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pi. 1 0.20 per rege 
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MENARA | terucid gaarae gehoor gai. Spreker | Deo voigende morgen #peeidea we viag- 20 4 1500.— 27156 29938 33531 39983 17948 41808 

memoreerde de opricbting” vao het | .genroof. waarbij we door de Lactana | 21209.4457332240 45007 13767 14672 20206 30345 33556 15668 43139 30577 

ST A D S N I E u W S Roode Keuis «n serve dauideliik de |-c0 mades aruikgewas scbeammep op- SI1T2 MMA99 IOLIB 1338823915 17958 16945 24469 43357 36088 29827 41914 

ntransportcolonne'” u'teen. Hepen, maar tocb ceuze psgt hadden. 27250 96617 17216 29005 3784419472 41601 36963 12184 40910 15417 30001 

Hj boopte dat mer ieders stewo Nadat we gegetep co gerust hadder, | 13369.44067. 3 5 18342 10871 10484 45082 2249419197 

Kerdiri wederom een traaeporscolonne Iibraken we de tent om 2 “uc olgg | 39052 16637 42416 12635 39270 49696 

al hebben, z00als ze er een gebad | begon de terugtocht. Om half zepkara- SA 4 H400— 39160 38469 35680 33351 2031426647 

beetc. Men we goed en wel te Kediri a90. DAYA 23004 24389 18548 34671 10017 10731 1535231833 30200 15829 30830 

an 1089313768 35296 36127 1100426731 | 29497 11463 36820 39722 40301 43327 

Vrouwenarbeid in tijd van Mutaties. 1 | 4461019183 17033 237223380230454 
mobilisatie. 

Ter oprichting van cen subcomitk 

yan vcouwenasbeid in tijd vao mobi- 

lisarie voor de residentie Kediri za! op 

Maandag dan Giten 3x. te 5.O0.W. in 

het Gemeente-huis cen vergaderiagaror- 

den gebauden. 

Aile Citncesche—, Tobermache en 

Europsesehe demes verernigingen sud 
len wordea uit grooadigd. 

Ronde Mruis cursus. 

Men naro pas. 10 Willen mede- 

deeiap dat metide.uicuwe Roode druis 

cursus op Donderday 12 October s.:». 

des samiddag's de T uuriu de Ziakeo 

Anricbting Semampir begonnen zalmor- 

den. 

Behalur.op de kamsi van heg, die 

tidh op Veijdag 29 Seprember il. o0r 

deze cursus hebben opgegeven, «0 

Ban wico reeds cen persooolyke kep- 

nisgering dienannganode: werd yoe- 
kerrondeo.. zam “bet .door -het Hilotie 
keuis see op prijs worden sanad 

vwanoeer cok diegenen, die mada.ega 

der "ranger gegavemcursussen-volgden, 

  

TUBERCULOSE - BESTRIJDING. 

Sc. V. Tt) 

Tuberculose is cen besmetrelijke ziekte. 

De vporsaamste wijze van overbrear 

gzu te hoestes. 

pa 

T. Luchtbeschermiag. 

Op Vitjdagawand jl. hidd dr bee 

Oidenbarng veld de secds ceme aan: 

@ekondigde lezing over de tuchibe- 
scherming. De zaal in de societeit 

Brantas was civol. Er waren zelfs 

#elen, die yana plastis 'honden keligan 

«. .delgurgesteld naar buis gingen. De 

semenkomst mem irte over ahuen 

door den fd. burgemeester geopend, | 

Waarna -jene- na en -korte inleiding 

het woord aan den Lem: Oldenbame-.3 

teld gaf. Deze begon met vireen te 

Wamten dat er 2 soertan wan vesdedi- 

ging bestaan, de 'actleve ea de passieve 

wardadiging. De -eerate vwordi  niyge- 

roerd door de burgers zeif, door dat ze 

NY can cvemtperle luchtasoval, zidrosae" 

sutilige plantern mosten begeven 0 de 

tweede door de militairen, de Pre 

:Mphe merdedigiag, sam -de :gevolgen -20,| 

Nicbt mogelijk te maken. Op Java PD 

€ El: plaaretn,: dioaen bombardements'|. 
gevaar bioorgesteld geacht worden en 

gelukkig hoort' Kediri er niet bi. Om 

sich te 'beschermen tegen 'de bomber- 

dementen, kan -oe0-ieder -sieh -3eit-0p-: 

paraten anuschaffen, (individueele be- 

seherming). Het beste is, am in:de 

tuio schuilkelders te graven, waar men 

tich tegen' luchtaanvallen ikan beveili- 

gen, Gaat Men wijand met gasbommen 

ve: werkailun 'is! ker ebidoeside -alo bet 

dalesinamen. 

Pasar Malem. 
Aan de krontjong - concoues go 

hersen op Nrijdagavasd |. |..camames 

11 vereesigingen-deel. 

IDe le pole -merd toegekend aan 

Favorite, de Te aan CK. B. en de :3e 

an B.W.B. 

Zevenuen danscura hebben gjape- 

renavond meegedongen san de pajjsen 

voor her dansconcoues. 

le psys » Fir. Soedikia Kedisi (2e 

dak was .de kelder imat .pmpier wordi, prija zanger) 

bekletd. "De versehilledde diensten van Ie n »» Tirta Wates 

de Juchtbescherming worden» verdeela sai 

in. Ie Waarschuwingsdienst: cen uit- 3e am. Prawitomidjope 

kyjhzoren, moet worden. gebouwd, voor- Hieden avood wordt gioot vungarerk 

tieo van girenen, Zoodat men bij gevaar | afgestoken. 

dttunyare xog | tijdig - kan -woarscbu- 

wen, Padvinderij. 

2e de verduisteringe dienst : ce an Ben der Natipy-padvinders, dis gan 

Antiforer cemoersanngan, sdm adi uon. | se. pamp -0p-Peyoongitaba.hanht.dee!- 

nodige lichten moetea worden uitge- 
selialirid, 5 Uonega » up #amea .metenj 
worden gesloren, OpUar gerai Iititrbun: 

dels naar buiten scbtjoen. 

3e Genecsk. reddingdienst, met bka: 

hoofd, meestal cen plantieiijke-arto, | 

Me Verbindingsdienst : vereehillonda 

secteren moeten telefonisch met-elhanr 

Worden werbonden, en snders aa 

men te werk gan met ordonsaneee. 

Oek de brandweerdienet is 2eer mme- 

dig. By gasannvallen is het gewenetit, 

dat men gasmaskers, draggt.. Be-aljn 2- 

soorten gasmaskers, de. passieye die, 

done de burgers worden gedragen en 

de ortigya-dte—uiukend -doo—mee 

sehenetan do watemettiogodienat worvi 

genomen, vertelde one het volgsode: |. 

(Ym half drie egetcakken we mas pus 

vijitienen van. Bajoewerti co kamen, 

na cen baif uur rijdeo in Semen- aan, 

waeiwe onze fietsen btj den kepale | 

deponeerden. De tent, keuken. engode- 

re bencodigheden droegeo we .anstok- 

ken en de verre marsch begoo. Het 

was enikheet : de stoffige weg kragkelde 

zich lengzaam omboog, lloks cn..gehts 

dalen, nu ea dan efgewisseld doogbitine 

gehuehren. Te half zeven bereikaen we 

oos€ kamprpinats. 

