang 
T.J, Venema Bandoeng 
Fc. Damwyk Tjepoe 
H.W. Cbr. van Bost Djember 
H. Hekket Soerabaja 
Mevr. E.LJ. Tydeman Voorburg Holl. 

P.W. Sch6nberr » Soerabaja 

S. Gan Madioen 

LH. Heil Soerabaja 
E.E. Persija Sidoardjo 
V. Schotder Madioen 

Zr. J. Grooten Soerabaja 

W.J. Rijksen Malang 

L. Bontier Wetevreden 

B.j.P. Schreefel Semarang 

Vertrokken personen: , 

H. Krastel Madioen 

Th. M ithijssen Bandoeng 
Mej. Ch.C. de Blouwe Temanggoeng   

    

VERSCHUNT 

DINSDAG EN VNIJDAA 

AGENTEN 

  

IN HOLLAND 
PUBLICITEITSKANTOOR ,GLOBE" 
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4m 
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I plaatsen 1 0.15 per regel. 
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VRIJDAG 15 SEPTEMBER 1939 

Prijsopdrijving. 

Door de politie werd proces- verbaal 

Opgemaakt tegen de Chineesche toko- 

bouders P. K. en S. Th. K. beide in 

de Aloon-aloonstraat terzake prijsop- 

drijving. 

Berstgenoemde werd heden door 

den Lardrechter veroordeeid tot 

f25,— boete zubs. 25 dagen hechtenis, 

terwiji S. Th. K. werd vrijgesproken 

wegens gebrek aan vo'doende bewijs. 

Vergadering van Chin. 
handelaars. 

Op Woensdagavond j.l. had een 

vergadering van Chir. handelaars plaats 

onder leiding van den Heer Djie Ting 

Hian, ter bespreking van de prijsop- 

drijving. Da Wedoro en de Ass. We- 
dono kotta waren ook aanwezig. 

Ben van de' heeren zei, dat bij 
goederen moet opzij zetten en viet kan 

verkoopen, daar zija vaste klanten 
voorgaan, en bij geen warea meer, 

althans zeer weinig van de importeus 
kan krijgen. 

De Wedono deed de vraag, waar- 

om bij zoo'a importeur niet heeft aan. 
gzklaagd, op wiens vraag spreker ant- 

woordde, dat hij bang was dan niets 

meer vaa de importeur te zullen krijgeo, 

wat zijn zaak natuurlijk zal schaden. 

Op voorstel van den Heer Tan 

Khoen Liong werd de oude Hwa 

Siang Tjong Hwee in het leven ge- 

roepen, een lichaam, om de belangen 

van de handelaars te bebartigeo. 

Als bestuursleden werden g:kozen 
da heeren : 

Kho King Siok als adviseur, 

Djie Ting Hian als voorzitter 

Kwa Swie Bing en Tjios Tj ong 

Tjbwee als vice-voorzitters 

Liem Sing Twan als penoingmeester 

Lie Tjiauw Sim als vc. penningmees- 

ter en nog andere heeren als com- 

misgarissen. 

Een betaalde secretaris kon nog niet 

worden gekozen. 

RICHE THEATER. 

Offreert voor Donderdag 14 

t/m Zaterdag 16 Sept. '39 

Wanner Bros 

PAPA CADET" 
(Brotker Rar) 

met in de boofdrollen Wayne Morris 

— Priscilla Lane e.a. bekende stars. 

Een aaneenschakeling van malle ge- 

gevailen aan een militaire school, die 

Uw lachspieren doorloopend io bewe- 
ging zullen houden. 

»Brother Rat'"',” (zooals de cadetten 

van het Virginia Military Iostitute 

genoemd worden) vrienden door dik 

en dun, die de dolste dingen uithalen 

oervroolijke comedie 

Om een vriend te helpen. 

MAXIM THEATER, 

Offreert voor Vrijdag 15 

t/m Zondag 17 Sept. '39 
OVER THE WALL” 

(Acbter Gevangenismuren) 
Het immeos aangrijpeod verhaal 

van een onschuldig voor moord ver- 

oordeelde, die in heftig verzet komt 
tegen de justitieele onrechtvaardiyheid 

gevangenis-regime... een 

»onverbeterlijke” die zijn kans van 

€€a cp 1000.000 waagt voor zijn vrij- 

heid en voor bet schoonwisschen van 
zijo naam! 

100 inwendige geheimen der groote 

gevangenissen flitsen op het doek | 

en tegen bet   

Verbijsterend, adembenemend, ijzing- 
wekkend... als eea vermetele gevange- 
ne een wanhopige race begint tegen 
verblindende z0eklichten en machine - 
geweer-vuur.., de kaosen, de Vrijheid 

of d: Dood... en het laatste is waar- 
schijalijker 1! ! 

Hedennacht.. 

veroordeelde zijn leven als inzet plaat- 

sen in eea krankzinnige poginvg om 

te ontvluchten—voor zija vrijheid— 

voor ziju liefde—voor het bewijzen 

van zijo onschuld! Zee zija dol avon- 

taur in ,Over The Wall" het 

opzienbarend gevangenis-drama | 

Verb'uffend drama over wanhopige 
mannen, gevaarlijke vrouwen, een 

misdadiger met cen betooverende stem, 
en een vechtenden priester die geen 

gangsters vreest ! 

zal ceen vermetele 

Politie nieuws 

Tegen S., wonende te Kampoengda- 

lem werd P. V. opgemaakt terzake 

lichte mishandeling van M., wonende 

te Kampoengdalem. 

  

Een Profetie. 
Wat Habakuk 4000 jaar geleden 

vVoorspelde. 

De Bijbel laat den Profeet Habakuk 

aldus spreken : 

Heere, hoe lang Pan ik en Gu 

boort niet, boe lang roep ik tot UI: 
G:weld! ea Gij verlost niet? 

Waarom laat Gij mij ongerechtig- 
heid zien, een aaoschouwt de kwel- 

ling? Want verwoesting en geweid is 
tegenover mij ea daar is twist en men 

neemt gekijf op. 

Daarom wordt de wet nagelaten,en 
bet recht komt nimmermeer voort: 

want de goddelooze omringt de recht- 

vaardige, daarom komt het recht ver- 
draaid voort. 

