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STADSNIEUWS 
  

  

Burgelijke stand van de 
Stadsgemeente van Kediri 
voor de maand Mei 1939. 

Nieuw aangekomen personen : 

W.E. Laurens Ngandjoek. 

Wed. Stemfeld geb. 
J. Does Ngadiloewih. 
A. H. Verhelst Koedoes. 
S. A. Bruggz Madioen. 
E. M.J. Willemse (Geboren). 

Vertrokken personen : 

J. W. Mathijsen (Overleden). 

Ir. M. Vermeerea Bondowoso. 
V: Sehrotider Madioeo. 

Excursie naar Soerabaia. 

Hedenmorgen zijn een 85 tal 

lingen van de zesde en zevende klas- 

se van de Iste en tweede H.IS, met 
een paar onderwijzers met de trein 

van 6.53 paar Soerabaia gegaan, om 

aldaar de haven, dierentuin en andere 

bezienswaardigbeden te zien. 

Vanmiddag zullen ze met de laatste 
trein van Soerabaia aankomen. 

leer- 

Inspectie Surja-Wirawan. 

Op Zaterdag a.s. zal de Surja-Wi- 
rawan vas Kediri geinspecteerd wor- 

dex door de districtscommissaris van 

Kediri, de heer Tjiptoharsono, onder- 

Wijzer van de Taman-Siswa te Blitar: 
Ia verband hiermede zija de wira- 

wans druk in de weer met oefeningen. 

We vernemen, dat de heer Tjiptohar- 

sono den volgerden dag ook de 'wi- 

rawans van Toel.Agoeng zal iospec- 

teeren. 
Ook de wirawani's, (wirawan da- 

mesafd.) hebben reeds veel candidaten. 

Den volgenden maand hoopen ze de 

eerste oefeningen te kuonen houden. 

Nederlangdsche Club. 

Sedert eenige maanden is hier onder 

de volksonderwijzers en rormalisten 

een club opgericht, ter beoefening van 

" de Ned. Taat. Pir wordt eens in de 2 

weken in de Balai Moebammadijah les 

gegeven. 
Het bestuur bestaat) uit de heeren : 
Soetidjan als voorzitter, Markoem 

als secr. penningmeester, en Tadjib 

Ermadi als commissaris. 
Deze nieuwe vereeniging geniet een 

groote belangstelling. 
We vernemen, dat 3 heeren, Soe- 

tidjan, Markoem en: Tadjib Ermadi 
zich hebben opgegeven voor het klein- 

ambtenaars-examen, dat morgen gehou- 
den za! worden, de 2 eerste heeremte 

Kediri en de laatste te Soerabaia. 

Jong-Islamieten Bond. 
We vernemen, dat de J.I.B. albier 

op Donderdagmiddag a.s. in het Ba- 
lai Pertemoeangebouw een bestuurs- 

vergadering zal houden ter bespreking 

van de a.s. ledenvergaderiog die waar- 

sehijnlijk op 25 dezer pjaats zal heb- 

ben. 
De J.LB., die eerst op elke Woens- 

dagmiddag hmar godsdienstoefeningen 

heeft gehandeo, heeft de les op Maan- 

dagmiddag verplaatst: 

Spaxt. 

Op Donderdagwiddag a.s. zal het 

Kediri-elftali tegen- de- militaiterr van 

Malang, die eergisterenen zijn aange- 

komen, opkomen, terwijl de wedstrijd 

opgeluisterd zal wordeu door batal- 

jonsmuziek. 

De vorige. keeren hebben de Ma- 

langers steeds getoond, sterker te zijo 

dan de. Kediri-elftalleo. 

Zaterdag a.s. zullen de militairen 

naar hua garnizoenplaats terugkeeren. 

De wedstrijd 

Ouick gespeeld op Zondagmiddag j.l. 

isin een 12—0 zege voor @uick ge- 

eindigd. De Aviemmepschen bebben 

tegen hun tegenstanders, niets te be- 

weren. 

tusschen Abiem en 

aa 

Op Zondagmiddag heeft op het 

stadspolitie-veld een  aantrekkelijke 

schoolvoetbalwedstrijd plaats gebad tus- 

schen de Taman-Siswa en de Neutr, 

Mulo, gewonnen door de de eerste 
met 2—1. 

Mutatie. 

Benoemd tot Mantri- politie en ter 

beschikking gesteld aan den Resident 

SAHAR, thans 

Bestuurshoofdschrijver op het Assis- 

tent-Resideotiekantoor te Ngandjoek. 

RICHE THEATER 

Offreert voor Dinsdag 13 en 

Woensdag 14 Juni '39. 

»SING YOU SINNERS”. 

De over-en overvroolijke Paramount 

Productie met sterren ais: Fred Mc. 

Murray-Bing Crosby e.a. 

Ben Lachwekkende comedie van een 

Modern familie leveo., 

Een Vroolijke geschiedenis over de 

»Ulps Avd Downs” van een Dolle- 

maosfamilie, die van een kleinsteegsch 

en kalm leven tot beroemdheiden ge- 

fortuneerd geraakt in... . ,,Los Aoa- 

gelos" nachtclubs en op de wedrennen, 

wordt verhaald in deze vlotte klucbt. 

Een film, waarin mooie eo populaire 

songs voorkomen | 

De Klucht van bet jaar | 

MAXIM THEATER. 
Offreert voor Woensdag 14 en 

Donderdag 15 Juoi '39. 

Gong groot Dubbel programma. 

Hoofdfilm: 

RAW TIMBER" 
Eeo mach:ig verhaal van Amerikaansch 

onbezongen helden, de Forest Rangers. 

De G-Men van het woudaan het werk 

in de machtige bosscben van het Westen, 

Gevaar loert van 3chter elke boom in 
het bosch. 

Ben spanvend verhaal van een Forest 

| Ranger die geheel alleen een bende 

boutdieven weet te ontmaskeren. Tom 

Keene als de Forest Ranger tart de 

dood. 

“RAW TIMBER" een film vol Actie 
ea Spaoning die door niemand gemist 

(mag worden. 

Als Bijfilm gaat vooraf : De buitenge: 

woon boeiende film Everything is 

Thunder,” 

VOLTA-THEATER. 

Offreert voor Dinsdag- en 

Waensdag, 13:—14 Juni "39. 

Ucited Artists” overweldigende film- 
schlager: 

THE DUKE OF WEST POINT. 
(DE HERTOG.VAN WEST POINT) 

Met in de boofdrollen Louis Hy- 

van Makasser Mas 

  Il ward? Joan Fontatne, Tom: Btowo,   

Richard Carlson, Alan Curtis, e.v.a. 

bekende sterren. 
Een enorm boeiend verhaal van moed 

en karakter, met de opwindende en 

dramatische momenten zich afspelende 

in West Point, Amerika's militaire aca- 

demie. Hij Zondigde tegen de eerecode 

en werd ,doodverklaard.“ Deze ergste 

aller straffen nam bij op zich om een 

vriend te redden. 

Donderdag en Vrijdag, 15—16 Juni '39 

Geen bioscoopvoorstelling daar oos 

gebouw gehuurd wordt door het Shang- 

haische tooneelgezelschap: United artists 

of China Ching Loo Trcupe of Shanghai. 

Politie nieuws. 

