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STADSNIEUWS 
  

  

Besmettelijke ziekten. 
Het rapport van besmettelijke ziekten 

van den Res. Arts albier luidt : 

In bet reg. Kediri zija 2 gevallen 

typhus abdominalis geconstateerd, in 

Ngandjoek 6 en in Blitar 2. 

Verder wordt uit Blitar I geval 

baccil. dysentrie gemeld. 

Gemeente - ontvangsten. 

De ontvangsten van de Gemeente 
over Jan.tot en met Mei voor gewore 
diensten bedragen £. 79.019,28, voor 

buitengewone f, 2023,81, over Jaa. 

en Juni '39 voor bet dieostjaar 1938 

f 2.043,56, alles terzamen tot een 

totaal bedrag van f. 83 086,65. 

Voor dezelfde posteo heeft de Ge- 

meente respectievelijk binoengekregen 

£ 13.604,97, f. 1.009,22, f. 8.183.52, 
io totaal f. 22797,71. 

De totaal binnengekomen gelden 

bedragen dus f. 105,884,36. 

Slachtcijfers Gemeente- 

abattoir. 

Ia de maand Juni is-in het abattoir 

436 runderen geslacht, waarvoor 

f 1957,50 aan slachtbelasting is betaald. 

Verder 74 varkers voor f 148.—, 

1 scbaap en 198 geiten. 

Jubileum Dr. Kodyat. 

We vernemeo, dat op Zaterdag- 

avond 8 Juli a.s. te Paree een feest 

zal worden gegeven door geneeskun- 

digen, tereere van het 25 jarig ambts- 

jubileum van Dr. Kodyat. 

Dienstregeling bus Blitar 

Kediri gewijzigd. 

Het verzoekschrift van de 

Autohandel 

Oost-Java, gedagteekend Soerabaja 10 

Mei 1939, houdende het verzoek om 

vaststelliog eener gewijzigde dienstre- 

geling van baar autobussen op het 

traject Kediri-BlitaP, is door het Coil. 

van Gedeputeerden toegestaan, onder 

voorwaarde, dat de dienst met niet 

minder dan 3 autobussen wordt onder- 

houder, elk ingericht voor het vervoer 

van ten hoogste 29 personen, waar- 

voor I bus als reserve is te bezigen. 

N. V, 
en Verkeersmaatschappij 

Lezing. 

Hedenavond om 8 wur houdt ds. 

Van Oest van Djember in de Protestant- 

sche kerk alhier een lezing, waarvan 

het onderwerp luidt: ,,Het Wezen van 

den Eeredienst”. 

Ledenvergadering Parindra. 

Hedenavond zal in het B. P.K. ge- 
bouw door de Parindra een ledenver- 
gadering worden gehouden, ter bespre- 

kiog vaobaar a.s. conferentie ddo. 15 

Juli te Blitar. 

Opbrengst Dr. Soetomo- 
stichting 

vernemen, bedraagt de 

totale opbrengst van het Taman-Siswa- 

feest voor de Dr. Soetomostichting 

f 197,10 terwijl aan belasting en di- 
verse benoodigdheden f 143,91 is uit- 
gegeven. 

Naar we   

Fancy.fair. 

Dirsdag werd de door ons reeds 

aangekondigde fancy-fair ea tentoon- 

stelling gehouden door de E.B. Zusters. 

Het groote erf voor de school in de 
Hoofdstraat was bezaald met allerlei 
tentjes, Des morgens was vooral bet 
kinderbezoek zeer groot. De avond 

was meer voor de ouderen bestemd. 
De verlchting dcor electrische lampjes 

in de boomen trok vele toeschouwers. 
De tentooostellinog van door de leer- 

lingen zeif vervaardigde voorwerpen 

bad veel belangstelling. De E.E. Zus- 

ters kunnes terugzien op een zeer ge- 

slaagd feest. 

Padvinderij. 

Op Masandagmorgen, 10 Juli a.s. zal 

een patrouiile Natipanen onder leiding 

van den patrouille-leider Zainoel te 

fiets naar Probolinggo gaan, om al- 

daar aan de Oost-Java kamp deel te 
nemen op 15—16—17—18 a.s. 

We vernemen, dat behalve wed- 

strijden slechts regelingen van zuiver 

technischen aard zullen wordeo be- 

sprokeo. 

Het traject Kediri— Probolinggo zal 

in 4 dagen worden afgelegd. 

Manook Carnava! Show. 

Op 14 Juli a. s. zal de welbekende 

Manook Carraval Show naeen afwe- 

zigbeid van enkele jaren, weer haar 

tencen te Kediri opslaan. Daar de Heer 

Manook altijd goede comedie's en ver- 

makelijkheden in zijn show heeft, twij- 

of het zal ook deze 

keer niet aan belangstellirg ontbre- 

velea wij niet, 

ken. 

Behalve de gewone-carnaval amu- 

semanten, zooals rad en dr a'molen, 

waaraao de kinderen buo harten kun- 

opbalen, zal cook de Orpheus 

Opera optredeo met de hoofdspelers. 

Miss Riboet en Tan Tjeng Bok. 

T.z.t, komen we nogvader ope.e.a. 

nen 

terug. 

Sport. 

Op Zatedagmiddag a.s. zal de re- 

vance-wedstrijd worden gehouden tus- 

schen DOHO en K.V.U. ophet Koe- 

wakveld. 

Zooals we reeds weten heeft bij de 

eerste wedstriid Doho met 1- O van 

baar tegenstander verloren. 

Het hoeft geeo nader betoog, dat 

bcide partijea morgenmiddag hun 

uiterste best zullen doen. 

Opstelling DOHO : 

Soenjoto 

Soeratman Soedjono 

Doellah Harjono Hadi 

Soekarman Soedomo Dajat 

Tabal Noor 

@ 
Swao Tiat Poerwo 

Sio Tjay v. Oorde Hong Liang 

Goen Gwan Everhard Swie Liang 

Dachlao Doel 

Soeratman 

Opstelling K.V.U. 