Ziet onder de heidenen en aan- 
schouw, en verwondert u verwondert 

U: want ik werk ceo werk ia ulieder 

dageo, hetwelk gij niet grlooven zult 

als bet verteld zal worden, 

Waot zie, Ik verwek de Chaldzetn 
een bitter en snei volk, trekkende door 

de breedten der aarde, om erfelijk te 

bezitten woningen die de zijoe niet 

zijo. 

Schrikkelijk en vreese!ijk 

vej zija recbt en zijae hoogbeid gaat 

van hemzelven uir. 

Want zijae paardeno zijo lichter dan 

de luipaarden. en zij zien scherper dan 

de avondwolven en Zijne ruiters zullen 
van vere komeo, zij zuil-a vliegen als 

een arend, zich spoedende om te eten. 

is hetzel- 

Het zal gebeeliijk tot geweld komen : 

wat zij ioslorpen zulleo met huaove 

mangezichten, zulleo zf brengen oaar 

het Oosten: eo bet zal de gevangenen 

verzamelen als zand. 

Ea hij zal de kovingeo beschimpen, 

en de priasen zullen hem eene bela- 

Ching zijo, bij zal alle vesting belachen, 

want bij zal stof vergaderen, en bij 

zal ze innemen. 

Dan zal hij den geest veranderen, en 
bij zal doortrekken, en zich scbuldig 

maken, houdende deze kracht 
voor zijnen God. 

Zijt Gij oiet van ouds af de Heere, 

mijo God, mijn Heilige? Wyj zulleo 
niet sterven: o Hzere! tot een oordeel 

hebt Gij hem gesteld, en o Rots! om 

te straffeu hebt Gij hem gegrondvest. 

Gij zijt te reio vao oogen dan dat 
Gij het kwade zoudt zien, en de kwel- 

zijve   

Abonnements 

LOSSE ADVERTENTIEN BIJ VOORUITBETALING. 

advertentie gereduceerd tarief. 

22e Jaarrang 

ling kuot Gi niet aanschouwen: waar- | zullen bewegen? en zult gij hun niet 
Om zoudt Gij aanschouwen die trou- 

welooslijk handeleno? Waarom zoudt 

zwijgeo, als de goddelooze dien ver- 

slindt die recbtvaardiger is dan hij ? 
- 

Toen antwoordde de Heere en zei- 
de: Schrijft het gezicht en stel hec 

duidelijk op tafelen opdat daarin leze 
wie voorbijloopt. 

Want het gezicht zal nog tot eenen 
bestemden tijd zijn dan zal Hy het 

op het einde voortbrengen en niet 

liegen: 200 Hij vertoeft, verbeid Hm, 
want Hj zal gewisselijk komeo, Hij 
zal niet achterblijveo. 

Tie zijoe ziel verheft zich, zij is viet 

recht in hem, maar de rechtvaardige 

zal door zija geloof leven. 

Eo ook dewiji bij trouwelooslijk 

handeti bij den wijn eeo trotsch man 

is, en ia zijce woniag niet blijfts die 

zijve ziel wijd opendoet als het graf, 

en gelijk de dood is diz pietzat wordt, 

en tot zich verzamelt alle de heidenen 

en vergadert tot zich alle volken: 

Zouden dan biet alle dezen van hem 
een spreekwoord opheffen, en een uit- 

legging der raadselen van hem? En 

men zal zeggen: Wee dien die ver- 

meerdert hetgeen het zijne niet is (hoe 

lang?) en dien die op zich laadt dik 

sliik. 

Zuilen niet onvoorziens opstaan die 

u bijten zullen, en ontwaken die u   

tot plundering worden ? 
Omdat gij vele heideven 

hebt, zo zullen alle Overgeblevene 
volkeren u bercoven, om het bloed 
der menschen, en het geweld aan het 

beroofd 

land, de stad en alie hare inwovers. 
Wee dien die met kwade gierigheid 

begeert voor zijo huis, opdat bj in de 
hoogte zije nest stelle, om bevrijd te 
zijo uit de hand des kwaads, 

Gij bebt schaamte beraadslaagd voor 
uw huis: 

  

uitroerende vele vo'keren, 

200 hebt gij gezondgd tegen uwe ziel, 
Want de steen uit den muur roept, 

en de balk uit hout antwoordt dien, 
Wee dien die de stad met bloed 

bouwc en die de sad met onrecht 
bevestigt. 

  

N. V. 

aan aa 

IN VOORRAAD 
Ruime keuze — 

— Visitekaartjes 

voor de halve prijs. 

KED. SNELPERS DRUKK 

ALOON-ALOONSTRAAT 

Telf. No. 83. 

  

»LYRA" 
Radio Goldbergs 

Kediri-Tel. 70 

Het 

oudste 

en 

beste 

Radio adres 
in 

de 

Residentie Kediri 

1001 Service. 
VENDU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS. 
J.G.W. DEKKERS — KEDIRI — Teletoon 250. 
  

Zaterdag 23 September 1939 ten huize van den We'/Edelen Her 
J-D.L. van Waardenburg Bandar Lor Ila Kediti van meubilair enz, 
Donderdag, 28 September 1939 Vendutie ten huire van den 
We'Ede G. Heer J.O. vd. Graaff. Aaministrateur s.f, Poerwoasrie. 

Vrijdag, 29 September 1939 Vendutiz ten buize van den WelEd. 
Hzer J. Compaan, Adj. Chef. Expl. K.S.M. Paree. 

Zaterdag, 30 September 1939, Vendutie ten buize van den We Ed: 
H-er. D.L.A. Hilverdink. Directeur. Gevangeniswezeo, Semampir 46 
Kediri. 

  

s
a
 

   



      

      

    

Nog Heden en Morgenavond 
Warrer Bros oervroolijke Comedie-filmschlager 

Brother Rat" (Papa Cadet) 
met WAYNE MORRIS — PRISCILLA LANE ea. beroemde sterren. 
Een aaneeoschakeling van malle gevallen aan een militaire school, die Uw lacbspieren doorloopend in bewe- 

Ben film die U anderhalf uur zeer aenoealijk zal bezighouden. aing zullen houden. 
vitbundige vroolijkbeid . . . 

ATTENTIE! Zaterdagmiddag 
Zondag 17 Sep. 

“De Witte Duivei" Ufa overweldigende filmschiager 

Maandag 18 SeP. 

onbedaarlijke lachsalvo's. 

