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STADSNIEUWS 
  

  

Besmettelijke ziekten. 

Het wekelijkschrapport van dz Res. 

Arts alhier luidt, dat in de res. Kediri 

in totaal 5 gevallen typhus-abdomiva- 

lis ziju geconstateerd en wel in 'Kediri 

lin Ngandjoek 2, in Paree 1 en in 

Blitar 1. 
Verder wordt uit Blitar nog een 

geval bacillaire dysenterie gemeld. 

Taptoe. 

Gisteravond werd door de militairen 
cen muziekuitvoering gehouden in bet 

stadapark. Om acbt uur. n.m. werd 

een rondgang door de stad gemaakt. 

Bridge-drive I. E. V. 

Hedenavpnd om 7.15 uur ».m. zal 

in het IE. V.-Clubhuis aan de Baloe- 

wertistraat een bridge-drive met vasten 

partner gehouden wordeo. Leider is de 

Heer C. Smith. 

Mutatie. 

Benoemd tot Adjunct-Djaksa bij den 

Landraad te Toeloengagoeng Raden 

Soegondo Hadikoesoemo, thans Aib fd. 

Mantri-politie in de residentie Bodjo- 
negoro. 7 

3 Chineesche ingezetenen 

naar China. 

We vernemen, dat 3ingezetenen van 

Kediri met name de heeren: Jap Loe 

Kie, Oei Khik Singen Tan Tiog Hong 

naar China zullen gaan, $m hun va- 

derland te dienen. 

De eerste en de laatste zullen trach- 

ten alsambulance-auto berijder te die- 

nen, terwijl de 2de de militaire school 

zal bezoeken en daarna als soldaat dienst 

zal doen. 
De overtocbt naar China wordt vog 

door de Hger Djie Ting Hian geregeld. 

- Rijstpellerij-bond 

Een dezer dagen is bp initiatief van 

den heer Bwa Ring Hwie een rijstpel- 

lerij-bond opgericht, waarbij zich 4 

rijstpellerij—eigenaars hebben aange- 

sloten. 
Het bestuur wordt gevormd door de 

heeren P, W. Best als adviseur, Bwa 

Ping Hwie als voorzitter, Tan Ping 

Djwan als secr. penningmeester, en 

Kho King Siok ea Liem Siang Gwan 

als commissarisseo. 

Ini. Politiebond Kediri. 

De Inl, Politiebond Kediri afd, veld- 

politie heeft op 10—11 Juni een leden- 

vergadering gehouden. 

De I.P.B. heeft besioten, zich te laten 

inscbrijven bij de Alg. Ned. Ind. Po- 

litiebond in Nederland. 
Het aanstaand congres van 1940 

zal te Solo plaats hebben. 

Een noodlottig ongeluk. 

Plendik, een werker van de Mex- 
olie heeft een dezer dagen bij het 

voortduwen van een lorie, beladen 

met zakken boengkil, een ongeluk ge- 

kregen, waarbij :hij het leven verloor. 

Een van de zakkea is nll. op hem 

gevallen. Direct werd hij naar het 

hospitaal getransporteerd.   

Pasar malem C.P.M.A. 

De heer Djie Ting Hias leidde de 

bijeenkomst van de leden van de 

C.P.M.A., die zooals reeds eerder ge- 

meld, op 12 dezer plaats had. 

Er is besloten, om de pasar malem 

van 26 Aug. t/m 10 Sept. te bouden. 

De netto opbrengst zal 400/9 

ten goede komen aan Inb. instellingen 

en voor 600/, aan Chincesche. 

voor 

Ledenvergadering P.G.I. 

We vernemen, dat de P. G. I. afd. 

Kediri op Maandagmorgen om 9 uur 
een ledenvergadering zal houden in 

het B,P.K. gebouw. 

De agenda luidt : 

1. Notulen vorige vergadering 

2. Bespreking schbrijven van V. B. 

3, Brocbure P.G.I. Paree 

4. Bestuursmededeelingen 

5. Rondvraag. 

Lezing over de wajang. 

Op Zaterdagavond 24 dezer zal bij 

de wedoro alhier den Heer: 

Doetodilogo van Solo een lezing wor- 

den gehouden over ,,wajang" 

Brutale diefstal. 

Eevige dagen geleden werd op 

Ngadisimo een brutale diefstal gepleegd. 

Om half twaalf werd de dader ont- 

dekt, doordat de kippen begonnen te 

kakelen, doch men kon hem niet vat- 

ten, 
Nadat de was 

durfde de dief toch nog te komen, en 

Gelukkig kon bij 

geen goederen van groote waarde 

stelen, alleen een paar kopjes, glazen en 

borden. 

dcor 

rust weergekeerd, 

ditmaal met succes. 

Sport. 
Gisterenmiddag kwam K. V. U. uit 

tegen de militaireo. De Malangers ble- 

ken niet die van toen te zijn en ston- 

den ver beneden hun voorgangers. 

Ia de plaats van Bverhard stond bij 

de K. V.U Bakri. en ook voor de 
rechtsbuiten stond geen Roeslan, ove- 

rigens behield K. V. U. de gewone 
opstelling. 

Reeds voor de pauze wist Kediri 

met 2— 0 de leiding te nemen, en 

daarna kwamen nog 6 doelpunten bij. 

Morgenmiddag komt bet Madioen- 

bondselftal tegen het Kediribondselftal 

uit, op het Koewakveld. Reeds lang is 

in Kediri geen goede wedstrijd mezr 
gespeeld zoodat het voetbalenthousias- 

me opmerkelijk begint te dalen. 

VRIJDAG 16 JUNI 

We hope, dat door de a.s. match 
het weer begiut op te leven, 

Staanplaatsen f 0,12 

Tribune 0,30 

RICHE THEATER 

Offreert voor Donderdag 15 

t/m Zaterdag 17 Juni 1939 

Paramount's grandiose amusementsfilm 

»SAY IT IN FRENCH“ 

(Meisje voor Dag en Nacht) 

met de Charmante O ympe Braduaen 

Ray Milland in de hoofdroilen. 

Ben frissche, 

vermakelijke film met een tintje on- 

schoone en uiterst 

deugendheid, waardoor bijzonder ca- 

chet verkregen wordt. U zult U als 

bet ware verjongd gevoelen na bet 

zien van deze bijzondere film, welke 

vol is van romantiek, actie en klucht ! 

Het verbaal 
brengt cen afwisseling van liefelijkheid 

en bevat volop geestisheder, die U 

zullen doen schateren.... 

MAXIM THEATER, 

Offreert met trots Vrijdag 16 t/m 

Zordag 18 Juni '39 
Gong grootsche en machtige 

filmschlager. 

»PRISONS DE FEMMES" 

(Vrouwengevangenissen) 

van deze mooie film 

met de nienwste Fransche ontdekking, 

de lieftallige Viviace Romarce—Renee 

Saiot-Cyr—Jean Worms e.a. sterren. 

Prisons de Femmes” heeftin Europa 

bet succes vao De Bewaarschool” ver 

overtroffen | 

Dat was te voorzien, want Vrou- 

wengevanzenissen is een der grootste 

dramatische meesterweken der Fransche 

Filmkuost. 

Zelden zal een film het publiek z00 

gegrepen hebben als deze!! 

