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STADSNIEUWS 
  

  

Soos Brantas. 

Op 22 Juni a.s. zal de maandelijk- 

sche bridge-drive gehouden worden. 

Aanvang 7.30 uur ».m. 

Ter gelegenheid van den verjaardag 

van Z. K.H. Prins Bernhard zal op 29 

Juni a.s. cen matinge gegeven worden. 

Ked. Kunstkring. 

Op 25 Juni 1939 zal door dea Ke- 

dirischen Kurstkriog van 5 tot 8 uur 

Dn, m. een tentoonstelling gebouden wot- 

den van kucstvoorwerpen en schilde- 

rijen. 

Op 26 Juni a.s. zal de piavist Cor 

de Groot voor b.g. vereeniging optre- 

den. Aanvang 9 uur ».m. 
. 

Openbare Lezing. 

Ds. B.F. Wildervarck van Malang 

zal op ,Vrijdag 23 Juni a.s. om 8 uur 

D.m. io bet gebouw van de vrijmet- 

selaarsloze ,,De Dageraad” een opzo- 

bare lezing boudeo over: ,,D: betec- 

kenis van het Vrijzinriy Protestantisme 

in dezen tijd”, 

Oudervergadering. 

Morgenavond, aanvangende te 8 ure 

zal ia de vergaderzaal van bet G:m. 

kaotoor een oudervergaderiog worden 

gehouden. “ 

Gem. Raadsvergadering. 

Op Dinsdagavood 27 Juni a.s. zal 

de Gemeenteraad ia baar vergaderzaal 
bijeenkomen. 

Inspectie-Surja-Wirawan. 

Zaterdagmiddag j.|. werd de S. W. 

van Kediri door den heer Tjiptobarsoro 

districts comm. van ressort Kediri geir- 

specteerd. 

Den volg#nden porgen ging bij near 

Toel. Agogng, terwijl 18 S. W. van 
Kediri meegingen waarodgr de instructie- 

lieder de heer Moentoro en de vosr- 

zitter: de heer Afismoenandar, om een 

demoastratie te geven voor hun broe- 

ders te Toel. Agoeng. 

Mutatie. 

Overgeplaatst naar de residentie Be- 

soeki, Raden Abdoelsaleh, Onderdis- 

trictshoofd van Patianngrowo, district 

Kertosono, regeotschap Nyandjoek. 

Geplaatst in de residentie Kediri 

Raden Sosrowijoto, thaos Onderdis- 

trictshoofd in de resideotie Soerabaja. 

SPORT. 

Tenniswedstrijd. 

Op Zondag j.l. heeft. de ontmoeting 
plaats tusschen de tennisclubs : 

Tientje en Shot, die in een 4— 1 

overwinning van Shot eindigde, 

Dames-single: 
Mevr. Biesema—Mevr. Tikoalu 8—10 

2 6—36—3 
Heeren-single: 

Soehoed — Oei Djing Swie 0—6 3—6. 
Soekarno — Sydow 3—65—7. 

Heeren-doubles: 
Soewardjo-Soekarno — Bienema-Oei 

.Swie 1—6 4—6. 
Soewardjo-Soehoed — Sydow-v. Biene- 

ma 1—6 5—7.   

Bondselftal Madioen—bondselftal 

Kediri 2—2. 

Op Zaterdagmiddag j.l. werd de 

voetbalwedstrijd gespeeld tusschen Let 

bondselftal van Madioen en van Kediri. 

De belangstelling was bevredigend. 

Tot de pauze kad Madioen met 

2—1 de leiding. Na de rust speelde 
Kediri beter om de stand gelijk te 

maken, wat ook is gelukt, Tot het 

einde bleef de stand 2—2. 

Voetbal te Koewak. 

We vernemen, dat op Viijdag 23—6 

as. de Militairen uit Malang huo 
krachten zullen meten tegen een com- 

binatie-elftal van Vogel cn H.C.T. 
N. H. op het Koewakveld. 

RICHE THEATER. 

Offreert voor Dinsdag 20 en 
Woenzdag 21 Juni '39 

RIDERS of the WHISTLING 
SKULL 

Eza Rko-Radio Westero drama paar 

het oorspronkelijk verhaal van Ber- 

nard MeConville en Oliver Drake, ge- 

baseerd op bet bock van William Co!t 

Mac Dovald. Met in de hoofdrollen: 
Robert Livingstor-Ray Corrigan, Max 

Terbune (The Three Mesrguitezrs). 

Nieuwe avontuurlijke sensaties van 

Uw lieveliogstrio van ,,trouble-shco- 

ters” Bob Liviagston "Stony 

Brook”, Ray Corriggao als ,Tucson 

Smith”, Max Terbuoe als ,Lullaby 

Jeslia"! 

als 

Esa oieuw adembenemend, actievol 

verhaal met Uw drie beminde prairie- 

jagers! Sensatie op sensatie beleeft gij 

door hun vemetele daden, bij het na- 

jagen van een geheimzinnigeo, mce- 

moordenaar door een doogenloozen 

walk van gifge pijlen en cea muur 

van doodelijk lood ! 

Zooderlinge, bloedstollende sersatie 

als Uw drie cowboycavaliers in bet 

nacbtelijk duister op leven en dood 

vechten tegen een onzichtbaren vijand! 

MAXIM THEATER, 

Offreert voor Woensday 21 en 

Dooderdag 22 Juni '30 
Paramouat groote Showfilm 

»COLLEGE SWINGS. 

Met groote sterren met inbegsip 

van Betty Grabie en haar bruideyom 
Jackie Coogan en de nieuwe filmceo- 
satie Ftorence George & Hal Kem's 

orchest, benevens de oerleuke Skinnay 

Eonis. 
Groote Song-Hits! Oergrappige sce- 

nes! 
Leert U de 

mCollege Swing“ van Betty Grable en 

Jackie Coogav. 
Dames, hieris izts voor U, de ,,Col- 

lege Swing“ — Coiffure en ,, College 

Swing“ toiletteo. Heeren, bier is ook 

iets voor U, om tezieo, nl. de ,,draag- 

sters” van ,Coilege Swing” toiletter. 

VOLTA-THEATER. 

nieuwe dans - manie 

Offreert voor Diosdag en 

Wornsdag, 20-21 Juni 1939 

BIG FELLA. 
Met in de boofdrollen : den sympa- 

thieken Paul Robeson en de tempe- 
ramentvolle Elisabeth Weleh benevens 
een geselecteerde rolverdeeling van de 

beste artisten.   

Nicuwe songs brengt deze fi'm, 

songs, gezongen zooals alieen Robe- 
sop met zijn geweldige en toch kleur- 

rijke stem ze zingen kan. Over de 

radio hoorde men ze recds geregeld, 

tbacss komen ze tot nog sprarkelender 

lever, gezongen van het witte doek 

door 's werelds macbtigste «en 

santste zanger, Paul Robeson. 
Wie genoten heeft van Paul Robe- 

s0n”3 

impo- 

magnifeke zang en actie in 

»Sanders of the River" en ,,King So- 

lomon's Mises“ zal deze ci:uwe triomf 
van den grooten neger-zanger niet 

willen missen, 

Politie nieuws. 

Tegen N., wonende te Klaten werd 

P-.v. opgemaakt terzake dicfstal van 
sigaretten ter waarde van f 1 20 ten 

nadeele van M., wonende te Rirgira- 
rom. 

Tegen M., wonende te Peko-nden 
Wwerd p.v. opgemaakt terzake diefsta! 
van brandbout ter waarde van f 0,02 

ten nadeele van B. K., wonende te Pa- 
koerdeo. 

Tegen T., wonende te Banaran werd 
P.v. opgemaakt terzake verduistering 

van cea kain ter waarde van f 0,60 

ten nadeele va. L wonende te Bordjel. 