MPlet was or reeda dooker en #iug 

| merd-da-snt.opgesiagen. De kok magkte 

be vumr man. dleganyur was hit oten 

iikieer, en konden we ap32 hongge stil- 

ion. 
“@pdamae-de-angeerite vechigngagen 

kkorssinadmnsmx B.I, togiahnoa, 
ieht by oose komp « komenggie s8 

Mamndakswasendao.. pi 

Nadi de wes: @iddubarsereh sii   bet koct bet mesen van bet Moode 

“inuasrehkmaremamuin edi 

than di touden -ail! “ 
PN aan pa Panchonewe Girls de. lantgte emotio- 

  

19301 2770038464 29135 43232 46181 

20778 18442 35749 22246 25612 20988 

16745 38460 12022 15130 14153 16714 

Benoemd tor Mavtri-politie bij de 

bestuurspolitie te Kediri, M. Soesa- 

djat, thans Ambtensar op .machigeld 

(8 vorea Mantri- Politie bij de beatayas- 

politie te Soerodjajan, district Lodojo, | 19191 19908 43923 42956 43715 32305 

segentechap Blitar. 397917 24189. 

SPORT. 300 & £400.— 

De competitie-medetrijd tusechen Pe, | 32732 10718 40315 35926 26035 14888 

MW, en Gulek ap Zondagmiddag j.!. | 29282 23345 14100 35043 24470 27674 

eiodigde in cen Zevl averwinning voor | 42203 4MB4 16290 24080 4582922600 

H.W. 26902 40164 15902 38052 28935 16905 

Hoewel Muick met 3 men speelde, | 14082 189067 45265 11652 27797 19447 

leidde ze tot balftime mer 1—0. 24032 28166 18969 40631 40331 30633: 
We vernamen, zoojuiat dat H. W. 

001 spartief was, Om de wedstrijd over 

te laten spelen. 

23440 34740 14571 
24451 39665 12066 

21091 22509 15608 

29259 43037 29127 

19300 22073 25257 29855 15248:23688- 

RICHE THBATER. 22393 15485 22149 19139 44243 36519 

Olicreri vooe. Dinadag 3 an 21828 38587 22432 17753 41002 35800 

Woenedag 4 October '39 40369 37022 16292 1873016749 18687 
4 tober 

Paramouot's greodieze ea pesta. 21856 20137 24302 13463 16226 32463 

2 menaekakeote-ditst:! 30708 12935 32684 34038 14907 41170 

Ben royasi opgereite kli memanja 19606 41549 21058 41072-10019 10329 

film, met de oerdolste kiwehten, megat M608 38195 38951 44515 20485 34109 

tomantische- pare, west bekooritike | 41080 30860 46200 30848 43252 10288 

31019.23006 34652 13028 33880 13425. 
MBOK 26217 21061 16504:29506 10718 ' 

  

10710 19511 26340 
44609 44999 25548 
23114 38342 34092 
26906 39500 40243 
40996 35608 13862 
20831 13967 46463 

1 39405 46288 30136 

32102 29762 12165 
19428 26817 29840 
35130 10835 18412 
11286 42632 37169 
30199 17475 21004 
19313 37341 41725 
20357.45550 42823 
34610 34699 15128 
20719 2409346482 
31481 43611 11356 
46157 13583 23204 
40547 38770 31041 
24011 19444 32639 
16388 19897 10742 
31181 42427 32731 
13117 30375 20830 

37048 13137 24061 

33002 19369 46984 

15158 21160 33386 

20359 26638 34658 

14596 46937 43876 
24587 26071 23233 
37821 41028 20945 
14722 15837 46247 

41798 26219 12960 
37033 28056 17902 
22171 15023 14696 
12340 24334 31347 
34304 14407 23402 
18916 35190 10276 
37947 17254 10306 
21959 40124 14181 
31724 44288 15506 
12478 20465 30012 
27073-19088.40100 
22819 38187 34806 
4124412155 35203 
31793 13493 25739 
41269 37504 19978 

  

ngiris”, haogst melodieuse songa. El 

ie musical”. omdat de beroenyde 

neelata dangen intuiden ! 
Hoort de songs en 1s 

»Paris Io Swiog”.. 
“sni Heart Tinge” 

Ben amusaote fila waaryan. U, oa. 

gerien te hebben znit droomen!! 

.Eo. ,. ..wasrin Dorothy I,apour ,e0 

Larry-Cgabbe - (van Flash Gordos”) 

2ulleo awipgen de nicuwste shythps : 

£ Thrill of A Lifetime”. 

MAXIM THBATER: 

Oftceert voor Woensdag 4 

en Donderdag 5 October :39 

Joe B. Brown Guy Kibbee Florepce 

Rise in R.K:O. Radio's vroolijke flm 

.RIDING ON AIR" 

(Lucbtheld Tegen Wil €n Dank) 

Joe BE. Browo kerijgt- ia. deze Gl 

genveg gelegenbcid Om. 9m. ijin mis 

miek te laten zien. 

"Guy ' Kibbet, de bekende: komiek, 

die met hem samen mwseld hee lm 

@Enrihworm tractors”. ischier peep 

financier en promotor (voor ifa € 

xaak) wel te verstaan. 

Frorence Rice, de doebter 

Grantland: Rice, de mutoritett op jhg 

gebied van sport, is het. lie! 

meisje, wanr Joe op verliefd ie. 

    

    

    

  

“De groote loterij    
     
           

  

   

Waarop de hoofdprijzen wetan 

Aneta seint'de volgenda numaya 

wearop de daarvoor genoemde hoptdj 

prijzeo ztjn-gevallen : i 

10. @-M. DEKKERS 

  

    NONA 
MBR AA 2 

nb YRA" 
Radio Goldberg 

Kediri-Tel. 70 

Mootastraat 

Het 

oudste 

en 

beste 

Radio adres 

de 

Residontie Kediri. 

100p Service. 
MENDU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS. 

— Telafpon 280. 

ober '89, ten buire: van den AMalEdelen Heer 
ediri. 

teo hulze.va den: We!Ed. HeerjJ. P. Lang. 

   

        

        
  

1000 — 30619. ! Woen 

aan - Ji 702. i aj). Ing. Mulo-leeraar Semampir, 

610.000 — 23312. 
ap 

000 — 17122. $ tj 

, Lag — JAM, 394131, “3504 ok Nu napa figancilm te Ngsodioek. 

21797," 13705, 19891. “27761, 

22480, - 30204, 11093. 

       



          

TT Jagat oa 
Paramouot grardioze amusements fila 

“THRILL OF A- 
met DOROTHY LAMOUR — BETTY GRABLE — "MI E « 

Eea over-vroolijke film met de oerdolste kluchten, meest bekoor! girls 

Ben film waarvan U, oa gerien te hebben, zult droomen. Mist dit nier! 

Woonseas: 40 

    

6. 

Pn artisten. 
    

  

Donderdag 5 tm Zaterdag 7 Oc 
New Universal meer dan scbittereode filmschlager Ne 

' “kast Side of Heaven' 
met de groots'e sterren van het witte doek, MISCHA AUER— BING. CROSBY —"JOAN BLONDELL 

—— de WONDERBABY SANDY en vele andere bekendeng, |Fien tilmivol'Ooienluziek en songs,, Wroo- 
Ijkbeid en origineel vondsten. 

»Saody”, die aller barten zal veroveren! Kortom, een film, die U in geen geval missen mag. 

MAXIM THEATER 
Woensdag 4 en Donderdag $ Oct. Air" 

JOE E.BROWN in » ding On 

bijgestaan door. GUY KIBBEE — FLORENCE RICE ea. Een R.K.O. Radio vroolijke film met een 
zeer goed verhaa', spanniag ..., vactie, kortom, een film vol afwisseling. 

