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STADSNIEUWS 
  

  

Pasar malem. 

Op Vrijdagavood j.I. bad de offi- 

cieele opening van de pasar-malem 

plaats voorafgegaao door eenige bom- 

men, 
Op dien avond werd ook een bloe- 

menconcours gehouden. De eerste prijs 

kwam toe aan de bloemenhandel: 

Bonansa van Mulang, de 2Je aao V. 

LO S. ook van Malang ende 3de aan 

Cnrysant van Soerabaia, 

Op Zaterdagavond had een hawa- 

ianconcours plaats. Hiervoor werd 

achter de regentspoort een podium 

geplaatst. Er namen een Iltal bands 

aan deel, waaronder goede, zooals 

Hawaian Noveltes, Rythm Boys, al 
hadden deze ook geen prijzen gekre- 

geo. De “Iste priis werd toegekend 

aan Baby Browouit Soerabaia de 2de 

aan aan Sanco Peters ook van Soe- 

rabaia, en de 3de aan Lucky Stars 

van Malang, die op de vorige pasar 

malam, en op de laatstgebouden con- 

cours te Malang de Iste prijs heeft 

bebaald. 

Hedenavond zal een tembang con- 

Cours worden gehouden. Wat de be- 

zienswaardigheden van de pasar 'ma- 

lem betreft, op de vorige was meer 

te zien. Bebalve landbouw en visscbe- 
tij, heeft men thans eenige vlechtwer- 

ken vao Tangerang, zilver- en goud- 

werk, smeedwerk, weverij, te zien, 

Men heeft niet meer de beeldhou- 
werken van de menschen uit Pohsa- 

rang onder leiding vane de Kasi. 

missie, de kunstige snijwerken van de 

menschen van Z. Trenggalek die vao 
Pakis Hadji. 

Maar de attracties zija thans beter, 

de Ngesti-Pandowo, met de bekende 

Sastro-Sabdo, de Dsrmo-Moedo, die 

eenige maanden geleden hier steeds 

voor volle #aleo speelde, het opera- 

gezelschap: “Fifi Young Pagoda, en 

nog vele andere, 

Onderwijsmutaties. 

De' heer Kuastarie al. Adiprawiro, 

hoofd van de Vervolgscbool te Ri- 

nginsirah is overgeplaatst paar de 

Vervolgschool No. 6 te Malang. 
De Heer Paidjan Partosoedharmo, 

hulponderw. bij de vervolgschool te 

Poenoeng wordt gep!aatst op de Ver- 

volyschool te Boerengao. 

Een onderwijszeres voor 
handwerken op de Mulo. 

We vernemen, dat op de Gouv, 
Mulo alhier gerekeod vavaf 14 Sept. 
1939 Mevr. M.M. Koossen geb. van 

Meurs geplaatst zal worden, belast 

met het geven van onderwijs ia het 

handwerken gedurende 6 uren s'weeks. 

Lezing Ki Hadjar Dewantara. 

Op Zondagavord jl. bicld Ki Ha- 
djar Dewavatara io het B.P.K, gebouw 

de reeds eerder aangekondigde lezing, 

Voor niet minder dan 200 luisteraars. 
Dat er ondanks de pasar malem nog 
zoo'n gruote belangsteiling bestond, 

wees op de groote popu'ariteit van 
den spreRer. Behalve de P.I.D. waren 
verscheidene "jongee en oudervereeni- 

ging aanwezig. 2   

Nadat de Heer Soenarto, als voor- 
zitter van het Comite vao Ontvangst 

de aanwezigen heeft verwelkomd ea 

het woord aan Ki Hadjar .gaf, begon 
deze met de uitlegging van het woord 

»Cultuur“ wat opheffing van bet volk 
beteekent. Hij verklaarde, dat een 

volk bescbaafd genoemd kan worden, 

indien het cultuur, op boogen peil 

staat. Is bet Javaaoscbe voik wel be- 
schaafd ? 

Reeds in de oudste tijden stond Ja- 
va's beschaving hoog,i Scbolen beston- 

den toen al, zooals de woorden : 

jaotcik, tj-kel, mentrik (leerlingen), 
pandita, resi, bagawan (eermeesters) 
het ons zeggen. Medicijn keode men 

toeo ook al, nu nog' kent elke dessa- 

man, welke kruiden: geneeskundige 

kracht bezitten. Dat het moraal van 

de Javaan hoog staat, bewijst wel de 
alombekende 'Oostersche gastvrijheid. 
Nu nog treft-meo ia de dessa's langs 
den weg vaak met water gevulde 

kendi's of gesloteni bakken met een 

nsiwoer”, opdat  vermoeide  loopers 

huo dorst kuanen lesschen, De fijoe 

gewoonte bij een huwelijk is ook' een 

bewijs van Java's hooge beschaving. 

Het vormen van- dessa's met een 

grkozen loerah aan het hoofd, bijge- 

staao door de kamitoewa, kebajan evz. 
toont ons het ordelijk bestuur in den 

ouden tijd. De natuur en de maatschappij 

oefenen invloed: uit op het cul.uurle- 
ven van een volk. 

Hierna legde spreker het woord : 

»Nationale opvoeding” uit, wat”in het 

kort hierop neerkwam, de opvoediag, 

opdat men in zija eigen land, tusschen 

zija cigeo volk, in staat is, om op zijo 

cigeo gebruikelijke wijze of manier, 

zija brood tz verdieocen. Het: welzija 

vao het velk zal vanzelf verbeterd 

worden, 

Ter verduide'ijking gaf spreker hier- 
van eenige  voorbeelden. Een'bergman 
kan met gemak eea berg beklimmen, 

als bij het op zijo eigen madier 'mag 

doen, maar als bij het op scnoenen 
moet doen, dan zal het hem zeker piet 

meevallen. 

Eea mersch mag voorbeeld nemen 

van een kiokhen, die 'elken dag al 

baar kuikentjes naar plaatsea brengrt, 

waar veel voedsel is, en baar leert, 

hoe het voedsel op te pikken. Nooit 

zal ze haar jongen bet voedsel leeren 

Oppikkeo, zooals een eend dat doet, 

Bi de nationale opvoeding hoort 

men ook de goede eigenschappen van 

anderen over te nemen, en de eigen 

gewoenten, die vodr de vooruitgang 
stremmend werken, weg te laten. Ben 
volk, dat zich isoleert, zal nooit voor- 

uit komen. 

Hierna schetste spreker uitvoerig 
de opvoeding van een kind vanaf sar 

prilste jeugd tot dat het volwassen id. 

Tot half twaalf luisterde een ieder 

naar de interssante lezing, waar- 

bij nu en dan eenige grappeo werdeo 

tusschen gelanceerd. 

Besmettelijke ziekten. 

