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KEDIRI- SNELPERS 

Aigemeen Leider J, D, L. v. WAARDENBURG 
  

REDACTIE- 
TELEFOON No. 83. 

EN ADMINISTRATIE 

ASONNEMENT 1 1.50 PER KWARTAAL, 
BIJ VOORUITBETALING. 

No. 304 

Maalfeest op de s.f. Mritjan. 

Een woordje vooraf. 

Toen in October 1934 de heer Geul, | 

den Heer Holl, den tegenwoordigen adm: 

van Redjosari, te Meritjan als admini- 

strateur verving, was het beplante areaal 

ca 880 H.A. groot en was de capaci- 

teit van de fabriek natuurlijk in even- 

redigheid hiervan. . 

Kort padat de Heer Geul, 

portret wij hierboven geven, de admi- 

nistratie op zich nam, begon de uitbrei- 

ding van den” aanplant, dienu een op- 

“pervlakte van ca. 1235 H. A. beslaat 

en hiermede werd ook een periode in- 

geluid van gestadige uitbreiding der 

fabriek. » Kat 
Outsiders kunnen niet beseffen, 

welke groote beslommeringen zoo'n 

verbouwing met zich medebrengt en 

het ,.op tijd klaar komen” met zoo'a 

verbouwing vdor bet inluiden van de 

campagne, bezorgen admivistrateur en 

machinist grijze haren. 

Het op Mjd ,,kjaar zijo“ gedurende 

de groote, verbouwingen te Meritjao 

met denaankleve hiervao (wij nocmeo 

slechts de uitbreiding in het transport, 

om bet geoogst# riet v6dr de molens 

te brengen enz.) is mede een der 

grootste verdiensten van administrateur 

Geul en zijn cerste machinist Kouyt, 

welke laatste na de campagne zai 

repatrieeren en zich te Amsterdam gaat 
Vestigen. 

Moge het de. familie Kouyt bescho- 

ren zija, in patria tot in lengte der 

jaren een welverdiende rust te genieten. 

Om op de verbouwing der fabriek 

terug te komen: deze begon 

Ijk eerst met het inwendige gedeelte, 

omdat de fabriek nu al eenmaal 

telkens ,maalklaar“ moet zijo, en deal- 

geheele enorme verbouwing (men kan 

hier gerust spreken van het opzetten 

van een geheel nieuwe fabriek) onmo- 

gelijk tusschen twee campagnes in, had 

kunnen geschieden. Het ,,sluitstuk", 

het ombulsel,kwam dit jaar gereed. 

Het is daa ook niet te , verwonderen, 

dat na deze groote beslommeringen 

het maaifeest te Meritjan op jl. 

Donderdag niet alleen de a.s. cam- 
pagne zal' inluideo, ,maar ook een 
gedenkwaardigen datum in de analen 
yan deze fabriek zal blijven. 

Vergissen we ong niet, z00 is het 
naar aanleiding biervan, dat de ver- 

wiens 

natuur- 

    tegenwoordigers van het Soerabaja- 
kantoor au grand complet, te Meri- 

tjan, acte de pr&sence gaf. 

Zoo zagen we er den vertegen- 

woordiger: den Heer Langenberg, z00- 

mede de H.H. Westhoff, Dokkum, 

Heilygers, Perk en Boon. Ook het Be- 

stuur was er vertegenwoordigd : z00 

zagen we er den Resident van Kediri 

en den Ass.-Res. van Ngandjoek met 

hun resp. ecbtgenooten. 

Het feest. 

Dit begon reeds overdag met sia- 

metans en volksfeesten voor de Ia- 

heemsche ge&mployeerden, welk festijo 

'#avond tot den volgenden dag werd 

voortgezet met een bioscoopvoorstel- 

ling en vele andere attracties. 

Voor de Europ. ge#mployeerden 

bleef de clou, bet bal 'savonds in het 

fabrieksgebouw, dat voor deze gele- 

genheid smaakvol werd versierd door 

de echtgenooten van de ge#mployeer- 

den, met of zonder assistentie hunner 

respectievelijke echtgenooten. 

Bij het binvenkomen werden de be- 

z0ekers ontvangen door twee ceremo- 

niemeesters. 

Het feest kenmerkte zich door een 

buitengewone gezellige ea uitbundige 

stemming, die tot het cinde zoo bleef, 

dank zij de voortreffelijke leiding van 

de gulle gastvrouw en gastheer, de fam, 

Geul. : 
Wat gepasseerde avond afgedanst is 

geworden op de miten van de muziek 

van cen bekende Soerabaiasche Band, 

kan slechts met era diepe eerbied 

voor de dansers en dansceuses, ge- 

fluisterd wordeo. 

Vermelding dient voorts, ecenige 

aardige todveelvoorstellingen., waarbij 

Diet te vergeten de ,poppenkast", 

bestaande uiteen dialoog, tusschen twee 

aardige .jongens" (een van elf en een 

van tien jaar). 

Het was vrij vroeg in den morgen 

van Vrijdag, toen de gasten buis- 

waarts keerden. 

Familie Geul, 

voorspoedige en ... 

campagne toe. 

wij wenschen U een 

... voordeelige   

- ADVERTENTIE- EN NIEUWSBLAD 
VOOR DE RESIDENTIE KEDIRI. 

  

VERSCHUNT 
DINSDAG EN VRIJDAG 

AGENTEN IN HOLLAND 
PUBLICITEITSKANTOOR ,GLOBE" 

ADVER 

1.9. kloine 

PRIJDAG 9 JUNI 1939 

R.K.E.L. School, 
Uitslag Examens. 

  

Nameos de school gingen er dit 
jaar zes candidaten op. Twee voor de 

5 j. H.B.S. Twee voor de 3 j. H,B.S. 
Een voor de Mulo en cen voor de 

Ts. " 
Uitslag: Voor de 5 j. H.B.S. beide 

candidateh geslaagd. 

Voor de 3j, H.B.S. beide 

candidatem geslaagd. 

De twee anderen werden afgewezen. 

dient nog 

leerlingen van b.g. school die de jaats:e 

  

Voorts vermeld, dat 

jares voor beide H. B.S.-en siaagden 

wederom allen zijn verhoogd. 

C.P.M.A. bij elkaar. 
Op 6 dezer is bet comi:& van de 

C.P.MA. in bet Gie Kie gebouw bijees 
gekomen, onder voorzitterschap van 

den heer Djie Ting Hian. Eersters 

sprak de heer Poespowardojo als lid 

van de verificatie -commissie, dat de 

propagandakosten van de afgeloopen 
pasar malam veel te hoog waren. Hij 
hoopte, dat de volgende 

verandering zal komen. 

De heer Soeratman zeide toe, dat 
voortaan voor de comiteleden beter 

keer hierin 

Voor consumptie moet worden gezorgd, 

daar ze dikwijls met leege maag heb- 

ben moeten werken. 

Dz voorzitter steide voor, om de 

a.s. pasar malam op 26 Aug. t.e.m. 

10 September te houden, daar het dan 
hopenlijk samen zal vallen met de blijde 
gebeurtenis en de geboortedag van 

de Koningin. Dit voorstel werd aan- 

gevomwen en op 12 Juli a.s. zal men 

weer samenkomen, om hierover uit- 

voeriger te kuonen spreken. 