     

En film met medewerking van het wereldberoemde 

Slechts voor 1 

RICHE ThEATER — 

  

Mist dit onder gcen voorwaarde. 
  

  

Dolle situaties . ... 

  

A VOORSTELLING 
avond. 

DON 
Komt dit zien! 

avond., 
Groot Dubbel progr.--CHIN. OORLOGSFILM en een COMEDIE DRAMA 

iets aparts... Komt en Ziet deze Tiongkok films. Vauwege de enorme lengte van 
deze 2 films, wordt stipt 7 u.o.m. en 9 u. 45 n.m, aangevangen. 
  

  

MAXIM THEATER 

  

  

adembenemend.... 

Attentie ! 

fjzingwekkend ! 
Zaterdagmiddag 430 u. ( 
Zondagmorgen 
Zondagmiddag 430 u. 

Heden t/m Zondagavond 
Warner Bros overweldigende Super-Actie 

.Over the Wall,, (Acbter gevangenismureo) 
met DICK FORAN — JOHN LITLE — JUNE TRAVIS ea. stars 
Een opziesbarende film, die U aangrijpt eo ijskoud maakt van opwinding. Het aangrijpend verhaal van een 
oaschuldig voor moord veroordeelde, die in heftig verzet komt tegen de onrechtvaardigheid. Verbijsterend ,.. 

Verzuimt niet 

10. u. 

"Over the Wall" 

| Matinee. 

te komeo zier, 

  

Scoufs fo the res ig Universal meest sensationeele film pgi Oo Gue 
met JACKIE COOPER e.a. bekende stars. 

adembencmerde film, die U anderbaif uur achtereeo geboeid houdt. 
Actlesa tar 

  

dienstplicht. 
  

Een door de Regeering toege- 

jucht standpeut. 

»Aneta” ontving de volgende of- 

ficieele mededeeling : 

De Irdische Orderoemersbond en 

het Algemeen Landbouwsyodicaat heb- 

ben vwrijwillige regelingen getroffen 
voor bet in dienst houden en de sala- 

rieering van werknemers, die hun 

militairen dienstplicht vervulleo, in 

denzelfden geest ais de bestaande re- 

geling voor landsdienaren. 

Personen, die 

bun millitairen dinstplicht worden op- 

gsroepen, zullen niet ontslagen worden 

ter vervulliig van 

en die personen :ullen hun volle loon 

behouden, voorzoover zij gebuwd zijr, 

terwijl ongehuwden cen bedrag zullen 
ontvangen varicerende (in verband met 

kostwinnerschap) tusschen de belft 

van bet loon en bet volle loop. 

De regeeriry juicht het toe, dat de 

werkgeversorganisatie's dez» gedrapslijn 

hebben aangenomen, Zij meent er op 

te mogen rekenen, dat niet alleen de 

eden dier organisatie's, maar eveneens 

andere werkgevers. nist werknemers 

hun militairen 
dienstplicbt zijn of zullen worden op- 

zich 

zullen houden. 

voor vervulling van 

geroepen, aan deze richtlijnen 

Ind, Crt. 

    

Kiesrecht - vlugschrift. 
»Naar een betere werking van het 

Pp 

cen pas 

   lementaire Steisel”) is de titel van 

verschenen brochurz van ir. 

J.M. de Muinck Keizer. Zij telt slechts 

13 kleine pagina's druk. Deze bemio- 
nelijke bescheidenheid van lengte heeft 

dan ook tot gevolg, dat men de bro- 

cbure inderdaad leest en dat men in 

staat is, haar inhoud zonder veel moeite 

tc overzien, hetgeen waarlijk niet van 
alle vlugscbriften kan worden gezegd, 

De heer De Muinck Keizer is 
tevreden met de 

piet 

resultaten van bet 

algemeese kiesrecht, en wij vreezen, 

dat wij hem daarin woeten bijvallen. 

Ook voor ons beantwoordt het alge- 
meen kiesrecht viet aan de verwach- 

tingeo, die wij er in de 
opperviakkig 

Gagen onzer 
oordeelende jzugd van 

hebben gekoesterd. Niet alleen omdat 

de democratie deerlijk in het gedrang 

is gekomen, maar vooral ook omdat 

bet ware intellect, de deskundigheid, 

ea zelfs in vele gevallen de recbt- 

schapenheid, van het politieke leven 

sensatie . . . . 

  

worden afgeschrikt en zich niet meer 

beschikbaar stellen om, paar het woord 

van dezen schrijver, ,,op te treden als 

zetbazen eener partij“. Ook wij zijn 

het goed 
en hun 

van meening, dat 

allen medewerken 

is, cat 

oordeel 

kenbaar kunmen waken, maar bet is 
niet goed, en het leidt tot overdreven 

concurrentie der partij - programma's, 

ntOt potverteren", en tot verslapping 

Ger nationale kracbt, indien 

deel der zeer velen 

schend kan worden. 

het oor- 

ailes overheer- 

De heer De Muinck Keizer wenscht 
dan ook niet minder dan een grond- 

wetsherziening, waarbij bet kiesrecht 

zo0odaning zal worden gewijzigd, dat 

er in Nederland iets zalontstaan, het- 

welk uit de verte gelijkt op de wijze 

van samenstelling van den Idischen 

Volksraad, Het algemeen kiesrecht zal 

daarbij blijvev gehandhaafd, doch naast 

of boven dit algemeen kiesrecht zal 

er nog een ander kiesrecht van aris- 

tocratischer gehalte worden uitgeoefend 

door bepaalde ,,groepen" uit de samen- 

leving. Deze groepen zullen met eikan- 

der nog 50 leden voor de Tweede 

Kamer kiezen, hetgeen bet aantal leden 

op 150 zal brengen (welk een vreugde 
voor de politieke avonturiers en 
opportunisteo !). Ea deze groepen zul- 

len elk &€n of meer !eden afvaardigen 

  

ter correctie van bet intellectueele en 

moreele peil der Tweede Kamer. Voor 

de Eerste Kamer en de Provinciale 

Stater, eigenlijk bolwerken van cor- 

servatisme en ietwat boersche deftig- 

heid, acht de schrijver dezen maatregel 

minder noodig, voor de Ge. 
meenteraden acht hij haar nog 

maar 

meer 

Lagerhuis. En 

waarlijk, io zooverre beeft hij gelijk ! 