. Het rapport van besmettelijke ziekten 

van den Res, Arts alhier luidt : 

gevallen- typbus- abdomiralis : 

Kediri 4, Paree 3, Nyaodjoek 11, 
Bluar 5. 

gevallen paratyphus A: 

Kediri 1,-Nyaodjoek' 1. 

1 geval dipbterie te Blitar, 

'tieoten gratis kinioetabletten. 

5 

'cindiyde ia een 2—1 overwinning voor 

'Everhard. 

"Offreert voor Dicsdag 26 ea 

" witgelateoheid van haar Liefje voor 

  

' Malaria-best ijding. 

Op 4 Sept. jl. werd te Tosareo 

200 measchen' vOoF malaria onderzocht, 

en het'resultaat was als volgt : 

kinderen beneden 6 jaar 620/, 

. 'boven “6 jaar 140/, 
Volwassen vrouwen 1605 

5 mannen 18279 
Van II tot 15 Sept. kregeo de pa- 

Kortfbai, & 
De friendly-game tusschen de Mulo 

en de JlL,LB. op Zondagmiddag ji. 

de Muloneezen. 

Het spet werd geleid doot den heer 

Over het algemeen was Mulo vlug- 

ger en konden beter doelen. 

'Niet sporticf. 
Op Zondag middag j.I. werd op 

bet sportveld Koewak de match ge 

speeld tusschen H.C. T.N. H. en Ps. 

H. W., waarbij H. W. met 1—0 de 

wedsirijd heeft gewonnen. 

Maar wat onbegrijpelijk is, is bet 
feit, dat H. W. versterkt werd met 2 

spelers van Dobo, Dajat en Doellah. 
We vernemen, dat het bestuur van 

Dobo om despenr beeft gevraagd, 

om 3 spelers van Doho, waaronder de 
2 bovengesoemdeu voor H. W. te la- 

ten meespelen, wat geweigerd werd., 

Dohbo, die de discipline hoog houdi, 

zal' wel niets anders kunnen doen dan 

beide spelers te royeeren of althanste 
schorsen, 

Het bestuur van H. W. zal wel we- 
ten,” dat bij een competitie-wedstrijd 

z00lets niet mag voorkomen. Dat zoo'o 
voorval de naam van 'haar vereeni- 
ging en van de beide #pelers in een 
verkeerd daglicht stelt. 

Het zal ons niet verwonderen, in- 
dien H,C. T. N. H. vandaag” of morgen 

ten ptotest indient. 

RICHE THBATER. 

Woensdag 27 Sept. "39, 

Paramount oerdolle filmklucht 

»GiVE ME A SAILOR"“ 

met Martha Raiye-Betty Grable-Bab 

Hope in de hoofdrollen. 

Ben kanjer van een film, wat 'betreft 

Grappen co Opwinding en echte Raye 

Jantjes ! 
»Give me a Sailor" is een Eere-Saluut 

aan de Vicot-Romance De vloot is bid- 
neo... en Martha is... Vit. .. om een 
zeeman te vangen! 

De film, die U @nophoudelgk zal doep 

lachen ! 

MAXIM THBATER, | 
Olfreert voor Woeosdag 27 en i 

Dooderdag 28 S-pt. 3g 

FAST COMPANY | 

met Melvya Douglas en Fioreoce Rict . 
in de boofdtollen. 

Bigestsna door cedi keur van eerste 
kasse artisten. | 

Beo uiterst vlorte en grappige film 

met eea moot verbaal, en welke aag |, 
spanning niet zal ontbreken. 

Het vroolijkste detecstve—verbaal 

sedert ,,The Thin Mao". 

      

    
     Liefhebbe 

tectivefilm zullen votop ' kuohien « ge- | 

Dnieten van deze bijzondere productie. 

rs van cen spanvende de- 1 

   

   

  

   

Ie 
de kleine stille werker.. 

    

IN ag : 

heeft cen sprookjesachtige carriBre: 
reeds 40 jaren hielp hij millioenen 
en millicenen menschen over de ge- 
heele aarde! Nog nooit werd hij 
getvenaard of overtroffen! 

  

Politie nieuws 

“Door de Politie werd aangebouden 
de persoon van M., wonende te Petok 

(Modjo), verdacht van diefstal van 

rijwielonderdeelen ter waarde van 
f2,60, ten nadeele van de rijwielhar- 

'delaar ,,Ong Sing Hien”, wonende aan 
de Aloon2-straat (Kediri). 

“ Tegea D., wonende te Bangsal 
werd p.v, opgemaakt terzake diefstal 
vao 6 stuks glazen-panven ter waarde 
van (0,90, teo nadeele van R., wo- 
nende te Bangsal. 

Tegen R., wonende te Pakoenden 
werd p.v. opgemaakt terzake diefstal 
van 3 kippen en een pandbrief ter 
waarde van f0,80 en aan contanten 
ad fO,10, ten »adeele van M., K.,   

H., BS. en S., resp. wonende te Pa- 

koenden, Tosaren, Singonegaran en 
Pakoenden. 

Tegen S.J.T., wonende aan de 

Aloon2-straat werd p.v. opgemaakt 

terzake prijsopdrijviog. 

Tegen B.D.. wonende te Djaga'an 
lor werd p.v. opgemaakt terzake diefm 

stal van een pardbrief gedateerd 20 

April 1939, waarvan de ergeraar or- 

bekend is. 

Tegen M., wonende te Ringinsirah 
werd p.v. opgewaakt terzake diefsral 

van een kip ter waarde van f0 40, 

ten nadeele van M., wonende te Ban- 
dar kidoel. 

M., wonende te Kampoergdalem 

werd door een hond in zijn linker 

  

»LYRA" 
Radio Goldberg 

Kediri-Tel. 70 
Hoofdstraat 

Het 

oudste 

en 

beste 

Radio adres 
in 

de 

Residentie Kediri. 

100" 

  

     
J.G.W. DEKKERS — 

Service. 
VENDU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS. 

KEDIRI — 

  

Telefoon 250. 
  

Kediri, 

Donderdag, 28 September 1939 Vendutie ten buize van den 
We.Edc G. Heer J.O vd. Graaff. Aamiwvistrateur s.f. Poerwoasrie. 
Vrijdag, 29 September 1939 Veoduti- ten huize van den WelEd. 
Her J. Compaan, Adj. Chef. Expl. K.S.M. Paree, 
Zaterdag, 30 Sertember 1939, Vendutie ten buize van den W. Ed: 
H-er. D.LA. Hilverdink. Directeur. Gevangeniswezen, Semampir 46 

Woensdag 4 October '39, ten huize van den WelEdelen Her 
G: J. Streuding. Mulo-leeraar S-mampir Kediri. 

