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STADSNIEUWS 

  

R.K. Industrieschool. 

Uitslag examens. 

Er waren zeven candidaten. Drie 

voor examen Coupeuze en vier 

voor examen Costumigre. Deze 

zijo allen geslaagd. 

Voor eramen coupeuze: de dames: 

Osi Bok Nio, Emma Liem en Jauw 

Siok Nio. 

Voor examen costum'dre : de dames:: 

J. B€drier de Prairie, H, Jourdao, Mar- 

tirah en Truitje Lie. 

Voor aangifte van nieuwe leerlingen 

gelieve men zich te wenden tot de 

E. Zuster Tarcisie, hoofd der Industrie- 

school. 

De Neutrale schakelschool 
vooruit. 

saluut bracbt, blies ze de laatste adem 

vit, 

Zondagmorgen werd ze, begeleid 

door alle mei-jes van de troep, op de 

Kiotok begraven, terwijl de heeren 

Druyf en v.d. Leeuw beiden tegeo- 

woordig waren. 

Malaria-bestrijding. 

Op 7 Juoi j.I. werden 200 personen 

van Semampir onderzocht, 

Van de 50 kinderen beneden 6jaar 

hebben 360/ malaria, van de 50 boven 

6 jaar, 24”, van de 50 volwassen 

vrouwen, 80/5, en van de 50 volwassen 

mannen 28”,. 

Aao deze menschen werden gratis 

kininepillen verstrekt. 

Conferentie P. G. I. 

Op Zaterdagavond j. I. heeft de 

P.G.I. een conferentie gehouden. 

Aaowezig waren afgevaardigden van 

Madioen, Soerabaia, Malang, Kediri 

en omstreken. 

DINSDAG 2 JUNI 

Blitar vertrekken. Het Hoofikwartier 

zal ook aanwezig zijo. 

Sport. 
We vernemen, dat de v.v. Doho 

op 15 Juli a.s. zich naar Ponorogo 
zal begever, om aldaar voor de be- 

kerwedstrijd uit te komer, waarbij de 

opbrengst ten bate zal komen van de 

Armenzorg. Waarschijolijk zal de v.v. 

Perslands meegaan. 

Er zullen 3 partijen worden gespeeld. 

op Zaterdagmiddag Doho contra BE, 

D.O., den 

tegen Perslands, en deo Middag E. 

D.O. tegen Perslands. 

.. Pi 

volgenden morgen Doho 

De ontmoeting tusschen de militairen 

en het H.C. T. N. H. elftal op Vrijdag 

23 dezer j.l. eindigde in een 1-0 over- 

winning voor H.C. T. N. H. 

Op Zondagmiddag 25 j.I. kwamen 

Ps. H.W. en Ouick tegenover elkaar 
te staan. 

1939 

Vervaardigd raar Noel Cowards 

beroemde operette. Schitterende mon- 

tuur, pikante cosiumes uit vcorbije pe- 

riodev, cen verrukkelijke romance, dat 

zija de glanspunten van deze schitteren- 

de productie. 

D2: film is een waar feest van ver- 
tukkelijke melodic&", waar ,,Coward's 

Sorgs” op buitcrgewone wijze voor- 

gedragen worden door de talentvolle 

cast, 

Woensdag, 28 Juni 1939 geen bios- 

Coopvoorstelling daar ons gebouw af- 

een tooneeluit- 

de Dr. Soetomo 

gehuurd wordt voor 

voering ten bate van 

stichting. 

  
  

OLYMPIA 
Schrijfmachines blijven toch al- 

tijd aan de spits. Deze wereld- 

beroemde Duitsche machines kunt 

U tegen bijzondere afbetalings- 

22e Jaargang 

Politie nieuws. 

Door de Politie werd aangehouden 

de Ini. vrouw genaamd T., afkomstig 

yan Seketi, die vermoedelijk lijdende 

is aan verstandsverbijstering en zwer- 

aangetroffen. Bedoelde 

persoon heden aan de Wedono van 

Ngadiloewih overgegeveo. 

vende werd 

  

Mutatie Jav, Bank. 

D2 Heer J. vanHasselt, die van 

buitenlandsch verlof is teruggekeerd, 

werd benpemd tot Chef van de Af- 

deeling Kas en Boekhouding te Bata- 
Via, in de plaats van den Heer D.C. 

Loman, die den Hzer H. D. Cavone, aan 

wien een buitenlandsch verlof werd 

verleend, als Agent te Djokja zal op- 

volgen. 
Met ingang van 1 Juli 1939 werd 

tot Chef van de Economisch Statisti- 

sche Afdeeling te Batavia benoemd de 

Heer H.J. Manschot, thans Adjunct 

Dit laatste jaar is de neutrale echa- Pe ek Hove Mioteeka De laatste kwam niet z00 sterk uit. | conditie te Kediri, ALLEEN | Chef van deze Afdeeling. 

kelschobl alhier sterk vooruit gegaan. | sangelegenheden gesproken. Doelman was Simor, die ordanks zijn | krijgen bij de 
d ongetraindheid toch sog in vorm bleek par pai uit an van de pas ea (Ea N.V. Ked. Snelpers 

gehouden examens. unstkring. 4 

Van de 4 leerlingen, die examen 2 De wedstrijd eindigde in een gelijk Drukkerii 

hebben gedaan voor de Technische 

Sehool ijin 3 jongeos geslangd, ol. 

Moeksjit, Kandari, Warnadi, terwijl 

de eenigste afgewezene cen 10 voor 

zfjn rekenen heeft gekregen. Heeft bij 

nog cen puni meer voor ecen van zija 

andere vakker, gehad, dan z0u ook hij 

geslaagd zijo, 5 jongens hebben deel- 

genomen aan het K. E., waarvan 4 zijo 

geslaagd: Warsidi, Soeradi, Katam en 

Soekarwo. 

Op 18 Juni j. Il. heeft “de Neutr! 

Schakelschool een oudervergaderirg 

gehouden, er werden ook lezingen ge- 

houden, 
Als eerste spreker trad de Heer 

Kabar op, diz over: Hoe de zwakken 

te helpen, uitweidde. De volgende was 

de heer Toeloes, bij sprak over: ,De 

opvoeding van de kinderen thuis". 

Na de vergadering werd een rond- 

gang door de klassen gemaakt, In 1940 

zal de Neutr. Schakelschool het ge- 

bouw van de huidige Neutr. H.I. S. 

innemen, terwijl deze het gebouw 

naast de Huishoudschool zal krijgen, 

dat thans nog in aanbouw is. 

Uitslag Klein Ambtenaars- 

examen. 

Van de 26 deelsemers van b.g.ex. 

xijn er T geslaagd: Warsidi, Soeradi, 

Katam, Soekarwo, allemaal van de 

Het programma van den Kedirischea 

Kuostkring kondigt aan het optreden 
van Rik Boersema, een zanger van bet 

levenslied, een tentoonstelling van wer- 

ken van Icdische schilders. Von Swaine 

met de danseres Rosalie Chladek en 

de pianist Rudolf Beyer, het trio Felt- 
kamp, Stoiya, Kettisg (fluit, bobo, 
piano), het A.B.C.-cabaret, de Engel- 

sche duozangeressen Morris-Anderson, 
het Budepester kwartet en Charles 

Paozera, baritonzanger. 

Gemeentehuis. 