Gemeente-begrooting. 
De le en 22 wijzigingen van de 

begrooting van 1939, die op 28 April 
door de Gem. Raad alhier is op 
gesteld, zijn door het Coll. v. Gede- 

puiteerden van de Prov. Raad v. 

Oost-Java goedgekeurd. 

Gemeente ontvangsten 
over Mei 1939. 

Dz Gemeente-ontvangsten over de 

maanden Januari tot ev met Apri! 

39 voor gewone diensten bedragen 

f 66800,51, voor de buitengewone 

f 1251,32 es over Jan. t/m Maart '39 

over het diensijaar '38 f 2043,56, a!les 

te samen tot cen bedrag van f 70095,39. 

In Mei is voor de gewone diensten 

£ 12218,77 binnengekomenen voor de 

buitengewone f£ 772,49, in totaal 
f 12991,26- 

28ste congres Moeham- 
madijah. 

Op 19-25 Juli zal de Moehammadi- 

jah te Medan haar 28ste congres hou- 
den. Het consulaat vao Kediri kan van- 
wege de hooge kosten slechtseea ver- 
tegenwoordiger zenden, n.I. de Heer 

Soemowidigdo. Een rondscbrijven vao 

het Hoofdbestuur naaralle afdeelingen 

op Java luidt, dat de afgevaardigden, 

die zich te Priok inschepen beter niet 
via Padang gaan, daar gevreesd wordt, 

dat ze geen voertuigen kunuen krijgen. 

Ze worden verzocht om via Singa- 
pore te reizen en z00 naar Belawan, 

alwaar ze per trein of bus verder naar 
Medan kuvnen gaao. 

Besmettelijke ziekten. 
Aan het rapport omtrent besmette- 

lijke ziekten van den Res, Arts albiez   

ontleenen we het volgende: in de res. 

Kediri zijn thans 6 gevallen typhus 
abdomiralis, en wel 4 te Paree, 1 te 

Ngandjoek en I te Blitar. Verder meldt 

Paree 1 geval paratyphus A, Ngan- $ 
djoek ook 1, terwijl men te Blitar 1 

geval baccillaire dyseoterie en 1 geval 
pokken beeft. 

Driejarig bestaan Jolly-Boys. 

Morgenavond za! de hawaian-band : 

de Jolly-Boys hear driejarig bestaan 

feestelijk herdenken. Vele uitnoodigin- 
gen werden rondgestuurd. De Jo!iy- 
B»ys bestaat grootendeels uit Mulo- 

jongens, zoodat ze ek jaar leden 
verliezen vanwege hun studie en ook 

nicuwe ledeo krijgen. Eeo paar jarea 

geleden heeft ze de gouden medaille, 

uitgeloofd daor de Moehamwadijah, 

gewonn2n. 

Voortrekkers laer te Malang. 

Morgenmiddag zai hopmwan Hor- 

nioge naar Malang gaan, om Kediri 

in de v.t. laer, die morgen en over- 

morgeomidday gehouden zal worden 

te vertegenwoordigen. Behalve bespre- 

king van interne aangelegenheden zul- 

len ook tochten op het programma 

staan. 

V.v. Doho door Ponorogo 

uitgenoodigd. 

We vernemen, dat de voetbalveree- 

niging Doho door E.D.O. van Pono- 

rogo werd uitgenoodigd, om oplen 2 
of 15 en 16 Juli aldaar te spelev. De 

opbrengst zal dan aan de armenzorg 

worden overgedragen. Verder wordt   

Abonnements 

TENTIE TARIEF 
GEWONE ADVERTENTIE : 

1 maal pl. ! 0.25 per regel. 
4 maal plaatsen 1 0.15 p 

2 maal pl. ! 0.20 per rege 

  

aankondigingen f 1.— per piaatsing. 
advertentis gereduceerd ta 

  

LOSSE ADVERTENTIEN BIJ VOORUITBETALING. 

22e Jaargang 

Doho verzocht, om nog een andere 
club mee te nemen. 

A.s. competitie-wedstrijd. 

Het programma van de a.s. compe- 

titiewedstrijden kunven we als volgt 

mededeelen : 

Zondagmiddag Il Juni. Ouick con- 

tra Aniem. 

» 18 ,, Hizzboel-Wa- 
thon contra Ouick. 

Gratis bioscoop. 

Op de 7de j.l. mogen de kinderen 
van de Chineesche armenschool alhier 

gratis bioscoopvoorstelling bij- 

wonen, terwijl ze ook geen belasting 

hoeven te betalen. Dat de kinderen 

de eigenaar van de bioscoop, de Heer 

Tan Swie Gwan voor de plezierige 

uren dankbaar zijn, hoeft geen betoog. 

een 

Ernstig ongeluk. 
Is Pesaotren is dicht voor de fa- 

briek een ernstig ongeluk gebeurd. Een 

Inlandsch jengetje van ongeveer 4jaar 
werd door de middagtram van Kediri 
naar Wates gegrepen en overreden, 

Hij was op slag dood. 

Voetbal. 

Zondag 11 Juoi wordt op het Koe- 

wakveld een voetbalwedstrijd voor de 

competitie gespeeld tusschen Ouick en 

Aniem. Scheidsrechter is de heer Toha. 
Naar wij veroemen, ziju de volgen- 

de competitie-wedstrijden vastgesteld : 

18 Juni: H.W. — Guick: 25 Juni: 

Aniem—H.W.: 2 Juli: H.C.T.N.H.— 

Ouick: 9 Juli: V.O.G.E.L. — D.W.: 
16 Juli: @uick — V.O.G.E.L. : 23 Juli: 

  

NIEUW! 
Philips 

Arcadia, 

Astoria, 

Trocadero 
Riche, 

voor 

220 Volt Gelijkstroom 
Vraagt gratis demonstratie of 

prospecten 

bii 

»LYRA“ oo Kediri 
Tel. 70. 

VENDU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS. 

J.G.W. DEKKERS — KEDIRI — Telefoon 250. 
  

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

Semampir, Kediri van meubilair, (w.o. Piano en Radio), 

Commi, 

  

ie vendutie binnenkort op nader vast te stellen datum. 
Gelegenheid tot bijbrengen van goederen. 
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4 Nog siecis Hiddn &@n Morgen b 

Gong. hoogstaande Franscbe filmwerk »CtOomilict” 
met CORINNE LUCHAIRE, de in eenslag beroemd geworden: Fransche artiste en ANNIE DU: 

CAUR, beidea bekend/ dit de films ,Metsjes achter Tralies.” Een van de prachtigste films, die-in jare door 

de Praneche filmindustrie te voorschijn zijo gebracht. Een schoon en aangrijpend diep meoscbelijk kunstwerk. 
Een ieder, die ea onvergelijkelijkemooie speelfilas, waarin de edelste menschelijke gevoelens in praktijk wor- 

den gebratht, Wenscht te zied, rhoeten wij aanraden, deze film te gaan zien | 

ATTENTIEI Zaterdagmiddag9g 4.30 u EXTRA VOORSTELLING 

(en Maandagi2 Jun 39 
  

Zondag 
Ufa meer dan schitterende film 

Fanny Eilssler. 
LILIAN HARVEY — WILLY BIRGEL — LISELOTTE SCHAAK e.v.a. vervulleo op eminente 

wijze de hoofdrollen. Ben film, die zeer in den smaak zal vallen! Muziek... dans... en meesleepende 

schoonbeid! Mist deze wonderbaarlijke film niet! 