Het gekonkel in en rondom Gemeen- 

teraden, in de groote 

noodig dan voor ons 

steden zoowel 

als in de kleinste dorpen, is eigeolijk 

veel erger, en ook belacbelijker, dan 

dat in en rondom bet parlement. 

Deze groepen zullen moeten bestaan 

Uuit ,de notabelen” des lands. En hier 

is het, dat men de eerste koude hui- 

veringen over zija rug voeltgaan. 

De serie 

Categorieen op, die volgens hem vol 

doende intellect en moraliteit zulleo 
bezitten om nietaan ,politiek” te doen, 

doch de Regeering terzijde te staan io 
alle aangelegenheden van Staatsbelang. 
Het zullen zijo ,die groepen kiezers, 
waarvan de belangrijkbeid, de deskun- 
digheid en de algemeene hoogachting 
door ieder dient te worden erkesd”. 

Zij bestaan uit oud-ambtenaren en of- 

ficieren, recbters, hoogleeraren, advo- 

scbrijver noemt een 

»PADVINDERS OP AVONTUUR" 

met IVAN MOSJOUKIN, in de rol van HADJI MURAT, bijgestaan dor de beste artisteo. - 
en film die U va» becin tot cinde boeir. 

KOZAKKEN KOOR en bet EDUARUOWA BALLET. 

Ists bijzonders... 

gevechten, als nimmer op bet doek gebracht. 

  
| 

ten opwindende en 
Zic episoden 5 t/m 8. 

Cateo, geestelijken, medici, notarissen 

ingeniecrs en architscten, waterschap- 

bestuurders, 

Koophandel, oud-gouverneurs en resi- 
denten uit de koloni#r. Doch ook uit 

bestuursleden vanallerlei vereenigingen, 
groot—grondbeszitters, den adel, aca- 
demisch gegradueerden, bankdirecteu- 

ren, de gedecoreerden, degenen met 

een bepaald groot inkomen of vermo- 

ges. Vooral de laatste kwalificaties 
boudeo, paar men ziet, geen enkelen 

waarborg in voor eenige integriteit of 

zeifs maar bekwaamheid, sangezien de 

middelmatighedes onder deze 

grocpen kuanen voorkomen, z02als de 

ervaring leert. 
De indeeling der groepen, es waar- 

schijolijk ook de afbakening van baar 

grenzen, waarbij vooral van gewicht 

is de vraag, wie er toe zullen behoo- 

ren en wie niet, wil de scbrijver over- 

laten aan de groepen zelf, naar het 

scbijot. De verkiezingeo zullen worden 

geregeld door een kiescommissie, die 

b.v. benoemd kan worden door den 

Raad van State, waarna de groepen 

binuen het eigen groepsverband gaan 
stemmenen hun afgevaardigden kiezen. 

Deze groepen zullen dus in des 

schrijvers toekomstige Tweede Kamer 
€€a derde der stemmen vormen. Musar 

bovendien zu'len zij nog het voorrecht 

gerieten van een dubbel kiesrecbt | 

Eens voor de gewone verkiezingen, en 

leden van Kamers vas 

ergste 

daarna og eens voor hun eigen 

groepswereld. 

Het scbijnt vrij duidelijk, dat de 

eigenlijke macht en invloed, die van 

een dergelijk stelsel zouden uitgaan, 
vooral zal gelegen zijo in han“en van 
hen, die te oordeelen krijgen over de 

samenste'ling en de afbakening der 

groepen. Deze personen leeren wij niet 

kennen uit de brochrre vaa deo heer 
De Muinck Keizer, doch zij moeten 

gelijk zijo te stellen aan de censoren 

uit de nadagen van Rome, die tot 
taak hadden, bet voik in te deelen 

Yo klassen, zij het dat deze Romeio- 

sche indeeling voornamelijk geschied- 

de naar den rijkdom der burgers. De 
Censoren wisten door hun gegoochel 

met deze klassenindeeling het gezag 

der patricifrs nog lang te doen bo- 

vendrijven, want rijke plebejers ble- 

ven uitgesloten van elken invloed. 

En de door den sebrijver opgenoemde 

groepen typisch  behoudende 
groepen, tot zelfs de ,,bestuurders van 

bepaalde arbeid-rsvereenigingen”. Wie 

io een vereeniging een bestuursfunctie 
aaovaardt, bemerkt spoedig, dat zijo 

vrije wil gebroken is! 
Te betreuren valt het, dat de heer 

De Muiock Keizer met geen woord 

zijo   

maba 

rept van de Indische 

aanvulleode benoemingen door den 

gouverneuc - generaal. Immers, de 

idee van den schrijver is op zichzelf 

niet geheel en al verwerpelijk, wao- 

neer hij ons maar viet overlevert aan 

deze zelfbeschikking der groepen! 

Aanvullende benoemingen door een 

regeling der iotdgre instantie — in — Nederland 

vermoedelijk alleen de Kroon — kuos 
nen veel goedmaken, dat door de ver- 

kiezingstechniek wordt bedorver. In- 
dig bewijst bet, ook al is er soms ook 

bier reden tot spijtig berusten. 

Ind. Crt. 

  

Een stemmingsheeld uit 
Nederland. 

Bankdirecteur en jongmaat dienen 
broederlijk samen. 

Grensgarnizozn, een wittebroodsparadijs 

Den Haag, 12 Sept. (Aneta) Een 

vertegenwoordiger van Aneta geeft 

het volgend stemmingsbeeld : 

Nadat de eerste spanningsvolle mo- 

bilisatieweek was doorgejacht onder 

groote zonnehitte, trad een periode 

van zware bewolkingen en regeos in. 

Nu ook de marine en de scheep- 

vaart offers brzngen, is de stemming 

  

desondanks ongewijzigd, en bijoa on- 

natuur'ijk kalm gebleven. 

Het is, aisof de meuschen genoeg 

hebben van veronderstellende politiek 

en tinnegieterij en zich terrugtrekken 

ge- 

reedheid voor mogelijke bedreiging. 

in de cenigmogelijks houdiag, n.. 

Dz aanvarkelijk talrijke a'armeeren- 

dc geruchten en voorrpellingen ver- 

ena SS SG 
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Levert versche volle melk. 