Zaterdag 7 Oct. '39. ten huize van den We Ed. Heer J. P. Lang. 
Controteur R gentschaps fivarciEa te N, a:djoek. 
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De succesvolle vertooning van de Mal. sprekende film »Fatima at, 
Mooier, beter dan Terang 

Woensdag 27 Sep. 

Paramount oordolle comedie film-ech'aaer 
met MARTHA RAYE — BOB HOPE — BETTY GRABLE e.a. 

en opwiading en echte RAYE, urrgelatenbeid! . . , 
DE fim, die U een @rnoraliike avond bezorgri v — aa 

Donderdag 28 t/m Zaterdas 30 Sep. 
Paramount 's amusements fi m-cbiager de 

Artists and models abroad"' 
bekende stars &a met medewerking van de wereldver- 

- vol mooie muziek en zang . 

  

met JOAN BENNETT — JACK BENNY eva. 

  

Hedenavond voor het lnkkor, £ 

oelan” 

Slechts voor 

.Give me 
€€» 

vol afwisseling .. 

Luxe 

Komt en oprdeeit!” 

a Sailor” 
E-o witstekende film vo van grappen 

  

avond 

    

   
muziek.... songs en dans! 

  

  

Metro spaoronde detrcrive film 
mer MELVYN DOUGLAS — FLORENCE RICE ea. sterren. 

“The Thin 

2 ea THEATER 
cc Hoden yoo bet tata « »SCOUfS to the Resaue 

« hatst- epssoden 9 ja 
  

Wosmana 27 en ai 28 Sep. 

“Fast Company” 
Ma" 

Warner Bros dramatisch meesterwerk 
6.6 

ea Criminal” .. mudi 1 dmade me a Criminal? ai ate 
dz verbijsterende autobiografie van een voortvluchtige Beo der meest opzieobare filrs van 1939.. 

Wij beve leo deze zeer sterke film een ieder warm aan | voor de Wet. 

Ria anna Hij werd ter geneeskun- 

dige behandeling naar het ziekenbuis 

Gambiran gezonden. 

Op de A'oor2-straat (Kediri) had 

een aanrijding plaats tusschen een 

rijwiel bestuurd door D. en een dog- 

car bestuurd door D. Het rijwiel werd 

aan achterwiel, spatbord en standaard 

beschadipd, 

— Mist dit in geen gevai! - 

maarde ,JACHT CLUB BOYS”. E-n film aan rbythme en romance. 
vrooluk, frisch, opwekterd en belangwekkend voor jong en oud! Eco Streeling: voor oog en cor! 

Hoort de allernieuwste songhis! Misc dit niet! 

Door den eigenaar van toko ,Sae- 
rah” te Kediri werd aangifte gedaan 

van dieftal—middels ioklimming —van 

diverse toko-artikelen ter gezamelijke 

waarde van —- f 1400.— Pandbuizer, 

B-stuur ea Politis in de residentie 

Kediri in kennis geslzld. (telefonisch), 

zoowel door toezending van een staat 
van gestolen goederen. 

DE ONDERHANDELINGEN KORT 
VOOR DEN OORLOG, 
  
  
  

Merkwaardige onthullingen in het En- 
gelsche Witboek.sDuiischland had En- 
geland een bondgenootschap aangebos 
den.—Hoe Von Ribbentrop den Fiihrer 
virniteerde,"— Het 

»Verlangend te strijden : 
Duitsche leger was 

Duitschland 
is onoverwinnelijke," 

————— 

HITLER NIET ENTHOUSIAST 

OVER HET RU.SSCH PACT. 

Londer, 20 September (Reuter) 

Hesen werd een Witboek gepubli- 

Ceerd, waarin het Duitsche antwoord 

Op bet Biische ultimatum van 3 dezer 

en andere nota's, die voor het uitbre- 

ken van den oorlog tusschen Duitsch- 

land en Eogeland werdeo gewisseld, 

zijn opgenomeo. 

Het Duitsche antwoord verklaart : 
»De Duitsche regeering en het Duit- 
sche voik weigeren eischen, in den 
vOrm van ultimata, ingedieod door de 
Britsch: regeering, in ontvangst te 
nhemen, te aanvaarden, laat staan in 
te wiligen. Wij zulleo elke agressieve 
daad van de zijde van E geland met 
dezelfde wapens en in denzeifden vorm 
beantwoorden. 

Dit Dussche memorandum werd den 
3deno Sept. jl, des morgsns II uur 
20, aan sr Nevile H-rderson over: 
baudigd, d.1. dus 20 minuten na bet 
alloopen van de coor Esgeland g - 
stelde tijdlimvet, 

Het antwoord verklaart nog, dat de 
Brische regeering ,,het voorstel van 

Mussolini, dat den 
kuonen redden, had teruggewezeo, De 

vrede nog bad 

Britsche regeering draagt dus de ver- 
artwoordelijkheid voor alle ellende, 
die vele volken lijden of op het puor 
staan te gaan lijdeo.” 

Onder de vele merkwaardige ont- 
bullingen, die in het Wirboek worden 
gedaan, is vooral opvallend die, waarin 
word gezegd, dat Hider 28 Augustus 
jl. tijdeos een onderhoud met Sir Ne- 

Henderson heeft gevraagd, “of 
E yeland bereid zou zijn een bondge- 
vootschap. met IDui schland aan te 
gaan. 

Tijdens een eerder onderhoud deel- 
de Hitler aan sir Nevile mede, dat bet 
Engeland was geweest, dat hem had 
gedwongen tot de overeenkomst mer 
Ruslaod. 

Sic Nevile voegt bier in zijn tele- 
gram aan lord Halifex nog aan toe: 
»Hij scheen mij niet enthousiast te zijo 
over de overeenkomst, doch hij voeg- 
de bieraan toe, dat nu bij cenmaal de 
Overeenkomst had gesloten, deze ook 
gedurende langeo tijd van kracht zou 

vile 

  biijveo." 
Het pact besprekende, deelde sir 

Nevile nog aan lord Halifax mede 
»Het z0u mij niet verbazeo wanneer: 
bet later zou wordeo aaogevuld door   icts, meer dan louter non-agressie:” 

Het vroolijkste detective verhaal sedert 
Komr allen deze vlarte en arapniae film zier | 

Vriidag 29 t/m Zondag 1 Oct. 

  
    

  

   

  

   

   

  

   

    

  

   

   

    

  

     

  

   

     

   

      

    

Gesprek met Giring. 

Toen sir Nevile Henderson bet re- 
sultaat van een Engelsch Duitschen 
oorlog met maarscbalk Giring besprak, 
verklaarde deze, dat de geschiederis 
van Duitschland er een is van voor- 
en tegenspoeden en dat de huidige 
periode er een is van voorspoed. 

Later zeide Giring nog, dat geen 
mogendheid Duitschland in Europa 
zou kunven overwinven en dat een 
blokkade ditmaal eeo mislukking zou 
beteekeren. 