Door ce Politie werd aangehouden 

de persoon van S., wonende te Par- 

dean wegens vercu stering van lijisyoe- 
deren ter waarde van f 0,20 ten nadeele 

van P., wonzode te Pardean, 

Tegen S.T.K 

werd p. v. opgemaakt terzake lichte 

mishandeling van K., wonence te Nga- 

di'oewih, 

wonende te Pandean 

  

Tegen S.T. N., won. te Basdar'or 
werd p.v. opgemaakt terzake lichte 

mishandeling T.S L., woo. te Bandar!or. 

De beer GL B., won. te Semampir 
doet aangifte terzake diefstal van een 
klok t.w.v. f 4.— 

Tegen T.S.S., wor. te Bardjaran 
werd p.v. opgewaakt terzeke lichte 
mishaandeling van W, won. te Boe- 
tengan. 

R., wonende te Boerengan 
werd p.v. terzake dicfstal 

van een tros p'sang ter waarde van 

f 0,10 ten radeele van S, wonende te 

Tegen 
Opgemaakt 

Boerengan. 

T.L.J, wonende te Pakelan doet 
aangifie terzake verduistering van een 

kain ter waarde van f 1.— gepleegd 

door S., wonende te Ngadiloewib. 

Door de Politie aangehouden de per- 
sonven van P, al. K. en K., beiden 
wonende te Nyescng (Grogol), ver- 
dacht van diefsta! van lijfsgoederen ter 
waarde van f 1.80, ten radee'e van 
mevrouw M., woneode te Medjenang. 

   

Doordat motorfiets AG-381 bestuurd 
door TI.B., wonende te Ringiosirah 
te veel naar recbts heeft uitgeweken 
kwam hij is aanrijdidg met dogcar 
GK-105 bestuurd door D., wonende te 
Djetis, waardoor de benzinetank en het 
voorste spatbord van de motorfiets 
beschadigd werden. 

IN VOORRAAD 
Ruime keuze 

25 Visitekaartjes 

voor de halve prijs. 

KED. SNELPERS DRUKK 
ALOON-ALOONSTRAAT 

Telf. No. 83. 

  

  

De I. E. V..Fractie, 

Overste Van Ardenne naar 

Nederland. 

Naar bet ,Nieuws” verneemt, zal de 

oud-luitenant-kolonel Th. van Ardenoe, 

lid van den Vo!ksraad, aan bet einde 

van deze zitting waarschijnlijk voorgoed 

naar Nederland vertrekkeo. Het btad 

meent te weten, dat de datum van zijn 

vertrek op 22 September is vastgesteid. 

  

Ia de kringen van het LE. V.-hoofd- 

bestuur houdt men zich, raar het b!ad 

verder verneemt, reeds bezig met de 

aanwijzing van zija opvolger. 

Is her blad juist ingelicht, dan is de- 

geve, die thans bovenaan op de candi 

datenlijst staat, mr. H E. Boissevain, 

burgemeester van Semarang, doch het 
siaat vast, dat bij door zijn 

ambisbezigheden voor de benoeming 

moet bedanken. 

vrijwel 

Hetzelfde geld ook vcor 
twee op de lijst, den heer J. A. van 
Helsdingen, wethouder van Malang,z00- 

dat de kars zzer groot is, dat dr. H.E, 
Wollf von Wiilffing, directeur van bet 

Boschbouwproefstation te Buitenzorg, 
die dan aan de zal worden 
aangezocht om de plaats van den heer 
Van Ardenne in te nemen. 

Voor z00ver bet biad weet, zullen 
er geen bezwaren zijin, dat de heer 
Wolff von Wii ffing, die een der groote 
voormannen van bet IE. V. en sinds 
jaren lid van den Buitenzorgschen ge- 
meenteraad is, ziin annstaande Volks- 
raadsbenoeming aanneemt. 

bummer 

beurt is, 

  

  

Wereld - Conferentie 
Christelijke Jeugd 

te Amsterdam. 

1600 jongemenschen ver- 
wacht uit 65 landen. 

Zeer bizondere omstandigheden voor- 
behouden ma3 thans met zekerheid 
worden gezegd, dat van 24 Juli tot 2 
Augustus te Amsterdam een wereld- 
Conferentie van christelijke jeugd zal 
worden gehouden. 

Langen tijd—z00 werd in een pers. 
conferentie dezer dagen meegedeeld— 
bebben de irternationale spanningen 
deze uiteindelijke beslissing tegenge- 

's lands hoofdstad kan 
nu cen jeugdconferentie tegemoet zien, 
waaraan niet alleen alle christelijke 
jeugdorganisat'es, maar ook de kerken, 
z00als die zijn vereenigd in den we- 
reidrrad der kerken, deelnemen. Een 
congres van dergelijken omvang is in 
de geschiedenis der wereld nog niet 
geweest. 

Duizend jonge mannen en zeshon- 
derd jonge vrouwen- 

bouden, maar 

waarvan 2—3 
beneden de 25 jaar en de overigen 
beneden de 35 jiar, tezamen Vertegen- 
Wwoordigsnde 65 naties, komen gedu- 
tende tien dagen is Amsterdam bijeer, 
om de meest brandende vraagstukken 
van dezen tijd te bespreken en te be- 
handelen. Aan de orde zullen worden 
gesteld, de verhouding van de cbris- 
tenjsugd tot: de 

m-atschappelijke 
volkenwereld, de 

ordenirg, volk en 
staat, de opvoeding, het rassenvraag- 
stuk, het huwelijk en het gezinslever, 
  

Philips 
Arcadia, 

Astoria, 

— MIEUW! 

Trocadero 

Riche, 

voor 

220 Volt Gelijkstroom 
Vraagt gratis demonstratie of 

prospecten 

bij 

»LYRA" 

VENDU- & COMMISSIEKANIOOR V/H BRANTAS. 

KEDIRI — J.G.W. DEKKERS — 

RADIO . 

GOLDBERG Ked I ri 

Tel. 70. 

    

Telefoon 250. 
  

  

Maandag 3 Juli 1939 Vendutie ten buize van den WeiEd Heer. 
H. DEKKER Controleur bij de Lardrente 

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

Gelegenheid tot bijbrengen van goederen. 
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4 
R.K.O. Radio overweldigende acti film 

“RIDERS OF 
met in de hoofdrollen BOB LIVINGSTON— RAY CORRIGAN en MAX TERHNE als de 3 musketiers. 

Een nieuw adembenemend actievol verbaal, 

Heden en Morgen 

op bet doek! Mist dit niet! 
  

zonderlinge, bloedstollende sensaties | 

Ana 
RICHE THEATER 

  

  

b 

THE WHISTLING SKULL" 
Driedubbele actie 

Donderdag 22 t/m Zaterdag 24 Juni 
Gong grootsche en machtige filmschlager 

.Le Drame de Shanghai" 
De overweldigende film, gedraaid te midden van de vreeselijke politieke strubbelingen, waaraan bet oude 

Ziet de verbroedering der Chineezen ! 
aning! Mysterie! 

Leert het nieuwe China kennen ! 
Mist deze speciale film niet ! 

  

  

MAXIM THEATER 

  

Woensdag 2! en Donderdag 22 Juni 

met JACKIB COOGAN — BETTY GRABLE e.a. groote sterren. 

Ben reuze interessante film met ve'e afwisseliog. 

DAMES, hier is iets voor U, de College Sw'ng-Coiffure en College Swing-toiletten 

HEEREN, hier is ook iets voor U, om 

Warner Bros meesterwerk sPOur 

te zi   
  

de draagsters van College Swir g-toiletten ! 