»Vrouwengevangenissen” is een ten- 

denz-stuk, maar d:n 66a van bet goede 

soort, men bemerkt hier dat Francis 

Carco zija onderwerp volkomen be- 

heerschte, een feit trouwens, dat niet 

te verwonderen is van dezen man die 

z00 veel heeft gedaan in den strijd voor 

verbetering van toestanden in de ge- 

vangenissen. 

Het spel in deze film van de ver- 

schillende artisten is geweldig, bewon- 

derenswaardig. 

Dit behoort tot bet beste, wat men 

in Fransche films hseft mogen opmer-   
| kea en dat zegt niet weinig. 

  

Melkonderzoek. 
        

  
    

  
  

  

siaran utin Samenstelling Hoedavigheid Toestand van 

Volgorde alphabetisch. van de melk. | van de melk. | het bedrijf 

Meyr. Bosveld, Mritjan. Goed Goed Voldoende 

Cordier de Croust, Ngandjoek. Goed Goed Goed. 

Gaillard Semampir Kediri. Zeer Goed Goed. Goed. 

Hwan Gwan Kiet Paree. Goed Goed Voldoende 

Hotel Paree Paree. Voldoende Voldoende Voldoende 

Nio Tiauw Hie Paree, Goed Voldoende Voldoende 

Mevr. Schrauwen Madjenang Kd Goed Goed Voldoe nde 

Vrouwe Tini Kandat, Goed Voldoende Voldoerde 

Tjioe San Bo Dandangan Kediri. Goed Goed Voldoende       
  

  

1939 

VOLTA-THEATER. 

Offreert voor Zaterdag, Zondag en 

Maandag, 17-18-19 Juni 1939 

20th Century-Fox dolamusante 

productie : 

»YLL GIVE A MILLION.“ (DE 

MILLIONNAIR IN LOMPEN.) 
Met in de hoofdrol 

karakteracteur : 

bijgestaan door een cast van eerste- 

klinkende 

den grooten 

Warner Baxter, eo 

rangs acteurs en actrices, 

namen. 
Een rolprent die een roffelvuur van 

dolle grappen op het publiek richt . . 

Vol aanstekelijke humor, dolgeestige 

situaties en de meest lachwekkeodste 

scenes. 
Het verhaal van een millionnair 

die zich nizttegenstaande 

“bekocbt" voelt ... 

al zijn geld 

Politie nieuws. 

Tegen M., wonende te Pandejan werd 

p.v. opgemaakt terzake lichte mishan- 

delirg van B.. wonerde te Kaliombo. 

T.B.W., wonende te Djamsareo doet 
aangifte terzake diefstal van een stuk 

hout &- 2 meter lang ter waarde van 

f 0.15. 

Door de Politie werd een rijwiel 

merk ,Gazelle” Fabr. no. 502409 be- 

doeld bij opsporings'ijst van den Hoofd- 
commissaris van Po'itie te Soerabaja 
ddo. 30 April 1939 No. 11/R.G. van 
S.S. T., wonende aan de Klentengstr. 

(Kediri) in beslag genomen. 

O.B. H., wonende aan de Klenteng- 
straat doet aangifte terzake verduiste-   

22e Jaargang 

ring van een jas en een klamboe ter 

gezamenlijke waarde van f 4.50, ge- 

pleegd door R., wonende te Potjavan. 

B. W., wonende te Ngadisimo werd 
door een rijwiel bestuurd door K., 

aangereden en licht verwond. Zij werd 

ter geneeskundige behandeling vaar het 

ziekenhuis Gambirap getraosporteerd. 

Jen S., beiden wonende te Ringin- 

anom doen aangifte terzake diefstal van 
lijfsgoederen ter waarde van f 5.62. 

Door de Politie werd aangehouden 

de persoven van M. en K., beidenzon- 

der vaste verdacht van 

diefstal van een stuk ijzer ter nadeele 

van dz S. S. te Kediri. 

woonplaats, 

loon2-str 

ke diefstal van een 

T.S.B., wonende aan de 
doet aangifte te 

rijwiel ter waarde van f 20.— 

  

T., wonende te Ngadisimo doet aan- 
gifte terzake diefstal middels braak 

thee-servies ter waarde van f 1.7 

K. te Tirto Ozdan doet 

aangifte terzake diefstal 

ter waarde van f 2. 

  

  

   

wonen 

    van ljfsgoeden 

  

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 

Drukkerii 

NEW! 
Philips 

Arcadia, 

Astoria, 

Trocadero 

Riche, 
voor 

220 Volt Gelijkstroom 
Vraagt gratis demonstratie of 

prospecten 

bii 

»LYRA" 
RADIO 

GOLDBERG 

Tel. 

Kediri 
70. 

  

VENDU- & COMMISSIEKAN1OOR V/H BRANTAS. 
J.G.W. DEKKERS 

    

KEDIRI — Telefoon 250. 

  

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

Commissie vendutie binnenkort op nader vast te steilen datum. 
I Semampir, Kediri van meubilair, (w. o. Piano ea Radio), 

Gelegenheid tot bijbrengen van goederen. 
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met de Charmante 

kregen wordt. 
lacben als nimmer tevoren! 

»Say it ia Frencb” zij is magnifigue — pikant — joyeuse — jolie ! 

Een frissche en uiterst vermakelijke film me 

Een vroolijke Comedie met veel afwisseling,... 

Mi In sie aa 
RICHE THEATER — 

Nog Heden en Morgen 

  

  

b : : €: 

Paramount grandiose Amusementsfilm .SayY it in French 

OLYMPE BRADNA en de populaire RAY MILLAND in de hoofdrollen. 
teen tintje ondeugendheid, waardoor bijzonder cachet ver- 

romantiek ,.. actie.. geestigheden... UI zult 

En film die niet teleurstelt ! 

ATTENTIE! Zaterdagmiddag 4.30u EXTRA VOORSTELLING 
Zondag 18 en Maandag 19 Juni '39 

Ben uitg?zochte film, geschikt voor eik publiek. 

Volgende Week : se DRAME 

  

E SHANGHAI" 
  

MAXIM THEATER 

  

  
  
  

Gong grootsche en machtige filmschlager 

Een film die het succes van » 

z00 gegrepen hebben als deze! H 
Reserveer 

Ba 0 EXTRA VOORSTELLINGEN 
Zondagmiddag 430u.( 

Tana an dag 19 en Dinsdag 20 Juni 

Attentie ! 

Heden t/m Zondagavond 

de 
Dsci 

Uuiversal groot Dubbel programma 
8 66 

as HOOFDEILM draait: Singing Ouftlaw“ ...o2 paxer 
Een uitstckende Western met 

als BIJFILM gaat vooraf : 

J—. 

2 
.Prisons 

met de nieuwste en liefrallige Fra 

| boek vas FRANCIS CARCO' 

Boeiend — Spanverd tot de laatst» meter. 

sensatievoile momeoten. 

Dertien weduwen van 

Philadelphia. 

    

De Borgia's der achterbuurten. 

  

  

  

Grootste Amerikaansche misdaad sedert jaren. 

    

De misdaad van de dertien wedu- 

wen van Philadelphia stelt onzen 

moord van Raamsdonk in de schaduw. 

U kent— want alle kranteo van de 

wereld hebben de ijselijke historie ia 

groote lijaen meegedeeld — deze ge- 

schiedenis, Dertien vrouwen hebben 

hun echtgenooten vergiftigd of op 

andere wijze vermoord, om de levens- 

verzekeringspzrnirgen te bemachtigen. 