Wij bebben reeds eenige mededee- 
lingeo gedaan over de roodzakelijke 
uitbreiding van het gemeentebuis. Het 
oorspronkelijke plan met een rawing 
van f 1500, was wel het goedkoopste, 
doch werd minder doelmatig geacbt, 

Oomdat daardoor wel een verruiming 
van de raadszaal zou worden verkre. 
geo, maar geen noemenswaardige ver- 
grooting van de kantoorruimte, die veel 

te klein iss Om hieraan tegemoet te 
komen zijn op advies van de Techoi- 

sche Commissie 2 nieuwe projecten op- 
gemaakt, waardoor de thans bestaande 
raadszaal beschikbaar komt voor kan- 

toorruimte. Het eene project omvat een 

tegen het boofdgebouw aan geplaatst 

raadszaal, het andere een apart staande 

randszadl. De koste# worden geraamd 

op resp. f 3000en f 3500. Het college 

van B. en W. geeft de voorkeur aan 

speln.l. II. 

RICHE TIIBATER. 
Offreert voor Dinsdag 27 en 

Woensdag 28 Juni '39. 

een nizuwe, alles-overtreffeude p'.eno- 

menale creatie van 

WILLY BIRGEL 
in 

»DE LAATSTE NACHT" 

(Ritt in die Freiheit”) 

Andere medespelenden zijn: Viktor 

Staal -Haosi Knoteck-Ursula Grabley - 

Edwin Jurgenser. 

Meesterlijk spel in een meesterlijke 

film. 

Beo filmwerk, waarover men over 

vele jaren nog za! sprekeo. 

Eeo uiterst fascineerend, boeiend film- 

werk, dat Harti's vorige 

werken in de scbaduw stelt, 

MAXIM THEATER. 

Offreert voor Woensdag 28 en 

Donderdag 29 Juni '39 

Metro buitengewoon interessante fiim. 

»LOVE FINDS ANDY HARDY“ 

Met beroemde sterren als: Lewis 

Stone-Mickey Rooney-Judy Garland e.a. 

Een film waarmede U zult medelever, 

U zult er geheel in opgaan omdat U 

io de Hardy's een familie zult herken- 

beroemde 

    
  

bekend billijk. 

bukan 

WERELO NIEUM 5 
beter te hooren 

met 

Philips Trocadero 
het eenige Radiotoestel 

met 

BANDSPREIDING. 

  

     

Wij nemen Uw oude Radio voor den hoogsten 

prijsinen zijn onze afbetalings condities 

100”, Service, 

Neutr. Schakelschool alhier, men zooals in Uw eigeo omgeving voor- 66 RADIO 

Tamsi van Kertosono, het Ta voor een apart staande | | ant dan wel Uw eigenberinneringen »LYRA GOLDBERG Ked i ri 

Soetidjan onderwijzer van de 2de raadszaa!, erin zult terugvinden ! 

H.LS, eo | meisje van Ngandjoek. Wethouder. De Hardy familie isio rep eo roer, Tel. 70. 

Dr. Soetomo-stichting. 

Morgenavond zal de tooneeluit- 

voering van de Taman -Siswo ia bet 

Volta-theater plaats hebben. 

Voorts kunnen we nog melden, 

dat: ,Japansche dans” bij de bestaande 

mummers word bijgevoegd. 

Ben goed padvindster. 

Benige dagen geleden is een pad- 

vindster vea Kd. I-, Goo Tjoe, de 

dachter van den Heer Goo Sam Sing 

overleden. Haar laatste gedachten 
waren bij de padvinderij, en met een 

padvinderswet op de lippen, terwijl ze 

|   Er bestaat, paar wij vernemen, geen 

@ensgezindheid omtrent het aanwijzen 

vaa ezn nieuwen wethouder in de va- 

Cature, ontstaan door het vertrek van 

mr. Imam Soedjahri naar Semarang, 

z00dat een stemming noodzakelijk zal 

zfjo. Men vertelt zelfs, dat de moge- 

HHjkbeid bestaat, dat er een candidaat 

Daar voren zal worden gebracbt, die 

geen lid van deo Gemeenteraad is. 

Conferentie Surja - Wirawan. 

Op 15 Juli a.s. zal de Surja-Wira- 

wan afdeeling Kediri haar afdeelings- 

conferentie houdeo. Met de laatste 

sneltreia zullen de Kedirianea vaar   want : Aody Hardy wordt verliefd! 

Amor maakt zija opwachting bij de 

Hardy's. . .. eo maakt Andy tot zijn 

slachtoffer | 
Ziet hoe de heele familie Hardy er 

aan te pas komt als Andy Hardy ver- 

Hefd wordt! 

VOLTA-THEATER. 

Offreert voor Dinsdag, 27 Juoi 1939 

United Artists” muzikale schlager : 

»BITTER SWEET.” 
(HET LIED UIT HAAR VERLEDEN) 

Met Anna Neagleen Fernand Graa- 

vey in de hoofdrol en bijgestaam door 

@en all-star-cast. 

J.G.W. DEKKERS — 

een Ford tuinauto '29.   overtroffen,...” 

VENDU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS. 
KEDIRI — Telefoon 250. 

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

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

Donderdag 6 Juli 1939 v.m. 9 uur Vendutie van den inboedel van 
den Wel Ed. Heer. A.W.L. de Wetstein Pfister, op de suikerfabriek 

Poerwoasri, van een antieken inboedel —- een Lipp piano, en 

Zoo noodig zal de Venduties s'avonds wordene voortgezet. 

Ouderh te Koop &€n Terraplane 2 Zits model '33 in zeer goede 
conditie. 

D- Heer Th. Wrnster Ngandjoek schreef mij: 
»Dz opbrengst mijner vendutie beeft mijn stoutste verwacbtingen ver 

enz.  
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— RICHE TIhEATER — 

  

d4 Heden en Morgen b 

De meer dan schitterende Ufafilm 

  

   
. Op den provincialep weg wandelend 

met zijn moeder, hoorde de beer J. 
van Bokhuizen dit hulpgeroep -en bij 
aarzelde geen moment om hulp te 

bieden. Hij moest ecbter eerst nog 

over een hoog hekwerk klemmen, dat 
de terreinen van den weg afsloot. Hij 

bereikte het tweetal binneo weinige 

misutep. Hij overzag onmiddellijk de 

politie legde onmiddellijk, beslag op 
bet lijk, dat 

ziekenhuis werd overgebracht. Ook de 

kano werd in beslag geromen en naar 

bet hoofdbureau van 

porteerd. 

Zaterdagnacht heeft de politie den, 

man reeds in verhoor genomen, evena's 

politie getrans- 

naar bet gemeentelijk « 

De laa 
met WILLY BIRGEL — 

de sterren. Een filmwerk, waarover men over langen tijd nog zal spreken... 

filmwerk dat Harti's vorige beroemde w 

Metro's grootste Superschlager 99 est 

CLARK GABLE — MYRNA LOY — SPENCER TRACY e.a. 
die onder leiding van den bekwamen regisseur VIC- 

die in alle opzichten ,, af” genoemd kan worden. Het 
die zijo leven als inzet geefttegen de accu- 

met metro grootste sterren : 

Ontegenzeggelijk, cen volmaakte star-bezetting, 

TOR FLEMING is geworden tot een filmproductie, 

verhaal van ,Test Pilot” is gewiid aao den invlieger, den mao, 

    
  

tste Nacit” dis os Peter 
HANSI KNOTECK — VIKTOR STAAL ea. beroem- 

een uiterst facineerend, boeiend 
erken in de schaduw stelt. Ia &&0 woord: .meesterlijk spel in een 

e film onder geeo voorwaarde te missen. 
  

