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Gemeenteraadbverkiezing. 

Direct na afloop van de stemming 

van de I h. G meenteraadsledencandi- 

daten, zal het stemkantoor van de groep 

onderdanen Nederlanders aanvangende 

8.15 o.m. bijeenkomen, ter aanwijzing 

van de plaasvervanger van Mr. B. L. 
Kroon. 

Naar wij vernemen, zal de beer F. 

A. Wieobeck de opvolger zijn, doch 

aaogezien bij niet meer te Kediri woon- 

acbtig is, zal op een nader aan te wij- 

zen dag nogmaals een vervanger wor- 
den gekozen. 

Taptoe. 

Het is al een tijdj: geleden, dat te 
Kediri een 'taptoe werd gehouden, 
z0odat die van gisteren groote be- 
langstelling had. Om 7 uur werd in 

de koepe) van de stadspark vroolijke 
muziekstukken gespeeld tot circa 8 uur. 

Toer begon de tocht door de stad. 

Legerfilm. 
Divosdagavood werd in de Soos Brar- 

tas onder auspicien van de Vad. Club 
de Legerfilm vertoond. . 

De belangstelling van het publiek was 
zeer groot. 

Na het beluisteren van de troonrede 

sprak de Her dr. K.G. van Putten 

€okele welkomstwoorden tot de aan- 
wezigeo, waarna de fiim vertoond werd. 

Bijeenkomst van de Bond 

van Rijstspellerijen. 

De rijstpellerijenbond, die sedert eeni- 
ge maanden is opger-cht, heeft 18 de- 

zer een bijeer komst gehouden, onder 
leiding vas den voorzitter, den heer 

Bwa Ping Hwie, 

Voor het begin van de vergadering 

zijo de heeren 4 Djie, Ting Hiao, Bwa 
Ping Hwie, Kwa Sie Bing, eo Tan 
Khboen Liong naar den resident gegaan, 
Om advies te vragen, boe” ze mo ten 
handelen, wanneer ecn importeur een 

tusschenhandelaar op diens bestelling 

geen waren geeft, die de tusschenhan- 

de'aar schade berokkent, 
De heer Kwa Sie Bing brengt zija 

bezwaren voor, hoe lastig of bet is voor 
de tusschenhandelaar, om als hij zijn 
barang cen beetje opdrijft, b.v, 24 3Ya» 
dat hij dan wordt verbaliseerd. 

De heer Bwa Ping Hwie stelde voor, 
om de prijs van rijst vast te stellen, 
daar tot nog tot de prijs nog steeds 
aan schommelingeo is onderhevig. Hij 
stelde voor om de prijs te verhoogen 

met f 0,10 per 100 kg. 

Opal deze verzoeken beloofde de 
resident zijn uiterste best te zullen doen, 

de zaak nauwkeurig te onderzoeken, en 

zal hij bet Dep. van Ec. Zaken te Ba- 
tavia hierover schrijveo. 

De jaarlijksche veetelling. 
De jaarlijksche veetelling “van buf- 

fels, ruoderen, paarden, geiten en 
schapen van 1939 in de stadsgemeente 
Kediri zal op Maandag 9 Oct. a.s. 
plaats hebbeg. " 

De veetelling buiten de stadsge- 
meente op 12 October" - 

me - 
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VERSCHUNT 
DINSDAG EN VRIJDAG 
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IN HOLLAND 

ADVERTENTIE TARIEF 
GEWONE ADVERTENTIE : 

1 maal pl. 0.25 per regel. 2 maal pl. (0.20 per rege 
44 maal plaatsen f 0.15 per regel. 

2.9. kleine aankond 

VRIJDAG 22 SEPTEMBER 1939 

C.P.M,A. Il. 

H-denavond zal de 2de pasar malem 

van C.P. M.A. officieele worden ge- 
opend. Over het algemeen is deze be- 
ter en netter ingericht dan de Iste, 

In bet allereerst zija er meer plaat- 

sen aangebracht, waar men de torgangs- 

kaarten kan koopen, z0odat hopelijk 

geen geduw of gestomp voor bet loket 

meer zal voorkomeo. 
De toren voor de ingang is ook 

beter afgewerkt. Al de restaurants 

zijn moderner en beter ingericht, de 

plaatsen van de attracties beter ver- 
deeld, 

De vischtentoovstelling hecft geen 

halve maatregel genomen, cp bet erf 

van den Regent zijo biervoor 2 bakken 
gemetseld, voorzien van waterplanten 

ea koraal. Ook het levend over- 
brengen van de visschen van de ver- 

scbillende vischvijvers is geen gemak- 
kelijk karwei. 

De landbouwlentoonstelling is zeer 
zeker het bekijken waard. 

Ki Hadjar Dewan'ara. 

Morgenwiddag zal Ki Hadjar met 

Nji Hadjar Diwantara met de trein 

yan 436 vanut Djogja komen, al- 

waar beideo door het Comit& van 
Ontvangst zullen worden ont angen. 
Dien avond zal een lezing worden 
gehouden in bet B, PK, gebouw, 
voornamelijk over Javaanschecultuur 
en de nationale opvoeding. 

Sport. 
Op Zondagmiddag a.s. zal op het 

Koewakveld de competitie wedstrijd ge- 

shouden worden tusschen H. W. en H. 
C T.N.H. 

Op dienzelfden middag zal op het 

korfbalveld naast het Gemeente-sport- 

veld Koewak een friendiy-yame worden 

gehouden tusschen het Mulo-korfbal- 

elftal tegen dat van de J. I. B. 

RICHE THEATER. 

Offreert voor Donderdag 21 1/m 
Zaterdag 23 September '39 

De meer dan schitterende R. K. O. 
R.dio filmschlayer 

»SBREAKING THE ICE" 
met Bobty Breen - Charlie Ruggles- 

Dotores Costello e. a. 

Ben verhaal met een uiterst men. 
schelijk gegeven, hoogst aantrekkelijk 

gemaakt door de kostelijke humor er 

in, mer scenes welke, zich afspelen 

tegen de contrasteerende achtergronden 

van een lief, landelijk gedeelte van 

Penosyivania en de amusementswereld 

van Chicago, Eeo der glanspuoten in 

de film wordt gevormd door een 

Weelderig en wondermooi gedeelte dat 
een ijscaroaval met kuostrijden op 
schaatsen toont. 

Dit is Bobby Breen's nieuwste 
en ongetwijfeld meest pretentieuse film, 
die tevens introduceert 's werelds jong: 
ste schaats kunstrijdster, de zesjarige 
Irene Dare, terwiji Chariie Ruygles en 
Dolores Costello belangrijke ro!leo 
hebbeo. Daar waar de film reeds 
vertoond werd, noemde men Breaking 
the ice" Bobby Breen's belangrijkste 
werk. 

MAXIM THEATER. 

Offreert voor Vrijdag 22 t/m 
Zondag 24 S:ptember '39 

New U .iversai's intens-geestige Mil-   liocodoliar film.   

"SEERLIJKHE'D IS OOK N:IET 
ALLES." 

(YOU CAN'T CHEAT AN 

HONEST MAN) 
met de wereldberoemce komiek W C. 
Fields Eigar Bergen Charlie Mc. Car- 
thy e.a. bekenden. 

De beste comedie - combinatie, die 

men ooit gekend heeft Fieids-Bergen 

Mc. Cartby in een Film waarlijk Vol 

Variatie en Artractie !!! 
Twee volle uren van intens gevot. 