Alle vitingeo van den menscbelijken 

geest zija in zekeren zin merkwaardig. 

Ook die van den misdadigeo geest. 

Daarom wordt hier een Amerikaansche 

brief gewijd aan een der misdadigste 

Uitingen van den menschelijken geest, 

Een duister meubelmakertje, dat zich 

George Meyzrs pleegt te noemen, 

maar dat een anderen naam schijat 

te hebben, bad 25 dollar noodig om 

een reinigingsmiddel ia den handel te 

brengen, dat bij had uitgevonden. Hij 

had zijn uitvinding gedaar, terwiji bij 

voor een overtreding, welke niet veel 

om bet lijf had, in hechtenis zat. 

Ben medegevangene, aan wien hij 

zijn geheim toevertrouwde, raadde hem 

aan zich te wenden tot Herman Pe- 

irillo, cen spaghetti- verkooper, , want 

die zat dik in de duiteo.” 

Zoodra Meyers uit het gevang kwam 

—in Juni 1938 — ging hij vaar Pe- 

die de criminologie in haar toch reeds | ( ijlo. Meyers zeide, dat hij een vriend 

goed voorziene annalen heeft mogen 

bijscbrijvar. Ge zult zeker wel willen 

beorijper, aldus werd uit New York 
aan het ,,Vaderland” geshreven, dat 

Amerika vol is van deze verschrikke- 

lijke bistorie. 

Het tableau de la troupe bestaat uit 

vijf-en-twintig misdadigers. De dertien 

vrouwen en twaalf mannen. Carira 

Favato de hoofdrolspeelster, vermoord- 

de haar man, baar stiefzoon en een 

Rose Carioa schijot drie 

gedood te hebben, de 
buurmao. 

ecbtgenooten 

overige elf hebben ieder 6&n menschen- 

leven uitgebluscbt. Aldus : 

moorden.— De twaalf mannen hebben 
allen het hunne bijgedrageo. Hun leider 

was Herman Petrillo. Hij heeft nog 

mededaderschap aao vier and-re dan 

deze zeventien moorden op zjja ge- 

zeventien 

weten. En eenandere ,,merkwaardige” 
rol in deze gruwelgeschiedenis wordt 

vervuld door doctor Horace D. Peil- 

man, een v66r de onthulling van dit 

drama acht- en eerbaar medicus. Hij 

bereidde en verschafte het vergift. 

Ik ga nu ecnige, vrij willekeurige, 

grepen uit deze zwarte geschiedenis 

  

   

  

doen: 

Da vreemdste geschiedenis van mis- 

dadigheid uit de laatste 

is op de meest onfantastische wijze 

halve eeuw 

was van dien medegevangene : Domi- 

nick Policiano. 

Zso, je kent Nic, h:? Wat kan ik 

voor je doen? zei Petrillo, 

Meyers vertelde hem van zija vio- 

ding en de 25 dollar, die bij daarvoor 

noodig had. 
Je zegt, dat je 25 dollar noodig 

hebt, lachte Petrillo met een medelij- 

dend lachje. Dat is een zielig beetje. 

Wat z0u je ervan zeggen als ik je 

500 dollar gaf? 

Meyers was met stombeid geslagen 

door dit vorstelijke aanbod. Petrilio 

zweeg, en liet zijn aaobod even door- 

werken. Tozn zei bij langzaam: ,lk 

heb eea werkje op te kuappen.” Me- 

yers vertrouwde ket zaakje niet erg, 

mzar hij wilde er het zijne van heb- 

ben. 
»Alles" wat Meyers te doeo zou 

hebben, was een werkloozen metse- 

laar, Ferdinand Alfonsi uit den weg 

te ruimen. Petrillo vertelde dat A fonsi 

slecht voor zija vrouw was en dat hij 
haar sioeg en trapte. Op verzoek van 

die vrouw moest dit gebeuren. Zij wist 

er alles van, en op den avond van 

den moord z0uze met haar beide kin- 

deren naar de bioscoop gaan. Meyers 

zou als loodgieter het huis bionengaan, 
guasi om cea berstelling te verrichteo,   aan bet rollen. gebracht. en bij zou Alfonsi met een looden pijp 

De Bewaarschool” ver overtroffen beeft! 
et spel van de verschillende artisten is geweldig, bewonderenswaardig, 

t Uw avond voor deze meestelijke productie ! 

  

Ga 

Femmes” w.cocoooangeois). 
he actrice VIVIANE ROMANCE. Verflmd paar het opzienbareode 

Zelden zal een film het publiek 

Last of the Mohicans ....: 
Mist dez2 films niet ! 

doodslaan en hem dan onder aan de 
trap leggen om het te doen voorko- 

men of er een ongeluk was gebeurd. 
Maar Meyers girg naar een meneer 

van de recherche en vertelde hem de 

gescbiedenis. Z66 begon de ontdekking 
van &€a van de grootste misdaden, 

die Amerika ooit gekend heeft Maar 

het heeft een vol! jaar geduurd v66r 
de politie voldoende materiaal in hao- 

den had. Al dien tijd heeft Meyers, 
als politiespion gefungeerd, terwijl 
Petrillo dacbt dat bij een medeplichti- 
ge was. Hij bemerkte, dat Petrillo ee 
merkwaardigen inviced op vrouwen 

bad. Hij deed voorspellingen, las de 
toekomst uit kristal en de lijnen van 

de hand en vertelde, dat hij spiritis- 

tische en hyprotische gaveo bezat. In 

het bijgeloovige milieu van eenvoudi- 

ge Italiaansche landverhuizers eo hun 

vrouwen bad hij zoodoende grooten 

invloed. £ 

Met deze twaalf weduwen en hun 
mannelijke medeplicbtigen en mede- 

plegers, allen bereids achter stevige 

tralies opgesloten, schijat deze zaak 

nog niet afgeloopen te ziju, De poli- 

tiemenschen, die de geschiedenis onder- 

z0eken en uitpluizen, zouden er zeker 
Diet verbaasd over zijn, wanneer ten 

slotte het aantal verdachten verdub- 

beld zou blijken te zijo. De zaak heeft 

nict alleen speurders in vele Ameri- 

kaansche steden aan den arbeid gezet, 

doch zij heeft alreeds een internatio- 

oaal aspect gekregep, In Mexico, Cuba 

en eenige Latijosch - Amerikaanscbe 
staten is het onderzoek naar vertak- 
kivgen nog in vollen gang. De leider 
van den detectivedienst, William Con- 
nelly, heeft reeds opgemerkt: ,,De 

eene zaak heeft zija wortels en ver- 
takkingen in de andere en we ver- 

wachteo nog allerlei onthullingen van 

meoschen, die uit angst voor allerlei 

bedreigingen tot nu toe bun mond 

hebben gehouden", 
Zeker is het, dat er bier ,,leidende 

geesten” aan het werk geweest zijo, 

die door allerlei trucs invloed hadden 

op domme, bijgeloovige en sterk emo- 

tioneele menschen : Joseph, de schoen- 
maker, Antonio, de laotarenopsteker : 

Rafael, de kreupele boodschappeojon- 
geo: Philip, het bakkersknechtje : Gui- 

seppe, 't arme metselaartje,... het zijn 

allemaal kleine, schamele figureo uit 

een monsterijjke Drie-Stuiversopera. Ze 
hebben allemaal het €€a of ander met 
de ,Zaak der Dertien Weduwen” te 
maken. Het zijn allemaal meoschen 

van den zeifkant, ,vergeten" mannen 
en vrouwen in een groote metropolis. 

