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STADSNIEUWS 

  

Gem. Raadsvergadering. 

De agenda vas de Gem. Raadsver- 

gadering, die zooals eerder vermeld op 

27 Juni om 6.30 uur n.m, plaats zai heb- 

ben, luidt: 

1. Voorsrel tot goedkeuring van de 

notulen van de Raadsvergadering van 
28 April 1939. 

2. Voorstel tot berocming van : 

. cen lid der Tecbr. Comm. uit den 

Raad, in de plaats van den beer Ir. 

W. N. G. Claacz. 

. cen lid der Gezondheids comm. ut 

den Raad, in de plaats van wijlen 

den beer Dr. R. Soekardi. 

“3. Verzoek van den Bovd van Oud 

Steurijes om vrijstelling van vermrke- 

Iyjkbeidsbejasting voor de op 17 Jusi'39 

gageven feestavond. 

4. Voorstel tot toelating van hetop 

16 Mei '39 nieuw verkozen verklasrde 

lid wao den Sladsgzmeenteraad, den 

beer R. Arismoenandar. 

5, Uitcoodiging van hst Comi:€ Anti- 

Opium-Congres om toetreding als lid 

» 
- 

van genoemd congres. 

De drie, door de Regeering als z00- 

danig erkende op'imb:strijdingsvereeri- 

gingen ia Indie hebb:n op initiatief van 

de Int.-Orde van Goede Tempelieren, 

het plan opgevat, tot het houden vas 

eea Anti-Opium-Congres in 1939 tc 

Batavia, welk plan onder meer door 

het Hoofd der Opium-en Zoutregie 

met instemming is begroet. 

De ervaring heeft geleerd, dater geo 

verschil van meening besfaat ten saa0- 

zien van de wenschelijkheid, de meest 

doeltreffende maatregelen toe te passen 

tegen het gebruik als zg. »genot”-mid- 

del van het opium en de hieraan ver- 

wante derivatev, zooals morphine enz. 

Wwier verwoestende uitwerking zeker 

door niemand wordt onderschat. 

Toch btijkt in, de practijk der opi- 

umbestrijding al te vaak een opmerkelijk 

verscbil van inz'cht omtrent de te vol- 

gen methoden: terwijl vele maatregelen, 

waarvan nuttif effect kan worden ver- 

wacht, niet getroffen kuanen worden, 

zoolang de daarvoor onostbecilijke 

steun uit breede kriugen der Indische 

samenleving uitblijft. 

6. Uitnoodigiog van het Prov.- en 

Stedeliik Museum te Soerabaja om toc- 

treding als lid van genoemde vereeni- 

ging. 
7. Voorstel tot benoeming van een Wet- 

houder iv de plaats van den heer Mr. 

Iman Soedjabri. 

8. Voorstel om het Coll. van B &W. 

te machtigen tot voorloopige verlaging 

van de Donderdagtarieven van de 

Gem. Zwemiorichting. Het tarief voor 

het Gem. zwembad op Donderdager, 

geen officieel feestdag zijnde, is f0,20 

voor volwassenen en f 0,10 voor een 

kind beneden 18 jaar. Momenteel 

worden op Donderdagen in de Oost- 

moesson gemiddeld 7 velwassenen en 23 

kinderkaarten verkocht, terwiji er stel- 

lig meer zwemlustigen zijo. 

Vermoedelijk is dit tarief in deze 

tijden van lage looneo nog te hoog 

om een ieder, die graag zwemmen wil, 

cen dag perweekip de gelegenheid te 

stellen, deze gezonden sport te beoe-   

fenen enof door zij» kioderen te doen 

beoefenen. 

9. Verzozk van de Ned. Ind. Thee- 
propaganda om vergunnirg tot occu- 

patie van een siuk g- ute grosd 

ten behoeve van de oprichting van 

  

een theeschenkkiosk. 

10. Vosrstz! om dev Burgemeester 

te macntigen tot behecrs aanvaag van 

eenige Gouw. gronder. 

11. Voorstel tot het daen van uitga- 

vea uit den post voor ,,Ouvoorziene 

1939. 

12. Voorstel tot het doen van af-en 

uitgaven" der begreoting 

overschrijving op de begrooting voor 

het dienstjaar 1939 

13. Voorstel tot vaststelling van een 

begrcotingswijziging dienstjaar 1939. 
14, Voorstel :ot vasrstelling van en 

verordening regelende de bestemming 

van het Gem. Ziekenhuis Gambirar, 

ceskusdije 

  

alsmede de kosien van g 

  

bebard-ling en verpieging van dani- 
voor ia aanmerking komzade pe 

  

Reg. Raadsvergadering. 

De Ilide Reg. 
Kediri ra! op Vriidag 30 Juni a.s. te 
Oure v.m. in baar vergaderzaal gehou- 

raadsvergadering van 

den worden. 

De agenda luidt: 

1. Voorstel tot vaststeling van de 

B-drijisfonds der 
Iiheemsche — Gemeentecredietinstellir - 

gz0 voor het Rsg. Kediri over het 

diensijaar 1938, 

2. Voorstel tot 

rekering van bet 

vaststelling van de 

controlekosten voor de Inheemsche 

G:meentscredietinsteili: genin het Reg. 

Kediri over bet dicostjaar 1930. 

3. Voorstel tot afwijzende beschikking 

op het reguest, gedagteekend Paree, 

16 Jan. 1939 van den heer Osi Poo 

te Paree, om vr 

    

Lay, wonende 

ling van het betalen der vergoeding 

ad f29,25 voor het gebruik gedurende 

13 dagen van een open pasar-terrcin 

ter groote van 450 M? san de Pasar 

Paree-Lama te Parce. 

4. Noorstel tot hernicuwde vaststelling 

van de tarieven van de Reg. Pasang- 

graban te Besoeki. 

5. Voorstel tot aanvulling van de 

»Orcertenverordening op de Verpor- 

ding Reg. Kediri” vaa 10 Nov. 1938. 

6. Voorstel tot wijziging van de ,,Lc- 

gasverordening Rec. Kediri” van 3 

Apri! 1930. 
7. Voorstel tot verleening van subsi- 

die aan insteilingen van weldadigheid 

in bet Reg. Kediri (Armenzorg) over 

het dienstjaar 1939. 

8. Voorstel tot hernicuwde vaststelling 

van de Begroorirgsrekeving 1937. 

9. Voorstel tot het doen van Af- en 

overschrijving 1938 en tot het doen 

van Begrootingswijziging 1938. 

10. Voorstel tot het doen van de 

le Af- en overscbrijving en de le 

Begrootingswijziging dienstjaar 1939. 

Mutatie. 

Overgeplaatst naar Patianngrowo, 

district Kertosono, regentschap Ngar- 

dioek, Mas Moerjadi, thans Onder- 
districthoofd van Ngronggor, district 

Kertosoro, regentschap Ngandioek. 

Geplaatst te Ngronggot, district Ker- 

tosono, regentschap Ngandjoek, Raden 

Sosrowijoto, thans Onderdistricts- 

hoofd in de residentie Soerabaja.   

PRIJIDAG 23 JUNI 1939 

Bridge-drive. 

Aan de gisterenavond gehouden 

bridye-drive in Soos Brantas bebben 

20 paren deelyeoomen en bad de wed- 
Strijd ceo zeer geavimeerd Aer'oop. 

Na loting werd de Iste prijs toege- 

kend aan : 
de H.H. Knuy:—v.d. Meulen. 01 pnt. 

2e pr. »Hr. Mastberg-n—Swager 91 ,, 

32 ps. Hr. Swager 

89 punten. 

Mevr. van den M uleo--Hr, 

Dobson 80 punter. 

De Sweepstake werd getrokken door: 

1e pr. Hr. Best — Mevr. Panbuyzen. 

22 pr. Hr. co Mevr. Tomy. 
3: ps. Mzvr. Vlugter—Hr Hirsch, 
4e ps. H. Zaal — Ho. Obertop, 

Om klokke 12 un.m. is het spel 

gericdigd. 