—  MAXIM THEATER 
Vanaf Hedenavond t/m Zondag II Juni 

Paramount machtige filmwerk gebeel ia kleuren 

.Men With Wings” 
| met FRED Mc MURRAY — LOUISE CAMPBELL e.a. De cerste groote Aviatiekfilm, die ooit 

  

  

  

MI
 

—-
“ 

verfilmd is in volledige Techpicolar. De ontwikkeling der Amerikaansche lucbtvaart, weergegeven in een 

emotiopggle gebeurtenissen. 
Grandioos ! 

Ben film, die U bocit van begin tot eind. 

k: d Feeks spanvende en Overweldigend. 

Komt dit zien!! 

owasehorten 1 « |EXRRA VOORSTELLINGEN 
Maandag 13 en Dinsdag 13 Juni 

Universal Groot Dubbel programma. 

Attentie ! 
  

  

met Buck Jores. 
(ep. 4-6) 

| Hoofdfilm : Empty Saddies 
Bijtilm : Last of the Mohicans 

HW. — H.C.T.N.H.: 30 Juli: Aniem 

— H.C.T.NH.: en 6 Augustus: H.C. 

T.N.H. — V.O.G.EL. 

Ook in de jeugd-voetballerij begint 

meer leven te komen. 

P. S.I. contra Vogel. 

1-5 

Gistereomiddag werd een voetbal- 

matth gehouden tusschen P,S.I. en 

Vogel. Dit is hun derde ontmoeting 

geweest, bij de 2 vorige wedstrijden 

heeft P.S.I. steeds de leiding gebad, 

Doch gisteren speelde ze bijzonder 

slecht. Dat is gedeeltelijk te wijten 

aan het feit, dat ze sedert eenige maan- 

den niet hebben kunnen trainen, daar 

ze geen veld hebben. Vogel daarente- 

gen is voortdurent beter geworden. 

Reeds voor de pauze heeft Vogel 3 

doelpuntes gemaakt. Na de rust kreeg 

P.S.I. een paar vieuwe spelers. P.S. 

zworgde en werkelijk gelukte het haar 

cen tegenpunt te scoreh. 

Vogel heeft deze wedstrijd gewonven 

met 5—1. 

RICHE THEATER 

Offreert voor Donderdag 8 t/m Za- 

terdag 10 Juni 1939. 

Ufa meer dan schitterende film schla- 

ger 
»CONFLICTs 

een nieuw Fianscb meesterwerk van 

den beroemden regisseur Leonide Mo- 

guy, &€n vao de prachtigste films die 

in jaren door de Fransche filmproduc- 

tie te voorschijn zijn gebracht. Ben 

schoon en aangrijpend, diep mensche- 

lijk kunstwerk. 

D: twee zasters Kleb, nant den ge- 

lijknamiged roman van Gisa Kaas. 

Een A. Pressburger-productie van 

Leon. Moguy, met Corione Lucbatre 

en Annie Dncaux. 

MAXIM THEATER. 

Offreert met trots Vrijiag 9 t/m 

Zondag 11 Juni '39. 

Het eerste Lucht-epos gebeel in na- 

tuurlijke kleuren 

.MEN WITH WINGS” 
((Mannen met Vieugels) 

met Fred Mc Murray — Ray Milland 

en Louise Campbell. 

De ontwikkeling der Amerikaansche 

Luchtvasirt, weergegeven in een reeks 

Spannende en emotioveele gebeurte- 

Dissen. 

»Men With Wings” De eerste groote 

Aviatiek-film, die ooit verfilmd is io 

volledige Techntedlor ! 

'Twee zeer spannende films, 

Roemvolle rijders door de wolken... 

flying fools... Onbevreesde Mamoen ! 

die hun leven riskeeren in de ,lucht- 
wegen” en vrouwen, die op den be- 

ganen grond wachten op hun terug- 

komst, 

VOLTA-THEATER. 

Offreert voor Donderdag. Vrijdag 

en Zaterdag, 1 —9 — 10 Juni 1939 

United Artists" zeer amusaote filmwerk: 
»THE YOUNG IN HEART” 

(DE JEUGDIGEN VAN HART) 
Met een unieke rolbezetting waaronder 

vele klinkende ramen zooals Janet 

Gayner, Douglas Fairbanks Jr., Pau- 

lette Goddard, en nog vele ardere 

eerste-rangs-artisten. 

Een dolamusante film, vol aardige 

trouvailles, die niet zal nalaten een 

diepe indruk op U acbter te laten, 

Kortom, een filmwerk, dat het zien 

ten vol'e waard is! 

Politie nieuws. 
Tegen R. wonende te Bandarkidoel 

werd P,V. opgemaakt terzake diefstal 

van Ijfsgoederen ter waarde van f 1,80 

ten nadeele van S,,R.,D.,I. ea D., al- 

len wonende te Bandarkidoel. 

Tegen P., wonende te Paree werd 

P.V. opgemaakt terzake diefstal van 

een sarong ter waarde f 1.— 

deele vao Kromokas, wonende te Mo- 

Gjoroto. 

ten na- 

D., won. te Tosaren doet aangifte 

terzake diefstal van oud jjzer t.w.v. 

f0,30. 

Tegen R., w. te Bandarkidoel werd 
P.v. opgemaakt terzake diefstal van 

Mjfsgoederen t.aw.v. f 0,65, to.v. D., 

won. te 'Bardarkidoel. 

Bericht ontvangen, dat de persoon 

van D., won. te Potjanan zich van 
ztjn 'leveo hecft beroofd middels op- 

"| hanging. Genoemd lijk werd ter schou- 

"Wing naar bet ziekenbuis Gambiran 

Overgebracht. 

Bericht “ortvangen, dat bet Inl. 

meisje genaamd K., oud — 4 jaar 

“dochtertje van K., won. te Bangsal 

tijjdens bet vliegeren door een tram 

Overtaden en Up slay gedood. Hderilijk 

werd naar bet ziekenbuis “Gambiran 

ter schouwing overgebracht. 

'Tegen S., wonende te Kampoeng- 

dalem werd 'P.V. -opgemaskt “terzake 
baldadigheid. 

Pak M., wonende te Pakelan doet 

aangifte terzake diefstal van lijfsgoe-   “duren 'ter waarde “mn if 1. —   

die niet gemist mogea worden. 

K,. wonende te Ngadisimo doet 
aangifte terzake diefstal van lijts- 

goederen en een rijwiel ter gezamen- 

Ijke wasrde van f 10,50. 

Tegen M., wonende te Bandjarmla- 
ti werd P.V, opgemaakt terzake dief- 
stal van suikerriet ter waarde van 

f0,01 ten nadeele van sf. Mritjan. 

Tegen A. wonende te Wanengpa- 
ten werd P.V. opgemaakt terzake 

lichte misbandeling van A.A., wonen- 
de te Pakelar. 

  

Mutatie Jav.-Bank. 
Op zijo werzoek werd den Hr. Mr, 

AW. van Geuns eervolontslag ver- 
leend als 2den Plv. Directeur van de 

Javasche Bank. 