Den volgenden middag kowt Ps. 

H.W. tegen E.B.E.O.S. vcor de com- 
petitie. uit.   

VOOR DE RESIDENTIE KEDIRI. 

  

VERSCHIUNT 
DINSDAG EN VRIJDAG 

AGENTEN 

RICHE THEATER. 

Offreert voor hedenavord t/m 

Zaterdag 8 Juli '39. 

Dz nieuwste Danielle Darrieux film 

»@UELLE drole de GOSSE”" 

(Wat een deugniet) 

Met het beroemde filmpaar : 

Danielle Darrieux - Albert Prejean. 

En oerdolle comedie, die U zal doen 

schudden van het lachen en U verras- 

sen met haar zang! 

Ook io deze film zul: U genieten 

van het goede spel dezer begaafde 

artiste, die bijgestaan wordt door Al- 

bert Prejean en den beroemden Fran- 

scheo komick Lucien Baroux. 

MAXIM THEATER. 

Offreert voor Vrijdag 7 1/m 

9 Juli 1939 
Warner Bros meer dan schitterende 

filmschlager 

»FOOLS FOR SCANDAL”" 
(Esa Groot Sehandaal) 

Eza Mervya L-Roy:Productie, met : 

Carole Lombard — Pernand Gravet in 

de hoofdrollen, 
Carole Lombard, Atperika's pub'icks- 

lieveling Ne. |... Percand Gcavet, de 
Fransche ster-sensatie, die zich stor- 
menderhand de wereld veroverde... 

samen in een dolamusante comedie-rc- 

marce met muziek, zang en dans... 

nFools For Scandal” (Een Groot 
Schandaal)! 

Fernand Gravet, de 

Franscbe ster... hbij veroverde zich 

reeds Uw bart door zijn eerste Ame- 

rikaaosche film, ,,Ths Kirg and the 

Chorus Girl”... ia ,Fools For Scandal” 

maakt hij zija filmdebuut a's zanger 

gs daarom nog 

sensationeele 

en danser, en zult 
meer dweepen met dezen even bemin- 

nelijken als taleotvolien acteur! Ben 

film die oiet gemist mag worden. 

VOLTA - THEATER. 

Offreert voor Dozderdag, Vrijdag 

en Zaterdag, 6-7— S Juli 

»JUST AROUND THE CORNER" 

(LEVE OOM SAM) 

met de schattige klei:e ster van het 

witte doek: Shirley Templz en bij- 

gestaan door Charles Farrel!, 

Davis, Bill Robinson, 

van naam. 

Een film vo! aanstekelijke vroolijk- 

heid en even verkwikkeod van uit- 

een heerlijk regenbuitje. 

tijden best kunnen 

Joan 
e.v.a. sterren 

werking als 

lets dat we in deze 

gebruiken. 

In deze film krijjen wij nog erkele 

buitengewoon aardiye li:djes te hoo-er, 

waaronder: 1 LOVE TO WALK IN 

THE RAN, THIS IS A HAPPY 

LITTLE DITTY en BRASS BUT- 

TONS AND EPAULETS slechts en- 

kele zijo. 

Wij raden een ieder aan deze nieuw- 

ste Shirley Temple- film onder geen 

voorwaarde te missen. 

Politie nieuws. 

Tegen W., wonende te Ngronggo 
werd P.V. opgemaakt terzake diefstal 
van suikerriet ter wearde van f 0.02 
ten nadeel2 van sf. Pesantren. 

Tegen K, wovende te Tina'an werd 
P.V. opgemaakt terzake lichte mis- 
handeling van H., woneode te Djam- 
saren. 

Tegen M,, wonende te Baodjaran 
werd P.V, Opgemaakt terzake buren- 
gerucbt. 

IN HOLLAND 
PUBLICITEITSKANTOOR ,GLOBE" 

VRIJDAG 7 JULI 1939 

  

— | AOVERTENTIE TARIEF 
GEWONE ADVERTENTIE : 

1 maal pl. 0.25 per regel. 2 maal pl. f 0.20 per rege 
4 maal plaatsen ! 0.15 per regel. 

1.9. kleine aankondigingen f 1.- per piaatsing. 

W., wonende te Setonogedong doet 
aangifte terzake diefstal van een rijwiel 

ter waarde van f20,—. Bedoeld rijwiel 

werd onbeheerd voor het hospitaal 

Gambiran werd geplaatst. 

Tegen B.W.S., wonende te Pake- 
lan werd P.V. opgemaakt terzake 
lichte mishandeling van M.K,T. wo- 

nende te Pakelan. 

S,) wonende te Pakelar, doet aao- 

gifte, terzake diefstal van een azijn- 

stelletja ter waarde van f 0,75. 

  

Soos Paree. 

Dz soosagenda van Societeit 

meldt : 

Dorderdag 13 Juli 7.30 uur n.m, 

Bridge-drive met vasten partner. 

De inscbrijving sluit op Woeosdag 

12 Juli. 

Zaterdag 22 Juli 8 uur n.m 

Expositie en lezing van den beken- 

den Ku:st-fotograaf HAGEMAN uit 
Soerabaia over 

KLEUREN DIAPOSITIEVEN. 
Deze avond uitgaande van de Film- 

club ,KLOET” is ook voor de Soos- 

leden. 

Ter gelegeoheid van de geboorte 
van de Vorstelijke Baby zal voor de 

ouderen en de kinderen een feest ge- 

Paree 

geven worden in sameowerking met 

het Oranja Comit€ Kediri. 
De bedoeling is het feest voor de 

ouderen te organiseeren de avond na 

Abonnements 

  

  

advertentie gereduceerd 

  

tariet. 

LOSSE ADVERTENTIEN BIJ VOORUITBETALING. 

22e Jaargang 

de officeele feestdag in Kediri. Voor 

de kinderen zal er dan een echte ker- 
mis met allerlei teotjes zijo. Behalve 

kinderen van soosleden zijn ook ande- 

re kinderen uit Paree en omstrekeo 

welkom. Wanneer de Baby voor 

Woensdag geboren zal worden, is het 

feest vastgesteld op de volgerde Za- 

terdag om 6,15 u. ».m. 