Sir Nevile Henderson zegt in toelich- 
tiog, dat GO ing allerlei uitdrukkingeo 
bezigde, die men bad kunnen verwach- 
ten io aotwoord op de verklaring, dat 
Duitschland ocgetwijfeld verslagen zou 
worden. 

nDoor ietwat te overdrijveo gaf hij 
den indruk, veel mioder zeker te ziin 
yan zija zaak, dao bij wilde voorge- 
ven te zijo. Ik zeide, dat waoneer 
men een oorlog wilde vermijdeo, ge- 
duld noodzakelijk was en de wilde 
mangen in Duitschlard in toom moes- 
ten wofden gebouden.” 

Wat zija onderboudt met Voo Rib- 
bentrop op 30 Augustus jl. aangaat, 
schreef Henderson : ,, Von Ribbentrops 
whole demeunour during the unpleasant 
ioterview was aping Hitler at his 
Wworst," 

Toen de Duitsche ambassadeur te 
Londen zich beklaagde over de omsin- 
gzling van Duuschland, scbreef lord 
Halifex aao sir Nevile Henderson : nIk 
@otwoordde hem, dat wanneer iemand 
Duitschlaod omsingelt, Duitscbland zelf 
is door ae politiek, waaraan bet zich 
hardnekkig vasthoudt. Het scheen ons 
volkomen duidelijk, dat de Duitsche 
kanselier bet porcelein ir Buropa ge- 
b:oken heeft heeft en dat hij alleen het 
weer kan lijmeo.” 

Hitler windt zich op. 
Het Wiboek beschrijfe verder op 

levendiye wijze het onderhoud, dat op 
d-o 23sten Augustusji, tusschen Rijks- 
kaoselier Hitler en den Britschen amr 
bassadeur te Berlijn, sir Nevile Hen- 
dersop, plaatsvond. Henderson zeide 
tegen Hitler : ,, Voor z00ver mij bekend 
is, hebbeo wij ceuwen door nog nosit 
Oos woord gebroken. Wij zoudeo dat 
'haos net we) kuogen doenen Groot- 
Brittanoie biijveo”, j 

Hiter raakte thaos Opgewonden, nam 
cen onverzoenlijk standpunt en gebruik- 
te heftige taai jeyens Bogeland en Po,ea 
doch toe het onderhoud werd voort- 
-ezet, was hij geheel kalm, doch ver- 

klaar ie nadrukkelijk vastbgsioteo zijn, 
Poten te doen aaovallen, ,waaneer daar 
Og £&a Duitseher zou worden mishat-   deia”, 

  

Ba K ca 

:Hederson sprak daarop over bet tra- 
gische van een oorlog en Hitlers on- 
metelijke verantwoordelijkheid. Hitler 
aotwoord de hierap, dat het allemaal de 

'schuld van Eogeland was, welk stand- 
puat Henderson weigerde te aanvaar- 
den. Hitler voerde echter aan, dat Eoge- 
laod vastbesioten is Duitschand te ver- 
vietigen en geheel uit te schakelen en 
hij-voegde toe dat, wanneer er toch 
gevochten moest worden, bij de voor- 
keur gaf aan een 'oorlog thans, nu by 
vijftiy is, dan latzr, waoneer hj wel- 
icht 55 of 60 jaar z0u zijo. 

Henderson zeide, dat het een onge- 
rijimdheid was te spreken over een 
strevea van Engeland om Duitschland 
te willen vernietigen. 

Huler aniwoordde hierop, dat En- 
gelaad voor lager staande rassen vecht, 
doch dat bij slechts voor Duitschland 
z0u strijdeo. 

nDe Duitschers zullen dezen keer tot 
deo laatste man vechten. Wanneer ik 
ia 1914 rijkskanselier ware geweest, 
had de wereldoorlog een ander verloop 
gehad", aldus H cler. 

In het onderhoud tusscheo dev Duit- 
schen rijkskanselier en den Britschen 
ambassadeur, dat op deo 28sten Augus- 
tus d.a, v. plaat.vond, bleef Hitler op 
bet Poolsche vraagstuk bameren, ter- 
wijl Henderson hem bleef vertellen, dat 
hij moest kiezen tusschen de vriend- 

  

  

— — 

schap van Engeland en zija verregaande 
eischen ten opzichte van Polen.e 

Verlangend te strijden. 

Hitler zeide, dat hij de eischen vaa 
zija volk moest bevredigen, dat zija 
leger gereed en verlangend was oaar 
den strijd en dat zija volk als && man 

achter hem stond: hij kon geen vieu- 

we mishandelingen van leden der Duit- 

sche mitderheid in Polen toestaan, 

De" Duitsche minister van Buiten- 

landsche Zaken, Joachim von 
Ribbentrop, steide den Engel- 

schen ambassadeur den vraag, of pre- 

mier Cbamberlain het Eogelsche volk 

achter zich zou hebben, wanneer hij 

een politiek van vriendscbap met 

Duitscbland zou voeren. Henderson 
antwoordde, dat hier geen twijfel aan 

kon bestaan: Chamberlaia kon en 

wilde een politiek van vrieodschap 
met Duitscbland voeroen, mits Du'tsch- 

land tot sameowerking bereid z0u zijo. 
Hitler stelde daarop de vraag, of 

Engeland bereid zou zijn, een bond- 

gevootschap met Duitschland aan te 
gaao. Henderson antwoordde, dat hij, 
sprekeode als particulier persoor, een 
dergelijke mogelijkheid niet uitsloot, 

vooropgesteld dat de loop der gebeur- 

tenissen eeo dergelijk bondgenootschap 

z0u rechtvaardigen, 

Ba an 

  
  

Noorsch   

RADIO LU 
Radio - Techniseh - Bureau — keoDiri — 

,BLUFT NEUTRAAL” 
ERRES-RADIO-Toestellen 

Nederlandsch Fabrikaat, 

KOELKASTEN ELECTROLUX 

Hoofdstraat 4I 

Telefoon No. 60 

PETROLEUM 

Fabrikaat.   
FRIGIDAIRE-MONTGOMERY 

WARD en CROSLEY 
Amerikaansch Fabrikaat. 

BOERDERIJEN'.SCHRAUWEN” | 

    

KEDIRI WATES 
MULOWEG / MADJENANG IN 5 

Telsfoon Ked. No 225 PERCEEL-PAKISSADJI 

    

Levert versche volle melk. 

Prima kwaliteit, 

Leverancier van de groote ziekenhuizen te 
Kediri en Paree en de meeste .Doctoren 

ter plaatse. 

