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Socifteit Brantas. 

Het programma van de socisteit 

Brantas voor de maand Juni luidt als 

volgt: 3 Juni 9 uur des avonds too- 

neelvoorstelling te geven door het La- 

wangsche Tooneel Basemble van den 

Lawangschen Kunstkring. Er zal eev 
drietal @€nacters worden opgevoerd. 

Deze voorstelling is alleen toegankelijk 

voor leden van de societeit. 14 Juni 

des namiddags 6 uur bioscoopvoorstel- 

ling voor kinderen. 17 Juni cabaret- en 

muziekavond door den bond van Oud- 

Steurtjes (B. O. S.), ten bate van Pa 

Van der Sreur. 22 Juni maandelijksche 

bridge-drive. 20 Juni matinez ter gele- 

genbeid van den verjaardag van Z.K. 

H. Prins Bernhard. 

Lezing. 

Danderdag 6 Juli des namiddags om 

8 uur zal Ds. W. van Oest uit Djem- 

ber in de Prot. kerk alhier een lezing 

bouden over: ,Het Wezen van den 

Eeredienst”. 

Cor de Groot. 

Op Maandag 26 Juni zal de pfanist 

Cor de Groot voor de leden van den 
Kunstkring een uitvoerirg geven in de 

socifteit Brantas. 

25-jarig Jubileum van Zuster 

overste Pauline. 

Het Jubileum van Zuster-Overste 

Pauline is met groote luister gevierd 

De ingang van de school was in een 

bloemenhof herschapen door de talrijke 

bloemstukken, die de Zuster-Overste 
Ontvangen had, De Burgemeester, de 

heer Scheltema, de Regenten de Patih 

waren op de receptie aanwezig. Mon- 

seigneur Verhoekx was uit Soerabaja 

overgekomen ende geestelijkheid uit 

Blitar, Madioen, Soerabaja en natuur- 

lijk Kediri was druk vertegehwoordigd. 

Ook de geneeskeer van de, Zusters, 

dokter van Bijsterveld, was met zijn 

echtgenoote verschenen. De balangstei- 

ling was overweldigend, wel een be- 

wijs van de zeer groote sympathie, 

waarin Zuster Pauline zich verheugen 

mag. 

"s Middags omstreeeks 5 uur gaven 

de padvinders onder leiding van Pas- 

toor Willems een “demonstratie op bet 

erf van de school. 

" Donderdagmorgen gingen alle kin- 

deren gezamenlijk naar de Kirdermis. 

Later werden op school door de kin- 
deren van de Frobelschool en van het 

internaat eenige stukjes voorgedragen. 

De kinderen werden onthaald en er 

heerschte een zeer vroolijke stemming. 

Zij die Woensdag verhinderd waren, 
badden deze morgen nog gelegenheid 

Zuster Pauline geluk te wenschen. 

Donderdagavond om'half -acht was 
er in het Bondsgebouw een uitvoering 

door de schoolkinderen, waarbij ook 

de ouders Witgenoodigd waren. 

Zuster-Overste Paulioe beeft twee 
zeer drukke dagen gehad door alle 
huldigingen, die hebben plaats gehad. 

Zij zal baar 25 jarig Jubileum ntetlicht 
vergeten. 
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Pembela Indonesiers Kediri. 

We vernemen, dat de P. I. K. op 

Zondagavond a.s. in het P. P. B. ge- 

bouw te Bandjaran een ledenvergade- 

riog zal houden, aanvangende te 7u. 

De agenda luidt : 

1. Lezirng over Gem. kampongs. 

2. Werkprogram P.I. K. 

3. Rondvraag. 

10 jarig bestaan P. V. P. N. 

Op initiatief van de Persatocan Goe- 

roe Indonesia werd gisterenavond in 

het B.P.K. gebouw het tienjarig be- 
staan van de Perserikatan Vakbonden 

Pegawai Negeri, waarvan het hoofd- 

bestuur te Modjokerto bevindt ooder 

voorzitterschap van den Heer R. P. 

Soeroso, lid van de Volksraad, door de 

P.G.I. en de P.P.P.B. gevierd. 
De voorzitter van de pandhuisbond 

hield een lezing over de historie van 

de vakcentralen vanaf 1919, door den 

beer Hardasoemarto nader verklaard. 

Hierna kwam de slametan. 

Mutaties. 

Overgeplaatst van: 

I. van Domasan, onderdistrict Kali- 

dawir, district Ngoenoet, regentschap 

Toeloengagoeng, naar de Stadspolitie 

te Blitar, de Mantri-politie Iste klas- 

se, Mas Soekarno 

2. van Manggis, onderdistrict Ke- 

poeng, district Paree, regentschap 

Kediri, paar Kepoeng, district Paree, 

regentschap Kediri, de Mantri-politie 

Iste klasse, Mas Mintargono: 

Benoemd tot Mantri-Politie bij de 

bestuurspolitie te : 

1. Moenoeng, district Lengkong, re- 

gentschap Ngandjoek, Raden Moechji, 

thans Bestuursschrijver le klasse bij 

het Landgerecht te Kediri : 
2. Domasan, onderdistrict Kalidawir, 

district Ngoenoet, regentschap Toe- 

loangagoeng, Raden Kartomo, thans 

Bestuursscbrijver Je klasse op het 

Regentskantoor te Toeloengagoeng: 

3. Ngantjar, Mas Moertilam, thans 

Bestuursschrijver Ie klasse op het Re- 

gentskantoor te Kediri : 

4. Ngronggot, district Kertosono, 

regentschap Ngandjoek, Miswandi, 

tbans Bestuursschrijver le klasse op 

het kantoor van het Onderdisticts 

hoofd” van Wlingi, regentschap Blitar : 

Manggis, onderdistrict Kepoeng, dis- 

trict Paree, regentschap Kediri, Jatimio 

al Djojowisastro, thans Bestuursschrij- 

ver le klasse op het Regentskavtoor 

te Blitar : 

6. Gampengredjo, district en regent- 
schap Kediri, Kardi alias Soerowihas- 

tro, thans Bestuursschrijver le klasse 

op het Regentskantoor te Kedirii 

T. Semen, district Wlingi, regent- 

schap Blitar, Sarbini, thaos Bestuurs- 
scbrijver le klasse op het Regentskan- 

toor te Blitar. 

Overgeplaatst van: 

Beroe, district Wlingi, . regentschap 

Blitar, caar Pohono, district en regent- 
schap Blitar, de Mantti-politie Iste 

klasse Mas Moehardi alias Moe- 
hardisastro: 

'Pohono, district en regentscbap Bli- 

tar naar de Veldpolitie te Ngandjoek, 
# t 
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DINSDAG EN VRNDAG 

AGENTEN IN HOLLAND 
PUBLICITEI TSKANTOOR ,GLO BE” 

FRIJDAG 2 JUNI 1939 
de Mantri- politie Iste klasse Soe- 
karno, 

Benoemd tot Mantri - politie bij de 
bestwurspolitie te Beroe, district Wii. 

ngi, regentscbap Blitar, Raden Loe- 

kito, thans Bestuursscbrijver Iste klas- 

se op het kantoor van het Districtshoofd 

van Srengat, regentschap Blitar. 