Heeft de blijde gebeurtevis op 

Woensdag of later plaats dan op de 

Zaterdag van de daaropvolgende week. 

  

,Bandoengan vooruit.”, 
Dit boekje, hetwelk werd samenge- 

steld door de vereeniging ,, Bandoengan 

is door de I. M.C. uitgege- 

veo als twaa'fde in haar serie toeristen- 

Vooruit”” 

boekjes. 

Het bevat naast talrijke gegevens be- 

treffende Bandoengan en omgeving een 

kaartje van de wandelwegen. 

Dit twaalfde deeltje is gewijd aao 

Bandoengar, een oord waarvan de aan- 

trekkelijkheden nog te weinig bekend 

zijo. 

Het gidsje, 

den indruk geven van de verschillende 
ontspannings mogelijkheden, die hem 
in deze fraaie omgeving wachten, ter- 
wijl het bijgevoegde kaartje den lief. 
hebbers van de wandelsport, waartoe 
in Bandoengan z00 vo!op gelegeoheid 
bestaat, zeker goede diensten za! kuo- 
nen bewijzen. 

moge dea lezer een goe- 

  

WERELI MIEUWS 
beter te hooren 

met 

Philips Trocadero 
het eenige Radiotoestel 

met 

BANDSPREIDING. 
  

  

Wij nemen Uw oude Radio voor den hoogsten 

prijsinen zijn onze afbetalings condities 

bekend billijk. 

»LYRA" 

10O”/, Service, 

RADIO 

GOLDBERG Ked i ri 

Tel. 70. 

  

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

    

KEDIRI — Telefoon 250. 

  

Woensdag 19 Juli 1939. Miooie Commissie Vendutie in het locaaj 
Hoofdstraat 24 Kediri van Keurig meubilair en een Ford "29 touring. 

De Heer Th. Worster Ngandjoek schreef mij: 
»De opbrengst mijner vendurie heeft mija stoutste verwacbtingen ver 

overtroffen,...” enz. 

   



  

ATTENTIE! Zaterdi: 

en bet moedergeluk. 

  

Heden en Morgen 

SONORA sieuwste DANIELLE DARRIEUX film Schlager 

.Auelle drole d 
met her beroemde Franscbe filmpaar 

   
  

Mist deze mooie film niet | 

artisten. 
en vosrwaarde te missen. 

4.30 u. EXTRA VOOR 
Zondag 9 en Maandag 10 Juli 

Co vwvked rovee srrauenliebe Frauenleid” 
met de bz koorlijke MAGDA SCHNEIDER. 

Een meer dan schitterende film, die U zal ontroeren . 

— RICHE THEATER — 
  

b 
65 

e Gos se (Wat een deugniet) 
DANIELLE DARRIEUK, en ALBERT PREJEAN" 

Ben oerdolle Comedie, die U zal doeo lachen en U verrassen met baar verrukkelijke zarg. 

U zult tevens genieten van bet goede spel van deze b:gaafde 
deze moote film or 

Wij raden een ieder aan, 

ELLING 

  

de film is cen hooglied op de moederliefde 

Mazda Schneider is ongemeen overtulgepd io de uitbeelding van haar moederrol. 

Let Well! Eca Weekendfilm gespeeld in de Midweek. 

  

  

Attentie ! 

Universal dubbel programma 

.Het Omgangsmaleisch”. 

Het pas verscbenen 22 veel ver- 

meerderde en verbeterde druk van 

het bozkjz Het omgangsmaleisch"" 

door L.A. Lezer, 

we ecen icder kunnen aanbeveler, die 

heel vlug bet Maleisch wil 

spreken, zooals,het in het dagelijksch 

leven gesproken wordt. 

Het boekje bevat achterin nog cen 

woordenlijst. Kortom het is een werkje. 

dat zeker in ecn behozfte zal 

voorzien. 

is cen boekje dat 

leereo 

zeer 

  

Het koninklijke 

voorbeeld. 
  

Het bezoek dat Kouingin Wilbelmipa 

enkele geleden aan Koring 

Leopo!d III heeft gebracht, had io af- 

wijking van gewone Vorsten-bezoeken 

cen politieke, doch cok 

le. 

weken 

s'echts niet 

    

politieken kant van het 

berock is reeds veel gezegd, daarom 

thaas icts over den cultureele, . 

De Centrale Raad van het Katho- 

liek Viaamsch Oud- Hoogstudentenver- 

  

bond richtte zich op den dag -an 

aavkomst van de Nederlandsche Ko- 

ringia in Brusse!, tot Haar met cen 

waaria het vo'gende te 

    

Vo!k huldigt in Vlaamsche » Het 

Hare Majesteit Kovingia Wilbelmina 

op de aliereerste plaats de roemrijke 

vertsgenwoordigster van den Neder- 

schen wasrmede het, in 

van dz wisselvalligheden van 
stam, 

  

cwil 
en bistorisch- 

breekbaar verbonden is gebleven. 
lotsbestemming. 

  

Het begroet eerbi- dig de Doorluch- 
tige Diaagster van de ecuwenoude 
Nederlandsche Kultuur en beschaving, 
dis het a's zija eigen natuurlijk bezit 

, 

  

erkend en verd-diyd heeft door jareo- 

  

largen barden strijd tegen onbegrip, 

miskensing en verdrukking." 
in Hare Moj steit de 
2 van den Dietscben 

y2est van Vader des Vaderlands, 
waardoor boven de staatkundige ver- 

Iet vereert 

trouwe erfgena 

  

den 

scheidenheid, de onverwoestbare eer- 

     

  

   

    

heid afstamming co kultuur 
over het ga d der Neder- 

landen werd gehandhaafd. 
De groote beteekeris van het Ko- 

nioklijke bez is dit het tot een 

  

demonstratie worden van de cu'- 

  

  

cle gebondenheid van Noordelijke 
Zsidelijke Nederlanden, 

Noo-e-N:derlanders en Vihmingen, 

ture 
tusschen 

  

en 

Zaterdagmiddag 4 2 e 
Zondagmorgen 

Zondagmiddag 

. TRAIL BEYOND met t JOHN WAYNE 

  

MAXIM THEATER 

  

Heden 7 t/m Zondag 9 Juli 
Warner Bros schitterende Superproductie 

..Foois for Scanda 
met CAROLE LOMBARD ea FERNAND GRAVET in de kooffdroilen. 