Beleefd aanbevelend 

L. H. SCHRAUWEN., 

NE EMT NU EEN 

«. 
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Hitler bield vol, dat hij niet bluftes 
Henderson antwoordde dat by zicb 
hiervan tea volle bewust was, hieraan 

toevoegde: ,,Ook Bageland bluft niet”, 
waarop Hitler weer antwoordde, dat 

Ook bij zich bier ten volle van bewust 
was. 

In antwoord op bet door Hitler aan 

de hand gedane deokbeeld, dat Enge- 
land een rechtstreeks bewijs van zijn 
goeden wil zou geveos door Duitsch- 

land op koloniaal gebied tegemoet te 
komen, antwoordde Henderson, dat 

het beter was concessies te doen in 

ceu goede, dan in een slechte atmos- 

feer, 

Tijdens een stormachtig onderhoud 
tusschen de beide staatslieden, dat op 
den 29sten Aug. plaatsvond, bield 
Hitler staande, dat bij de Britsche 
vrieodschap liever dan iets anders ter 
wereld z0u verwerven, doch dat hij 
daaraan Duitschlands levensbelangen 

niet kon opofferen. 

Ind, Crt. 

  

De Wereld rond 

in een dag. 
  

Het is begrijpeliik, dat toeo de 
oorlog uitbrak, ook in Idig tal vap 
spoedraatregelen noodzakelijk waren, 
welke de Regeering dwongen de hand 
te leggen op de vliegtuigen van de 
K.N.LL.M, die speciale koeriersdien- 
sten te volvoeren kregen. Nog des 
Zondagsavonds, een half uur padat 
de oorlogsverklaring van Engeland aan 
Duitscbland in Indig bekend was ge- 
'worden, ontving de K.N LL M. bericht, 
dat de Regeering vrijwel alle K.N.I. 
L M.-Ijegtuigen Doodig had voor de 
distributie over Indie van bepaalde 
documenter, welke in z00 kort moge- 
ljkea tfjd moestea worden overge- 
bracht. 
» Dienzelfden avond nog werden de 
Vliegschema's gehee! in elkander gezet 
en den voigenden morgen zwermden 
d- K.N.LL,.M.-vogels over locit naar 
alle richtingen uit. 

De organisatie van deze koeriers- 
vluchten was geenszins eenvoudig. 

De K.N.LL.M. had dien dag ter 
beschikki-g van de Regeering elf toes- 
tellen, namelijk vier Lockbeeds (een 
was er in "Australa) drie Douglasseo, 
alsmede eenige Fokkers, 

Bij den Techcischen Dienst in Bao- 
doeng werd den geheelen nacht san 
Zondag op Maandag geWwerkt, terein- 
de alle toestellen gereed te hebben voor 
zeer lange viuchtenen ia den vroegen 
Maandagmorgen om vijf uur startte 
het eene na betandere toestelin Ban- 
doeng om nog in donker op Tiililitan 
te landea. Verscbil ende toestellen wa- 
ren iotusschen niet in de tbuishaven: 
er was eerf toestel ia Tarakan, er was 
er een in Medan... ,. kortom er 
moest cen volledig schema worden op, 
gezet teneinde de wenschen der Re- 
geering 200 gsed en z00 snel mogelijk 
ten 'uitvoer te brengen. 

Ben F XII, welke om half zes uit 
Soerabaja naar Makasar vertrok, wacht- 
te daar de aankomstaf vaneen Lock- 
heed, welke dienzelfden morgen uit 
Batavia vertrok en recbtstreeks naar 
Makasar vloog. Lockheed gaf zija do- 
Cumenten, voor z00ver die v or A bor 
bestemd waren over aan de F XII- 
waarna de Lockheed verder zijo pro- 
gramma voor dien dag afwerkte door 
naar Koepang over te steken, vervol- 
gens van Koepang naar Bali te vliegen. 
Een vlucht van &€a dag: Batavia— 
Makassar — Koepang Bali, wat wel 
bewijst welke enorme afstanden de 
snelle, moderoe verkeers - machines in 
korten tijd kunnen afleggeo. De F XII 
vloog dien dag naar een militair veld 
tusschen Makassar en Ambon, startte 
8 vachts om drie uur en vloog naar 
Ambon, vanwaar nog dienzelfden dag 
de terugreis naar Soerabaja werd ge- 
maakt, waar het toestel den volgenden 
dag als lijomachine werd ingezet. 

De Fokkers bewezen dien drukken 
dag uitsfekende diensten door vluchten 
naar vliegvektlen welke niet gescbikt 
zija voor de landing van modernere 
suelle toestellen, 

De sneiheid van de Lockbeed 14 
waarvan de K.N.ILL. M. er vijf io 

bedrijf heeft komt voortreffelijk . vit, 
Wanneer men gaat vergelijken. Het 

voor Saigon bestemde toestel deed 
namelijk des Diosdags merkwaardige 
dingen. Omdat ook dit toestel des 
Maandags voor ,boodschappen-doen” 

was ingezet kon het dien dag Saigon 
oiet halen en verbleef den nacht over 
io Singapore, Om zija op die wijze 
Ontstaande acbterstand io te halen be- 
sloot de gezagvoeder in overleg met 
het hoofdkantoor om den volgenden 
dag dan maar ,,even" te vliegea: Sin- 
gapore — Saigoo — Singapore— Palem- 
bang— Batavia, een afstand, van meer 
dan driedu'zend kilometer. 

Sechts &4a uur na den officieelen 
schematijd arriveerde dat toestel des 
Dinsdagavonds te Batavia. 

lotusschen was des Maandags slechts 
een zeer beperkte lijndienst onderhou- 
deo. Dinsdags waren de toestellen weer 
vrij. De toestellen, welke Maandag in 
de lucht waren legden op dien eeren 
dag een af-tand af van 39.996 kilo - 
meter, wat slechts vier kilometer min- 
der is dan de omtrek van de aarde ter 
hoogte van den evenaar. Waar het 
Hoofd van den Vliegdienst dien dag 
minstens vier kilometer door zija kan. 

wel aannemen dat de K.N.I. LM 
op Maandag 4 September in &&o dag 
den wereidbol omcirkelde . . . , 

Overigens werden des Dinsdagmor- 
geos alle lijndiensten weder geheel 
rormaal hervat , . 

Ia 

  

Te Huur 
Io de Bandarlorstraat No. 1| a. 

Een groot huis Huur f 30,— 

's maands. 

Hoofdgebouw: Groote voor —en 

achtergalerij met 4 slaapkamers. 

Bijgebouwen: Zeer ruime garage. 

Drie kamers, kcuken, badkamers en 

W.c. 

Grooten tuin v66r 

vruchtboomen. Alles bandjirvrii. 

en achter, met 

Te bevragen bij de 

Ked. Snelpersdrukkerij. 

Nicuwe zending. 
Dunlops Puur 

Vruchtensap, ni.: 

  

Djeroek Press 

Lobi-Lobi sap 

Papaja » 

Ananas ” 

Zuurzak - 

Belt u op No, 62 

Hoogachtend, 

TOKO 

-MADIOEN” 
KEDIRI Telf. No. 62. 