K., wonende te Ngadisimo doet aan- 

gifte terzake diefstal van lijfsgoederen 

en een rijwiel ter gezamenlijke waarde 

van f 10,50. 

Tegen S., wonende te Kampoengda- 

lem werd P, V. opgemaakt terzake bal- 

dadigheid. 

'Tegen M., wonende te Bandjarmla- 

ti werd P.V. opgemaakt terzake dief- 

suikerriet ter stal van waarde van 

f 0,01 ten nadeele van sf. Mritjan. 

Pak M., wonende te Pakelan doet 

aaogifte terzake diefstal van lijfsgoede- 

ren ter waarde van f 1.— 

Tegen A., wonende te Wanengpaten 

werd P.V. opgemaakt terzake lichte 

mishandeling van A. A., wonende te 

Pakelan, 

Tegen R.. woo. te Bandarkidoel werd 

Pp. v. opgemaakt terzake diefstal van 

ljfsgoederen t. w.v. f 0,39 t.n.v. M, 
en K,, won. te Bandarkidoel. 

Tegen R.. won. te Pakoenden werd 

p-v. opgemaakt terzake lichte mishan- 

deling van J., won. te Pakoenden. 

Tegen K., woo. te Tjorekan werd 

P.v. opgemaakt terzake diefstal van 

suikerriet t.w.v. f 0,01 t.o.v. sf. Pesac- 

tren. 

Tegen S., wos. te Pagoe werd p.v. 
verduistering van 

70,— t.o.v. K. H., 

terzake 

  

Opgemaakt 

een rijwiel t.w.v, 

  

won, te Pakelan. 

Bericht ontvangen, dat Plendik, won. 

te Balowerti tijders het per lorrie ver- 

voeren van zakken boengkil op het 

tercein van de oliefabriek Insulinde een 

ongeluk overkwam met doodelijken af- 

loop, doordat een zak van 60 K.G. 

boengkil vao de lorrie schoof en op 

het lichaam van Plendik terecbt kwam. 

Het lijk werd ter schouwing naar Gam- 

biran overgebracbt. 

RERARFNARPNASR 
OLYMPIA 

Schrijfmachines blijven toch al- 

tijd 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 

BELLA LA 

  

  

Mosterdgas uit 
Bouwput. 

Arbeider ernstig gewond. 

Ben vreemde gebeurtenis, die roy 
vreemder aandoet door de geheimzin- 

nigheid, die allerwegen betracht wordt 

heeft dezer dagen beroering gewekt 

rond de terreiven van het Staatsbedrijf 

der Artillerie-inrichtingen aan de Hem- 

brug. Grondwerkers, in dienst van een 
Rotterdamsche aannewingsmaatschappij 
die de fundeering legden voor nieuwe 

bouwwerken in den Noordelijken hoek 
van de uitgestrekte terreinen, zijn op 

ooverklaarbare wijze besmet geworden 

met oorlogsgassen, die een halfjaar ge- 
leden, na proeven, in den grond ge- 

stopt waren. 
Hoofdzakelijk mosterdgas beeft de 

besmetting veroorzaakt, en een der 

arbeiders de 29-jarige Zaandammer P. 
Tichelaar is zoodanig gewond, dat hij, 

aldus de ,, Tel." dendag na het gebeu- 
ren, met hevige brandblaren op ver- 

scheidene lichaamsdeeler, naar het ge- 

meenteziekenhuis getransporteerd moest 

worden. Zijn toestand is op het oogen- 

blik naar omstandigheden r ijk wel. 
Vijt menschen bebben met't gzvaar- 

lijke goedje kennis gemaakt. Tichelaar 

heeft er de gevolg?n cchter het ernstig- 

ste van ondervonden. Hij was ook on- 
wetend er direct mee in aanraking ge- 

komen, toen hij uit den bouwput cen 

stuk ijzer opbaalde. Tegelijk toen hij 

het een eind verder gooide voelde hij 
vingers. Hij 

  

een prikkeling aan zija 

schonk er geen aandacbt aanen veeg- 

de zija bandeo aan zija werkkleeding   

af. 's Avonds gevoelde bij zich echter 

loom en vervelend, zoodat hij ver- 
onderstelde, dat hij kougevat had. 

's Nachts verergerde zijo toestand echter 

zoodanig, dat geneeskundige hulp werd 

ingeroepen. Dit leidde er toe dat Ti- 
Chelaar naar het ziekenhuis werd over- 
gebracht. 

Het onderzoek. 

Vanwege het Staatsbedrijf der Ar- 
tillerie-inrichtingen is een uitvoerig rap- 

port samengesteid over dit geval dat 
is doorgezonden naar de justitie-auto- 

riteiten. Hierin wordt medegedeeld, dat 

ongeveer een half jaar geleden op de 
terreinen van de Hembrug proeven zijn 

gevomen met mengsels van oorlogs- 

gassen. Na deze proeven zijn de ge- 

bruikte materialen in den grond gestopt. 

Men dacht, dat deze terreiner niet ia 

gebruik zouden worden gezonden als 

bouwterrein. De staaf ijzer, die Tiche- 

laar hecft opyegraven, ea di2 hij met 
zija handen opzij had gegooid, behoor- 

de tot de gebruikte materialen. Des- 

kundigen staan voor en puzzle, hoe de 

gassen, die toch onder invloed gestaan 

hebben van grondwater en dergelijke, 
hua kracht nog niet verloren hadden. 

Voor alle veiligheid zijn de betrok- 
ken terreisea voorloopig afgezet met 

waarschuwingsborden ,,Gevaar — be- 

smet", 

Ind. Cet. 

  

NEUW! 
Philips 

Arcadia, 

Astoria, 

Trocadero 

Riche, 

OoOor 

220 Volt “Gelijkstroom 
Vraagt gratis demonstratie of 

prospecten 

bij 

sLYRA“ oo Kediri 
Tel. 70. 

Maa NAN 
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), 
Commissie vendutie birnenkort op nader vast te stellen datum. 

Gelegenheid tot bijbrengen van goederen. 
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— RICHE THKEATER — 

  

4 

met sterreo als FRED Mc 
Een vroolijke geschiedenis over de ,ups 

Een vroolijke film, begin tot eind! 

  
  

Donderdag 15 t/m Zat 

Heden en Morgen 

: 66 

Paramount over- en overvroolijke filmschlager Sing You Sinners 
MURRAY — BING CROSBY e.a. 

en downs" van een dollemans-familie . . . 
Wwaarin ook mooie en populaire songs voorkomen ! 

Vooraf gaan eenige zeer mooie biifilms ! 

  

b 

lachwekkend van 

  

.. 

Paramount grandiose Amusementsfilm Say Ti in French 

met de Charmaste OLYMPE BRADNA en de populaire RAY MILLAND in de hoofdrollen. 

Een frissche en uiterst vermakelijke film met een tintje ondeugendheid, waardoor bijzonder cachet ver- 

kregen wordt. Een vrooliike Comedie met veel afwisseling,... 

lachen als oimmer tevorca! 

»Say it ia Fceoch” zij is magnifigue — pikant — joyeuse — jolie | 

romantiek , .. actie... geestigheden.. Ul zult 

Beo film die niet teleurstelt ! 