Allemaal immigranten uit Italis. De 
meesten van hen kunnen geen woord 

Engelsch lezen scbrijven of spreken,   

Het leven is hard en de Dood kan 
— dit bleek gedurende de rechtszit- 

lingen, waar eenige der weduwen be- 
reids aan den tand zija gevoeld — 

n6g harder zija. Het kan goed zija 

kennis te nemen van een zaak als deze, 

die als criminologisch feit haar betee- 
kenis heeft. Maar ik zal niet alle d€- 
tails voor u ontvouwen. Men behoeft 
zulk een verschrikkelijke serie van 

misdaden niet te ontloopen, doch aan 
den anderen kaot mag deze kennisne- 
miog niet tot ongezonde nieuwsgierig- 
heid leiden. 

Esn enkele ,,moot” van het recbter- 

lijk ooderzoek moge hier gereprodu- 

ceerd worden. 

Vrouw Di Martino komt voor haar 
rechter, Zij wordt verdacht van moord 

op haar man Giuseppe, die een te- 

werkgestelde werklooze was. 
'Zij begon, door middel van een tolk 

te vertelleo, dat Giuseppe, op 1 Fe- 

bruari 1937 zeide, dat bij kou bad 

gevat en paar bed was gegaan. Zij 

zelve was ook ziek en niet in staat 

baar man te verzorgeo, noch om eten 

te koken voor hun drie kindereo. Het 

was vrouw Favato, de buurvrouw, die 

te hulp kwam. Zij was erg aardig, 

kookte voor de heele familie en hield 

bet huis schoon. 

— Hoe lang was dit voor uw maa 

stierf? vroeg de substituut - officier vaa 

Justitie McDevitt. 

— Drie dagen. 

— Had ueen levensverzekering van 

uw man? 

— Ja, drie. 

— Noor hoeveel? 
— Zoowat 2200 dollar. 

McDevitt produceerde een vierde 

polis, die aantoonde, dat een chegue 

voor 1979 dollar verzilverd was voor 

»mevrouw Susie Di Martico”. 

— Hebt u dit geld ooit ontvangen? 

— Nee. 
— Hoe komt uw handteekening dan 

op die chegue? 
— NVrouw Favato beeft 'm mij ge- 

geven. Ik kan geen Engelsch lezen. 
Ze zei, dat het een bijdrage voor de 
begrafenis was en dat ik 't op den 
achterkant moest teekeneo. Dat isalles 
wat ik ervan weet. 

McDevitt vroeg haar, of zij tegen 
haar man gesproken had over naar 
cen ziekenhuis gaan. 

    

Ja, dat had ze gedaan en bij bad 

het goed gevonden o0k, maar vroww 
Favato bad gezegd, dat ze het maar 

niet moest doen, want zij zou het 

huishouden wel doen. 

— Ba uw man stierf den volgenden 
dag, nietwaar? 

— Ja... 

Er kwam nog een heele serie onoog- 

Ijke leugensjes en draaierijen. Eo de 

officier van Justitie bleef die in jjzige 
kalmte en rustige zakelijkheid ont- 

maskeren. De dikke, leelijke, onaan- 

zienlijke juffrouw Di Martino, Borgia 

van de achterbuurt, werder moe van. 

Totdat ze het ten langen leste,als een 

afgemat dier, maar opgaf en haar ad- 

vocaat wat in 't oor fluisterde, 

Toen stond de advocaat op en zei 

rustig: ,Mija cli#ote wenscht haar 

verklaringen te berroepen en een be- 

kentenis af te leggen", 
Juffrouw Di Martino bekende toen 

maar ineens alles. Alle drie moorden 
waarvan ze verdacht werd. 

Tenslorte hadden twee ,,argumen- 
ten” haar tot die bekentenis gebracbt. 

Het eerste argument ljkt verklaarbaar: 

scbrik voor den electrischen stoel. Het 
tweede is verklaarbaar, wanneer ge 

het milieu kent, waarin deze ijselijk- 

heden zijo afgespeeld: angst voor het 

nbooze oog”, Door haar bekentenis 

hoopt ze de wraak van het oog af te 

wenden en tenminste levensiang te 

krijgeo. 

Ba z00als dat meer gaat: terwijl de 

juffrouw aan bet bekennen was, steeg 

haar enthousiasme zienderoogen. Zij 

verheugde zich over haar eigen 'peer- 

ljkkeid". Niets was in staat haar 

woordenvloed te stoppen: De tolk werd 

amecbtig van het vertalen. De grif- 

fier van het voteeren. Mc Devitt liet 

haar maar rateleo en luisterde aan- 

dachtig. F 

Toen het dikke menscbje buiten 

adem was, wist de rechter al weer 

be€l wat meer: door haar onthullia- 

gen wareo vier nieuwe verdachten 

»geboren.” 

“ Zoo wordt dere zaak een vetvlek, 

die zich voortdurend uitbreidt. Tedere 
nieuwe bekentenis maakt ook weer 

| nieuwe verdachten ... 
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IN 

Hoofdstraat 4i 

“ Telefoon No. 60 

ERRES Wisselstroom 

en 

Rimboe Radio-toestellen. 

Crosley Shelvador-koelkast. 

P.H. Armaturen, 

Staande lamp.   
Zwaar Verchroomd. 
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»SCHRAUWEN“ 
WATES 

PERCEEL-PAKISSADJ 

  

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.   ma



POSTSPAARBANK- 
YENDU-ACCEPTEN 

Bisiayingag ren nga 

  

   
EF! FECTENBELEENINGEN, 
Dg da agontsebappon te Botaria (O," 
Seerabain,. Medan on , Makassar. 

  

. Ela voor &€a komen de weduwen 

van Philadelphia voor den. rechter. 

Etn voor &&n doenzij eerst haar leu- 
genverhalen en vallen, zij vervolgens 

door de mand. Het zija Yeen buiten- 
gewoon-griezelige dames, deze wedu- 
weo. Wanneer ge haarop straat zoudt 

Ontmoeten, zoudt ge haar, &a voor 

€@n, als eerbare arme moedertjes be- 

schouwen ! 
Dikke schommels 'en magere arme- 

ljke juffrouwen. 
Het lijdt geen twijfel, 'dat de man- 

nen, die er echter zateo, sluwe koapen 

van bet laagste allooi, in wezen de 

hoofdscbuldigen zijo. De koappe Don 

Juan Petrillo aas het hoofd. 

De ontrafeling van deze grootste 
veler misdaden is nog maar pas begon- 

men. Er kan nog heel wat uit voort- 
vloeien. De reporters en fotografen 

der schandaalbladen smullen: van de 

vette kluif. En het publiek ziet adem- 

loos toe, De eelectrische stoel wacht 
En ,time marcbes on,” de tijd schrijdt 

voort. Over een jaar zullen de twaalf 

weduwen alweer vergeten zijn. 

  

Edelsteenenen Paarlen 

Mooiste robijnen komen uit Burma 
  

  

Nabij het plaatsje Kimberley in Z'- | kostbare edelgesteente daarte vervan- 

Afrika wrden onlangs weer enkele di- 

amanten gevonden, naar aanlziding 

" waarvan hier een artikel van prof. dr. 