Bij Gouvernementsbesluit No. 19, 

ddo. 24 Mei 1939 werd met ingang 

van 1 Jusi 1939 voor den tijd vao 

vijf jarea tot 2deo Piv. Directeur van 
De Javasche Bank benoemd de Heer 
M.P. Tielens, 

  

De verwaarloozing van de Ne- 
derlandsche vliegtuig-nijverheid. 

Dea wet der traagheid (—g—). 
Ruim anderhalve eeuw geleden, in 

1788, verscheen io Maastrickt een 
»Verhandeling op de onacht der moe- 
derlijke taal in de Nederlandev", De 
scbrijver, Verloo beklaagde zich over 
de neiging, die destijds vooral in de 
zuidelijke Nederlanden bestond om aan 
het Franscb de voorkeur te geven bo- 
ven de moedertaal. Nog altijd sukkelen 
vele?Nederiandersaam het ietwat dwa- 
ze verlangen om meer te schijneo dan 
te zijn door zich op te dirken met 
buitenlandsche cultuurgoederen. Welis- 
waar is een einde gekomen aan de 
mode om Fransch te prateo, reeds lang 
in Nederland en sedert kort ook in 
Vlaanderen, maar 60g altijd behoort 
het blijkbaar tot den goeden toon om 
het vreemde meer te achten dan het 
cigene. 

Het gaat de kaliaanscbe Opera in 
Nederlaod raar den vleesche, doch 
een Nederlandsche kan riet bestaan. 
Natuurlijk zal men bier tegen aan 
voeren dat tuch vanzelfsprekend de 
rauwe Nederlandsche'kelen het mortea 
afleggen tegen de z0etgevooisde Italiaan- 
sche. Doch hizr zou Noord-Nederland 
in de leering kunnen gaan bij Vlaan- 
deren, waar opera, schoubuwrg en 
volkszang bioeiende takken der kunst 
zijo. Het Sredeljk Museum in Amster- 
dam richt de eene tentoonstelling wan 
vreemde werken na de andere io. De 
Nederlandsche muziekdichters klagen 
steen en been, dat de omroepmaat- 
schappijen alsmaar voorkeur verleeves 
aan de werken van buitenlanders: de 
goede :Nederlandsche fila iheeft nog 
altiid geen kans, ondanks een nieuw 
afzetgebied io Nederland, Vlaaoderen, 
Jndi& en Zuid-Afrika. Een Nederland- 

  

       
  

RADIO LUX "eow « 

  

Radio - Teehmiseh - Bureau — xoiri 

NIEUWE ZENDING: 

  

en 

Rimboe Radio-toestellen. 

Crosley Shelvador-koelkast. 

P.H, Armaturen,     Staande.,lamp. 

Zwaar Verchroomd. 

      

BOERDERIJEN .SCHRAUWEN” 
KEDIRI IU WATES 

Levert versche volle melk. 

Prima kwaliteit.' 

PERCEEL-PAKISSADJ 

aa 

MULOWEG /MADJENANG 
Telefoon Ked. No. 225 

Leverancier van. de groote ziekenhuizen te 

Kediri en Paree en de meeste Doctoren 

ter plaatse. 

Beleefd aanbevelend 

'L. H. SCHRAUWEN, 

  

  

LEESBIBLIOTHEEK 
De abonnementsgelden bedragen : 

1,— per madod voor €€n boek 
f 1,75 per maand voor twee boeken tegelijk 
f 2,50 per waand voor drie boeken tegelijk 

met dien verstande, dat U 200 dikwijls moogt ruilen als U wilt 
Indien U duseen abonnement voor &€n boek 
beeft, waarvoor UI &€n gulden betaalt en U 

  

  

ruilt het boek iederen dag, dan betaalt U 
voor 30 boeken toch niet meer dan &€n 
gulden. 
De bibliotheek - catalogus verschijot bianen- 

kort. : : 
Wordt FG an 

DJARA.KOTTA 
-ni LEESTEZELSCHAP — LEESBIBLIOTHEEK — 

Ked, Snelpers Drukkerii. 
  

NEEMT NU EEN ABONNEMENT OP 

De 
MODE 
REVUE 

MET EEN DUBBEL AANTAL 
RADERPATRONEN. 

  

PRIJS 

  

N. V. Kedirische Sneipers Drukkerii.     
   

  

   

          

     

   

  

     

   



sche. geerrofoonplatenindustrie bestaat 
nie, : landscbe tooneel kwijat 

en... ,.mep kan 200 nog wat ver- 
  

der gaan. 

Heel erg is het echter gesteld met 

den viingtnighauw. Pe Konioklijke 
Luehtvaartmaatschappij was een der 
eerste ter were'd, die er toe overging 

regelmatig een luchtoet te bevliegen, 

dat de halve wereldbol omspant. Zij 

deed dat mer Nederlandsche toestellen, 

de beroemde Fokkers. #Mgar tegen- 

woordig heet dat niet meer te kunnenj 

Amerikaansche toestellen, de Douglas, 

worden onontbeerlijk genoemd. Zelfs 

de luchtmacht vliegt met Glenn Mar- 

tins en Nortbrop's en juist dezer dagen 

bestelde men twaalf Lockheed's voor 

Indi, Kk 

Het is nog maar enkele maanden 

geleden, dat Fokker en Koolhoven, de 

beide Nederlandsche vliegtuigbouwers 

geducht van leer zijn getrokken tegen 

de voorliefde van KIM en legerleiding 

voor het buitenlandsche product. Er 

zija toen harde woorden gevallen, maar 

deze acbijnen niet doorgedrongen. Het 

moet van tijd tot tijd eens gezegd 

worden, dat het er vaak den schijo 

van heeft—jammer genoeg, dat de wet 

der traagheid in Nederland. Terwijl 

alom in de wereld de voiken bus 

krachten tot het uiterste gespannen 

hebben en zij onder staatsleiding vaak 

het schier ongelooffijke totstand brengen, 

schijot Nederland het werkwoord ! 

aanpakken ! uit het woordenboek te 

bebben geschrapt. 

Wij leven suel in dezen tijd in de 

wereld buiten Nederland en bet is tee- 

kenend voor de zelfrevreden geestes- 

gesteldheid van deze jaren, dat van 

officieele zijde ternauwernood acbt 

werd geslagen op de feile verwijten, 

welke Fokker en Koolhoven haar naar 
het haofd wierpen. 

Wat moet het buitenland wel denken 

van de Nederlandsche industrie, wan- 

neer Nederland zeif in het buitenland 
de erders plaatst? Dat is een klap in 

het gezicht van ooze vliegtuig - con- 

structeurs, die hun aanzien noodeloos 

doet dalen. , 
Een nieuw bewijs van het gebrek 

aan samenwerking der verschillende 

luchtvaartiostanties hier te lande, het 

ontbreken van een bewapenings- 

program en de afwezigheid van maar 

de geringste eenbeid ia de leiding. 

(Fokker). | 
Het resultaat is, dat de commissie 

van Dulm thans een machine bestelde, 

de Northtop, dia al vijf jaar pud is. 
(Koolhoven). 

Terwij! elders ,,regeeringen” milli- 

oenen ten koste worden gelegd aan de 

ontwikkeling der prototypen, moet 

men hier genoegen nemen met. tee- 

keningen te makeo. 