  

ag
 MAXIM THEATER 

  

Woensdag 14 en Donderdag I15 Juni 

GONGFILM SYNDICAAT groot dubbel 

.Raw Timber” 
terwijl als BIJFILM voorafgaat : 

Vriidag 16 t/m Zondag 18 Juni 

”Everything 

Gong grootscbe en machtige filmschiager 
ca 

de Femmes (Vrouwengevangenis). s»Prisons 
met de nisuwste en lieftallige Fraosche actrice 

boek vas FRANCIS CARCO" 

Een film die het succes van » De Bewaarschool” ver overtroffen heeft! 

programma als HOOFDFILM draait : 
met TOM KEENE. Een machtig en spannend verhaal van 

Amerikaansch onbezonger belden, de Forest Rangers. 

is thunder" 
Een buitengewoon boeiende film. Mist deze 2 sterke fiims nier! 

VIVIANE ROMANCE. Verfilmd naar bet opzieobarende 

Zelden zal een film het publiek 

100 gegrepen hebben als deze! Het spel van de verschillende artisten is geweldig, bewonderenswaardig, 

Reserveert Uw avond voor deze meestelijke productie ! 

Nederlanders naar 

Zuid-Afrika. 

  

Betere immigratie-kan- 

sen in voorbereiding. 
  

.Besig dit reg te maak.” 

De correspondent v.d, Ind. Crt, te 

Kaapstad meldt dd. 27 Mei jl.: 

In bet Parlement is de immigratie 

van Nederlanders in Zuid-Afrika ter 

sprake gekomen, en het was opval- 

lend, dat de leden van de oppositie 

de kat de bellen aaubonden en de re- 

geering er een ernstig verwijt van 

maakten, dat zij de stamgenooten al- 

lerlei mocilijkheden io den weg leg- 

de, zoodat het voor de Nederlanders 

feitelik onmogelijk was zich hier te 

vestigen, terwijl de regeering andere 

nationaliteiten het binnenkomen niet 

bemoeilijkte. 

In openbare redevoeringen en bij 

openbare gelegenheden zijo het de mi- 

nisters, die de hoop uitspreken, dater 

zooveel mogelijk Nederlanders naar 

Zuid-Afrika zullen komer. Was bet 

niet misister Pirow, die gezegd heeft, 

dat zij niet bij honderden komen 

moesten, maar bij duizenden, en was 

bet niat generaal Smuts, die bij meer 

dan en gelegenheid ia den zelfden 
oken? 

Regeering thans 
  geest heeft gesr 

   Het cenige, wat 

op de verwijten had te antwoorden, 

was dat die ,saak sou 

wordt.” Dat is gezegd bij monde van 

onzen minister van financifn den heer 

reggemaak 

Havenga. 

Hoe de regeering dat in orde wil 

brengen? Door art. 4 (3) van de 
Vreemdelingenwet te scbrapper. Dat 
zal in cik geval de Nederlandsche 

handwerkslieden helpen, maar de 

onredelijkbeid blijft bestaan, dat de 

Engelsche vaklieden kunven binvenko- 

men zonder dat zij voor den Keurraad 

hoeven te verschijnen, terwijl de stam- 

vaders het Afrikaansche voik, 

onze couranten bet 
van 

zooals een van 

uitdrukt, eerst bewijst moeten leveren 

van goed, zedelijk gedrag. 

De minister van binnenlandsche za- 

ken, de heer Stuttaford, die als Ea- 

gelschman, zooals verstaanbaar is, meer 

voor Engelsche dan voor Nederland- 

sche vaklieden voelt, heeft geprobeerd 

de regeering te verdedigen door te 

beweren, dat in 1937 en 1938 er meer 

Nederlanders dan Engelschen zijo bia- 

nengelaten. Om zijo vergelijking eenigs- 

zivs te laten kloppeo, moest hij de 

immigratie in de twee jaar bij elkaar   

  

tellen, waat de 1937 zija io 1938 ge- 

daald tot 554: terwijl de Eogelsche 

immigranten zijn toegenomen van 1068 

tot 1389 in hetzelfde tijdsverloop. 

Tot verontscbuldiging van de regee- 
ringspartij moet hier wordeo vermeld, 

dat de eerste spreker, die de aandacht 

van de regeering vestigde op de moei- 

lijkheder, welke deo Nederlanders 

veroorzaakt worden, de heer J. Grob- 

ler, een van de regeeringsondersteuners 

was. Hij beeft aanhalingen uit Neder- 
landsche bladen voorgelezen om zija 

bewering, dat de Nederlanders uit het 

land geweerd worden, te staven en 

aan den minister gevraagd, dezen ia- 

druk te verwijderen, 

Als de Nederlandsche en de Duit- 
sche immigranten geweerd worden, 

waarom dan de Britten onbeperkt toe 

te laten ? De Brit is naar zija meening 

niet de meest gewenschte inkomeling 

voor Zuid-Afrika. 

Advocaat Strydom, de leider van de 
Nationalistische fractie voor Trans- 

vaal in het Parlement, heeft er op 

gewezen, dat de critiek op de beper- 

kingen, welke de Regeering op de Ne- 

derlandsche immigratie legt, niet van 

een kant van het Huis kwam, maar 

zoowel van de regeeringsondersteuners 

als van de oppositie. 

In dit stadium heeft Mioister Ha- 

venga namens de regeering de ver- 

zekering gegeven dat: ,Ons besiz is 

om dit reg te maak,” wat aao advo- 

caat Strydom de opmerking heeft 

ontiokt, dat bij verheugd was te ver- 

nemen dat 't die struikelblokke was 

in die pad van die Hollanders gel€ 

word, en wat 'n skande is, wegge- 

ruimd sal word." 

Advoczat Erasmus, de algemeene 

secretaris van de Nasiorale Party en 

jid voor Moorreesburg io het Parle- 

ment, moest nog even dea nadrvk er 

op leggen, dat het bijaa onbegrijpelijk 

was, dat de Regeering, welke de stam- 

vaders van de Engelscben onbeperkt 
laat binnenkomen, hetzelfde voorrecbt 
aan de stamvaders van de Nederland- 
sche Afrikaners ontzegt. 

Hij besloot met de verklaring, wel- 
ke toejuichingen uitlokte, dat daar- 
tegen zal ,geskop” worden, totdat die 
ongelijke en onrechtvaardige behan- 
deling zal zijn weggevomen. 

VOORRAAD 
Ruime keuze 

- Visitekaartjes 
voor de halve prijs. 

KED. SNELPERS DRUKK 
ALOON-ALOONSTRAAT 

Telf. No. 83. 

  

  

SYRIE. 

Opgravingen vit den tijd 
van Abraham. 

De vondsten verkiaren verscheidene 
passayes uit hct Oude Testament. 

Wat Fransche onderzoekers in 
Syris aan het licht brachten. 

Fraokrijk heeft altiid levendige be- 
langstelling getoond ia opgravingen 
z00wel binnen ziin eigen grenzeo, als 
in de landen. die onder zijo beheer 
stonden. Toen dan ook Syrig, reeds 
duizenden jaren geleden een centrum 
van bandel en bescbaving, Fransch 
mandaatgebied werd, haastten de Fran- 
sche onderzoekers zich, te gaan speu- 
ren, wat er in leterlijkeo zin ,io” dit 
land zat. 