Prima kwafiteit, 

Leverancier van de groote ziekenhuizen te 

Kediri en Paree en de meeste Doctoren 
ter plaatse: 

Beleefd aanbevelend 

L. H. SCHRAUWEN. 
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Ford Touring 31. 

    

Zter goedkoope aanbiedingen 
van 

GEBRUIKTE WAGENS o.a. 
Zoojang de voorraad strekt: 

Dodge Sedan 1931 8 cyl, Pracht wagen. 
Austin Touring 1936. Zzer zuinig. 
Eessex Sedan 6 cyl. 1932. 
Marguerte Totring 1932, 
Ford 4 duur Sedan 1932. 

  

Ford Sedan 10 P.K. 1932. 
Chevr. Sedan Sport 1936 etc. etc. 
Voor demonstraties en Prijzen. 

Autohandel A. Smelt Kediri telf. 101. 
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Te Huur 

In de Bandarlorstraat No. 11 a. 

Een groot huis Huur f 30,— 

's maands. 

Hoofdgebouw : 

achtergalerij met 4 slaapkamers. 

Grocte voor — en 

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. Snelpersdrukkerij. 

  

dwijngn dan ook a'lengs voor practi- 

schen zin. Het geheele leven is allengs 

dodrdronn-n van den crisistoestand. 

De bevatten o: m. 
dergelijke advertenties: ,,Is uw auto 

dagbladen 

gevorderd ? Koop bij ons een andere”. 

Jongens-organisaties ziju ingescba- 

keld voor hu'lpwerk voor militafren. 

Padvinders gaan de huizen langs om 

Iteratuur voor de gemobiliseerden te 

verzanelen. 

Dezer dafen werd groote 

Collecte in Den Haag grkouden voor 

luchtdoelg?schut, — waarvoor 
ijke vrijwilligers 

cen 

recds 

en gemeente- 

  

ileis worden geocfenh . 
Treffende eensgezindheis. 

Als voorbeeld van dergelijk parti- 

culier initiatief kan worden cenoemd 

het ontstaan van vwrijwillige artilleris- 

tengroepen in diverse fabriekscentra, 

Waarvan er juist cen door den Aneta- 

mau werd bezochr. 

De commfssarissenvergadering was 

juist afgelodpen en naar buiten traden 

vier heeren, waarvan een directeur a!s 

korporaal en ecer procuratiehouder als 

batterijcomr» de 

kapitein. De procuratiebouder blies voor 

de alarmoefening, waarop de dienst- 

doende baterijploeg naar buiten snelde, 
aangevoerd door den directeur-korpo- 

raal, en aan de stukken volgde 

voorbeeldige oefeniug. 
Allen legden de grootste 

aan den dag. 
Het fabrieksgebouw is gedeeltelijk 

ingericht voor de batterijbezetting. De 

directeur deelt zelfs samen 

korporaal een lokaalije en stroozakken. 

Zoo valt de vroeger pnmogelijk 

gewaande algemeene vrijwillige inscha- 

keling van de landsverdediging op. 

Jen rang vao 

cen 

ambitie 

met den 

Tahijke vrijgelote personen, die vrij 

ziju wegens broederdienst, stroomen 

toe naar de vrijwilligerskorpser, waar- 

toe zij uiteraard eerstna schiffting wor- 

den toegelaten. 

De vraag: Wat kan ik doen? ligt 

op de lippen van bankdirecteuren en 

werkloozen. 

En z00 is het mogelijk, dat bijv. in 
Den Haag talrijke persoreo 1 procert 

van de jaarhuur bijdragen voor het 

aanschaffen van bov»nbedoelde batte- 

rijen. . 
De ware volksverhtlizingen yan man- 

nen naar de grens resulteerden reeds 

Z 
  

Tekoop of Tehuur 
NM 

Ruime woning en erf 

bijgebouwen en mo- 

derne garage gele- 

gen Koewak - - 

IN 
Inlichtingen Bureau 

van dit Blad. 

Nieuwe zending. 
Dunlops Puur 

Vruchtensap, ni.: 

  

  

Djeroek Press 

Lobi-Lobi sap 

Papaja 5 

Ananas 5 

Zuurzak 2 

Belt u op No, 62 

Hoogachtend, 

TOKO 

sMADIOEN” 
KEDIRI Teif. No. 62. 

  

  

TENG HONG TJIANG 
VENDUHOUDER COMMISSIONNAIR 

  

  

MEUBELMAKER 

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

— 

Voor Uw meubialir en ontwerpen 
geroutiseerde toekangs en eerste kwa- 

liteit meubelhout. 

Zeer biliijk in prijs en levering op 
garantie. 

Voor Uw venduties gegarandeerd 

goede resultaten. 

lopakken voor alle plaatseo. 

    

in 

dag j.I., toeo cavaleristenvrouwen zich 

naar de grens begaven, waar een gar- 

nizoen ja een wittebroodsparadijs werd 

her: 

1 
het 

aan den oproep der regeering om te 

  

massaal vrouwenbezoek, bijv. Zon- 

In voorraad 
kinderboek 

en 

Modeblade 

schapen. 

otusschen is het opmerkelijk, dat 

publiek gedisciplineerd gehoor geeft 

bezuinigen op benzineverbruik ea lang- 

zam m te rijden, waardoor de Zondag- N.V. Ked. Snelpersdrukke 
rijderij duidelijk wordt beperkt, terwiji 

des 

bin 

r 
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avonds de parkeerplaatsen in de 

menstad open plekken vertoonen, 

Ind. Cet. 

Aloon-Aloonstraat Tel. No. 

»n HEERLIJKE SIGAAR" 
1 zegt de kenner. 

»VOORTREFFELIJKE 
TABAK" 

zegt de planter. 

»MIJN MERK" 
zultook Ureeds bij het 
eerste trekie zeggen. 

  

»van 5 tot 10 cent”. 

.Ngenten : RV. Handel My. na 
  

EEN PRACTISCH, HANDIG EN KOSTBAAR 
WERK VOOR EEN LUTTEL BEDRAG! 