AA. Johnson over edelsteeven en paar- 
len volgt: 

Zooals bekend behooren edelsteenen 
tot de mineralen, en tot het z9. derde 

natuurrijk, hoewel dit met politiek 

niets heeft uit te staan. Van alle mao- 
nen der wetenschap is slechts de mi- 

neraloog in staat over echtheid of on- 

echtheid van edelsteenen te oordeelen 
Voorts zij opgemerkt, dat er in de 

practijk verschil wordt gemaakt tus- 

sghen edelsteenen en halfedelsteenen. 

Daar echter schoonbeid, zuiverheid en 
grootte de verkoopswaarde bepalen, is 

het niet uitgesloten, dat de prijs vao 

een halfedelsteen die van een echte te 

boven gaat. 
Een kwestie, die den leek zeer zal 

interesseeren is deze. Hoe is het met 
de sghoonbeid van een steen gesteld ? 

Vele mineralen komen den mensch z00 
fraai voor, dat hij besluit ze als sie- 

raad te benutten. Dat was al z00 bij 

de oude cultuurvolken, de Egyptenareo. 

Grieken en Romeinen, de Peruaansche 

lnca's en de Mexicaanscbe Azteken In 
Amerika en Egypte gebruikte men in- 

heemsche smaragden. In onze streken 

bediende men zich in voorhistorische 

tijden en in de nieuwe steenperiode 

van barnsteen, dat hoofdzakelijk bij de 

Oostzee wordt gevonden. Het is het 
fossiele hars van een uitgestorven 
boomsoort.e 

De aantrekkelijkheld dezer delfstof- 
fen ligt steeds in de algemeene opti- 

sche schoonbeid ervan, d.w.z. de vorm 
van een bepaald brok wordt steeds 

kunstmatig beinvloed. De natuurlijke 

gedaante wordt gewijzigd, d.w.z. de 

steen wordt geslepen. Ook is de op- 

perviakte van het sieraad gladder 

gemaakt bij de bewerking. Door dit 

polijsten wordt niet alleen de glans 

versterkt, maar ook de doorzichtigheid 

en de kleur, Dat is gemakkelijk te 

begrijpen vergelijk ruw geslepen of 

gettst glas met fija geslepen materiaal 

Het licht valt er lang zoo helder niet 

door. Neemt men gekleurd glas, dan 
zTiet men, dat eeh ruw of mat opper- 
vlak de kleur verardert. 

Door bet slijpen , krijgt men “de 
steenen niet alleen helder, maar ook 

kan men leelijke plekken er min of 

meer eenvoudig uitsoijden. De kleuren 

van de bekendste edelsteenen zijn de 

volgende : een aan duivenbloed berin- 

nerend rood met een inslag van troe- 

bel blauw (robijn), korenbloemblauw 
(saffier), grasgroen (smaragd). wijngeel 

(edeltopaas), honiggeel (idem), viool- 
tjes -kleur (ametbyst), marineblauw 
aguamarijn). 

De ongekleurde diamanten moeten 
het van het ,,leven” of ,vuur" hebben, 
De glans moet geperfectionneerd wor- 
den! Dat is vooral noodzakelijk bij 
de edel-opaal, die zoogevaamd ,iri- 
seert". Dat iriseeren wordt veroor- 
zaakt door een bepaalden vorm van 
slijpen voorts door het aanbrengen van 
faceten, meestal 56 of 57 in getal. 
Aldus geslepen diamanten noemt men 
briljanten. 

Daar diamant het hardste van alie 

mineralen is, en trouwens de hardste 
stof die men kent, is het zeer moeilijk 

het te vervormen. Om dit te kunnen, 

moet men ook weer een diamant ge- 
bruiken. De Nederlanders hebben dat 
alin de 15de ecuw optdekr. 

De mooiste robijuen komen uit Bur- 
ma in Achter-Indiz, de mooiste saffie- 
2 uit Kasjmir in noordelijk Voor- 
dis 

Hoe diamanten vervangen worden 

Toen de diamant voortdurend in 
prijs steeg heeft men, reeds v60r den 
wereldoorlog, geprobeerd een goed- 
kooper materiaal te bereiden om dit   

geo, waar bet ons niet te doen is om 
sieraad, maar om de groote hardheid 
en andere nuttige eigenschappen ervan, 
dus op het gebied, waar de diamant 
voor het snijden, boren of trekken ge- 
bezigd wordt. 

Als treks'een wordt de diamart ge- 
bruikt voor de dunne draden in de 
electrische lampen. In den steen is 
dan cen opening geboord, waardoor 
de metaaldraad getrokken wordt. Door 
den draad door steeds fijuere openic- 
gen te trekken, wordt hij langzamer- 
hand dunner. Behalve dat zij zeer 
hard moeten zija moeten treksteenen 
ook zeer hooge temperaturen kunven 
verdragen, daar het trekken meesial 
bij hooge temperatureo plaats vindt, 
Eerst heeft men gedacht langs kuost- 
matigen weg diamant te vervaardigen. 
Dit gelukte wzl maar door de enorme 
koster, die bieraan verbonden waren, 
kon deze methode geen dienst doen. 
Toen tracbtte men stoffen te vervaar- 
digen, die in bardheid den diamant 
pabijkomen en ook dit lukte door ver- 
bindingen van carbied te vervaardigen, 
vooral stiicium-, boor-, molybdeen- en 
wo'framcarbied zijo bijzonder hard. 

Maar.men kon deze carbieden niet 
door persing of door bindmiddelen 
Onder aanwending van hooge tempe- 
raturen tot samenhangende lichamen 
vereenigen. Toen gelukte het tenslocte 
in eeo daartoe opbijzondere' wijze in- 
gerichte oven, wolframcarbied in groo- 
te hoeveelheden, zelfs wel eenige ki- 
logrammen, te smelten. Om biervan 
treksteenen te krijger, wordt persen 
Of gieten toegepast Aldus worden stee- 
nen vervaardigd met openiogen, die 
afwisselen van 1/10 millimeter tot 20 
miilimeter. Het boren behoeft later 

.broot 

SOCIETEIT 

   

  

Dansmuziek verzorgt 

Een bijzonder harde legeering is die, 
welke bestaat uit 55 deelen wolfram, 
35 deelen ijzer, 5 deelen titiaan, 2 
ceriumen 3 koolstof. Deze is z00 hard, 
dat bijv, corunder erdoor bekrast wordt. 

Een andere, zeer harde verbioding 
is het situndum, Dit is een amorphe 
(vormlooze), compacte modificatie van 
silicium carbied, dat bij een tempera- 
tuur tusschen de 1300 gr. Celsius en 
en 1800 gr. C, io een staalgrauwen 
vorm gewonnen wordt. 

Gekweekte parels. 

Zooals men artificiecle en natuurlijke 
steeren kent, bestaan er ook natuur- 
lijke en geweekte parels. De leek heeft 
zeker wel eeos van Japansche parels 
gehoord. Hj weet, dat ze ,ecbt" zijn, 
en datze niettemin veel minder kosten 
dan ,,gewone", Dat heeft een oorzaak 
en wel deze: De Japenners kweeken 
oesters en voorzien deze van een zeer 
kleia parelmoerkogeltje. 