Donde dag 29 Juni t/m Zaterdag 1 Juli '39 

lot” (De Tavlieger) 

ratesse van de vliegtuigbouwer. Een productie die niet makkelijk baar weerga zal vinden. 

Mist deze groote film niet |! 

  

  

MAXIM THEATER 

  

Woensdag 28 en Donderdag 29 Juni 

Metro buitenyewoon interessaote film-scblager 

.Love f 
met sterren alis LEWIS STONE — JUDY GAR 

1 meesterlijke film”. Wij raden een ieder aan, deze mooi 

  

    

inds Andy Hardy” 
LAND — MICKEY ROONEY e.a. Een film, waar- 

omdat U in de Hardy's een familie zult herkennen 
er in zu't terugvindeo. 

Vrildag 30 Juni t/(m Zondag 2 Juli 

.»Les BI 
Bijgestaan door de bekenke 

momenten van gezonden humor... 

Een dolamusante film, die den beroeker voortdurend bezig houdt | 

mede U zult medeleven... U zult er geheel in opgaan, 

z00als in Uw eigen omgeving voorkomt dan wel Uw eigen herinneringen 

Komt dit zien ! 

De beroemde Franscher komiek Fernandel in 

komiek AUVRARD. Een dolvermakelijke geschiedenis met voortreffelijke 

uitbuodige vroolijkheid ! 

  

Familiedrama. 

VIJFTIENJARIGE KNAAP 

VERMOORDT ZIJN 

ZUSTER. 

Twist om een boek. 

Ben ontzettend familiedrama beeft 

zich afgespeeld in een desa aan den 

grooten weg van Wonokromo naar 

Sepandjang, waar vergchillende Euro- 

peesche gezinnen zich hebben geves- 

tigd. 
In bedoelde desa woont de familie H. 

een gezin met een groot aantal kinde- 

ren, waartoe de 15-jarige Anton be- 

hoort, een jongen, die in dit familie- 

drama een hoofdrol heeft gespeeld door 

zijn gedragingen, die geleid hebben tot 

een bloedig drama, dat zich gisteren 

in den loop van den dag aldaar af- 

speelde. 

Anton volgde den tuinbouwcursus, 

die onder leiding staat van den beer 

N.D. Delmaar alhicr. Van dezen een- 

jarigen cursus zijo de scbriftelijk exa- 

mens momenteel in vollen gang en 

Anton moest eveneens aan het examen 

deelnemen. Doch gisteren zeide zijn 

vader hem om zich te onderwerpen 

aan aan bepaald medisch onderzoek. 

Isstede van zijn vader te gehoorza- 

men verstopte de jongen zich in een 

goeboekbuisje, waar hij een detective- 

roman las. 

Daar vond hem in den loop van den 

dag cen oudere broeder, die hetaan de 

stiefmoeder rapporteerde. 

Wederom werd Anton, toen door de 

stiefmoeder naar de C.B.Z. gezonden. 

Zij voorzag hem van geld om met de 

tram te gaan. 

Anton legde toen zijn boek weg en 

ging bet huis ut. 

Iotusscheo had zijo 20-jarige zuster 

Margaretha zich van betboek meester 

gemaekt, om zich, in bed liggend in de 

lectuur daarvan te verdiepen. 

Toen Anton tbuis kwam, trof bij zijv 

zus aan in het bezit van het boek. 

Gevraagd naar het resultaat van 

het medisch onderzoek gaf bij enkele 

vage verklaringen van een dokter, die 

hem geen briefje had willen medege- 

veo. 
Met zijo zuster maakte hij ruzie over 

bet boek, dat zij niet wenschte af te 

staan. 

Hierop liep de jongen bet vertrek 

vit, om even later terug te komen, 

z00als later zou blijken, gewapend met 

een jachtmes van ongeveer 20 cm. 

lengte. 
»Geef mij mija boek terug, of ik 

steek je dood”, moet de jongen onge- 

veer hebben gezegd en toen de zuster 

aan de sommatie geen gevclg gaf, 

doorstak bij het meisje met het jacbt- 

mes. 

Zwaar bloedend uit een verwon- 

ding in de iinkerzij (het wapen had, 

zooals later zou blijkeneen long door- 

boord), trof de grootmoeder der kin- 

deren, die op het gegil van haar 
kleindochter was toegeloopen Marga- 

zetha aan. 
  

Het zwaar bloedende meisje verbond 

zij 100 goed en zoo kwaad als het 

ging met een kussensloop, waarop zij 

met het meisje en den jongen in een 

dogcar naar Soerabaia reed. 

Het zwaargewonde meisje werd toe- 

Vertrouwd aan de zusters van het R. 
K. Ziekenhuis en de jongen werd aan 
de politie overgegeven, die op haar 

beurt onmiddellijk de Justitie inscha- 

kelde, De subsituut-officier van Justi- 
tie, mr. R. van Alphen de Veer nam 

de leiding van bet voorloopig onder- 
zoek en vertrouwdde 15-jarigen koaap 
aao de z0rgen van Pro Juventute toe. 

Margaretha H. is gisteravond in het 
R. K. Ziekeobuis aan de ernstige ver- 
wondicgen overleden. 

Het droevige familiedrama heeft oiet 
nagelaten ook buiten deo familiekring 
een diepen indruk te maken. 

Ind, Cr. 

  

Zijn Vrouw laten Verdrinken? 

Man gearresteerd te Zaandam. 
  

  

Ongeluk met een kano. 

Zaandaam, 12 Juni (AID) 

Een tragisch verdrinking songeval 

met een kano, dat zich Zaterdagavond 

heeft afgespeeld in het Westzijderveld, 

nabij de fabrieken der Lakicdustrie 

»Nederland", dreigt een afschuwelijken 

nasleep te krijgen. 

Op last van den officier van Justitie 

te Haarlem, mr. Sikkel, is de echtge- 

Doot van de verongelukte vrouw, die 

ook te water was geraakt, doch zich 

wist te redden Zondagavond io arrest 

gesteld, onder verdenking, zija vrouw 

opzettelijk te hebben lateo verdrinken. 

Het echbtpaar, dat Zaterdag met een 
tweepersoons kano aan het visschen 

was geweest, keerde tegen bet vallen 

van de duisternis buiswaarts. In de 

Vaart, 'n water, dat tusschen houtwer- 

ven en fabrieken doorloopt en vol- 

baiken en planken ligt, sloeg de kano 

plotsteling om. De man heeft verklaard.   
  

io 5 kleurendruk 
op stevig ivoorcarton 

met Cartonnen omslag en linnen rug, 

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

Wwaarin opgenomen: 

alle berijdbare wegen 
Kilometerafstanden van plaats tot plaats 
Hoofd-Afstandstabel voor grootere afstanden 
Bergen en plaatsen met hoogte-cijfers 

Spoorwegen, Vliegvelden, Ondernemings - fabrieken 

Pasanggrahans en vele aanwijzingen voor toerisme. 

Verkrijgbaar bij de Ked, Snelpers. 

NN Kn SAN 

f EEN PRACTISCH, HANDIG EN KOSTBAAR 

WERK VOOR BEN LUTTEL BEDRAG! 

