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Gemeenteraadsvergadering. 

Op Dinsdag 27-6-'39 Juri opende 

de fd. Burgemeester, de heer Schelte- 
ma de vergadering om 6u. 30 n.m, 

Aanwezig waren de heeren: Stock, 

Mr. Kroon, Ir. Begemano, de Kaoter, 

Werdmiiller von Elgg, Clasoo, Wor- 
mer, Djie Ting Hiao, Tan Swie Gwan, 

Jahdi, Hardosoemarto, Moentoro At- 

mosentono, Joesoef Modjo en het 

Hoofd van den Techn. Dienst. 

Voordat de voorzitter tot de behan- 

deling van de agenda overging, heette 

hij de heeren Jahdi en Begemann als 

vieuwe ledeo welkom. 

De notuleo van de Raadsvergade- 

ring van 28 April 1939 werden gocd- 

gekeurd. 

Bij puot 2 werd in de plaats van 

den Heer: Ir. W.N.G, Claasz, de 

beer Is. Begemaoo aals lid van de 

Techo. Commissie gekozen. Ia de 
plaats van wijlen den Heer: Dr. R. 

Soekardi kwam de heer Jahdi als lid 

der Gezondheidscommissie. 

Bij de bespreking van puot 3 ver- 

wees de heer Wormer naar de briet 
van het Coll. v. G:dep. van 12 Dec. 

1938, waario de Raad vrijstelling van 

vermakelijkheidsbelasting mag verlee- 

nen, indien dit uitsluitend of voor een 

groot gedeelte het betrokken ressort 
ten goede komt. Ten siotte werd ook 

dit puat aangevbomen, en werd dus 

besloten de Bond van Oud - Steurtjes 

Vrijstelling van vermakelijkHeidsbelas- 

ting te verleenen voor hun j.l. gehou- 

den feestavond. 

Bij het voorstel tot toelating van 

het op 16 Mei 1939 nieuw verkozea 

verklaarde lid van den Raad, den heer 

Arismoenandar werd een commissie 

van onderzoek gevormd door de hee- 

ren: Mr. Kroon ea Joesoef Modjo. 
Daar alle stukken goed werden be- 

vVonden, werd de heer Arismoenandar 

toegelaten verklaard. 

Op de punten $ en 6, uitnoodigin- 
geo van het Comite Anti-Opiumcon- 
gres en van het Prov. en Stedelijk 

Museum te Soerabaia om toetreding 
als lid, werd afwijzend geantwoord. 

De heer Clason stelde voor, een Com: 

missie van bijstand voor het Gem. 

museum op de aloon2 te vormen. De 

Hr. J. Modjo heeft er geen bezwaar 

tegen, lid te worden van b.g. commis- 

sie. 

Punt 7. Voorstel tot benoeming van 

een Wethouder in de plaats van den 

den Hr. I. Soedjabri, leverde geen 

mocilijkheden op. 

Met Algemeene stemming werd de 

Hr. Hardosoemarto, op voordracht van 

de Hr. J. Modjo, namens de Inh. 

fractie, gekozen. Alvorens zijn nieuwe 

fuoctie te aanvaarden, stelde de Hr. 

Hardasoemarto de voorwaarde, om 
Voortaan de zitiingen van het Coll. 

van B, & W. ia de avonduren te hou- 

den, in verband met zija werkzaam- 

heden op school. 
Toen de Burgemeester en de Hr. 

Stock hiertegen geen bezwaren hebben 

geopperd, dankte bij den Raad voor 

het in hem gestelde vertrouwen. (Ap- 

plaus).   

Ook de fd. Burgemeester heette hem 
welkom als wethouder, en hoopte, dat 
ze prettig zullen samen werken in het 
belang van de gemeente (Applaus). 

De voorloopige verlaging van de 
Donderdagtarieven van het Gm. 
Zwembad werd een hamerpunt. 

Het verzoek vaa de Ned. Ind. Thee- 
propaganda om occupatie van Gz- 

meente grood werd toegestaan onder de 

volgende voorwaarden : 

1. de verschuldigde buur moet voor 

minstens cen maand bij vooruitbeta- 

ling worden voldaan, 

2. indien verguonioghoudster het ge- 

bruik van den grond wenscht te beein- 

digen moet zij een maand tevoren 

per aangeteekend scbrijven den Bur- 

gemeester hiervan kennis geven, 

3. dat de grond bij intrekking per 

aangeteekend scbrijven, moet worden 

ontruimd en in den oorspronkelijken 

toestand moet worden teruggebracht, 

zullen de bij niec nakoming van dit 
beding de ontruimingskosten voor re- 

kening van de houdster komen. 
Bij eventueele intrekking dezer ver- 

guaning beeft belanghebbende geen 

recbt op eenige schadeloosstelling. 

Puot 9. werd met algemeene stem- 

men goedgekeurd. Alleen het afkoopen 

van het terrein ter groote van 1198 M2, 

gelegen in de dessa Djagalaolor be- 

stemd voor den bouw van een buurt- 

passer, levert nog moeilijkheden, daar 
de eigenaars het nog niet eens kuonen 
zijn betreffende de verdeeling van 
het geld. 

De uitgaven van f1971,25, uit de 

post van Oavoorziene uitgaveo, waar- 

onder een bedrag van (500,—, voor 

bijdrage van het Oranje-Comit& te 

Kediri ten behoeve van de 

feestelijkheden bij gelegerheid van de 

blijde gebeurtenis in de Koo, Familie, 
en een bedrag van f 471,25, voor te- 

rugstorting ia 's Laods Kas inzake de 

aan den Hr. Stock toegekende tege- 
moetkoming werden zonder meer goed- 

gekeurd, 

Puat 12, voorstel tot het doea van 

af- en overschrijving op, de begrooting 

voor het dienstjaar 1939 werd een 

hamerpuat. 

te geven 

Punt 13 werd langdurig besproken. 

Mr. Kroon is van oordeel, dat de 
Raad een reserve-fonds moest vormen. 

De Hr. de Kanter is dezelfde meening 

toegedaan en meende, dat door vor- 
ming van een reservefoods de Raad 

paraat is, om eventueele uitgaven, b.v. 

wegenverbeteringen, de zaak dadelijk 

aaa te kunnen pakken. 

Met Bet oog op de draineering vaa 

bet omliggende terrein van het kerkhof 

te Semampir werd overdekking van de 

sloot voor de begraafplaats minder juist 

geacbt. De onkosten voor de noodige 

verbetering door bemetseling werd op 

cen bedrag van f600.— geraamd. De 
heer Wormer is van meening. dat een 

rioleeringbe ter z0u zijo, dan eeo onover- 

dekte goot, terwijl de kosten dan minder 

zouden zijo. Bovendien zou het kerkhof 

z00 Veel meerruimte krijgeo. Ook over 

de verbouwing van het gemeentehuis 

werd lang gedebatteerd, 

De voorgestelde bedrageo, f 4845.— 

f 8926.— en f 4500.—, dievende res- 
pectieveliik voor de kosten van de 

zware berstellingen aan bruggen ea 

wegeo, werken ter verbetering van 

toestandga in de kampongs, waarbij 

wordt geacht de Pandjoenanstr. en de 
weg door Bandjaran uit ecigen middelen 

te verharden en voor verbetering en   

aa  — “ 
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VERSCHIUNT 

DINSDAG EN VRIJDAG 

AGENTEN 

VEIJDAG 30 JUNI 

aanleg van afvoer en spoelleidingen, 

gaven niet veel stof tot debat. 