Op alle plaatsen, waar deze film 

vertoond, een uitgesproken succes | 
Heeft U kopzorgen? 

Welaan, komt U deze film zien. 

Ocen beter medicija voor de lachspieren, 

Politie nieuws 

Door de Politie werd aangehouden 

de persoon van K., wonende te Balo- 

werti, verdacht van diefstal van rij 

wielonderdeelen ter waarde van f 2.60, 
ten vadeele van de rijwielhardel ,,O. 

S.H.” gelegen aan de A'oon-aloor- 

straat (Kediri). 

Tegen R., wonende te Semampir 

werd p,v, opgemaakt terzake di fstal 

van suikerri:t ter waarde van f 0.04, 

ten nadeele van de sf. Mritjan. 

Te Pakelan werd de Chinees T.A.B. 

oud H 58 jaar dood in zija woning 

aangetroffen. Zijn lijk werd ter schou- 
wing naar bet ziekenhuis Gambiran 

overgebracht. 

K., wonende te Pakelan doet aan- 

g'fte terzake diefstal van een stuk ijzer 

ter waarde van f 042. 

Te Semampir werd W. - 50 jaar 

oud in ziekelijken toestard aargetrof- 
fen. Hij werd ter genee kundige be- 

handeling naar het ziekeohuis Gambi- 

ran overgebracht, 

Door de Po'itie werd aangehouden 

de persooo var LS.P.M. afkomstig van 

Solo, verdacht van ci.fstal van een 

kains ter gezameslijke waarde van 
f 0.55, ten nadeele van M. en S. 
beiden wonende te Baodjardjo (Pesan- 
tren). 

Bericht ontvanger, dat S. schrijver 

op bet kantoor van de Veearts te 

Balowerti (Kediri) zich van bet leven 

had beroofd door bet innemen van 

zwavelzuur met een gebalte van 

91/92”9. Hij werd ter geneeskundige 
Onoderzoek naar het ziekenhuis Gam- 
biran overgebracbt, waar hij na een 

paar uren overleed. 

Tegen K., wonerde te Semen werd 
P-v. opgemaakt terzake diefstal van 

suikerriet ter waarde van f 0.18, ten 
nadeele van de sf. Mritjan. 

  

Oorlogscommentaren. 

Rusland treedt op. 

Sovjettroepen, aldus een kort tele- 

gram, hier gistermiddag ontvangen, 

trokken de grens van Polen over. 
Hiermede is, voorloopig, bet lot van 
dezen ongelukkingen staat beslist. Voor 

zich de Durtsche legerscharen, die on- 

betwistbaar saelle vorderingeo makens 

den hardnekkingen tegensrand, en thans, 

achter zich in den rug, de Russische 
troepen. De Polen trachten ook dezen 

aanval te weerstaan, doch het is dui- 

delijk, dat de alyemeene vernietigine 

slechts kwestie van een luttele spanog 
tijds zal kuaneo zija . .... 

  

     

   

        

    

  

  

SPIP 
de kleine stille werkar.. 
...is er een beetje trotsch op, dat hij 
nu al 40 jaar de menschheid helpt 
en dat zijn populariteit alsmaar 
stijgende blijft. De heilzame werking 
van 200m kleine ASPIRIN-tablet is nog 
nooit getvenaard of overtroffen. 

  

Abonnements adv 

  

   
gen f 1.- per plaatsing. 
ie geroduceerd tariof. 

LOSSE ADVERTENTIEN BIJ VOORUITBETALING. 

22e Jaarcang 

   

  

De volkscommissaris voor Buiten- 
landsche Zaken, Molotoff, heefin een 

rede uiteegezet, waarom zijn regeering 

tot dit optreden besloot. De besi-ssende 

successen, door de Duitschers behaald, 

hebben, 200 verklaarde hij, de Poolsche 

regeering ia een dusdanige positie ge- 

bracbt, dat zij niet in staat is, zich 

langer te doen gelden. De toestand, 

waaria Polen verkeert, is een chaos 
gelijk en om ou de miilioener-minder 

heden der Oekr. faers en Wu Russen 
te vrijwaren voor de eliende, die uit 

dien chaos zal voortpruiten, zullen de 

Russen het Oosten vao ber Poolsche 
land lar gs de geheele grens bezerten. 

Zonder twijfel heeft men hizr met 

drogr denen van doen. Er behooft 
ciet de minste twijfel te bestaan, dat 

het optreden van Rusland gebaseerd 
is op afspraken, vastgelegd in bet   

noOn-agressiepact met het Derde Rijk, 

Wwaarvan al dadelijk verondersteld werd, 

dat het van verre strekking zou zijn. 

De verdeeling van Polen zou er, zoo 

werd van verschillende buiten'andsche 

zijden bericht, in geregeld zija en 
verder ook een afdoende regeling van 

de zaken in Zuid-Oost'Eurcpa Wat 

Polen betreft, is het 

steeds sterker gew 

de laatste dagen 

  

ea vermoede 

  

bewaarheid, en wij wachten nu ma 
     

    

  

af, of de verondersreliing 
Zuid - Oost - Europes 

even juist zal blijken 

herinnerd worden, dat Rus!a 

  

nog een appe'ij? te schillen 
Roemen:8, en de gelegenhe 
Bessareb 8 terug te nemen, 

zal laten voorbij gaan. 

Hoe dit zij, de Russische regeering 
heeft een tipjz van het masker opge- 

  

»LYRA" 
Radio Goldberg 

Kediri-Tel. 70 
Hoofdstraat 

Het 

oudste 

en 

beste 

Radio adres 
in 

de 

Residentie Kediri. 

1006 Service. 

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

KEDIRI — Telefoon 250. 
  

Kediri. 

Zaterdag 23 September 1939 ten huize van den WelEdelen H-er 
J-.D.L. van Waardenburg Bandar Lor Ila Kediri van meubilair enz. 
Donderdag, 28 September 1939 Vendutiz ten buize van den 
We Ede G. Heer J.O vd. Graaff. Aoministrateur s.f, Poerwoasrie. 
Vrijdag, 29 September 1939 Venduti- ten buize van den WelEd. 
H-er J. Compaan, Agj. Chef. Expl. K,S.M. Paree. 
Zaterdag, 30 Sertember 1939, Vendutie ten buize van den We Ed: 
H-er. D.L.A. Hilverdink. Directeur. Gevangeniswezen, Semampir 46 

mean mamanya” 
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Attractie! 
V ra er : 

AT TENTIFI! 
ist te komen zien | 

Vs wa 

  

Vooraf gaat als 

doa fi m 

“B8 Zaterdaomiddag 43 uu King Oonerllrnc 

Zondag 24 enMaancag, 25 SeP. 

ae aa Te 

— RICWE THEATER — 
Nog Heden en Morgenavond 

66 

De meer dan schirterende R.K O. Rais f Imschlager Breaking the Ice 
met BOBBY BREEN — CHARLIE RUGGLES — D LORES COSTELLS e.a. 
userst menschelijk yegeven, koogst aanirekkesiik . 
BOBBY werd geregisseerd door Edw. Choe. 

De PRINSES BEATRIX- FILM 
an n 

.atima” 
Ben flm, we ks overal door pers ea pubirk god braussti.d wardr. 
welke begelsid wordt door bet krootjong-orkest ,LIEF JAVA". 