DE AUTOWEGEN -ATLAS 
van JAVA, MADOERA en BALI 

1 2.75. 
io 5 kleurendruk 
op stevig ivoorcarton 

met Casionnen cmslag er lirnen rug, 

op Sehaal 1: 500.C00 
io totaa! 9 aansluitende kaarten compieet bijgewerkt, en 
Waario opgenomen: 

alle berijdbare wegen 
Kilometerafstanden van plaats tot plaats 

Hoofd-Afstandstabel voor grootere afstanden 
Bergen en plaatsen met hoogte-cijfers 

Spoorwegen, Vliegvelden, Ondernemings - fabrieken 

Pasanggrahans ca veie aanwijzirgen voor toerisme. 

Verkrijgbaar bij de Ked, Snelpers. 

n 

rj 

83 

  

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 cor.curreerende, dus 

beneden Soerabaiaprijzen, 
te leveren. 

N.V. KEDIRISCHE SNELPERSDRUKKERIJ 

“NN RA 1 

   

     
  

staat onder 

Zeiss - 

  

VOOR: 
De optische afdeeling 

vakkundige 
leiding. Moderne monturen. 

en crookesglazen. 

BRILLEN 

RESIDENTIE - APOTHEEK 
TELF. No. 52 
  

  

PROTESTANTSCHE KERK 
Hollandsche Kerkdiensten, 

17 Sept, "39 Kediri 9 uur vm. 
Paree 6. »m 

24 Sept. '39 Ngandjoek 9 uur v.m. 
Britar 03 m. 

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

  

Maleische Kerkdienst. 
J. W. Rumbajan. 

17 Sape. "39, 
Madioen 9 uur v.m. 
Ngawi 4 ur n.m. 

24 Sept. "39. 

Trengga'ek 8.30 vuz v.m. 
T.-Agoeng 4 uut n.m. 

COST - JAVAANSCHE KERK 
lederen Zondag 

dienst 9 Uu. vm 
Te 
Bli 

Kediri 

ar, Toeloengagoeng, 
(Baloewertistraat) 

  

djoek, Paree, 

  

ROGmScti- KATHOLIEKE 

lederen 

te Kediri le H, 

2e H 

Lot 

6 uur vm 

7.30 uu 

5,30 

KERK 

Mis 

Mis 

te Hi Har 

    

a Hoogmis. 
n. Lof 

(Kruisweg), 
Javanen 6 uur ».m 

tt 

  

Onderrichs Kari Onderricht Katl 

PETROMAN Comrorti 
Wij ontpakten zoojuist 

De Nieuwe 
Modellen 1939 

en noodigen U uit tot een be- 
zichtiging dezer 

Schitterende en Practische 

Petromax Comforen. 
Verkrijgbaar bij : 

Tsko Wed. 

Tan Bins Wie 
Klentengstraat No. 90, 

KEDIRI, Tel. No. 149, 

  

Na 
Wij hebben een 

keurcollectie 
Japara's houtsnijwerk ontvan- 

gen zooals : 

Presenteerb aden, 

Poederdoozen, 

Sigarettekokers 

Inktkokers 

Broodplankenenz.enz, 

Wij raden U aan om gauw 

Uw keuze te doen, aangezien 

alies grif weggaat, 

| Beleefa aanbevelend, 
TOKO 

»SOEN" 
Aloon - Aloonstraat Teliti. 63 

KEDIRI. 
  

OLYMPIA 
Schrijfmachines blijven toch al- 

tijid aan de spits. Deze wereld- 
beroemde Duitsche machines kunt 
U tegen bijzondere afbetalings- 
conditie te Kediri, ALL EEN 
krijgen bij de 

N.V. Ked. Snelpers 

“Drukkerij 
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Telegrammen overg. uit de Ind. Gourant. 
: TA agan 

Dreigende houding van Duitsch- 
  

  

Oaze marine-strijdkrachten voeren:)- -Dese -eerste-erkensing bevat pict de 
cen krachtigeactie tegende U-booten. |). volle waarheid, daar ons geschut se- 
Ia verband met bet slechte weeris de'lidert 24 uur het geheele, gebied ten 
activiteit van de luchtmacht vermin-'|'Noord-Westen van het viiegveld -bes 

derd, istookt en de voorstad van Saarbriicken, 
Saintarnual, ceo plaatsje ten Noord- 

  

land jegens de neutralen. 

  

  

»Wanneer de kleine landen niet protes- 

teeren tegen de Britsche blokkade, zullen 
zij in den genadeloozen oorlog 

worden betrokken.“ 

  

Kopenhagen, 13 September (Aoeta Reuter). De correspondent te Berlija 

van de ,,Berlingske Tidende” verklaart, dat het Duitsche antwoord op de 

Britsche blokkade zal zija het zeodea van 3.000 vliegtuigen om de Britsche 

havens te bombardeeren. 

De correspondent voegt hier aan toe, dat de veraieling vaa de Britsche 

havens te Berlijn“waarschijolijk als de meest 'afdoende tegen-maatregel word 

geacht. 

Wanneer de neutralen niet spoedig protesteeren tegen de Britsche blokkadi 

en de Britschz regeering bewegen van baar voorsemei af te zien, zullen zij 

onvermijdzlijk in den genadeloozen oorlog worden betrokken. 

Er is thans een vieuwe leuze in Duitschland: ,Boter voor boter, vet voor 

vet, 

De correspondeat voegt bier aan toe, dat de Duitschers toegeven, dat zij 

in een ernstige positie verkeeren, ten gevolgz van de blokkade, doch zij ver- 

klaren, dat het dotwoord door de Duitschz U-booten zal wordea gegeven. 
  

De Franschen blijven vorderin- 
gen maken. 

Opmarsch onder bescherming van artil- 
lerievuur.s Dnitsche veteranen moeten 
onder diensts ook buitenlandsche vwrij- 
willigers opgeroepen.—In Engeland komt 
een ministerie van scheepvaart,— Men 
vreest duikbootbases aan de Zuid- en 

Midden Amerikaansche kusten. 

Volledige overeenstemming in de Oppersten 
Oorlogsraad. . 

Polen heroveren Lodz. 
Londen, 13 Sept. (Aneta Reuter). 

Uit betrouwbare Poolsche bron wordt 

vernomen, dat de Poolsche troepen 

Lodz heroverd hebben. 

De Pooische troepen, die in Pozna», 

Pomorce en Regin gevaar liepen te 

Wworden afgesneden, slaagdener in, het 

contact met de hoofdmacht ten Zuid- 

Westes van Warschau te herstellen. 