Vriidag 23t/m Zondag 25 Juni 

Daughters” 
met de beroemde LANB zusters — GALE PAGE — CLAUDE RAINS e.a. 

Een brillante fim met een mooi verhaal. 
verbeven verhaal van FANNIE HU ST... 

»Four Daughters“ eeomaal zien, beteekeot: haar voor altijd medeleven! 
ia U beroert.... 

nieuwelingen. 

de kerk en haar wereldzendingstaak. 

F,d.g, Het spreekt wel vanzelf, dat 

reeds de voorbereidiog der materi&zle 

verzorging van zulk een congres aan 

het werkcomite, dat geheel uit vrij- 

willigers bestaat, zeer hooge eischen 

stelt. Dark zij de welwillende mede- 

werkiog der gemeente Amsterdam zijn 

de moeilijke vraagstukken van logies, 

voeding en ontspanning bereids z00 

goed als opgelost. De gasten zullen een 

bescheiden, maar voldoende onderko- 

men viodenin een groep gemeentelijke 

barakkeo achter het Wilhelmina gast- 

huis, de stedelijke jeugdhotels, in en- 

kele gewone hotels en bij particulieren 

De voeding wordt, wat het ontbijt 

betreft, in de logeergelegenbeden ver- 

zorgd, de overige maaitijden zullen 

gemeenscbappelijik wordeo gebruikt, 

Overwogen wordt alsnog aan de ge- 

delegeerden, om hun gemaakkelijk te 

door de stad te 

verplaatser, een persoonlijk abonne- 

ment op alle tram en buslijnen te ver- 

schaffen. De gemeenschappelijke bij- 

eenkomsten, welke slechts in beperkt 

al zullen worden gehouden, zullen 

in het Corcertgebouw. 

op den Zondag 

groote kerkdiensteo worden georgani- 

maken zich overal 

  

ats vinden 

  

Bovendien zulleo 

seerd, waarbij men van de Nieuwe 

Kerk en van de Luthersche Kerk op 

bet Spui, ro»mede van andere kerken 
gebruik zal maker. 

Secties en Financitn. 

De belangrijkste werkzaamheden van 
bet congres zullen echter in groeps- 

formaties worden verricht. In orgeveer 

60 sectier, ieder van rond 30 deelne- 

worden in  onderscheidene 

vraagstukkeo — behandeld. Hiervoor 

moeten tenminste 60 schoollokalen of 

bescbikbaar 

van 150 

jonge Nederlanders, waarvan elk lid 

  

mers, 

andere vergaderruimten 

worden gesteld. Esn staf 

cea der gewone moderne talen mach- 
tig is, zal de gedelegeerden ten dien- 

ste staan. Door al deze noodzakelijke 

voorzieningen begirt het budget der 

orgarisatie een totaal bedrag van rond 

een halve ton (f 50.000!) reeds te 

naderer. Aangezien de meerderheid 

der 
den met sterk gedeprecieerde valuta, 

stond bet organisatie-comit€ voor de 

poodzakelijkheid, de deelnemerskosten 

tot het uiterste te beperkeo. Voeding 

deelemers afkomstig is uit lan- 

en ligging zullen dan ook — hoewelia 

voldoeode — sober zijo 

Het voorbereidingscomit€ is er echter 

van overtuigd, dat ce hoofdstad en 

heel Nederland de honderdeo 

ieder opzicht 

zelfs 

China destijds was blootgesteld. 
Actie! Spa 

Paramouot groote Showfilm - .. 

College Swing 

1 
gasten stellig zal doen zien en erva- 

ren, wat Hollandscbe gastvrijheid be- 

teekent. Het verschil tusschen hetgeen 
het congres aan inschrijvingsgelden op- 
brengt en de te verwachtea virgaven 

bedraagt alsnog f 10.000 De Neder- 

laodsche christelijke jeugdorganisatie 

— aldus is de meering het 

comit€ — zuilen bereid wor- 

den gevonden een groot dzel daar- 

vaa voor hun rekening te nemen. 

Zelfs dan blijft er nog genoeg onge- 

dekt om een ieder, die dezen jo-gen 

Cbristenen uit de geheele wereld in 

Nederland eenaardige ontvangst wi 

bereiden, de gelegenheid te geven, een 
bijdrage daartoe in te zeoden. 

Het doel van het Congres is verte- 

genwoordigers uit hezl de christelijke 

jeugd en haar leidstersof leiders bijeen 

te brengen om hen bekend te maken 

met hetgeen op een vijftal wereldcon- 

ferenties der christelijke kerkenen der 

Cbristelijke jeugdbewecirgen io de ja- 

ren 1937 en 1938 verbandeld is met 
betrekking tot alle brandende vraag- 

stukken van deze verwarde tijden es 

tevens, om deze jonge menschen aan 
te sporen een krachtig getuigenis te 

van 

wel 

  

Een film, die elke emotie is U doet trillen en elk cevoel in 
. weergaloos karakterspel van 3 se: sationeele 

gzven voor Jezus Christus, van wien 

zij gelooven dat Hij de overwicnaar 

is ook ten opzichte van de politieke, 

sociale en geesteliike wanorde, welke 

de menschheid verdeeld koudr.-Hoezcer 
huo eigen belangsteilingin verschiilen- 

de deelen der wereld reeds gaande is, 
moge blijken ui het feit, dat de soc'- 

ale delegatie der U.S. A., welke cen 
300 deelncmers omvat, met dezelfde 

boot hoopt over te steken, om gedu- 

rende de seis de gelegenheid te heb- 

ben, bet geheele conferentieprogramma 

nog eevs rustig te behandelen, Zooals 
bet in het verre Westen is, z00 ishet 
ook in het verste Oossten. G:en oor- 
logsgeweld b!ijkt in staat te zijn een 

nadeeligen invloed te doen geiden op 

de aanmelding van jonge Chineezen. 
Van z0ooveel belang acht men daar bet 

Contact van jcnge christeoen uit heel 

de werdeld, dat men zzlfs in de tagen- 

woordize benarde omstandigheden er 
in geslaagd is. voldoende gelien bijeen 

te krijgen om bet mogeliik te maker, 

dat een groote delegatie aan het con- 
gres zal deelremen. 

N.R. Cc. 

  

In bet genadeoord van Maria te 

Lourdes, onder bet dichtz looverdak 

der kastanjeboomen ligt Fred Snite, 
de jongeman met de ijzeren long, uit- 

gestrekt in zijn stalen cylinder. Alleen 

zijo gelaat is zichtbaar. In een spiegel, 

die boven zija hoofd is aangebracht, 

kijkt bij oaar de groote verlichte hei- 

ligdommen en naar de lange procsssie, 

die in den avond uittrekt met tallooze 

flambouwen en lu'istert paar den zwel- 

lenden zarg van bet ,Ave Maria”. 

De Fcansche pers beeft met belang- 

stelling over dit medische geval 

geschreven. Zij heft ecbter in 

dezen stalen cylinder, waarin een zieke 

rust meer gezien dan een wetenschap- 

pelijke attractie. Met welwillendheid 

en eerbied heeft zij gesproken over 

bet stzrke g?loof eo het groote ver- 

trouwen, dat dezeo jongen Amerikaan 

naar Lourdes heeft gevoerd. 

Fred Soite werd te Chicago geboren 

op 31 Juli 1910. Zija moeder is van 

geboorte een lersche, Zija vader van 

Tsjechische afkomst, is directeur van 

een zeer bekende bank. Als vurige   
  

  

De man met de ,,ijzeren long?” 

  

Fred Snite in Lourdes. 
  

  

katholieke steunen zij zonwel mct 

hun geld als metterdaad de Katbolie- 

ke Actie en allerlei instellingen van 
liefdadigheid in de Vereenigde Staten. 