Ook dit punt werd goedgekeurd. De 

volgende punten werden bamerpunten. 

Den Burgemeester stelde de raad 

voor, om den Hr. Ir. Claasz een scbrif- 
teljjke dankbrief te sturen, voor zijn 

diensten den Raad bewezen, die met 

applaus werd begroet. Bij de rondvraag 
gaf Mc. Kroon de opmerkiug, dat er 

nog geen plaatsvervanger is voor den 
Hr. Lammers als lid van den Tech. 
Commissie. 

Op zija voorstel werd de Hr. de 

Kaoter gekozen. 
Nadat alle vragen werden beant- 

woord, sloot de voorzitter de verga- 

dering om 9.30 uur. 

Huisnummers. 
Indien de Gemeenteraad zich met 

het voorstel kan vereesigen, zaler op 

de begrooting alsnog een post van 

f 500,— worden uitgetrokken voor het 

aanbrengen van huisoummers aan de 

huizen, en een van f 250, — voor den 

aanmaak van bebakenings- en waar- 

schuwingsteekens. 

Bezoldiging gemeente- 

personeel. 

De bezoldigings-regeling van bet ge- 

meente-personeel, is door bet college 

van gedeputeerden goedgekeurd, be- 

halve wat betreft de salarieering van 

bet hoofd van den Technischen Dienst. 

Deze functie wordt door Gzdepu- 

teerden, evereenkomstig de richtlijnen 

voor de vasrstelling van de salarissen 

van hoofden van regentschaps- en 

stadsgemeente- werken, — gelijkgesteld 

aan die van opzichter. Bchter zal na- 

der plaatseliik worden onderzocht of 

gelijkstelling van genoemde functie 

met die van hoofdopzichteral dan niet 

gemotiveerd is te achten. 

Begraafplaats. 

De toestand van de Europeesche 
begraafplaats liet, vooralia den cegeu- 

tijd, reeds langen tijd veel te wenschen 

over. Thavs wordt een bedrag van 

£ 600 uitgetrokken voor verbetering 

van de sloot over de begraafplaats. 

Hoofd 2e H.L.S. 
Bznoemd is tot Eur. schoolhoofd der 

2e H.LS. de heer H. H. H. Wonders, 

thans belast met de waarseming dier 

betrekking, 

Kunstkring. 

De tentoonstelling van scbilderijen 

en kuostvoorwerpen, toebehoorende 

aan leden van den Kedirischen Kunst- 

kring, io de socikteit Brantas is goed 

geslaagd, Ec wares talrijke bezoekers. 

Dr. Van Putten, die zich met de lei- 

ding had belast, beeft alle eer van 

zija werk. 

Maandagavond gaf Cor de Grcot 

in de soc. Brantas een piano-concert 

voor de leden van den Kunstkring. De 

zaal was zeer goed bezet. De kunste- 
naar kreeg luide ovaties vas een op- 

getogen publiek. 

Tamansiswa-feest. 
Het feest Taman-Siswa, 

waarbij de opbrengst ten bate kwam 

aan de Dr. Soetomostichting mag goed 
geslaagd heeten. Om 8 uur was geen 

stoel meer onbezet. 

Dr. Kodyat, voorzitter van de Pa- 

rindra alhier opeode het feest waarbij 

hij.het wezen van de Dr. Soetomo- 

van de 
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COURAN    
      

ADVERTENTIE TARIEF 

GEWONE ADVERTENTIE : 
1 maal pl. 0.25 per regel. 2 maal pl. f 0.20 per rege 

4 maal plaatsen 1 0.15 per regel. 

2.9. kleine aankondigingen f 1.— per plaatsing. 

1939 

stichting verklaarde. De voorstellingen 

Wwaren aardig, bet mooist waren wel 

de Javaansche kinderspelen in de ma- 
nescbijo, de Japansche dans en de 

Srimpi. 

Ook de pentjak en de klucht heb- 

ben veel bijval geoogst. 

Kampongverbetering. 

Naar aanleiding van de door de ge- 

meente ingediende projecten van wer- 

ken voor kampongverbetering, zijo 

door den directeur B.B. de volgende 

subsidies toegekend: le f 12.100,— voor 

het door den dienst van volksgezondheid 

gewijzigd ootwerp van het werk ,,aanleg 

van eenige wegen met bijbehoorende 

weggoten”, 2e f 5000,— voor den aanleg 

van ,eenige afvoerleidingen io het kam- 

pong — complex aan de Semampir- 

straat”, een en ander onder verreke- 

ning met het reeds verleende voorschot 

ad f 20.000,—. Voor genoemde werken 

isin 1938, reeds verwerkt resp. f 5.661,77 

en f 3.862,72, dus in totaal f 9.524,49. 

Aangezien toegestaan is deze werken, 

voor zoover niet in 1938 voltooid, in 

1939 af te werken, zal bet restant op 

ultimo 1938 adf 7.575,51 moeten worden 

overgebracht op de begrooting 1939, 

waarvoor een begrootiogswijziging noo- 

Abonnements 

LOSSE ADVERTENTIEN BIJ VOORUITBETALING. 

  

advertentie gereduceerd tariet. 

22e Jaargang 

Verder is na voltooiing der toegestane 

werken gebleker, dat er pog een restant 

is van ongeveer f 2000.—,tengevolge van 

de mindere afkoopkosten voor grond- 

stroken, dan oorspronkelijk geraamd 

was. De directeur B.B. heeft thaos toe- 

gestaan dit restart te gebruken voor 

afwatering van eenige door den dienst 

der volksgezondheid g-schrante werken 

en voor asphalteering van de verlengde 
Pasarpaingstraat. 

Ten behoeve van de kampongverbete- 

Ting, wordt het ook noodig geacbt uit 

cigen middelen de Pandjoenanstraat en 

den weg door kampong Bandjaran te 

verharden en te aspbalteeren. De kos- 

ten, bieraan verbonden, worden ge- 

raamd op f 1350,—. 

Teneinde verder de kampong ten 

Westen van de spoorbaan te ontlasten 
aftkomstig bet 

stadsdeel ten Oosten van de baan, wordt 
het noodzakelijk geacht, dat nog dit 
jaar wordt overgegaan tot den aan!eg 
van twee afvoerleidingen nl. een leiding 
loopende vanaf de Ringinsirahstraat tot 
de kali Kresek en een leiding loopende 
vanaf de Djagalanstraat tot de kai: Om- 
bob. De totale lengte van deze leidingen 
bedraagt 1200 m., terwijl de kosten 
van deze werken worden geraamd op 
£4500,—. Hiermede zaleen belangrijke 
verbetering wordeo gebracbt in bet 
afvoersysteem en uiteindelijk in de by- 
gienische toestand van de gemeente. 

vao regenwater van 

  

—WERELI 

bekend billijk. 

»LYRA" 

J.G.W. DEKKERS — 

    

den WelEd. Heer. 

een Ford tuinauto '29.       VENDU- & COMMISSIEKAN 1OUR V/H BRANTAS. 

KEDIRI — 

  

Maandag 5 Juli 1939 Vendutie ten buize van den WeEd Heer. 