Wates krijgt een polikliniek 

We vernemeo, dat voljend jaar 

Wates een polikliriek zal krijgen van 
de Regentschap, waarnaast cok een 

ziekenhuis zal worden opgericht. 

Politie-onderzoek 

Een dezer dagea beeft de politie 

cen onderzoek gedaan in de 'huizen 

van Kasan-Ngali evo Mat-Rameli. De 

politie zou een avonieme brief hebben 

gekregen, dat beide bij de erfeniszaak 

van H. Mackoem een valsche duimaf- 

druk hebben gegeven, en schuldig heb- 

ben gemaakt aao het maken van 
valsch geld. 

Doch de politie heeft niets van dien 
aard gevonden. 

RICHE THEATER 
Offreert voor Donderdag 1 t/m 

Zaterdag 3 Juni 1939. 
R.K.O. Radio spanpend drama uit de 

Parijsche ovderwereld 

DE RAT 

met de twee favorieten Ruth 
Chatterton en Adolph Wobl- 

briick. 

Twee vrouwen beminnen dezen dief 
een uit de achterbuurten van Pariis... 

en de ander een rijke vrouw uit de 

hoogere kringeo, Ean felle strijd be- 

gon om dezen man te winnen, wiens 
koude, blauwe oogen de onderwereld 

deden sidderen. 

Ook thaos vormt de' Parijsche on- 

derwereld een dankbare achtergrond 

voor een boeiend filmverhaal. Haar 
schilderachtige karakters, de befaamde 

Fransche politie, steeds de ongure ty- 

pen uit de onderwereld schaduwend. 

Apachen, gevaarlijke misdadigers, in 

wier midden leden der betere kringen 

zich begevea om te zien hoe het le- 

ven in de onderwereld toegaat. 

Dit alles en ncg veel meer toont 

deze film, die bewerkt werd nazar een 

tooneelstuk van Ivor Novello en Cor- 
stance Coliier, dat honderden opvoe- 

ringen beleefde in Londen New York. 

MAXIM THEATER, 

Offreert met trots Vrijdag 2 
tim Zondag 4 Juni '39. 

Warner Bros' machtig filmwerk : (ge- 
heel in Natuurliike Kleuren 

Opgenomen) 

»DE VALLEI DER REUZEN” 
waar macbtige maonen vochten, 

terwijl bijl en zaag boomen velden. 

Pioniers, avontutiers en apelers kwa- 

men er met siechts. een doel voor 

oogen: om snel rijk te worden. Peter 

B. Kyne.schreef het verhaal. Warner 
Bros' verfilmde het op grootsche wijze 

in schitterende kleuren. 

Avontuur en romantiek .in een mach- 

tig land zonder wetten... waar het 

recht van den sterkste nog immer 

heerscht... slechte desterke zich hou- 

den kan, doch de zwakke onherroe- 
pelijk valt,..   
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VOLTA-THEATER. 
Offreert vol trots voor Vrijdag, Zater- 
dag en Zondag, 1-2-3.4 Juni 1939 
20 th. Century-Fox 2 millioen dollar 

productie, die reeds de eerste avond 
met groot succes vertoond is : 

Irving Berlin 
#ALEXANDER'S RAGTIME BAND.“ 

(Amerikaansche Rhapsodie.) 
Met het bekende trio in de hoofdrol 

r. | Tyrone Power, Alice Faye en 
Don Ameche en bijgestaan door eers- 
terangs acteurs en Aactrices zooals He- 
len Westley, Ethel Merman, Jack Ha- 
ley, en nog vele anderen bekende ster- 
ren, 

Ben weergaloos en impressief mees- 
terwerk vol meesleepende en betoo- 
verende melodie#a die ongetwijteld 
een reeks herinneringen bij U wakker 
Koepen aan de goede ouwe tijd, 

Tegen den achtergrond van onzen 
veelbewogen tijd speelt zich het lief- 
desverhaal af van een jong menschen- 
paar, dat liefde vindt, verliest en ber- 
Vindt door de muziek, die deel van 
hun leven vitmaakt 

Kortom, een film, die alles is wat 
men van een 2 milioen dollac super- 

producrie Verwachten kan. 

Politie nieuws. 

S, won, te Bandjaran doet aangifte 
terzake diefstal van een kain t. w. v. 

Ti—. 

D., won. te Singonegaran doet aan- 
glfte terzake diefstal van een kapstok 
tw.v. f 3,50, 

Abonnements advertentie Yereduceerd 
LOSSE ADVERTENTIEN BiJ VOORUITBETALING 

  

tariet. 

220 Jaargang 

De heer W., won. te Ringiosirah 
doet aangifte terzake diefstal van een 
waterkraan en 1 leege petr. blik «. & 
w.v. f 1,45. 

Tegen S., won. te Patje werd p.v. 
opgemaakt terzake diefstal van 4 fl. 
limonade t.w.v. f 0,60 t.o.v. Y.T.S, 
won. te Ringinanom. 

Tegen K., won. te Modjoroto werdt 
P. V. opgemaakt terzake lichte mishan- 
deling van B. D., won. te Modjoroto. 

S., won. te Semampir doet aangifte 
terzake diefstal van lijfsgoederen ter 
waarde van f 0,32. 

Tegen S. en S., beiden won. te Ma- 
djenang werd p.v. opgemaakt terzake 
diefstal van zout t.w.v. f 1,60 t.».v. 
T.T.S., wonende te Bandjaran. 

Uit Paree 
Soos Paree. 

Op Woensdag 14 Juni a.s. zal om 
7.30 4. n.m, een bridge-drive gehou- 
den worden met vasten partner. 

Woensdag 21 Juni 1339 om 6.15 
U. o.m, kicderbioscoop Vertoond wor- 
den de films van Agfa. Ins Wunderland 
van Zermatt, spielzeug en Priembacke 
io Afrika. 

  

NT EUW! 
Philips 

Arcadia, 

Astoria, 

Trocadero 

Riche, 
voor 

220 Volt Gelijkstroom 
Vraagt gratis demonstratie of 

prospecten 

bij 
okYRA oo Kediri 

Tel. 70. 

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

Maandag 3 Juli 1939 Vendutie ten huize van den WelEd Heer. 
H, DEKKER Controleur bij de Laodrente 

Semampir, Kediri van meubilair, (w.o. Piano en Radio), 
Commissie vendutie binneskort op nader vast te stellen datum. 

Gelegenheid tot bijbrengen van goederen. 

  ! PEN bejana 
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— RICHE THEATER 
d Nog Heden en Morgen 

R.K.O Radio spannend drama wit de Parijsche Ooderwereld 

  

    

met de twee favorieten van het. Pine doek, RUTH CHATTERTON en ADOLPH WOHLBRIiCK. 
Een boeiende film met een mooi verbaal, Ziet WOHLBRUCK, die de rol speelt van ,,De Rat” 
ten apache, die de politie steeds te slim af is, en geen van zijn vrouwelijke slachtoffers hem ooit aan de 
politie verraden beef. Kortom, deze zeer bijzondere film zal ieder publiek tevreden stelien, 

ATTENTIE! Zaterdagmiddag 4.30u EXTRA VOORSTELLINGI 

Zondag 4 en Maandag 5 Juni '39 
. 