Een dolamusante Comedie-romance met goede muziek — zang en dans. 

in deze Aprsebtat film Reserveert Uw avond voor ,»Foois for Scandal” op 4 alle plate #eampvolis “antena 
Msst dit niet ! 

2 ng 10 Juli 

verbaal. lets nieuws! 

1. 
Komt en Oordeelt 

Welkomstwoorden van een belang- 

rijke  vereeniging het Katb. 

Viaamsch Oud-Hoogstudentenverbond 
en van de vele andere Vlaamsche veree- 

nigingen zijo, wat dit betref, zeer 

welsprekend. De vele hartelijke toe- 

spraken gewisseld op bijeenkomsten 

van Nederland:cheen Vlaamsche jour- 

nalisten, vao de P.E.V. club en bij 

andere gelegeoheden waar ambtsge- 

nooten van verschilleode werkkringen 

uit Noord en Zuid op het wederzijd- 

scke welzijn klonken, zija niet minder 

duidelijk. 

Dcch woorden strekken en voor- 

beelden trekken ! 

Het Kosinklijk voorbeeld dat de 

beide Vorsten ceg:ven hebben door 

de Nederlandsche taal in al hun ge- 

sprekken te vorrer, heeft de cultureele 

eenheid van Noordelijke en Zuideliike 

Nederianden op bijzonder du'delijke 

wijze onderstreept. 

Bijna dertig jaren geleden bezocht 

Koningin Wilhelmina eveneers een 

Koning van Belgis, nl. wijien Koning 

A'bert. De Vlamingen hebben een 

wrange berionering bewaard aan het 

eerste bezoek van H. M. Koningin 

Wiibelmiva. Tot op bet laatste oogen- 

blik had de jeugdige burgemeester 

Max, die pas in 1939 tot burgemees- 

ter der hoofistad benoemd werd, eik- 
cen ia den waan gelaten dat de re- 

cepsiein het Nederlandsch zou ge- 

beuren. Op het uiterste oogeoblik 

bleek dat de ootvangst toch in bet 

Fransch zou geschieden. D:t bericbt 

verwekte reusachtije ontstemming or- 

der de Brusselsche Vlamingen. Oomid- 

dellijk werd een zeer groot spandoek 

besteld, dat mede te Biussel woonach- 

tige Nederlanders bekostigd werd: 

nKoningir, spreek Uw taal!” en dit 

spandozk werd ontrold op bet moment 

dat Hare Majesteit op het ba:kon 

van het Sadbuis verscbeen om de 

hulde van de Brusselsche bevo'king in 

als 

ontvangst te nemen. 

Dat de 

1911 Fransch sprak was een 

des tijds, gelijk het een teeken van 

onzen tijd ir, dat H.M. thans Neder- 

landsch heeft gesproken. In 1911 was 
de gangbare meenimp, dat Belgig een 

Fransch land was, met Franscbe cu!- 
tuur, met een PFransch ope-baar leveo. 

De suggestie der Brusse!sche kringen — 

grooteodeels Vlamingen naar afstem- 

ming — dat bet Vlaamsch een taalije 
van meiden en kaoechten z0u zijn, werd 

io dien tijd grif geloofd. Thans in het 

jaar 1939 is veranderd, de 

meerderheid der bevolking van de 

Nederladsche Koniogin in 
teeken 

er veel 

TAILSPIN TOMMY (-pisodes 1/4) 

Ie 

(Een groot Schandaal. 

Z'et het nieuweste love-team 

3 (EXTRA VOORSTELLINGEN 

De Britsch Indische filmscblager sOMKALSOUM"” met eerste rangs artisten. 

Een zeer goede fiim met een, goed lets bijzorders! 

Zuidelijke Neder'anden spreekt weer 

ooze taal —een Vlaamsche elite ont- 

wikkelt er zijn Vlaamsche ge- 

leerden van wereld vermaardhbeid, er 
zijo Viaamscbe officierer, er zijn strij- 

ders voor de Nederlandsche eentalig- 

beid, er is een Nederlandsche litera- 

tuur, een Viaamsche volkszang, er zijo 

Viaamsche politieke partijen die voor 

de toekomst van het volk strijder, 

kortom er is een Vlaamsche toekomst. 

Thaos is meer dan zestig percent 

van Belgi& Nederlandscb. Het Waal- 

scbe element neemt af—aan het Vlaam- 

sche is de toekomst. De Lage Landen 

aao de Zee gaan een Nederlandsche 

toekomst tegemoet. Dat dit duidelijk 
is, daoken wij m:deaan het voorbeeld 

der beide Vorsten. 

zZicr, 

  

Groote brand in Lon- 

den's city. 
  

Veemgebouw uitgebrard. 

Meo meldt dd. 28 Juri uit 

Londen : 

Een reusachtiye brand heeft gisterea 
Londen, 

toen een vijf verdiepingen hoog veem 

op den hoek van Barbican en New 

Zealand Avernuz io vlammen opging. 
A le beschikbare brandweermaterieel 

Cousty Council 

van den 

Aldersgare 

on: 

geawoed in het hartje van 

van de Londerscbe 

rukte uit naar het tooneel 

ramp vlak bij het station 

van de ondergrondsche. 

Gzweldige watermassa's werden in 
het vuur geslingerd, dat desordanks 

binnen korten tijd acbt grocte pak: 

buizen had aangetast, waarvan er vier 
spoedig uitgebrand waren. 