Vlugter — Mevr. 

42 pr. 

Fancy-Fair en Tentoon- 

stelling. 

Dissdag 4 Juli a.s. bouden dz B.E. 

Zuste:s op cigen terrein de jaarlijksche 

Farcy Fair en Tertsonweliing. Beide 

zija geopend, s'morg:ns van half tien 
tot twaaif uur voor d & kivdesen en 

s'avonds vanaf zes uur voor de vol- 

is BE, Zus- 

2 Dames 

  

    

wasseren. Wedsrom is 
ters en door vele lisfd 

der stad z0rg 

fancy 

Heel de zaak wordt aarcig versierd en 
verlicht en gocde muzek zal de stem- 

ming nog verhoogen. De E. E, Zusters 

heeten oudersenkirderen, weldoeners, 

grdragzo voor alledei 

  

ir. vermask 

  

cor sumptie. 

  

den va, Kediri en 

  

uriendeo en bek 

omgevicg barteiijk welkom cn bevelen 

de Fancy - Fair en Tentoonstelling be- 

lesfd aan in de liefdadigh.id der be- 

z02kers. Nismand verscte de tentoor- 

  

stelling te bezorken die gebouden 

word in de goote Industrizzaal en 

kiaslocalen. Al host fraais wat daar 

tentoong, sield is komt van de kinderen 

der scholen en :s Uw aandacbt ten 

vol: wasid. 

Het Chin. Roude Kruis. 

We veroemen, dat de Chin ingeze- 

tenen van Kediri aan het Chia. Roode 

Kruis een bedrag van f 1500,— heb- 

ben afge.lragen, :iinde de opb-engsten 
Cab retvoor- van coneribuiiss, gfren, 

stelingen evz. 

Dr. Soetomo- stichting 

De voorverkoop van de kaarijs 
voor de a.s. voorstelling t.b. van de 

Dr. Soetomo-stichting is meegevallen. 

Mea hseft reeds f70.— birnengekre- 
geo. 

  

Het programma van de voorsteiling 

is met twee stukken uitgebreid n. I 

  

1. wireng, eeo historische strijd ia de 

middelzeuwen tusscheo Djaka Ting- 

kir, de latere vorst van Padjang en 

Dadoe Awoek, door kinderen uit- 

gevoerd, 

2. Tembem-Pentosl, cen klucbspel. 

Schooinieuws. 

De proef, om kinderen van de 2de 

klasse van de Hol'. Ioll, — en Speciale 

scholen tot 1 uur aan te houden, zal, 

volgens de verspreide circulaires van 

het dep. v. O. & E:, voor 

1939-1940 moeten worden bestendigd, 

Van de leerlingen van de Neutrale 

Mulo, die aan de Gouv. 

hebben deelyenomen, zijn er 13 opge- 

roepen, voor bet mondelinge gedeelte. 

cursusjaar 

examens   

Voor toelating 2e klasse 8 leerlin- 

gen, op 3 Juli a.s, 

Idem 3e.d 

en voor het eindexamen 1 Jongeo 

"op 27 Juni a.s. 

Ki en Nji Hadjar Dewantara. 

We vernemen, dat Ki en Nji Ha- 

djar Dewentars, onzichters en promo- 

tors van de Taman-Siswa, in Augus- 

tus te Kediri zulles komen. Beiden zija 

cok groote 

  

Voorstanders van de 

Javaarsche kunst. 

Eenige Kedirische ingezetenen heb- 

den heer R. 
Comit& gevormd, 

Hadjar te verzoekeo ook een 

“gending” (Jav: 

ben op initiatief van 

Darmoadidjojo een 
om Ki 

lezing te houdeo over 

muziek). 

Besmettelijke ziekten. 

H-t ziekenrapport der Res Arts 

luidt : 

  

Kediri 2 gevallen typhus abdomina'is. 

Ngandjoek 2 1 " 
Paree 1 geval , " 

Blitar 1» 5 

Garoem 1 1. ” 
Bliter 1 bacciil dyszotril. 

Oudervergadering. 

We vernemer, dat bij de ouderver- 
gadering die op 21 dezer io het 

Gzmeente gebouw werd gehouder, be- 

balve bespreking omtrent interne aan- 

gelegenheden, ook nog een lezing werd 

School en huis, door 

den heer M. van Velen van Blitar. 
gehouden over:   

22e Jaargang 

Bekendmaking, 

Verwijzend naar de bekendmaking 
in ons blad van heden waarin de fd. 

Burgemeester van Kediri er de aandacht 
op vestigt, dat ingevolgt art. I der ver- 

ordening op het aanbrengen vao naam- 

borden iedere Europeaan, met dezen 

gelijkgestelde en vreemde Oosterling, 

hoofdbewoser zijaude van een huis of 

paviljoen, op een van dea weg duide- 

lijk zichtbare plaats, aan den ingang 

van bet bij die woning of dat pavil- 

joen behoorende erf, een bord moet 

aanbrengen, vermeldende zijn naam c. 

Gg. met zijn voorletters, in Latijnsche 

karakters (van minstens drie centime- 

ters hooyte). 

Ter voorkoming van mosi'ijkheden 
dienen de naamborden aangebracht te 

zijo bincen twee maanden na 

dagteekening van b. g, bekendmaking" 

Voorts wordt ia herinnering gebracht 

de verplichting tot aangifte van horden 

vbdr den ISen Juli a.s. en tot het 
doen witten, teren of verven van bui- 

tenmuren en ombeiningen vidr den 

31sten Juli a.s. 

  

OLYMPIA 
Schrijfmachines blijven toch al- 

tiid aan de spits. Deze wereld- 
beroemde Duitsche machines kunt 
U tegen bijzondere afbetalings- 

conditie te Kediri, ALLEEN 

krijgen bij de 

N.V. Ked. Snelpers 
Drukkeri) 

  

NEUW! 
Philips 

Arcadia, 

Astoria, 

Trocadero 

Riche, 

voor 

220 Volt Gelijkstroom 
Vraagt gratis demonstratie of 

prospecten 

bii 

sLYRA“ oom Kediri 
Tel. 

VENDU- 
J.G.W. DEKKERS — 
PE K 

70. 

& COMMISSIEKANIOUR V/H BRANTAS. 

KEDIRI — Teletoon 250. 

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

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

Commissie vendutie binnenkort op nader vast te stellen datum. 

Gelegenheid tot bijbrengen van goederen. 

 



  

   

  

  

  

GO BS ae KP 

Is picHE THEATER — 

  

Nog slechts Heden en Morgen 

.Le Drame de Shanghai” 
De overweldigende fiim, gedraaid te midden van de vreeselijke politieke strubbelirgen, waaraan bet oude 

China destijds was blootgesteld. Ziet de verbroedering der Chineezen ! 

| | Voortzetting der succesvolle vertooningen van Gong grootsche en machtige filmschlager 

Actie! Span 

ATTENTIE! Zaterda 

2e tevens Slotgedeelte van RK.O. 

. 

voing! Mysteriel! 

gmiddag 4.30 u 
  

Radio overweldigende film 

  

b 

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

Zondag 25 en Maandag 26 Juni '39 

obinson Cruso8” 
Komt en oordeelt!! 

EXTRA VOORSTELLING 

met MALA en MAMO CLARK in de hoofdrollen. Boeicnde — spancender dat het Ie gedeelte 

  

  

MAXIM THEATER 

  

  

Een brillante fim met een mo 

ia U beroert 
vieuwel 

Attentie ! 

    

   

Ma 
Universal groot Dabbel programmi 

torim: Lawless Frontier ...0.. wavvz 
Last of the Mohican s........ 

zeer goede films, die U ciet missen mag!!! 
Bijfilm : 

Twee 

RICHE THEATER. 

Offreert met groote trots Vieijdag 23 

tIm Zondag 25 Juni 1939. 

Gong geweldige filmschlager 

LE DRAME DE SHANGHAI”. 