Sora Sist sie fromme 
met de begaafde ac:rice POLA NEGRI, bijgestaan door een keur van cerste klasse artisten. 

Esn film, die U boeit van begin tot eind. Komt allen deze mooie film zien 

cz0 beruch- 

(Eeo bijzondere Vrouw) 

  

  

MAXIM THEATER 

  

  

Hoofdstraat 41 

Telefoon No. 60 

Bureau — xroiri — 
RADIO LU 
Radio - Technisch 

NIEUWE ZLENDING 
ERRES Wisselstroom 

en 

  

    

  
Rimboe Radio-toestellen, 

  Crosley Shelvador-koelkast. 

P.H. Armaturen, 

Staande lamp.     
Zwaar Verchroomd 

  

  

land zonder werten.. 

Attentie ! !   Universal Dubbel programma. 

een achtergrond van 

10. u. 

Maandag 3 an en Dinsdag 6 Juni 

overweldigende 

"EXTRA VOORSTELLINGEN 

Vanat Heden tm Zondag 4 Juni 

Waraei' Bray miebia Himne “Da Maa der Reuzen 
(geheel in natuurlijke kleuren opgenomep) 

met WAYNE MORRIS — CLAIRE TREVOR ea. sterren. Avontuur en romantiek in een machtig 
. Sensationeele actie tegen 

pracbtfilm die wij ten zeerste aanbevelen. 
Zaterdagmiddag 4.30 u. 
Zondagmorgen 
Zondagmiddag 1430 uv. ( 

natuurpracbt. Een 

As HOODFILM dus: #CRASHING BROADWAY ae 
terwijl als BIJFILM Va 

cen Zesdeelige Seriefilm met 1000/, Sensaties enz. eoz. Mist dit niet. 

  

Hoe Litwinoff volkscom- 
missaris werd. 

  

Dank zij den moed van een Nederlagdsch 

diplomaat. 
  

  

  

UIT DE DONKERSTE EN BLOE- 

DIGSTE REVOLUTIEDAGEN. 

Het ,aftreden” van Litwiroff als 

volksscommissaris van buitenlandscbe 

zaken beeft weer eens in herinnering 

gebracht, dat deze bolschewisten-leider 

sedert 1918 in dit commissariaat zit- 

ting bad en dus op een der langdu- 

rigste staten van dienst in de Sovjet- 

Usie kan wijzen. 

Hoe Litwiooff functie heeft 

is weinig bekend en nog 

minder aldus 

de Msb. dat zulks het onrechtstreeksch 

rssultaat is geweest van het moedig 

optreden van den toenmaligen Neder- 
landschen gezant in Rusland, den heer 
Oudendijk. 

Dit zal velen 

deze 

gekregen 
personen zullen weten, 

vureemd in de ooren 

linken en juist daarom is deze Litwi- 

noffzaak wellicht cen goede gelegen- 
beid cens 8 wijzes op de dappsre 
actie van cen Nederlandsch diplomaat, 

waar over onze landgenocten tot nu 

toe weinig hebben gehoord omdat de 
gegevens daaromtrent in de diploma- 
tieke dossiers verborgen liggen. 

Misschien zal men zich nog welher- 

ioveren, hoe na den aarslag van 31 
Augustus 1918 op Lenin, de Engel- 

missie in Rusland onder Isidiny 

  

sche 

van den jongen diplomaat Bruce Lock- 

barc door ds bolsjewisten gevangen 
beschuidigd van me- 
Hun leven stond op 

Engeland beantwoordde 

weid genomen, 

deplichtigheid. 
het spel en 

deze daad met de gevanyenzetting van 
agent in Engeland 

van enkele an- 
den Russischen 
Litwinoff alsmede die 

dere Russen, terwijl het de bebartiging 

van zijn belangen opdroeg aan den 
Nederlandschen gezant, Oudendijk. 

Hoe de heer Oudendijk zicb van 

deze mocilijke taak kweet vertelt Bru- 

ce Lockbart aan den hoofdpersoon van 

dit gebzuren in zijo ,Retreat from 

glory“ als volgt. 

»Oudendijk was de Nederlandsche 

gezaot in Rusland. Hij was een kleine 

man evo, zooals vele maoaen vao min- 

der groore yestalte, had bij een leeu- 

wenhart. Hij was ook eco der weini-   ge diplomaten die Russisch sprek. 

  

Toen de bolschewisten na den aaoslag 
(op Lenin) alle Engelsche regeerings- 
ambtenaren in Moskou en St. Peters- 
burg arresteerden, droeg de Engelsche 

regeering hem de bescherming van 

onze belangen op, 

Niemaod kon deze taak met grooter 

dapperheid en energie volbrengen 

dan hij. Daar onze Moskousche groep 
van yevangenen totaal afgescheideo 

van de St. Petersburgsche groep, moest 

de heer Oudendijk de meeste nachten 

besteden om heen en weer te reizen 

tusschen de twee hoofdsteden. En wijl 

Nederland niet in staat was met macht 
indruk te maken op de bolschewisten, 

kon hij alleen steusen opzija overtui- 

geod optredend ten onzen gunste. Daar 

hij een bescbeiden, teruggetrokken man 

is en omdat er op dat oogenblik nie- 

mand anders was om ze te ver'ellen, 
werden zijn daden nooit wereldkundig. 

Het was Oudendijk die voor Cromie 

den Ergelschen 

het Engelsche gezantschap verdedigde 
en daarbij door de bolschewisten ver- 

marine-attach€e, die 

moord werd, een officieele en christe- 
like begrafenis verkreeg. De roode 

terreur was toen op haar hoogtepunt 

en op de conferentie der gezanten van 

de neutrale mogendheden, werd het 

voorstel gedaan, het stoffelijk overschot 

van Cromie gedurende den nacht te 

begraven, dit om een mogelijk schan- 
daal en incidenten in de straten te 

voorkomen. 

Beverd van verontwaardiging pro- 

testeerde Oudendijk tegen dit voorstel 
en zette uiteen dat in beschaafde lan- 

den alleen misdadigers op zulke wijze 

begraven werden. Hij eiscbte een of- 

ficieele ter aarde besteiling en verde- 
digde zija standpunt tegenover de Sr. 

Petersburgscbe Tsjeka. Daarvoor had 

hij alle soorten van vernederingen te 

doorstaan en moest uren lang wachten, 

geliik ee boer, alvorens bij toegang 
koo krijgen tot de Russische hoofden. 

Maar door zijn koelbloedigheid en 

voorbeeldige vastberadenbeid wist hij 

de bolschewisten te overtuigen, zoodat 

zij al zija eischen inwilligden.   

Oudendijk regelde elk detail vao de 
begrafevis. Hij vond eea Schotschen 

priester (mr. Lombard, de geestelijke 

van de Britsche legatie zat met ons 

in de gevangenis). Hij wist eea Eagel- 
sche vlag te vinden om de kist te 

dekken en stapte in uniform aan het 

hoofd van dezen begrafenisstoel, die 

in de straten der Russische stad een 

diepen indruk maakte. Vele leden van 

de Engelsche kolonie namen er aan 
deel, ondanks het feit dat het lang 

niet veilig was, maar zij voelde zich 

zeker 'ooder de bescherming van Ou- 

dendijk. 