Zoodoende is de regeering tbans 
voor haar zware militaire toestellen 

geheel aangewezen op het buitenland, 

Doch zeer begrijpelijk verkooy t bet bui- 
tenland sieebts mi'itaire toestellen, wel- 
ke voor de eigen weermacht van on- 
belang zijo d.w.z. verouderd ziju. Ge: 

tuige de Northrop's van 19341 De 

KIM gaat voort met het plaatsen van 
bestellingen in Amerika, de Douglas- 

faestellen DC3, DC4 en DC5. Fokker 

heopt deze machines in licentie te 
mogen bouwen! en bescheiden 

Wweosch voor een man, die het tot de 

heogte van de allerbeste bouwers in 
het buitenland zou hebben gebracht 

mits hij bad kunnen werken onder 

normale omstandighedeo. Van Kool- 
hoven geldt letterftik hetzelfde. Wat 
moet er gebeuren alvorens wen gaat 

beseffen, dat wij in de eeuw van 
techniek en organisatie leven ? 

. 
LL 

Ongewenschte belangstelling 

Amsterdam, —g— 

Niet lang geleden werd gemeld, dat 
tea Amerikaansche film - maatschappij 
tot het voormalige koningshuis van 
Albani& het aaobod had gericht, om 
op te treden tegen hooge vernoeding 
in de een of andere film. De $Holly- 
woodsche opperhoofdep plegen hun 
Pappenbeimers goed te kenoen—bet 
Hjdt geen twijfel of z00'n voorstel slaat 
io bijde bevolking van de Staten. De 
eenigsrins dwaze voorliefde voor 
Eagelscbe Lords is een zelfde ver- 
schijnsel als de wensch, om onttroonde 
kaningen voor de lens te balen. Ame- 
Tika heeft maar weinig deel aan de 
gultuur, waartoe elk volk van de Oude 
Wereld het zijne heeft bijgedrageo. 
Misschien verklaart ditafdoende waar- 
0m Yankee's en Europeanen elkaar 

290 mocilijk begrijpen. Eenigen tijd 
den verklaarde een Amerikaansch 
|, dat de beste manier, om de vre- 

de in Europa te reddeo zo0u zijo, als 

Engeland en Dvitschland Nederland 
gen opdeelen en welz00, dat Enge- 

"de -kolomifa z0 nemen en 
Duitschland hep Buropeesche deel, 

Nu is er een Amerikaansch senator, 
die bet buitennissige voorstel bij zijn 
gageering heeft ingediend, om Surina- 
me en Curacao aan te koopen, want 
deze gebieden zouded van groot 

strate: belang zijo. Dit laatste 
ng #abee) geen nituws. 

  

  

  

Vbroot B. O.S. Hit 
IN DE 

SOCIETEIT » BRANTAS" 
teKEDIRI 

op den 17” JUNI 1939 

o.a. zullen aanwezig ziln: 

Champagnebar, Biertent, Eet-en koffietent, enz. 

Dansmuziek verzorgt door de prima band 

»THE ACCORDEON SWINGERS“ 

UIT MALANG. 

De opbrengst zal zijn tb.v. Pa van der STEUR 

Aanvang 9 uurn.m. 

Rceds in 1917 schreef Van Heutz, 
dat de West-Indische gebieden evenals 
de Oost-Indiscbe uitermate gunstig 
gelegen zijn, omdat beide in staat ziin 
de communicatie tusschen twee oceanen 
op te heffen en dea handel tot enor- 
me omwegen te verplichten. Hierdoor 
wordt een schade toegebracht aan de 
tegenstanders, welke niet zal nalaten 

van uitwerking te zijo. 
Nu meent een Amerikaaosch sena- 

tor, dat Nederland op slag bereid zal 
zijn deze sleutel-posties tegen . Ameri- 
kaansche dollars uit te leveren, omdat 
bij tot dezelfde ontdekkingis gekomen, 
welke Vao Heutz 22 jaar geleden 
deed. 

In sommige buitenlandsche kringen 
schijtt men de meening toegedaan te 
zijn, dat bet Nederlandsche Rijk over- 
zee een haodels-object vormt. Dit is 
ecen dwaling, waarvan men z00 spoe- 
dig tmogelijk terug dient te komen. 
Overdraeht van eenig gebied past niet 
in het kader onzer neutraliteits-politiek. 
Maar bovendien, er mag geen twijfel 
over bestaan, of Rijksgebied te koop 
is.-Ook niet voor Amerikanen. Het 
erfdeel onzer vaderen is niet te koop. 
Wat met bloed gekocbt is, mag niet 
tegen dollars worden verkwanseld. 

  

Curacao en Aruba. 
Bescherming. 

Op Curageo en Aruba zijn den laat- 
sten tijd ernstige maatregelen ter be- 
scherming genomen. Op deze eilan- 
den, die strategische waarde bezitten, 
zijv de groote petroleum-bedrijven van 
de Shell ev de Standard Oil gevestigd. 

Volgens de Aruba Post” van 19 
April is bet de bedceling, de bevol- 
king geleidelijk vertrouwd te maken 
met maatregeler, welke getroffen wors 
den in tijden van spanning, zoodat 
ieder onmiddelliik wete, wat hem te 
doen staat. De gezaghebber, de heer 
Wagemaker, deelde mede, dat van gau- 
vernementswege alle voorbereidingen 
getroffen worden ten einde klaar te 
ziin wanneer onverhoopt iets mocht 
gebeuren. 

Amerikaansche oorlogsscbepen va- 
ren langs de kusten. De weermacbt 
is vao gasmaskers voorzien. een par- 
tfj is voor de burgerbevolking ont- 
vargen en wordt door het Groene 
D: Kruisaargeboden ten verkoop orga- 
nisatie van den luchtbeschermingsdienat 
Is in vollen gang. Het Power House 
(electrische centrale) op Aruba van de 
Lago wordt door militaire politie en 
mariniers streng bewaakt. Om de ar- 
dere tank staat een soldaat of mari- 
nier op ,post. 2 

Er is voorts sprakz van, dat de 
Standard Oil de belangen van de Shell 
op Curacao en Aruba zal overremen 
in ruil voor oliebelangen in Nzd. Indi&. 
Hierop zou ook wijzen bet ontslag van 
cen 50-tal Nederlanders, die door A-   
  

merikanen worden vervanger, voor wie 
huizen op Curagao worden yebouwd, 

Deze maatregelen zouden genomen 
worden om de bescherming der beide 
cilanden in handen van de Amerikanen 
te legger, die, naar het heet, reeds ver- 
gunning hebben op &£n der Boven- 
wi-dsche eilanden Vliegtuigbases aan 
te Irggen en, indien noodig, cen 
vlootbasis. 

De Arend petroleum maatschap- 
Pij. een docbter van de Shell - grocp, 
die olie uit Mexico raffineerde, is 
reeds geruimen tijd stop gezet co 
wordt thans gebruikt om benzine 
en gasolie-voorraden aan te legger. 

Van heinde en ver worden deze 
brandstoffen aangevoerd. Aruba is, z00 
scbrijft de ,,Acuba Post", in een Oos- 
telijke en een Westelijke heift verdeeid, 
de eerste omvat de Lagaofabriek, de 
kolonie en San Nicolas, in het Wes- 
telijke deel bevinden zich de hoofdstad 
Oraojestad, de Arendfabrisk en de 
kolonie. Spaansch Lagoen en Sabane- 
ta vormen een tusschenstuk. 