Zijn vader zag graag dat hij bem 

in de zaak zou opvolgen. De jonge- 

man stemde toe. Maar voor hij een 

verantwoordelijke taak op zich nam, 

vroeg bij, of bij eerst eeo reis rond 

de wereld mocht maken. Zoo ge- 
schiedde. 

Met zijo familie en een vriend ver- 

trok hij, vol vreugde en goeden moed. 

Op de Philippijoen echter werd de 

jongeman door ceo plotselinge ongc- 

steldheid aangegreper, die op reis via 

Hongkong vaar Sjanghai nog verer- 

gerde. Moeder was zeer verontrust, 

Ben bardnekkig voorgevoel maakte 

zich van den vader meester. 

De scheepsdokter stelde hem gerust: 

ecn kwaadaardige griep misschien, an- 
ders niets. Van Sjangbai vertrokken 

de ouders per boot naar Pekicg. De 
joogelui maakten de reis ecbter liever 

door de lucht, omdat het sneller ging. 

Lsat io den racht. ondernamen zij op   

Zaterdag nog een uitstapje in deze 

merkwaardige stad vao 't Verre Oos- 

tep. Op Zondagmorgen gingen -zij 

z0oa!s altijd paar de H. Mis alvorens 

zij zich paar 't viiegveld begaven. Een 

hevige koorts echter greep den zieke 

aan, toen zij io het vliegtuig zaten. 

Toen zijia Peking ia 'n hotel hua 

Intrek hadden genomen, weigerden zijn 

vingers hua dieost. Een opkomende 

verlamming maakte zich meester van 

beel zija lichaam: het middearif en de 

spieren tusschen de ribben werden 

eveneens verlamd, zoodat de adem- 

hal ng onmogelijk werd. 

Per radio werden de ouders ge- 

waarschuwd. Zij kwamen met den ge- 

neesheer van de Amerikaansche boot. 

die hen naar Peking bracht. De zieke 

werd daar het Rockefelier-instituut van 

Peking vervoerd. Was het aan de Voot- 

zienigheid te danken, dat juist daar de 

eenige ijeren long van het Verre 

Oosten beschikbaar was, het eenige 

middel dat redding kon brengen ? 

De rijke bankier davkte God voor 

deze onverhoopte hulp. Hj wilde ech- 

ter niet, dat nu misscbien later een 

ander van dit middel zou zijn beroofd, 

daarom bestelde bij telegrafisch in Amc- 

w#. — 

Tika twee andere dergelijke instrumenten 
voor het institut te Prking. 5 

Men hoopte nu, dat er spoedige 

beterschap zou komen, dat er bianen 

enkele weken wel een groote vooruit- 
gang zou kunnen worden geconsta- 

teerd, maar alle hoop was tevergeefsch. 
Alleen de halsspieren konden rog 
met moeite en pijn worden bewogen. 

De familie bleef voorloopig in Peking 

wonen. Vijftien maanden later ecbter 

| bracht men den jongen zieke, die zich 

heldhaftig gedroeg, naar Chicago tc- 

rug. 

Een eminent geneesheer vao Chica- 

go waakte over den zieke. Zija vader 
liet 'n specialen reiswagen bouwen, om 

zija zoon eenige afleiding te bezorgen. 

De wioter werd in Miami doorge- 
bracbt, het zomerseizoen in een villa 

dicbt bij Chicago. De zieke, wiens 

vurige godsvrucht in de beproeviog 

was toegenomen besloot zelf naar 

Lourdes te gaan. Hij had dat al zoo 

lang gewild. 

Zija ouders stemdea toe. In Maart 

begon z'v vader met de voorbereiding 

voor de reis. Ia Mei 

met dz Normandie uit New-York. 

Dag en nacht waakten dr. Adams, 
de ingenieurs en verpleegsters, elkaar 

vertrokken ze   
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betere adres voor Service. 
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Rimboe Radio-toestellen. ' 

Crosley Shelvador-koelkast. 

P.H, Armaturen,   Staande lamp. 

Zwaar Verchroomd. 
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Leverancier van de groote ziekenhuizen te 

ter plaatse. 
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MODE REVUE 
Thans met het duhbele aantal 

raderpatronen 
Ab. prijs F 7,25 per jaar, 

(IF 3,85 per half jaar, 
UWLF 2,— 

melk. 

Prima kwaliteit. 

de meeste Doctoren 

Beleefd aanbevelend 

L. H. SCHRAUWEN. 
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beurtelings saflossend, over den zieke f De Amerikaan Tonelli nu beeft dit 
en over het toestel ,de tjzeren long”. 

Het leven van Fred Soite ling aan 

den electrischen draad, die den stroom 

Voert naar den ventilator. die — door 

middel van samenpersing en uitzetting, 

volgens het rhythme van de ademha- 

"ling, — de longen in beweging brengt. 

Natuurlijk heeft men de noodige 

maatregelen genomen yoor eventueele 

storingen. Steeds heeft m@a accumula- 

toren gereed staao. Ea in geval van 

Uitersten nood kan mer nog met een 

hefboompje den ventilator in beweging 

brengeo, 

Soms worden de hermetisch sluiten- 
de kajuitvensters geopend om den zie- 

ke te verzorgen en van het noodige 

te voorzien, Voor zeer kortep tijd kan 

hij den cylinder verlaten, met een 

spzciaal mechanisme wordt dan de 

ademhaling op gelijke wijze voortge- 

zet. Hij kan overigens al korten tijd 

alleen adem halen: maaral heel spoe- 

dig wordt hij 

halsspieren zija niet in staat, dit werk 

langeo tijd vol te houden, 

Dvizenden geloovigen bidden 

hem. Iedereo 

massa post, hetzij rechtsreeks of indi- 

rect doorde zorgea van Mgr. Cho- 

guet, Mgr. Ricaud, Dr. Va'let, of Mr. 
Gazagoe, burgemeester vao Lourdes 

Een vrouw, die onbekend wilde blij- 

van, schonk hem een authentiek schrij- 

ven van Bernadette aan Mademoiselle 

zeer moe, waot de 

voor 

dag ontvangt hij een 

Dozous. Zij had het dezen winter 
in Pariis gekochr, om het als een 

kostbare relikwie aan baar zoon 

Cadeau te doen. Maar haar hart heeft 
hat ten geschenke gegeven aan den 
armen ziek?. Een menschelijk wrak 
zal menigeen hem misschien roemen ! 

Maar tocI? zen heerlijk wonder van 

energie en van geloof. Een menscb, 

die ondanks de lichamelijke ontredde- 

ring, z'ch verheugt in bet bszit van 

een Onsterfelijke ziel en die teikens 
weer moedig weet te zeggen tegen 

den God van liefde: Uw wil geschie- 
de. 

»De Tia” 

  

Schijndood kan worden 

vastgesteld, 
De Amerikaansche geleerde Torelli 

beeft een gewisse, betrouwbare manier 
bekendgemaakt, die door hem reeds 
jareo met succes toegepast werd en 
waarmede bet mogelijk is, den dood, 
terstond na zijn intrede vast te stellen, 
Bijzonder beteekenis mogt aan zijo 
methode worden tocorkend emdat zij 
het mogelijk maakt, met volkomen 
zekerheid te constateeren of men bij 
het overtijden van een mersch inder- 
daad met den dood of wel met een 
geval van schijndood te doen heeft, 

De vrees om levend begraven te 
worden is oeroud en zeker niet geheel 
ongegrond, zij het dan ook, dat vele 
gruwelgescbiedenisser, die omtrent ge- 
vallen van “schijodood verre'd worder, 
tot het rijk der sprookjes behoorer, 
Maar bet" phaenomeen is lang niet 
z00 zeldzaam als gewoooftjik wordt 
aangenomen. 