Dat deze moeite niet onbeloond 
zou blijven, was te vermoeden. In 
1929 begonnen de geleerden Schaef- 
fer en Chenet er huo onderzoekinyen, 
die uiterst interessante resultaten op- 
leverden. J.W.,Jack schrijft er bet eea 
en ander over in ,,The Expository 
Times”. 

Het was voornamelijk bij Ras 
Sjamra, het oude Orgarit, cens een 
machtige stad in Syrie, dat beide ox- 
derzoekers hua ontdekkingen deden, 
ontdekkingen die nietalleen een nieuw 
licbt werpen op hetleven van de oude 
Syriars, maar zelfs verscheidene pas- 
sages uit den Bijbel verklaren. 

Men vond er onder de nieuw-ge- 
bouwde buizen een zeer oude laag, 
waarin gedee!ten en fundameoten van 
de woningea der oude bewooers wer- 
den aangetroffeo. Hieruit kwames 
vazen, sieraden, kleitafeltjes, en vele 
gebruiksvoorwerpen te  voorschijo, 
maar misschien zijo wel bet merkwaar- 
digst de oude familiegraven, die zon- 
der uitzondering alle onder de vioeren 
der oude huizen waren aangelegd. 

Dit bewaren van de dooden bij de 
levenden nu was niet slechts in Syrig 
in gebruik. Het was in de geheele 
oude wereld in zwang, zelfs de Is- 
ratlieten kenden bet. En bet blijkt, 
dat verscheidene teksten uit het 
Oude Testament 'juist betrekking 
hebben op deze merkwaardige wijze 
van begraven, die echter bij de Joden 
als een bijzonder eerbewijs tegenover 
koningea. profeten en andere aanzieo- 
ljke persoonlijkheden gold. 
Zoo onder andere bij dat gedeelte 

van den Bijbel, waarin beschreven 
staat, hoe Salomo den veldoverste 
Joab wegens zijn zonden ter dood liet 
brengen: het Oude Testament vermeldt 
dan: ,Eo Benaja, de z00n van Jojada, 
ging op ea viel hem (Joab) aan en 
doode hem, en hij werd begraven in 
zijn huis in de woestijo." 

Ook bij den dood van Samuel vin- 
den wij een dergelijke passage: .Eo 
Samuel stierf: en gansch Isragl verga- 
derde zich en zij bedreven rouw over 
hem en begroeven bem in zija buis te 
Rama. 

Een gebruik, dat nauw verwant is 
met dit begraven van geserde dooden 
onder den vioer van het buis, is het 
begraveo van kinderen in aarden pot- 

       
    
   

            
  

   
  

Hootdstraat A1 | raADIO LU Telefoon No. 60 

Radio - Techniseh - Bureau — xroiri — 

NIEUWE ZENDING: 
ME 2 ERRES Wisselstroom 2. 

! 2 : en 

2 Rimboe Radio-toestellen, 
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  Crosley Shelvador-koelkast. 

  
P.H. Armaturen, 

. Staande lamp.     
Zwaar Verchroomd. 
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BOERDERIJEN ,..SCHRAUWEN“ 
KEDIRI WATES 

MULOWEG / MADJENANG IU PERCEEL-PAKISSADJ 

Levert versche volle melk. 

Telefoon Ked. No. 225 

Prima kwaliteit. 

  
  

Leverancier van de groote ziekenhuizen te 

Kediri en Paree en de meeste Doctoren 

ter plaatse, 2 . 

Beleefid aanbevelend 

L. H. SCHRAUWEN. 

  
  

LEESBIBLIOT HEEK 
De abonnementsgelden bedragen: . 

f 1,— per maand voor den 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 wil 
Indien U duseen abonnement voor &€n boek 
heeft, waarvoor UI 6€n gulden betaalt e U 

    

              

     

  

» 

ruilt het boek iederen dag, dan 'betaalt U 
voor 30 boeken toch niet meer dan &€n 
gulden. 

De bibliotheek - catalogus verschijot binnen- 
kort. 
Wordt F5 an 

DJARaA. KOTTA 
—  LEESTEZELSCHAP — LEESBIBLIOTHESK — 

Ked. Snelpers Drukkerij. 
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NI 

De 
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REVUE 

MET EEN DUBBEL. AANTAL 

  

RADERPATRONEN : 

PRIJS PER JAAR F 7.25 

” PER',JAAR F 375 

» PER KWARTAALF 2.— 
  

  

 



ten onder des.fuadamenten van een 
ifieuw. te bouwen woning. : Dergelijke 
groote steenen potten heeft men bij 
voorbeeld gevonden bij de opgravin- 
gen bij het oude Jericho. 

Dit kan men alseen bouwoffer zien, 
en in dit licht is ons dan ook een 
tekst duideltjk als ,In zijo dagen bouw- 
de His! de Betheliet, Jericho: op Abi- 
ram, zijn eerstgeborenen z00n, heeft 

hj haar gegrondvest, en op Segub, 

zija jongsten zoon, heeft hij haar poor- 
ten gesteld." (Kon. 16: 34). " 

De kleitafeltjes met inscripties, die 

bij de opgravingen te Ras Sjamra aan 

bet licht zijo “gekomen, en die men 

met groote. moeite heeft ontcijferd, 

vormen eveneens een belangrijk fei- 

tenmateriaal, dat verscheidene tot nu 

toe nog niet geheel verklaardeof zelfs 

verkeerd Bijbelteksten duidelijk maakt. | 

De opgravingen, die uit dedi tijd van 

Abraham stammeo, toongn san, dater 
toen ter tijd, 1700 voor Christus Kre- 

tenzische kooplieden te Oegarit woon: 

den, er zija ook tal van frasi bescbil- 

derde- Kretenzische vazen van 2. g. 

neierschil“- porselein, een technische 

benaming voor een uiterst fija fabri- 

kaat, aangetroffen. 
Ook op andere plaatsen brachten de 

opgravingen overblijfselen van oude 

handels-en verkeerscentra aan het licht, 

alles teekenen die er op wijzen dater 

ten tijde vaa Abraham io deze stre- 

ken een bloeiende beschaving heerschte 

in amnzienlijke handelssteden met een 

wijdvertakt onderling verkeer. En zoo 

moeten wij ons dan ook den acbter- 

grond denken, waartegen bet Bijbelsche 

verhaal zich afspeelt. 

De Inenting tegen Pokken. 

    

Wetsontwerp tot invoeren 

van nieuwe. bepalingen 

GEEN VACCINATIEPLICHT. 

  

DE VOORGESTELDE REGELING. 

Invoering 1 Januari a.s.? 

logediernd is een ovtwerp van 

wet tot vaststelling van nieuwe 

bepa'ingen betreffende de inen- 

ting tegen pokken. 

Memorie van toelichting. 