Met dezelfde harnekkigheid waar- 

mee hij voor de laats:e eer aan Cro- 

me opkwam, verdedigde hij de be- 

langen der Eogelsche gevangenen. Ea 

bet is alleeo aan zijn moed te danken 

Onder groot gevaar voor zijn eigen 
veiligheid, zegt Bruce Lockhart, dat 

ik en alle Enge!sche gevangenen na twee 

maanden werden vrijgelaten en uitge- 

wisseld tegen Litwinoff en de zijnen. 

Wij, de uitgewisselden, :kruisten el- 

kaar in Noorwegen. 

Litwicoff werd bij zijn aaokomst te 

Moskou onmiddellijk tot ondercommis- 

saris van buitenlandsche zaken gebom- 

bardeerd zoodat men wel 

ge, dat Litwinoff zijo intrede in dit 

departement te danken heeft—al is 

het dan ook onrechtstreeks—aan den 

Nederlandschen diplomaat, die in de 
moeilijkste omstandigheden, welke men 

mag zeg- 

zich denken kan, verschillende levens 

redde en cen ernstig gescbil wist bij 
te leggen. - 

  

Int. muziekfeest te Frankfort aan 

den Main. 

De permanente raad voor interna- 

tionale samenwerking van componisten 

houdt zijo internationaal muziekfestija 

dit jaar te Prankfort aan den Main en 

wel van 15 tot 24 Juni. Er zullen 38 

Composities van 38 verschillende com- 

ponisten uit 19 landen ten gehoore 

worden gebracht. Het program vermeldt 

drie concerten voor orkest, die kamer- 

muziekavonden, een zanguitvoering en 

twee opera's. Verschillende composities 

zullen voor het eerst worder uitgevoerd, 

terwijl meerdere componisten hun eigen 

werk zullen dirigeeren. Tal van emi- 

nente solisten uit vele landen zijn be- 

reids gefngageerd om io Frankfort op 

te treden. Het muziekfestijo, dat door 

officieele delegaties uit 19 landeo wordt 

bijgewoond, staat onder leiding von 

Haos Meissner eo Franz Konwitschny. 

Het betere adres voor Service. 

Ae em... | 

    4 Ma 

BOERDERIJEN ,.,SCHRAUWEN”“ 
KEDIRI IN WATES 
G/M. MULONE 9 MA PLENANGI PERCEEL-PAKISSADJ 

    

Bana 

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. 

  

  

  

LEESBIBLIOT HEEK 
De abonnementsgelden bedragen : « 

1,— per maand voor Gen boek 
f 1,75 per maand voor twee boeken tegelijk 
f 2,50 per maand voor drie boeken tegelijk 

met dien verstande, dat U z00 dikwijls moogt ruilen als U wilt 
Indien U duseen abonnement voor &€n boek 
heeft, waarvoor U &€a guldea betaalt en U 
ruilt het boek iederen dag, dan betaalt U 

  

  

voor 30 boeken toch niet meer dan &&a 
gulden. 
De bibliotheek - catalogus Ta binnen: 
kort. 
Wordt lid van 2 

DJABA - KOTTA 
— LEESGEZELSCHAP — LEESBIBLIOTHBEK '” — 

Ked. Snelpers Drukkerij. 

  

  

  

NEEMT NU BEN ABONNEMENT OP 

2 

De 
MODE 
REVUE 

: MET EEN DUBBEL AANTAL 
RADERPATRONEN 

  

  

   MN. V. Kedirische Snelpers Drukkerii.       
    

    
    
  

        

     



    

  

6 Bii de drie “concerten voor orkest 

op 16, 19 en 23 Juli zal werk ten 

gehoore worden gebracht van de 
Dutsche componisten Wilhelm Maler, 

Hzrmann Simon, Ceorg Schumano, 

Gerhard Maass. Joh: Nep. David, 
Julius Weismaon en Hans Holenia, 

van de beide Grieksche componisten 

Petro Petridis en antiocbus Evalge- 

laus, van den Belg Flor “ Peeters, de 
Zweed Ture Rangstrim, den Zwitser 

Heiorich Sutermeister, den Franschma 

Maurice Ravel, den Fin Veind Kaito 

en den Spaanjaard Adriano Lualdi. 

Op de drie kamerziekavonden op 18, 

20, en 22 Juni zullen composities wor- 

den uitgevoz:d van de Du.ische com- 

ponisten Max Doniscb, Egon Kornauth, 
'Crete von Zieritz, Hans Ferdinand 

Scbau, Kasimir von Paszthory en Ja- 

roslav Kr'cka (Bohemeo-Moravit), van 

den Zwced Dag Wire, van dea 

Bulgaar Zavko Zankow, den Noor 
Fri:jor Backer“Gid:dah!, den Hongaar 
Erast von Dohnanyi, den Deen 

Paul Schierbeck, den Spaojaard Ma- 

nuzl de Falla, den Fin Taneli Kuns- 

isto, den Zwitser Othmar Eschoeck, 

den Pool Czeslaw Marek en de Joe- 

goslaaf Bozidar Kunc. De zanguitvoe- 

ring op den 2isten Juni omvat wer- 

ken van den Italiaan Mario Labroca, 

den IJs'arder Jon Leifs, den Belg Lie- 

ven Duvos:l en den Engelschman 

Konstant Lambert. De beide opera', 

die op het program staan, zijn op den 

17den Juni het jongste werk van Ri- 

cbard Strauss ,Daphne” met het bal- 

let ,La rosidre du village” van den 

Frapschman Henry Tomasi en op den 

24sten Juni ,,Rose vom Lizbesgarteo” 

van Has Pfitzner. 
. 

Int. congres voor amateur.foto- 

grafen te Miiachen. 

Ter gelegenheid van het eeuwfeest 

der fofografie in Duitschland wordt 

het tweede congres der internationale 

usie van amateur-fotografen van 29 

Juli tot 1 Augustus te Miiaschen ge- 

houden. Men verwacht, dat meer dan 

25 Europeezcbeen ovorzeesche landen 

op het congres vertegenwoordigd zul- 

len zija. Onder de talrijke officietle 

feestelijkheden welke er op het pro- 

gram staan, verdient in de eerste plaats 

de iat. tentoonstelling ,eea eeuw fo- 

in het Duitsch Meseum ver- 

    

Weest bekoorlijk.... - 

maar ook practisch. 

Bekoorlijkheid kan — ea moet— 

langs practiscke liinen worden verkre- 

gen. Sommigen hebben bezwaar tegen 

deze bewering omdat zij practisch en 

bekoorlijk twee onvereenigbare begrip- 

pen achten. Maar gewoonlijk is dit 

toch niet het geva!. 

Om een Yoorbeeld te roemen, kan 

een vrouw mooi gevormde nagels 

hebben, welke centimeters lang en 

puntig zijn gemanicuurd: Deze nagels 

Vormen a's hetwareezn deel van baar 
bekoorlijk uiterlifk. 