  

toren op Tjillitan aflegde mag men ! 
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De Regent van Toeloengagoeng 
maakt bekend, dat de weg GANDOE- 
SARI — KAMPAK (km 32 H- 300 w. 
tot Kampak), ingaande op 23 S-ptem- 
ber t/m ultimo December 1939 voor 
het asverkeer geheel is gesloten, 

Toeloengagoeng, 22 Sept. 1939. 
De Regent van Toeloengagoeng, 

SOSRODHININGRAT, 

TE HUUR. 

  

Ben steenen huis met garage, gelegen 
te Djetis. Huurprijs f 7.— per maand. 
Te bevragen bij Mevrouw Coenen te   Djetis. 

Pasar Malem 

tot 
Vaste attracties : 

mo Moeda”, 
Pagoda', Lodroek 
Sport, Doger Bandoeng, 

»Bo 

allemaal even bekende spelen, 

Bilzondere attraciles: 
Dinsdag 26 Szpr. 
Woensdag 27 ,, 
Donderdag 28 ,, 

beschikbaar, 

   

  

van de liefdadigheid. 
gehouden op 22 Sept. 

Wajang oranu ,Ngesti-Pandowo", 
Opera - gesche schap 

Krooijang en Cabaret, 
zweefmoleo, Openlucht-bioscope, Reok Djaranan Gambijongan, 

Eken avond worden er prijzen ter beschikking gesteld. 

Tembang-concours met prijzen. 
G:oot vuurwerk 
Wajarg orang SRI-OETOMO. Meer prijzen 

  

YEL COMERCIC f 

Weeskamer-Yenduti 
te Toeloengagoeng op 2—3—4— 

5—6 Ocr. 1939, aanvang 915 uv m. 
la toko BO LAN TJHIANO 
TJAN (vlak voor Pasar Wage) 
(failter LA UW JOEK TJOENG) 
diverse soorten provisida en dranken, 
kramerijen en manufacuren, 

Kijkgelegenbeid 1 uur voor aanvarg 
vendutie, 

De verkooping geschiedt ten over- 
staan v/d Notaris - Vendu- 
meester van Blitar. 

Dz Agent Weeskamer met 
den verkoop belast, 

   
II, teu bate 

    

en met 8 Oct. '39. 

    

Ketoprak ,Dar- 
»Fifi Young's 

edi Oetomo” Shanbtoeng 
Draai- en 

    

      
Comit€ CP.M.A. Il. 

   # £ 

— Tedereen 

roept 

over 
        

  

   

  

EI Comercio is niet alleen 
NIEUW: nieuw in kwaliteit, 
infabricageeninverpakking, 
maar ook ENORMI ledere 
rooker die kennis maakte 
met El Comercio zal dit 
beamen: zachter, aroma- 
tischer sigaar zag men nooit 
en nimmer te voren! Zuiver 
handwerk volgens handin- 
slag methode. 

Overtvigt UI Vraagt 

EL COMERCIO 
Nieuw Fabrikaat! 

Ye s 

»van 5 tot 10 cent”. 

sAtenten: N. V. Handel My. Giintzel & Schumacher” 
  

| Vichy 

      Source de Beaute 
Wetenschappelijk samengestelde 
preparaten voor verzorging en 
verfraaiing der huid. 

RESIDENTIE APOTHEEK - KEDIRI 

    

Telefoon NO. 52 

  

    

          

   

  

        

       
      

       
   

  

PROTESTANTSHB KERK 
Hollandsche Kerkdiensten. 

1 Oct. '39 Kediri D uut vm, 
Djombang 7 » D.m, P5, 

Maleische Kerkdienst. 
JW. Rumbajan. 

aan ang Gg 
0osr.- JAVAANSCHE KERK 

lederen Zondag 

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

Ngandjoek, Paree, 
om amwmman evo 

ROOMSCII-KATHOLiEKE 

lederen Zond 

  mna 

KLRK 

  

te Kediri le H. Mis 6 uur v. m. 
2e H. Mis 7.30 uur v. m. 

Lof 5.30 uur dm. te Bliar 6 uur v. m. Suille H. Mis 
730 uuc vm. H pogmis 
5,30 uur n.m. Lof 

O :derricht Kath, Javyanen 6 uur ».m, 

aa an 

PETROMAK CONFOREN, 
Wij ontpakten zoojuist 

De Nieuwe 
Modellen 1939 

en noodigen U uit tot een be- 
zichtiging dezer 

Schitterende en Practische 

Petromax Comforen, 
Verkrijgbaar bij : 

Tzko Wed. 

Tan Bing Wie 
Klentengstraat No. 90, 

KEDIRI, Tel. No. 149. 

an MEMNNNNNNaNNNA IG NAGA 

.. 

out s nijwerrk, 
Wij hebben een 

keurcollectie 
Japara's houtsnijwerk ontvan. 

gen zooals: 

Presenteerb'aden, 
Poederdoozen, 
Sigarettekokers 

Inktkokers 
Broodpiankenenz.enz. 
Wij raden U aan cm gauw 
Uw keuze te doen, sangezien 

alles grif weggaat. 

Beleefd aanb:velend, 
TOKO 

»SOEN" 
Aloon - Aloonstraat Teif. 63 

KEDIRI. 

aa — 

    

TENG HONG TJIANG 
VENDUHOUDER — COMMISSIONNAIR 

MEUBELMAKER 
TRANSPORT — ONDERNEMING 

KEDIRI — Klentengstraat 64 — Telor. No, 107 

HUIS-VENDUTIE 
27 Sept. '39, 9 uur, v. m. ten huize 
van den Heer 

DJIE KIEM TWAN, 

Kassier Javasche Bank, 
Hoofdstraat, Kediri. 
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elegrammen overg. uit de Ind. Courant. 
  1 1 

Grootere activiteit aan het 
West-Front. 

    

Tegenaanvallen der Duitschers afgesla- 

gen.— Klachten over den slechten ge- 

zondheidstoestand aan de Siegfriedlinie. 

Trekt Italis zijn troepen terug van de 

Dodecanesos-eilanden ?— 

der neutraliteit 

Schendingen 

van Luxemburg 

en Zwitserland. 

  

  

Warschau door zware artillerie gebombardeerd. 

  

  

De strijd in Oost en West. 

Parijs, 24 Sept. (Aneta A.N.P) 

Een commun'gu€ van het Fransche 

leger meldt : 

Talrijke vijandelijke aanvallen op onze 

vooruitgeschoven stellingen in bet 

Saargebied en ten Noorden 

Weiszenburg werden in den loop van 

den nacht afgeslaeo. 