Komt ea ziet JOE E. BROWN op zijo best! 

  

    

Vrildap 6 tm Zondag 8 Oct. 
Dz Nieuwste en veelbesproken Hollandsche film ag 

.Vadertje Langbeen 
| met LILY BOUWMEESTER — PAUL STORM — AAF BOUBER en vele andere bekende Bulan, 

Ben zeer aantrekkelijk eniboeiend gebeel, dat men met veel geocegen, gaat zievu. DE film, die overal, 

waar vertoond, groote successen boekte. Wij raden een ieder aan, ceze prachifilm te komen zien.! 

    

#73 
n' hbogst melodietze "songs.”P 

Beo-film die oud.en.jong..zal.amuseeren ).... Ziet en Hocrt de. Wonderbaby. 

   

  

    
aar elarissen . gal 4 ta ie 0 “HA 

san Gea" 2 aghtrper 
afteekenen, vernam bet Bat. Nieuws- 

Pora vongesa 3 mg 
  

! Op het oogenblik zijn nog geen be- 
paalde maatregelen “in overweging 
omdat de : situatiey -dagrtoe inog' geni 
aaoleiding geett. 

Mocbt hierin eventueel verandeting 
komen, dan zal een eventueele ver- 

hoogirg der ambtenaarsinkomens oier 
/gezocht worden in een verhocging 
van de regionale duurtetoeslagen, daar 
deze uitsluitend dienen om de plaatse 
Ijke-duurteverschillen op te heffen: 

» Mocht. tot. verhooging der inkomens 

worden overgegaan, dan zaldit dienen 

te gescbieden. in den. vorm van een 

algemeenen duurtetoesiag, welke dan 

ook z0 .medetellen . bij het: berekenen 

van den regiona'en toeslag. 5 

geen spe- 

bverweging. Wel 

rpte prijsbewaking 

tavia wordt thans 
drie-maandelijksche 

statistiek aangehou- 

    

   

  

De. Hertog: van- Wind- 
sOr iss naar Engeland 

teruggekeerd.....: 
Ec zija bijoa drie jaren verstreken, 

sfnds de koning “van Bet Bngelsche 
Rijk zijn land verliet, sinds bij zonder 
vaderlaod door 'de wercid trok. van- 
dang hier, morgen elders. Dat was 
Overigens voor den Hertog: van Wind- 
s0r niets ongewoons:" tecds als Prins 
van Wales werd bij de” ,,Rustelooze 
Prins' .geggemd,— en bij zelf noemde 
het-oorlogscbip, dat hem- naar “Afrika, 
Australit en Azit .voer, eeos zija ,,twee- 
de'home”. Men heeft spoedig, vergfteo, 
wat deze Prins van Wales eens voor 

»Bogeland: beteekende en, tbans begint 
men het zich weer te berinneren. 

Toen in dep naoorlogschen tijd de 
Dominions tot steeds grootere zelfstan- 

10 pmPOSISPAARBANK 
VENDU-ACCEPTEN 
Karesn Balfoah Lori onta) 

Deo   
Pd   
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Vooraf! Extra Attractie! 
»PR!NSES BEATRIX HEEFT EEN ZUSJE" 
»NEDERLAND IN FBBSTSTEMMING” 

  

WAT WIL RUSLAND? 
  

»Neutralisatie” van den Balkan. 

GEWAPENDE NEUTRALITEIT. 
  

Londen, 28 Sept. (Havas). Uit goede 

bron wordt vernomen, dat de politiek 

yan Sovjet-Rusland 

»krachtige of gewapende neutralicteit” 

ten opzichte van den West-Europee- 

schen ooriog, doch dat tevens een in- 

tense diplomatieke activiteit gaande is 

om een Russische hegemonie over den 

Balkan en het Zwarte Zee-gebied :tot 

stand te brengen. Waoner deze'diplo- 

matieke actie zou mislukken, bestaat de 

mogelijkbeid, dat Sovjet-Rusland .zijo 

toeviucht tot krachtiger methoden za! 

er een is van 

nemen. 

Uit dezelfde bron wordt gemeld, dat 

Rusland voornemens is den Balkan te 

»oeutraliseeren” en den Duitschen en 

Britsch-Franschen invloed niet slecbts 

in den Balkan, docb ook in bet gebied 

der Oostzee-staten uit te schakelen. 

Sovjet-Rusland, dat geen belangen heeft 

in het middellandsche Zee-gebied en in 

West Europa, wenscht, dat Duitschland 

Verplicht is, zijo streven naar het Wes- 

ten te richten. 

De Sovjet-Russische diplomatie streeft 

er daarom near, de volgeode doelein- 

den te verwezeolijken : 

1. Turkije moet zijo invloed io den 

Balkan beperken tot het handhaven van 

       
      

    
      

“Thang 

  

aa
 

0
—
.
.
 

“ 

U valt op met een toilet uit de 

MODE! REVUK 

zija neutrakiteit, terwrijl bethet Zwarte 

Tec-gebied ten voordeele van Moskou 

moet beschermen, Het moet .verder 

volstrekt weigeren,'.op eenigerlei wijze 

tegen  Duitschlang op te tredeo, de zaak 

der geallieerden te steuneo:en betistai 

kundig eveowicbt op dea Baikap 

gevaar te brengen. Turkije z0u worden 

toegestaan, de van zija 

verdrag.met Frankrijk en Engelard te 

gerbiedigen, voor wat betreft het Mid- 

dellamdsckie (Zee-gebied, doch niet ten 

Dardanelleo, die naar 

    

bepalingen 

aaazien van de 

deiopvatting vam-Sovjet-Ruslaod voor 

alle militaire operaties van geallieerde 

strijdkrachten in de de Zwarte Zee 
touden moeten worden gesloteo. 

2. Roemenit, Bulgarije en Joego- 
Slavi& zoudeo een neutraal Balkar- 

blok, onderworpen invloed 

van Sovjet-Rusland eo Turkije, woeten 

vormen. Roemenit zou dan mogelijk 
de Dobroedsja aan Bu'garije afstaan, 

aan den 

later zou worden geregeld, wanneer 

Roemenit mede z0u itstemmed, 

zich thans aan den invloed van Sovjet- 

Raslapd: te ordeewerpen. 

"3, Diirsehland z0u gerechtigd dijo, 
economische concessies op den Balkar 

te verkrijgen, ooder voorwaarde, dat 

er   
met: het : dubbele aantal 
raderpatronea.-- 

  

N: V: KED. SNELPERI 
DRUKKERI — 

  

terwijl het probleem van Bessarabie- 

deze concessies niet op: cen ,,econo- 

misch monopolie" zouden nesrkomeo, 

waardoor de invioed #aa Sovjet-Rus- 

land in gevaar zou kunnen worden 

gebracht. i 

4. Tusschen Duitsch'and es Rus!and 

z0u een Poolsche bufferstaat kunneo 

worlen: gesticht, doch volgens de mee- 
ning der Russen sil cbts, wannecer 

Duitschland eerst zou bebbeo inge- 

stemd met de 'bovengenoemde puoten 

meer. op. Duitschland .zou . behoeven 

uit.te .oefeneo. . i 

..5.Sovjet-Ruslanod. zou 
tor Estland” en wellich: 

breider,terwijl Lithaven onder. Duir- 

schen invlocd z0u komen :te-staan. 