Maar laten we eens verder gaaoen 

verondersteilen, dat deze dame met 

baar centimeters lange nagels een 

typiste is. Indien dit het geval is, is 

dit onderdeel van haar bekoorlijkheid 

zeer onpractiscb. Dergelijk lange nagels 
kuonen niet anders dan een belemme- 
ring zijn voor baar werk, terwijl zij 
tevens voikomen in strijd -ija met de 
juiste opvatting van bekoor!ijkheid, 
welke bepaalt dat persoonlijke ver- 
zorging in ieder opzicht in overeen- 
stemmisg moet zijn met de omstan- 

digheden. 

Het duidelijke voorbeeld, dat ik 
z00even noemde, is in bet geheel niet 

uit de lucht georepeo. Dikwijis zie ik 

bij mijo bezoeken aan de Hollywood 
studio's, dat de meisjes in de diverse 

kantoren trachten haar nagels extra 

lang te houden en dan tegelijkertijd 

haar werk als typiste willen doen. Dit 
is werkeliik een onmogelijkheid. Io 

dit geval is haar poging tot bekoren 

door middel van lange nagels absoluut 

Onpractisch. 

Ik werd nog onlangs aan de prac- 
tische zijde van “de bekoorlijkheid 
berinnerd, toen ik Barbara Staawyck 
bezocht. Zij stond juist op bet punt 
om haar morgeorit te gaan makev. Zij 
droeg geen hoed, maar had baar roode 
haar stevig naar achteren getrokken. 
Teveos bad zij njet verzuimd, om 
make-up onderlaagcr@tne te gebruiken 
ter bescherming van baar huid tegen 
wiod ea zonnebrand. Zij bad zich   

slechts : vluchtig gepoederd ea haar 
lippen waren maar heel even aange- 
zet. Ma w: bad zij baar ' schoonbeid 
in die mate geaccentueerd, welk prac- 
tisch is bij het maken van een mor- 
georit. 

Maar meermalen heb ik gedurende 
een rit vrouwen onimoet, wier opge- 
maakt uiterlijk het uitstekend zou heb- 
ben gedaan in een nachtclub of een 
tbeater, maar werkelijk belachelijk was 
voor iemand, die van zijn morgenritje 
geniet. 
Parfums. Vele vrouwen, die haar 

bekoring trachten te vinden in bet ge- 
bruik van parfum, hebben er dikwijls 
geen idee van hoe zij dit practisch 
moeten toepassen. Zij schieten dan 
volkomen haar doel—bekoorlijk te zijn 
—voorbij, doordat zij van dit hulpmid- 
deleen zeer onpractisch gebruik maken 
in een niet daarbij passende omgeving. 
Vooral de zware, zwoele parfumsooi- 
ten worden merigmaal verkeerd ge- 
bruiki. Vele vrouwen maken in haar 
zucht tot bekoring een veel te rijkelijk 
gebruik van parfum op een absoluut 
verkeerden tijd. Zware parfums zijn 
alleen yoor den avond bestemd en 
hebben allen dan succes als hua geur 
slechts op eea bescheiden manier is 
waar te acmen. Voor overdag zijn 
vitsluitend de parfums met een zeer 
licbten geur cf geparfumeerde eau-de 
cologne practisch. 

Oogen make-up. Oogharenverf wordt 
eveneers nog maar al te dikwijls zeer 
Onpractisch toegepast. De oogwimpers 
behooren overdag slechts heel even te 
worden opgemaakt, terwijl het over 
het algzmeen aanbeveling verdient om 
de onderste oogwimpers overdag in 
het geheel niet op te maken. 

Eveneens behooren blauwe of groene 
oogenschaduw uitsluitend voor den 
avond te worden gereserveerd en dan 
kan bet nog alleen worden toegepast 
door haar, die zicb dergelijke tinten 
kuonen veroorloven. 

Alles bij clksar genomen, is dus het 
geheim om practisch te zijn bij bet 
scheppen van persoonlijke bekoring. 
het volgende : 

Bescbouw Uw persoonlijke  ver- 
schijoir g @'tijd als eeo film, waarvan 
U de ster bent. De omstandigheden 
van het oogenblik vormen de omge- 
ving, waarin de film speelt. 

Maak Uw rol tot een succes door 
U te houden aan de voorschriften voor 
maki-up en de verzorging van Uw 
uiterlijk, welke van toepassing zijn op 
de omgeving van dat ooge nblik—maar 
dan ook alleen op deze cmgeving en 

geen andere! 
N, V, 

  

NATIONALE TU INBOUWTEN- 
TOONSTELLING TE SIUTTGART. 

De 3de nationale Duitsche Tuin- 
bouw-Tentoonstelling zal dit jaar te 

Stuttgart worden gehouden. Zij zal 
cinde April worden geopend en tot 

8 October duren. Niet minder dan 140 
verschillende Congresseo zullen gedu- 

rende dieo tijd te Stuttgart worden 
georganiseerd, waaraan tienduizeode 
personen zullen deelnemen. Reeds thans 
zijn 11.000 toegangskaarten voor de 
tentoonstelling verkocht. Elke maand 
zal een andere bloemententoonstelling 
worden gehouder. Verschillende cul- 
tureele en technische tentoonstelling 
worden aangekordigd. Kunsttentoon- 
stellingen, sportfeesten, verlichtingen, 
vuurwerken enz. staan eveneens op het 
programma dezer nationale landbouw- 
tentoonstelling. 

RIJNLANDSCHE NATUUR- 
RESERVATEN. 

Verschillende gedeelten van het Rijn- 
land zijo in het afgeloopen jaar natuur- 
reservaat geworden. Wij noemen o.a. 
Slot Biicresheim bij Mayen, burcht 
Bischofsstein a.d. Moezel, de Lands- 
krone aan de Ahr. de Borsberg in 
districte May:n me den ouden Fiieh- 
burcht en zijn oude bazaltgroeve en 
de Sreppenbeide nabij Waldtdckelheim 
a.d, Nahe. In verschillende gemeenten 
weyden voorts boomeo, groepen 
boomzn en vu'kanen onder officieele 
bescherming geplaatst. 

TOKO 

ss MADIOEN” 
KEDIRI Telf. No. 62. 

Het bekendste adres 

voor Kediri en Om- 

streken. 

Wii leverenonze goe- 

deren steeds tegen Ia- 

ge priizen en franco 

bil U thuis. 

Dagelijks verkriigbaar 

vrieskamer artikelen 

Coulante bediening 

Beleefd aanbevelsnd. 

  

Nicuwe ending. 
KALODERMA 

, 2 Cleansing cr 

» Finishing c 

» Active cream 

» Skin Tonic 

» Poudre 

» Schaving stick 

» Toilet soap 

Steeds in voorraad de 

  

   

beroemde Tokalon artikelen, 

Hoogachtend, 

TOKO 

»SO EN” 
Aloon - Aloonstraat Telf. 63 

    
  

  

  

  

  

Carbonpapier in diverse soor 

Polywog pasta in vasten en 
en tegen scherp 
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van JAVA, M 

f 
in 5 kleurendruk 

op Schaal 1: 500.000 

| waarin opgenomen: 

alle berijdbare wegen 

Hoofd-Afstandstabel   
  . ! | h 

  

Door eigen import zijn wij in staat de beroemde 

'CARIBONUM producten, z. a. 