Volgens een Duitsch radiobericbt 

werd een Duitsch infanterie-regiment 

voor verkenning in de voorstad van 

Warscbau g-dwongeo terug 

keo. 

Een Duitsch legerbericht meldt, dat 
de Duiische 

het Oostfroot 
voortyezet. 

De vijandelijke strijdkrachteo wer- 

den betreden, ingesloten of gedwon- 

van 

te trek 

troepenbewegingen aan 

van Polen worden 

geo terug te trekken. 

Aan het W sifront versterkte bet 

den artillerievuur. D: aanvailen van 

vijand werden afyeslagen. 

Warschau gebombardeerd. 

24 Spt. (Aneta Reuter). 

Vo'gens gen officieel 

uit Warschau werden gisteren, tijders 

het zware artillerie-bombardement op 

Warschau, ruim 1.000 burgers gedood. 

Vier kerken en drie ziekenbuizen, 

Pariis, 

commu: igue 

die vo! gewonden lagen, werden ver- 

woest, 

In den sector van Warscbauw werd 

de Duitsche aanval op den rechter- 

oever van de Weichsel afyeslagen. 

In her Modlindistrict duren de he- 

vige gevechten voort. 

Het communigu& zegt verder nog: 

»De verdediging van Warschau en 

Modlin blijven 
voortduren”, 

duu:t voort ea zal 

Fransche verkenners in actis. 

Parijs, 4 Sept. (Aneta Havas). 

En officieel cowwu :igu€ meidt iccale 

activiteit van Vrarsche verkenners aan 

vele deelen van bet front. 

»De 
artillerie was 

reaciis van de vijandelijk: 
krachtig in bet 

Zwoeibricker. 

Vele lucbrgevechten waren succesvoi 

voor onze jagers”, 

zeer 

district ts Zuiden van 

Luxemburgs neutraliteit 

geschonden. 

Luxemburg, 4 Sept. (Aneta T.oc.) 

Een  Fraosch 
scbond gisteren om 6.30 uur 

traliteit van Luxemburg, 
een vlucht boven Durtsch gebied, naat 

Zija basis terugkeerde. 
W elingeiiehte verk'aren, 

dat de neutraliteit reeds herhaal!delijk 

door F.arsche vliegers werd gescho: - 

der, 

verkenningsvlieg'uip 
de reu 

toeo het, ra 

k ingen 

De Poolsche tegenstand. 

Berlijo, 2 Sept. (Aneta Reuter.) 

In het jongste commu :g € van hei 

Duitsche opperbevei werd ae Pool cbe 

t-yenstand te Warscheu, Modlin en op 

Hele-schuereilaod bescbreven, 

In het communigue wordt verklaard, 

dat de Duitsche troeper beweginyen in 

de richting van de demarcatielija vo!- 

gens het pian voortgaan langs het ge- 

heele Oostfront. 

Deze troepen zija in het gebied tus- 

schen Tomaszow en Zomasciudko (rus- 

schen Lublin en Lwow)ineen gevecbt 

gewikkeld met verspreide vijandelijke 

troepen, die trachten naar het Zu-den 

door te breken, 

Ben deel van deze troepen werd om- 

sirgeld ten Zuid-Westen van Zamosc, 

terwiji het andere deel naar ber Oosten 

terugtrekt, waar het de Russische troc- 

pen zal ontmoeten. 

Ten aanzien za het W stfroot spreekt 

het commun'gu€ van zwaarder artiilerie 

vuur op verschillende plaatsen en het 

afslaan van locale vijaudelijke aanval. 

len. 

Groot-Brittannie. 

Sir Robert Brokke Popham. 

Londen, 23 Sept. (Aneta-Reuter). 

Luchtmaarschaik Sic Robert Brokk- 

Popbam doet afstand van ziju benoc- 

  

ming tot opperbevelhebber van Kenya 

en zal een post bij de Royal Air Curps 

aanvaarden. 

Geen vrekken, hamsteraars 

en O. W.-ers! 

Lorder, 22 Sept. Reurer). 

De minister van Binnenlandsche Za- 
ken, sir Samuel Hoare, bield eeo radio- 

rede, waario bij de waarschuwing uitte, 

dat teveel arbdiders werdeo ovntslagen, 

en waarin hij ezn beroep deed op de 

werkgevers om bun personeel viet te 

ontslaan. Mivister Hoare deed een drin- 

geod beroep op de werkgevers om de 

reeds plaatsgevonden ontslagen onge- 

daan te maker, zeggend dat de onts'z- 

gen mannen ncodig zouden zijn ,oor- 

d-:t de wereld veei verder z0uzijo ge- 

draaid". 

Hij zeide er zeker van te zijn, dat 

het tijdstip nist meer ver af is, waar- 

Op cr nauwe'jks een gezonde man of 

vrouw in Eogelandzal zijr, wiens (wier) 

.dicosten het land niet zou behoeven, 

Sir Samuel Hoare zeide verder nog, 
dat er in de begrooting. die de volgen- 

de weck zal worden ingediend, racer 
g streefi is om over de geheele iinie 

te bezuinigen, doch die beleekent nict, 

d:t icdereen thans moet weigeren om 

iets te kooper, 

»Ga door met koopen en verkoopen 

doch koop op voorz chtige wijze in en 

wanneer verkccht woret, maak dan 

yeen ooriogswinst, daar u aldus een 

p'aag voor het land zoudt wordev. Wij 
moeten geen oor'oyswinstmakers heb- 

beo," aldus Hoare. 

Ma'sky bij Halifax. 

Londen' 24 S-pv. (Aseta R-uter) 

Vervomen wordr, dat Lord Haiifex 

Z teidagavond Musisky ovtving.   

E. B.S. Bingham ft « 

(11 Loodeb, 24 Sept, (Aneta Rruter). 
De oud-scbout.tij-nacbt E.B. $/ Bing- 

ham is alhier op 75-jarigeo leeftijd over- ' 

ledeo. 

Frankrijk. 

Bekende filmspelers naar 
het front. 

Paris, 22 Sept. (Havas). Alle jeu,- 
dige Fransche filmsp lers, die groote 

populariteit genieten in het buitenland, 

zija gemobi.iseerd eo dienen thans hun 

land. 

Zoo is Pierre Fresnay, die in vele 
films een militaire rol speelde, thans 

kapitsio bij bet leger, Jeao Gabin is 

ingedeeld bij de mariniers Aibert Pr&- 
jeaa bij de iuchtmacbt, terwiji Pierre 

Biaccbar, Aimos, Raymond Cordy, 

Fernandel, Charles Boyer en Jean- 

Pierre Aumont allen bij het leger zija 
ingedeeld. 

De Britsche troepen. 