Nsar het beroemde werk van O.P. 

Gilbert, metin de hoofdroilen : Cbristi- 

ane Mardayoe — Louis Jouvet — Ray- 

mond Rouleau. 

Ben uitnemend gespeelde film, die 
romantische 

vit 

   

op boeiende en tevens 

Wwijze cen belangrijk hoofdstuk 

Chiaa's gescbiedenis uitbeeldt. 

Aan deze productie beeft de beroem- 

de cur G. W. Pabst ziju beste 

krachten gegeven. 

Ds film toont U de fatale lotgeval- 

len van cen charmante revuester, Kay 

haar verleden nauw 

  

Murpb door 

  

aan cen geheime po'itieke 
   

  

,De Zwarte Draak,” waar- 

vaak z00 donker 
organisat 

    

  

    

  

van ds 

ijn als « 

moeden. 

Als Russische zangeres bevindt zij 

zich in ceo der vele nachigelegenhe- 
ten, ,Olympic”. De avond valt, de 

neonlichten flitsen op, de breede stra- 

ten baden zich in een belle gloed! In 

e omgeving zai het drama 

kelen waaraan de film haar    

  

titel ont 
Het is 

en complot, w. 

cen broeinest van misdaad 

bij de zangeres s!ecbts 

heefr, haar 

enigst kind te redden uit deze fatale 

  

   doel voor ooge 

  

omgeving ! 

MAXIM THEATER. 

Otir. voor Vrijdag 23 
tim Zondag 25 Juni '39 

Warner Bros meesterwerk 

,FOUR DAUGHTERS”. 
En cen sterke rol- 

bezetting waario de Lane zusters-Claude 

Rains en May Robson uitblinken. 
Eso briljante film naar het bekende 

verhaal van Fannie Hurst, de fameuse 

Amerikaansche novelliste, die als geen 

Succesfilm met 

  

ere de diepstverborgen gevoelens 
  

  

an baar sexe kent— wondervolle, be- 

    zie karakternitbeeldingen, die oa- 

uitwischbaar in Uw geheugen gegrift 

zullen blijven, diep menschelijk, opeo- 

   

    

barend verb 

Iin done 
Eeo bilik in het 

zwakke sexe.... 

voor immer in 

  

zal wordeo. 

  

me 

  

2rlijk van de 

vier zusters die allen 

een en dezelfde man beminceo.... 

  

Gistereo meisjes nog, heden vrouwen 

fd worden. Ulit hun 

geluk vervaardigd Fao- 

  

.... omdat zij v 

harteleed en 

. verheven verhaal van FANNIE HURST.... 

Zaterdagmiddag 4.30 u. 
Zondagmorgen 

Zondagmiddag 430 u. 

oi verhaal. 

»Four Daugsters" cenmaal zien, beteekent: baar voor a Itijd medeleven! 
» 9 j 

EXTRA VOORSTELLINGEN 10. «, 

andag 26 en Dinsdag 27 Juni 
a. 

zieIsrocrend verhaal voor de sensa- 

tioneeiste film van het jaar. 

Politie nieuws. 

M., won. te Bandarlor doet aargif- 

te terzake verduistering van 

deren t.w.v. 3,75 gepleegd door E,, 

won. te Semampir. 

lijfsgoe- 

Tegen S., won. te Boeloe p.v. op- 

gemaakt terzake diefstal van suikerriet 

tw.v. (0,01 t.o.v. sf, Mrijan. 

Tegen D., won, te Kampoengdalem 

werd p.v. opgemaakt terzake oplich- 

ting aan contanten ad f 1,50 t.o.v. B. 

P., wos. te Kp. Dalem 

S., won. te Ngadisimo doet aargifte 

terzake oplichting aan contanten ad 

f13,— gepieegd door S, won. te 

Ngadisimo: 

R.W., wonende te Djagalarkidoel 

doet aangifte terzake vermissing van 

cen gouden halsketting ter waarde van 

(T,—. 

Tegen S.B.O., wonende te Singo- 

negaran werd P.V. opgemaakt terzake 

lichte mishandeling van W., wonende 

te Pakoenden. 

Tegen K., wonende te Ringinanom 

werd P.V. opgemaakt terzake diefs'al 

van een autoonderdeel ter waarde van 

fl,— ten nadeele van O.K.N, wo- 

nende te Ringinanom. 

De heer R.W.B., wonerde 
djoroto doet aangifte terzake 

te Ma- 

diefstal 

van een heerenrijwiel ter waarde van 

f75,— dat onbeheerd voor het hu's 

van Mavrouw de M., te Mecj-narg 

werd geplaatst. 

Tegen K., wonende te 'Rirgirazom 
werd P.V. opgemaakt terzake diefstal 

van een vrachtauto-dynamo ter waar- 

de van f£ 2,— ten nadeele van O. K. 

N., wonende te Ringinanom. 

D., wonende te Tinalan doet aan- 

gifte terzake vermissing van pasdbrief, 

Door de Politie werd aangehouden 
M. wonende te Si- 

ngonegaran terzake diefstal van een 

zilveren kebajak-speld ter waarde van 

f 2,— ten nadeele van H., wonende 

te Badjarar. 

Tegen K., wonende te Pesantren 

werd P.V. opgemaakt terzake diefstal 

ter waarde van 

de persoon van 

van cea rijwielpomp 

f 0,15 ten nadeele van toko Parijs, 

K., wonende te Modjoroto doet 

aangifte terzake diefstal middels on- 

dergraving van lijfsgoederen ter waar-   nie Hurst, de beroemde voveiliste, baar de van £ 4,86. Wordt onderzocht.— 

Heden 23 t/m Zondag 25 Juni 
s6 

ve Bo mek orOur Daughters 
met de beroemde LANE zusters — GALE PAGE — CLAUDE RAINS e.a. 

Ben film, die elke emorie in U doet trillen en eik gevoel i 
wsergaloos karakterspel va 3 se: sarior 

  

   

na
n,
 

e
n
a
 

dan wel ook de redenen van de hui- 
dige samenwerking zijo. 

Nederland en Belyi& kunnen samen- 

werkende in Europa een hoogst be- 

langrijke taak vervullen, want indien 

deze staten ecen politiek van uiterste 

neutraliteit eo zelfstandigheid voeren 
ligt het wellicbt aan hen een oorlog 

tusschen bet westelijke b'ok en Duitsch- 

land ormogelijk te maken. Tusschen 
Duitschland en Frankrijk zija eoorme 

wallen, de Magiootlinie en de Sieg- 

friedlinie opgericht -eo een infanteriz- 

Door hun 

zouden Nederland en Be!- 
de onwaarschijnlijkheden. 

neutraliteit 
gi& de voortzetting kunnen vormen van 

deze onoverkomenlijke wal. Indieo Ne- 

derland en Belgit vastbesloten zijn bun 
onzijdigheid met inzet van alle krachten 

tegen iederen aanval of inval te ver- 

dediger, kan deze gezamenlijke houding 
wezenlijk toe bijdragen om de kars 

te verminderen dat Engeland en Duitsch- 

land siaags raken, 

Zoo ruriig a's esa samznwerkiag 

tusschen Be'g&en Nederiand kan zijn, 

  

a beide Janden elkaar kunnen na- 

deren op den grouds'ag van strikte 

oorlog aan deze grenzen behoort tot ! 
| en aantal uitingen gedaan, die 

. 
lonkea naar een van de machtige blok- 

ken de nuttige werkiny waarop wi 

hierbovn weezen, geheellte niet zal doen, 

doch bovendien zal d: samen werking 

dan tot gevolg bebben dat zoowel 

Nederland als Belgis tot Buropeesch 
slagveld worden. Zoo moet de toena- 
dering van dat oogenblik dan ook 

worden gegjen in het licht van de 

vraag of het inderdaad Belgi en Ne- 
derland hooge ernstis met de onkreuk- 
baarheid huaner onzijdige zelfstandig- 
heid. 