DE AUTOWEGEN - ATLAS 
van JAVA, MADOERA en BALI 

1 2.75. 

dat hij te voren tegen zija vrouw ge- 

zegd heeft, dat zij meer in het mid- 
den van het ranke bootje moest gaan 

zitten. Hieraan had zij niet onmiddel- 

ljjk gevo'g gegeven. Eenige oogeoblik- 

ken later sloeg de kano om. De sloot 

is niet diep doch heeft een venigen 

bodem. Veel houvast heeft de vrouw, 

die niet zwemmen kon niet gehad we- 

gens de modder. Hierdoor heeft zij 

veel water raar binoen gekregen. Het 

cigenaardige is ecbter—en bierin ziet 

de politie verdachte omstandigheden 

—dat de mao van bet materiaal, dat 

zich te overin het water bevond, geen 

gebruik gemaakt heeft om haar uit 
haar benarde positie te bevrijden. Wel 
z0u hij de vrouw naar den kaot heb- 

ben gebracht, doch toen zou hem de 
kracht bebben ontbroken om haar op 
den wal te brengen. Hoewel de vrouw 
om bulp riep, liep de man slecbts op 
den wa' heen en weer in afwachting 
van bulp, die mogelijk op deze afge- 
legen plaats zou komen opdagen. 

  
     

       
        

    
               

         
      

  

        

   

                                  

   

  

    

    

   

   
   
   

   

  

Zondag den geheelen dag. Mr. Sikkel 

was bizrbij 8 Middags tegenwoordig. 

Dr. Huist uit Leiden heeft sectie op 

het lijk verricht. Mr. Sikkelis evenals 

de commissaris van politie Rocher van 

meening, dat de omstandigheden, 

waarooder het ongeval is gebeurd, 

verdacht zijn. De verdachte wordt 

voorloopig in arrest gehouden. 

situatie, maar tegelijkartijd schoot het 

door zijn brein, dat het toch eigeolijk 

vreemd was, dat hij bier helpen moest. 

Hij behoefde zijn schoenzolen niet eens 

pat te maken, om de vrouw, die voor- 

over met het gezicht in bet water lag, 
op den wal te trekken. 

Afgelegen plaats' 
Sen NAN Aanleiding tot bet politie onderzoek 

zija geweest de minder gunstige ante- 
cedenten van den verdachte. Reeds 

jareo scbijot hij een verhouding te 

hebben met een andere vrouwj deze 
z0u er toe hebben ge'eid, dat het 

echtpaar reeds in een echtscheidings- 

proces gewikkeld is geweest, Wel 

kwam oogevoschjjolijk alls weer in orde 

doch in werkelijkbeid bleven er con- 

flicten. Da politie dozt al het moge- 

ljke om de zaak totklaarbeid te bren- 

gen. Tal van getuigen, ooder wie de 

vrouw, waarmede verdachte siods 

Verscheidene jaren een verhouding 
heefr, werden in den loop van Zon- 

De ongelukskano, die het echtpaar 

nog maar enkele werkea in zijn bezit 

bad, dreef eenige tientallen meters ver 

in het midden van Ide vaart. Zonder 
zelf iets anders te doen dan jamme- 

rer, spoorde de echtgenoot den heer 

Van E-kbuizeo aan haast te maken 

met het halen van doktershulp. Ook 

dat duurde echter nogal eveo, 

de plaats was zeer afyelegen. 

want 

Op pogingen, die een broedet van 

den G. G. D., geassisteerd door vijf 
leden van de Zaandamsche Vrijwillige 
Reddingsbrigade, eenige uren lang 

aaowendde. hadden geen succes. De 
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NIEUWE ZENDING: 
ERRES Wisselstroom 

en 
  

          
Rimboe Radio-toestellen. " 

Crosley Shelvador-koelkast. 

  

P.H, Armaturen, 

Staande lamp.     

  

Zwaar Verchroomd. 
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Het betere adres voor Service. — 
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BOERDERIJEN ,,SCHRAUWEN“ 
WATES 

PERCEEL-PAKISSADJ 

aa 

1 
MULOWEG /MADJENANG 

KEDIRI II 

Telefoon Ked. No. 225 

  

  

  

Levert versche volle melk. 

Prima kwaliteit. 

Leverancier van de groote ziekenhuizen te 

Kediri en Paree en de meeste Doctoren 

ter plaatse. 

Beleefd aanbevelend 

L. H. SCHRAUWEN. 

MN 

  

NEEMT NU BEN ABONN 

N 

De 
MODE 

    

  

(MENT OP 

REVUE 
MET EEN DUBBEL AANTAL 

. RADERPATRONEN 
  

PRIJS PER JAAR F 725 

si PER',JAAR F 3.75 
- PER KWARTAALF 2— 
  

N. V. Kedirische Snelpers Drukkeril. 

Aa aan 00 Os AA  



  

Te Koop 
ia goeden 

phonola piaso m. bijh. rolleo. 
nog s'aat verkeerende 

Te bevr: Ked. C. No. 1534 

  

dag aan een verhoor gnderworpeo. 

De mao blijft echter halsstarrig oot- 

kennen. Ben moeilijkheid Is ook, dat 

het ongeval op een afgelegeo plaats 

is geschied Het is daarom van het 

hoogste belang, dat zicb nog meer 

getuigen aan het bureau melden. Het 

z0u niet onmogelijk kunnen zijo, dat 

een twistgesgrek het gebeurde 
vooraf gegaan is. Wellicht zijn er 

meoschen geweest, die bier iets van 

bemerkt hebben. 
Later moet gebleken zijo, dat de 

vrouw, na door baar man aan den 

kaot gesleept te zijn, nog een ocogen- 

b.ik rechiop ia het water gestaan beeft. 

'Zij z0u toeo al zooveel water binnen 
gekregen hebben, dat zij dadelijk 

daarop bewusteloos in elkaar gezakt 

is De man moet door de reddings- 
pogingen niet meer in staat geweest 

zijo de vrouw naar zich 'toe te halen. 

Zij is voorover in het water gevallen. 

Hoewel er sterke aanwijzingen te- 

gen den echtgenoot bestaan, blijft de 

politie rekening houden met de mo- 

gelijkheid, dat inderdaad ea ongeluk 

geschied is. 

  

Nederland als toeris- 

tenland.— 
Is Nederlgnd feitelijk wel een toe- 

ristenland ? is de eerste vraag, die ik 

.U hoor stelleo. Ben vraag, die me 

niets verwondert, daar Nederland niet 
gewoon is met veel tam-tam reclame 

in het buitenland te maker. Toch wa- 

re dit ten zeerste gewenscht, want er 

is wel haast geen land in Europa, dat 

200 comfortabel te bereizen is als Ne- 

derland, 
Nederland bezit een dicht spoor- 

wegnet. Op alle hoofdlijnen loopen 

tegenwoordig electrisch: of diesel- 

electrische treinen met smaakvol inge- 
richte en aan aile eischen voldoende 

wagens. Het fand beschikt over eerste 

klas autowegeo, die soelheden 

100 km en meer per uur 

Evenwijdig aan de autoweyen loopen 

fictspaden welke met tegelg geplaveiti 

zijo en io beide richtingen aangelegd 

zijo, terwijl voorts in alle mooie stre. 

van 

toestaan. 

  

Naturellen bereiken hoogen 

ouderdom. 