De dieren reageeren op deze inenting 
door de vorming van een parel om 
het in hun schelp gedrongen voorwerp 
heen. Het resultaat is een ecbte parel 
met een valsche kern. Hoe langer deze 
gegroeid is, hoe grooter de waarde, 
maar die wordt natuurlijk nooit egui- 
valent aan die van een ,echte“ parel, 
die dezelfde afmetingen heeft.   niet meer plaats te vioden. 

f 
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BEN PRACTISCH, HANDIG EN KOSTBAAR 
WERK VOOR EEN LUTTEL BEDRAG! 

DE AUTOWEGEN - ATLAS 
van JAVA, M 

f 
in 5 kleurendruk 
op stevig ivoorcarton 

ADOERA en BALI 
2,75. 

met Cartonnen omslag «» lirnen rug 

op Schaal 1: 500.000 
in totaal 9 aansluitende kaarten compleet bijgewerkt, en 

waarin Opgenomen: 

alle berijdbare wegen 
Kilometerafstanden van plaats tot plaats 
Hoofd-Afstandstabel voor grootere afstanden 

Spoorwegen, Vliegve. 
Pasanggrahans en vele 

Verkrijgbaar bij de Ked, Snelpers. 

   

  

  

  

  

  

Bergen en plaatsen met hoogte-cijfers 
Iden, Ondernemings - fabrieken 

aanwijzingen voor toerisme. 

.O.S. Hit 
IN DE 

te KEDIRI 

op den 17” JUNI 1939 

o.a. zullen aanwezig zijn: 

Champagnebar, Biertent, Eet-en koffietent, enz. 

»sTHE ACCORDEON SWINGERS“ 

UIT MALANG. 

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

Aanvang 9 uurn.m. 

       
     
     
    

      

      

» BRANTAS“ 

door de prima band 

Kennisgeving 
Beleefde mededee- 

ling, dat toko MA- 

DIOEN op Zondag 

maar een halve dag 

  

geopend is. 

Beleefd aanbevelend. 

TOKO 

sMADIOEN” 
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 

»SO EN” 
Aloon - Aloonstraat Teif. 63 

KEDIRI.   
  

Av 

RESIDENTIE-APOTHEEK KEDIRI 
vh APOTHEEK LUMKEMAN Tel. 52, 

  

  

     

  

   Zeiss- 

De optische afdeeling staat onder vakkundige 

leiding en is voorzien van de modernste monturen. 

en Crookes 

:-  Brengt ook Uw BRILLENRECEPT naar de -: 

RESIDENTIE APOTHEEK 

glazen. 

    
  

BEREDIENST 

PROTESTANTSCHE KERK 
Predikbeurten over de maand 

Juni '39 
Ds. Schaefer, 

18 Juni 39 Paree 9 uur v.m, 

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

25 » '39 Blitar 9 uur v.m. 

T.-Agoeng — 5 uur n,m. 
2 Juli 1939 Kediri 9-—u. v.m. 

Djombang I.—u.n'm. 
Pn 

Maleische Kerkdienst 

H. B. Matulessy. 
18 Juni 1939 Ponorogo 8.—u vm. 

Madioen 10,—u. v.m, 
25 » » Trenggalek 8.30 u, v,m. 

T.-Agoeng 3.30 u. n. m. 
29,” Kediri 6.30 u. ».m. 

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

J. W. Rumbajan. 
mmm maan mean 

OOST - JAVAANSCHE KERK 

lederen Zondag 

dienst 9 u. v.m. 
Te Kediri 

Blitar, Toeloengagoeng, 

  

(Baloewer 

  

traat) 

Ngandjoek, Paree, 

  

  

ROCMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Zondag 

   

  

te Kediri le H. Mis 6 ur vm. 
2e H. Mis 7.30 v. m 
Lof 5.30 uur 0. m. 

te Ylitar le H. Mis 6 vm. 
2e H. Mis 7.30 v.m 
Lof 6 uur ». m. 

Bijeenkomst Kath dolkind. 5 u.o.m 
Onderricht Kath. J nen 6.30 w.o.m 

    

PETROMAX COMFOKEN 
Wij ontpakten zoojuist 

De Nieuwe 

Modeilen 1939 
en noodigen U uit tot een be- 

zichtiging dezer 

Shitterende en Practische 

Petromax Comioren. 
Verkrijgbaar bij : 

Toko Wed. 

fan Bing Wie 
Kientengstraat No. 90, 

No. 149, KEDIRI, Tel 

  

TENG HONG TILANG 
VENDUHOUDER 

  

NNAIR     

Venduriss : 

Dinsdag 4 en Woensdag 5 Juli 

1939, Liguidatie Vendutie van TOKO 
KANTO, Aloor Z2straat 4!, Kediri. 

  

Van een groote partij Kramerijen, 

  

kantoorbenoodig speelgoed, 

glaswerk, keukeng 

  

  

In voorraad — 
kinderboeken 

en 

Modebladen 

N.V. Ked. Snelpersdrukkerij 

Aloon-Aloonstraat Tel. No. 83.



Telegrammen overg. uit de Ind. Courant. 
  

DE BLOKKADE DER GONCES- 
SIES TE TIENTSIN 

  

Ernstige stagnatie in het verkeer.- Staat 
van beleg afgekondigd in de Hai-rivier. 
Ministersconferentie te Tokio besluit 

tot voortzetting van de anti- 
buitenlandsche politiek. 

  

AMERIKA'S STANDPUNT, 

Britsche concessie in het duister. 

Tientsin, 14 Juni (Aveta Reuter). 
Aan bet einde van den cersten dag 

van de blokkade bood dein het duis- 
ter gehulde Britsche concessie, waar 

de anders zoo drukke straten verlaten 

lagen, cen vreemd beeld. 

Slecbts de politie en de militaire 

schildwachten waren zichtbaar. 

Ofschoon eerder werd verklaard dat 

de concessie ruimschoots van levens- 

middelen is voorzieo, werd hedenavond 

gevreesd voor een tekort, daar den 

geheelen dag niets werd aangevoerd. 

Door de Japanners werd de invoer 

van levensmiddelen toegestaan doch 

geen Chinees zal het wagen deze te 

brengen, daar hij dan gevaar loopt 

anti- Japansch te worden gcacht. 

  

  

Straten gebarricadeerd. 

Peiping 14 Juni (Aveta Transoc.). 

De voornaamste straten van de con- 

cessies te Tientsio zijn gebarricadeerd 

met prikkeldraadversperringen, waar- 

acbter Britsche militairen en de politie 

van de concessie de wacht houden. 

Slechts drie straten 

verkeer opengelaten, doch alle binnen- 

zijn voor bet 

komende en vertrekkende auto's wor- 

den zorgvuldig doorzocht. 

Gemeld wordt, dat de Britsche in- 

woners van de stad naar dz badplaats 

Peitaiho aan zee worden gezonden. 

De prijzen van de 

in de concessies zijn met 20”/, gestegen, 

De massa-uittocht uit 

duurt vcort. 

levensmiddelen 

de concessics 

Canadees aangehouden. 

Tientsino, 14 Juni (Aneta Reuter). 

De Canadees Eric Mayell werd op 

de internationale brug door de Jopan- 
ners gearresteerd, in verband met het 

rapport, dat hij foto's zou hebben 

genomen. 

Majoor Law werd inmidde's vrijge- 

laten. 

Staat van beieg op Hai-rivier. 

  

    

Tientsio, 14 Juri (Aneta R-uter). 