Er zijo in Belgit den laatsten tijd 
de 

oprechtheid der buitenlandsche politiek 

wederom in twijfel trekken. Misschien 

valt dit te wijten ago het feit, dat in 

B:lgit geen staatkundige traditie be- 

staat, zoodat een zeifstandig nationaal 

denken niet voorbanden is en de lei- 

dende kringen licht groeigd zijn de 

voordeelen van den eenen koers breed- 

uit te meten boven die van die ande- 

ren. 

Erkele jaren celeden soeed Belgit 

dsn band met Frankriik door doch 

thans reeds o-fenen verscbeidene Brus- 

szische bladen critick op dezen koers 

De Nederlandsch — Bel. 
gische samenwerking. 

an dlas 

Met bet bezoek van de Nederland- 

sche Koningia aan Koningin Lecpold 

treedt de Neder!ard - Brlyische toena- 
dering in een nisuwe fase. Dat bezoek 

vormt dan ook cen gereede aan'e:ding 

om cen enkel woord te zeggen over 

de betrekkingen, tusschen bside staten. 

Toeradering tusschen twee buurlan 

den a's Nederiand en Bely& kan, in 

bet algemeen gesproken, op 

grondslagen geschieder. De eene grond- 

slag is, dat in beide larden bet besef 

leeft historische lotsverbonden te zijr, 

datin Den Haag en Brussel y-bandeld 

wordt naar de wetinschap dat de Ne- 

landers en Viamingen samen cen volk, 
nl. het Nederlandscbe 
hetgeen vooral van belang is Is men 
bedenkt dat de Vlamingen 5/8 dcel 

van alle inwosers van Belgi& uitmaker. 

Nederlandsch - Belgische samenwer- 

king gegrondvest op bet Nederlandsche 

twee 

volk, sormen: 

volksbesef kan heilzaam zijo voor de 

Noordelijke zoowelals voor de Zuide- 

lijke Nederlanden: de nauwe verwant- 

schap tusschea Vlamingen en Noord- 

Nederlanders, waarvan bet begrip 200- 

wel in bet Noorden als in het Zuiden 

met vrij groote snelheid doordringt, 

biedt meer vooruitzichten voor 

samerwerking van langeo duur dan 

redenen van stoffelijken aard want het 

besef van rature een te zija bindt 

sterker dan de band welke uit be- 

langengemeerschip geweven wordt. Is 

cen 

dit bewustzijn ccuter reeds z00 sterk 

dat men mag aanvemen dai de toena- 

dering welke zich langzamerbavd vo!- 

trekt, plaats viodt uit hoofde van een 

sterk Nederlaodscb besef in Neder- 

land en in Belgig? Dit aan te nemen, 

ware voorbarig. 

Het inzicbt dat de Viamingen ook 

Nederlanders zijo is in het Noorden 

nog onvoldoende gerijpt, z0odat de 

regeering wel niet alleen om deze re- 

den de betrekkingeo met bet Zuiden 

verbetert. In Belgi# liggeo de verhou- 

dingen overeeokomstig: bij de Via- 

mingen ootwikkelt zich het Nedec- 

laodsche voiksbewustzijo zeer rap: doch 

de Brusselsca ambtenaarskringen zijo 

een toonbeeld van den ouden toestand, 

niet van den zich ontwikkelende. Zoo- 

doende kan veilig worden aangeno- 

mer, dat cen andere grondslag voor 

de toenadering staat. 

De tweede mogelijkheid van toen- 

dering ligt besloten in de politieke   verhoudingen vao Europa. Deze zullen 

en voeren prepaganda voor aanleuning 

bij bet westelijk blok — een politick 

welke dus zonder meer indruischt tegen 

letter en gcest van Koning Leopold's 

politiek. Erostiger is cchter dat dcor 

zelfstandige onzijdigheid, z00 ncodlot- 

tig 
indien esn van bzide twijfel laat rijzen 
aangaande de zuiverheid zijser be- 
Joelingen. Want niet allees dat het 

RADIO LUX -a.convo.co Teletson No. 60 

Radio - Technisch - Bureau — xeoDiri —. 
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NIEUWE ZENDING: 
Sail ERRES Wisselstroom 

Rimboe Radio-toestellen. 

Crosley Shelvador-koelkast. 

P.H. Armaturen,     Staande lamp.   Zwaar Verchroomd.   
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Levert versche volle melk. 

Prima kwaliteit, 

Leverancier van de groote ziekenhuizen te 

Kediri en Paree en de meeste -Doctoren 

ter plaatse, 

Belcefd aanbevelend 

L. H. SCHRAUWEN. 
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Bekend making. 
De f4. Burgemeester van Kediri ves- 

tigt er Uw aandacht op, dat ingevolge 

art. | der Verordening op het aar- 

brengen van naambordeng ieder Euro- 

pzaan, met dezen gelijkgestelde en 

vreemde Oosterling, boofdbewoner 

zijode van een huis of paviljoen, op 

een van den weg duidelijk zichtbare 

plaats, aan den ingang van het bij die 

woning of dat paviljoen behoorerde 

erf, een bord moet aanbrengen, ver- 

meldende zijn naamc.7. met zija voor- 

letter», ia Latijosche karakters (van 

minsteos drie centimetzrs hoogte). 

Ter voorkomirg van morilijkheden 

dienen de raamborden aangebracht 

te zijn binnea t wee maanden na 

dagteekening van deze bekendmaking. 

Voorts wordt ia herionering gebracht 

de verplichting tot aangifte van hon- 

den v6dr den 15en Juli as. en tot het 

doen witten, teren of verven van bui- 

tenmuren en omhbeiningen “Ob den 

3isteo Juli a. s. 

De fd. Burgemeester vd. 

M. SCHELTEMA. 

Kediri, 23 Juni 1939. 
asrama 

Bzlgische politici 

zeer onlangs ujtlatingen zijn gedaan, 

welke hoogst bedenkelijk mogen hee- 

ten. Op een lezing gehouden voor de 

Leopoldsorde verklaarde mioister De- 

vese ,,dat Bela ra de rede van den 

konirg een politiek van onafhas kelijk- 

heid heeft gevoera”, doch dat deze 

onafhankelijke politiek niets anders is 

»dan de traditioneele politiek waarvan 

Belgi8 nooit is afgeweken sedert 1918”. 

Dit nu is ia hooge mate verwarreod! 

Er kan geen twijfel over bestaan, dat 

Belgig na den oorlog, mede als gevolg 
van het militair accoord met Fraokrijk 

een politiek heeft gevolgd, weike in 

geeven dee!e strookt met de opvattin- 

gen, eike algemeen— dus zeerzeker in 

Nederland — bestaan 

neu:ra'e zelfstandigbeid. 

  

verantwoordelijke 

ten aanzien van 

Niettemig verklaart sen officieel man 

als Devese, datgeen verschil bestaat 

tusschen de politiek van de na-oorlogs- 

jarenen die waarvas Konirg Leopold's 

rede bet begin acbtte. Nog meer twij- 

fel hecft de minister van fustitie Jadson 

gezaaid met een rede te Parijs, waa'- 
van cen verslag voorkomt in de Er- 

dependance Belgi# van 12 Mei en 
waarbij hij gezegd heeft tot zijn Fransch 

gzhoor: »Hebt vertrouwen in ors. Wi 

zullen de zaken wel zoo schikken, dat 

Belgit alrijd eensgezind en sterk aan 

Uwe zijde zal stan." 

  

De 'politieke krach- 
ten-verhouding in 

Nederland. 
Amsterdam, —g— 1 

Ende Maart was het vijftig jaar ge- 

leden dat J. Alberdingk Thijm, de leider 

van de katholieke emaocipat'e-beweging 

te Amsterdam overleed. De R.K. pers 

heeft Thijm berdacbt en de groote waar- 

de van deze figuur voor bet katholieke 
volksdeel van alle zijden belicht. 