BOELAN"” mocht ook deze rolprent, overal waar vertoond, een groote belaogsrelliag ondervi den, 
— dit Ne — Mist 

  

de meest ond-rhoud-rde fim van den jonge 
Als een verrassing in de flm treedt op, bet zesjarije wonder 

v.n de schaats IRENE DARE. Ai met al een film, die U een paar cenorg'ijke uurtjss verschaft. 

eciale Extra. 
”wu deelen In 't Geiuk” 

Komt en Ziet deze mooi? film, 
Evena's haar voorgangster ,, TERANG 

    

b 

Em verbacl met een 
zanger 

Ta " 94, 

  

De succesvo'le Muzikale Ma'eische flm 
met MISS ROEKIJA — MISS ANNIE LAN,OUW — RADtN “OCHTAR in de hoofdrotlen. 

MAXIM THEATER 

  

  

Vergeet niet te komeo zien! 

ATTENTIE! 

N.B. Zondasx morgen 
Zo: dagmiddag 

Usiversal meesr spannende 
Padvinders Avorturen fi m 

BOEIENDER ! 

Za'erdagmiddag 430 u. 

an ta en Dinsdag 26 Sep. 

»Scoufs to the Ka era 
ACTIEVOLLER dau de voorgaa de deelen! 

Heden 22 t/m Zondag 24 Sep. 

..You Can 't Cheat an honest man” 
(Berliikn-sd 

m't de werliberoemde komiek W.C. FIELDO — EV GAR BERGEN — CONSTANCE MOORE ea. 

En fim, waarijk vol van variatie en attraciie! Wij raden een ieder aan, deze oerdulle film onder 

is ook n 

geen voorwaarde te missen. 

DE SPECIALE BIJFILM: D: 2 deelige PRINSES BEATRIX - FILM 
.WIJ DEELEN IN D T GELUK" 

aa-vang der voorstellingen stipt 7.15 u. 

Hoa 
43 

t ailes) 

KINDERVOORSTELLINGEN 
945 u..m. en 

» Inatste episodes ja 12 
    

licbt. Nog nier geheel en al: voorloo- 

pig verroont bet haar grimmig g-zicht 

nog siechts aan de Poieo. Te Londen 

en te Parijs is men er, z00 z9ggen de 

vandaar komerde telegrammen, viet var 

geschrokken. De indruk wordt gew k', 

dat de Esgescne en Fravsche reg:e- 

ringeo op een dergrlijk optreden van 

Rusland hebben Ontbu!d 

wordt nu althans, dat bij de verleening 

van de garantieaan P len, op uitdruk- 

kelijk verzoek van dit land, overeen- 
gekomen werd, dat Rusrisch ingriipen 

niet tengevolge zou hebben het auro- 

matisch verklaren van oorlog door 
Groot-Bii tann!& en Fia krijk aao de 

Sovjets. 

Van een dergelijke oorlogsv rklaring 
zal davook geen sprake zijo, althans nu 
nog niet. Hoewel Lovdeo en Parijs 

heel goed inzien, dat de door Rusland 

gedane stap in feite bete kent het zich 

scbareo aan Duitschlands zijde is bet 

begripelijk, dat zij eerst ecns wilieo 

afwecnten, of de Russen nog verder 

uit bun teot zullen komen Immers er 

staan voor Groot-Brittann & voorname- 

iijk-vitale belangen op het spe', bel »" 
geo, die niet in Europa livgeo. Wi 

hebben eenige maanden geleden eens 

uiteengezet, hoe het vao oudsber dz 

polirick van Rusiand geweest is, de 

kracht van het Britsc imperium te on- 

waarbij de werkzaambeid 

gerekend. 

dermijnen, 
voorsamelijk girg tegen het Britsch 

bezit in Centraal-Azi6.   

Deze politiek, dateerend vit den 

Tsarentijd, is voorgezet door de man- 

ben van bet buidig die de 

bolsjewiseerirg van Azig, zoowel van 
China als van Britscb-lodi8, op bun 
program hebben staan. 
Nemen wij bierbij pu nog in acbt, 

dat de betrekkingen tusscben G-oote 

Bittanni2 en Japan — weik land ai 
zijn kracht b'ijft zetten op bet vestigen 

regime, 

van een vicuwe orde in Azit, waarbij 

het'op de tegenwerking van de Brit- 
ten stuit — nog alijd stroef zijn, dan 

is bet duidelijk, dat eo waarom dere- 

geering te Londen z00 lang moge'ijk 

de ocorlogsverklaring aan Rusland in 
portefeuilie houdr. 

Dat Frankrijk den bondgenoot ook 
ino dit opzicht getrouweliik volgt, is 

bierbij dan vanze'ifsprekend. Zelfs zon- 
der recbtstreeks miliiair optreden var 

Rus'and tegeo de bcide democrai & 

is het niettemin voor de hand liggend, 

dit Moskow's actie tegen de Poles 

binnen zeer korten 

Du'schland zal geven, dit land in staat 

tijd sou'aas aan 

zal stellen, zijn krachten meer en beter 

in ber Westen te concentreeren, 
Ind. Cet. 

  

Nadere richtlijnen nopens de 
prijsopdrijving. 
  

  

Stijeing der prijzen van invoergoederen 

en vrachten te verwachten.,—Een doelm 

bewuste aanpassingspolitiek 

wordt voorbereid, 
  

  

HAMSTERT NIEi! 

Aneta meldt: 
Het spreekt vanzelf, dar, 

de prijzem van g-cderen, die N-der- 

paarmate 

laniscb-Indi& pleegt in te voeren, als 

gzvolg van de oorlogsomstandigheden 

veranderer, de voorschriften betref- 

fende de prijsopdrijving eo de prijsbe- 
waking aan die veranderingen moeten 

Dzop 1 September 

die 

niveau van 24 

Augusius 1939 verbood, was en kon 

worden aangepast. 
betroften maatregel, verhvogirg 

van prijzer bovea bet 

niet anders zijn dan een voorloopige 

voorziening om ongemotiveerde schok- 
ken io het prijsoiveau te voorkomen 
en de rustop de binnenlandscbe markt 

te handbaven, teneinde een doe.b-wuste 

aanpassinyspolitiek voor te bereiden en 
de belangen van consumeot, produceot 

en bandelaar z00 goeden systematisch 

mogelijk te behartigen. 

De tijd is thaos gekomen om voor 

naaste de 
richtlijaea aan 

tockomst eenige nadere 

Daarbij za! 
eenerzijis rekening moeten worden ge- 

te geven. 

houden met de ovmiskenbare stijging   

io het prijssiveau van de meeste in- 

vo-rgoederen en van de vrachten en 

anderzijds met de voorraadpositie in 

het binnenland, die, 

mer is, een 

paarmate zij rai- 
gro tere grlerdelijkheid 

vao verandering mog'ijk maakt. Bo- 

vendien valt te verwachten, dat dcor 

een juste invorrpolitisk de voorziening 

met en de prijzen van de meest esser- 

tieele levensbehoeften zoo gurstig mo- 

gelijk zulen worden gehouden. Einde- 

ljjk zullen ook t.a.v. de binpenlandsche 

productie maatregelen worden getrof- 
fen om den tosstard in het belang 

van producent en consument z00 god 

mogelijk tz bijven beheerschen. 