De beleg is afgekondigd 
op de Ha er, waaryan Tientsin is 

  

geegen, 

Alle verkeer op de rivier is tusschen 
18.00 uur en 0600 uur verboden 

De Britsche Consul-geo e aal advi- 

seerde de Britsche 
     

  scheepvaartmaat- 

schappijen tijdeliik de operaties op de 
rivier stop te zetten, in verbard met 

de mocilijkbeid de 
scbriftes op te volgen. 

Japansche voor- 

De dood van Tinkler 

Shanghai, 14 Jusi (Aneta Reuter). 

E Britsche 

tij 
ooggetuig» “erklaa: Je 

  

s het onderzoek inzake den dood 

Tinkler doo   

  

van e Britsche recht- 

bank, dat Tinkler op de Japan- 
sche mariniers heeft gaschoten, doch 

op den grond voor hem. 

Schade voor den export. 

Peiping, 14 Juni (Aneta Rcuter). In 
verband met de mocilijkheden, die zich 
tijdens de blokkade bij het verschepen 
via Tientsin voordoer, dreigt de bui- 

tenlandsche e:porthandel te Peipi 

  

op te drogen,   

Amerikaansche instructies. 

Londen, 14 Juni (Aseta Tracoc). 

Verklaard wordt, dat de Amerikaar- 

sche regeering den Amerikaanschen 
Consul-generaal te Tientsio machtigde 

om op te treden als neutraal lid, te- 
vens voorzitter van de Commissie van 

Onderzock. 
Er wordt op gewezer, dat de Brit- 

sche regeering definitief verklaarde, 
dat zij de uitspraak van zulk een com- 

missie zou aanvaarden. 

Amerika's standpunt. 

Washington, 14 Juni (Aneta Rrt.) 

"Het State Department ontkent nadruk- 
kelijk het bericht, dat de Vereenigde 

Sraten bemiddeling in het Tientsin- 

vraagstuk zouden hebben aangeboden. 

In antwoord op een desbetreffende 

vraag, zeide Cordell Hull, dat geen 
speciale instructies aan den Awmeri- 

  

kaanschen consul te Tientsia werden 

gezondeo, in verband met de blokka- 
de. Hem is niets bekend van stappzn, 

die bij Amerika gedaan 

inzake bemiddeling. 

D2 algemeene instructies aan den 

Consul zoudeo hem in staat stellen, 

tot de bemiddelirgscommissie toe te 

zouden zijn 

treden. 

De Vereenigde Staten zija vastbeslo- 

ten alles in het werk te stellen om de 

situatie te verbeteren, 
De Amerikaansche vertegenwoordi- 

mogelijke 

aandacht aan de siiuatie te Tientsin, 

gers besteden de grootst 

en zij zullen zooveel mogelijk de Ame- 

rikaansche onderdasen en hun be- 

langen aldaar beschermen. 

Vragen in het Lagerhuis. 

Londen, 14 Juri (Aveta Reuter.). De 

Japansche blokkade te Tientsin werd 

ter sprake gebracht tijdens vragentijd 

in her Lagerhuis. 

Op de vraag, weike maatregelen 
worden overwogen, antwoordde But- 

ler, dat de reyeering in zekere mate 

moet afwachten, wat de aard is van 

de door de Japanners te nemen stappen. 

Tevoren vroeg Moreing, of de Pre- 
mier onmiddelliik aan de Japansche 

regeering wilde mededeeler, dat, tenzij 
de blokkade van de Britsche concessie te 
Tientsin zou worden grstaakt, aan de 

Japanners onmiddellijk het gebruik van 

de havens Hongkong, Singapore en 

Penang z0u worden ontzegd. 

la antwoord op een andere vraag 
verklaarde Butler, dat, voor zoover 
hem bekend, de Japanners niet het 

voornemen hebben, den aanvoer van 
levensmiddelen af te snijden. 

Gecompliceerd vraagstuk. 

Londen, 14 Juni (Aneta Reuter.). 

Reuter's parlementaire correspondent 
verneemt, nz 

klaring van Butler, dat de gevolgen 

ar aarleiding van de ver- 

van de Japansche houding ten aanzien 

Britsche belangen de volie 
acht bebbeo van meer 

van de 

  

2 dan &€a 

regeeringsdepartement : 

Gemeend wordt, dat de mogelijkheid 
van stappen wordt overwogen, terwiji 

de stappen, die in zulk een geval zou- 
den moeten genomen wordeo, de volie 

aandacht genieten, o.a. van het mi- 

nisterie van Handel.   

Het verluidt o.m., dat-de-Japaascht 

voorkeursbehandeling op de” Britsshe 

koloniale en Empire - markten in be- 
schouwing wordt genomen. 

Ministersconferentie te Tokio. 
Tokio, 14 Jusi (Aneta Reuter.). 

Craigie bezoekt heden minister Arita, 

besprekiog van de situatie te 
Tientsio. 

Hiranuma, Arita en Itagaki confe- 

reerden heden verscheidene uren. 
Later meldde Domei, dat de voor- 

naamste drie ministers besloten, ,,de 
krachtige politiek voort te zetten ten 

aanzien van de buiteolandsche coo- 

cessies in China, ioclusief die te Tient- 

sip, waarvan de bases gemaakt zija 

voor steun aan bet regiem van Chiang 
Kai-shek". 

Telegrammen uit Tientsin melden 

dat het verkeer cp de naar de Britsche 

en Fransche concessies leidende straten 

is gestremd. Da wegen staan vol met 

voertuigen en voetgangers, die wachten 

Oom te worden geinspecteerd. 

Verklaard wordt, dat alle personen, 

die de concessies binnengaan, of deze 

verlaten, op dezelfde wijze worden 

bebandeld, ongeacht hun- natiovaliteit. 

ter 

Ontginning van Noord-China. 

Shanghai, 13 Juni (Transoce- 

an). Heden werd door de Japansche 

autoriteiten bekerdgemaakt, dat de 

North China Development Company 

met toestemming van Japan heeft be- 

sloten nog dit jaar een aanvang te ma- 

keo met de uitvoering van een drie- 
jaren-plan. 

De groote vlakte ten Oosten van 

de Tabsin-bergenin bet gewest Shan- 
si zal worden ontgonnen, terwijl ande- 

re projecten, waarin bet drie-jaren-plan 

voorziet, o.a. ziju de aaoleg van 3000 

K.M. spoorlijoen in Noord.Chisa en 

van 1600 K, M. in Binnen - Mongolis, 

de aanleg van havens in China ter 

grootte van 2,500 M?, het openen 

van mijnen voor de wioning van 

100.000 ton steenkolen, 1 millioen ton 

ijzererts, 2 millioen ton kalk, het smel. 

ten van 500.000 ton staal, de produc- 

tie van 2 millioen ton zouten 300.000 
ton katozn en de productie van 500.000 

ton wol ian Binnen-Mongolit. 

Groot-Brittannite. 
EEN MINISTERIE VAN 

PROPAGANDA. 

Vraag aan den premier. 
Londen, 14 Juni (Aneta Reuter.) 

Op de vraag, of de instelliag van het 

Ministerie van Propaganda overweegt, 

om de propaganda van de as-mogend- 

heden te bestrijden, antwoordde Pre- 

mizr Chamberlaip, dat hij hoopte mor- 

gen in staat te Zijo, een volledige ver- 

k'aring dienaangaande af te leggen. 

EEN SPIONNAGE.- PROCES. 