Daok zij het onverpoosde werken 
van Thijo en zijo vrienden beeft zich 
in de laatste ceuw een zeer groote ver- 
aandering voltrokken in de positie der 
katholieken hier te lande. Een eeuw 
terug was Nederland een protestantsche 

staat. Gedurende het Vereenigd Kooio- 
rijk was de oude tegenstelling tusschen 
protestant ea roomsch minder scharp 
dan in tijden van de Republiek der ze- 
ven Provincita, doch wellicht als ge- 

volg van de tegenwerking welke de 

Nederlandsche regeering had ondervon- 
den van den Franschen Bisschop te 
Gent, Mgr. de Broglie, trad na de 

scheidinvg en scberpe reactie in te- 

gen de katholieken, welke het noor- 

den gelijk in vroeger eeuwen, weer 

tot een protestansche natie stem- 

pelde. De katholieken “werden niet als 
volwaardige staatburgers bebandeld. 

Enorm veel is op dit punt in de laat- 
ste vijftig, zestig, jareo veranderd. Het 
liberalisme, dat omstreeks bet midden 
der vorige eeuw een machtige strooming 

in Nederland vormde, heeft de katho- 

lieke emancipatie belpen verwezelijken. 
krachtens het b#gjosel van de ge- 
lijkheid der burgers. Doch de tijd dat 
de katholieken profiteerden van de 
liberale begioselen is reeds lang voor- 
bij want van bet hoekplaatstje der ge-   

dulden zijo zij opgeschoven naar de 
positie van de sterkste partij. Geen 

beroep of het wordt door katholieken 

bekleed, yeen ambt of bet staat voor 

hen open! Wat bonderd jaar geleden 

een onmogelijkbeid scheen is thaos 

werkelijkheid. Sameo met de twee 

orthodox chbristelijke partijen, de Cris- 

telijk Historische Ulaie en de Anti.Re- 

vulutionaire Partij van dr. Colijo deelt 

de R.K. Staatspartij de macbt 'en met 
vVier ministers op de sleutelplaatsen io 

het tegenwoordige kabinet, bescbikt zij 
over meer invloed dan eike andere 
partij. 

Met de verovering van de macht 
hebben de katholieken hua houding 
jrgens de andere partijen herzien. De 
tegenstelling tusschen de protestanscbe 
en de roomsch-katholieke partijen is 
op het oogenblik overbrugd.reeds io 
de laatste decennia der vorige eeuw 
kwam cea toenadering tot stand in 
den schoolstrijd,” welke de kerkelijke 
groepen voerden tegen de liberalen. 
Uit deze samenwerking is langzamer- 
band een coalitie gegroeid, welke in de 
kamers over een meerderheid beschikt 
en cook thans op den grondslag der 
mpositief - cbristelijke” beginselen het 
bewind voert, 

De oude protestansche tegenstanders 
ziin dus medestanders geworden- de 
band met de liberalen werd reeds' in 
de vorige eeuw, tijdens den school- 
strijd, doorgesneden. De liberale par- 
tij van de segentiende eecuw heefi 
zich inmiddels opgelost- mede als ge- 
volg van de uitbreiding van het kies- 
recht- ia een linksche, democratische 
vleuyel, bestaande uit liberaler, vrij- 
zinnig-democraten, sociaal-democraten 
en communis:en. Tusschen rechts en 
links bestaan echter geen oroverbrug- 
bare verscbillen-zo0 waren in dr. Co- 
lija's crisiskabinet 1933 vrijzinnig-de- 
mocraten en liberalen opgenomen 
en z00 zoudenindien oneenigheidirees in 
de boezem der regeerende coalitie, de 
machtigste groep van rechts, de R.K S.P. 
en de machtigste groep van links, de Soc. 
Dem. Arbe'd:rs Partij eikaar vermoe- 
delijk wel vinden in een ,Roomsch- 
Rood” kabinet. Nietremin zou erthans, 
volgens de in de vorige eeuw opge- 
teekende regelen van bet parlementaire 
steekspel, een oppositie moeten zijo 
van links tegeo rechts. Op papier is 
dat ook inderdaad het geval, maar in 
de practijk, zooals bijv. blijkt uit de 
stemmingen over de hoofdstukken der 
begrootirg, is er niet veel van te mer- 
ken. Dit valt waarschijnlijk te wijten 
aan de intrede van het Neder'andsche 
natioraa'-socialisme in het parlement. 

D: Nationaal - Socialisrische Bewe- 
ging, wzike geleid wordt door Ir. Mus- 
sert, heefr, steliing gekozen tegen alle 
partijen en het gevolg is geweest dat, 
ofschoon die beweging numeriek zwak 
is de politieke partijen op baar 
beurt saneengesloten front maken, tegen 
het Nationaal - Socialisme. 

Dit schept nu een zeer merkwaar- 
dige figuur in het leven der politieke 
partijen. De R.K.S. P., welke door de 
N.S.B. scherp wordt aangevallen met 
het verwijt dat zij streeft naar de ves- 
tiging van de dictatuur van bet poli- 
tiek-katolicisme naar voorbeeld van de 
Oosrenrijksche Schuschniggregsering, 
treedt zeer scherp op tegea de.N. S. 
B., waartoe zij in staat is door baar 
machtige positie in het kabinet. De 
andere politieke partijen juichen dat ui- 
teraard toe, want zij vreezen dat haar 
positie op den duur ondergraven wordt 
door den ongunstigen economischen 
toestand van boeren en arbeiders, het- 
geen slechts ten bate der N. S. B. kan 
ziju. Ht gevo!g van dit alles is ge- 
weest, dat de” linksche partijen haar 
Oppositie tegen het positief-christelijke 
kabinet Colijn-Goseling in elk opzicht 
gematigd hebben. Iu feite gaan de link- 
sche groepen rog verder, want telkens 
weer propageeren zij de gedachte aan 
een ,,nationaal kabivet“. waarin alle 
partijen zouden zijn opgeromen en dat 
a'dus met groote kracht zou kunnen 
optrdden tegen de nationaal-socialisti- 
sche beweging. 

Nu trekt het evenwel zeer de aan- 
dacbt dat hetaanzijnde kabinet op ve- 

le wijzen blijk geeft, niets te gevoelen 
voor zulk een natiovaal kabinet. lote- 
gendeei! Ia den laatsten tijd heeft de 
R.K. minister van justitie, Goseling, 

RESIDENTIE-APOTHEEK KEDIRI 
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Dankbetuiging. 
Aan alleo, waaronder in het bijzon- 

der het Bestuur van de Socigteit ,,Bran- 

tas” mag worden genoemd, die hebben 

medegewerkt tot bet doen slagen van 

de B.O.S. fuif op den 17 Juni j,!. be- 

tuigen wij bij dezen onzen hartelijken 

dank. 

De Bond van Oud Steurtjes. 

  

eenaantal wetten voorgesteld, die hoe- 
wel kenrelijk gericht tegen de N.S.B., 
ook bij de linksche grozpen een gevoel 
van onbehagen hebben opgewekt, z00- 
dat thans door links in bedekte termen 
te kernen wordt gegeven, wat de ra- 
tionaal - socialisten reeds twee en drie 
jaren geleden openlijk uitspraken, ol. 
dat de R.K. S.P. bezig is een positie 
te verwerver, welke baar dictatoriale 
beavoegdheden zal verschaffen. 

De wetten waar'het'hier om gaat, 
ziju de volgende: de wetop de weer- 
korpsen, de wet tot regeling en be- 
perking van de uitoefening van het 
recht van vereeniging en vergadering 
en de wet tot beperking van de pers- 
vrijheid. 

Da2 wet op de weerkorpsen heeft 
tot doel de,-vorming fjvan politieke 
weerformatices tegen te gaan en de 
controle op de burgerwacbten te ver- 
scberpen. Als zoodanig uitsluitend ge- 
richt tegen de N.S.B., weke indertijd 
over een Weer-Afdeeling beschikte en 
ia de Burgerwachten aanhang vond. 