Is de algem-ene Positie met hetrek 

king tot de voorzienirg in de eer:te 

levensbehosften, al3 gevolg van in het 

verlcden getroffen  voorbereidingen, 

bepaaldelijk bevredigerd te nosmen, de 

medewerking van de burgerij b'ijft tot 

het handhaven van dien gunstigen 

Hetis noodzakelijk, 

io zija beboeften 

toestand verci-cht. 

dat ieder normaal 

bijft voorzien en dat hbamsteren met 

kracht wordt tegengegaar. De mocei- 

lijke tijder, die wij 

nopen tot zuinigheid en eenvoud, zco- 

wel voor bet individu, als voor de 

maatschapbij » wie onnoodig voorraden 

tegemoet gaan, 

inslaat, verstoort de geregelde markt- 

voorziening en berooft zijn medebur 

gers. Dit geidt evenzeer voor den 

Consument, als voor den handelaar en 

de Overhbeid 

derge'ijke handeliagern scherp op te 

zal niet ralaten tepen 

tredeo. 

En oprame van voorraden van de 

belangrijke importartikelen is 
in gang: zij zal maandelijks wordex 
meest 

berhaaid, teneinde een goed overzicht 

van den toestand te behouden. 

De prijsbewaking. 

Met irachtneming van de verschil- 

Iknde belangen en omstandigheden 
zuleo met ingang van heden de vol- 

gende regelen gelden t. a. v. de 

prijsbewaking : 

le. Voor een aantal goederen, die 
binnenslands worden voortgebracht, 

biijft de prijs gehardhaafd op het 

Diveau van 24 Auyustus jl, terwiji 

voor andere, die niet onder de prijs- 

bewaking vallen, doch waarbij de 

Overbeid grooten iovloed beeft op de 

bepaling van den pijs, datzelfde peil | 

zal bijven gelden of 

regeling zal worden getroffen deze 

goederen zijn vermeld in groep A. 

een speciale 

22. De prijzen van de voornaamste 

voedingsmiddelen met name rijst, mai , 

visch vermeid en aardappeleo, in   

Groep B., zullea op het bestaande 

niveau gehandbaafd blijven met. toc- 

lating van de normale seizoenschom- 

meliogen, die door het bestuur nader 

zulleo worden aangegeven. 

32. Voor een aantal g importeerde 
goederen en daarmede verwante bin- 

nerlandscbe producten, die van groote 

beteekevis zija voor het binnenlandsch 

verbruik en waarvaa ruime voorraden 

aaowezig zijo, wordt het prijsniveau 

vas 24 Augustus gehandhaafd, met 

dien v:rstande, dat om ombi'lijkheden 

te voorkomeo, welke uit de betrek- 

keliik keuze van dien 

darum kusaen voortvlocier, eco prijs- 

willekeurige 

verhooging van max:maa' 50/, toelaat- 

baar wordt geacht: deze goederen zijo 

vermeld io groep C. 
42. Noor de gelmporteerde goederen, 

niet opgenomen in de groepen A, B, 

C, ea E, z0omede voor eeniye binoen- 

lands voortgebrachte goederen zal een 

prijsverhooging van 100/, boven het 
pil van 24 Augustus worden toege- 

laten: voor zooveel noodig zijn die 

go-deren genoemi in groep D. 
5e. Voor een aantal gi nporteerde 

die voor de volks- 

huishouding van secundair belang zija 

goederer.soorten, 

en min of meereen luxz-karakter dra- 

aa Techniseh 

  

RADIO LU 
Burean — Keo:ri 

gen, of waarvan de voorraden te gering 

zijn om blijvende verhandeling bene- 

den het niveau van de veranderde 

invoerprijzen mogelijk te maken wordt 

de prijsbewaking opgeheven, met dien 

verstande, dat de prijzen niet hooger 

mogen gesteld dan een bedrag, hetwelk 

in een normale verhouding staat tot 

den prijs, waarvoor bet betrokken ar- 

tikel, door den” verkooper kan of 

laatstelijk kon wordeo aangekocht, 

Deze goederen zija vermeld in groep E. 

62. De prijzen van diensten eo huren 

blijven op het peil van. 24 Augustus 

gehandhaafd, z00 lang niet door den 

Directeue van Economische Zaken of 

door het betrokken bestuurshoofd ont- 

heffing is verleend. 

De verschillende groepen. 

Groep A Suiker. aardoli producten, 
bout, zout, cement, kinine. 

Groep B. Visch, gedroogde of op 
andere wijze verduurzaamde, zoomede 

trassie: aardappzlen, rijst (ongepelde, 

gepeld of gebroken): rijstmeel en rijst- 

zemelen, mais. 

Groep C. Bzschbuit en brood, boter, 

margarine en andere kunstboter, slaolie 

en andere bak-en braadvetten en-olita, 

bstaande uit grraffineerde, plantaar- 

dige vette of oli&a (ook indieo dierlijk 

NG 

  
Hoofdstraat 4I 

Telefoon No. 60 

      

Noorsch   
JBLUFT NEVIRAAL" 

ERRES-RADIO-Toestellen 

Nederlandsch Fabrikaat. 

KOELKASTEN ELECTROLUX 
PETROLEUM 

Fabrikaat.   
BB FRIGIDAIRE-MONTGOMERY 

  

WARD en CROSLEY 

Amerikaansch Fabrikaat. 
  

  

OERDERIJEN 
KEDIRI | 

MULOWEG / MADJENANG 
Telefoon Ked. No 225 

.SCHRA UWEN”“ 
WATES 

| PERCEEL-PAKISSADJI 

  
  

Levert versche volle melk. 

Prima kwaliteit, 

Leverancier van de groote ziekenhuizen te 

Kediri en Paree en de meeste Doctoren 

ter plaatse, 

Beieefd aanbevelerd 

L. H. SCHRAUWEN. 

Pa 
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toegevoegd). z0oals dulcine, vet is 

palibine, royalo, de'fia e.d., en andere 

plantaardige spijsvetten: steenkolen, 

voor z0oover in Nederlandsch - Ind.& 

voortgebracht: tarwemeel, melk (volle 

gecondenseerde met en zooder suikerj 

afgeroomde gecondenseerde met suiker 

en gesteriliseerd): -geneesmiddelen, 

Waaronder mede begrepen bronzouten. 

geneeskrachtige minerale wateren, z00- 

mede versterkende middelen veor zie- 

kenen zwakken, geneeskrachtige of tot 

opwekking diecoende plantaardige en 

dierliike voortbrengselen (drogerijen), 

mediginale wijen morphiae en morphi- 

nehoudende stoffen en cocaine en co- 

Ceisehoudende stoffe-: opiumalkaloide, 

A en B eucaineen alle andere stoffer, 

welke als surrogaat van opiumalkaloide 

kunnen dienen: verbandstoffenj verf-en 

kleurstoffen voor zoover bestmd voor 

de weef-en batikindustries zwavel. voor 

zoover in Nederlandsch-ladit voortge- 

brachts phosfaathoudende meststoffen, 

voor z00ver in Nederlandsch - Indit 

'Voortgebrachtj weefgarens (statistieknos 

1501 t/m 1510: ongebleekte katoener 

stoffen (staristiekoummer 1523 

1540, g-b'eekte cambrics (statistiek- 

nummers 1543 t/m 1551) gebleekte 

yeans (statistiekoummer 1566), black 

yeans, dy:d yeans, geverfde stoffen, 

gedrukte yeans, tjita kasar, piguk, av- 

dere bontgeweven stoffer, (sratistiek- 

nummers 1572, 2572. 1575. 7577, 1582, 

1584, 1591). 