Het is echter#niet te verwonderen, 
dat velen, die anders niet tot de bij- 
geloovigen behooren, in hun testament 
bepalen, dat op bun doodsbed de ade- 
ren geopend of hun hart doorboord 
moet worden. 

Vooral bij electrische ongevallen 
treedt dikwerf schijodood in. Het groote 
gevaar voor de betrokken persoon be- 
staat echter niet in het levend begra- 
ven worden, maar in het werkelijk den 
dood in te gaan, terwijl bij slechts 
schijndood is en men hem niet tijdig 
met kunstmatige ademhaling, hart- en 
longenprikkelende middelen etc. te hulp 
komt. 

Levend begraven te worden is te- 
genwoordig bijoa niet meer mogelijk, 
omdat geen lijk ter aarde besteld mag 
worden, dat niet onweerlegbaar de 
onbedriegelijke doodskenmerken : ver- 
stijving en doodsvlekken vertoont, De- 
ze zija echter pas eenige uren nadat 
de dood is ingetreden waar te nemen. 
Daar ecbter de eerste teekenen van 
schijndood en die van den werkelijken 
dood—stilstaan van het hart en het 
ophouden der ademhaling : de spiegel, 
die den doode wordt “voorgehouden 
beslaat viet, de donsveder, die op 
den mond gelegd wordt, beweegt niet 
— hetzelfde zijo, is reeds bij menigen 
schijodoode het leven werkelijk gewe- 
ken, wiens leven nog "gered had kuo- 
nen worden. De wetenschap was daar- 
om reeds lang op z0ek naar een 
symptoom, waarbij “de dood terstond 
na zijo iotrede onbedriegelijk vastge- 
steld kon wordea. 

symptoom gevonden. Hij  verklaarde, 
dat men aan de oogen onbetwistbaar 
den dood of schijndood kon vaststel- 
len, en dat zich al ziju proeven, die 
bij in deze richting met gestorveo per- 
sonen genomen heeft steeds onmis- 
kenbaar hebben bewezen. De proef, 
die hij tot het vastellen van den dood 
toepast, is 200 cenvoudig mogelijk en 
zelfs voor een leek begrijpelijk. 

Men beboeft slechts met den vinger 
op den oogappel te drukken en dan 
te zien, of de ronde vorm van den 
pupil verandert. Wordt de pupil na 
den vingerdruk ovaal of sikkelvormig, 
dan kan metzekerheid gezegd worden, 
dat de dood is ingetreden. Blijft de 
pupil echter na den druk ia zijo ori- 
gineelen roodea vorm, dan heeft men 
met een schijndoode te doen, die nog 
bulp verleend kan worden, 

Zijo lichaam is wel verstijfd en on- 
beweegbaar, zijn bart klopt niet, maar 
zija levensgeesten zijo nog niet gewe- 
ken, zij sluimeren en behoeven slechts 
weer te worden opgewekt. 

Zooals het z00 dikwijls met geniale 
ontdekkingen gaat, verwondert men 
zich ok hierover, dat men niet 
reeds lang geleden deze eenvoudige 
en duidelijke aanwijzing heeft gevon- 
den in elk geval is het zeker, dat met 
de proef van den Amerikaanschen ge- 
leerde de geneeskundige wetenschap 
een zegenrijk hulpmiddel aan de hard 
is gedaan, dat nog velen het leven 
redden en de menscbbeid van de 
bacbtmerrie des schijudoods bevrijden 
kan, waot niemand zal toch willen 
Oatkenneo, dat vele menschen door 
deze nachimerrie worden geplaad. 

N. V. 

ana 

Een Nationale inzameling voor 
aankoop van Jachtvliegtuigen. 

Amsterdam, —g— 

Het is nog slechts enkele maianden 
geleden, dat in Nederland een lande- 
lijke collecre werd gehouden ten bate 
vaa uit Duitschlard gevluchte Joden. 
Deze inzameling bracht een kleice half 
millicen gulden op: cen bewijs dat 
de gemiddelde Nederlander bereid is 
een bijirage af testaan voor een doel, 
waatvoor de pers hem geestdriftig heeft 
gemaakt. 

Het succes van deze collecte moet 
de redactie van het bekende weekblad 
»Viiegwerela geinspireerd bebb.n om 
met een plan voor den dag te komen 
dat ditmaal ten bate van bet Nzder- 
landsche volk zcu zijn, al. eeo bedrag 
bijesn brengen, voldoende om honderd 
puike jachtvliegtuigen aan te koopen. 
Indien per hoofd van de bevolking 663 
gulden zou worden geofferd ware het 
mogelijk een eskader van bonderd mo- 
derne toestellen aan te schaffen. 

Tezamen met de vliegtuigen, welke 
het leger reeds bezit, zal het mogelijk 
zija met dit aantal op alle vliegterrei- 
nen, jachtvliegtuig-afdeelingen te sta- 
tionneeren, zoodat in oorlogstijd een 
vijand op zijn 2aavliegweg door meer- 
dere jager-patrouilles kan worden aan- 
gevallen. 

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

DE AUTOWEGEN- ATLAS 
van JAVA, MADOERA en BALI 

1 2.75. 

op stevig ivoorcarton 
met Carterren cmslag «» lirnen rig 
op Scbaal 1: 500.000 
in totaal 9 aansluitende kaarten comples: bijgewerkt, en 
Waario opgenomen: 

alle berijdbare wegen 
Kilometerafstanden van plaats tot plaats 
Hopfd-Afstandstabel voor grootere afstanden 
Bergen en plaatsen met hoogte-cijfers 
Spoorwegen, Vliegvelden, Ondernerings - fabrieken 
Pasanggrahans en vele aanwijzingen voor toerisme. 
Verkrijgbaar bij de Ked, Snelpers. 

an 

Rn 

RESIDENTIE-APOTHEEK KEDIRI 
vJh APOTHEEK LUMKEMAN Tel. 52, 

   
  

     

»Waarom", aldus schrijft. ,,Vliegwe- 
reld", ,zouden, wij niet een grootsche 
nationale collecte op touwj zetten 
voor de verdedigiag van ors veege 
lt? Hen collecte in het geheele land, 
door een bevoegde instantie gehouden, 
Georganiseed met gepaste reciame ea 
eventueele attractie3 er bij, moet suc- 
ces hebben. Desooods zou de collecte 
iedere maand kuonen worden her- 
baald, tot het bedrag bijeen is ge- 
brachi“. Het heeft. indertijd echter de 
aandacht getrokken dat bij de spontase 
inzameling welke in de lente van 1938 
voor het leger werd gehouden, slechts 
honderdduizend gulden bijeen werd 
gebracht — een bedrag dat zeer mager 
afsteekt bij het half millioen voor de 
Duitsche Joden. Het plan om voor de 
luchtmacbt te collecteeren schijat juist 
om deze reden van oflicieele zijde niet 
te worden gesteund. Bij mislukking zou 
tegenover het buitenland het al te 
duidelijke bewijs worden geleverd dat 
Nederland ongaarre voor nationa'e 
belangen cffert. Io jongere - kringen 
daarentegen, welke veelal nationalis- 
tisch zija heeft het plan weerklank 
gevonden. Of het derhalve door zal 
gaan, is nog viet beslist. 

ama 

De Dag der Duitsche Kunst 
te Munchen. 