Welira siond bet water een voet 

boog in de Aldersgatestreet. Groote 

vuurmassa's soejen van gebouw oaar 

gebouw over. terwijl een zware rook- 

massa tot boog boven de City opsteeg. 

Het postkantcor in Barbican werd 

bedreigd dcor bet voortvretende vuur. 

Toen bet vuur uitbrak bevonden zich 

ongeveer 100 maonen en vrouwen in 

de verschilleode gebouwer. Vel:n 

slaagden er op wonderbaarlijke wijze 

in over de daken vluchtend den dood 

io de vlammen te ontkomen. Vier 

personen werden echter gewond: en 

zijo voorloopig in het ziekeohuis opge- 

nomen. 
Men vreest dat de brand een scha- 

de zalaaorichten, die tot een millioen 

pond sterling zal stijgeo. Een honderd- 

tal brandspuiten van allerlei soort met 

het geheel 400 brandweerlieden   ia 

  

  
  

waren ter bestrijdidg van de vuurzee 

naar de brandende gebouwen gediri- 

geerd, bet grootste aantal, dat ooitin 

Londen voor de bestrijding van &&n 

brand gebruikt is, Voorts zijo brand- 

weren buiten de county courcil ge- 

waarschuwd zich gereed te houden, 

wanneer het noodig mocht zijn elders 

io het district eeo brandte blusschen, 

aangezien de brandweer van de county 

Council a'le materieel in dienst gesteld 

had van den strijd tegen dezen brand. 

Ooze correspondent te Londen meld- 

de later nog: 

In de Londensche City klonk gister- 
avond overa!l het alarmeerende gebel 

van brandweerauto's, die zich naar 

Barb'can spoedden, waar een brand 

was uitgebroken, die een van de groot- 

ste van den laatsten tijd kao worden 

genoemd. 

Drie vrouwen en een brandweerman 

werden gewond. Een der vrouwen 
stortte door een glazea dak en viel 
van een hoogte van 10 mzter. Haar 

toestand is zeer kritiek. Vier gebou- 
wen van vier verdiepingen, die als 

werkplaatsen pakbuizen werden 

gebruikt, brandden vrijwel geheel uit, 
andere huizen leden aanzienlijke wa- 

terschade. 

Om 7 uur brak de brand uit op de 

ecerste verdieping van bet huis op den 
hoek van Barbicao en New Zsaland 
Avenue —en smalle, doodloopende 
straat — eo onmiddellijk werden alle 

brandweerposten in bet district ge- 

waarschuwd, zooals altijd bij branden 

in de City gebeurr. 

en 

Het vuur breidde zich evenwel zoo 

snel ut, dat een geheele brigade van 

d2 brandweer moest worden gewaar- 

schuwd en binnen een balf uur waren 

ongeveer 120 brandweerlieden en vele 

leden van den vrijwi'ligen bulpbrand- 

weerdinst in Barbican aacwezig, om het 

vuur met mas en macht te bestrijden' 

Toen de brand uitbrak, waren er ten 

minste 30 personen aanwezig ia een 

gebouw in New Zealand Avenue. Zij 
snelden de nauwe straat op om Bar- 

bican te bereiker, doch hun weg werd 

versperd door groote vlammen, die 

dwars over de straat sloegen en het 

gebouw aan den ovekant io lichtelaaie 

zette. 

De opgesioten menschen iilden terug 
naar hun werkplaats en vluchten vgr- 
volgers over een plat dak ter hoogte 

van de eerste verdieping naar een 

aangrenzend gebouw. Hierbij stortte 

cen vrouw door een glazen dak, waat- 

bij zij erostige hoofdwondeo opliep. 
In Barbican werden vier uitschaif- 

bare ladders opgesteld en vandaar 
werden groste hoeveeiheden water op 
de brandenge daken an de boveora- 
men dereaangetaste perceelen gestort. 
New Zealand Avenue was gevuld mei 

eeo ondoordringbare vuurmassa, daar 

de buizen aan beide zijden ip vlam- 
men stonden. 

De waarnemend commandant van 

de Londensche braodweer werd oor- 

spronkelijk opgeroepen om het blus- 

schingswerk te leiden. De brand ram 
echter een dergelijken omvang aan, 
dat later ook de commandant zelf, 

die onlangs werd gedetacheerd bij het 
ministerie van binneolandsche zaken 
naar de plaats van den brand werd 

gercepen om de leiding op zich te 

nemen. 

Toen de brand op zija hevigst was, 

vielen groote stukkea metselwerk van 

de bovenste verdieping io Barbican 

neer, terwijl New Zeeland Avenue 
bezaaid was met puin. 

Het vuur verspreidde zich nu steeds 
mzer over de gebouwer, die verder 

acbterwaarts aan deze 'doodloopende 

straat liygen en bet geluid van vallend 

puin kon worden gehoord baven bet 

loeien van de vlammeo. 

Om 9 uur was de brandweer het 

vuur meester en vele brandweerauto's 

rukten io. Ongeveer 200 man bleven 

ter plaatse voor bet nablusscheo. 

Ind. Cet 

Bam na. 

»BOERENFRONT.“ 

B-ussel, —g— 

In de jaren 1880 — 1885 werd Bzl- 

git zooals vele landen getroffen door 

cen ernstige landbouwcrisis, weike 

vooroamelijk veroorzaakt werd door cen 

scberpe concurreotie der Amerikaan- 

sche granev. 

De industislisatie van het land nam 

in die jareo een Er 

waren geen bijzondere voorzieningen 

getroffen om de boeren te bescbermen 

en menig boerengezin moest den ge- 

boortegrond verlaten om het hoofd 

althans ecenigszios boven water te hou- 

den door — meestal s!echt betaalde — 

groote vlucbt.   
Technisch - 

RADIO LUX 
Hootdstraat 4! 