H, DEKKER Controleur bij de Landrente 
Semampir, Kediri van meubilair, (w.o. Piano en Radio), 

Donderdag 6 Juli 1939 v.m. 9 uur Vendurie van den inboedel van 

AWL. de Wetstein Pfister, op de swkerfabriek 

Poerwoasri, van een antieken inboedel 4- een Lipp piano, en 

Zoo noodij zal de Vendutie s'avonds worden voortgezet. 

Ouderh te Koop &€n Terraplane 2 Zits model '33 in z26€r goede 

conditie. 

De Heer Th. Worster Ngandjoek schreef mij: 

»De opbrengst mijner venduue beeft mija stourste verwacbtingen ver 

overtroffeo,...” 

NIEUW $ 
beter te hooren 

met 

Philips Trocadero 
het eenige Radiotoestel 

met 

BANDSPREIDING. 

    

Wij nemen Uw oude Radio voor den hoogsten 

prijsin en zijn onze afbetalings condities 

1007, Service, 

RADIO 

GOLDBERG Ked i ri 

Tel. 70. 
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— RICHE THEATER 

  

4 
Metro's grootste Superschlager 

metro grootste sterren : met 
Ontegenzeggelijk, een volmaakte star-bezettirg, 

TOR FLEMING is geworden tot een filmproductie, 

verhaai van ,,Test Pilot” is gewijd aan den invlieger, deo man, 

sTest 
CLARK GABLE — 

Lea Ai 

Pilot" (De Tnvlieger) 

  

b 

MYRNA LOY — SPENCER TRACY ea. | 
die onder leiding van deo bekwamea regisseur VIC- 

die in alle opzichten ,, af” genoemd kan worden. Het 

die zijo leven als inzet geefttegen de accu- 

ratesse van de vliegtuigbouwer. Eeo productie die niet makkelijk haar weerga zal vinden. 
Mist deze groote film niet!! 

Zondag 2 Juli ATTENTIEI Zaterdagmiddag 4.30 Uu. EXTR    

Warner Bros Superproductie the Great Garritk" 

met OLIVIA de HAVILLAND — BRIAN AHERNE ea. sterren. 

Ben uiterst amusant filmwerk met een goed verhaal. 

lets nieuws! 

  

lets 

2. 69 

' De Indische flm .Nadira met 

Wj 
Diet te missen. 

Maandag 3 Juli 

  

interessanots!' 

  

  

eerste klas Br, Indische Artisteo. 
Komt dit zien !! 

Vrijdag 30 Juni t/m Zondag 2 Juli 

De beroemde Fransche komiek Fernandel in 

Les Bleus de Ia Marine” 
Bijgestaan door de bekenke komiek AUVRARD. Een dolvermakeiijke geschiedenis met voortreffelijke 

momenten van gezonden humor... 

  

uitbundige vroolijkheid ! 
  

Zondagmiddag 4.30 u. 
Maandag 3 en Dinsdag 4 Juli 

boramoust serdole Comeie  sDOCTOR RAY THM” 
met BING CROSBY — MARY CARLISCE e.a. sterrer. 

Schittereode songs — muziek en dans. 

MAXIM THEATER 

Ecn dolvermakelijke fiim met vcel afwisseling. 
Zie Bing Crosby op zijo best. 

»n do'amusante film, die den bezoeker voortdurend bezig houdt! 

didi A aerdag madara BOran an aa AA AN 

- ! Zonarorer sio EXTRA VOORSTELLINGEN 

  

Wegherstellingen. 

Voor het jaar 1940, zal de gemeente 

vrij groote bedragen moeten uittrekken 

voor zware herstellingen aan wegeo. 

Het college van B. en W. heeft daarom 

aan den Raad voorgesteld de post ,zware 

herstellingean aan en verbetering van 

wegen” van het dienstjaar 1939, te ver- 

hoogen met f 4.845,— voor verbetering 

van den Residentsweg en de Boerengan- 

straat, waardoor een meer geliikmatige 

verdeeling van de kosten over meerdere 
jaren, zal worden verkregen. Genoem- 

de weyen werden geasphalteerd resp. 
in de jaren 1926 en 1928. 

Sport. 
Hedenwiddag komt Dobo op het 

Koewakveld uit tegeo Perslands. Deze 

wedstrijid kan als cen 

Dobo worden beschouwd 
a.s. match op Zondagmidday 2 Juli 
tegen de welbekende R, E. O. van 

Soerabaia. 
Dit zal 

wedstrijd 

training voor 
voor haar 

waarschijolijk de laatste 

Soer 

dozlwan zijo, daar bij naar 

is overgeplaatst 

Torgang hedermidd 

ieder f 0,04 en a.s. Zo 

Opstelling DOHO: 

Senjoto 
Socdjono 

Doeilah 

Dajat 

Noor 

  oto, Doho's vlugge     
Nyoenoet 

voor en 

iag f 0,10. 

    

Hadi 
Soetidjan — Harjono 

Soekarman Sozdomo 
Taha 

Opstelling Perslands : 

Poerwadi 

D:ch'an 
Machmoet 

Doe'manan 

Kadiro Bakri 

Soetrisno Moebajin Poerwo 
Mardjan Soepargat 

Opstelling RE.O. 

Tan Van Soen 

Soekotjo 

de Karte 

Darsana 

Tasripin 
Kretatrta 

de Harder 

Piet 

Saidi 

Frans 

Pribadi 

RICHE THEATER. 

Offceert met groote irats 
Vrijdag 30 Juni t/m Zaterdag 1 Juli 39. 

Metro's grootste super productie 

»TEST PILOT“. 

(De invlieger) 

met Met o grootste sterr Ciark 

Gab'e-Myroa Loy Spencer Trecy-Li 
onel Barrymore e.». 

  

In verband nu met deze groote be- 
langstelling voor het vliegwezen, heeft   

  

Metro-Goldwya - Mayer een lucht- 

vaartfilm vervaardigd, de eerste sinds 

twee jaar, ,,Test Pilot" genaamd, 

welke tot de meest grootsche produc- 

ties gerekerd mag wordeo, die ooit 

de Ho'lywood studia's verlaten heeft. 

Het verhaai vao Test Pilot is ge- 
wijd aan dea invlieger, den man, die 

ziin leven als inzet gecft tegen de 

accuratesse van den vliegtuigbouwer. 

Om de noodige eenbeid in de film 
te brengen mocht het romantische ge- 

deelte nict worden vergeter, vardaar 

dat cen aardige liefdesgeschiedenis er 

doorheen werd geweven, 

MAXIM THEATER. 
Offreert voor Vrijdag 30 Juni 

t/m Zondag 2 Juli 1939. 
Het oodeujende Fransche fiimwerk 

»Les Blues de Ia Marine" (D2 twee 
van de Marine) met de bekende Fran- 

sche komiek FERNANDEL bijjestaan 
door de bekerde komiek Ouvrard e.a. 
sterren : 

»Lss Blues de la Marine” is een 
film, waar meo om zal lachen. FER- 
NANDEL is nog nooit 200 goed ge- 

weest als in deze film, bij het aac- 

schouwen waarvan een homerisch 

lachen niet kan worden ooderdrukt. 