Over beide deelzn zijn vakhoofien 
aangesteld. De leiding berust bij cen 
algemeenen ch'f, d.i. de gezaghebber, 
en twee vakboofden. Deze laatsten 
werden bijgestaan door vier wijkhoof- 
den, waarbij vier reservisten behooren, 
bij eventueel uitvallen dezer wijkboof- 
den. Buurthoofden, die bet nauwe 
Contact met de bevolking onderbouden, 
staan de wijkhoofden bij. 

  

De intellectueelen- 

Kolonisatie, 

Goede vooruitzichten. 

De redacteur te Batavia van de Ind, 
Cet. scbrijfe. 

Bij een onderhoud met den leider 
van bet lobeemsche werk— en leer- 
kamp te Malang: van de M.M.P.P., 
den heer Soehardjo, die thans als 
tijdelijk beheerder van de Inbeemsche 
Javaneo- kolonisatie ia de Lampongs 
Optreedt, vernamen we, dat men goe- 
de verwachtingen heeft omtrent de 
toekomst. 

De kolonisatie is gelegen tegenover 
de Javaner-kolonisatie Gedongtatad", 
aan de overzijde van de Way Se- 
kampoene. 

Aanvankelijk heeft men gronden 

geoccupeerd, welke niet voor deze 

kolonisatie waren bestemd, doch aan 
een nabijgelegen onderneming be- 
hoorenj het was terrein waar de mi- 
mosa zich gedurende jaren weelderig 

bad kunnen ontwikkelen, wat aan de 
kwaliteit der gronden ongetwijfeld ten 
goede was gekomen. maar bet wieden 

op deze mimosavlakte was uiterst moci- 

lijk. De jongetui hebben zicher ecbter 

flink doorheer geslagen en de padi- 

opbrengst beeft hun arbeid rijkelijk 

beloond, met 620 pikol.   

Nicuwe Zending. 
KALODERMA 

» 2 Cleansing cream 

» Finishing cream 

» Active cream 

» Skin Tonic 

» Poudre 

» Schaving stick 

» Toilet soap 

Steeds in voorraad de 

beroemde Tokalon artikelen. 

Hoogachtend, 

TOKO 

»SOEN” 
Aloon - Aloonstraat Teif. 63 

KEDIRI. 

  

  

  

TOKO 

»MADIOEN” 
KEDIRI Telf. No. 62. 

Het bekendsie adres 

voor Kediri en Om- 

streken. 

Wij leverenonze goe- 

deren steeds tegen Ia- 

ge priizen en franco 

biji U thuis. 

Dagelijks verkriigbaar 

vrieskamer artikelen 

Coulante bediening 

Beleefd aanhevelend. 

VOORRAAD 
Ruime keuze 

25 Visitekaartjes 

voor de halve prijs. 

KED. SNELP KRS DRUKK 
ALOON-ALOONSTRAAT 

Telf. No. 83. 

  

    

Intusscheo is men begonnen met 
het openleggen van den boschgrond, 
welke voor het eigenlijke kolonisatie- 
terrein bestemd is: in totaal zija 
reeds 60 ha. opengelegd: het plan is 
tot 200 ha. te komen. In de eerste 
helft van October a.s. moet alles 
schoon zijo. Er wordr dan cok flink 
en met lust gewerkt:) ook van den 
Laadbouwconsuleot te Tandjoengka- 
rang ir F. Derkinderen kregen we 
gunstige bericbten omtrent deze ko- 
'onisatie. 

Er zija thans 20 kolonisten. die er 
reeds yoede huisvesting hebben, om 
de kolonistenwoningen bebben ztch 
hun magersari's (helpers) met hun ge- 
zinoen gevestigd, in toraal 100 gezin- 
nen, 

In het Inbeemsehe werkkamp bij 
Malang zijo 120 jongens inopleiding: zij 
die hiervoor gescbikt bl ijken, gaan naar 
de Intellectueeleokolonisatie. 

Begin dezer week arriveerde het 
Volksraadslid, de beer Wirjopranoto, 
Voorzitter van de vereeniging voor het 

werk-en leerkamp te Malarg. 

  

RESIDENTIE-APOTHEEK KEDIRI 
  

ana vih APOTHEEK LUMKEMAN Tel. 52. 
  

  

:- Brengt ook Uw BRILLENRECEPT naar de -: 

RESIDENTIE APOTHEEK 

|! 
De optische afdeeling staat 

leiding en is voorzien van de modernste monturen. 

glazen. en Crookes 

under vakkundige 

| 
ws $— 

   
    
EBEREDIENST 

MEROMESTANYSEME RERE” " 
|“Predikbeurten overde maand 

Juni 9.0 tg 
Ds. Schacfer, 

11 Juni'39 Wlingi 9 uur v.m. 
Blitar 6 uuc n.m. 

18 , '39 Paree 9 uur v.m, 

18 , 39 Kediri T uar ».o. 
Mejuffrouw Ds, J. H. Stegeman. 

25 » 39 Blitar 9 uur v.m. 

T.,-Agoeng 5 uur »,m. 

2 Juli 1939 Kediri 9.—u.v.m. 

Djombang 7I.—u.»'m. 

ea 

Maleische Kerkdienst 

H. B. Matulessy. 

11 Juoi '39 Kediri 9-—u. v.m, 
Kertosona 4.—u. ».m. 

18, » Ponorogo 8.—u, v.m. 

Madioen 10,—u. v.m. 

Dian » Trenggalek 8.30u, v.m. 
T.-Agoeng 3.30u. n. m. 

9. » Kediri 6.30 u. 0. m. 
voor Zending. 

25 Juni 1939 Djombang 7.30 u. v.m. 

J. W. Rumbajan. 
—m— 

OOST - JAVAANSCHE KERK 

lederen Zondag 

dieost 9 u. v.m. 
Te Kediri (Baloewertistraat) 

Blitar, Tocloengagoeng, 
Ngandjoek, Paree, 

Lean 

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Zondag. 

le H. Mis 6 
2e H. Mis 7.30 
Lof 5.30 
le H. Mis 6 v 
2e H. Mis 7.30 uur v. m 
Lof 6 uur n.m 

Dijeenkomst Kath. Schooikind. 5 u.n.m. 
Onderricht Kath. Javanen 6.30 u.n.m. 

Kediri te Kediri uur 

uur 

uur & 

uur v. m 

v.m 
v.m 

m 
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Komt eens kijken naar de 

nieuwste 

WASCHTAFEL- 

MODELLEN! 

Schitterend in lijn en 

Buitengewoon Comfort. 

1 
IN 

Verkrijgbaar bij : 

Tiko Wed. 

Tan Bing Wie 
Klentengstraat No. 90, 

KEDIRI, Tel. No. 149. 
  

  

TENG HONG TJIA! 
VENDUHOUDER —  COMMISSIONNAIR 

MEUBELMAKER 

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

   
  

  

Venduties : 

Woensdag, 14 Juni 1939, 

Commissie Vendutie, 
in ons lokaal, Klentengstraat 64 Ke- 

diri. Gelegenheid tot bijbrengen 

van goederen 
  

Dinsdag 4 en Woensdag 5 Juli 

1939, Liguidatie Vendutie van TOKO 

KANTO, Aloon2straat 41, Kediri. 