De allegorische optocbt, welke dit 
jsar wederom ter glegenheid van den 
Dag der Duitsche Kunst (Munchen: 
14-16 Juli) wordt gehouden, zal ro3 
langer worden dan verleden jaar, toen 
hij reeds een lengte van ru'im zes ki 
lometer bai, daar er thans ook het 
Sudetengebied, Memelland en het pro- 
tectoraat Bohemen er Maravie aan deel 
zullen nemen. De prookwagen van het 
Sudetengebiad zal de schoonheid van 
het Reuzengebergte en de geneeskracht 
zijner badpiaatsen symboliseeren. Het 
Meme'land komt met een verzilverden 
eland, zinvebeeld van zijn rijkdow aan 
wild: verder zal het p-onkwagens laten 
zien, die karakteristieke dirgan toonen 
als eeo visscherswoning en een vuurto- 
ren, terwij! voorts de visscherijen het 
wionen van barnsteen symbolisch 
worden vocrgesteld, 

In den stoet zullen de kleinood &n 
meegedragen worden van vijf Duitsche 
keizers: kroon, sceptr en sijksappel 
van Karel den G-oote, Hendrik den 
Sredenstichter, Frederik  Barbaross-, 
Hendrik den Lreuw en Maxailia in I. 
Aas de versiering van Munchen zal 
Log mer z0org worden besteed dan 
tot nu toe reeds het geval was. Voor 
bet eerst zal de Dag der Duitsche 
Kuost vergezeld gaan van de opvo”- 
ring van een groot feesispel in het 
Dantestadion, 
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te 

Algew. Verg. van Aandeelhouders en 
Cum. pref. aaodeelb. op 

6 JULI 1939 

te kaotore der N. V, 

AGENDA: 

1. Jaarstukken. 

2. Goedkeuring balans, winst- & ver- 
liesrekening. 

3. Rondvraag. 

D2 jaarstukken liggen vanaf heden 
ter inzage ten kantore der N. V. voor 
aandeelhouders, die tevens beleefd her- 

ionerd worden aan art. 18. van de 
statuten over het deponeeren der 
aandeeleo. 

de Directeur. 

  

Kennisgeving 
Beleefde mededee- 

ling, dat toko MA- 

DIOEN op Zondag 

maar een halve dag 

  

geopend is. 

Beleefd aanhevelend. 

TOKO 

»MADIOEN” 
KEDIRI Telf. No. 62. 

  

  

  

  

Nicuwe Zending. 
» 2 Cleansing cream 

» Finishing cream 

» Active cream 

» Skin Tonic 

» Poudre 

» Schaving stick 

» Tollet soap 

Steeds invoorraad de 

beroemde Tokalon artikelen, 

Hoogachtend, 

TOKO 

»SOEN" 
Aloon - Atoonstraat Telf, 63 

KEDIRI. 
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De optische afdeeling staat 
leiding en is voorzien van de modernste monturen. 

glazen. 

Brengt ook Uw BRILLENRECEPT naar de - 

RESIDENTIE APOTHEEK 

en Crookes 

iader vakkundige 

      

BEREDIENST.- 
PROTESTANTSCHE KERK 

Predikbeurten over de maand 
Juni '39 

Ds. Schaefer, 
25 Juni'39 Blitar 9 uur v.m. 

T.,-Agoeng 5 uur »,m. 

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

niaga maag SAE 

Maleische Kerkdienst 

H. B. Matulessy. 

25 Juoi '39 Trenggalek 8.30u, v.m 
T..Agoeng 3.30u. n. m. 

Kediri 6.30u. o.m. 
voor Zending. 

25 Juni 1939 Djombang 7.30 u. v,w. 

J. W. Rumbajao. 
Nda naga manga 

OOST - JAVAANSCHE KERK 
lederen Zondag 

29 » 

dieost 9 u. v. m. 
Te Kediri 

Blitar, Toeloengagoeng, 

(Baloewertistraat) 

Ngandjoek, Paree, 

mena 

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Zondag. 

le H. Mis 6 
2e H. Mis 7.30 
Lof 5.30 
le H. Mis 6 

2e H. Mis 7.30 
Lof 6 uur 

Bijeenkomst Kath. Schoolkind. 5 u.n.m. 
Onderricht Kath. Javanen 6.30 u.o.m. 

te Kediri tur 

uur 

uur 
te Blitar uur 

uur 

P
s
.
.
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PETROMAX COMFOREN. 
Wij ontpakten zoojuist 

De Nieuwe 
Modellen 1939 

en noodigen U uit tot een be- 
zichtiging dezer 

Shitterende en Practische 

Petromax Comforen. 
Verkrijgbaar bij : 

Tcko Wed. 

Tan Bing Wie 
Klentengstraat No. 90, 

KEDIRI, Tel. No. 149. 

  

JTL———....-—. na 

TENG HONG TJIANG NY NU BILANG 

VENDUHOUDER — COMMISSIONNA!R 

MEUBELMAKER 

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

  

Venduties : 

Woensdag, 28 Juli 1939, ten huize 

van den Heer W. MACVILLE 

Apothekers-assistent. 

Semampir 56 — Kediri. 
  

Dinsdag 4 en Woensdag 5 Juli 
1939, Liguidatie Vendutie van TOKO 

KANTO, A'oo 2straat 4!, Kediri. 

Ven een groote partij Kramerijen, 

speelgoed, 

glaswerk, keukengerei, enz. enz. 
kantoorbenoodigdheder, 

  

In voorraad — 
kinderboeken 

en 

Modebladen 

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

      

   



  

  

Telegrammen overg. uit de 4nd.-Courant. 

  

BLOKKADE VAN TIENTSIN 
WORDT VERSCHERPT. 

  

Embargo op meel en versche levensmid- 
delen veroorzaakt een ernstig situatie.- 

Admiraal Keyer zegt: ,,Wij moeten 
deze uitdaging aan het Britsche 

Imperium aannemen.” 

  

AMERIKAANSCH VLOOTVOOGD 
IN CHINA. 

Londen, 18 Juoi (Ancta-Reuter). 

Admiraal Roger Keyes verklaarde in 

toespraak tijdens de parade van 

A.R.P.-vrijwilligers: ,, De gebeurtenis- 

sen te Tientsin, met den steun, die 

Japan door Duitschland en Itali2Z wordt 

verleend, staan in feite gelijk met een 

oorlogsverklaring aan het Brcitscbe Im- 

een 

perium en een uitdaging, die moet 

worden aangenomer.” 

Admiraal K:yes verzekerde: ,, Wa:.- 

neer wij vastbesloten ziju eo de ge- 

heele wereld zouden toonen, dat Ec- 

geland bereid is te strijden, waarbij 
het een volledig gebruik zou maken 

van zija rijkdom, zijo industrie en zijo 

strijdkrachter, zoudeo wij kuncen wis- 

nen, zonder wapengekletter.” 

Vloot-conferentie te Singapore. 

Singapore, 17 Juni (Reuter). De 

Eogelsch-Franscbe strategie io geval 

met Japan, zal 

worden besproken tijdens de meest 

belangrijke defensie- conferentie, die 

ooit inbet Verre Oosten werd gehou- 

den en die 22 dezer te Singapore zal 

aanvangen. 5 
Aan dz conferentie, die 

een week zal duren, zal worden deel- 

genomen door de leiders der Britsche 

defensie in China, Singapore, Burma, 

Cey'on en Britsch-Ind'e, alsmede de 

leiders der Frarsche defensie in China 

en Indochira 
In totaal zal door 60 off.cieren aan 

de confereotie worden deelgenomen 

vans wie 40 gasten zullen zija. 

Buitengewone beteekenis wordt 

deze besprekingen gebecht in verband 

met de Japarsche pogingen om de 

mogendheden te verdrijven uit decor.- 

in China, ofschoon de 

de huidige 

van vijandelijkhedeo 

ten minste 

an 

cessie-havens 

besprekingen reeds “66: 

crisis waten beraamd. 