Ur 'dezelfde, goede bron wordt ver- 

der noy gemeld, dar, wanneer de' bier- 

bbven 'aargeyeven Sovjet - Russische | 

po'itlek verzet zou ovtmoeten, Rusland 

mogelijk eco krachtiger houding zou 
aa.himeb: men vertrouwt er echter 

in Sovjet-Russiscbe kriogen" op, dat" 

Duitschlard met deze politiek, die zija 

expansie-mogelijkheden in Oostelijke 

ricbting zou verminderen, doch het ia 

stast z0u/stellen zich.met/zijo geheele 
weermacht naar bet Westen te keereo, 

zal instemmes. D2 invloed van Turkje 

z0u wordin beperkt, terwijl die der 

andere Balkar-landen tot nihil' z0 

worden terug gebracht. " 
Ia diplomatieke kriogen te Londen 

vosgt men bisraan toe, dat de hou- 

ding van Italid ten opzichte van de 

door Savjet-Rusland magestreefde doz'« 

ticden nog sieetis zeer onzeker is. De 

mogelijkheid bestaat, dat dit land oietr 

zonder meer eeh totrame vas den 
Soxj:t'Russiscben invioed op den: Bal- 

kan zal toestaan. Aan den ' anderen 

kant is moeilijk "aan te nemer, dat 

Duitsch'and een beperking van zija 

iovloed in het Nabije Oosten, die het 

absoluut noodig hetft om den 'oorlog 

te kunnen voortzetteo, zal aadvaarden. 

In “dezelfde- kringen wordt verkiaard, 

dat de Sovie:-Unie cen strikt neutrale 

houding tegenover de' gea'lieerdeo zal 

aancemen, Onder voorwaarde, dat Ea- 
Geland en'Fraokrijk #iet tracbreo druk 

uitte oefeoen op het. Zwarte Zee- 
gebied.. Het veriuidt, dat.de. Sovjet- 

Russische ambassadeur te Londen, 
Maisky, bet iozicht der Sovjet-Russi- 

sche regeering overeenkomstig boven- 

genoemde rickt:ijnen uiteepzete,. toen 

bij gistereo een bezoek bracht aan 

'Lord Halifax em, de door den Brit-” 

caijo invloed 

Letland  uit- 

ken op, Zaterdag jl. gestefde vragen 
beantwoordde, Tn   

der Sovjet- Russiscbe buitenlandsche |, 
politiek er de Sovjet-Unie geeo druk 

achen minister van Buitenlandsche Za- |   

    
     

   

    

RADIO LUX jeeran « 
Radio - Teehniseh - Bureau — wsoiri — 

KU NETT. 
Nederlandsch Fabrikaat. - 

KOELKASTEN ELECTROLUX 
PETROLEUM 

Noorsch Fabrikaat. 

FRIGIDAIRE-MONTGOMERY: 

  

    

  

    
  

— :WARD en CROSLEY 
—.. Amerikaansch Fabrikaat. ..— 

-.BOERDERIJEN ,,SCHRAUWEN“ 
KEDIRI | | WATES : 

Maag NO paa PERCEEL-PAKISSADJI 

sLevert versche. volle melk. 

: .. Prima kwaliteit, 

Leverancier van de groote ziekerhuizen te 

Kediri en Paree en de meeste 'Doctoren 
1 ter plaatse. semdorsdidan 

Beleerd aanbevelena 

L..H. SCHRAUWEN. 

  

: MGDE 
' REVUE 

.MET EEN DUBBEL AANTAL 

  

  

# RADERPATRONEN' Na 

“PRNS "PER JAAR:E 85 
sn 2 MER',JAAR F 

"PER. KWARTAALF     
   

   
Kamrhcne Snetbers 'Drukkeri:    

    
"hgeg 

 



“hua Prios 

    
all €r da. alam « van W, 

“pangan oden. yan, vrie Ka 1 
Ta "tusschen de Overal'ia de we 

LAMP werpeeide Engelstbe onderdanen, 
en het moederland. Wat ide 'meogcher 
dp,alle vijf wereiddeeleo dadelijk voor 
hem Ionam, dat was zjo, “toyale, oo! 
Spronkelijke “en “diepe “menichelijkheid. 

Deze oprechte" merschelijkheid trad: 
.“reeds ala kind 'bij den-Pri's oaat' bui- 
iteps Toeo .bij een jaar of. vijf wasi 
verklaarde »Prias David”, zoogls bf 

“in de familiekring werd geroemd: 
ik ceomaal koning ben, dan :za! Ike api 
.wet maken, die bet verbiedt, 0m hond- 

»jes bun staarten af te snijder. Dat.is 
verscbrikkelijk wreed!” Dat was de 
terste uitspraak vav den jongen knaap 
over aa .regeeringsplannen”. 

Toen kwam de porlog, dien de jon: 
ge Pring. van Wa , ondanks alle 
protesten der ministers, als flink froot- 
soldaat meemaakie. Een geveraal had 
de speciale opdracht er" voor te z0ore 
gen, dat de Prins uiet'te dicht ide 
buurt kwam vanal te hevige gevechts- 
actizs. Maar het gebeurde meer dan 
eens, dat de Prios vokomea in sirijd, 
met bet bevel, meteen compag»ie raar | 
de voorste front!inies “opma chrerde, | 
Toen de generaa! ,,den uttbreker” in 
opwinding in zijn auto achterop-reed 
ea inhaalde en hem vervolgens ut de 
gelederen haalde, hoorden de Tommies 

binnensmonds mompelen: 
»Nou zit die verveleo oude meweer 
va een heeft ie me te pakken." Later 

..heeft de Pcins van Wales mecr dan 
| 'eens gezegd: »Vuer jaar frontvriend:chap 

heeft mijn karakter gevormd”". 
Toen heel Bogeland dezen koning 

tot op den dag 'van zijn p!otselin 
troonafsrand met. hefde' en verseritg 
omgaf, gold die aarbaokelijkbeid niet 
zijo koninkliike glorie” maar zijo mee- 
voetend meelijdesd hart. D2 aebeele 
persoonlijkheid « vao - Koning Edward 
VIII en de gebeele tragiek van zijn 
nogdlo: schijnen ons bes tes ce ligg»n 
in de enkele woorien, die hij tot 
omngeving sprak bij den stapziloop van 
de .Gucen Mary": ,, Wat zegt U, vaa 
cen Wereld, waarin deze prachtige 

   

    

     

    

   

  

   

| .3Chepen kunneo bestaan naast de plaat- 

    

sen van armoede en ellende onzer 
achterbuurten ?” 