Het onderhavige wetsontwerp is. 
vrucht van den arbeid van de bij Ko- 
nioklijk Besluit van 26 Januari 1938 
ingestelde Staatscommissie, welke tot 
opdracht ontving te onderzocken : 

le. of het wenscbelijk is de be- 
staande bepalingen betreffende den 

vaccioatieplicht, waarvan de werking 

is opgeschort, hetzij terstoud, hetzij 

geleidelsik, weder in werking te doen 
treden, en z00 deze vraag ontkenvend 
wordt beantwoord, 

2e. of het wenschelijk is deze be- 

palingen te doen vervallen, zonder 

dat tot eenige nieuwe regeling van 

de vaccinatie wordt overgegaan, dan 

wel, 

3e. of het wenschelijk is ten aan- 
zien van de vaccinatie een nieuwe re- 

geling te treffen, en z00 ja, hoe zij 

behoort ce luiden, 

Deze Staatscommissie hecft de vra- 

gen 1 en 2 offtkennend, die onder 3 
bevestigend beantwoord. 

Met bet ontwerpen van een aar- 

tal door baar wevoschelijk - geachte 

wettelijke voorschriften, boudt de 

Staatscommissie zich nog bezig. Zif 

heeft ecbter gemeend,,dat, waar haar 

definitief rapport niet zoo tijdig kon 

worden uitgebracht, dat de totsrand- 

koming van alle bedoelde wettelijke 

voorschriften v66r 1 Januari a.s. mo- 
gelijk zou ziju, althans ten aanzien 
van een punt waarop “Gor dien da- 

tum een wetteliike regeling noodig 
is, bereids verslag behoorde te wor- 
den gedaan. , 

De onvatbaarmaking. 

Dit punt betreft de opvoering van 

de immuniteit van de “bevolking, wel- 

ke opvoering algen kan. geschieden 

door te b:vorderen, dat onze bevoi- 

king op veel grooter schaal wordt 

gevaccineerd dan thans het geval is. 

Deze conclusie luidt : 
Het is drisgend noodig, de-immuni- 

teit der bevolking 266 hoog op te 

voeren, als met eerbiediging van 
bezwaren van geneeskundigen, reli- 
gieusen en ethischen aard mogelijk is. 

Ter bevordering van de vaccivatie 
zija in ons land sinds vele jaren voor- 

schriften gegeven, De werking van 
een deel van die bepalingen is ecbter 

sedert de wet van II Februari 1928 
opgeschort. Laatstelijk tot 1 Januari 
as. 

Het is met het oog hierop inderdaad 

van belang, dat een nieuwe regeling 

van de vaccinatie v6Gr laatstgenoem- 

den datum tot stand komt. De vraag, 

welke zich hierbij voordoet, is deze, 

of voor bet bereiken van het ge- 

weoschte doel een nieuwe ' wettelijke 

regeering noodig is, of dat kan worden 

volstaan met het doen herleven van 

de bepalingen, waarvan de werking 

thans is opgeschort, door deze schor- 
sing niet te verlengen. 

Geen dwang 
De Staatscommissie is tot de con- 

clusie gekomen, dat eenerzijds de 
vroegere regeling van den vaccinatie- 
plicht niet weer in het leven kan wor- 
den geroepen, anderzijds eenige rege- 
ling van de vaccinatle, niet kan wor- 
den gemist, daar de bevordering er 
vav.niet geheel aan de particuliere 
propaganda kan worden overgelaten.   

Een nieuwe regeliog ter bevordering 

van de vaccinatie moet daarom worden 

tot stand gebracht. 

Beslissing bij de ouders. 

De Staatscommissie heeft daarbij 

haar keuze gedaan uit twee stelsels. 

Het eerste en zeer voor de hand lig- 
gende stelsel, dat zij daarbij overwo- 

gen heeft, is dat van den directen 
dwang. 

Er bestaan tegen deze regeling 
evenwel belangrijke bezwaren, omdat 
men Op ruime schaal gelegenheid zou 
moeten geven tot het verkrijgen van 
vrijstelling van de vaccinatie-verplich- 
ting. 

De minister van Sociale Zaken is 
met de Sraatscommissie van oordeel, 
dat, zeker zoolarg er aan de vaccina- 
tie nog gevaren verbondeo blijven 

van den aard, zooals die thans be- 
staan, de beslissing over het ai of niet 

vaccineeren uiteindelijk bij de ouders 
moet biijven -berusten. Hij heeft daar- 

om met de Staatscommissie zija keuze 

bepaald op het tweede stelsel, dat 

door de Staatscommissie overwogen 
is, .I, bet stelsel van den wettelijk 
geregelden individueelen drang. 

Het voorstel. 

Dit stelsel houdt in de eerste plaats 
in, dat vanwege de Overhbeid aan alle 
ouders worde aangeradeo bun kind, 
voor z0over daartegen uit gezondheids- 
oogpunt geen bezwaren bestaan, op 
den .daarvoor geschikten leeftijd te 
doen ingoten, Deze raad wordt schrif- 
telijk gegeven door den burgemeester 
der woongemeente van bet kind, in de 
maand, waarin bet kind den leeftijd 
van vier maanden bereikt. Laten de 
ouders hua kind vaccireeren v6or het 
den leeftijd van een jaar bereikt heeft, 
dan behoeven zij geen enkele andere 
formaliteit te vervullen dan het over- 
leggen van “het bewijs, dat de vacci- 
natie heeft plaats gehad, lndien de 
vaccivarie op dat tijdstip ecbter niet is 
geschied, volgt een tweede administra- 
ticve maatregel, waarbij, dat zij reeds 
dadelijk opgemerkt, de vrijheid van de 
ouders om het kind al dan niet te doen 
vaccineeren, volkomen onaangetast 
btijfe. 

De plicht, die in het zooeven ge- 
noemde geval, dat het kind niet tijd- 
dig wordt gevaccineerd, op alle ouders 
rust, is deze, dat zij aan den burge- 
meester een onderteekende verklaring 
hebben over te leggen, waarcm de inen- 
ting aciterwege woftit gelaten. 

De tweede administratieve maatre- 
gel bestaat hierin, dat de burgemeester 
al degeneo, die een verklaring bebben 
overgelegd, oproept om voor hem of 

    
  

  

  

        

  

SOCIETEIT 
te KEDIRI 

op den 17” JUNI 1939 

Oo.a. zullen aanwezig zijn: 

Champagnebar, Biertent, Eet-en koffietent, enz. 

Dansmuziek verzorgt door de prima band 

EON SWINGERS 
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» BRANTAS“ 

UIT MALANG. 

De opbrengst zal zijn t.b.v. Pa van der STEUR 

Aanvang 9 uurn.m. 

een door hem aaa te wijzen ambte- 

paar, alsmede een door hem aange- 

wezen geneeskundige, te verschijneo. 

Hj kan echter deze oproeping achter- 

wege laten, iodien de in de verklaring 

vermelde redenen geheel of gedeelte- 

lijk van geneeskundigen aard zijn en 

tevens is overgelegd een verklaring 

van een geneeskundige met wien over 

de vraag van de iventing overleg is 

gepleegd, waarbij deze dit overleg be- 
vestigt. De burgemeester is dus tot 

oproeping verplicht in de gevallen, 

waarin uitsluitend redenen van priaci- 

pieelen aard in het geding zijn of waar- 

bij het gaat om redeneo zijo genees- 

kundigen aard zonder dat cen verkla- 

ring van cen geneeskudige is overge- 

legd. De bedoeling van deze verscbij- 

ning voor den burgemeester is in de 

eerste plaats om degenen, die opgeven 

zuiver principieelea bezwaren te heb- 

bev, blijk te laten geveo, dat het hun 

inderdaad met deze bezwaren ernsr 

is, ea voorts OM VOOr hen, z0omede 

voor degenen die mecnen bezwaren 

van geneeskundigen aard te hebbeo, 

zonder dat zij daarover met een ge- 

neeskundige overleg hebben gepleegd, 
een uiteenzitiing te doen geven van de 

geneeskundige beteekenis van de vac- 

Cinatie, van den zard en den omvang 

der gevaren, welke aan het niet-vac- 

Cineeren en aan bet vaccineeren ver- 

bonden zijn. Met de eventueele ver- 

schijoing voor den burgemeester of den 

door hem aangewezen ambtenaar is 

de procedure dcfintief gegindigd. 