Groep D. Alle piet in de lijsten 

A.B.C. en E. genoemde bu:tenlandsche 

voortbrengselen en daarvan vervaar- 

digde of afkomstige goedereo met uit- 

z0ondeting van cement, zoomede de 

hiernavolgende binnenlandsche voort- 

brengselen en daarvan vervaardigde 

goederen : 

«Im 

jjzer, ruw, in blokken en dergelijke, 

oud ijzer en afval van ijzer, zoomede 

ijzerwerk: koper, ruw, in blokken en 

dergelijke, io poeder (joodkoper), oud 

koper en afval van koper, zoomede 

koperwerk: lood, ruw, in blokken en 

dergelijke, oud lood en afval van lood, 

z0omede loodwerk 3 zinkwerk : biikaf- 

val5 lederwerk: zeep: mavufacturen 

met uitzondering van gebatiktes rij- 

rubberbanden voor motor- 

tijwielen , gasmaskers 

verfwaren en iok: : 
jodiumbouderde 

wielen : 

voertuigen en 

en gaspakken, 

papier: jodum en 

preparatbo : .zwavelzuur, koolzuur en 

zuurstofj touw en touwwerk. 

Groep E. Champignons, morilles, 

trutfels eo andeie eetbare zw.mmen: 4 

chocolade in koekjes of tabittten, me“ 

suiker erjof andere zelfstansighecen 
bereid, chocoladebonbons en andere 

Cbocoladewerk: groenteo in fiesschen 

of glazen potten, zoomede aspergrs 

en artisjokken in andere verpakkiny : 

honing en kuosthonings koek- er 

barketbakkerswerk, andere sausen tot 

bet kru deo van spijzeo daa soja en 

taotjo, zoomede chutney: schaal, schzlp 

en andere eetbare weekdierenen vleesch 
daarvanj o'ijfo'ic, sukerwerk: tafelzuren 

en gezouten of gep-keide komkomw 

mersj versch ingewo-rde visch, al of 

niet bevroren, gerookt, gestoomd, als- 

mede gezoutin alm, makreel en 

ansjovis, zoutevisch ea siokvis, zalm 

in blik en zg, bors d'oeuvre, graten, 

vinnen en viscbmaag en kaviaarj in- 

gevoerd gevogelte en wild en vleescb 

daarvan in alle vormen, zoomede 

rookspek, gedroogde of gerookte worst: 

ingevoerd vieesch, spek. worsi en an- 

dere vleeschwaren, benevens vleesch, 

worst of spek bereid met aardappelen 

en of groenterj vleeschextract zoome- 

de bouillon en soepeo io allerlei vorm 

en soorts vogeloesij:s, eetbares inge- 

voerde vruchten, verscb, gedroogd, 

gezouten of ingemaakt op water of 

jus of io wijo, geconfijt, geglaceerd 

of gekristaliseerd of verduurzaamd 

vruchtenmoes, jins, geleien ta mar- 

melade, vruchterschillen : bier, gedes- 

tileerde drask, wijoen, menschen- 

en dierenhaar: ivoor, edel:teenen en 

halfedelsteenea met inbegrip van 

paarlen en bloedkoralen : vuurwerk, 

reukwerk, toilet: en schoonbeidsmid- 

delenj films, serviezen en serviesdeelen 

van ijo porcelein en glas eo verder 

alle andere lux: cet, drink-, dien- en 

tafelgerei alsmede toletartikelen en 

andere luxe voorwerpen van fija por- 
Celeio (stmristiekoummer 847): kristal 

en kristalwerk al of niet met metaal 

gemonteerd : marokijo-, goud-, glac€- 

leder, peau de su&de en andere fijn 

overleder : portemonvaies, porteteuil- 

las, Etuis,, damestascbjek en dergelij- 

ke voorweipen gebeel of vooroamelijk 

van leders lux-postpapier (statistiek- 

pummer 611): pbotographisch papier   (statistiekoo. 621): speeikaarteo , ede- 

le metalen of voorwerpen daarvan 

, 
“ 

— 

gemaakt 5 rieuwzilver (alpacca, pack-) 
fong, christofle zilver, gerozilver e.d. 

of voorwerpen daarvan  gemaakt: 

auromobielea en chassis: automati- 
sche aanstekers: muziekinstrumenten 
(statistiek pos. 928 t/m 932): pboto- 

graphietoestellen ea benoodigdhede», 

luxelampen zoomede verlichtinasor- 

namenten (statiestiekoummer 944): 

uurwerken van goud, platina of zilver 

en pendules, gangklokken : tafel-, reis 

on sierkiokjes (statistisknos. 946 en 
948): geweren en wind-en kamerbuk- 

seoj sportartikelen, bijouterids en liif- 

sreraden, armbanden (statiestieknos 976 
(/m 973): feest-en scbertsartikelenj ne- 

cessaires, maricures, werkmandjes, pic- 

nicmanden, amateurtimmergerei, zelf- 

drukkerijeo, e.d. (statistickoummer 991): 

scbi derijen, aguarallenen teekeningen, 

beelden, vazen, jardinid-es e. d. (sta- 

tistieknos. 992 er 993 : ivoor, paarlemoer 

ea schi'dpadwerk, werk van been, 

booro, ce luloid of galalie: (statistiek- 

oummers 966 en 907): vaartuigen met 

mechanische beweegkracht. 

ak . 
Waar bet gaat om de prijsopdrii- 

virg is het volgende nog vas belang, 
meldt Aveta nader. 

Waar in het desbetreffende com- 
mun gu& gesproken wordt van ver- 

hoogingen met vijf en tien procent, 
kan nog wordea toegelicht, 

zelfsorekerd de prijzen naar beneden 

behooren te worden afgerond tot 

halve centeo, 

Dit is vooral voor k!eine artikelen 

— men denke bij voorbeesd aan brood 

— noodzaklik, omdat anders de 

prijsverboog:ng, indien zij riet op 

deze wijze met halve centen en af- 

  

Te Huur 
In de Bandarlorstraat No. 11 a. 

Fen groot huis Huur f 30,— 

's maands. 

Hoofdgebouw: Groore voor — en 

acbtergalerij met 4 slaapkamers. 

Bijgebouwen : Zeer ruime garage. 

Drie kamers, keuken, badkamers en 

W.c, 

Grooten tuin v6Or en acbter, met 

vruchtboomen. Alles bandjirvrii. 

Te bevragen bij de 1! 

Ked. Snelpersdrukkeril. 

aa 

Nieuwe zending. 
Duniops Puur 

Vruchtensap, ni.: 

  

Djeroek Press 

Lobi-Lobi sap 

Papaja - 

Ananas » 

Zuurzak Pa 

Belt u op No, 62 

Hoogachtend, 

TOKO 

»MADIOEN" 
KEDIRI Telf. No. 62. 

  

  

  

De optische 

staat 

| | 
aa ia . 

| 

onder 

| 

dat van- | 

ronding naar beneden zou gescbie- 
den, belangrijk hooger zou komen, 

Ind. Crt. 
. 

Op bet publiek wordt dringend be- 
roep gedasn op buone medewerking, 
om gevallen van prijsopdrijving dade- 
Hjk bij de bevoegde instanties te mel- 
den. 

(Red. Ked. Crt.) 