De wet op de vereenigingen en ver- 

gaderingen verleent aan den strafrech- 
ter bevoegdheid om op vorderirg van 
het Op:obaar Ministerie bepaalde ve- 
reenigingen te ontbinden of verboden 
te verklarer, terwij de politie de 
machtiging krijgt om toezicht te oefe- 
nen op de vergadzringen, ook op de 
niet-openbare. Deze wer is dezer dagen 
dcor de Eerste Kamer aavgenomen 
met ecen meerderheid van recbts t:gen 
links. Ofschoon er geen doekj-s om 
gewonden zijn dat deze wet vooral 
gerichtis tegen de N.S.B. — hetgeen 
ook bij de democraten in de smaak 
is gevallen — hebben deze !aatsten 
aangevoerd, dat eri geen waarborgen 
bestaan tegen willekeurige toepassing, 
z0odat het nationaal-socialistische ka- 
merlid Van Vessem hun angstige ge- 
Voelens onder woorden heeft gebracht 
en eenigszins triompbantelijk voor- 
speld heeft dat ,.eerst de N.S.B. aan 
de beurt zal komen en daarna aile 
andere partijen, zoodat: het nationaal- 
socialisme tot taak zal krijgen den 
Nederlandschen staatsvorm wederom 
te democratiseeren in Neder'andschen 
zir, na de katbolieke dictatuur". 

Ook ia de”perscommertaren op het 
wetsontwerp tot breidelirg der pers- 
vrijheid valt een soortgelijk geluid te 
beluisteren. De N.S.B. pers trekt 
scherp van leer en de democratische 
laden verheugen er zich on» dat een 

cinde zal worden gemaakt aan de ra- 
tionaal-socialistische propaganda. Doch 
tevens kunnen zij hun vrees niet ver- 
belen dat eveneens met deze wet aan 
miniter Goseling cen”apparaat in han- 
den wordt gegeven waarmdee bij 
elke uiling kan smoren, die hem of 
zijo partij onwelgevallig is. 

Uit angst voor d: N.S.B., welke 
door vier percent der bevolking wordt 
gesteund, zou de persvrijheid worden 
afgeschaft en de beavoegdheid om te 
beslissen wat wel en wat oiet politiek 
oirbaar is, overgegeven aan de RK. 
Staatspartij- een partij, welke nu zij 
tot macht en aanzien is gekomen de 
voorkeur blijkt te geven aan den au- 
toritairen staatsvorm boven den de- 
mocratischeo. 

Gzeo wonder datJde natioraal-so- 
Cialisten op hun beurt moeilijk kuanen 
verhelen dat zij leedvermaak hebben 
over het moceilijke parket waarin de 
democratische partijen thars gereakt 
zijo. 

NW. Ked. Snelpersdrukkeri 

Kediri 
Algemeene Vergadering van Aan- 

deelhouders en cum. pref. aandeel- 

bouders op 

DONDERDAG 6 JULI 

te 9 u.V.M. ten kantore van de N.V. 

AGENDA : 

1. Jaarstukken. 

2. Goedkeuring Balans, 

Verliesrekening. 

3. Rondvraag. 

Winst- en 

Da jaarstukken liggen vanaf 22 Juni 

tr inzage ten kantore der N.V. H.H. 

aandeelhouders worden beleefd atteot 

gemaakt op artikel. 18 van de statuten, 

over het deponeeren der aandeelen. 

DE DIRECTEUR. 

aa 

Kennisyeving 
Beleefde mededee- 

ling, dat toko MA- 

DIOEN op Zondag 

maar een halve dag 

  

geopend is. 

Beleefd aanhevelend. 

TOKO 

»MADIOEN” 
KEDIRI Teif. No. 62. 
  

  

Nicuwe Lending. 
KALODERMA 

» 2 Cleansing cream 

» Finishing cream 

» Active cream 

» Skin Tonic 

» Poudre 

» Schaving stick 

» Tollet soap 

Steeds in voorraad de 

  

beroemde Tokalon artikelen. 

Hoogachtend, 

  

Aloon - Aloonstr 

KEDIRI.   
  

   

    

  

  

  

:- Brengt ook Uw BRILLENRECEPT naar de -: 

RESIDENTIE APOTHErEK 
De optische 

Zeiss- Il |    
afdeeling staat 

en Crookes 

onder vakkundige 

leiding en is voorzien van de modernste monturen. 

   

    

  

     
EBEREDIENST 

PROTESTANTSCHE KERK 
Predikbeurten over de maand - 

Juni '39 
Ds. Schaefer, 

25 Juni'39 Blitar 9 uur v.m. 
T..-Agoeng 5 uur n,m. 

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

Mana 

Maleische Kerkdienst 

H. B. Matulessy. 
25 Jusi '39 Trenggalek 8.30u. v.m. 

T.-Agoeng 3.30u. n.m. 

Kediri 6.30 u. ».m. 
voor Zending. 

25 Juai 1939 Djombang 7.30 u. v,m. 

J. W. Rumbajao. 

Ba Ta in 

OOST - JAVAANSCHE KERK 
lederen Zondag 

29 

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

Blitar, Toeloengagoeng, 

Ngandjoek, Paree, 

ma Kmmmammwmman 

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Zondag. 
t: Kediri le H. Mis 6 uur v.m. 

2e H. Mis 7.30 uur v.m 
Lof 5.30 uur a. m. 

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

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

PETROMAX COMFOREI. 
Wij ontpakten zoojulst 

De Nieuwe 

Modellen 1939 
en noodigen U uit tot een be- 
zichtiging dezer 

Schitterende en Practische 

Petromax Comforen. 
Verkrijgbaar bij : 

Toko Wed. 

Tan Bing Wie 
Klentengstraat No. 90, 

KEDIRI, Tel. No. 149. 

      

TENG HONG TJIANG 
VENDUHOUDER — COMMISSIONNAIR 

MEUBELMAKER 

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

  

Venduties : 

Woensdag., 28 Juni 1939, ten huize 

van den Heer W. MACVILLE 

Apotbekers-assistent. 

Semampir 56 — Kediri. 

  

Dinsdag 4 en Woensdag 5 Juli 

1939, L'guidatie Vendutie van TOKO 

KANTO, Alooo2straat 4!, Kediri. 

Ven een groote partij Kramerijen, 

kantoorbenoodigdheder, speelgoed, 

glaswerk, keukengerei, enz. enz. 
  

Vrijdag, 7 Juli 1939 van den Heer 

V.A. van AALST. 

Tuinemploye v.o. Djengkol. 
te houden op Paree. 

  

In voorraad — 
kinderboeken 

en 

Modebladen 

NN. Ked. Sneipersdrukkerij 
Aloon-Aloonstraat Tel. No. 83.



          

Telegrammen overg. uit de Ind. Courant. 
aan aan 

  

JAPANSCHE TROEPEN LANDEN 
BIJ SWATOW. 

    

Britsche militaire voorzorgsmaatregelen 

te Tientsin.- Patrouilles van Tommies 

door de straten.- Er komen Britsche 

schepen met levensmiddelen. 

  

VRAGEN IN HET LAGERHUIS. 

Tokio, 21 Juoi (Aneta Reuter). Of- 

ficieel wordt bekend gemaakt, dat de 

Japansche marine-strijdkrachteo heden- 

cchtend vroeg een geslaagde lauding 

verrichten nabij Swatow. 

Zij rukken soel op in de richtirg 

van de stad. 

Hoe de leiding geschiedde. 

Tokio, 21 Juni (Aneta Reuter.). Vol- 

gens een commun'gu€ van de marine- 

afdeeling van het Keizerlijk Hoofd- 

kwartier bevonden de Japansche oor- 

logsschepen zich om 01.50 uur GMT 

op twee mijl afstand van Swatow. De 

oorlogsschepen naderden de stad steeds 

meerj zij ruimden de versperricg op 

en veegden de mijnen weg. 

Volgens een telegram uit Hongkong 

werd de eerste landing vabij Swatow 

tot stand gebracht van 300 tot 500 

mao. 