Een dolvermakelijk geval met voor- 
treffelijke mementen van gezonden bu- 

mor uitbundige vroo'ijkheid 

  

Dana dis 
bezlghoude. 
Onte genzeggelijk 

1 bezozker voortdurend 

dolamusa te 

flm, die ciemand mirszn mag! 
Millioznen over de geheele wereld 

cen 

hebben reeds yebruld en geschaterd om 

FERNANDEL Zijn nieuwste film, zal 
daarom met nog meer belangstelling 

tegemoet gezisn worden. 

f 
  

in 5 kleurendruk 

  
  

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

DE AUTOWEGEN- ATLAS 
van JAVA, MADOERA en BALI 

1 2.75. 

op stevig ivoorcarton 

met Cartonnen cmslag «» linnen rug, 
op Schaal 1: 500.000 
ia totaal 9 aansluitende kaarten compleet bijgewerkt, en 
waarin opgenomen: 
alle berijdbare wegem 

Kilometerafstanden van plaats tot plaats 
Hoofd-Afstandstabel voor grcotere afstanden 

Bergen en plaatsen met hoogte-cijfers 

Spoorwegen, Vliegvelden, Ondernemings - fabrieken 
Pasanggrahans en vele aanwijzingen voor toerisme. 
Verkrijgbaar bij de Ked, Snelpers. 

De namen van de medespelenden 

zeggen U reeds, dat U een komisch 
filmwerk te aanschouwen krijgt, waarin 

de cene dolle situatie dz andere op- 

volgt in een. tempo, betwelk U den 

adem beneemt. 

VOLTA-THEATER. 

Oifreert voor Dorderdag, Vrijdag en 

Zaterdag, 30 Juni—1 Juli. 
United Artists' pieuwste filmschlager 

van het seizoen: 

»THE COWBOY AND THE LADY, 

(DE COWBOY EN DE DAME.) 

Met in de hoofdJrol den : ympatbieken 

Gary Cooper em de liefta!lige Merle 

Oberon, 

selscteerde cast van de beste artisten 

als: Walter Brenvan, Patsy Ke'ly, 

Mabel Todd en Henry Koker. 
Een fijne, geest'ge film vervaardigd 

en bijgestaan door een ge- 

met veel vaart, eeo film waarvan eeo 

groote bekoring uitgaat, en waarmee 

men zich zeker amuseeren zal. 

Samuel Goldwya biedt hiermee zija 

eerste sch!ager van dit jaar 

pakkende vertelling van een cowboy 
en cen verwend society meisje, die op 

elkaar verliefd worden verfilmd 

volgens Goldwya's traditie van hoog- 

staavde amusement! Kortom, een amu. 

een 

sante film, die wecenieder ten zerste 

aaubeveler, 

dus Uw avond voor dit 

groote filmwerk! 

Reserverr 

Aa Pa 3, 

3 

Politie nieuws. 
Bericht ontvangen, dat de Ial. jongen 

gevnaamd M., won. te Singonegarao 
door een aap werd gebeten. Genoem- 

de jongen werd naar bet ziekenhuis 

overgebracht. De Veearts bereids in 

kennis gesteld, 

Tegen M., won. te Lirbojo werdp 

V. opgemaakt terzake lichte mishaode- 

ling. van K., won. te Lirbojo. 

M.S. T., woo. te Ringioanom doet 
aangifte terzake verduistering van meu- 

bels t.w.v. f 83, — gepleegd door T.P.S., 
won. te Ringioarom. 

Tegen E.E.d.M., won. te Ringin- 

sirah werd p.v. opgemaakt terzake lich- 

te mishandeling van M., won. te Ri- 

nginsirah. 

H., won. te Bandarlor doet aangifte 

terzake diefstal middeis ondergraving 

van lijfsgoederen t.w.v. ( 2,17. 

Tegen S., won. te Balong werd p.v. 

Opgemaakt terzake diefstal van rijst « 

(padi) t.w.v. f 0,15 t.n.v. K., won. te 
Bangsal. 

Tegen M., won. te Bedreg werd p.v. 

Opgemaakt terzake diefstal van rijst 

(padi) t.w.v. f 0,15 t.n.v. K., woneode 
te Bangsal. 

S., won. te Kampoengdalem doet 

aangifte tertzake diefstal middels forcee- 

ren van gedekwaod van lijfsgoederen 

tw.v. | 3,40, 

Ter aaohoudiog ontvangen van den 

Assistent- Wedono van Gampeng- 

redjo de lal, vrouw gevaamd J., wo- 

nende te Doko, die vermoedelijk lij- 

dende is aan verstandsverbijstering,   
  

De laatste 

Vechten is .normaal. 

Londeosche sport!iefhebbers kuonen 

niet klagen dat men bun geen afwis- 

seling biedt. Met geregelde tusschen- 
poozen bieden nieuwe sporten charmes 

aan de verwende Londeraars. S'echts 
cen klein gedeelte dezer nieuwigheden 

doorstaat den toets der zware critiek 

en ruimt zich een definitieve plaats in 

bet sportleven van de metropolis io. 

De meeste sterven echter na een kort 

en zizlig bestaar, esa zachten dood. 

Het enthousiasme der promotors, die 

deze nicuwe sporten introduceeren, is 

echter niet te dooder, want met bard- 

nekkige regelmatigheid brengen 

sportea 

door willen laten gaan, voor het forum 

der Londensche belangstelling. 

ze 

nicuwe en wat ze er voor 

De laatste gril is ,,roller speedway": 
een mooi2 naam voor ten ,,veredeld” 

so0rt rolschaatsen-marathon. Men heeft 

   RADIO LU: 
Radio - Techniseh - Bureau — xEDiri — 

sportgril in 
Londen. 
  

,Roller-speedway“ de laatste mode. 

  

in de Harriogay-arena, waar de 

bedreven wordt, een asbesten 

aangelegd, die het midden houdt tus- 

schen een wielerbaan en een minia- 
tuur autobaas. Teams bestaande uit 
dames en heeren, die Europa en Ame- 

rika vertegeowoordigen, vliegen in wer- 

kelijk duizelingwekkende vaart over dit 

vreemde ovaal. Het is heel gewoon, 

dat de deelnemers onder bet rijden cen 

robbertje vechten, Valpartijen komen 
geregeld voor, maar dat verhindert hen 

niet het vechten onder het opstaan 

voort te zetten, scbrijft de Londensche 

correspondent. 

sport 

baan 

Edel vermaak. 

Sinds de Romeiren voor hun sport- 

gendegen Christenen voor de leeuwen 

wierpen, kan de wereld niet ,,sportie- 

ver” gezien hebben. Londen kan zeer 

zeker niet op lets wijzen, dat zoozeer 

den geest veredelt als dit nieuwe ver- 

Lama | 

  
Hootdstraat « 

Telefoon No. 60 

    

  

   

  

     

    

  

BOERDERIJEN 

MULOWEG / MADJENANG 
Telefoon Ked. No. 225 

NIEUWE ZENDING: 

Het betere adres voor Service. 

  

  

ERRES Wisselstroom 
. 

en 

Rimboe , Radio-toestellen. 

Crosley Shelvador-koelkast. 

P.H, Armaturen, 

Staande lamp.   
Zwaar Verchroomd. 

— 

  

»SCHRAUWEN“ 
WATES 

PERCEEL-PAKISSADJ 

  
  

    

  

     

   

Levert versche volle 

Kediri en Paree en   
  

melk. 