D: Vereenigde Stater, Nederland 

en Australi8 zullen niet op de confe- 

reniie vertegenwoordigd zijn, doch ge- 

mernd worit, dat cen zeer nauw coz- 

tact met deze landen wordt onder- 

houden in verbaod met hu-ne virale 

belingen in de strategische z0ue van 

den Pacific. 
Tot de gedeleyeerden, die aan de 

conferentis zu'len deelnemen, behooren 

de eskaderin de Chineesche wateren 

opperbevelhebber van het Britsche, 

sir Percy Noble, de bevelhebber van 

de lucbimacht in Britsch-Indig, lucht- 

mzarschalk sir Pnilip de Ia Ferte, de 
beveibebber van de 'uchtmacht in bet 

Verre Oosten, vice -! uchtmaarschalk 
IT. Bab ngton en de beve'hebbers der 

:, Bur- 

  

Bricsche troepen in Britsch-Ind 

ma, Ma'aya en Cxrina. 

Dz Franscbe gedelegeerde 

20 dezer aan boord van een Franscb 
oorlogsschip terwjjl sir 

Percy Noble denzeliden dag aan boord 
kruiser 

zulleo 

arriveerer, 

van zijn viaggeschip, den 
»Keot", aankomt. 

Japan dreigt. 

Tokie, 17 Juni (Asete-Reurer). Of- 
ficieele Japanscbe kringen hebben ver- 

klaard, dar, wanveer de Brische regee- 

stappen van positief 
ter bescherming 

ring onmiddellijke 
karakter zou nemen 

van haar z.9. belaoger, Japan genood- 

zaakt zou zija de maatregelen te ne- 

mer, weike het noodig acbt om aan 

de nieuwe situatie het hoofd te bieden,   

Amerikaansch vlootvoogd. 

Tokio, 17 Juoi (Aneta Reuter). Vo!- 
gens Domei arriveert Yaroell, de op- 

perbevelhebber van de Amerikaansche 

vloot, 20 dezer aan boord van een 
oorlogsschip te Tientsin. 

Toevoer levensmiddelen 
afgesneden. 

Tientsir, 18 Juni (Aneta Reuter) De 
blokkade sam een dreigender wending 

aan, toen de aanvoer van versche le- 
vensmiddelen werd afyesneden, dasar 

de verschepingen teruggedreven wer- 

den door motorbooter, diz in de Hai- 

Tivier patrouilleeren. 

D2 Voorzitter van den Gemeente- 
raad, Tipper, deelde aan Rzuter mede, 

dat de Japansche blokkade van de 

rivier g-heel doeltreffend is gebleken 

Embargo op meel. 

Tokio, 18 Juni (Aneta Rzuter,). Een 

Japaosch telegram meldr, dat het ea- 

bargo op meel, dat door de autoritei- 

ten in de Britscbe copcessie van Tient- 
sia werd ingesteld, dz gespavnen 

situatie rog verergerde. Gemeld wordt, 

dat het embargo toegepast werd op 
de meel- voorrader, die in het bezit 

waren van de Jipanners. zoowel als 

van anderen, en dat de Japarsche 
autoriteiteo  getigende maa'regelen 

overwegen om de situatie het hoofd 

te bieden. 
Heraan wordt nog toegevoegd, dat 

de Jipaosche miltaire autoritet:n bet 

Britsche embargo op tarwe beschou- 

wen als cen nieuwe provocatie tegen 
Japan, daar de Jipansche autoriteiten 

Dimmer bet vervoer van groenten en 

andere leveosmiddelen paar de Britsche 

Corcessie verboder. 

Russisch oordeel. 

Moskou, 18 Juni (Aneta R-uter.). 

De Russische pers, de srilzwijgendheid 

ten aanzien van de situatie te Tientsin 

verbrekend, dat ,, Tientsin 

evenals de andere recente 

in China, warrbij Engeland werd be- 

trokken, bet eerige 

dat werd aangewend door Japan voor 

de schepping van een cosfiici”, 

De b'aden voegen bieraan toe, dat 

de werkelijke oorzaak van de huidige 

enorme spanning io het Verre Oosten 

verklaart, 

i cidenten 

cxcuus vormen, 

Japan's verlangeo is, om E-geland en 

Amerika uit Chira te 

de 

Tientsin en 

verdrijver, en 

inrernatiooale nederzettingen te 

Shanghai 

zeehavens te b'zetten, 

en de andere 

Britsche booten te Tientsin. 

Tientsin, 18 Juni (Anta Reuter.). 

Niettegeostaarde de grstreogheid van 

de blokkade, ten aanzien van versche 

1 veosmiddeleo, arriveerden twee Brit- 
sche Ocraarstcomers aan den Brit- 
schen Bund, zonder op het Japanscbe 

Controle-puzt aan de Hai-rivier te zijo 

aangehouden. 

Bijgevo!g seinden de reeders aan 

hua kantoreo te Shangbai, de ver- 

scbepingen en ladingeo naar Tientsin 

te hervatten, weike op advies van de 

Britsche Concw'aire autositeiten 
den gestaakt. 

wer- 

Een Britsche stem. 

Den Haag, 18 Juni (Aoeta ANP) 

De hedeo in de ,Suoday Times" ver- 

schenen beschouwing van ,,Scrutator" 

is vermeldeoswaard,   

Ec wordt.op gewezen, dat het. ge- 
sebil tusschen het Japansche .leger en 

de Britsche autoriteiten te Tientsin 

thans een onheilspellende “weading 

(very ugly turn) heeft gevomen. 

Het geschil dreigt io belangrijkbeid 

uit te groeien en het is onmogelijk de 

gedachte los te laten, dat verband 

bestaat tusschen de Japansche actie 

en de ill-feeling tosschen Engelanden 

Duitschland. 

De schrijver meent. dat geen twijfel 

kan bestaan omtrent de onwettigheid 

van de blokkade. 
Hij merkt op, dat geen sprake kan 

zija van ,overdreven ijver“ van de 

zijde vao den localeu Japanschen com- 

mandast, waarop bet Ministerie van 

Buiteolandsche Zaken mogelijk zou 

kuanen wijzen, doch dat doelbewust 

een weloverwogeo kwestie werd op- 

geb'azea tot een principieel problem, 

betreffende het al of niet accepteeren 

van de Japansche ideeta ontrent de 

tecbten van de concessies onder de 

vieuwe Japanscbe po'itiek betreffende 

Caine. 
In dit verband dient onder de oogen 

te worden gezier, dai de Japansche 

cischen kunnen worden ge'interpreteerd 

als strijdig met orze ecer en onzen 

p'icht tegenover bet cigeo vo'k, scbrijfe 

het blad, 

Schbrijver meet, dat de verklaringen 

van het Britsche Ministerie van Bui- 

tenlandsche Zaken nog toe wat 

vaag wareo, Hij wijst cr op, dat toe- 

wenschen van Japan, 

Japarsche rechten 

voor 2100- 

tot 

geven aan de 

erkenning van de 
op Chisa z0u beteekenen, 

ver het de verdrags"avers betreft en 

het erkenneo 

Conseguenties, 
voor Chica als gehecl 
van de commercieele 

z0oals gevolgd is ra de vesiiging van 

de schijnregecring in Mantsjoekwc, 

Dt z0u niet alleen een politiek, 

doch ovk cen commercisel overla:en 

Chica aan Japan beteekener, 

waa:mze ors prestige in het Verre en 

bet N-bije Ovsten verloren zou zij”. 

Ec kan geeo sprake van zija zulk ceo 
Conclusie aan te nemen. 