Schrijfmachinelinten in alle breedten, 
Schrijf-, vulpen- en stempelinkten. 

beneden Soerabaiaprijzen, 
te leveren. 

N.V, KEDIRISCHE SNELPERSDRUKKERIJ | 
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| I x Il BLOFEMEN | — 
Losse en opgemaakte, tegen zeer 

concurreerende prijzen. Ook orchideesn. 

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

GEOPEND VAN 7 u. V.M. TOT 5u. N.M. 

ten. 

vloeibaren toestand, versch 
cor.curreerende, dus 
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EEN PRACTISCH, HANDIG EN KOSTBAAR 
WERK VOOR EEN LUTTEL BEDRAG! 

DE AUTOWEGEN - ATLAS 
ADOERA en BALI 

2.75. 

op stevig ivoorcarton 

met Cartonnen cmsiag «» lirnen rug. 

in totaal 9 aansluitende kaarten compleet bijgewerkt, en 

Kilometerafstanden van plaats tot plaats 

voor grootere sfsianden 
Bergen en plaatsen met hoogte-cijfe rs 

Spoorwegen, Vliegvelden, Ondernemings - fabrieken 

Pasanggrahans es vele aanwijzingen voor toerisme. 

Verkrijgbaar bij de Ked, Snelpers. 

5... 

aa ws asa 

RESIDENTIE-APOTHEEK KEDIRI 
  vih APOTHEEK LUMKEMAN Tel. 52, 

  

  

  

:- Brengt ook Uw BRILLENRECEPT naar de -: 

RESIDENTIE APOTHtEeEK 

Zeis s- |! 
   

De optische afdeeling staat 

leiding en is voorzien van de modernste monturen. 

en Crookes 

sader vakkundige s 

g'azen. | 

  
  
  

EBEREDIENST 

PROTESTANTSCHE KERK 

Predikbeurten over de maand 

Juni '39 

Ds. Schaefer, 

4 Juni '39 Kediri 9 uut v.m 

5 Djombarg 7 uut o.m. 

1 , '39 Wlingi 9 uur v.m. 

Blitar 6 uuc n.m. 

18 ., 39 Paree 9 uur v.m. 

18 , '39 Kediri T uar n.m. 

Mejuffrouw Ds, J. H. Stegeman. 

25 , '39 Blitar 9 uur v.m. 

T.,-Agoeng 5 uur n,m. 

  

Maleische Kerkdienst 

H. B. Matulessy. 
4 Juni 1939 Blitar 7.30 u. v.m 

Wlingi 10.30 u. Doop 

Nan “ Kediri 9.—u. v.m, 

Kertosona 4 — u. n.m. 

8 » Ponorogo 8.—u, v.m. 

Madioen 10.—u. v.m. 

B5 Trenggalek 8.30u. v.m. 

T.-Agoeng 330 u. n.m. 
29», Kediri 630 u. ».m. 

voor Zending. 
25 Juni 1939 Djombang 7.30 u. v.m. 

J. W. Rumbajan. 
  
    

OOST - JAVAANSCHE KERK 
lederen Zondag 

dienst 9 u. v.m. 
Te Kediri 

Blitar, Toeloengagoeng, 
(Baloewercistraat) 

Ngandjoe! , Paree, 

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

federen ZLandag 

  

     

  

t le HN 6 uur v 
2e H 7.30 ur v 
Lof 5.30 uur — 

te Blitar le H. Mis 6 uur v 
Ze H. Mis 7.30 uur v 
Lof 6 uur » 

  

Bijeerkomst Kath. Schoolkind. 5 u.r.m 
Onderricht Kath. Javanen 6.30 u.o.m 

  

OA KANAN 

Komt eens kijken naar de 

nieuwste 

WASCHTAFEL- 

MODELLEN! 

Schitterend in lijn en 

Buitengewoon Comfort. 

r bij: 

  

Verkrijeb 

Toko Wed. 

Tan Bing Wie 
Klentengstraat No. 90, 

KEDIRI, Tel. No. 149, 

  

TN Um un 
TENG HONG TJLANG 
VENDUHOUDER — COM 

MEUBELMA 
TRANSPORT — 

KEDIRI 

  

      

    Klentei — Tote 

VENDUTIE 

Zaterdag, 3 Juni 1939, VOORMID- 

DAGS 9 UUR en NAMID. 

DAGS 6 uur 

Weledely 

Ir. F. Swart. 

Opperhoutvest 

te huize van den 

Heer 

trengen 

r 

Hoofdstraat 58a — Kediri 

  

  

Van een zeer mooie inboed 

  

en cen 
Sedan auto. 

Kijkavon', 2 Juni 1939 van 5 tot 
T uu nm. 

  

In voorraad — 
kinderboeken 

en 

Modebladen 

N.V. Ked. Snsipersdrukkerij 
Aloon-Aloonstraat Tel. Nb. 83.
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Telegrammen overg. uit de Ind. Couranit. 

KOMT ENGELAND TEGEMOET 
AAN DE RUSSISCHE WENSCHEN 

  

  

Molotoff acht de gemaakte reserves in 

de Britsch-Fransche voorstellen een ver- 

zwakking van de waarde van 

de overeenkomst. 

  

MEER UITNOODIGINGEN VOOR 

DE BRITSCHE MANOEVRES. 

Londen, 3! Mei (Aneta Reuter.), 

Het verluidt, dat de Britsche voor- 

stellen aan Rusland, die 

mate zijn gebaseerd op het origineela 

Russische aanbod, voorzien in directen 

wederkeerigen bijstand, indien een der 

io groote 

drie contracteerende partijen in een 

oorlog wordt betrokken, 

ten gevolge van een rechistreekschen 

tweede tea gevolge van 

een aanval op staten, die door de 

partijen gewaarborgd zija, of mogelijk 

om hulp verzoeken bij een aauval. 
De overeenkomst, die voorziet ic 

onmiddellijke besprekingen van den 
Generalen Staf, 

beginselen van den Vo!kenbond, doch 

niet op de werkwijze van den Volken- 

bond. 

De actie 

automatisch en dadelijk handelen mede. 

ten eerste, 

aanval, ten 

is gebaseerd op de 

van de partijen brengt 

De overeenkomst zal het huidige 

Fransch-Russiscie verdrag vervangen, 

daar de strekking van de bepalingen 

veel uitgebreider is. 

De rede van Molotoff. 

Moskou, 31 Mei (Aneta Reuter.). 

Molotoff zeide io een rede, dat de 

Engelsch - Fransche 
scbeidene reserves inhielden, 
overeenkomst onbruikbaar zouden kuc- 

voorstellen ver- 
die cen 

nen maken. 

Hij zeide, dat 

een uitsluitend defensief 

Rusland staat op 

s'uiting vas 

verdrag, waarborging van alle Russi- 

sche buurlanden en een concrete over- 
eeckomst voor wederzijdschen steun 

indien een vas de onderteekenaars zou 

worden aangevallen. 

Frick naar Boedapest. 

Berlijn, 31 Mei (Aneta Havas.). De 

Mivister van Binnenlardsche Zaken, 

Frick, zal tusschen 5 en 10 Juni cen 
officieel bezoek brengen aan Boeda- 
pest. 