Prima kwaliteit, 

Leverancier van de groote ziekenhuizen te 

de meeste Doctoren 

ter plaatse. 

Beleefd aanbevelend 

L. H. SCHRAUWEN. 

— 

 



    

Te Koop 
nog in goeden Verkeerende 

phonola piano m. bijb. rollen. 

Te beve: Ked. C. No. 1534 

staat 

  

maak. Toen we dit schgone schouw- 

spel meemaakten, vloog eer# schaatser 

met zulk een vaart tusscheo het pu- 
biek, dat ze!fs negen van de tien zes- 

dagea rijders er onder bezweken wa- 
ren. De rollerskater brak echter alleen 

maar een stoel en toen we de arena 

verlieten, was hij ijverig bezig zijn be- 

wustzijo te herwinnen. Dat werd ons 
teominste verteld | 

De dames deelen de risico's hunner 

mannelijke collega's : zij verhoogen het 

genoegen van bet publiek echter nog 

door op buitengewoon vrouwelijke wijze 

onder bet rijden te kakelen en te kib- 

belen. Zij tooven bun afkeuring van 
den gang van zaken op een wijze, die 

in de Engelsche sport zijn weerga niet 

heefr. Men kan deze sport het baste 

vergelijken met een combiratie van 

ijshockey en zesdagenrijden, maar de 

ruwheid das in het superilatieve. 

Hoeveel dooden? 

Betrouwbare iolichtingen over bet 

aantal doodelijke ongelukker, dat zich 

bij deze uit Amerika geimporteerde 

sport heeft voorgedaan, bebben we niet 

te pakken kunnen krijgen) maar een 

staistiek—als dezen tenminte bestaat 

—z0U Ons ioziens rare dirgen te zien 

geven. 

Gelooft echter niet dat de rijders 
die zuike groote risico's loopen, van 

onder tot boven in de watten zitten. 

Zs» dragen, weliswaar opgevulde val- 
'helmen, terwij hun kois#n en ellebogen 

door legren opzetsels versterkt zijo, 

maar dat is ook de eenige beveiliging 

die hun kleurige uitrusting bun biedt 

Persoonlijk zouden wij alleen be- 

reid zija aan een dergelijken wedstrijd 

mee te doer, als we ons mochten ver- 

mommen in een Michelinmanperje. 

Op het middenveld hebben de am- 

bulance dragers, verpleesters, masseurs 

en soigneurs een plaatsjz verworven, 

terwijl een radio-omroeper op ygeestige 

en onderhoudende wijze de toeschou- 

wers van het verloop van de race op 

de hoogte hcudt. De dzelnemers zijo 

over het algemeen nog zeer jong, de 

oudste is 20 en de benjagin is vog 

geen zestien. : 

De strijd wordt 

een deelnemer werkeliik ernstig vait, 

terwijl er net als bij ijsbockey 

strafbox is, waar de verschillende boos- 

doeners naar verwezen worden. Slechts 

zelden leggen de gestraften zich bij de 

beslissing van-de jury neer en een meisje 

dat bestraft was, was zelfs zo00 kwaad 

dat ze haas helm op de baan smeeten 

met behulp van haar werketijk ver- 

vaarlijk stemgeluid, haar afkeurirg over 

de straf ten best@ gaf. 

geneutraliseerd als 

cen 

Nieuwe Wereld op haar kop.. 

Vijf jaar geleden werd de ,,sport” 
in Amerika geintroduceerd en als we 

de sterke verhalen der sanwezige Ame- 

rikanen mogen gelooven, dan staat de 

heele ,Nieuwe Wereld” er voor op 

haar kop. Ook in Frankrijk, zoo ver- 

telde men ons, bestaat er op bet oogen- 

blik groote belangstelling voor deze 

laatste craze.” 

Het Londensche publiek (tenminste 

het publiek, dat in vrij groote getale 

aaowezig was) scheen er ook rog al 
mee ingenomen, want de aaomoedigir- 

gen en goed-en afkeurigen waren niet 

van de lucht. Zooals gewoonlijk ont- 
braken de in de avondkleeding gesto- 

ken toeschouwers niet op het appel 

en dit deel van het publiek leek ons 

het meest enthousiast.,.4 

Het hoofdoummer van' den wed- 

strijd, die een maand lang avond aan 

avond voortduurt, is een race over 

2.500 mijl (een respectabele afstand 

als meo weet, dat de ploegen alleen 

's avonds racen). Net als bij zesdaag- 

schen kan het publiek door het uit- 

looven van premies leven in de brouwe- 

wat tot nu toe echter rij brengen, 
maar zeer sproradisch gebeurt. 

Uit bet bovenstaande zult u wel 

begrepen hebben, dat deze ,,sport” 

Daar onze meening in Londen geen 
groote toekomst tegemoet gaat. Ons 

vertrouwen io de werkelijke sportivi- 

teit van den Engelschman is daarvoor 
nog te groot, 

nooit weten. 

maar .,.. men kan 

  

Engeland's Buitenlandsche poli- 
tiek verzwakt zijn positie in de 
Unie — Netraliteitseischen wor- 

den steeds sterker. 

Kaapstad, —g— 

Engeland's pogingen om een mili- 
tair verbond” met Ruslaod aan te gaan 

Ontmoeten weinig geestdrift in de Unie. 

De Engelschen ziea in een dergelijk 

verbond een noodzakelijk kwaad, de 
Afrikaners daarentegen worden er 

slechts in hun overtuiging door ge- 

sterkt, dat neutraliteitspolitiek voor 

Zuid-Afrika meer dan ooit een gebie- 

dende eisch is. Acbtteo zij het reeds 
absurd om eventueel voor Poolsche 
belangen te moeten vechten, zooveel 

te meer beschouwen zij het als een 

waanzin om voor Russische belangen 

hun leven op het spel te zetten. De 

regeering laat oogluikend toe, dat 
week in week uit communistische agen- 

ten de kleurlingen opzetten tegen de 

Afrikaners, die het belangrijkste ele- 
ment van weerstand vormen. En z0u 

dan van een Afrikaner mogen worden 
verlangd, dat hij samenwerkt met hen, 
die de kracht van zija eigen volk 
trachten te ondermijren? Neen na- 
tuucljk. Toch kan dit een der gevo!- 

   

    

    

  

   

          

  

  
  

De WodeRer-e| 
U valt op met een toilet uit de 

MODE REVUE 
Thans met het dubbele aantal 

raderpatronen 
in Ab. 

IUIIF 3,85 per half jaar, 
F 2— 

  

gen der buidige regeeringspolitiek zijn. 

Nog steeds houdt de regeering een 
slag om denarmen voordat een oorlog 

vitbreekt zal bet volk niet met zekerheid 
weten waar let aan toe is. Er zijo 

echter symptomen genoeg waar te 
nemen, waaruit 'ieder die even nadeokt 
zija gevolgtrekkingen kan maken. Zoo 
heeft b.v. nog onlangs minister Pirow 

de verwachting uitgesproken, dat alle 

Officieren zich aan de Ossewabrandwag- 

beweging zullen onttrekkenj de pro- 
Britsche uitlatingen van geni. Smuts 

over Zuid- Afrika's houding ingeval 
van oorlog zija vog door geen enkele 
officieele verklaring tegengesproken 

enz, 
Door al deze voorvallen worden de 

Afrikaners meer ea meer doordrongen 

van de noodzaak zich nauwer aaneen 

te sluiten. En dat is dan ook de 
lichtzijde, die vertrouwen voor de 

toekomst geeft. 