Kaapstad, —g— 

Het census-verslag over leeftijden en 

huwelijksstaat der Bansoebevolking of 
Naturellen“io 1936 vermelde, dat 1412 

baturellen 100 jaar of Suder zijo. Van 

dit aantal waren 647 kaffers en 765 

kaffermeideo. T'wee naturellenmeiden 
zouden den leeftijd van 130 jaar bereikt 

hebben en &€n zelfs den ongeloofiijken 

leeftijd van 180 jaar. Het totaal aantal 
paturellea bedroeg ia 1936 6.596.689, 
Waarvan 3.312.651 kaffers en 3,284.030 

kaffermeiden. 

De naturellenbevolking is als volgt 
Over de vier provincies der Unie ver- 

spreid: 

Transvaal 2.444.380 
Vrijstaat 553.110 

Kaapland 2.045.570 
Natal 1.553.629 

  

  

OLYMPIA 
Schrijfmachines blijven toch al- 

tijd aan de spits. Deze wereld- 

beroemde Duitsche machines kunt 
U tegen bijzondere afbetalings- 

conditie te Kediri, ALLEEN 

krijgen bij de . 

N.V. Ked.Snelpers 
". Drukkeril 

  

     

  

VENDU-ACCEPTEN 
verrilvering bi alle postkantoren, 
landskassen - on agontschappon der 

Postspaarbanh   

POSTSPAARBANK — 
EFFECTENBELEENINGEN 
Di da agontschappen to Batavia (C), 
Sosrabain, Madan. en Makassar.   

  

  

ken dwars door bosch en hei, fietspa- 

den aangelegd zijn. Dan hoort men 
vaak de klacht, dat Nederland z00 duur 

is. Toch moet mea zich hier de prijzen 

niet al te hoog voorstellen, Ondanks 

de devaluatie van den guldea zijn b. 

v. de verblijfskosten vrijwel gelijk ge- 

blevea en hier en daar zelfs nog ver- 

der gedaaid 

Overal in Nederland behoeft meo in 

de midden-klasse hotels voor logies 
met uitgebreid ontbijt niet meer dan 

£ 2,— tot f 2,50 te betalen. 

Komt, ziet en overtuigt UI, dat Ne- 

derland een toerist alles biedt wat bij 

maar kan verlangeo. Een 150 km 

lange zeekust met strand en duinen van 

Den Helder tot Hoek - van - Holland, 

Wwaaraan een tieotal — mondaine en 

ook eenvcudige — badplaatsen gege- 

legen zijn. Verder de (Friesche mereo 

eo Zreuwsche stroomen, het IJselmeer 

(de vroegere Zuiderzee) met zija be- 

roemde afsluitdijk, de Wieringermeer- 

polder als laatste drooglegging. Dat 

het frissche polderland, zooals dat 

alleen maar in Holiaod te vinden is, 

de Geldersche ,Achterhoek, de Bra- 

baniscbe verveo, het IL mburgscbe 

heuvelland, en heel die bonte afwis- 

seling van bosch en hei, van water en 

weideo, 

Nederland bezoeken wil viet alleen 

zeggzo van zija natuucscboon genieteo. 

Ook de groote en k'eine steden trek- 

ken de belangs'elling van den toerist. 

De achthonderd duizend inwoners 

tellende hoofdstad des lands, Amster- 

dam, het Venetiz van het Noorden of 

ook wel de stad op palea genaamd, 

bezit een keur van kunstscbatten. 

Het wereldvermaarde Rijksmuseum met 

schilderijen van Rembrardt Vermeer, 

Gzrard Dow, Jao Steen enz, korton 

van alle Nederlaodscbe grootmeesters 

der 17e eeuw, Het Stedelijik Meseum 

is meer gewijd aan de moderne schil- 

ders. De Oude Kerk en de Nieuwe 

Kerk op den Dam met praalgraven 

van de groote zeehelden De Ruyter, 

Van Galen ea Van Speyk, 

bezoek meer dan waard. Zij, die be- 

larg stellen in de Overzeesche gebic- 

den, mogeo het Koloniaal Iostituut — 

cenige in zija soort —niet vergeten. 

zijo een 

In de omgeving van Amsterdam lig- 

geo Haarlem, de bloemenstad, in het 

voorjaar bet uitgangspunt voor de 

bloembollenstreek, Zaandam, waar nog 

bet huisje te zien is waarin Czaar Pe- 

ter de Groote gewoond heeft, en 

Alkmaar, beroemd omzija Vrijdagsche 

kaasmarkt. 

Dan Den Haag, de koninklijke Re- 

sidentie, met zijn Vredespaleis, Maurits- 

buis, Gevangeopoort en het Binoenhof, 

waar de Staten-Gneraal vergaderen. 

Rotterdam met zija machtige haveo- 

werken, Nederland's eerste havecstad, 
het middelpunt van nooit verpozende 

bedrijvigbeid. 
Es tusschen Den Hazg en Rotter- 

dam in ligt het schilderacbtige oude 
Delft met de Nieuwe Kerk, waarin 

het praalgraf vao Privss Willem van 

Oranje, ea bet Prinsenbof, eertijds 
Oranjes woning, Du cen aan hem ge- 

wijd museum. 

Verder Utrecht met de Dowkerk en 
den meer dan 100 meter hooge Dom- 

toren, om welke stad een krans van 

villadorpen gelegen is. Meer oaar het 

  

  

  

oosten liggen Apeldoorn met het Ko- 
ninklijke zomerverblijf Het Loo, de 

oude hertogsstad Arnhem en het kei- 

zerlijke Nijmegen. 
In het noorden mogen de Friesche 

hoofdstad Leeuwarden en Groningen 

niet vergeten worden, terwijl we in 

het zuidea de oude Brabantsche bei- 
togsstad 's-H:rtogenbosch, de Philips- 

stad Eindhoven en het schoone Wal- 
cheren met Middelburg en Vecre xiet 
mogen overslaao. 

Es al dat schoons kunt gein korten 

tijd beleven, z00 noodig in acht dagen 

tijds. 
Reizigers per trein kunnen bij een 

afstand van meer dan 700 kw. voor- 

deeliger gebruik maken van een acbt- 

daagsch abonnemeot, dat voor de 2e 

en 32 klasse resp. f 21,75 en f 15.— 

kost. Toeristen, die in groepsverband 

reizen (10 personen of mzer) genieten 
cen korting van 200/5. 

Fietsers kunnen dank zij de voortref- 

felijke fietspaden eveoeens een groot 

stuk van Mooi- Nederiand in korten 

tijd leeren kennen. Jeugdige trekke:s 

onder hen hebben daarbij rog het 

voordeel, dat zij van de meer dan 60 

Jrugdherbergen gebru'k kunnen maken, 

waardoor zij prettig en bovendien goed- 

koop uit zija. 

  

Het sprookje van de 
luchtziekte. 

Slechts drie op de duizend passa- 
giers hebben last van luchtziekte, ver- 

telde dezer dagen dr. AD. Turtle, de 

medisch adviseur van de United Air 

Lines. 