Tenslotte is de burgemeester ook 

tot oproeping verplicht van wie nier 

hebben voidaan aan de verp'ichting 

om bet bewijste leveren, dct het kind, 

voordat bet den leeftijd van &&n jaar 

heeft bereikt, tegen pokker werd in- 

gebnt, 

Slechts 2 verplichtingen. 

Uit het boverstaande blijkt reeds, 
dat het door de Staatscommissie voor- 
gedragen stelsel siechts twee verp!ich- 
tingen kent, n.l. cen verkiaringsplicht 
@&n eventueel een verschijningsplicbt 
Tegen overtreding vao beide verplich- 
tingen wordt straf bedreigd. 

De mivister is met de Siaatscom- 
missie, die haar cevoelen met een- 

stemmigheid heeft uitgesproken, van 
oordeel, dat het door haar voorgedra- 
gen steisel meer dan eenige ander stel- 
sel waarborgen biedt, dat de vaccira- 
tie, gelijk noodzakelijk is, in ons land 
zal toesemeo. 

Iad, Crt.   
Kennisgeving 
Beleefde . mededee- 

ling, dat toko MA- 

DIOEN op Zondag 

maar een halve dag 

  

geopend is. 

Beleefd aanhevelend. 

TOKO 

»MADIOEN” 
KEDIRI Teif. No. 62. 

    

  

Nicuwe Zending. 
KALODERMA 

» 2 Cleansing cream 

» Finishing cream 

, Active cream 

» Skin Tonic 

» Poudre 

» Schaving stick 

» Toilet soap 

Steeds invoorraad de 

  

beroemde Tokalon artikelen, 

Hoogachtend, 

TOKO 

»SOEN" 
Aloon - Aloonstraat Teif. 63 

  

    
RESIDENT:IE-APOTHEEK KEDIRI 

vIh APOTREEK LUMKEMAN Tel. 52. 
  

  

  

  

   
   

| zeiss- en Crookes 

“ 

:-  Brengt ook Uw BRILLENRECEPT naar de -: 

RESIDENTIE APOTHEEK 
| De optische afdeeling staat onder vakkundige 

leiding en is voorzien van de modernste monturen. 

  

      

  
  

BEREDIENST. 

PROTESTANTSCHB KERK 
Predikbeurten over de maand 

Juni '39 
Ds. Schaefer, 

18 Juni '39 Paree 9 uur v.m. 

18 , 39 Kediri T uur ».m. 

Mejuffrouw Ds, J. H. Stegeman. 

25 »  '39 Biitar 9 uur v.m. 

T.,-Agoeng 5 uur n,m. 

2 Juli 1939 Kediri 9.—u. vm. 
Djombang 7,—u.n'm. 

  

Maleische Kerkdienst 

H. B. Matulessy. 

18 Juai 1939 Ponorogo 8.—u',v.m. 

Madioen 10,—u. v.m. 

23 » Trenggalek 8.30u. v.m. 

T.-Agoeng 330u. n.m. 

20 Ii » Kediri 6.30u. ».m. 

voor Zending. 

25 Juni 1939 Djombang 7.30 u. v.m. 

J. W. Rumbajao. 

OOST - JAVAANSCHE KERK 
lederen Zondag 

    

dieost 9 u. v. m. 

(Ba'oewertistraat) 

eng, 
Ngandjoek, Paree, 

Te Kediri 

Blitar, Tocioeng 

  

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen 2 

ie H. Mis 
22 H. Mis 
Lof 

e H. 

  

     

  

Mis 
2e H. Mis 

s5
5B
BB
 

uur n. 

olkipd. 5 u.n.m. 
6.30 u.o.m    Ja anen   

  

Komt eens kijken naar de 

nieuwste 

WASCHTAFEL- 

MODELLENI 

Schitterend ljn en 

Buitengewoon Comfort. 

in 

Verkrijgbaar bij : 

Tcko Wed. 

Tan Bing Wie 
Klentengstraat No. 90, 

KEDIRI, Tel. No. 149. 

TENG HONG TJIANG 
VENDUHOUDER 

  

  

  

  

COMMISSIONNAIR 

  

    

MEUBELMAKER 

TRANSPORT — ONDERNEMING 
KEDIRI 64 — Telef. No, 107 

Venduties: 

Woersdag, 14 Juni 1939, 

Commissie Vendutie, 

  

     
in ons lokaal, Klentengstraat 64 Ke- 

diri. Gsiegenheid tot bijbrengen 
van goederen 
  

Dinsdag 4 en Woensdag 5 Juli 

1929, Lignidatie Vendutie van TOKO 
KANTO, Aloon2straat 41, Kediri. 

V.n cen 

Kramerijen, schrijfbehoeften, glaswerk, 
speelgoederen, meubilair, enz. enz. 

groote partij tokogoederen, 

  

In voorraad 
kinderboeken 

en 

Modebladen 

N.V. Ked. Snelpersdrukkerij 

Aloop-Aloonstraat Tel. No. 83. 
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Telegrammen overg- uit de Jadi Courant: 8 
ee 

DE MAATREGELEN TEGEN DE 
TSJECHEN. 

Geen verscherpte doorvoering.- Bij de 

begrafenis van het slachtoffer waren 

  

geen Tsjechen 

    

tegenwoordig. 
— FE 

HET GEVECHT TE NACHOD. 

Praag, 9 Juni (Transocean). Een 

geldboete ten bedrage van 50.000 R.M. 
werd het district Klavno opgelegd in 

verband met den moord op den Duit- 

schen politie-ambtenaar Kniest. 

Teneinde dit bedrag bij een te breo- 
gen zullen de Tsjechische arbeiders 

elk een kleine bijdrage moeten doen, 

terwijl de Joden en de aanhangers van 

Denesj verplicht zullen naar evenre- 
digheid, van hun vermogen grootere 

bijdragen te doen. 

De Tsjechische regeering heeft een 

belooning van 50.000 Tsjechische Kro- 

nen uitgeloofd voor dengene, die de 

identificatie van den moordevaar kan 

opgeven. 
De ter aarde bestelling van den ver- 

moorde zal op 12 dezer te Leipzig 

plaatshebben. 
Heden bleek uit het ingestelde on- 

derzoek dat Kniest door ten minste 

twee personen moet zijo gedood. 

Het stoffelijk overschot vertoonde 

een kogelgat met een diameter van 

8 tot 9 m.m. boven den mond, Dit 

schot moet den onmiddellijken dood 

van het slachtoffer tengevolge hebben 

gehad. 