Londen, 24 September (Aneta-Reu- 
ter). Eeo ocoggetuige-verslaggever in 

Frankrijk melat, dat het Bri:sche leger 

in Frankrijk nogsteeds in bet stadium 
van opmarsch verkeert als voor ceo 

io te zetteo aciie. 

Angstvaliig word g-hzim gehoudeo, 

waar de juiste verblijfplaatsen der 

Britsche troepen zijr: is verband daar- 

mede mogen de B.ische soidaren zelfs 

geen post verzeoder. 

Overal ontvangt de Fravsche be- 

voiking de Brusche troepen met groo- 

te hartelijkneid. 

  

Duitsche aanvallen afgeslagen. 

Pariis, 24 September (Aseta-Havas). 

De Duwscae troepen gaaa voort met 
locale aaovailen op vooruityeschoven 

Fraosche posten. Het zija allemaa! 
klerue aanvalleo, schijnbaar ten docl 

hebbende om z00 'arg mogelijk voor- 

uitgescboven posten aan de naar de 

Segfriedlinie oprukkende Fran:che 

troepeo te betwisten, 

Het algemeen karakter van de ope- 

raties aan het Ryo- eo Moczelfront is 

dat van een reusecbtigen frontenoorlog, 

gevoerd met mederne technische mid- 

deler, doch welks algemeene beginse- 

len dezelfde biijven als toegepast bij 

alle groote belegeringen van den nieu- 

wereo tijd, 

Overigens werden de Dui:sche aan- 

vallen door de Fran:che voorposten 

afgeslagen. 

   

De streek ten Noorden van Weis- 

ze.burg is voor de ecrste maalin een 

Communs'gu€ vermeld, het is daar een 

gzaccidenteerd en zwaar : eboscht ter- 

rein, 

Na destad Weiszenburg, welke een 

bruggeboofd in Duitsch gebied vormr, 
verdwijat de rivier Lau:ser in het 

Haardt-woud, 

Overigens moet worden opgemerkt, 

Kieine 

Vogszeo wordt geooemd, aan F-ansche 

dat dez2 streek, welke ook de 

zijde hoogten bevat, welke de heuvels 

aao Duitsche zijde in hooyte overtreffen. 

Vorming Poolsch leger. 

Parijs, 24 Sept, (Aneta Havas.). De 

Pooische ambassade gsf es verkla- 

ring vi, waarbij bepaald wordt, dat 
alle mannesijke Polenin Frankrijk, tus- 

schen ITen 45 jaar, zich bij de Fraoscbe 
g:meentelijke diensten mocten melden 

voor de irclijving bij het Poo'scbe leger, 
dat ia Fraokrijk werd opgericbt, 

A cen de Poren, die recds werden 

Ingeliffd bij her Fraosche leger, zija van 

dezen oproep vrijgesteld, 

De nieuwe Japansche 
ambassadeur. 

Parijst, 24 Sept. (Anta Havas). De 
benoeminy van Reozo Sawara als Ja- 

panschs ambassadeur te Parijs werd 

i Fransche diplomatieke kringen zeer 
guastig ontvangen, 

Ec wordt op gewezen, dat ziin te- 
geawoordigheid io Parijs, waar bij 

reeds verscheidene keeren was, beide 

regeeringen in staat za! stelien, met 

vrucht alie kwesries te onderzoeken, 

betreffende de belangen van beide mo-   gendheden in het Verre Oo:ten,   

Duitschland: 
Geen geestdrift voor den oorlog? 

Londen, 22 Sept. (Reuter). In een 

mitzeoding van bet , Duitsche vrijheids- 
statio." werd bedenavond melding ge- 
maakt van een brief, die geschreven 

zou zija door een Duitsch soldaat aan 

bet West-front en waarin wordt ver- 
klaard, dat de geestdrift voor den 
oorlog geheel verdwenen is. 

Voorts riep het ,,Duitsche vrijheids- 

station” de volgende lijst van instruc- 

ties voor het Duitsche volk om: 
»Wanneer u soldaat bent, vecht niet 

wannseer u arbeider bent, werk dan 

langzaam en slecht. Wanneer u boer 

bent, geef dan uw cogst niet af, breng 

geen geld raar de bank en betaal 

gzen belasting, Saalle slachtoffers van 

Hitler's terorisme bij. Het ,,Duitsche 

vrijheids-station' heeft door geheel 

Duitschland een groot aantal agen- 
tenj stel u met ben ia verbindirg en 

werk met hen samen.” 

Handel met Turkije staat stil. 

Berlijn, 22 Sept. (Traosocean). Als 
gevolg van het niet vernieuwen van 

de Duiisch-Turksche clearingovereer- 

komst zulier, naar het mivisterie van 

Economische Zaken meedeelt, de han- 

delsbetrekkingen tusschen beide landen 

vrijwel geheel worden stopgezet. 

Het ministerie maakte verder bekend, 
dat deviezen-vergunnirgen voor de 

betaling van Turksche goederen vcor- 

taao zulleo worden verstrekt voor 

goederen, die “66r 21 Augustus jl. in 
Duitschland zijn gearriveerd. 

Groote beslissingen te wachten. 

Kaunas, 24 Sepr. (Aneta R-uter). 

Vo'geos uit Berlijn ontvangen berich- 
zullen omstreeks het midden van deze 

week te Berliin belargrijk: bes'issingen 

worden gernomen, waarop Hitler ver- 

voigens naar het front in het Westen 
zal vertrekken.   

De Duitsche, militaire missie, welke 
zich te Moskou bevindt'ter afbakening 

vao de Duitsche en Russische 19ne in 

Polen, zal daar blijven voor het voe- 

ren van nieuwe militaire besprekingen. 

OMWERKING VAN .,MEIN 
KAMPF”? . 

Anti-bolsjewische gedeelten 
worden geschrapt. 

Bazel, 23 Sept. (Havas). Uit Essen 
wordt gemeld, dat aan de openbare 

bibliotheken aldaar verboden werd, 
het bozk van Huler ,,Meio Kamp?” 

uit te Jeenen. 

In verband met den terugslag, die 
Duitschlands huidige politiek zou kuc- 
men hebben op de Duitsche openbare 
meening, werd besloten, het boek uit 

den omloop te nemen in afwachting 
van zijn herzieningen omwerking. De 

felste der anti-rode hoofdstukken zul- 
len hetzij belangrijk omgewerkt, hetzij 

geheel weggelaten worden. 

Voorts werdt verboden, andere anti- 
bolsjewistische lectuur te doen circu- 

leeren. 

Het speciale comi'&, dat tot taak zal 

hebben ,,Mein Kampf” om te werken, 

zal g”presideerd worden door Philip 
Bunler, het koofd van bet officieele 

nationaal - sociallistische uitgevershuis. 

  

OLYMPIA 
Schrijfmachines blijven toch al- 

td aan de spits. Deze wereld- 

beroemde Duitsche machines kunt 
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