Dr. Tuttle maakte op verzoek van 

Usited Air Lines een speciale srudie 
vao lucbtziekte, omdat velen zich laten 
weerhoudea van vliegen door hun 

angst voor luchtziekte. Dc. Tutle riep 

de mcdewerking der passagiers in en 
liet hen vragenlijsten overbandigen 

welke zij na het voltooien van bun 

luchtreis invulder. Aan de hand van 
261.370 vragenlijsteo consrateerde dr, 

Tuttle dat nauwelijks.een ha!f proceot 
der luchtreizigers (0,59”/,) aan eenig 

ongemak, inbegrepen nervositeit, had 

geleden tijds de viucht. Siecbts drie 

op de duizend passagiers badden last 

gehad van lucbtziekte, een percentage 

dat z6€c belangriik beneden dat van 

lijders aan zeeziekte ligt. 

Dz studie van dr. Tutile is geba- 
seerd op observatirs welke gemaakt 

werden gedurende cen vol jaar, teneinde 

d: invloeden van gunstige en ongun- 

stige jaargetijden geheel uit scbakelen. 

Vroeger, aldus verklaart dr. Tuttle, 
bad men beel wat meer last van lucht- 
ziekte dan nu. Dat bet verschijnsel 

z00 goed als geheel verdwenen is, 's 

voornamelijk te danken aan het feit, 

dat de moderne viiegtuigen door bun 

groote snelheid en hua uitstekend 

klimvermogen veel booger kucnen 

Vliegen, dan vroeger bet geval was. 

De vlieger is bierdoor in siaat, vrij- 

wel onmiddellijk ra den siart eeo rus- 

tige luchtlaag op te zoekeo. Ben twee- 

de, eveneens beel belangrijk puot is 
dat de moderre viiegtuigen uitstekend 

geventileerd zijn en de kajuiten door 
een uitnemend ventilatie-systeem voort- 

durend frisch blijven. Reuk van motot- 
Olie of benzine is in de moderne vlieg- 
tuigen niet meer waar te nemen, bet 

dreunen der motoren is minder hin- 

derlijk geworden: kortom: men is er 

in ges'aagd door gestadige verbetering 

bet comfort ir de lucbtreizen zoo 2-er 
Op te voeren, dat de kinderzizkte, wel- 

ke aao de cerste pessagiersvliegtuigen 

nog voorkwamen, thans vrijwel geheel 

zija overworn?n, wat Datuurlijk ten 

zeerste van gunste was op de licha- 

melijke conditie der passagiers, 
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N.A. Med. Snelpersirokter 
Kediri 

Algemeene Vergadering van Aan- 

deelhouders en cum. pref. aandeel- 

houders op 

DONDERDAG 6 JULI 

te Gu. VM. ten kantore van de N V. 

AGENDA : 

1. Jaarstukken. 

2. Goedkeuring Balans, 

Verliesrekening. 

3. Rondvraag. 

Wiost- en 

Dz 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. 

  

Kennisgeving 
Beleefde mededee- 

ling, dat toko MA- 

DIOEN op Zondag 

maar een halve dag 

  

geopend is. 

Beleefd aanbevelend. 

TOKO 

»sMADIOEN” 
KEDIRI Teif. No. 62. 

  

  

Nicuwe ending. 
KALODERMA 

, 2 Cleansing cream 

» Finishing cream 

, Active cream 

, Skin Tonic 

, Poudre 

» Schaving stick 

» Toilet soap 

Steeds invoorraad de 

  

  

beroemde Tokalon artikelen. 

Hoogachtend, 

TOKO 

»SOEN” 
Aloon - Aloonstraat Teit. 63 

KEDIRI. 

  

Ang, 

RESIDENTIE-APOTHEEK KEDIRI 
.vih APOTHEEK LUMKEMAN Tel 52. 

  

  

  

Zeiss- 1! 
De optische afdeeling staat onder vakkundige 

leiding en is voorzien van de modernste monturen. 

glazen. en Crookes 

:- Brengt ook Uw BRILLENRECEPT naar de -: 

RESIDENTIE APOTHEEK 

an   
  

BEREDIENST : 

PROTESTANTSCHE KERK 
Predikbeurten over de maand 

Juni '39 
Ds. Schaefer, 

9-—u.v.m. 

I—u.a'm. 

2 Juli 1939 Kediri 

Djombang 

    

Maleische Kerkdienst 

H. B. Matulessy. 

» Kediri 630u. ». m. 

voor Zending. 

25 Juai 1939 Djombang 7.30 u. v.m. 

JI. W. Rumbajan. 

29 2 

  

OOST - JAVAANSCHE KERK 

lederen Zondag 

dicost 9 u. v. m. 
Te Kediri 

Blitar, Toeloengagoeng, 

(Baloewertistraat) 

Ngandjoek, Paree, 

    

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 

Bijeenkorst Kath. S-hoolkind. 5 u.o.m 
Onderricht Kath. Javanen 6.30 u.o.m 

te Kedir uur 

uur 
uur 

te Blitar c
a
s
 

B
a
B
5
 

uur 

uur v. m. 

ulur n. m, 

PETROMAX COMFOREN. 
ij ontpakten zoojuist 

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. 

    

  

rasa 

TPPU YA Ta 

TENG HONG TJIANG 
VENDUHOUDER —  COMMISSIONNAIR 

MEUBELMAKER 
TRANSPORT — ONDERNEMING 

KEDIRI — Klenlengsiraat 64 — Telaf. No, 107 

  

Venduties : 

Woensdag, 28 Juni 1939, ten huize 

van den Heer W. MACVILLE 

Apothekers-assistent. 

Semampir 56 — Kediri 

  

Dinsdag 4 en Woensdag 5 Juli 

1939, L'guidatie Vendutie van TOKO 

KANTO, Aloon2straat 4!, Kediri. 

Van ecen groote partij Kramerijeo, 

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 

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

SBRBLSLSILESA 
   



    

Telegrammen overg. uit de Ind. Courant. : 

ANTI-BRITSCHE CAM- 
PAGNE IN CHINA. 

  

De vernederingen van Engelschen te 

Tientsin duren voort,- De situatie in en 

rond Swatow.-Graaf Ciano gedeeltelijk 

verantwoordelijk voor door Japanners 

tegen buitenlandsche concessies 

ontketend offensief. 
———-————i 

TOENEMENDE VERONTWAARDIGING, 

WAT JAPANSCHE AUTORITEI- 

TEN TOESTAAN. 

Hongkong, 24 Juni (Aneta Reuter). 

De Japansche autoriteiten te Swatow 

verleenden Britsche schepen met io- 

gang van hedenmiddag 12 uur bet 

recht om de haven van Swatow bin- 
nen te loopen. 

Chungking, 24 Juni (Travsocear). 

Io Chineesche politieke kringen blijft 

men den toestand te Swatow met de 

grootste aandacht volgen. Men hield 

hedenavond in militaire kringen te 

'Chungking vol, dat nog steeds hevige 

gevechten in de omgeving van Swa- 

tow woeden. 

In tegensteiling met de berichten, 

die gisteren werden ontvangen, werd 

heden gemeend dat hetin geenen dee- 

le zeker is, dat de Japanners uiteinde- 

Mjk io staat zullen zija Swatow te 

behouden. Hier wordt aan toegevoegd, 

dat de Japanners reeds verplicht wa- 

ren versterkingen te doen aanvoeren, 

teneinde het hoofd te kuonen bieden 

aan den die door de 

Chineesche troepen werd ingezet, 

Het nieuws omtrent de weigering 

vaa de bevelhebbers der voor Swatow 

liggende Engelsche en Amerikaansche 
oorlogsschepen, om den Japanscheo 

eisch inzake een ontruiming van de 

stad en een terugtrekking der oorlog- 

schepen uit de haveo in te willigeo, 

werd te Chungking met groote vol- 

doening ontvangen. 

tegenaanval, 

Rechtstreeksche dreiging. 