OLYMPIA 
Schrijfmachines blijven toch al- 

tjd aan de spits. Deze wereld- 

  

beroemde Duitsche machines kunt 

U tegen bijzondere afbetalings- 

conditie te Kediri, ALLEEN 

krijgen bij de 

N.V. Ked. Snelpers 
Drukkerij 

  

prijs F 7,25 per jaar, 

  

N   

  

KED. SNELPERS 

DRUKKERIJ 

  

  

  

LEESBIBLIOT HEEK 
  

DJAPa 

  

          

De abonnementsgelden bedragen : 
f 1,— per maand voor 6€n bock 
f 1,75 per maand voor twee boeken tegelijk 
f 2,50 per maand voor drie bocken tegelijk 

met dien verstande, dat U z00 dikwijls mocogt ruilen a!s U wilt 
Indien U duseen abonnement voor &€n boek 
beeft, waarvoor U &€n gulden betaalt en U 
ruilt het boek iederen dag, 

LEESKEZELSCHAP — LEESBIBLIOTHEEK 

Ked, Snelpers Drukkerij. 
  

dan betaalt U 

   

   
    

    

voor 30 boeken toch niet meer dan &€n 
gulden. 
De bibliotheek - catalogus verschijot binven- 
kort. 
Wordt #” an 

KOTTA 

RESIDENTIE-APOTHEEK KEDIRI 
vh APOTHEEK LUMKEMAN Tel. 52, 

    

NN. Ked. Snelpersdrukkerij 
Kediri 

Algemeene Vergadering van Aan- 

deelhouders en cum. pref. aandeel- 

houders op 

DONDERDAG 6 JULI 

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

AGENDA : 

1. Jaarstukken. 

2. Goedkeuring Balaos, 

Verliesrekening. 

3. Rondvraag. 

Winst- en 

D2 jaarstukken liggen vanaf 22 Juni 

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

aandeelhouders worden beleefd attent 

gemaakt op artikel.18 van de statuten, 

over het deponeeren der aandeeleo. 

DE DIRECTEUR. 

  

Kennisgeving 
Beleefde mededee- 

ling, dat toko MA- 

DIOEN op Zondag 

maar een halve dag 

  

geopend is. 

Beleefi aanbevelend. 

TOKO 

»MADIOEN” 
KEDIRI Telf. 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 

»SO EN" 
Aloon - Aloonstraat Telf. 63   
  

  

  

  

De optische 

Zeis s- |!      :- Brengt ook Uw BRILLENRECEPT naar de -: 

RESIDENTIE APOTHEEK 
afdeeling staat 

en Crookes 

   

»sader vakkundige 

leiding en is voorzien van de modernste monturen. 

        

  

|   
  

PA Ran Ana TO 

EEREDIENST 

PROTESTANTSCHE KERK 
Predikbeurten over de maand 

Juni '39 
Ds. Schaefer, 

9-—u.v.m, 

7.—u.a'm. 

2 Juli 1939 Kediri 

Djombang 

  

OOST - JAVAANSCHE KERK 

lederen Zondag 

dienst 9 u. v.m. 

Te Kediri (Baloewertistraat) 

Blitar, Toeloengagoeng, 

Ngandjoek, Paree, 

  

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Zondag. 

te Kediri le H. Mis 6 uur v. m. 

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

te Blitar Ie H. Mis 6 uur v. m 

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

Bijeenkomst Kath. Scboolkind. 5 u.n.m. 

Onderricht Kath. Javanen 6.30 u.n.m 

PETROMAX COMFOREN. 
Wij 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. 

  

aa an FF FE— 

TENG HONG TJIANG 
VENDUHOUDER —  COMMISSIONNAIR 

MEUBELMAKER 

TRANSPORT — ONDERNEMING 
KEDIRI — Klentengstraat 64 — Telef. No. 107 

  

Venduties : 

Dinsdag 4 en Woensdag 5 Juli 

1939, L'guidatie Vendutis van TOKO 

KANTO, Aloon2straat 41, Kediri. 

Vin een groote partij Kramerijeo, 

kantoorbenoodigdheder, speelgoed, 

g'aswerk, keukengerei, enz. enz. 

Vrijdag, 7 Juli 1939 van den Heer 

V.A. van AALST. 

Tuinemploye v.o. Djengkol. 

te houden op Paree. 
  

10 Juli 1930, 
den Heer M. F. W. Fransz. 
Contro'cur b/d Pandhuisdiznst, Balo- 

werti 10, Kediri. 

  

BBEL LL LAN 

In voorraad 
kinderboeken 

en 

Modebladen 

N.V. Ked. Snelpersdrukkerij 

Aloon-Aloonstraat Tel. No. 83. 
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Telegrammen overg. uit de Ind, Courant. 

De strijd in China. 

NIEUWE AGRESSIE BER 
JAPANNERS. 

    

De verdragshavens Foochow en Wen: 

chow zullen gesloten worden voor de 

buitenlandsche scheepvaart.- Desbetref- 

fend verzoek om deze havens te verlaten 

door de Britten afgewezen.- Japanners 

verantwoordelijk gesteld voor 

de gevolgen. 
  

  

  

OM TIENTSIN. 

Wat Londen nog steeds hoopt. 

Hongkong, 27 Juni (Aneta Reuter). 

De Japanners waarschuwden de Brit- 

sche, Amerikaansche en de andere bui- 

tenlandsche autoriteiten, dat de havens 

Foochow en Wenschow van 29 dezer 
afgesloten zullen worden, aangezien 

daarop de te Swatow gevolgde pro- 

cedure zal worden toegepast. 

Hongkong, 21 Juni (Aneta Reuter). 

De Britten het Japansche 

verzoek om schepen, en onderdanen 

uit Foochow ea Wenschow weg te 

zenden, ia te willigeo. 

weigeren 

Onderhandelingen ? 

Londer, 27 Juni (Aneta Reuter). 

Reuter verneemt, dat goede reden be- 

staat om aan te nemen, dat binnen 24 

uur te Londen en Tokio de bekend- 

making zal worden gedaan, inzake 

het openen van onderhandelingen. 

Io algemeen-welingelichte kringeo 

wordt verklaard, dat Japan 2 voor- 

stellen heeft ingediend : 

a. Tientsin zal niet door de Chi- 

neezen wordeo gebruikt voor 

Japansche intriges : 

b. Evermin als basis voor steun 

aan het Chineescbe betaalmiddel in 

oppositie tegen het nieuwe Japansche 

betaalmiddel. 

Het verluidt, dat de Britsche regee- 

ring sub. b. niet kan aanvaarden, 

doch dat de onderhandelingen in al- 

gemeenen zin zullen aanvangen. 

aoti- 

Japanners zetten door. 

Shanghai, 27 Juoi (Aseta Reuter). 

Overeenkomstig hun werkwijze te 

Swatow deelden de Japaoners mede, 

dat de Britsche, Amerikaansche en 

andere buitenlandsche autoriteiten te 

Foochow en Wenchow op het punt 

staan aangevallen te wordeo. 

Beide havens zullen met ingang van 

29 Juni om 12.C0 uur gesloten zija. 

Aan alle buitenlandsche schepen en 

onderdanen werd verzocht, tegen dien 

tijd Foochow en Wenchow verlaten te 

hebben. 