Telefoon No. 60 

Burean — xeoiri — 
  

Radio 

NIEUWE ES 
  

      

  

BOERDERIJEN 
KEDIRI | 

MULOWEG / MADJENANG 
Telefoon Ked. No. 225 

    

ZEN 
ERRES Wisselstroom 

   

  

en 2 . 

Rimboe Radio-toestellen. 

Crosley Shelvador-koelkast. 

P.H. Armaturen,   Staande lamp. 

Zwaar Verchnpomd. 

  

.SCHRAUWEN" | 
WATES 

| PERCEEL-PAKISSADJ 

AA 
  

Levert versche volle 

Kediri en Paree en 

ter p 

| 

melk. 

Prima kwaliteit. 

Leverancier van de groote ziekenhuizen te 

de meeste Doctoren 

laatse. 

Beleefd aanbevelend 

L. H. SGHRAUWEN. 

BN 

   

   



  

De ecconomi- arbeid in een fabriek. 

scbestructuuf van het land wijzigde 

zich zeer snel — van overwegenden 

landbouwstaat werd Belgit overwe- 

gend iodustrieel. Deze scherpe verac- 

dering wordt merkwaardig duidelijk 

aangetoond door de garfische voor- 

steling van de toe- en afname van 

het aantal huwelijker. Tot voor de 

landbouwcrisis nam het santal huwe- 

ljken dat gesloten erg toe als de 

graanprijzen stegen, daalden deze 

evenwel, z00 werd er ook minder 

getrouwd. Na 1890 oefenden de graan- 

prijzen dien invloed niet meer — bet 

blijken dan de daling en stijgiog der 

ruwijzer prijzeo ta zijo met wie het 

getal der huwelijken af eo toenoemt. 

In den nood, die den boerenstand 

in die crisisjaren tzisterde, is, zooals 

dat vaak gebeurt, een nicuwe gedach- 

te tot rijpheid gekomen. 

Een aantal boeren stak de koppen 

bij elkaar om gezamenlijk het hoofd 

te bieden aan de grooisie mocilijkhe- 

den. In Eystgoor werd een soort van 

boerengilde opgericht. Men kocbt voor 

gemeenschappelijke rekening zaaizaden 

en meststoffen io, een Raiffeisenbank 

verrees. Dit voorbeeld werd dra over- 

genomen en het organisatie-wezen der 

boeren nam z00 sterk toe dat kort 

voor den oorlog een samenstelling tot 

staad kwam in den Belgischen Boc- 

renbond. Deze Boerenbond is gegroeid 

tot een macbige iascelling — en daar 

het den Beerenstand na den coriog 

tot 1930 zeer naar den 

vleesche ging, beschikte deze Bond 

door haar spaarkasssm over groote 

bedragen, op een gegeven cogenblik 

zelfs over een milliard fraokeo. 

omstreeks 

Dit vele geld moest worden be- 

legd een mogelijkheid ' ware ge- 

weest om boerdzrij- en stalverbetaring 

op groote schaal door te voerer, wat 

in Belgi& geea weel!e zou hebben 

beteekend. Edocr, de verleiding om 

met veel geld, noy meer geld te ma- 

ken, is groot en z00 zocht de Bozreo- 

bond naar belepgingsobjecten, weike bij 

meestal vond ia de sijverbeid. 

Daarbij scbijnen echter fouten 

zijn gewaakl—men gsraakte cook eeni- 

ge malen io handen van oplichters — 

en toen bovendien vele fondsen isecn 

stootten, kwam erezn krach — opeen 

— Wwij meenen 

te 

  

gegeven oegenbi in 

1934 was er eeu 
lioen. 

D2 regeering schout te hulp. De 

Bond kreeg een voorschot van 300 

millioen-en sindsdien is de Boerer'bond 

feitelijk gebanden. Gebonden aan de 

regeering door het voorschot en door 

de vele persoorlijke banden tusschen 

de bestuurderen eo het 

Maar bovendien ook yebouden door 
de zorg om de schuiden af te lossen. 

Het gevolg is geweest dat onder de 

Boeren gftevredenheid rees over de 

volgzaambeid van den Bond-een onte- 

vreden “welke groote afmetingen aau 

nam toe in 1936 een seer etnstige aard- 

appelcsisis uitbrak. De Bond kocht 

aardappelen op tegen 10-12 franken 

per 100 kilo, dech voerde deze naar 

Duitscb!and uit tegen 60 95 fc. ! 

Op 13 November '30 brak te Heyst 

op den Berg een aardappelstakirg uit. 

Het gevolg was een aanmerkelijke 

stijging der aardappelprijzen, tot bo- 

ven de kostprijs. Maar er is nog een 

ander gevolg gewzest, er werd nl.een 

vereeniging van aardappelkweekers 

opgericht. 

la 1937 ontwikkelde deze zich tot 

een algemeene beweging. Onder leiding 

van een aantal bosren en enkele laud- 

bouw-ingenieurs werd een Vlaamsch 

Boerenfront opgericht. Io den Beheer- 

raad namen boeren piaats met u:tzon- 

dering van dev algemeen secretaris 

ing. P. Meuwisse mooton alle bestuurs- 

leden-volgens de statuten-boeren zija. 

Ben actie werd opgezet om een 

cigen blad te kunueo uitgeven- in veer- 

tien dagen tijds werd 100000 frank 

bijeengebracht om een biad te stichten 

en merkwaardigerwijze, het geld kwam 

voornamelijk uit de streek rod Heyst 

op den Berg en Leuven, dus de zelfde 

streek waar cerstijds de Boereogilden 

waren ontstaan. 

In 1938 trad dit Boereofront, dat 

uiteraard sterke tegeokanting onder- 

vond van de zijde van den grooten 

  

ckost van 900 mil- | 

  
  

Boerenbond naar buiten op, bij een 

door hem georganiseerde melkstaking. 
Deze had een belangrijk gevolg, want 
in tegenstelling met wat sinds jaren 
geschiedde, zija bet niet meer de 

melkfabricken maar “de boeren zelf. 

die de melkprijzen vast stellen. 