De dagbladea te Chungking ver- 

klaarden heden opnieuw met nadruk, 

dat de bezetting van Swatow door de 

Japanners een rechtstreeksche bedrei- 

ging van de Engelsche belangeo in 

Zuid-China vormt. 
De weigering der Britsche marine- 

autoriteiten om de in de haven van 

Swatow liggende Britsche torpedo- 

bootjagers terug te roepen wordt uit- 

gelegd als het eerste teeken van een 

krachtiger politiek van Engeland te- 

gen bet ,,aanmatigende optreden” der 

Jspanners in het Verre Oosten. 

Britsche publiek verontwaardigd. 

Londen, 25 Juni (Aneta Reuter.). 

De diplomatieke correspondeot van 

Reuter verneemt, dat officieele kringen 

te Londen getroffen waren door het 

toenemend gevoel van verontwaardi- 

ging bij het pub'iek, dat wordt ver- 

wekt door de berichten uit Tientsin 

inzake de oomenschelijke en onteeren- 

de behardeling, die de Britsche on- 

derdanen door Japansche soldaten en 

ambtenaren ondergaan, 

Verwacht wordt, dat deze veront- 

waardiging niet zal faleo weerklaok 

te vinden bij de regeering, wanveer 

Japan weigert satisfactie te geven ten 

aanzien van de voorstellen, die aan 

'Tokio werden voorgelegd, Deze voor- 

stellen omvatten een openlijke bespre- 

king van de geschilpunten en oomid- 

dellijke stopzetting van de incideoten, 

welke door Premier Chamberlain on- 

duldbaar worden genoemd. 

Geringe waarde. 

Het eenige te Chungking verschij- 

nende Bogelsche dagblad, de ,Haa-   

kow Herald”, gaf heden ineen hoofd- 

artikel als zijn meening te kennen, dat 

de bezetting van Swatow de Chinee- 

sche militaire kracht ia bet miost niet 

beTavloed, daar de strategische waarde 

van Swatow gering is. 

»China houdt voi”, voegt het blad 

hieraan toe: let staat nog langs 

meer dan &€a weg met de buitenwe- 

reld in verbindiog.” De ,Hankow He- 

rald” acht de uiteenzetting der Japan- 

ners, dat een bezetting van Swatow 

noodzakeliik was om een afdoende 

blokkade van de Zuid-Chineescbe kust 

te kunnen doorvoeren, oiet overtui- 

gend. 

Swatow bezit, zooals hierboven reeds 

werd vermeld, geen groote strategische 

waarde, terwijl de Japanners, indien 

zij een blokkade van de Zuid-Chinee- 

sche kust noodzakelijk achtteo, deze 

even goed reeds langen tijd geleden 

hadden kuonen doorvoereo. 

Het blad is daarom van meening, 

dat de bezetting van Swatow door de 

Japanners mogelijk werd ingegeven 

door de noodzaak van bet behalen van 

een nieuwe .Japanscbe overwinning”. 

De Russische lucht-actie. 

Tokio, 23 Juai (Reuter). Ia een door 
het boofdkwartier van het Japaosche 

leger te Hsiogking uitgegeven verkla- 

ring wordt gedreigd meteeo ,,afdoeo- 

de, uitwerkingsvolle actie", indien de 

Sovjet-Russische luchtmacht aanvallen 

op Mavntsjoekwosch gebeid blijft uit- 

voereo. 

Nieuw gevecht. 

Tokio, 24 Juni (Aneta-Reuter), Vol- 

gens een communigu€ van het Kwan- 

tungleger zija hedecochtend 60 vlieg- 

tuigen de greos van Mantsjoekwo 

overgevlogen. waarvan er 12 werden 

neergeschoten. 

Zij willen niet! 

Hongkong, 23 Juni (Reuter). Thans 
Is gebleken, dat de Britsche en andere 

buitenlandsche vrouwen, die zich ge- 

reed maakten Swatow te verlaten, van 

meening zijn veranderd. 

Men verwachtte, dat heden een ze- 
ventigtal vrouwen en kinderen met het 

Noorsche s. s. ,Promioeot" zoudeo 

aaokomen, doch na aarkomst van dit 

schip werd bevonden, dat bijna al zijn 

passagiers van Chineeschen landaard 

warenj slechts &6a Britsche vrouw en 

ka Amerikaansche met drie kinderen 

bevonden zich aan boord. 

Verscherpte blokkade. 

Shanghai, 24 Juni (Transocea). Ten 
einde de blokkade van de Chineescbe 
kust nog meer te verscherpen heeft de 

Japansche marine een landing uitge- 

voerd op het eiland Chusan, dat 120 

mijl ten Zuiden van Shanghai is gele- 

gen tegenover de verdragsbaven Ning- 

po, die tezamen met Wenchow en 

Foochow de eenige Chineesche haven 

is, die nog in Chineesche handen is. 

Ningpo zelf, dat meer naar bet bin- 

nenland aan een rivier is gelegen, werd 

echter niet bezet em het wordt niet 

waarschijolijk geacht, dat de Japanners 

de stad zulleo bezetten, daar zij de 

bezetting van Chusan voldoende ach- 

  

| ten om het seheepvaartverkeer op Ning- 

po te kunnen beletten E 
Het is nog niet zeker in hoeverre 

de buitenlardsche scheepvaart op Nirg: 

po door de bezetting vas Chusan zal 
worden beiavloed, doch het wordi 
zeker geacht, dat-de Chineezen de ver- 

sperring aan de monding van de rivier, 

die naar Ningpo leidr, zullen siuiten. 
Het eiland Chusan, bet grootste van 

cen groop eilanden van denzelfden 

naam, heeft een lengte van 45 KM. en 

cen breedte van 12 KM. 

Anti-Britsche campagne. 

Shavoghai, 24 Juni (Reuter). Thans 

is ook te Tsingtao een anti-Britsche 
beweging op touw gezet. Op de mu- 

ren van alle gebouwen, met inbegrip 

van die van het Britsche coosulaat, 

werden anti-Britscbe biljetten aange- 

plakt, terwijl Chineezen en Russen 
Wworden gedwongen, deel tenemen aan 
demonstraties en optochten. 

Ben massa - meeting, die  gisteren 

plaatshad, culmineerde ia een demon- 

stratie voor bet Britsche consulaat. 

Bemoediging. 

Tientsin, 24 Juni (Reuter). Da Brit- 

sche ko!onie te Tientsin werd in be- 

langrijke mate bemoedigd door het 

bericht, dat lord Halifax gisteren een 

onderhoud had gehad met Sjigemitsu 

over de jongste beleedigingen tegeo- 

over Britsche onderdanen te Tientsin 

ea gehoopt wordt, dat dit onderhoud 

een voorlooper is van een krachtiger 

houding der Britsche regeering. 

Het verluidt, dat de Japanoers er 

thans toe zija overgegaan, voor elke 

vier Chineezen, die de concessie ver- 

laten, een toe te laten. 

De propaganda-campagoe tegen de 

Britten is nog steeds ia vollen gang. 