Van een groote partij tokogoederen, 

Kramerijen, schrijfbehoeften, glaswerk, 

speelgoederen, meubilair, enz. enz. 

  

In voorraad — 
kinderboeken 

en 

Modebladen 

N.V. Ke. Snelpersdrukkerij   Aloon-Aloonstraat Tel. No. 83. 

 



a 1 

Telegrammen overg. uit 

  

   
     

de Ind. Courant. 
  

NOG KANS OP OVEREENSTEM- 
MING MET RUSLAND. 

  

  

Finland weigert echter ongevraagde ga- 

ranties.- De non-agressie-verdragen 

tusschen Duitschland en de Oost- 
zeestaten gesloten. 
  

  

GAFENCU GAAT WEER 

OP REIS. 

Londen, 7 Juni (Aveta Reuter). De 

Premier verklaarde in bet Lagerhuis, 

dat uit de laatste gedachtenwisselingen 

met Sovjst-Rusland kan worden afge- 

leid, dat algemeene overeenstemming 

ten aanzien van de voornaawste pun- 

ten zal worden bereikt. Hij meende, 

dat de Britsche regeering in staat is 

geweest, de Russische regeering te be- 

vredigen, 

De Britsche regeering is bereid een 

Oovereenkomst te sluiten, op basis van 

volledige wederkeerigheid. 

Het is niet de bedoeling, dat de 

militaire steun, die de drie mogendhe- 

den z0uden overeenkomen te verlee- 

nen, zou beperkt blijven tot agressie 

op cigen gebied. 

Voor de andere gevallen hoopte de 

Premier, dat het mogelijk zou zijn een 

oplossing voor te stellen, die te aan- 

Vparden za! zijau voor de drie regee- 

ringen. 

Het is niet mogelijk, garantie op 

te leggeo aan staten, die haar niet 

wenschen, 

Van Sittart naar Moskou? 

Londen, 7 Juni Aneta Reuter”). In 

een verklaring inzake Rusland deelde 

Premier Chamberlain in het Lagerhuis 

mede, dat een vertegeowoordiger van 

het Foreign Office Moskou zal bezoe- 

ken. 

Het verluidt, dat Van Sittart naar 

Moskou zal gaan. 

De diplomatieke correspondeat van 

R:uer meent echter, dat William 

Strany, hoofd van het Centrale De- 

partement van het Foreign Office, de 

speciale afgezant vao Hngeland naar 

Moskou zal zijn. 

Finland bedankt voor ,helpers." 

Helsinki, 6 Juni (Aseta-Reuter). ,Een 

ieder, die ons wenscht te helpen, zon- 

der er om te zijn verzocht, zal wor- 

den beschouwd als een indringer en 

zal worden afgeweerd," verklaarde de 

minister van buitenlandsche zaken voor 

den Landdag. 

Fislard kan een waarborg, waartoe 

wordt besioten zonder zija goedkeu- 

ring, oiet aanvaarden. 

Geen Duitsche garantie. 

Helsinki, 7 Juni (Aveta Reuter). De 

Ministzr van Buitenlandsche Zaken, 

Erkko, ontkent, dat Duitschiand aan 

Finland aanbood de grenzen te waar- 

borgen, in ruil voor een aantal on- 

middellijk aan Duitscbland te verleenen 

voordeelen. 

Duitsche non-agressie-pacten. 

Berlijo, 7 Jusi (Aneta Reuter) 

De non-agressie-verdragen tusschen 

Duitschland en Letland en Estland 

werden in de Wilhelmstrasse getee- 

kend door de respectieve Ministers 

van Buitenlandsche Zaken. 
De verdragen zijn gelijkluidend aan 

het Duitsch-Deeosche pact, zij gelde 

voor den tijd van 10 jaar, doch wan- 

neer een verdrag voortijdig wordt 

besindigd, treden de beide andere ook 

buiten werking. 

De verdragen zullea in werking 

treden, zoodra de ratificatie-documen- 

ten zullen zijo uitgewisseld. 

  

Gafencu naar A'thene. 
Boekerst, 6 Juni (Havas). Minister 

Gafencu vertrekt 9 dezer naar Avkara 

en Athene, waar hij met de Turksche 

en Grieksche staatslieden besprekingen 
zal voeren. 

Hij keert 19 dezer naar Boekarest 

terug, ten einde den Turkschen mi- 

nister van Buitenlandsche Zaken te 

ontvangen, die den volgenden dag in 

de Roemeensche hoofdstad arriveert. 

De Russische voorwaarden. 

| Moskou, 7 Juvi (Aneta Reuter.). De 

»Pravda“ publiceerde heden voor de 

eerste maal details vao de jongste Rus- 
sische nota. 

Verklaard wordt, dat Soviet Rusland 

Engeland en Frankrijk vraagt om ,een 

doeltreffend wederzijdsch bijstandspact”, 

en een verbinteris ten aanzien van de 

drie welbekeade Oost Zee-staten (Let- 

land, Lithauen en Estland). 

De ,Pravda" noemt de voorstellen 

»minimum-voorwaarden voor de orga- 

nisatie van een defensief front in Eu- 

ropa". 

Japansche voorste!len. 

Berlija, 7 Juni (Aneta Havas.). Gis- 

teravond werden twee lange code-te- 

legrammep, die uit Tokio door de 

Japansche ambassade werden ontvan- 

gen, door Oshima met de 

paamste medewerkers besproken. 

Volgens welingelichte kringen betref- 

fen de telegrammen nieuwe Japansche 

voorstellen, inzake de versterking van 

anti-Komintero-overeeokomst, die door 

Duitschland en Itali2 noodig wordt ge- 

acht, als tegenwicht voor de Engelsch- 

Russische overeenkomst. 

Het verluidt, dat Oshima spoedig 

Von Ribbentrop zal bezoeken. 

voor- 

Munch naar Duitschland. 

Kopeohager, 7 Juni (Aneta Rtr.) 

Volgens welingelichte kringen vertrok 

de Minister van Buitenlandsche Zaken, 

Munch, met vacantie naar Duitschland. 

De verklaring van Brkko. 

Helsinki, 6 Juni (Havas). De minister 

van Buiterlandsche Zaken Erkko ver- 

klaarde heden in den Landdag vaar 

aanleiding van bet vraagstuk betref- 

fende de 

eilanden, dat Finla-d ziju internatio- 

nale verplichtiogen altijd is cagekomen. 

Zinspelende op de behandeling van 

het Aaland-vraagstuk door den Con- 

seil van den Volkerbord, verklaarde 

minister Erkko, dat het plan tot remi- 

litarisatie van de Aaland -eilandeo in 

bet bizonder Finland aangaat, daar dit 

land zijo verdediging moet versterken. 

Fioland heeft reeds verklaard voor- 

nemens te zijo, zich afzijdig te houden 

elke 

Rusland erkeot eveneens de noodza- 

kelijkheid van de bescherming der 

Aaland-eilanden, zoodat het onbegrij- 

pelijk is, dat men Finland wil verbio- 

deren, zijo besluit ten uitvoer te brea- 

remilitarisatie der Aaland- 

yan groep van mogendheden. 

gen. 