In een land als Belgie waar twee 
groepen - landbouw en nijverheid - met 

tegengestelde belangen naast elkaar 

moeten leven, wordt vaak getracht deo 
weg van den miosten weerstand te 
volgen als het er om gaat wie zal 

zegevieren: het boerenbedrijf of de 

fabriek. Bij onderhandelingen voor bet 

afsluiten van een handelsverdrag tracht 
te regeering doorgaans de export van 

industrie artikelen te bevorderen, waar- 
voor zij dan iovoer van landbouw- 

producten moet toestaan. Zoolang de 

boeren zwijgen, worden zij geacht in 

te stemmeo. Icdien de boeren georga- 
niseerd zijn behoeven zij hun levens- 

belangen riet op te offeren aan de 

iodustrie. De Vlaamsche boeren weten 
welk een belangrijke plaats zij iaoemen 

in de volksbuishouding -zij streven 

ernaar deze plaats te behouder, in 

weerwil van de industrialisatie - belan- 

gen, weike 100 velen warme verde- 
digers vindeo. De Viaamscbe bcer op 

een eereplaats in den staat, aldus de 

eus van het Viaamsche Boerenfront. 

  

De ,vijfling“ wordt 
te dik 

Onvrijwillig d'eet voor twee 
verplsegsters. 

Londer, 20 Juni, AID. 
Dz vijfling wordt te dik. En dr. 

Dafoe, demar, die over het welzijn 

der vijf meisjes Dionre warkr, h:eft 
een diset voorgeschreven. 

Het werd ook te erg. De meisjzs 
die een jaar geleden nog 36 pond wc- 

ger, hadden ophaar jorgsteo verjaar- 
dag een gemiddelde var 51 pond be- 

reikt, aldus de correspondent te Ca '- 

lander van de ,Dai!y Maii". Ezo 

vermeerdering dus van 15 pond in een 

jaar, terwijl vijf pond io het vijfde le- 
vensjaar als normaal wordt beschouwd, 

»Een tijdiarg heb ik me er niet aan 
gestoord”, zei dr. Dafoe, ,maar op een 
gegeves moment begonsen de knoopen 
van de kleecren der meisjes te springen. 

Toek moest ik wel optreden, 
Ik begon haar alie meelspijzen te 

verbiedep. Ook aardappelen. en daar 
houden ze juist zoo var. Natuurlijk 
protesteerden ze heftig. Ik wees er cp. 
dat het voor haar welzijn was, dat ze 
anders te dik werder, maar Caar bad- 
den de kleinen ook weer antwoord op. 

Z2 wezen op twee zusters en zei- 
der, dat die ook te dik waren. En er 
was geen ontkomen aan — de twee 
Verpleegsters moeten nu eveneens haar 
aardappelen lateu staan. 

Die kindereo eten anders als furies, 
voegd: bij er aan toe, ,A's we niet 

  

i Oppassen zouden ze veel te iui wor- 

mivistecie. , den”. 

  

»U bent gezakt". 
zeide zij steeds. 

  

Nu is zij zelf geschorst. 

Lon den, 19 Juri (A.!.0.) 
Een Joge.'ame, die autorijden g - 

leerd had van een der beste scholen 
uit het Westen van Engeland, wi-de 
dezer dagen «ximen doen voor baar 
rijbewijs. Haar werd een v:ouwelijk 
examinator tocgewezen. De jongedame 
decd haar uiterste best en naar haar 
mzening tukte alles woncerwel. Haar 

vezontwaardiging was dan ook groot, 

toern,de cxaminagrice baar na afloop 
kortweg mededeelde: ,U bent gezakt.” 

De afgewezen automobiliste liet het 
er piet bij en ricbtte een gepeperd pro- 

test tot het Britsche ministerie van Ver- 
keerswezen, waarop het ministeris een 
cen ijzig koel avtwoord gaf. 

  

  

  
  

  

Kennisgeving 
Beleefde mededee- 

ling, dat toko MA- 

DIOEN op Zondag 

maar een halve dag 

geopend is. 

Beleefd aanhevelend. 

TOKO 

»MADIOEN” 
KEDIRI Telf. No. 62. 

  

  

Di- koelheid maakt echter plaats voor 
cen gevoel van onbehaag!ijse onzeker- 
beid, toen de eene | l-cht na de andere 
van examinardt, diz door de dame in 
in kwestie als niet-rijvaardig afgewezen 
waren, bet ministerie bereikte. 

De ambtenaren names Mun toevlucht 
tot een krijgslist. De koapste rijder van 
het departement bisg, met een b!os van 
schaamt», de leerling Lopzijo in trou- 
wen dicost verweerden wagen en ging 
bij de juffrouw examen doen. Het be- 
hocft geen bitoog, dat de gecompii 
Ceerde maroecuvers op hellende weger, 

die hem opgedragen werden geenerlei 
moeilijkbeden voor den veteraan op- 
leverden en dat hij in scherpe bochten 
zonder blikken of b'ozen op een andere 
versuelling overscbakelde met de vast- 
heid van bacd en soepelheid, io jaren- 
lange rcutine verworver. 

  

Ben ik geslaagd ?' vroeg hii na af- 
loop met bedeesde stem. ,Neer,”, klonk 
het vinsig terug, yu bent gezakr." 

Waarop bet ministerie onverwijid in- 

greep. De onverbiddelijke dame is thacs 

gescboret en er wordr een onderzoek 
ingesteld maar de vraag, hoe zij tot haar   z0nderlinge beslissingen gekomen is. 

| 

Te Huur 
Ia de Bandarlorstraat No. 9 met 

ingang "1 Angustus a.s. (naast het 

Landrentekantoor) 
Een groot huis. Huur $ 30.— 

'8 maands. 

Hoofdgebouw: Groote voor- en 

acbtergalerij met 4 siaapkamers. 

Bijgebouwen: Zzer ruime garage. 

Drie kamers, keuken, badkamer en 

W.c. 

Gcooten tuia voor en achter,, met 

vrucbtboomer. Alles bandjirvrij. ' 

Te bevrages bij de 

Ked. Snelpersdrukkerij. 