Na aanzienlijken tegerstand ontmoet 

te hebben, slaagden de Japanners er 

in te landen, waarna zij het binnec- 

land inrukter, biijkbaar met de bzdoe- 

ling de stad te omsingeien en de 

#poorlija tusschen Swatow en het 43 

k.m. van de kust verwijderde Chua- 

chau af te snijden. 

Een te Tokio uitgegeven communi- 

guk& meldt, dat transportschepen aan 

de landing declnameo. Zij werdea 

getscorteerd door de Zuid-Chineesche 

vloot, onder bevel van Admiraal Kon- 

dab. 

De Japarsche troepen bezettan ook 

alle Swatow beheerschende eilanden. 

De woordvoerder van de Admira- 

liteit verklaarde, dat door de landing 

de Japansche blokkade van de Chi- 

neesche kust verder zou worden ver- 

sterkt. Hij verzekerde, dat Chiang 

Kai-shek via Swatow wapeos uit het 

buitenland ostving. 

De woordvoerder van het Gaimu- 

sho verklaarde, dat de politiek inzake 
de eerbiediging van de rechten en be- 

langen onveranderd biijf: 

Swatow geheel bezet. 

Tolio, 21 Juni (Aseta Rtr.). De 

hoofdmacht van de Japansche iroepen 

had om 14.50 Swatow gehrei bezet. 

De voorhoede van de Japansche 

troepen bereikteom 15 00 uur Anpow, 

12 k.m. ten Noorden van Swatsw. 

Vragen in het Lagerhuis. 

Londen, 21 Juni (Aveta Reuter.). In 

antwoord op een aantal vrayen be- 

treffende de situatie te Tientsir, ver- 
  

   klaarde Premier Chamber dat de 

barr @-e-rsstriciies 103 de e zijo. 

Vier Britsche onderdanen werden 

ortkleed, eo bun k'eediny werd door- 

z0cht, doch er werden geen verdere 

incidenten gemeld in bet laaiste tele- 

gram van den Consu'-gererazl. 

Wat betreft de levensmiddeleuvoor- 

radep kon de Premier mededeelen, dat 

er ruime voorraden meel en rijst te 

Tientsin asowezig zijo, 

De aanvoer van aan bederf onder- 

hevige leveosmiddelen beeft nog steeds 

met tusschenpoozen plaats en b'ijfv ver 

beneden het normale. 

Het scbijot, dat geen verbod werd 

ingesteld op den invoer van leveos- 

middelen doch een 

aanzienlijke vertraging wordt in den 

in de concessie, 

aanvoer vercorzaakt door de door- 

z0ekiogen bij de barrieres.   

Wat de scheepvaart aangaat, de 

situatie is belangrijk verbeterd ea de 

rivier schepen werden 

in den laatsten tijd niet aangehouden. 

Premier Chamberlain hoopte heden 

of morgen iets naders daaromtrent te 

versemen. Hij voegde bier aan toe, 

dat meer dan de helft van het Britscbe 

garnizoeo van Noord-Cbioa thans te 

Tientsin vertoefr. 

In antwoord op ceo vraag van Eder, 

zeide Chamberlain, dat Craigie volko- 

men duidelijk heeft gemeakt, dat de 

Britsche regeering niet bereid is te 

berusten in de blokkade en gereed is 

de stappen te nemrn, die noodig wo:- 

den geacht om de levensmiddelenvoot- 

risriog van de Briische or derdanen te 

opvarende 

verzekeren. 

Amerikaansch protest. 

Washington, 21 Juni (Aseta Rtr.). 

Cordell Hull onthulde bet feir, dat de 

Amerikaansche Coosul-generaal te 

Tientsio namens de Amerikasnscbe 

Kamer van Keophandel a'daar bij den 

Japanscben Consul-generaal protesteer- 

de tegen de blokkade en bet ongerief, 

dat het Amerikaanrche zakenieven 

daarvan ondervindt. 

Volgeos een verklariog van de Ame- 

rikaaosche Kamer van Koopbandel te 

Washington bekisaagde de Kamer van 

Koophandel te Tientsio zich er over, 

dat de blokkade ,,den Amerikaanscb:n 

handel in belanyrijke gebieden vrijwel 

veroietigi", waarom Zij verzocbt om 

onmiddel liike actie ter 

van een ,catastrofale schade“, 

Cordel! Hull deeide aan de journa- 

nalisten mede, dat de voorzienivg van 

leveosmiddelen te Tientsin nog steeds 

krap is, doch dat zij beter is daa zij 

is geweest. 

voorkoming 

Chineezea naar Swatow. 

Tokio, 21 Juoi (Aseta Rsuter). 

Volgens berichten uit Hong Keng 

rukken Chineescbe troepen uit het 

binsenland naar Swatow op om den 

verderen Japancben opmarsch te verij- 

delen. 

Buitenlanders veil'g. 

Swatow, 21 Juni (Anera Reuter). A'le 

busenianders zija veily. 

'Thans liggen zeven Japansche 

pedobcorjagers in ce haven. 

tor- 

Levensmiddelen op komst. 

Snangbai, 21 Juoi (Areta Ruter). 

Twee Britscbe kuststoomers zija 

paar Tientsin vertrokken met groctz 

ladinges leveosmiddeler, ioclusief tarwr, 

meel, groeoten en vruchteo. 

De Chineesche dollar. 

Shangjka', 21 Juni (Aneta Ruter). 

Veroomen wordr, dat de Chiseesche 

barken te Shangbai voornemens zijn 

met ingang van morgen cen Idaagsch 

moratorium af te kondigen. 

Alle tracsactirs zullen worden ge- 

schorst, om de buitenlandsche banken 

te dwingen meer buiterlandsche de- 

viezen te verkoopen, waardoor de 

koers van dco Chineescben dol'ar zou 

stiigen, 

De noteerisy van deo Chineescheo 

dollar van den gestabiliseerden koers 

van 8 d. is cenige weken geleden ge- 

daald tot ca 6 d. 

Exodus van vrouwen en kinderen. 

Tiectsir, 21 Juni (Reuter). Hooderd 

Britscbe vrouwen eo kioderen ver- 

trokken bedenochtend naar Cbingwa- 

tao, Pertaiho en andere vacantie-oor- 

dee, 

In cen barkas werden zij van de 

Bcitsche concessie naar Tongku, aan 

deimondiag van de Hai- rivier ver- 

veerd, waar zij zich op ee Britschen 

stoomer inscheepten. 

De Japanoers bemociden zich er niet 

mede, 

Vrijwilligere-patrouilles. 

Tientsio, 21 Juoi (Reuter). De voor- 

z0rgsmaatregel van mobilisatie vaa het 

vrijwilligerscorps is bet gevolg van 

Verontrustende geruchten, dat de Ja- 

panners een nieuwe actie tegen de 

Carcessie Overwegen. 

De patrouilles in de 

gestaalheilmde Britsche troepen in de 

stad en de 

nabijheid van de grenzea der cor- 

cessiz werden versterkt. 

Van gezaghebbende zijde wordt 

vernomer, dat er genoeg tarwe en rijst 

in de Britsche co-cessie is. 

De schade aan Arrerikaansch 

eigendom, 

Washingtor, 20 Juni (Havas). Het 

van Buitenlandscbe Zaken 
ministerie 

zal in de naaste tockomst den tekst 

van de Amerikaanscbe protesten bj 

de Japanscbe regeering tegen de bom- 

bardementen van Amerikaanscbe cigen- 

dommen ia China publiceeren. 

Ontbuld wordt dat sedert bet begin 

der vijandelijkheden in China meer 

dan 150 bombardementen paarsvonden 

waatdoor Amerikaansche cigeodom- 

men in Cbina werden beschadigd. 

van deze bumbardemeoten werden er 

24 na den eersten Januari 1939 uit- 

gevoerd, 

Britsch hulpcorps, 

Tientsio, 21 Juni (Aneta Reuter), De 

Britsche Grmeenteraad vormt een 

speciaal hulpcorp:, uitsluitend bestaan- 

de wit Bcitten, die oiet gewapeod zul- 

len zijo en brassards zulten dragen. 