Hij was het, die door de ana 
en het vuii der afschuwelijkste barak- 
ken Ying: hij was' het dien men zag 
zitten op een' krukje naast het bed 
van een 'arbeidersvrouw, die ziek was 
en wier hand bij vastbield, en hij was 
het, die de dokters van zich schoof, 
toen deze hem tijdens een ziekeohuis- 
bezoek ervan wilden weerhouden, een 

itaa| te betreden, waar. de vreeselijkst 

getroffen slachtoffers van den aor!pg 
op bun verlossing door de dood 
wachten..., 

Is het te verwonderen, dat zuik een 
hart nooit de grens wilde erkernen, 
die stand 2 Conventie en dikwijl ook 
staat oodzak elijkheid een Koninklijk 
Hedi apl @plegden:?: 

In December 1936 dee by afstand 
van den troou en daarmeei.. iyaa zijn 
taak. Konipg Edward V! Il cam dgor 
middel van een radio-rede afscheid van 
zija volk ea millioenen luisterdeo naar 
de beschaafde' en we!luidend? stem van 

jcen .vorst, die ziin kooingschap ver!iet 
"voor de vrouw van zijn bart , . doch 
:Gij moet ii gelooveo”, klonk her, 
»dat Het mij onmogelijk is geweest z02-, 
der de huipen de steun van de vrouw, 
die ik licfheb, den zwaren last der ver- 
“datwoordelijkheid te dragen en mijo 
“plichr.als KBniog te pervullen, #ooals 
ik dat had willen doen'”, 

Velen begrepen hem. Als Prins van 
Wales, de meewt begeerde vrijgezel der 

" wereld, is Edward met een glimlach 
alle toespelingeh op een mogelijk hu- 
welijk met eea /der-velei Europeesche 
prinsessen voor! Njgegaan. In zijo radio- 
rede gaf.hij uiting aan bet feir, dat al 
sinds een jaar bestond: hij had' de 

w zijner keuze gevondenen wilde 
“Yolgen. Ba" “past bet merdu 

oogenlooze critiek uit te oet.nen op 
'veen besiuit van: cen- koning, op -een 

& 

€ 

  

3 

Pa. 
an 

besluit van hem alleeh, een besiuit' van 
zijo bart ea zija hoofd. Edward wees 
daarop in zija rede. Hj sto2d erop, 
dat de wereld zou ,.weten, dat bij bij 
dit besluit door oimand wash€invloed, 
dat het uitging van “hem allcen, en, “dag 
de vrouw, om die het ging, z 
tridht” had, hem van zijo besi 
bere, e1 

Ea toen speak , de ex-konidg ea 
kwaliteiten van zijabroeder den Hertog 
van York, die hem opvolgde : ,Dit be- 
sluit is mij licbter gevallen”, 100 z:ide 
hij, .door de-zekerheid, dat mijn van 
der met zijn lange ervaring io de o 
bare aangelegenheden' van dit land” Oa 
met zija vele edele eigeoscbappen in 
staat zou Zijo, onverwijid mijn piante 
in te neme , zonder- onderbreking of 

ehade..van. de voprspoed, van bet Rijk. 
Hy heeft den oovergelijken :eyen, 
wparija z0ovelen Uwer zich verbeugep, |, 
doch die mij niet is gegeven: een ge: 
lukkig tehuis met vrouw en kinderem.” 
Men ziet wel, dat piet de wasrdig- | 

heid enede afstand van eeo Koning uit 
“ajja Iwootden sprak, imepr terdere men-. 

schelijkheid van eea mensch, die de 

€ | yanepet: 0. ik, leg mijasast neer. | Wel- 
licht. zal tenige ujd verloopen, alvoreng 

vallen, van het Britsche ras en .aiik met 

diepe, belangstelling volgen, en wanneer 

ik te' ceniger tij! io de toekomst Z.M. 
de Koning als particulier van dienst kai 

| zijo: dan zal ik niet in gebrake blijven. 

  
  

Houtsnjwerk 
Wij hebben een 

keurcollectie 
Japara's houtsnijwerk ontvan. 

2 gen zooals: 

Presenteerbladen. 

Poederdoozen, 
Sigarettekokers 

Inktkokers 

Broodplanken enz.enz. 

Wij raden U aan om gauw 

Uw keuze te doen, aangezien 

“ alles grif weggaat. 

Beleefd aanbevelend, 
TOKO 

:SOEN" »”9 

Aloon - Aloonstraat Teit. 63 

KEDIRI. 
 —— 

  

  

  

  

'Te Huur 
In de Bandarlorstraat No. II a. 

Een groot huis Huur f 30,— 

's maands. : 
Hoofdgebouw : Grocte voor — en 

achtergalerij met 4 slaapkamers. 

Bijgebouwen : Zeer ruime garage. 

Drie kamers, keuken, badkamers en 

W.c. 

Grooten tuin “00r en acbter, met 

viuchtboomeo. Alles bandjirvrii. 

Te bevrageo bij,de 

Ked. Snelpersdrukkerii. 

  

PETROMAX COMFOREN 
Wij ontpakten zoojulst 

De Nieuwe 

: Modellen 1989 
en noodigen U uit tot con be- 

  

  

zichtiging dezer 

Schitterende en Practische: 

Petromax Comtforen. 
Verkrijobaar bij: | 

“Toko Wed. 

“Yan Bing Wie 
: Klentongstraat No. go, 

KEDIRI, Tel. No. 149. 

      

| k naar. .mijo geboorteland. terugkeer, |, 
.doch, lotusschen zal ik alujd, de lotge- 

an 

"digheid/ mat dakoarsk bet an dar ate de moonemsk Ea.nu. wijyallen een. nieuwe Konlogi 
zeg batsogembiyo:levsn :tbawsigebeel» L-hebben,  wepsch, ik hem, en UI, tia      

.VOlk, 1yao ganscber harte geluk en 
spoed. God zegeoe U Allen, God save 

he, Kiog!” 

En, tbaos is de,tijd gekomen,. dat de 
Hertogvao Wiodsor ziju diensten weer 

heeft aangeboden aan zijn broer, den 

Koaing. van Eogeland. Hij zal weer een 

vaderlaod bebpen. Eo ongetwijfei zal 

het:.Engelsche volk verheugd zijn, hun 

uroeger 200 geliefden Priss van Wa- 

les weer in buo midden re hebben. 

Een banneiing .is teruggekeerd..., 
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Verkiezing bid 
De fd. Parka an Ked 

maakt /bekerd, ydat in -gezap- Woeos- 

dag 127” Seprgatb er 1039 ! geboudeni 

vergadering van” bet stemkantoor de 

Heer: FA. WIENBECK 
tot vervanger vap den Heer Mr. B.L, 
KROON, dieonslag' Heeft genomen 
als lid vas den Stadsgemzenteraad van 

Kediri, is aangewezen. 

Het betrekkelijke proces-verbaa! ligt 
voor een ieder te zijoen kantore ter 

iozage. 

  

Kediri, 13 October 1939. 

MAA NUN AAA Ma and se    

   

    
  

    
   

PROTESTANTSHE KERK 
Hollanduche ' Kerudienvton. 

15 Oct. 39 Kediri 9 sur v.m,: 

. "Ng | 4 Ds. E/G, van 'Kekem. 

3G . Pare! 6 vuc o.m. 
Ds. E, G. van Kekem. 

Blitar 9 uur v.m. 

Ds. Ph. van Akkeren. 

T.Agoeng S uur n.m. 

Ds. Pb. van Akkeren. 

29 Oct. '39 Ngandjoek 9 uur v.m. 

Ds. V. E. Schaefer. 

Biitar 6 uur o.m. 
Ds. V. E. Schaefer. 

  

  » 

LEESBIBL 1IOT HEEK 
  

  

De abonnementsyelden bedragen : 
f1.— per maaod voor 66m boek 
f 1,75 per maand voor fwee boeken tegelijk 
f 2,50 per m aapd voor drie boeken tegelijk 

met dien. verstande, dat UI 200 dikwijls moogt ruilen als U wiit 
Indien LI duseen abonnement voor €€n boek 
heeft, waarvoor UI &€n gulden betaalt en U 
suilt het boek iederen dan, dan betaalt U 
voor 30 borken tocb niet mcer dan &€n 
gulden. 
De bibliotbeek - catalogus verschijnt binnen- 
kort, 
Wordt I: an 

DJABA KOTTA 
LEESCEZELSCHAP — LF ESBIBLIOTHEEK - 

Ked. Snelpers Drukkerij. 
  

f EEN PRACTISCH, HANDIG EN.KOSTBAAR ) 
WERK, VOOR EEN LUT 

    

TEL BEDRAG! 