Frick 

vangen. 

door Horthy worden ont- 

  

Het Duitsch- Deensch verdrag. 

Berlijs, 31 Msi (Aneta Havas). Het 
    

  

    

    

    

r verdrag tusschen Dwt ch- 

i werd heden in 

c door Von Ribb:n- 

trop D-eoschen gerant te 
Berlijr, Zabl:, gereekend 

Vernomer wc dat het Deensche 

Parlemeot bijeenkomt, 

ter ratificatie van het verdicg. 

Turksch generaal naar Engeland 

Londen, 31 Mei (Aneta Havas). De 

Britsche regeering noodigde den Turk- 
mus, Maarschalk Cak- 

Septemb:r-manoevres 

bij te wonen, 

schen genera      

  

nak vit, om « 

van bet Britsc 

waar bij Worosjiloff, Smigly Rydz en 
leger 

  

Gamelio zal ostmo 

Tsjechische officieren naar Polen. 

Warscbau, 30 Mei (Havas). Gedu- 

rande de afgeloopen 14 dagen namea 
meer dan 1000 Tsjzchische off ciereo 

  

en soldaten, voor het yrootste gedeelte 

Vliegers, de wijk naar Polen. 

Duitsche agitatie in Zuid-Slavit. 

Beigrado, 30 Mei (Havas). Heden 

werd op iritiatief van den Kulturbond 

voor de districien Banaat en Batsjka 

door de Duitsche minderbeid ia Joego-   

slavi& te Apatin en Lazarevo cen 

» Duitsche marsch” georganiseerd, waar- 

aan werd deelgenomen door 25.000 

persone». 

Een defi'& had plaats voor de lei- 

ders-der Duitscbe minderbeid en de 

Duitsche afgevaardigden io de Skoept- 

sjina. 

Fransch optimisme. 

Parijs, 31 Mei Reuter.)- 

Fransche officieele kringen zijn niet 

verslagen ten gevolge van de gere- 

serveerde houding van Molotolf ten 

aanzien van de Engelsch-Fransche 

voorstelien. Zij meener, dat bet be- 

overeenstemming  zeker 

(Aneta 

reiken van 

is, en dat nog slechts de detailpunten 

moeten worden geregeld. 
Het officieele antwoord 

land wordt morgen verwacht bet zal 

grondig, doch snel worden bestudeerd. 

Gzmeend wordt, dat de moceilijkhe- 

den, die door Sovjet-Rusland in de 

voorstellen worden gezien, twee pun- 

ten betreffer, n.l. dat het voorstel in- 

bijstand mcet 

van Rus- 

zake wederzijdschen 

overeerstemmen met art. 16 van het 

Handvest (een sanctie-artike!) en ten 

tweede de wenschen van Rusland in- 

zake de waarborgen aan de Oost- 

Zee-naburen. 
Gemeend wordt, dat het bereiken 

van een bevredigende regeling met 

Moskou ten aanzien van beide punten 
geen mosilijkheden zal opleveren, zo0. 

dat de totstandkoming van de over- 

eenkomst slechts een kwestie van da- 

gen is. 

Portugeesch generaal naar 

Engeland ? 

31 Mei (Aneta Havas) 
is uitge- 

Lissabor, 

Generaal Morais Sarmenton 

noodigd, om de rajaars-manoeuvres 

van het Br'tsche ieger bij te wonen. 

Polen. 

EISCHEN VAN DANZIG 

VERWORPEN. 

Poolsche nota aan den senaat. 

Daczis, 30 Msi 

D» Pooisch» diplk 
Danziy, 

Tra 

    

ati 

  

Chodacki, 
overhandigde giste Dan- 

zigschen Senaat bet antwoord van de 

Poolsciie regeering op de 

woordiger te 
1 aan den 

  

     

nota van 

den Seraat inzake den moord op den 
Darziyschen burger Gilibrau te Kalt- 

hof. 

In dit antwoord schuift de Poo'- 

sche regeernj de algebeele verant- 
woordelijkheid voor de ircidenien te 

Kalthof op de sutoritciten van Dar- 

zig, omdat zij ,ondanks de herhaalde 

verzoeken geenerlei stappen hebben 

genomen om de misdadige activiteit 

van de verstoorders van openbare 

Trust en orde te verhinderen”. 

In de Poolsche nota wordt ver- 

klaard, dat de ,,Poo!sche regeeriog de 

Poolscbe 
betrekking tot de 

Kalthof-affaire niet gerechtvaardigd 
kan achten en niet kan toestaan, dat 

de Senaat van Danzig eischen betref- 

fende de terugroeping van Pooische 

beschuldigirgen tegen de 
ambtenaren met 

ambtenaren uit Danzig formuleert. 

De nota wordt besloten met de 

verklaring dat, voor het geval van de 

Senaat 

nemen ter opheffivg van de buidige 

bereid zou zija stappen te   
  

— 

spauning, gerant “Chedacki 'te zifner 
beschikking staat voor het voeren van 

besprekingen over hetgeen moet.wor- 

den gedaan om de huidige slechte 
atmosfeer te Danzig te zuiverren, de 
mogelijkheid voor pormalen arbeid der 

Poolsche ambtenaren te Danzig te 

scheppen en de wederzijdscbe betrek- 

kingeo in het algemeen te verbeteren. 

China. 

NIEUWE LANDING Bj AMOY. 

Door Japanners. 

Tokio, 31 Mei (Aneta Trs.oceao). 

De Japansche trorpen' te Amoy wer- 

den heden versterkt door de landing 

van nieuwe afdeeliagen mariniers. 

In verband met de landing van de 

versterkingen zal bhedenmiddag een 
militaire demonstratie worden gehou- 

  

den. 
De Japansche troepen zuilen door 

de hoofdstraten van Amoy marchee- 

ren. 
De eisch van Japav. dat het be- 

stuur van de internationale nederzet- 

ting te Kulangsu zal worden gereor- 

ganiseerd, wordt in cen nieuwe nota 

welke gisteren door den Japanscben 

consul-generaal, Goro Uchida, aan de 

autoriteiten te Kulangsu werd over. 

handigd, berhaa!d. 

De nota verwerpt de bewering van 

de autoriteiten te Kulangsu, dat Ku- 

langsu niet als operatiebasis door aoti- 

Japaosche terroristen wordt gebruikt. 

Zij voemt tien terroristische daden 

op, die werden uitgevoerd of uitge- 

dacht door anti-Japansche elementen. 

Voorts eischt zij cen meer afdoende 

controle, ter beteugeling van de acti- 

viteit van de terroristep. 

Onderhandelingen, 

Tokio, 31 Mei (Aneta Rtr.) Vol- 

gens een bericht uit Amoy is de po- 

sitie te Kulangsu boopvoller. 

Onderhandelingen ivzake den Ja- 

panscben eisch, zijo aan den gang. 

De Japaosche consul-generaal te 

Amoy voerde informeele besprekingen 

met de Franscbe en Britscbe Consuls- 

ganeraal, die blijkbaar io vriendschap- 
pelijken geest werden gevoerd. 

De Coosu'-generaal sprak ook den 

voorzitter van den Gemeenteraad. 

Defile in Amoy. 