'a 

Vaste attracties: 
Wajang oranu ,Ngesti- 
mo Moeda', 
Pagoda”, Loiroek ,B 
Sport, Doger Bandoeng, 

allemaal even bekende spele: 
Eken avond worden er pr 

Bijizondere attractles: 
Bioemescocouis 1 

Doho and bis 
Groot caraaval-show. 
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DE AU 
van: "AA, 

io 5 kle endruk 

met Cariorren cms 
op Scbaal 1: 500.100 
in totaal 9 aansluiten 
Wwaarin opgenomen: 

alle berijdbare wege 
Kilometerafstanden 

Bergen en plaatsen 

$ 
$ 

Door eigen import zijn 

Schrij 

Polywog pasta in vasten en     
BRI 

afdeeling 

vakkundige 
leiding. Moderne monturen. 

| Zeiss - 

|! 

en crookesglazen. 

Opera - gescheischap 

het Comet€-tent. 

    

Carbonpapier in diverse soorten. 
Schrijfmachinelinten in alle breedten, 

en tegen scherp cor.curreerende, dus 
beneden Soerabaiaprijzen, 

te leveren. 

N.V, KEDIRISCHE SNELPERSDRUKKERIJ 

Verkiezing lid  Stndsyemeenteraad. 
De fd. Burgemeester van Kediri 

maakt bekend, dat het stemkantoor op 

WOENSDAG 27 SEPT. a.s. om 8 

uur 15 des avonds io openbare ver- 
gadering bijeen zal komen, ter aanwij- 

zing van den persoon, die de openge- 
vallen plaats in den Sradsgemeenteraad 
van Kediri, onts'aao door ontslagname 
van den Heer Mr. B. L. KROON zai 
vervullen. 

1 Kediri, 22 September 1939. 

Pasar Malem Il, teu hate 
van de liefdadigheid. 

gehouden op 22 Sept. 
tot en met 8 Oct. '39. 

Pandowo", Kstoprak ,Dar- 
»Fifi Young's 

oedi Oetomo” Shaohtoeng 
Kronijong en Cabaret, Draai- en 

zweefmolen, Openiucbt-bioscope, Reok Djaranan Gambijongan, 
n. 
ijzeo ter bescbikking gesteld. 

Groot vuurwerk. 
Dansavond op H.C.T.N.H. band. 
Hawatan-concours, Deeinemers van Soerabaia: The 
Baby-Browo, The Ruth Miker en Pak 

boyscouts-Hawaiaoband. 

Comit€ C.P.M.A. Il. 

  

EEN PRACTISCH, HANDIG EN KOSTBAAR ) 

WERK VOOR EEN LUTTEL BEDRAG! 

WEGEN -ATLAS 
MADOERA en BALI 
1 2.75. 

op stevig ivoorcarton 
lag er lirnen rvug, 

de kaarten compleet bijgewerkt, en 

" 

van plaats tot plaats 

Hoofd-Afstandstabel voor grootere afstanden 
met hoogte-cijfers 

Spoorwegen, Vliegvelden, Ondernemings - fabrieken 

Pasarggrshans en veie aanwijzi gen voor toerisme. 

Verkrijgbaar bij de Ked. Snelpers. 

  

wij in staat de beroemde 

CARIBONUM producten, z. a. 

f-, vulpen- en stempelinkten. 

vloeibaren toestand, versch 

6 
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LLEN 

RESIDENTIE - APOTHEEK 
TELF. No. 52 

  

  

    
PROTESTANTSHE KERK 

Hollandsche Kerkdiensten. 

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

B'itar 6, ..m. 

1 Ocr. '39 Kediri 9 vur v.m. 

Djombang 7 ,, ».m. 
en 

Maleische Kerkdienst. 

J. W. Rumbajae. 

24 Sept. "30. 
Trengga'sk — 8.30 vur v.m. 
T..Agcerg 4 uu nm. 

  

  

OOST - JAVAANSCHE KERK 

lederen Zondag 

dierst 9 u. 

Tr (Ba'oewer & Kediri 

  

slitar, Teelcengago 

   N    andj 
  

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

  

    
lederen / : 

te Kediri le H. Mis 6 ur vm. 
2e H. Mis 7.30 uu 
Lof 5.30 uu 

te Blitar 6G uur v. m 
T 30 uur v. 

5,30 uur &. » 

O iderricht Kath. Java 

Mana mena mana 
PETROMAN COMFOREN. 

Wij ontpakten zoojuist 

e Nieuwe 
Modellen 1939 

en noodigen U uit tot cen be- 

zichtiging dezer 

Schitterende en Practische 

Petromax Comforen. 

Verkrijgbaar bij : 

Tako Wed. 

Tan Bing Wiz 
Klentengstraat No. 90, 

KEDIRI, Tel. No. 149. 

  

Antsujwek 
keurcollectie 

Japara's houtsnijwerk ontvan- 

gen zooals: 

Presenteerb 'aden, 

Poederdoozen. 

Sigarettekokers 

Inktkokers 

Broodp!iankenenz.enz. 

Wij raden U aan cm gauw 

Uw keuze te doen, aangezien 

alles gr.f weggaat. 

Beleefd aanb:velend, 
TOKO 

»SOEN" 
Aloon - Aloonstraat Teif. 63 

KEDIRI. 
  

  

  

  

  

en coomem 

TENG HONG TJIANG 
VENDUHOUDER —  COMMISSIONNAIR 

MEUBELMAKER 

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

HUIS- VENDUTIE 

27 Sept. '39, 9 uur, v. m. ten huize 

van den Heer 

DJIE KIEM TWAN, 

Kassier Javascbe Bark, 
Hoofdsiraat, Kediri. 
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Telegrammen overg. unit 

Menanam 

De geallieerden 

  

de Ind. Courant. 
— 

strijden tot de 
uiteindelijke overwinning. 

    

Zoowel Engeland al s Frankrijk besluiten 
daartoe.— Duitsche troepen naar het 
Westfront3 geruch ten over Duitsche 
concentratie biji Aken,— Duitsche offi- 
cieren houden besprekingen te Moskou 
over eventueele samenwerking.-Wat zal 

er met Lithau en gebeuren? 
——— 
  

Steun der Britsche dominions aan Engeland 

  

  

Smigly Rydz niet gevlucht. 
Londeo, 19 S pt. (Aneta Havas). 

De Poolsche ambsssade ontkent de 

juistheid van de buitenlandsche berich 
ten, dat Smig!y Rvdz naar Ro-men:& 

zou zijn geyaa . Deze bleef, met zij 

staf, bij het Pooische leger, om de 

leiding van de militaire operaties voort 
te zZetten. 

Duitsche troepen naar het Westen. 

Brussel, 19 Sept. (Aseta Reuter). 

De correspondent van de ,,Vingritme 

Si-cle” wr Aken meldt, dat Duitsche 
eenheden uit Polen zijn gearriveerd, 
ter versterking van het Westfront. 

Strijd tot het einde. 

Parijs, 20 Sept, (Aneta-R-uter). De 

ministerraad kwam beden onder pre- 

sidium van president Lebrun bijeen en 

keurde unani m goed de militaire, 
economische en financicele maatrege- 

len, die worden genomen tot het voe- 

ren van een oorlog tot een uiteinde- 

lijke overwioning, 

Het kabinet bevestigde voorts de 
F.ansch-Britscbe solida iseit, die da- 

gsliks dud- ijker tot uiting komt, ter- 

wiji bulde werd gebracht aan den 

Pooischen heideomoed, welke zal wor- 

den beioond met een gemeenschappe- 

ljke overwioning. 

Duitsche concentratie bij Aken ? 

Parijs, 20 Sept. (Aneta R-ute:). De 
militaire correspondent van ,L- Ma- 

tio” maakt melding van eeo geheim- 

zionige ac iviteit der Duirschers bij 
Aken, weike aandachtig acor de Frao- 
schen wordt gadegeslagen. 