De Britten weigerden het Japansche 

verzoek, om de schepen en onderda- 

nen Fooctow en Wenchow te doen 

verlaten, ia te willigeo, verklarend, 

dat, daar bride havens verdraghavens 

zijo, de Britten het volste recht heb- 

ber, haar onbeperkt te gebruiken. 

Voorts werd aan de Japanvers me- 

degedeeld, dat Engeland Japan aan- 
sprakelijk stelt voor cen evertueel 

verlies aan Britsche levens cmn aan ge- 

brachte schade aan Britsche eigendom- 
men, als gevolg van Japansche opera- 
ties te Foochow eo Wenchow. 

Militaire noodzakelijkheid. 

(Later). De Japanners 'deelden den 
Brttten mede, dat de bavecs Foochow 

na 29 Juni om 12.00 
militaire nood- 

en Wenchow 

uur ,om redenes van 

zakelijkheid, middels gevaarlijke voor- 
obstakels zullen werpen en ardere 

worden gesloter, zoodat in- en uitva- 

ren van de havens onmogelijk zal zijo.”   

Zij voegden hier aan toe, de aan- 

sprakelijkheid niet te kuonen aanvaar- 

den voor de door de schepen ten ge- 

volge van zulke obstakels geleden 

schade. 

Bespreking in het Lagerhuis. 

Londen, 27 Juni (Aneta Reuter.). 

In het Lagerbuis verklaarde Pre- 

mier Chamberlain, dat hij juist be- 

richt van den Commodore te Hong- 

kong had inzake het 

voornemen van Japan, om Foochow 

en Wenchow te bezetten. 

ontvangen, 

Greenwood vroeg, of de regeering 

te trachten 

werking te verkrijgen met de ande- 

re staten, schepen in deze 

havens door den maatregel worden 

getroffer en of de Britsche regee- 

ring ,io deze steeds dreigender wor- 

dende situatie eenige vorderingen 

maakt met het ontwerpen van voor- 

hoofd te 

voornemens is, samen- 

welker 

stellen, om daaraan het 

bieden”. 
Premier Chamberlain verklaarde, 

dat al deze kwesties in bescbouwing 

zullen worden genomer, doch dat hij 

Diet in staat was, voetstoots op de 

vrageo te antwoorden, daar hij eerst 

bericht van bet voornemen van de 

Japanners ontving, toeo bij in het 

Lagerhuis was. 

Swatow platgebrand. 

Chungking, 26 Jusi (Trans- 

ocean). Omtrent den toestand 

te Swatow wordt door Chineesche 

militaire berichten gemeld, dat 

Swatow thans practisch tot den 

grond toe is afgebrand. 

De Chineesche troepen waren reeds 

ia den nacht van den 23sten dezer 

uit Swatow teruggetrokken, doch zij 

houden tbans stand te Tsaitang, op 

5 km. afstand van Anpu gelegen, waar 

thaos bevige gevechten worden gele- 

verd tegen de Japansche troepen, die 

na de bezetting van Swatow langs den 

Swa'ow - Cnaochow-spoorweg opruk- 

ten. 
Van bec Hunan-Hupeh-front en 

van de frootlinie in Shansi valt geen 

Njeuws te meldenj bieruit kan de ge- 

volgtrekking worden gemaakt dat de 

strijd in deze gebieden voorloopig tot 

stilstand is gekomen. 

Zondag jl. werden door Jipansche 
Vliegtuigen vijf steden in vier ver- 

schillende provincies gebombardeerd, 

nl. Juichin ia het gewest Kiangsi, 
waar 4 bommen werden uitgeworpen, 

die evenwel niet de minste schade 

“veroorzaakten, Shuikwang - Kukkong 

ia Noord-Kwantung, waar 4 bommen 

werden uitgeworpen op het station ea 

boven hzt midden van de Duitsche 

zendingspost ter plaatse, zonder dat 

eenige schade werd veroorzaakt, Li- 

sbui in bet gewest Chekiang, waar 3 

Japanscbe vliegtuigen 5 bommeo uit- 

wierpen, waardoor 1 burger werd ge- 

wond en 5 buizen werden vernield, 

Chenghai aan de mond van de Ning-   

porrivier, waarboven 19 bomen wer- 
den uitgeworpen, terwijl tensiotte 

Cbienou in bet gewest Fukien door de 

Japansche vitegtuigen op hevige wijze 

werd gebombardeerd. 
In de beide laatste gevallen werd 

de omvang der aangerichte schade 

Dog Diet vastgesteld, 

Geheime luchtbasis. 

In Chineesche kringen 

werd heden gemeld dat de Japanners 

den bouw van een geheime luchtbasis 

op de Nanpeng-eilanden voltooiden : 

de Nanpeng-eilanden zija halverwege 

tusschen Hainan en Hongkong, op ren 

afstand van niet meer dan 130 mijl 

van de Britsche kroonkolonie, gele- 

gen. 

militaire 

De situatie in Tientsin. 

27 Juwi (Reuter). 

Ben tocht, door den vertegenwoordi- 

ger van Reuter langs de grer- 

zen van de Brcitschz concessie ge- 

maakt,.toonde aan, dat dezelfde lange 

rijen wachtenden en dezelfde wille- 

keurige onderzoeking der wachtenden 

door de Japaoners plaatsvond als vo- 

rige dager. Ook nu trachtten weder- 

om Chineezen de Britsche concessie 

binuen te komen. 

Ia Chineesche- kringen doen aan- 

houdend geruchten over de Japao- 

sche b'okkade te Tientsin de ronde: 

volgens sommige van deze gerucbten 

Wordt verzekerd, dat de Japanners de 

lokkade na den 30sten dezer krach- 

tiger zullen doorvoeren, terwijl ande- 

re volhouden dat de door de blokka- 

de opgelegde beperkingen binnen- 

kort in sterke mate 

Verzacht. 

Laatstgenozmd:n meenen, dat het 

uitocfeoen van de blokkade binnen- 

Tientsin, 

zullen worden 

kort aan de marionetten-regeering te 

Peiping zal worden opgedragen, die 

dan zou trachten door bemiddeling van 

den huidingen, pro - Japanschen Chi- 

neeschen burgemeester van Tientsin, 

met de Britsche autoriteiten te onder- 
handelen. 

Landing. 

Hongkong, 27 Juni (Aneta Reuter) 

Gemeld wordt, dat Japanvers na de 

buirenlandsche scheepvaart om ia ver- 
band met ,,de nadering vao de mi- 

litaire operaties“ buiten Foochow te 

blijven, nabij de haven zija geland, 
doch Britsche marinekringen ontvingen 

geen bevestiging van de landing vaa 

Hr. Ms. ,Duchess“, die in de nabij- 

heid van gemelde landingsplaats ligt. 

Een overeenkomst. 

Chungking 26 Juni (Transocean). 

H-denavond werd te Chungking ge- 
meld, dat een overeenkomst tot stand 
is gekomen tus:chen de regeering te 

Tokio en den vroegeren voorzitter van 
den Centralen Politieken Raad van de 

Kuo-Min-Tang, Wang Ching- Wei: 
op dit bericht werd te Cbungking 

geen commentaar geleverd. 