Artillerie vuur. 

Parijs, 13 Sept. (Aneta Havas). In 

het ochtendcommunigu& van den ge- 

neralen staf wordt verklaard, dat de 

vijandelijke 2rsillerie gedurende den 
loop van den nacht een levendiy vuur 

onderheid. 

Gisteren werd van beide zijden een 

groote activiteit der luchtmacht be- 

toood. 

De Fransche opmarsch. 

Parijs, 13 Sept (Aneta U.P.). Ge- 
meld wordt, dat de Fransche opmarsch 

in het Saardal voortduurt ondanks 

toenemend vijandelijk gescbutvuur, ter- 

wiji de Duitsche luchtmacbt actiever is. 

Naar verluidr, ligt elke stad in het 

Saardal thars binoen het bereik van 

bet Fransche geschur, terwiji de Duit- 

sche autoriteiten de evacuatie der bur- 

gerbevolkiag hebben gelast. 
Io de naaste toekomst worden opc- 

raties op groote schaal tegen de Sieg- 

friedlinie verwacht. 

Naar wordt vernomeo, is de leider 

van de Duitsche operaties tegen Po- 

len, generaal Von Bock, wegeos zijn 

falen om den tegenstand der Polen te 

breken, van zija pos: ontheven. 

Vorderingen. 

Parijs, 13 Sept. (Aneta-Havas). Een 
semi officieel communigu€ verklaart, dat 

de huidige militaire operaties reeds heb-   

ben geleid tot twee gelijktijdige vor- 

deringen der Fransche troepen. 

Aan beide zijden van Saarbriicken 
werd gedurende de eerste dagen van 

den oorlog de bezetting van het warndt- 

bosch tot stand gebracht. 

Voorts verloopt de bezetting vao 
het heuvelachtige gebied op den lic- 

keroever van de Blies tusschen Saar- 
gemiiad en Thornbach over een f-ont 
van 2 km. tot aanzienlijke diepte op 
bevredigende wijze. 

Ia bet Sierck- district werd het 

Duitsche tegenoffensief tot staan ge- 

bracbt en door de Frarsche troepen 

werden hier gisteren kleise vorderingen 

gemaakt. 

Het voornaamste succes werd be- 
haald aan den linkeroever van de Biies, 

waar ondanks heftigen tegenstand waar- 

devolle posities, o. a. waarnemingspos- 

ten, werden heroverd. 

De Duitsche artillerie met groote 

draagwijdte reageert krachtig en de 

Duitsche lucbtmacht is zeer aciicf, 

Boven de licies vonden verscheidene 
luchtgevechten plaats. 

Duitsche veteranen opgeroepen. 

Londen, 13 Sept. (Aneta-Reuter). Het 
ministerie van Inlichtingen verklaart, 
dat naar verluidt, Duitschers van 41 

tot 55 jaar reeds zija ingelijfd bij de 
Landwebr (trozpen der tweede lin:e), 

hoofdzakelijk voor de verdediging van 

bet vaderland. 

Deze veteranen beklagen zich er 
over, dat zij zijo upgeroepen vddr vele 

jongere mannen. 

Posities verbeterd. 

Parijs, 13 Szpt. (Aseta Reuter). Een 

avondcommunigut verklaart: 3 

Onze troepen verbeterden alle po- 

sities, die gedurende de laaste dagen 

werden veroverd.   

Wegen naar Roemeni8 gebom- 
bardeerd. 

Cernautzi, 13 Sept. (Aneta Rtr.) De 
Duitsche (ichtmacht tracht op wanho- 

pige wijze Polen's verbindingen met 

Roemenis.te verbreken, door een on- 

Ophoudelijk bombardement en beschie- 

ting met machinegeweren van de van 

Lwow naar de grens loopende spoorlijo 
en den weg. 

Het rijdea langs den straatweg is 
uiterst gevaarlijk en vele met kogels 

doorzeefde auto's werden aan den kant 

van den weg achtergelaten. 

G:meld wordr, dat Lwow in de 

laaste twee dagen hevig werd gebom- 

bardeerd en verklaard wordt, dat fa- 

brieken en huizen zwaar beschadigd 

werden, evenals de spooriija. 

Uit betrouwbare bron wordt ver- 

pomen, dat zeven bommen neerkwa- 

men op het marktplein van een Joodsch 

dorp, waardoor 200 personen werden 

gedood. 

Nabij Lublio werd een trein, waarin 

zich Poolsche fuoctionarissen bevonden, 

gebombardeerd, waardoor 20 personen 

werden gedood. 

Gemeld wordr, dat verscbeidene 

Vooraanstaande persobages vermist 
worden. 

De Rormeensche grens word: zwaar 

bewaakr. ten behoeve van het toezicht 

op de hetland binnen komende vluch- 
telingen. 

Brug bij de greus opgeblazen. 

Brussel, 13 Sept. (Aneta Reuter) Het 
dorp Schengen, het Zuidelijkste puat 

van Luxemburg, werd door een ge- 

weldige ontploffing opgeschrikt, toen 

de Duitschers hedea in die buurt den 

spoorweg, aau de overzijde van de 

greos, opbliezeo. 

Metaa'deelen kwamen in Luxemburg 

oeer, doch er zijn geen gewonden te 

betreuren. 

Amerikaansche ambassadeur 

klaagt over bombardementen. 

Washington, 13 Sept. (Aneta Reut.) 

Een telegram van den Amerikaarscben 

ambassadeur in Poler, Biddle, werd 

gepubliceerd, waario verklaard wordt, 

dat de Duitsche lucbtmacht van eike 

gelegenheid voor bombardementen ge- 

bruik maakt, zonder rekening te hou- 

den met het gevaar voor de burgers. 

De bombers laten bommen los, zelfs 
wanneer zij ia twijfel zijn ten aanzieo 

van de identiteit van bet doelwit. 

Dz ambassadeur noemt een aantal 

gevaller, zooals den aanval op zija 

villa, de vernieling van een Sanatorium, 

waarbij 10 kioderen werden gedood, 

het bombardeeren van een vluchte- 

lingentceir, die vao Kutno onderweg 

was, de schade aan een hospitaaltrein 

vol gewonde soidater,staande in een on- 
Overdekt station te Warschau, terwijl 

het dak van de wagons duidelijk met 
het roode kruis was gemerkt, en voorts 

de vernieling vao een padvindstersbut, 

waarbij 12 meisjes gedood werden. 