De correspoodent vraagt zich af. of 

dit beteekeot, dat op dit puot een 

aanval wordt voorb-reid, of dat er 
kwestie is van een ercsiiger mocilijk- 

heid, waarbijin de toekomst misschien 

Belyig's lot op het spel staat? 

Russen gekomen zija om de Poolsche 
bevolking te redden, zij thans” een 
welvarende toekomst onder leiding van 
Stalio kan tegemoet zien,” 

Duitsche officieren te Moskou. 
M »kou, 20 Sept. (Aseta Trans- 

ocean). Verscheidene officieren van 
bet Duitsche leger ea de luchtmacbt 
arriveerden gisteravond per speciaal 
viiegrug van het hoofdkwartier van 
den Fiincer. 

Verklaard wordt, dat de officieren 
tot taak badden, met de Russische 
autoriteiteo verschillende vraagstukken 
te bespreken, voortvloeiend uit de sa- 
menwerking tusschen de Duiische troc- 
pen in Polen. 

Onderzzeboot vernietigd. 
Londen, 20 Sept. (Aseta R uter) 

Ia het Lagerhuis verklaarde Csurcbi:i, 
in aotwoord op een desbetreffende 
vraag, dat alle reden bestaat om aan 
te nemen, dat de onderzeeboot, die de 
»Courageous” tot zinken heeft gebracbt, 
vernietigd werd. 

Aankomst Britsche troepen. 
Parijs, 20 S-pt. (Aneta R-uter.). 

Scceds meer Britsche troepen arriveeren 
io Fraokrijk, ofschoon het o: mogelijk 
is, mededeeling te doen omtreot bet 
aantal maoschappen. 

Pool-che regeering te Parijs. 
9 .&e, 20 Sept. (Aoeta Transoc ) 

Uc Purijs wordr gemeld, dat d. 
Fravsche regeering toestemming ver- 
leende voor de vestiging van de 
Poolsche regeering aldaar. 

H-t veriuidt, dat Beck eerst Londen 
zal bezoeken, voor bet houdin var 
besprekisgen mer de Britsche mioisters. 

Groot-Brittaanie. 

Bewondering voor Polen. 

19 S piember (Have). Londen,   Dr. Goebbels in arrest? 

Londen, 20 Sept. (Aoeta R uteri). 
Volgens de urtzendig van bedenavond 
van bet ,,Duitscbe Viijheidssiauon”, 

Wwaatin cec nicuwe verbitterde aanval op 

bet bewind van Hitler werd gedaan, is | 

Goebbels onder arrest en wordt hij 
bewaakt door Goering's persoonlijke 

lijfwacbt, 

Wat gebeurt met Lithauen? 

Moskou, 20 Sept. (Areta Trans- 
ocean) Radio-Moskou meldt, dat aan 
d: Lithavsche troepen werd gelast, 
mer het Roode leger samen te werken, 

ter vasisiciling vao de juiste greozen 
van den Lthauschen staat. 

Ecbter is nog tiets bekend omtrent 

bet feit, of bet districr Wilna bij Li- 
thauen zal wordeo ingelijfd, 

»Polen geat welvarende toekomst 

tegemoet.” 

Londen, 20 S-pt. (Aneta Havas.). 

Volgens betrouwbare berichten wier- 

pen Russi-che vliegtuiyeo boven ver- 

scbiliende deelen van Polen pamf eiten 
Vit, waarin verzekerd word, dat de   

! H-denavond werd de volgende radio- 
bood:chap naar Warschau uitgezonde n: 
nDi is een boodschap van bet Br tsche 
Voik aan de stad Warscnau. De ye- 
beeie wered bewondert uw moed. 

Opnieuw is Polen het siscbtoff r 
gewo.den van een aanval van zijn 

bureo, 

Doch opnieuw is Polen door den 
heifhofuigen tegenstand, aan den invaler 
g-boder, de drager vao den staudaara 
d-r vrijheii io Europa gewordeo. Wi, 
uw bondgenoot.n, zija voornemens, de 
Worsteling voort te zetten, teneinde 
uw vrijheid te herstellen. P.ease ant- 
woordt z00 mogelijk via de radio.” 

Lessen van den strijd in Polen. 
Londen, 19 September (Reuter). 

O.danks het afsuchten van bet moc 
dige Polen zijo militaire waaroemers 
het er over eens, dat de strijd in Poles 

Wweardevolle lessen heeft geleerd. 
De Poolsche infanterie was meer 

dan opgewassen tegen de Dui sche, 
doch wanneer Durschiand te maken 
had gebad met een beter uityerusten 

vrijaod, z0u zijo uiterst riskante tactick,   

—arw 

Welke bestond “it aanvallen ver voor 
de boofdmacht uit met pantserafdee- 
lingen, gebeel andere resultaten hebben 
gehad. Zu'ke afdeelingen kunven hevige 
s'agen toebrengen, doch zij kunnen het 
veroverde terrein niet consolideeren. 
Dz Polen hebben deze afdeelingen 
berbaaldelijk met zware verliezen te- 
ruggeworpen, 

Worsteling met den dood. 

Londen, 19 September (R uter). Dat 
de Duitsche duikboot. die de ,,Coura- 
geous" tot zinken bracbt, door de vit- 
geworpen diepte-bommen van toesnel. 
lende torpedoboorjagers tot zinken werd 
ontbuld ia de verhalen van 5 overle. 
venden gezooken Britsche 
vliegk- mpschip, die heden thuis kwamen, 

D-ze leden van de bemanning der 

van her 

gezonken ,Courageous” ver aalden van 
de groote heldbaftigheid ea de koel- 
bloedigheid der opvarenden van het 
Vliegkampschip, toeo dit snel in de 
golven wegzonk. Zij vertelden van door 
brandwonden zwaar gewonde drenke- 
lingeo, die oa hun redding het eerst 
vroeger: ,What about lais down be- 
low?" 

Zij vertelden van manenn, die, alvo- 
rens over boori te springen, kalm bun 
geld natelden, de koperen munten weg- 
gooiden en de rest veilig wegborgen. 
Zi vertelden verder van een kleinen 

zee - officier aan boord van eea der 
toesnellende torpedobootjagers, die 10 
maal in de'zee dook om uitgeputte 

manoen te reddeo. 
Beo 15 jarige hoornblazer der ko- 

nioklijke marine zeide: ,lk zag de 
Duitsche duikboot na het Uitwerpen 
der diepte-bommen zinken, bier bestaat 
geeo twijf-laan. Ben der torpedoboot- 
jagers wierp 5 dieptebommen uit: ik 
zag den commandotoren der U boot 
den €€nen kaot en het achterschip den 
anderen kaot uitgaan. E ngroote hoe- 
veelheid olie steeg uit het water op, 
waarop wij allen begonnen te juichen.” 

Door duikboot aangevallen. 
Londen, 19 September (Havas). Een 

lidvao de bemaani g vao her Britsche 
s.s. »Baron Lovat', dat zonder succes 
door een Duitsche duikboot werd aan- 
gevalleo, verk aarde bij aankomst: , E-0 
Dwtsche dukboot verscheen aao stuur- 
boordzijde van ons schip en loste een 
schot voor de boeg, ten teeken, dat 
wij moesten stoppeo. 