Verklaard wordt, dat deze overeer- 

komst uitde volgende punten bestaat: 

I. Te Nanking zal een federale re- 
geering worden gevormd. 

2. De huidige Kuomintang - vlag zal 
als Chineesche natiocale vlag behou- 

den blijven. 

3. De federale regeering te Nanking 

zal een Aoti-Komiotern-Verdrag met 

Japan sluiteo. 

4. Japansche troepen zullen op al- 

le punten van strategische waarde 

io Noord-, zoowel als in Zuid-Chisa 
worden gelegd. 

5. De federale regeering te Nanking 
zal een economisch verdrag met Japan 

de levering van de grondstoffen, die 

het voor zijn industrie noodig heeft, 

zal worden verzekerd. 

Onderzoek gaande. 

Tokio, 26 Juni (Transocean). De 

woordvoerder van het Gaimusho ver- 
klaarde hedenocbtend, dat een of- 

ficieel onderzoek gaarde is, paar aan- 

leidiog van het Britsche protest tegen 
beleedigingen, die door Japanrcbe sol- 

daten te Tientsin z0uden zijo gepleegd 
tegeo Britsche onderdanen. 

Hij voegde bieraan toe, dat dit on- 

derzoek betindigd moet ziju voordat   

deiregeering ia staat zal zija' een: 

  

achen ambassadeur,- sir Robert Craigie, 

ingediende protesten. 

Bezetting. : 
Hongkorg, 27 Juni  (Aneta Re.) 

Volgens een te - Swatow vitgegeven 
Japansch communigu€ bezetten de 'Ja- 
pansche troepen Chaochow, 42 k.m. 
ten Noord-Westen van Swatow. 

N.euwe luchtstrijd. 

Tokio, 27 Juoi (Aneta Reuter) Ge- 
durende veertig minuten vocbten de 
Japansche en Russische vliegtuigen 
boven het Buirnormeer. Later bom- 
bardeerde de Japaoscbe luchtvloot de 
Buiten-Mongoolsche luchtbasis. Tamsk, 
die ca. 100 k.m. ten Zuides van het 
Buirnermeer is gelegeo. 

Volgens een te Hsinking u'tgege- 
' ven officieel Communizu€ had het ge- 
vecht plaats, toen 200 Russisch-Mon- 
goolsche viiegtuigen bij het aavbreken 
van den dag het Buirnormeer over- 
V.ogen. 

Beweerd wordt, dat 98 Russische 
Vliegtuigen werden neergeschoten en 
de Japanners verzekeren, dat zj bij 
een aaoval op Tamsk 39 -ijandelijke 
vliegtuigen op den grond bombardeer- 
den, die verbrandden. 

Drie Japaosche vliegtuigen keerden 
Diet terug. 

Bij Foochow. 
Chungking, 27 Juni (Aneta Rtr.). 

Een covcentratie van 18 Japansche 
oorlogsschepeo, inclusief kruisers, tor- 
pedobootjagers en traosportschepen, 
wordt bij Foochow gemeld. 

Gemeend wordt dat de landing aac- 
staaode is. 

Alle regeeringskantoren aldaar wer- 
den naar bet bionenland overgebracht, 

daar een aanval 

Wwordt verwacht. 

reeds eenigen tijd 

Van de Japansche bezetting van 

Ch2ochow werd geen bevestiging 
ortvangen, doch het is bekend, dat 

twee Japansche colornes 

oprukten, 

derwaarts 

Japansch bevel. 

Tientsin, 27 Juni (Aneta Reuter.). 

De commandant van het Japanscbe 
garrizoen, Generaal Homma gaf he- 
denochtend een bevel uit, waarbij 

den Japanschen troepen gelast wordt, 
buitenlanders ,oiet aan eea onwaardige 
behandeling bloot te stellen”, 

De Geceraal legde er terzelfdertijd 

den nadruk op, dat bij nooit bevel 

heeft gegeven, buitenlanders bij de 

fouilleering te doen ontkleeder, en dat 

bj geen rapport van zulke daden 
heeft ontvangen.   

A Generasi: Homma “verkisarde, dat'de 
Woord te. geven.op-de door den Brit-: algemeene beperkingen Zouden wor- ai 

den voortgeret,s totdat Bageland zija 
houding ten aanzien van de gebeurtenis- 
senin. de Far East wijzigt, ophoudt 
met Chiang Kai-sbek te steunen en 
met Japan gaat samenwerken, ter 
vestiging- van: een  nieuwe orde in 
Oost-Azit. 2 

De: restricties- zullen: worten.. ge- 
handhaafd, ook al z0u Engeland over- 
gaan tot represaillemsatregelen. 

Tieotsi, ,27” Juni (Aneta Reuter.). 
Generaal Homma deelde tijdens een 
persconferentie mede, dat bij de scbild- 
wachten beeft gefnstrueerd de Britten 
Diet te doen ontkleeden tijdens de 
fouilleering. 

    

Badkamer-eczeem 
wordt ten onrechte toegeschreven 

aan een microbe, die zich onder de 
huid zou nestelen. De kwaal is 
echter te wijten aan het vele trans- 
pireeren en baden, en aan her 
onvoldoende en onzorgvuldig dro- 
gen der voeten, vooral tusschen 
de teenen. De huid gaat dienten- 
gevolge stuk en er vormen zich een 
aantal kleine blaartjes, gepaard gaan- 
de met hevigen jeuk. Door de op- 
sluiting in de schoenen en het 
transpireeren wordt de stukgegane 
huid, voortdurend geprikkeld en 
vaak ontstaat zoodoende een lastig 
te genezen ontsteking. 
Daarom is het van groot belang om 
de voeten vooral tusschen de teenen 
zorgvuldig te drogen door drukken 
(niet wrijven) met een ruween hand- 
doek. Vervolgens de voeten, ook 
weder tusschen de teenenrijkelijk te 

bestrooien met Purolpoeder en dit 
terdege in de huid te wrijven. Door 
zijn vochtabsorbeerende werking 
gaat dit poeder overmatige transpi- 
ratie tegen en houdt het de huid 
koel en droog. Doch bovendien 
genezen de in Purolpoeder aan- 
wezige medicinale stoffen de aan- 
doening volkomen. 
Bij stukgegane huid'bedekke men 
deze voor het mandiin met een 

langje der z00 voortrefielijke huid- 
zalf Purol. 

Lijders aan eczeem moeten zorg 
dragen voor uiterste reinheid en 
voor goede spijsvertering. 

PUROLPOEDER 
Inbussen yan 90ct. en f.1.50 

PUROL 
Per doos / 0.40 en / 0.75. 
In olle apetheken en toko's. 

       

  

  
  

SI BLOEMEN || 
Losse en opgemaakte, tegen zeer 

concurreerende prijzen. Ook orchideesn. 

Bestellingen via de KED. SNEL. DRUKKERIJ. Tel. 83, 

GEOPEND VAN 7u V.M. 

          

    
    
    TOT 5u. N.M.   
  
  

   

CARIBONUM producten, z. a. 

Carbonpapier in diverse soorten. 
Schrijfmachinelinten in alle breedteri, 

Schrijf-, vulpen- en stempelinkten. 

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

beneden Soerabaiaprijzen, " 
. te leveren. 

N. V. KEDIRISCHE SNELPERSDRUKKERIJ 

SMS 

Door eigen import zijn wij in staat de beroemde 
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