Duitsche consul er bij betrokken. 

Londen, 14 Juoi (Aneta Reuter.) 

Chamberlain deelde in het 

Lagerhuis medz, dat de Britsche re- 
geering Berlijn verzocht, den Duitschen 
coasul te Leverpool, Reinbardt, terug 

te roepen. 

  

  

Premier 

Het verzoek geschiedde naar aan- 
leiding van het prcc:s, waarin Joseph 
Keliy door de Manchester Asizes werd 
veroordeeld tot 10 jaar dwangarbeid, 
wegens het contact houden met Duit- 
sche agenten, aan wie hij planoen van 
de regeeringsfabriek te Euxton (Lancs) 
verkocht, 

Premier Chamberlaio verklaarde in 
dit verband, dat uit hetgeen tijdens het 
proces het licht kwam, moet 
worden geconcludeerd, dat het Duit- 
sche consu'aat te Liverpool bij de af- 
faire is betrokken, z0odat twee dagen 
geleden aan Berlija werd verzocht, 

Reinbardt terug te roepen. 

MR. STRANG TE MOSKOU. 

Hij zal zich spoedig met Molotoff 

aan 

in verbinding stellen, 

POOLSCHE EN TURKSCHE 

MISSIE TE LONDEN. 

Moskou, 14 Juni (Aneta Reuter.). 

Strang arriveerde per treiv uit War- 

schau, Hij werd begroet door Rosb, 

    

Chef van het 3e, .West- Buropeesche 
Dept, van bet Biuitenlandeche Com- 

       
Polen. 

missariaat, Ponoikoff, plaatsvervangend | DEcANTI-DUITSEHE STEMMING. 
Chef van het: protocol, . alemede i den 
gezantschapsrand en den Zen secretaris 
van de Britsche ambasade. 

Er waren geen. hoogere  Russische 
functionarissen nanwezig, daar Strang 
niet den rang van minister bekleede. 

Verwacht wordt, dat Strang, na 
met Seeds te hebben gecontereed, 
onmiddellijk cen onderhoud met Mo- 
lotoff zal aanvragen 

Volgens Russische gewoonte maakt 
de Russische pers tijdens de onder- 
handelingen geen melding van bet 
bezoek van Strang, 

Poolsche missie in Londen. 

Londen, 14 Juni (Aneta Havas.). 
De Poolsche financieele en economi- 
sche missie, onder leiding van kolonel 
Adam Koc, is beden hier gearriveerd. 
Zij hield haar eerste bespreking met 

Lord Halifax en Cadogan. 

Britsche missie in Turkije. 
Londen, 14 Juoi (Aneta Havas.). 

Officieel wordt gemeld, dat de Brit- 
sche technische commissie heden te 
Istanboel is gearriveerd, van waar zj 
zich naar Ankara zal begeven, ter 
bespreking van de defensie-vraagstuk- 
ken, welke beide landen betreffen. 

Turksche missie te Londen. 
Londen, 14 Juni (Aneta Havas.). 

Officieel wordt gemeld, dat de Turk- 
sche militaire missie, ouder generaal 
Orbay en de Poolsche militaire missie, 
onder generaal Rayski te Londen zijo 
gearriveerd. 

De besprekingen iozake het oor- 
logsmateriaal werden iomiddels ge- 

opend, 

Hongarije. 
EEN EUROPEESCHE CONFE- 

RENTIE? 
Mededeeling van Horthy. 

Boedapest, 14 Juni (Aveta Trsoc). 
Io zija redevoering bij de opening 

van het nieuwe Parlement stelde 
Horthy voor, dat de Paushet initiea- 
tief zou bemen voor de bijeenroeping 

yan een conferentie voor de regeling 
van de Buropeesche problemen. 

Horthy verklaarde, dat het tijdstip 
voor onderhandeliogen wellicht is 
aangebroken, doch dat het moceilyk is 
den eersten stap te doen. 

Wanneer een zeer hoog en zeer 
onzelfzuchtig persoon, namelijk Zijne 

Heiligheid de Paus, bet voorstel zou 

doen voor de bijeenroeping van de 

groote mogendheden, ter bespreking 
van de concrete problemen z0u dit de 
beste uitweg zijo. 

Boycot fascistische biaden. 

Warschau, 13 Juni (Transocean) 
Behalve de Duitsche zullen voortaan 
ook de Italiaansche bladen door de 
restaurants en cafi's in de Poolsche 
hoofdstad geboycot worden. 

Verklaard wordt, dat dit besluit 
van het verbond van caf&houders en 
restauratewrs, dat beden werd gepu- 
bliceerd, genomen werd vaar aanlei- 
ding van de jongste aanvallen in de 
Italiaansche pers op de Poolsche bui- 
tenlandsche politiek. 

Uitzetting Duitsche 
grondbezitters. 

Warschau, 13 Juni (Transocean). 
De uitzetting van leden der Duitsche 
mioderheid in Poleo uit de grensdis- 
tricten duurt nog steeds voort. 

De .Gazeta Polska" meldt beden, 
dat twee Duitschers, bezitters van 
landgoederen ia de nabijheid van 
Neustadt in de provincie Pomerellen, 
Rodenacker en graaf Von Grass ge- 
heeten, bevel ontvingen hun bezittin- 
gen te verlaten. 

Het blad voegt hieraan toe, dat 
beide mannen bekend stonden om 
hun anti-Poolsche politieke gezindheid. 

  

Zonnebrand. 
Wie kent niet de vreeselijk jeukendg 
en pijnlijke plekken als gevolg van 
zonnebrand, om nog te zwijgen van 
betonooglijk uitzien der slachtoffers, 
als de huid begint te v&rvellen? 
Zonnebrand is te voorkomen door 
niet het natte lichaam bloot te stellen 
aan de werking der zonnestralen, 
doch door zich eerst te droggn en 
daarna rijkelijk in te wrijven met 

Purol. 
Doch als men inderdaad lijdendis 
aan zonnebrand is het opdrogend 
en verkoelend Purolpoeder ecen 
pracht middel, dat de pijn en jeuk 
onmiddellijk doet bedaren, vervel- 
ling tegengaat en de pijnlijke plek- 
ken spoedig geneest. 
Ook de jeuk en pijn van insecten- 
beten verdwijnen spoedig door aan- 
wending van de heerlijk verzachten- 
de enheelendePurolenPurolpoeder. 

PUROLPOEDER 
Inbuwenyan 90ct.en f.1.50 

PUROL 
Per doos | 0.40 en / 0.75. 

«| inatidupothekenen toko's.          
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GEOPEND VAN 7u. 

Il BLOEMEN || 
Losse en opgemaakte, tegen zeer 

Concurreerende prijzen. Ook orchideeen. 

Bestellingen via de KED. SNEL. DRUKKERI). Tel. 83. 

   
  

  

    
    

  

V.M. TOT 5u. N.M.   

  

  
  

Polywog pasta in vasten en 
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Door eigen import zijn wij in staat de beroemde 
CARIBONUM producten, z. a. 

Carbonpapier in diverse soorten. 
Schrijimachinelinten in alle bseedten, 

jf-, vulpen- en stempelinkten. 

en tegen scherp corcurreerende, dus 
beneden Soerabaiaprijzen," 

te leveren. 

N. V, KEDIRISCHE SNELPERSDRUKKERIJ 

vloeibaren toestand, versch 
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