Biddle zond ber State Department ook 

een telegram uit een open Poolsch 

dorp, waar de Amerikaansche ambas- 

Side thaos is gevestigd, waarin een 

Duitscbe luchtaanval wordt beschreven, 

waarbij 11 

en 40 errstg gewond, en de bommen 

neerkwamen nabij de ambassade van 

het Foreign Office. 

personeo werden gedood 

Sa-rbriicken gebombardeerd. 

Parijs, 13 Septemb. (Aveta Havas). 

Charles Morice scbrijft io ,,Le Petit 
Parisien", met betrekking tot de mili- 

taire operaties aan het Westfront: 

nDe beweging van de Fravscbe 
troepen in de richting van Saarbriickeo 

wordi duidelijker en vormt een ernstige 

bedreiging voor de belangrijke indus- 

triestad, waar het gewone levea reeds 

gebeel is stilgelegd, 

Ben Duitach communigu€ erkent, dat 

onze artillerie het vliegveld van Saar- 
biticken heeft gebombardeerd.   

Westen van het vliegveld, steeds onder 

vuur beeft. 

De tijd is niet meer veraf, dat de | 

Duitscbers zullen zija gedwongeo in 

de ten Noorden van Saarbriicken ge- 

reedgemaakte posities terug te trekken. 

Ministerle voor 

Londen, 13 Sept. 

Premier Chamberlain 
Lagerhuis mede, dat 

Ministerie voor de 
worden ingesteld. 

Scheepvaart. 

(Aneta - Reuter). 
deelde in het 

bionepkort een 

Scheepvaart zal 

Hertog van Windsor in dienst. 

Londen, 13 Sept. 

Door gezaghebbende kringen wordt 

verklaard, dat de i!ertog van Wind- 

sor zija oorlogspost zal aanvaarden. 

(Aneta Reuter). 

Verklaring van Chamberlain. 

Londep, 13 September (Aneta-Reu- 

ter). Premier Chamberlain 

Lagerhuis een kort overzicht van de 

huidige situatie in bet Empire, in 

Europa en aan de verschillende fron- 

ten. Hij verklaarde, dat steeds meer 
staten de neutraliteit hebben geprocla- 

meerd, doch dat dit 

geval geleid heeft tot verslapping van 

de gewapende waakzaambeid, waar- 

door Europa thans gekenmerkt wo-dt 
als een gevolg van de recbtstreeksche 

nationaal-socialistische bedreiging onzer 

beschaving. 

De Premier verklaarde, dat voor 
bet oogenblik het Oostelijk oorlogs- 

tooneel nog het voornaamste centrum 

is van het operati-f optreden. 

gaf in het 

in geen enkel 

"De Duitschers scbijaen te trachter, 

daar een beslissing te forceereo, alvo- 

rens gedwongen te zullen worden, de 

formaties oaar het Westen 

brenger, om bet hoofd te bieden aan 

de dreiging van de gealizerdz inter- 

ventie, 

Dat deze hoop tot 

verijdeld, is een gevolg van den on- 

tembtreo geest der Polen, die weigc- 

ren, zich te laten inti ideeren 

het massa-materiaal, dat tegen heo in 

het veld werd gebracht of door de 

overweldigende superioriteit van de 

Duitsche luchtmacht. 

Io bet Westen maakten de Fran- 
schen een aanvang met een methodi- 

schen opmatsch, waarover zij uiteraard 

over te 

dusver weid 

door 

         
terughoudend:zijo, “doch :het “is vol- 

doende te zeggen, dat de opersties 

volkomen zija geslaagd“. 

Ten aanzien van de marine onthul- 

de premier Chamberlain, dat  drie 

Poolsche torpedobootjagers zich bij de 

Britsche vloot hebben gevoegd -en 

thans aan de operaties deelnemen. 

In het Hoogerhuis verklaarde Lord 

Halifax, paar aanleiding van het voor- 

nemen Yan de Duitsche regeering om 

open steden, dorpen en gehucbten in 

Polen te bombardeeren en te beschie- 

ten, ten einde het verzet van de bur- 

gerbevolking te brekeo, dat de be- 

perkingen, die Zijue Majesteit's regee- 

ring ama de cigen strijdkrachten oplegde, 
gebaseerd waren op Je voorwaarde, 
dat de tegenstanders soortgelijke be- 

perkingen in acht zouden nemen. 

nZijne Majesteit's regeering moet 
zich daarom voikomen vrij achteo, 

Oom, wanneer door de tegenpartij zulke 

beperkingen niet in acht worden ge- 
nomen, de maatregelen te nemen, die 

noodig worden geacht", 

Duitsche bases in Zuid— en 

Midden - Amerika ? 

Londen, 13 Sept. 

Het mivisterie van Iolichtingen maakt 

bekend : 

»Daar er reden bestaat aan te ne- 
men, dat de vijand mogelijk zal trachten 

onderzeebootbases te vestigan op de 
kusten van Zuid— en Midden - Ame- 
rikaansche landen, instrueerde de Brit- 

sche regeering de Britsche diplomatieke 

vertegenwoordigers in die landen, de 

regeeringen, waarbij zijn zija graccre- 

diteerd, uit te noodigen alle stappeo 

te nemen, diz noodig mocbten zijo om 

schendingen van hare neutraliteit te 

voorkomen", e 

(Aneta - Havas). 
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" kinderboeken 
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Modebladen 

N.V. Ked. Snelpersdrakkerij   
| Aloon-Aloonstraat Tel. No, 83. 
  

Charme. Een goed verzorgd uiterlijk is uw schoonste sieraad. Gebruik 
daarom dagelijks bij uw toilet het zoo heerlijk verkoelende en verfraaiende 

huidmiddel Purolpoeder, dat uw huid volkomen gezond en gaaf houdt 
Purol in doozen van 0.40 en 0.75. Pu rolpoeder in bussen van f0.90 en f 1.50 

  

| BLOEMEN |(—— 
Losse en opgemaakte, tegen zeer 

concurreerende prijzen. Ook orchidecen. 

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

GEOPEND VAN 7u. 
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De Mode Rere 
MODE REVUE 

Ab. prijs F 7,25 per jaar, T 
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op met een toilet uit de 
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