Ovze kapiteia sloeg echter geen acht 
op dit bevel en gaf opdracht volle 
kracht vooruit te varen. Toen de on- 
derzeeEr ditzag, viel by ons aan. Plot- 
seling dook de U-boot ecbter zeer 
sael ooder en veraweea bijoa onmid- 
Jeijk. Wij zagen daaraa niets meer 
van baar, 

G-oucence den aanval van den on- 
Jerzeeer werden de reddingsbooten 
werced gebouden om onmiddeilijk te 
kuonen worden gevierd, doch het was 
aiet noodig ze neer te laten”, 

Polen. 
  

Boodschap van presiden.. 

Moscicki, 
Parijs, 18 September (Havas) De 

Poolsche ambassade gaf een commuvi- 
9 & uit, met den tekst van een door 
Jen Poolscheo president Moscicki te 
Kossow, 8 kere. van de Rocmeensche 

uitgegeveo, tot ber 
Poolsche volk gerichte boodschap. 
“Deze boodscbap luidt a's volgt : 
nOp bet tijdstip, waarop ons kger 

Met ongekenden moed tegen de enor- 

yreng gelegen, 

me supericuriteit der Duitsche troepen 
st eed, viel ons Ovstelijk buurland ons 

yebied binnen, daarm- d- alle bestaande 
verdrayen en morezle beginselen schen- 
dend, Het is niet de eerste maal in 
onze geschiedenis, dat wij terzelfder 
tijd vaouit het Westen en vanuit het 
Ossteo worden aangevallen. 

Het m tF ankrijk eo E geland ver- 
booden Polen vecht voor het recht 
tegen de onrechtvaardigheid en voor 
de beschaving tegen het barbarisme 
en ik ben er zeker van, dat Polenzal 
zegevieren, 

Daar het noodzakeliik is, dat het 
Poolsche vewind door zijo dragers ver- 

bljveo, beb ik, 
hoewel mijo hart hierover met droef- 

tegsnwoordigd ka, 

en 

   

  

heid vervuld is, besloten, den zetel'van 
den Poolschen president en van andere 
hooge autoriteiten naar een plaats over 
te brengen, waar bet mogelijk zal zija, 
onbelemmerd onze souvereiniteit ten 
Volle uit te oefenen ente waken over 
de belangen der Poolsche republiek, 

Ik weet, dat thant bij u de taak 
berust om cnder de moeilijkste om- 
standigheden de eer van het land te 
bewaren.” 

Strijd om Warschau woedt 
voort. 

Berlijn, 20 S-ptember (Aneta- 
Transoc) Het hoofdkwartier van 
het Duitsche leger publ ceerde heden- 
ochtend het navolg-nde communigut : 

De siag, welke met de Poolsche le- 
gers werd gevoerd in de groote bocht 
van de Weichsel, en welke omstreeks 
een week geleden bij Kutno aanving 
om zich vervolg ns io Oostelijke rich- 
ting te verp'aatsen, mag Ck» der 
grontste veldslagen van alle tijden 
worden genoemd. 

Op den 19en dezer steeg het aantal 
gevangeren, dat aan de Bruza werd 
gemaakt, reeds tor 105.000 man, en 
bet neemt nog voortdurend toe. 

Heeraan moeten worden toegevoegd 
de buitengewoon groote Verliezen, 
welke de Polen leden san dooden en 
gewonden, terwijl de oorlogsbuit zelfs 
nog niet bij benadering kan worden 
opgegeven. 

Ia de door de Duitschers bezette 
gebieden in Polen vinden nog slecbts 
gevechten van erostigen aard plaats 
in en ten Zuiden van Modlin en io 
Warschau. 

De Duitsche troepen, die den vijand 
achtervolgen, waren opgerukt tot de 
lija Suyj, Lwow, Brest-Litovsk en 
Bra'ystok: zij werden thans overeen. 
komstig de met Ruslaad gemaakte 
afspraak teruggetrokken tot de door 
de Duitsche en Russische regeeringen 
vastgesteide lija. De laatste resten van 
her Poolsche leger zijn in dat gebieo 
Vernietigd, 

De Marinebaven te Giyoia werd 
bezet, 200dat de strijd daar is geti - 
digd, verscheidene duizenden gevan- 
geneo werden gemaakt. Verscheidene 
Marine-eenheden namen op krachtige 
Wwijze aan deze gevechten deel, 

Er was, behalve eenige verkennings- 
vlucbten, geen nieuwe actie van de 
luchtmacht. 

Aan het Westelijk front vonden 
slechts plaatselijke gevechten plaats 
tusschen stormtroepen. 

»Warschau heefi geen tija” 
Warschau, 20 Sept. (Aneta Hvs.) 

De burgemeester van  Warschau, 
Skarzyoski, verklaarde gisteravond in 
em radotoespraak, dat de agressie 
van Rusiand Warschau verbaasde. 
evenals de rest van de wereld, doch 
»Warschau geeft nietom politiek, daar 
bet geen tijd heeft. Warschau vecht 
en werkt”,   

  

Duitsche overwinping. 
Berlja, 20 Sept. (Aneta Transoc)” 

Officieel wordt gemeld, dat de ten 
Zuden van Zamocz geboden Poolsche 
tepenstand is gebroken. 

Mezr dan twee iofanterie-divisies, 
een cavalerie- en een gemotoriseerde 
brigade staan aldaar 

Dustsche troepen, 
1.000 PooiscRe soldaten gaven zich 

Over, o.w. ook de generaal opperbe- 
velhebber van het Poolsche 
Pisor. 

la den Galicischen sector alleen 
Werden tot dusver 50.000 g-vangenen 
gemaakt: 108 lichte en 22 zware 
kanonnen en een groote hoeveelheid 
andere militaire uitrusting werden door 
de Duitsche troepen buitgemaakt. 

tegenover de 

leger 

Einde der militaire Operaties, 
Berlijn, 20 Sept. (Aneta-Reu- 

ter). Ih een door maarschaik Von 
Braucbirsch vitgegeven Pproclamatie 
wordi het einde van de militaire ope- 
raties tegen Polen en de elimivatie 
van bet Pooische leger bekendge- 
maakt, 

Wel, dat 15 
A geuwgezegd 
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Oh kind, wat kan 
ik boch doen tegen 
die ellendige jeuk?       

  

   

      

Ai AN 
»Tegen Roode Hond 
bestaat geen beter middel 

dan Purolpoeder.” 
Deze verklaring ontmoeten wij tel- 
kens en telkens weer in brieven, 
welke wij ontvangen van dankbare 
gebruikers van dit ongesvenaarde 
middel tegen die hoogst omaange- 
name kwaal. 
En geen wonder, want dit bijzon- 
dere huidpoeder absorbeert het in 
de roode puistjes aanwezige vocht, 
houd de huid koel en droog ef 

verdrijft onmiddellijk denonuitstaan. 
baren jeuk. De ingeen andere bedak 
aanwezige medicinale bestanddeolen 
van Purolpoeder heelen de kwaal 
vanaf de cerste aanwending. Het 
verdient voorts aanbeveling v66r 
het naar bed gaan de aangedane 
plaats te bedekken met een lichte 
laag Purol en daaroverheen Purol- 
poeder te strooien. Verder houde 
men zich aan cen licht diet, ge- 
bruike men geen prikkelende spij- 
zen en drage men geen flanel op 
de aangedane plaats. 
Bij geregelde toepassing van Purol. 
poeder worden kwalen als roode 
hond, eczeem, netelroos enz. dan 

ha voorkomen en het dagelijksch 
sebruik ven deze bedak is een tel. 
kens wederkeerende verkwikking. 
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