DE AUTOWEGEN -ATLAS 
"van JAVA M ADOERA en BALI 

f 2.75. 
io 5 kle endruk 
op stevig ivoorcarton 

met Carionnen omslag «n lirnen rvg. 
op Scbaal 1: 500.000 
in totaal 9 aansluitende kaarten complect bijgewerk:. « 
weario opgenomen: 

alle berijdbare wegea 
Kilometerafstanden van plaats tot plants 

Hoofd-Afstandstabel voor grcotere sfstanden 
Bergen en plaatsen met hoogre-cijters 

Spoorwegen, Vliegvelden, Ondernemings - fabrieken 
Pasanggrahans en vele aanwijzingen voor toerisme. 

' Verkrijgbaar bij de Ked. Snelpers. 

  

   

     

   

Pasar Malem 

Vaste attracties: 
Wajang orang 
mo Moeda', 
Pagoda", Lodroek 
Sport, Doger Bandoeng, K 
zweefmolen, Openlucht-biosco 

E'ken avond worden er prij 

Bijzondere attraciles: 
Dinsiag 
Woensdag 4 ,, 
Dooderdag 5   

  

»Srie Oetomo", 
Opera - gezeischap 

»Boedi Oetomo" 

II, ten hate 
van de lisfdadigheid. 

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

Ketoprak ,Dar- 
»Fifi Young's 

Shaobtoeng 
tonijong en Cabaret, Draai- en 
pe, Reok Djaranan Gambijongan, 

allemaal even bekende spelen. 
zen ter beschikkiny gesueld, 

3 Oct, 9 uur groot vuucwerk. 
Optochbt Langi:ong, lampiocs e.a. 
Meer prijzen besch'kbaar gesteld. 

Comit€ C.P.M.A. Il. 

  

    
   

Vichy 

preparateh voor   .. Source de Beaute 
Wetensehappetiik dinnngeminte 

verzdrging en 

: verfraaiing der huid. 

Teletoon NO. 52 

  

  

Maleische Kerkdienst. 

H. B. Matulessy. 

8 Ocr. '39 Kediri 9,— uur v.m. 
Ngandjoek 4.— uur n.m. 

15 Ocr. '39 Trenggalek 9.— uur v.m. 
T. Agoeng 4.— uur o.m. 

21 Oct. '39 Madioca 6.30 uur nm, 
Voorberciden. 

22 Ocr. '39 Madioen 1I.— uur v.m. 

Avondmaal. 

28 Oct. '39 Kediri 6.30 uur n.m. 
Voorbereiden. 

29 Oct. '39 Kediri 9.— var v.m. 

Avondmaal. 
31. Oct. '39 Kediri 7.— uur n.m. 

Hzrdenkirg voor Revormatie- 
Luther Maleisch en Javaansch 
G:meente samerkomst 

maa 

OOST - JAVAANSCHE KERK 

lederen Zondag 

dienst 9 u. vm. 

  

Kediri 

Blitar, Toeloengagoezg, 

(Baloewertistraat) 

Ngavdjoek, Pare, 
  

  
  

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Zondag. 

tt Ketid Te H. Mis 6 uur v. m. 

2e H. Mis 7.30 uur v.m 
Lof 5.30 uur na. ». 

te Kar 6 aur v. m. Stille H. Mis 

7.30 uur v.m.  Hoogmis 

5,30 uur n. m. Lof 

Osderricht Kath. Javanen 6 uur D.m. 

  
  

Nieuwe zending. 
Duniops Puur 

Vruchtensap, ni.: 

Djeroek Press 

Lobi-Lobi sap 

Papaja 

Ananas » 

Zuurzak n 

Belt u op No, 62 

Hoogachtend. 

TOKO 

»MADIOEN” 
KEDIRI Telif. No. 62. 

  

  

TENG HONG TJIANG 1 ) | TENG HONG NG 
VENDUHOUDER —  COMMISSIONNAIR 

MEUBELMAKER 
TRANSPORT — ONDERNEMING 

KEDIRI — Klentengstraat 64 — Telat, No, 107 

  

Voor Uw meubialir en ontwerpew 

geroutineerde toekangs en eerste kwa- 

liteit meubelhout. 

Zeer billtjk in prijs en leveriog op 

garantic. 

Voor Uw vendwies gegarandeerd' 

goede resultaten. 

lopakken voor alice plaatsen. 

   



    

“ TURKIJE WENSCHT GEEN 

  

VOOGDIJ VAN MOSKOU. 

  

De Russisch-Turksche besprekingen te 

Moskou zijn hervat.— Tevens is een 

Turksche missie op weg naar Parijs en 

Londen—Te Ankara verluidt, dat Tur- 

kije reeds tot overeenstemming is geko- 

men met Engeland en Frankrijk.— De 

Franschen verwachten spoedig den val 

van Saarbriicken.— Duitsche troepen- 

concentraties biji Kehl en in 

Zuid-Baden. 
—— 

Ciano heeft een onderhoud met Hitler. 

Turksche missie naar Londen. 

Londen, 30 Sept. Reuter. verneemt, 

dat cen Turksche missie onder leiding 

van generaal Orbay op weg is naar 

Londen waar zij tegen het midden van 

de volgende week wordt verwacht ter 

bespreking van de militaire, ecoromi- 

sche en financieele regelingen tusscben 

Turkije en Engeland. 

Generaal Orbay vertoeide reeds 

cenige weken geleden te Londen ter 

bespreking van vraagstukker, verband 

houdende met de levering van oorlogs- 

materiaal en de financieele overeen- 

komsten, die Eogeland met Turkije 

gesloten heeft. Aangenomen wordt, dat 

het huidige bezoek ten doel beeft de 

oplossing dezer vraagstukken een stap 

verder te brengeo. 

Reeds overeenstemming bereikt? 

Istanboel, 30 Sept. (Reuter). Vol- 

gens hardnekkige geruchter, die in 

diplomatieke kringen te Ankara de 

ronde doen, is thans overeenstemming 

bereikt ten aanzien van den tekst van 

de overeenkomsten van wederzijdschen 

. bijstand en de economische overeen- 

komsten tusschen Turkije en Engeland 

en tusschen Turkije en. Fraokrijk. 

Verklaard wordt, dat onderteekening 

onmiddelljjk na den terugkeer van 

Saracoglu uit 'Moskou zal plaats heb- 

ben. 

Ia verantwoordelfjke kringen te Ao- 

kara slaat men met aandacbt de snelle 

opeenvolging van gebeurtenissen gade, 

die op de siuiting van de Duitsch- 

Sovjet- Russische overeenkomsten volg- 

de, doch men verklaatt, dat bet. nieus 

we pacr, dat tusschen Duitschland ea: 

Sovjet-Rusland werd gesloteo, op: 

geenerlei wijze de beloften. die door' 

Turkije aao Eogeland en Fraokrifk 

werden gedaan, aantast, 

In dezelfde kringen wordt met na- 

druk verklaard, dat de Turksch Brit- 

sche.en Turksch-Fransche overeenkom- 

sten, evenais bet Turksch Sovjet-Rus- 

sische pact, dat binneakort zal worden 

gesloter, alle ten doel hebben , de 

handhaving van den status guo ia den 

Balkan en io“de- Zwarte Zee 'en de 

verzekering van de veiligheid in de 

Middeliandsche Zee. 