Zij heeft plaats door middel van de 

dagbladen, luidsprekers, den radioom- 

roep, pamfletten en andere methodeo, 

Een anti - Britsche vergadering, die 

gisteren zou plaatshebben, vond geen 

doorgang, doch de Japansche pers 

meldt, dat cen onder Japansche be- 

scherming staand Wit- Russisch vrij- 

willigerskorps ter sterkte van 300 man 

morgen ia de vroegere Duitsche con- 

Ccessie een demonstratie tegen de Bxit- 

sche concessie zal houden. 

Vernederingen duren voort. 

Tientsin, 24 Juoi (Reuter). De Ja- 

pansche schildwachten gaan voort met 

hun campagne van bet vernederen van 

Britten voor de oogen van de buiten- 

landsche bevolking. 

Na gedurende 70 minuten in de 

brandende zon io de rij te hebben 

gestaan, werden twee Britten gedwoo- 

geo zich gebezl uit te kleeden, 

Da schildwachten deden eerst een 

poging om een Britschen officier te 

fouilleeren. De officier, die in uniform 

was, wilde trachten de Japansche con- 

cessie binnen te komen, doch toen bij 

het Japansche bevel hoorde, gelastte 

hyj zijn chauffeur, een soldaat, naar de 

Britsche concessie terug te keeren. 

De ondergrondache as-actie 

Parijs, 24 Juni (Havas). Madame 

Genevieve Tabouis verklaart io .L' 

Oeuvre” : ,la verantwoordelijke krin- 

gen te Rome verzekert men, dat de 

gebeurtenissen in het Verce Oosten de 

toetssteen zijn van bet Britsche verzet 

tegen het offensief der totalitaire 

staten5 de gebruikelijke woordvoerders 

van Ciano verklaren reeds, dat de 

| terugtocht van Engeland onvermijde- 
delik is. 

Graaf Grandi, die een kort bezoek 

aan Rome bracht om den Duce in 

kennis te stellen van de situatie in het 

Britsche Rijk, bevindt zich nog onder 

degenen, die niet gelooven aan de 

mogelijkheid om de West-Europeesche 

mogendheden uit baar bezettingen in 

Azit te verdrjven, Het verluidt, dat 
deze gematigde meening gedeeld word 

door den Italiaaaschen generalen staf, 
die de plannen voor de verovering 

van de wereldheerschappij, die door 

het Palazzo Chigi zija uitgewerkt, op- 
pervlakkig acht. 

Gemeend wordt dat graaf Ciacoten 

deele veraotwoordelijk is voor het 

door de Japaaners tegen de buiten-     

    

landeche concessies ontketende offen- 

sief, Het verluidt, dat Mussolini den 

laatsten tijd wat siecht gehumeurd 

was in verband met het feit, dat be- 
paalde Europeesche problemen niet in 
het voordeel van de as waren gere- 

geld. Zija ontstemmiog was een gevolg 
van de nieuwe houding van “Turkije, 
de nieuwe orinteering van Egypte 
(waar de Italiaansche propaganda is 

mislukt) ea de aarzelende houding van 

Belgrado. 
Graaf Ciano, die elders succes wilde 

behalen, drong sedert begia Juni in 

zija diplomatiek contact met Von 

Ribbentrop er op aan dat 'Berlija 

stappen zou doen bij den Japanschen 

ambassadeur, generaal Oshima, met 

het doel van Tokio een energieke 

actie tegen de Fransche en Engelsche 
belangen io het Verre Oosten te ver- 
krijgen. 

Concul op vrije voeten. 

Tientsio, 25 Juni (Aneta Reuter). 

Na herhaalde d&marches werd de 

Britsche concul generaal G.A. Smith, 

die 17 dezer door de Japaoners werd 

gearresteerd, vrijgelaten. 

Russisch communigu€. 

Moskou, 25 Juni (Aneta Reuter. ). 

Ben communigu& over de recente 

gevechten aan de grens tusschen 

Mavchukuo en Mongo!ig meldt, dat 

de Russisch - Mongoolsche troepen 

heden alle pusten langs de grens 

van Maocbukuo, ten Oosten van de 

Kbalkirgol-rivier, bezetteo. 

Japan waarschuwt. 

Tokio, 25 Juoi ( Avseta Trsoceao). 

Politieke kringeo leggen er den ra- 

druk op, dat de recente schendingen 

van de West - Marchukuosche grens 

in Japan niet wordeo beschouwd als 

alleenstaande incidenten, doch a's 

cen uit Moskou geleide systematische 

actie. 

Verklaard-wordt, dat de actie be- 

schouwd moet worden a's een sy- 

stematische tewas - actie, gunste 

van Chiang Kai-shek. 

Het is duidelijk, dat gehoopt werd, 

dat de actie er in zou 

dat de  Japaosch - Marchukuoscbe 

troepen de West - Marcbu- 

kuosche greos zouden worden gebon- 

den en drs niet beschikbaar zouden 

zija voor operaties elders. 

Japansche b'aden — waarschuwen 

Moskou er voor, de kracht van Jja- 

pan niet te onderschatten en af te 

Tea van een Onbezonnen actie, 

tea 

resulteeren, 

De meeste bladen eischen voorts, 

dat de Japansche regeering 

scherp protest aan Moskou zal richten, 

ee   

Siam. 
GARANTIE VERZOCHT? 

Aan Londen en Parijs. 

Londen, 24 Juoi (Aneta- 

Reuter). Vo'gens den poli- 

tieken redacteur der Daily Ex- 

press” heeft de Siameesche re- 
geering de Britsche en Fransche 

regeering@n formeel om garan- 

ties tegen agressie verzocht, 

Ander geluid uit Duitsche bron. 

Singapore, 23 Juni (Transoc.). 

Naar verluidt, zou het plan van Evn- 

geland en Frankrijk om Siam een 

waarborg te verstrekkeo zijo mis- 

lukt de onwilligheid van de 

Siameesche regeering, om een der- 

gelijken waarborg aanvearden. 

Siam heeft beleefd te kennen gege- 

ven, dan het neutraal wenscbt ts 

blijveo. 

Men vermoedt echter in Britsche 

kriogen, dat deze weigering niet zeer 

ernstig gemeend is en gemeend 

wordr, dat indien de toestand wer- 

kelijk ernstig zou worden, Siam ver- 

plicbt zou zijo partij te kiezen. 

deor 

te 

Rusland. 
HANDELSVERDRAG 

MET CHINA. 

Reeds geteekend. 

Moskou, 25 Juvi ( Aneta Reuter ). 

Heden werd onthuld, dat het han- 

delsverdrag tusschea Rusland en 

China 16 Juni te Moskou werd gen 

teekend, 

Het bevat 

begunstigingsclausule. 

Het regelt het vraagstuk 

bet hardels- en scheepvaartverkeer 

tusschen beide lanoden en stelt de 

wettelijke positie vast van de Rus- 

sische handelsvertegenwoordiging io 

China. 
Het verdrag werd geteekend door 

Russischen van 

buitenlandschen handel, Mikoyan, en 

Dr. Sunfo, den z00n van Sun Yat- 

sen, die als speciaal Cbineesch ge- 

zant naar Moskou werd gezonden. 
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Door eigen import zijn wij in staat de beroemde 

7 CARIBONUM producten, z. a. 

Carbonpapier in diverse soorten, 
Schrijfimachinelinten in alle breedten, 

Schrijf-, vulpen- en stempelinkten. 

Polywog pasta in vasten en vloeibaren toestand, versch 
en tegen scherp corcurreerende, dus 

beneden Soerabaiaprijzen, " 
.te leveren. 
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