Een tweede wonde werd ontdekt 

aan de hand van den vermoorde, waar 

een kogel in het vleezige gedeelte van 

den duim is binnengedrongen en aan 

den achterkant van de hand weer er- 

uit is gekomen. 
Deze wonde moet zijn veroorzaakt 

door een kogel van 6 m.m. kaliber. 

De wonden en de loop van de ko- 

gels wijzeo erop, dat de schoten van 

een aanzienlijiken afstand moeten zijo 

gelost. 
Reuter meldt dat nog meerdere 

represailles werden getroffen. Zoo 

werd de sluiting van bioscopen, thea- 

ters, scholen en andere openbare in- 

stellingen gelast. 

Begrafenis van Kniest. 

Klavno, 10 Juoi (Havas). Tijdens de 

begrafenis politiebeambte 

Wilbelm Koiest, die ia den nacht van 

T op 8 Juni werd vermoord, deed 

zich een incident voor. 

Eeo Tsjecb, die ineen auto den be- 

grafenisstoet passeerde en zijn hoofd 

Diet ontblootte, werd uit zija auto 

gesleurd, op den grond geworpen en 

geslagen en getrapt. 

De auto werd door de Duitsche 
autoriteiten in beslag geoomen. 

De kist van Kniest, die overdekt 

was met ee Hakenkruisvlag, werd 

op bet Wilson-plein gegroet door de 

500 personen tellende Duitsche min- 
derheid. Van de Tsjechische bevolking 

van $Klavoo, die bijna 20.000 zielen 

telt, woonde niemand de begrafenis bij. 

yan den 

Het onderzoek inzake den moord op 

Kniest heeft tot dusverre geen resul- 

taten gehad. De politie arresteerde 

daarom 150 personen, onder wie de 

plaatselijke van bet dag- 

blad ,,Ceske Slovo”, het orgaan van 

de vroegere partij van Benesj, en een 

advocaten, 

redacteur 

aantal geneesheeren en 

finaociers. 

De bevolking ziet met bezorgdheid 

het einde van den termijo, die is vast- 

de ontdekking van de 

moordenaars, tegemoet. Vele winkels 

gesteld voor 

blijven gesloten, de meeste straten der 

stad zijo verlaten.   

Zal regeoring aftreden? 

Praag, 10 Juni (Transocean). Ia 

Tsjecbische politieke kringen meent 

men, dat de regeering van het inci- 

dent te Klavno, waarbij een Dwitscbe 

politiebeambte werd doodgeschoten, 

zal worden gereorganiseerd en moge- 

Ijk zelfs en bloc zal aftredeo, Men 

voegt hieraan toe, dat de voorzitter 

van de Tsjechische natiooale cenbeids- 

partij, Hubry, binoen enkele dagenzal 

aftreden. 

Hubry wordt ervan beschuldigd be- 

trokken te zija geweestbij een poging 

om den hoofdredacteur van bet dag- 

blad Der Neue Tag om te koopen. 

Io verband hiermede deden de Tsje- 

chische fascistea heftige aanvallen op 

Hubry, die echter ontkent io de af- 

faire betrokken te zijn geweest. 

Tsjechische excuses. 

Praag, 10 Juni (Reuter). De Tsje- 

chische Premier bracht heden een be- 

zoek aan den Duitschen staatssecretaris 

Fraok en sprak namens de Tsjechische 

regeering leedwezen uit over bet inci- 

dent te Klavno. 

Hj verzekerde Frank, dat de Tsje- 

chische autoriteiten alles zullen doen 

wat io hun macht is om den moorde- 

naar of de moordenaars van Kniest 

te arresteeren. 

Geen verscherpte maatregelen. 

Praag, 10 Juoi (Reuter). De Duit 

sche autoriteiten hebben besloten zich 

van verdere maatregelen tegea Klavno 

te onthouden. 

Een communigu& dat door Reichs- 
protektor Voa Neurath werd uitge- 

geveo, verklaart dat het resultaat van 

het onderzoek naar de houding van 

de Tsjechische bevolking en de maat- 

regelen, die de Tsjechische regeering 

van bet Protectoraat heeft 
den Duitschen Reichsprotektor in staat 

stellen de huidige buitengewone maat- 

regelen niet te verscherpen, zooals 

werd overwogen. 

De berichten, die ia het buitenland 

de ronde doen arrestaties op 

groote schaal, waarbij honderden per- 

sonen betrokken zouden zijn, wordeo 

onjuist genoemd. 

genomen, 

Over 

Gevecht in Bohemen. 
Praag, 10 Juoi (Aneta - Reuter) 

Tijdens een gevecbt tusschen Tsje- 

chische en Duitsche politie te Nachod 

(in Noord Bohemen) werd een Tsje- 

chisch politiebeambte gedood. 

Het gevecht te Nachod. 

Praag, 10 Juoi (Reuter). Naar reeds 

gemeld werd te Nachod in Noord- 

Bohemen tijdeos een gevecbt tusschen 

Tsjecbiscbe eo Duitsche politiebeamb- 

ten een Tsjechiscbe politicbeambte 

gedood. 

Een communigu€ verklaart, dat een 
onderzoek, dat door de Duitsche en 

Tsjechische autoriteiteta gezameoliik 
werd ingesteld, uitwees, dat het inci- 
dent een gevolg is van een reeks be- 

treurenswaardige incidenten. 

De Reichsprotektor gelastte, dat het 

onderzoek inzake het incideot te Nac- 
hod met de uiterste gestrengheid zal 

worden ingesteld. Alle bij het gevecht 

betrokken personeo bevinden zich is 

arrest. 

Hitler te Weenen. 
Weenen, 10 Juni (Aneta-Reuter), 

Hitler is hier onverwachts. uit 'Mio- 
chen gearriveerd. 

» Teen Hitjer 7 dezer. Berlija .vasliet, 
verkizarde hij naar Berchtesgaden 'te 

.gnan voee-een korte vacantis. 

Later: Hitler is te 'Weenen gear- 

riveagd woot het brengen van cen 

bezoek aan de opera en om deel te 

nemen aan de feestelijkheden ter ge- 

legenheid van den 75sten jaardag vao 

Steauss. 

Palestina. 

DE NIEUWE POLITIEK. 

Eerste stappen ter ver- 

wezenlijking. 

Jeruzalem, 10 Juni (Reuter). 

Officieel werd bekendgemaakt, dat 

thans stappen wordea genomen om 

die deelen van de nieuwe Britsche po- 

litiek'ten aanzien van Palestina door 

te voeren, die onmiddellijik kunnen 

worden toegepast. 

De Hooge Commissaris werd o.a. bij 

koninklijk besluit gemachtigd de over- 

dracht van land tusschen Arabieren 

een Joden te verbieden of te regelen. 
Bioneokort zullen gedetailleerde voor- 

schbriften voor zulke overdrachten wor- 

den bekendgemaakt. Deze voorschriften 

zullen worden ingevoerd met terug- 

werkende kracbt tot 17 Mei j. |. 

Aanslag op burgemeester. 
Jeruzalem, 11 Juni (Aneta Rtr.) 

Door een schot werd een aanslag 
gepleegd op bet leven vanden burge- 

meester van Jaffa, die echter niet werd 

getroffen. 
Ziin lijfwacbt beantwoordde het 

vuur, waarbij een van de aanvallers 

werd gedood. 