De Turksche missie te Parijs. 

Parijs, 1 October (Aneta Reuter). 

De Turksche militaire missie op weg 

naar Londen arriveerde heden te Pa- 

rijs. waar zij werd welkom grbeeten 

door Fransche officiereo. 

Russisch-Turksche besprekingen 

hervat, 

Moskou, 1 Oct. (Aneta Reuters). 

Molotoff noodigde Saracoglv vit. om 

18.00 uur het Kremlin te bezoeken, 

tencinde de Russisch-Turksche: bespre- 

kingen, die tijdens het bezoek vas Voo 

Ribbentrop” “werdea onderbroken, te 

bervatten. 
  

Buitenlandsche woaroemers meenen, 

dat Saracoglu suggereerde, dat bet 

Russisch-Turkscbe pact biet tegenstrij- 

dig met de verplichtingen van Turkije 

ten aanzien van Engeland en Pran- 

krijk zou zijo. 5 

Verondersteid wordt, dat ,het ant- 

woord van Sovjet-Rusland heden han 

Saracdglu zal worden overbandigd. 

Uit Milaan wordt gemeld, dat de 

Italiaansche bladen uit Istanboel ver- 

nemen, dat minister Saracoglu Op zija 

terugreis naac Ankara, Boekarest zal 

bezoeken. 

Er loopen te Istanboel ook geruch- 

ten over een hervatting van de on- 

derbandelingen voor een Turksch- 

Duitach bandelsverdrag. 

Ciano te Berlijn. " 
Londeo, 

Ciano is op uitnoodiging vao Hitler 

baar Berljo vertrokken. Hitler ontving 

Ciano om 8.30 uur, waarbij Von Rib- 

bentrop tegenwoordig was. Reuter's 

diplomatieke medewerker scbrijir, dat: 

bet bericht, dat graat Ciano uitgenoo- 

digd werd voor cen. bezoek aa Berifja, | 

te Londen met belangsterling werd 

ontvangen, Ia vele kringen is men van 

meening, dat dit bezoek ia verbaid 

staat met de Duitsch-Sovjet-Russische 

campagne, die met bebulp van saride- 

re bevriende ' mbgendheden”' zou wor: 

den ondernomer, om een cinde te ma- 

ken aan den oorlog tusschen Duitsch- 

land eenerzijds en Engeland en Fran- 

krijk anderzijds. 

Br zijin dit verband aan herionerd, 

dat. Mussolivi verieden week in een 

redevoering verklaarde dat eea botsing 

tusschen de hoofdmachten der Duitsche 

en Britsch-Fransche legers mogelijk zal 

kunnen worden vermeden door zich 

voor oogen te stelleo, datde wensch om 

de positie vao een land, die op histc- 

rische gronden en bet natuurljke dy- 

namisme der volken veroordeel is, te 

bandbaven een ijdele illusie is. 

Saarbrilcken, .een tipe vrucht” 

Pariis,.30 Sept. (Reuter). Gemeld 

wordr, dat Banrbrilcken thans van drte 

ztjden omsingeld is. Eea Fraosche 

militare waaroemer verklaerde, dat 

het zal vallen als een rijpe vrucht, 

welke een boom niet Janger kan hou- 

den”. 
Langzaam en methodisch, omdanks 

alle Duitsche schtjnbewegingeo, zetten 

de Fransche 

operatie voort, waarvan bet doel is de: 

insluiting van het centrale saillant vao 

de Siegfriedlinie, dat te Saarbriickeo 

ligt. De Frarscbe druk wordt uitgeoe- 

fend ia den vorm van een nijptangbe- 

weging tegen bet Centrale vesticgwerk 

der stad. 

Uit Looklen” wotdt “Gembeld, dat del 
Franschen “tWians' 50 -Duiteche dorpen 

hebbep veroverd, waarvan vier cen 

bevoiking van meer dan 6000 zielen 

    

10 Oct. (Reuter). Gecaf, 

troepen" de algemeeng: 

ain milider dan die Wikan ed dea 

plantselijke Operaties van dezelide sooe1 

tijdens den Wereldoorlog. 
Luchtverkenningen toonden wan, dat 

vobridirend vijandelijke troepen word 

den geconcentreerd te Kebl, dar tegen- 

over Staarsburg is gelegen ea in deg 

driehoek Freiburg - Bazel, waar .c. 

grootere activitett plaats beeft dan san 

her Noo'delijk einde der Siegfriedlinte. 

Wanneer de Duitschers voovrormeng 

koesteren voor een flankaaaval, is bet 

een militair axioba, dat deze uit ceo 

duidelyk zwakkere ricbting zal komen, 

zoodat gemeend wordt, dat het voor- 

naamate Daitsche offenstef mogeltjk-vis 

Belgit ea Nederlaod zal worden en- 

der nomtn, 

Gamelin werkt systematiscb. 

Londen, 30 Sept. (Reuter). De be- 

ricbten betreffende eeo Franscben aaa- 

val langs den rechteroever van den 

Moezelin derichting van Trier teoveo 

aan, dat generaal Gamelin zijo tandfen 

krachtig in dit gebied heeft geset 'eo 

dat de Duitschers de spoorilin ten 

minste tot Trier oiet meer kunaen ge- 

bruikes. 
Het officieel commuoi,uk verkimart, 

dat cen vrij groot asutal gevangdhen 

werd gemmakt. Deze gevangeoen tijn 

de volledige garnizotnen van cen #ha- 

tal vooruitgeschoven posten ia de Sleg- 

1Hriedlicie #zulveringsoperaties"" miken 

'veel snellere vorderingen. dan. ihen 

vit zijo ietwat gebeimzionlge rapporten 

r0u kunwen afleiden. 

Door zija posities over een front 

van ongeveer 9 kw. vodruit te bsea- 

heo in de richting van Borg. is 2jo 

gseep krachtiger geworden. hetijeen 

Nom: io seahe'stelt goed “bet hood te 

kunnes bieden aan dea onvermijdellfken 

tegevaapval, wanneer deze Wbedt 

ingezet. 

Uit Parts 'wordi gemeld, dat ' het 

jongste Pranscbe offensief ten Ositeo 

van de Morzel het ia Fraosche baiiden 

mijnde Duitsche gebied belangrijk 'wit- 

breidde. De algemeene tendens'der 

operaties begior thans meer te 1y- 

ken op cen beleg, dat steeds ter 

komt bij bet centrale sajilant van de 

'Siegfried-llnie. 

Terwijl de Duitechers op onrligei- 

matige  wijze reageeren op den Prda- 

schen druk beeft de Fransche legirlei- 

ding nog geen enkelen dag het toida- 

tief verloreo en de Fransthe aanValleo 

op de Siegiriedlioie geven den indeuk 

van 'Operaties, die tevoren Op Ced tee: 

kenplank zijn uitgewerkt, met zulk cen 

jpetcisie'en gering-aenta! vtrliezen'wor- 

dep 'zij Wityevoerd. . 

Wanneer de Duitschers een 'tegen- 

'aanval #rachten te ondernemen “ui: 

ten 'Hij bp posilies, die soel in “erkat 

van verdediging zijn gebracht dtwbr- 

den7rij met cen Hhevig Wuur bilfjroet, 

z00dat zij er met hua tegebaahVallen 

  

deringen te. vertrageo. 