Amoy, 3! Mei (Aneta Reuter) De 

bieuwe Japarsche oorlogsschepeo arri- 

veerden, toco de versterkingen door 

de hoofistraren van Amoy-park voor 

den commandant van de Japansch vloot 

in de Zuid - Chineesche wateren defi- 

leerden. 

verzoeningsgezind antwoord. 

Londen, 31 Mei (Aneta Havas.). 

Volgens de ,, Daily Telegraph“ ontving 

de Britsche ambassade te Shanghai een 

verzoeningsgezind antwoord van den 

Japanschen Minister van Marine, na de 

ke de aanhouding van de    protesten i 

»Ranpura", 

Volyers 

houding bet gevolg van een misver- 
het antwoord is de aan- 

stand, 

He: biad meent, dat een optimis- 

tische opvatting van bet incident is 

toegestaan en dat eeo tijdelijke ont- 

spanning baar intrede beef gedaan. 

lo elk geval is de vrees, dat Japan 

de algameene biokkade van de Chi- 

neesche kust zal instellen, verminderd. 

Aantal dooden. 

Chungking, 31 Mei (Aneta Rtr.). 

De Japanners scbatten betaantal doo- 

den aan bun zijde in den oorlog op 

59.000. De woordvoeder van den 

Chineeschen mi'itaire raad, die hierop 

commentaar leverde, verklaarde: ,,Het 

cijfer is waarschijoliik dat van bet 

aantal dooden aan Japanscbe zijde in 

de jongste gevechten te Nanchang en 

ia Ncord-Hupeh a'leeo". 

Hij voegde hier aao toe, dat, geba- 

seerd op bet rapport van Itagaki io den 

Rijksdag, het aantal tot het eind van 

1938 in den oorlog gedoode Japanners 

waarschijnlijk 280.000 zal bedragen.   

Itali€. 

HOE MEN STEDEN IN PUIN 

HOOPEN VERANDERT. 

Generaal Valle trotsch op 
Italiaansche prestaties. 

Rome, 30 Mei (Reuter). ,,Daok zij 
de door ons in Spanje opgedane er- 

varingen, kunoen wij bewijzen, dat de 

doeltreffendheid van een luchtbombar- 

dement aile verwachtingeo overtreft", 

verklaarde generaal Valle, de 

minister van Luchtvaart, bij de indie- 

ring van de begrooting voor de Itali- 

aansche lucbtmachbt in den Secaat. 

Generaal Valle verklaarde, Musso- 

lini, toen hij de eerste Italiaansche 

lucht - eskadrille van Piemont inspec- 

teerde, medegedeeld werd dat meer 

dan 800/5 der Italiaansche vliegtuigen, 

die aan den burgeroorlog in Spaoje 

hebben naar Italid zijn 

teruggekeerd. 

Valle verklaarde voorts nog: ,Door 

de bombardementen van de havenwij- 

ken van Barcelona en Valercia kregen 

wij cen indruk, hoe bewoonde gebie- 

den in puinhoopen, waar geen leven 

worden verao- 

vice- 

deelnomen, 

kan bestaan kuonen 

derd." 

Havas voegt hier vog aan toe, dat 

generaal Valle tijdens de bespreking 

van de begrooting voor de Italiaansche 

lucbtvaart in deo Senaat verder nog 

verklaarde dat de Italiaansche lucht- 

macht door de in Ethiopi& en Spanje 

geleverde gevechten versterkt is. 

NOODWEER IN HET 

GEHEELE LAND. 
  

Vele siachtoffers en groote 

schade. 

Rome, 30 Mei (Ha vas). Het 

slechte weer, dat op het Appenijusche 

schiereiland 'woedde, eischte vele 

slachtoffers, terwijl groote schade werd 

aangericht. 

Te Ravenra zijn twee visschers- 

vaartuigen gezonken, waarbij zeven 

visschers om bet leven kwamen. 

Te Padua werden een vrouw en een 

kind door den bliksem gedood. 

In het district Ferrara werd een 

tiental vrouwen onder een instortende 

schuur bedolven. Vier barer werden 

ernstig gewond. 

Bj Sicik& verkeerde een vioot van 

355 visschersvaartuigen in nood en 

slaagde er met groote moeite in de 

haven van Cefalu binnen te loopen. 

Overal in Itali& viel zeer bagel: alleen 

al in het district Treviso werd hierdoor 

een schade van 1 millioen lire aan den 

oogst aangericht. 

     

  

Mexica 

HET OLIE-CONFLICT. 
  

Schadevergoeding aan Ameri- 
kaansch eigenaars. 

Mexico City, 30 Mei (Ha vas). Het 
Mexicaansche ministerie van Buiten- 
landsche Zaken ontving van bet mi- 
nisterie vgo Pinanci&o een chegue ten 
bedrage 5 millioen pesos. weik bedrag 

dient als schadevergoeding voor de 

onteigende terreinen, die aan Ameri- 

kaaosche burgers hebben toebehoord. 

De ch2gue zal binnenkort aan den 

Amerikaanschen ambassadeur Daniels 
ter hand worden gesteld. 

Spanje. 

NASLEEP VAN DEN BURGER- 
OORLOG. 
  

De Italiaansche verliezen. 
Rome, 31 Mei (Aneta Havas). Uit 

het door de geheele pers overgenomen 

artikel van Graaf Ciavo io bet week- 
blaad, dat te Milaan verschijnt ,,Gz- 

rarchia”, inzake de Italiaansche deel- 

name aan den Spaanschen burgeroor- 
log. blijkt, dat de verliezen van de 
Italiaren 3327 dooden en 11.227 ge- 

wonden bedragen. 

Oorlogsmateriaal blijft achter. 

Londen 31 Mei (Aneta Havas). 

Molgens de ,.Manchester Guardian” 

zou de leider van de Italiaansche le- 

gionnaires in Spanje, generaal Gamba- 

ra, hebben besloten, het geheele oor- 

logsmateriaal van het Italiaanscbe ex- 

peditiecorps aan Spanje af te staan. 

Dit zou, volgens het blad, een 

flagrante schending zijo van het En- 

gelsch-Italiaansch verdrag. 

SELAI 

OLYMPIA 
Schrijfmachines blijven toch al- 

tijid aan de spits. Deze wereld- 

beroemde Duitsche machines kunt 

U tegen bijzondere afbetalings- 

conditie te Kediri, . ALLEEN 

krijgen bij de 

N.V. Ked. Snelpers 

: Drukkerij 
  

DEDE PR LRBRSR 

  

  
Il BLOEMEN (—— 
Losse en opgemaakte, tegenzeer 

concurreerende prijzen. Ook orchideeen. 

Bestellingen via de KED. SNEL. DRUKKERY. Tel. 83, 

GEOPEND VAN 7u. V.M. TOT 5u. N.M. 
  
  

  

U valt 

          

    

Thans 

   

  

Ir 
LF   

  

DeMode er 2 

MODE REVUE 

TAb. prijs F 7,25 per jaar,7 

Op met een toilet uit de 

met het dubbela aantal 
raderpatronen 

3,85 per half jaar, UN 

2,— per kwartaal. 

  

NS   N: V: KED. SNELPERS 
—  DRUKKERJ —   


	00001
	00002
	00003
	00004