De details, welke zijo verstrekt over 
de bewapening van de Aaland - eilan- 
den, worden door iedereen voldoende 
geacht, bebalve door Rusland. Het feit, 
dat Finland met Zweden heeft onder- 
handeld over de remilitarisatie der ei- 

landen, is geen bewijs, dat bet zijn 
neutraliteit prijsgeeft. Finland zet zija 
samenwerking met de Noordelijke sta- 
ten voort.   

mmg 

  

    
Het incident te Pooteng wordt als 

ernstig beschouwd. 

De gewonde Britsche arbeider Tinkler overle- 

den.— Engeland is het niet eens met de 

Japansche lezing van het geval.- Ge- 

vecht tusschen stakers en nietstakers 

de aanleiding tot het incident. 

  

HBVIGE GEVECHTEN IN 

CHINA, 

Londen, 7 Juni (Aneta-Reu- 

ter). De Britsche regeering acht bet 

incident met Tinkler buitengewoon 

ernstig. 

Te Londen wordt er op gewezen, 

dat de Japanaers vrijwel heer en 

meester zijn ia het district van de 

katoerfabrieken, en dat reeds eenigen 

tijd onrust heerscht onder de arbeiders. 

Na de Britsche protesten werd de 

fabriek door gawapzrde Britsche ma- 

rine-schildwachten bewaakt, doch deze 

werden na enkele dagen weder terug- 

getrokken, ten gevo'ge van schrifte- 

lijke verzekeringen van de Japarsche 

regeering, dat de Britsche leveos en 

cigendommen zcuden worden be- 

schermd. 

Nog gisterea bracht Craigie de 

kwestic op het Gaimusho ter sprake. 

Hij vestigde de aandacht op de acti- 

viteit van sommige Japanners, die sta- 

kingen verwekken en op liet uitbiljveo 
vao stappen door de Japanners, om 

de rust en veilinheid te verzekeren. 

Het incident. 

Shangbai, 6 Juni (Trans- ocean): 

Hederavond beerschte te Shanghai 

groote opwinding ten gevolge van 

een incident, waarbij Britsche arbeiders 

en Japansche soldatea betrokken wa- 

ren. 

Vernomen wordt, dat de Brit Tink- 

ler, die een scbot op een Japanner 

z0u hebben gelost, ernstig werd ge- 

wond. Hij had ernstige hoofdwonden 

bekomen en drie messteken in het on- 

derlijf, alsmede een verwonding aan 

de hand. 

Ofschoon het incident om 8 uur 

plaaishad, werd Tirkler 

uur 's avond naar de 
'8 avonds 
eerst om 11 

Shanghai-zijde van de rivier overge- 

bracht. Het is niet bekend, of bij aan 

de Britsche autoriteiten zal worden 

uitgeleverd, doch gemeld wordt, dat 

een gewapende Japansche scbildwacht 

voor de operatiekamer van bet hospi- 

taal de wacht houdt. 

Gevecht onder arbeiders. 

Tokio, 7 Juni (Aneta Reuter). De 

lezing van de Japansche woordvoerder 

luidt, dat een gevecht uitbrak tusscben 

400 viet-stakers ea stakers. 

Toen de Jipansche mariniers op het 

puat stonden de raddraaiers naar het 

hoofdkwartier te leiden, vuurde Tink- 

ler plotseling op ben. 

Tinkler overleden. 

Shangbai, 7 Juri (Aneta- 

Tracosocean). De Britsche 

employ€, Tickler, die gisteren, tij- 

dens cen gevecht met Japansche mari- 

niers in de katoenfabriek te Pootung, 

ernstig werd gewond, is ten gevolge 

van bloedverlies in het Britsche hos- 

pitaal te Shanghai overleden. 

Ben lid van de Japaosche ambassa- 

de verklaarde naar aanleiding van bet 

incident, dat bet arrogante optreden van 

Tiskler cen moedwillige beleediging 

voor de Japansche marine was geweest 

en dat bet slechts natuurlijk was, dat 

de Japavsche maribiersin hua veront- 

waardiging van de wapens gebruik 

hebben gemaakt. 

Bommenwerpers in actie. 

Chungking, 7 Juni (Aveta Reuter) 
De slechte weersomstandigheden en 
slechte zicht beletten de Japaners he- 
denavond Chungking opnieuw te bom- 
bardeeren, doch op den terugweg naar 
Hatkow bombardeerden Japansche 
Vliegtuigen de verdragshaven Wanhsien 
aan de Yangtze. 

  

Details van het bombardement op 

Wanhsien zijn nog niet beschikbaar. 

Succes der Japanners. 

Shanghai, 7 Juni (Aneta Trs. oc.) 

D2 Japaoners beweren in de gevech- 

tenin West - Shansi Liuliccben — ten 
Westen van Lishih — na den veldslag 
op de Chineesche troepen te hebben 

veroverd. 

Verklaard wordt, dat de Chineezen 
door deze overwinning van de Japan- 
ners beroofd werden van een belang- 

rijk station aan den weg van Shensi 

naar Shangsi, alwaar de Chineezeo mi- 

litair materiaal badden opgeslagen. 
Volgens Japansche berichten lever- 

den de Japansche troepen in Mei tijdens 
de zuiveringsoperaties in Shansi 261 
gevechten, tegen in tolaal 66 000 man 
Chineesche troepeno, van wiz 5.000 

sncuvelder. 

Troepenbewegingen. 

Tokio, 7 Juri (Aneta Transoc.) Ui: 
Tsinan wordt gemel!, dat de Chirce- 
zer, die in den Shrngtungsector den 
Tientsin — Pukow-:poorweg bedreigen 

ca, 100.000 man tellen, 

De Japaosche troepe bereiden een 

omsingeiende voor, de 

hoofdaanval zal komen uit Yenchow 
in het Noorden, terwijl tezelfdertijd 

troepen te Tsinan tesamen met die te 

Yichow naar bet Noordeo 

oprukken. 
Een andere Japansche colonne rukt 

naar het Noord-Westen op in de rich- 

maboeuvre 

zullen 

ting van Haichow, het Oostelijk eind- | 
punt van dea Lunghaispoorweg. 
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te leveren. 
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. Italie., 

HET VERTREK DER 
VRIJWILLIGERS. 

De Italiaansche combattanten. 

Madrid, 7 Juni (Aneta Reuter) De 

Italiaansche vliegers behoorende bij de 

troepen van Franco worden morgen 

te Cadiz verwacbt, op doorreis naar 

Italia. 
Na hun vertrek zullen de Italiaan- 

sche combattanten zich volledig te- 

rugtrekken. 

Slechts enkelen van 

tijdelijk blijven, om bet 

riaal over te dragen. 

hen zullen 

oorlogsmate- 

Donderend gejuich. 

Rome, 7 Juni (Aneta Reuter) Het 

luidste gejuich, dat de hoofdstad ooit 

heeft gehoord, weerklook toen 3000 

Italiaansche legionnairen en 3.000 man 
Spaansche troepen voor den Duce en 

Serraroy Suver defileerden. 

Na bet defil marcheerden de troe- 
Piazza Venezia, waar 

de Duce en Suner vier maal op het 

balcon moesten versflijaen, opoieuw 

met donderend gejuich begroet. 

De Duce sprak geen redevoering 

vit. 

pen naar het 
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Schrijfmachines blijven toch al- 

tijd 'aan de spits. Deze wereld- 

beroemde Duitsche machines kunt 
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