De leden van dit corps zullen waar- 

scbijrlijk uitslu'tend worden gebruikt 

voor de hindhaviny van noodzakelijke 

diensten. 
De voorzitter van den Gemeente- 

raad verklaarde aan Reuter. dat tot 

dusver s'echts | van de 700 Chinee- 

sche politie-beambtzn ontslag genomen 

heeit, ten gevolye van de bedreigin- 

gen door de Japanners. 

Esn smi-officieel Japarsch bericht 

verk'aart, dat de groenteventers bes'o- 

ten, de Britsche concessies te boycot- 

ten. 
De Britsche autoriteiten stellen al- 

lesin het werk om de vrouwen te 

bewegen, te vertrekken. 

De Japanners bielden gisteren geen 

enkel binvenkomend of vertrekkend 

buirenlandsch scbip aan. 

Britsche Tommies. 

Tienssin, 21 Juaoi (Aneta Rcuter). 

De aigemeene. verscherping van de 

voorzorgsmaatregelen in de Britsche 

Corcessie worden toegejuicht, in ver- 

band met de bardnekkige geruchter, 

dat de Japanners cen coup de force 

beraomen. 

Meer militaire camion-patrouilies en 

vele grstaalbelmde Tommies in khaki, 

loopzn in de straten en hedenavond 

arriveerde nog cea compagoie van de 

Durham Light Infaotry, ter versterking 

van het garnizoen. 

Ter voorzorg werd de mobilisatie 

van het Vrijwilligerscorps uitgevoerd. 

Alle verkeerspolitie is teruggetrok- 

ken en belast met speciale patrouille- 

diensten. 

Duitschland. 

KLEINE VOLKEREN WORDEN 

DREIGEND TOEGESPROKEN. 

Rosenberg spreekt (ver ,de 

nieuwe orde” in Europa. 

Lubeck, 21 Juni (Ha vas). Alfred 

Rosenberg uitte gisteren in cen 

door hem gehouden rede ter gelegen- 

hzid van het zesde congres der ,Noord- 

sche vereeniging” cea waarschuwing 

aan bet adres dar kleine volken: de 

rede werd aangehoord door talrijke 

gasten uit de Seandinavische landen, 

die waren uitgenoodigd ber congres   bij te wonen, 

meer, dat men viet moet gelooven de 

hoofden wan groote staten ongestraft 

te kunnen beleedigen, wanneer deze, 

gedreven door de noodzaak om bet 

bestaan van hun landen te verzekereo, 

cen nieuwe orde tot stand brengen. 

Ia bun eigeo belang moeten de klei- 

ne staten niet toestaao, dat hun jour.- 

palisten een anarcbie in het journalis- 

tieke beroep teweeg breogen, daar 

tenslotte de staten de verantwoorde- 

Ijkheid moeten dragen voor de teu- 

gellooze agitatie, waaraan bepaalde 

onderdanen zich schuldig maken. 

Opnieuw gebruik makend van de 

door de regeering te Tokio in zwang 

gebracbte zegswijze der ,,nieuwe orde", 

verzekerde Rosenberg dat de taak der 

Noordsche volken bestaat uit ,,het tot 

stand brengen van een nieuwe orde 

met behulp van allen, die een gezag 

willen vestigen, dat overeeokomt met 

hun ras eo waarvan het uit- 

cindelijke doel zal zijo een 

wedergeboorte vas Euro- 

pa tot stand te brengen". 

Hij voegde hieraao toe dat de oude 

gezagsbeginseleo verloren zijn gegaan: 

dit wordt bewezen door den verwar- 

den toestaud in Palestina en het Ver- 

re Oosten, de maatschappelijke revo- 

luties in Zuid-Amerika, bet Spaanscbe 

drama en de vijandige aaovallen van 

de Vereenigde Sta:en op den toes'and 

in Europa, 
Dz democratieda moeten veran!- 

woordelijk worden gesteld voor dit 
verloren gaan van oude waarden, daar 

de ,teugellooze vrijheid", die uit de 

Fraosche revolutie voortsproot, ,de 

vrijmaking van Joden en Negers“ be- 

werkte en tensiotte overging in de 

huidige ,,imperialistische democratie, 

Tenslotte zuide Rosenberg nog: ,De 

imperialistische methoden, die door de 

democratie#a worden gevolgd, veroor- 

zaken een geweterlooze exploitatie van 

de breede massa's van het volk, te:- 

wijl zij een cultureele propaganda met 

zich brengen, die geen rekering houdt 

reeds 

andere voiken". 

met de bestaaude cu'tuur van 
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DE MILITAIRE CONFERENTIE 
TE SINGAPORE. 

Alle gedelegeerden aanwezig. 

Singapore, 21 Juni (Aneta Rtr). 

Alle gedelegeerden voor de interna- 

tionale defensie-conferentie zijn gear- 
riveerd. 

Luchtmparfcha'k De la Ferte en 

Generaal-majoor McLzod arriveerden 

hedenavond per vliegtuig. 

De voltallige conferentie zal zitting 

houden io de gymnastiekzaal van de 

kazerne van het leen 2e Manchester- 

regimeot, doch meestentijds zullen de 

sub-comite's van de marine, bet leger 

en de lucbtmacht afzonderlijk confe- 

reeren, terwijl de voltallige cosferentie 

van tijd tot tijd bijeenkomt, om de 

conclusies van de sub-comitt's geza- 

menlijk in beschouwing te nemen. 

Admiraal Noble, die in geval van 

oorlog opperbevelhebber van de Eo- 

gelsche en Fransche strijdkrachten zal 

zijn, zal de conferentie presideeren. 

Ten aanzien van de besprekingen 

word uiterste geheimbouding betracht 

en uitgebreide worden 

genomen voor de bewaking van het 

maatregelen 

gebouw waar de conferentie zal wor- 

den gehouden. 

De wereldmogendheden, in bet bij- 

zorder Duitschlaad en Japan, 

blijk van de grooste belangstelling 

van de conferentis. 

geven 

Fransche bevelhebbers te 
Singapore. 

Singapore, 21 Juni (Aneta Rtr.). 

Generaal Martin, opperbevelhebber 

van de Fransche troepeo in Indc- 

China, arriveerde met Vice-admiraal 

De Coux, en Kolonel de Veze van de 

Fransche luchtmacht voor de morgen 

aanvangende Engelsch-Fransche de- 

fensie-confereotie. - 

Tijdens de conferentie zal het her- 

stellen van Fransche oortogsschapen 

en oorlogsschepen van andere bevrien- 

de nabuurlanden in de marine-basis 

van Singapore worden besproker. 

De Fransche kruiser ,,Primauguet” 

gebruikte onlangs de basis, toen hij 

Singapore passeerde, opweg naar Indo- 

China. 

Ook zullen plannen wordeo oot- 

Wworpen voor de bijeenvoeging van de 

Engelsche en Fransche voorraden oor- 

logsmwateriaal, in geval van oorlog. 

  

  

    
  

concurreerende prijzen. Ook orchideeen. 
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Ken voikomen gave huid verkriigi men door steeds te manditn met 

de uitstekende, medicinale Purolzeep, en door na het bad het lichaam, 

vooral in de huidplooien, te poederen met Purolpoeder. In alle apotheken 

en toko's. Purolzeep f090 per carton, Purolpoederf0.90 enf 1.50 per bus. 
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  Door eigen import zijn wij in staat de beroemde 

CARIBONUM producten, z. a. 

Schrijf-, vulpens en stempelinkten. 

Polywog pasta in vasten en vloeibaren toestand, versch 

en tegen scherp corcurreerende, dus 

beneden Soerabaiaprijzen, 
te leveren. 6 
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Carbonpapier in diverse soorten. 
Schrijfmachinelinten in alle breedten, 
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