Reeds werd gesproken over hzt em- 

bargo op den Jipanschen bandel met 

Britsche havens, dus vas sarcties, 

De uitvoering biervan zou gemak- 

kelijker uit te voeren zijo, das de 

laatste sa: ciicprging, docb zou oas- 

zelf veel kosten, terwijl het succes is 

te betwijfelen in ieder geval het op- 

leggen van sanciies verkecrd is, indien 

wij oiet tegelijkertijd bereid zijo, het 

risico van cen oorlog o: der de oogen 

te zier. Een oorlog met Japan zoueen 

groot risico zij", met Europa in dezeo 

van 

onevenwichtigen toestand, vooral bu 

Engelacd verp!ichtingen beeft aange- 

gaan, waarvas de draagwijdte niet is 

te overzien. 

Verder wordt gewezen op de kracbt 

van de Japansche vloot. 

nLet no ons make the mistake of 

underestimatirg the power of the Ja- 

panish pavyand the strategic inf usrce 

it migbt have in a great war". 

Ongetwijfeid moeten wij in eco dis- 

puutiozake ds concessie bondgenooten 

hebber, daar Jipao niet onze recbten 

alleen voor destructie in aanmerking 

kan brenger. Amerika en andere bui- 

tenlandsche mogerbeden weten, dat 

bun beurt zou vo'geo. 

Toch is bet waarschijnlijk (vothirg 

more Ike!y) dat voor de eerste perio- 

de wij het alleen ooder de 

oogea moeten zien. Wij kunnen lulp 

van Amerika nizt als verzekerd aan- 

nemen en het veiligst is, de veron- 

derstelling te dien opzichte voorloopig 

te verschuiven. Doch ook daa dient 

het gevaar, wat het ook moge zijo, 

tegemoet te worden getreden, hetgeen 

te verkiezen is boven wegvaging van 

onze politieke en commercieele rechten 

io bet Verre Oosteo, ten guoste van 

Japan. 

School voor guerilla. 

Cbungking, 15 Juoi (Reuter). ,,Of- 

schoon Mantsjoerije thans reeds bijoa 

acbt jaar eeo Japanscbe miliraire be- 

zetting beeft, zijner nog steeds 100.000 
Chineesche guerilla's uiterst actief in 
de Noord- Oostelijke gewesten van 

Chiva“, aldus verklaarde generaal Ma 

gevaar   

Chan-Shao, de held wande Non- 
Di-rivier, die momenteel te “Chungking 

vertoeft, in een interview. 

Generaal Ma Chan-Shan is thans 
opperbevelhebber der Chineesche troe- 
penin Binnen-Mongolie, waar hij per- 

soonlijk het bevel voert over 3000 uit- 

gelezen cavaleristen. 
De generaal verklaarde, dat de gueril- 

la's zeer actief zijn, in bet bizonderin 

de omgeving van de Nomni-rivier en 

de Soengari-rivizr. 

De groote beteekenis van de gueril- 

laia Chbina's huidigea oorlog tegen 

Japan beseffend, hebben de Chineesche 

militaire autoriteiten speciale oplei- 

dingsscholen voor de guerilla gesticht 

in bet binnenland van China. De voor- 

naamste dezer scholen bevindt zich 

ergens in de bergen ia het gewest 

Hunan. A daar krijgen momenteel 1000 

jonge marnen en vrouwen een oplei- 

ding in bet voeren van een gueri!la. 

Generaal Tang Er-Po, die het bevel 

voert over een Chineesche keur-divisie 

aan bet front in Noord-Hupeh, is de 

leider van deze school, die vele erva- 

ren guarilla-leiders en deskundigen als 

leeraren hezft. 

Na deze school doorloopen te heb- 

ben zullen de leerlingen werken onder 

de burgerbevolking, in het leger of zij 

zulen de leidisg krijgzo over gueriila- 

benden. Esn leerling kan na gedurende 

zes maanden de lessen te hebben ge- 

volgd de school verlaten. 

De leerlirvgen aan de guerilla-or- 

leidingschool bebben een 11 urigen 

werkdag. Gedurende zeven uur worden 

lassen gevolgd, een uur is bestemd 

voor lichamelijke oeferingeo. twee 
uur voor besprekingeo in groepen, 1 

uur voor zeifonderricht eo een half 
uur voor ontspansing, 

Les wordt geyeven in verscbilleode 

onderwerpen, voriecrend van sociale 

psychologie tegen 

gifgasseo. 

tot maatregelen 

Door 180 vrouwelijke leerlingen aan 
de school worden cursussen in eerste 

bulp bij orge'ukker, 

Dit geschiedt buiten de gewone I-ssen 

om. 

De chef van den generalen staf van 

het Chineesche leger, generaal Pei 

Chung-Hsi hield onlangs toe- 

spraak tot de leer'ingen der sch-ol en 

verklaarde o.a.: ,Hkt is noodzake'ijk, 

dat onze oorlog tegelijkertiid aan de 

enz. gevo'gd. 

een 

militaire, politieke, economische en 

cultureele frontea wordt uirgevoch- 

ten". 

  

Duitschland. 
Len eaiaaN APN 

ERNSTIGE ONTPLOFFING TE 
PRAAG. 
  

Door Tsjechen veroorzaakt. 

Praag, 18 Juli (Aneta-Reuter). 

Hedenochtend werden 39 personeh 
gewond, van wie 7 ernstig, tengevolge 

van een krachtige .ontploffing van een 

tijdbom im e€n Joodsch -caf€ in bet 

centrum van de stad. 
De aanslag wordt, evenals de an- 

dere, die in de afgeloopen week ge- 

pleegd werden, toegeschreven aaa de 

Tsjechiscbe fascisten. 

Tot dusver slaagde de politie er 

niet in, eenig spoor van de schuldigen 

te vinden. 

DR. GOEBBELS TE DANTZIG. 
  

»Wij zijn de wereld ver vooruit". 

Dantzig, 18 Juni (Aneta Reuter). 

ln zijo radiorede, ter gelegenheid van 

de sluiting van het Cu'tureele Congres, 

zeide Goebbels: ,Er kan geen twijfel 

bestaan omtrent het Duitsche karakter 

van Dantziz. 

Zolfs de tegenstanoders spreken het 

niet tegen”. 

Volgens de radiolezing zeide Goeb- 

bels: ,,Wat belangrijk is is de wil en 

de vastberadenheid van de Vrijstad 

om tot Duitschland terug te keeren”. 
Inzake de Cu!tuur zeide hij, dat 

Duitsch'and z00 ver vooruit is, dat 

de democratie#n het niet kunnen in- 
halen. 

»Wij staan momenteel temidden van 

een politizken en economische oorlog. 

Andere volken hebben groote imperia 

en behoeven niet te rekenen met elke 

pening. Wij zija een 

mogerdheid, en beginnen eerst heden 

osze geschiedenis. Het Duitsche volk 

is met U. Gij bebo:ft niet bezorgd te 

zijn over de z.g. Vrijstad. De Ruebrer 

waakt over U en over Uw toekomsi". 

#balve-not"- 

De cultureele week. 

Daotzig, 18 Juni (Aneta Reuter). 

Goebbels woonde gisteravond de ga- 
lavoorstelling bij, ter gelegenheid van 
de Cultureele Week. 

Bij aaokomst in het theater werd 

hij luide door de Nationaa!-Socialis- 

ten toegejuicht. 

Na afloop van de voerstelling hield 
Goebbels een radiorede, waarin bij 
Onder meer zeide, dat Bngeland War- 
schau carte blanche gaf, om de politiek 

1 van 1914 te doea herleven, doch dat 
| het buiten kwestie is, dat de Fuebrer 
$ zod bezwijken voor chantage, 

Dzarom kunnen de Dantzigers vol 
verttouwen in de toekoms: blikken. 

Hij was gekomen om hun het vaste 
besluit van den Fuebrer mede te 
deelem.   
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