D- lantste 24 uur hntiden noeti van 

Peansche, 'noch van “Duitsche “ride 

@peraties op “proote schiaal pissite. De 

Prmosche troepeo consolideeren 3hun 

pas-vetoverde posities ten Oosten' van 

Apach 'en Pel, terwgi 'de Dultethers 

werkenntngsparrouitles "uitzecden van 

gerfagere' 'terkte' dan gewoonlfk. 

“Militalre scbryvers te Partjs spraken 

scbers, die in het aan de greas van 

Luxemburg grenrende deel van de 

je tem: zeerste in hun “Vewe- 

spoedig de neutraliteit van Luzemburg 

zullen scbenden om aan huonen troe- 

pen bewegingsurijheid te gevea. 

Duitsebe troepenconcentraties io bel 

Zwarte Woud srekken ook de aan- 

Diiticte bockdwepen nan” Yen “No 

Fisopen, Hoewel Ber” overinfken “van 

den Rijo zeer moeiljik 3ow 3ijo, ksa 

dit ciet onmogelyk worden. genoemd,, 

daar de Duitscbers er gok ia 1915 im 

slaagden, den Dooau bij Belgrado on: 

der Fransch gescbutvuur over te. ster 

ker,   
      

  
   
    

  

    

Diet in zijo geslangd de Fransche' vbe- |. 

heden de meening uit, dat de “Duit. 4 

s reg pntoniha aa 4 
gingen " Worden “belemmierd, Tadgelik P 

De Zwitsersche bericbten 5 N T £ 5 

dacht, daar van “dis gebied Wit del. 

"Nebiben. De totale Praoscbe” veriiesew F Sweoee: dor verkenningavtetitan 
bavan de Singilodiina: |: 

Looden, 0 September (Reuter. 

Het ministerie van Luchtvaart monkie: 
bekend, dat het Britecbe heoldkwartien 
in Prankrift, dnok ztj de wasrdigheid 
van de uliegers der Royat Airforce, 

thans Over en merkwaardige seri 
lachtfoto's beschikt, die tot ia da 

kleinste bironderheden sommige des 

kracbtigst versterkte z0nes van da 

Siogkatedr nie ventmamaa. 

De vliegers vlogen vele mijlea op 

cen. hongte uan sieshw1TD petas langsa 

de Siegfriadilois ca mankern bone'e wa 

#mpiscementen, mekvailer «8 wgr- 

schilleode sogrten van camoufiage: 

terwii sip con sermeri “wan. verbia- 

dingslijnen : ntdekten. 
Green der vitegtutgen werd. door bet 

afweergescbut beschoten of door jagers 

sangevallen. Zij vlogen 200 lang, dat 

vele kamooniers moeten hebben -ger 

dacbt, dat het Duinche viiegtsiges 

waren, Duitsche soldateo, die bezig 

waren met bet cemonftetren ' van cep 

kano, weliden teges de insittenden 

van eeo der. toesisllesi,” Pra 
Ben eerdere verkenningevlucht an 

  

A-de Biegfrtedlinie werd gewmaakt op cen 

hengte van: angeverr 0000 meter, De 

Vliegers werden opgemerkt en wet 

afweergescbut beschoteri, Het schieten 

was zeer aceuraat €A - Verscheidene 

granaten osplotten onenngenaam dicht 

bij de vilegruigen. 

Nationale gebededag. 

Londen, 3 Oct. (Aneta Reuter). De 

Koning en 'Koningin begarea zidh 

naar de St. Pauls Karbedrasi, om deti 

te nemen aan den netionalen gebedsday. 

De Deken dr, Watibewe. aprdk 

speciale gebedeo uit voor den Koning. 

de -regerring “en “de #ereikractiten: 

Ook In alle Katbedralen, stadsker- 

ken, dprjkepptilen cu 'paroghiekerken 

In het gebeele land werden specidle 

gebeden opgedragen. 

| Churehil lonkt naar Moskow. 

Londer, 3. “Oct. (Atete "Hiaran).' 

Winston Church hield eco radio-rede, 

waaria bij verklanrde, dat de verde- 

diging van Warschsu aantoont, dat le 

Pooischie 'ziet wnverlettigbear Han 

Polen weer als eem rots za! seregztn- 

Dat bet Russische leger zich -cdn- 

centreerde op de buidige lioies ja Pos 

len was duidetijke nocdzaik tepen ide 

dreigiog der Nazi's. p 

Aan bet Ocat-front werd cen lihie 

ageochepea, -dic “Duiteehland- alet ..durta 

aanvalle. 

COMET "Kon “Ye “Rintitie “adi 
nier voorspellen, doch betis piet io bet 

koehirig "Vii ' Rusland, dat ' Dditichidod 

Tich asn de kusten van de Zwakte 

Zee veiltgr, Of”de Bihkitistiten “Dver- 

———— 
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contufreetende 'prijzen. ' Ook orchideetn. 

Bestellingen via de KED: SNEL. DRUKKERIJ. Tel. 83. 

Tu VM. TOT Su N.M. 

  

en import telin “ij 'io taat - de besoemde 

BONUM peoducten, aa. 

" “Na Hi 1 joprten, Oaoipia veran) kooeten 

Sehryt-, vaipen: “ep "Arapeltiktan. | 

 Pniywey aa Telan Vipelbaren"WGiktarid,”werach 

neden' Soerabaiaprijzen. 
te levesen, 

1, v. Kedinigong: SNELAE 

    
Op risico door fciten te wardea 

@elagpostzaft. aprak Churchil. de gves- 
tuiging ult, dat het grante fsii van de " 

@erste oorlogemsand is, dat Flisler voor 

her feir "taat, dat hy gewaamchumd 

werd van NDost- en Znid-Oost-Europa 

af te bijvee. 

Io het verdee verloop van ztjo code 
verklaarde Churcbill te hopen. dat de 

| dag zal komen, dat de Engeleche ad- 
miraliteit im staat zal zijn, de schepen 
van alie landen uit te noodiges zich 
by de Brireche coovooen ana te sini- 

ten. 

Hi verkiaarde. dat nieuwe aanval- 
lea van onderzerirs op groote achaal 
moeten worden verwachi. 

Winston Cburcbill hoopt voor ultimo 
October drie keer z00veel oorlogs: 
schepen te hebben voor de jacit op 
Onderzecdes dan bij het begin van den 
oerlog. 1 

De Engeische regeering heefr wena- 
gezind besloren tot meximumpogingen, 
weartoe het Bageleche voik is 'ataat 

is en te volbarden, was er ook ge- 

beure, tot een besiissende overwinning 
bereikt zal zijo. : 

Zoon van Chiang Kai-shek 

te New-York. 

" New York, 1 Oct. (Aneta Hut 

Het gerucht doet de' ronde, dat de xo0n 

wan Chiang Kai-shek met en speciale 

opdracht in New Yorh vertoeft. 

Onder de passagiers, die 29 Sep- 

tembec wan de ,,Nieuw Amsterdam" 

debarkeerden, bevond zicb nderdaad 

teen hoog Chineesch personage, die aan 

de federale: antoriteiten meedeeide, dar 

hi diplomatieke imamoiteit gesoat. 

Hy verkiaarde, de secretaris € 2ju 

van Cbing Tien-ku, lid van bet Cen- 

trale Esecutieve Comir4, die saniga 

dagen geloden te N. Yock arriveerde,« 

en naar N. York doorreisde met cea 

gebeime diplomatieke apdeacht. 

Gemeend wordi, dat de vermesade 
secretaris de zo0n van Chisog 'Kai- 

shek 4, 
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