Bom in zijn handen ontploft. 

Jeruzalem, 11 Juoi (Aneta Reuter). 

Een Britsche politie-ambtenaar, die 

het puin van bet postkantoor, dat 

gisteren werd verwoest ten gevolge 

van een ontploffing, deed opruimen, 

werd op slag gedood, toen een bow, 

welke bij onderzocht, ontplofte. 

Acbt postambtenaren werden licbt 

gewond. 

DE TERREUR LAAIT OP. 
Bommen in een postkantoor. 

Jeruzalem, 10 Juni (Aneta -Reuter). 
Twee bommen zija ontploft in de 
groote zaal van het postkantoor alhier. 

Acht personen, inclusief drie Britsche 

politiebeambten, werden gewond. Het 

iowendige van het gebouw werd ver- 

nield, 

a
r
 

Brazilit. 
RELATIES MET DUITSCHLAND. 

Herstel diplomatieke 
betrekkingen. 

Londen, 1 Juoi (Havas). Volgens 
den Berlijnschen correspondent van de 

Times” hebben de Duitsche en Bra- 

ziliaaosche regeeringen overeenstem- 

ming bereikt ten aanzien van het her- 

stel der normale diplomatieke betrek- 

kingen tusschen beide landen. Binnen- 

koct zullen ambassadeurs te Berlijn 

en Rio de Janeiro worden benoemd. 

Men zal zich herioneren, dat Bra- 

zili& Duitschland in October 1938 ver- 
zocht zijn ambassadeur te Rio de Ja- 

neiro terug te roepen en Duitschland 

beschuldigde van politieke iotrigues en 

van het steunen van de ,Integralis- 

  

tische”” beweging tegen president 

Vargas. 

De Duitsche regeering verlangde 

daarop op haar beurt de terugroeping 

van den Braziliaaoschen ambassadeur 

te Berlijn. 

China. 

DE JAPANSCHE OPERATIES. 

Zuiveringsactie in Zuid- 

Shantung. 
Tokio, Il Juni (Aneta Transoc.). 

De Japaoners beweren, dat met de 
bezetting van Isbui en Chuhsien de 

op 3 Juni aangevangen operaties, ter 
zuivering van Zuid-Shantung van de 
'Chineesche geregeldea en ongeregel- 

den bijoa voltooid zjo. Veijwel alle 
centra, waar tegenstand van de Chi- 
neezen werd ondetvonden, zija. gesii- 
mineerd. 

De districten rondom Ishui, Chuh- 
sien en Mengyin zija van de- Cbinee-   zen gezuiverd.   

Chineezen rersiagen. “' 
“Shanghai, 11 Jani (Aneta “Trsoc.): 

De Japanners-beweren, dat de opera- 
ties tegen de Chineesche geregelden 

ea ongeregelden in Zuid- ea West- 
Shansi, Zaterdag succesvol werdea 
be&indigd met de bezetting van de 

centra, waaria de Chineezen tegenstand 

boden, 

In West-Shansi werd het Chineesche 
hoofdkwartier te Pinglu ingenomen, 

nadat de Japanners de Chineesche 

troepenmacht, ter sterkte van ca, 30.000 

man in ceo geregelden veldslag had- 

den verslagen. 

De gebruikelijke tactiek volgend, 

trachtten de Chineezen niet stand te 

houden, toen de vijand sterker bleek, 

doch 15.000 man trokken terug, voor- 

dat de slag het beslissend stadium be- 

reikte. : 

Gemeld wordt, dat de Chineezen 

niettemin 2300 man verlozen. 

Hoe groot de Japansche verliezen 

zijo, werd piet opgegeven. 

In Zuid-Shensi zetten de Japanners 

de zuiveringsoperaties in het Liuliochio- 

district voort, vanwaar het grootste 

deel van de Chineesche troepen echter 

reeds naar het Noorden is terugge- 

trokken. 

Hevige gevechten. 

Chungking, Jl Juni (Aveta Reuter) 

Zeer hevige gevechten badden in West- 

Shansi plaats, waar de Japaoners de 

groote operaties inzetten met de ver- 

overing van een belangrijke doorwaad- 

bare plaats van de Gele Rivier. bij 

Chungtu, blijkbaar methet voornemen 

de Gele Rivier over te steken voor 

cen aauval in de ricbting van de 

hoofdstad van Shensi, Siao. 

Welingelichte Chineesche militairen 

betwijfelen hetechter, of de Japanners 

de groote operaties in Shensi zullen 

beginnen. 

Isoleering in Tientsin. 
Tokio, 11 Juoi (Aneta-Reuter). De 

eerste maatregelen ter isoleering van 

Britsche eu Fransche concessies te 

Tientsin werden bekend gemaakt, 

D omei meldt, dat de brancbes van 
de Yokohama Special Bank en van de 

Chinese Federal Reserve Bank werden 

overgebracht naar de Japansche con- 

cessie. 

De douane besloot tot een soort- 

gelijke verplaatsing, terwijl 42 Ja- 

pansche inwoners van de Britsche en 

59 Japaosch e inwoners van de Fran- 

sche concessies reeds gereed staan om 

hun zaken over te brengen.   

8 Evacuatie. 2 
Tientata, 11 Juni (Aneta Reuter). De 

buitengewone vergadering van de plaat- 
selijke China Association besloot bet 

Foreign Office dringend te seinen, dat 

de groote omvang van de uitstrooming 

van Tientain een verdere beschouwiig 

van de kwestie wettigt. 

Alle Japansche zaken werden in 

feite geheel uit de Britsche concessie 

getvacueerd. 

Luit. Cooper vrij. 
Tokto, 10 Juni (Aneta-Reuter). Vol- 

gens een Japansch bericht uit Kalgan 

is luitenant Cooper op eerewoord vrij- 

gelaten en naar Peiping teruggekeerd. 

Overste Spear wordt nog steeds ge- 

'vangen gehouden, 

Polen. 

KRACHTIG ANTWOORD AAN 
DANZIG. 

»Gij hebt niets met Poolsche 

douane te maken”. 

Danzig, 10 Juoi (Transocean). 

Het Poolsche antwoord op de nota 

van de Danzigsche regeering, waario 

een beperking wordt verzocht van de 

Poolsche douane-organisatie in de 

Vrijst-d tot redelijke afmetingen, als- 

mede een beperking van de activiteit 

der Poolsche ambtenaren tot de werk- 

zaambeden, die door middel van een 
Overeenkomst zouden wordev vastge- 

legd, werd heden door den Poolschen 

diplomatieken vertegenwoordiger aan 

de Danzigsche regeering overhandigd. 
Ia dit antwoord wordt verklaard, 

dat de regeering van Danzig niet het 

recht heeft zich te mengen in de dowane- 

aangelegenheden en dat, wanneer de 

Sevaat z0u trachten de activiteit der 

Poolsche douane-ambtesaren te be- 

perken of, zooals gedreigd was, over 
zou gaan tot het aanstellen van Dan- 

zigsche douane-ambtenaren, de Poolsche 

regeering deze maatregelen za! beant- 

woorden met de uitbreiding van het 

aantal Poolsche douane - ambtenaren 
terwijl zij economische represaille- 

maatregelen tegen de Vrijstad zal nemen 
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