  

  

  

Weet U al! 
Uw dassen, 
Uw stofbrillen. 
Uw overhemden, 

Uw schoenen 
en kousen. 

Heden verkrijghaar bij : 
TOKO 

»SOEN” 
Aloon -Aloonstraat Teif. 63 

KEDIRI. 
ni 

Jiust ontpakt 

,Beauty” moderne 

dassen pracht in kleur 

,MA mor” overhemden 

prettig in gebruik en niet 

duur, speciaal met stijf 

boord. 

  

  

  

Losse en opgemaakte, 

—. BLOEMEN ( 
tegen zeer 

concurreerende prijzen. Ook orchideeen. 

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

GEOPEND VAN 7 u. V.M. TOT 5u. N.M. 
    
  

    

  
  ta 

LEESBIBLIOT HEEK 
  

De abozrementspelden bedragen : 
P1,— per maand voor E€m boek 
£ 1,75 per maand voor twee boeken tegelijk 

f 2,50 per maand voor drie bocken tegelijk 

met dien verstande, dat U 200 dikwijls moogt ruilen als U wilt 
Indien UI dus een abonnement voor &€n boek 

becft, wearvoor U &€n gulden betaa!t en U 

ruiit het bock iederea dag, dan betaalt U 

voor 30 bocken toch niet meer dan &€n 

gulden. 

De bibliotheek - catalogus verscbijot bionen- 

kort, 

Wordt ! an 

DJAPR 
-— LEESCEZELSCHAF — LEESBIBLIOTHEEK 

KOTTA 
Ked. Snelners Drukkerij. 
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RESIDENTIE-APOTHEEK KEDIRI 
  

  

  

vh APOTHEEK LUMKEMAN Tel. 52 

  

:- Brengt ook Uw BRILLENRECEPT naar de -: 

RESIDENTIE APOTHEEK 
De optische 

Zeiss- || 
   

afdeeling staat snder vakkundige 

leiding en is voorzien van de modernste monturen. 

en Crookes giazen. 

ea ———   

   
BEREDIENST 

PROTESTANTSCHE KERK 

Predikbeurten over de maand 

Juli '39 
Ds. Schaefer, 

9 Juli 1939 Ngandjoek 9 u. v.m. 

Blitar 6 u.n.m. 

16 Juli '39 Kedri 9 u. v.m. 

Paree 6u.n.m. 

23 '39 Blitar 9 u. v.m. 
T.Agoeng 5 u. n.m. 

6 Aug. '39 Djombang 9 u. (Doop) 

Kediri Tu.o.m. 

  

Maleische Kerkdienst. 

H. B. Matulessy. 

9 Juli 1939 Kediri 9.—u. v.m. 
Baron 3.30 u. 0. m. 

16 Juli '39 Ngawi 9.— u. v.m. 

Madioen 6.30 u. o.m. 

23 , '39 Trenggalek 8.30 u. v.m, 

T. Agoeng 4.— u. ».m 

26 , 39 Kediri T.— 0. ».m. 
voor Zending. 

30, '39 Kediri 9.— u. v.—. 

23 Juli 1939 Djombang 7.30 uur v.m. 

J. W. Rumbajan. 

enam 

OOST - JAVAANSCHE KERK 

lederen Zondag 

dieast 9 u. v.m. 

Te Kediri (Baloewertistraat) 

Blitar, Toeloengagoeng, 

Ngandjoek, Paree, 

  

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Zondag. 

le H. Mis 6 

  

te uur v. mM. 

2e H. Mis 7.30 uur v. m 

Lof 5.30 uur oa. m. 

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

2e H. Mis 7.30 uur v. m. 

Lof 6 uur ». —. 

Bijeenkomst Katb. Schoolkind. 5 u.v.m. 

Onderricht Kath. Javaneo 6.30 u.o.m 

PETROMAX COMFOREN. 
Wij ontpakten zoojuist 

De Nieuwe 

Modellen 1939 
en noodigen U uit tot een bo. 

zichtiging dezer 

Schitterende en Practische 

Petromax Comforen. 

Verkrijgbaar bij : 

Tsko Wed. 

Tan Bing Wie 
Klentengstraat No. 90, 

KEDIRI, Tel. No. 149, 

  

  

TENG HONG TJIAN NG HONG TJIAN 
VENDUHOUDER COMMISSIONNAIR 

MEUBELMAKER 
TRANSPORT — ONDERNEMING 

KEDIRI — Klentengstraat 64 — Telaf. No, 107 

  

  

  

Venduties: 
Vrijdag, 7 Juli 1939 van den Heer 

V.A. van AALST. 

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

  

10 Juli 1939, 

M. F. W, Fransz. 
Controkcur b/d Pandbuisdienst, Balo- 

werti 10, Kediri. 

den Heer 

IN VOORRAAD 
Ruime keuze 

Visitekaartjes 

voor de halve prijs. 

KED. SNELPERS DRUKK 
ALOON-ALOONSTRAAT 

Telf. No. 83. 

-.



  

Telegrammen overg: » uit de Ind. Courant: 
  

DE SITUATIE OM DANZIG. 

Loopgraven worden aangelegd.- Komst 

  

Fransche kanonneerboot en Poolsche 

teleurstelling.- Duitsche bommenwerper 
en een waarschuwingsschot.- Wat 

de Fuhrer niet van plan is. 

  

WAT ZAL WARSCHAU 
DOEN ? 

Danzig, 5 Juli (Aceta-Transocean). 

Volgens berichten jvit betrouwbare 

bronnen is aan Poolsche zijde de greos 

uitgebreid en een loopgravenstelsel 

aangelegd door groote groepen solda- 
teo en burgers. 

Geme'd wordt, dat de Fraosche 

kanonneerboor, de ,,Allete” op 17 Aug. 

Gdyoia zal bezoeken. 

In Poolscbe kringen is meo teleur- 

gesteld over bet feit, dat de Fransche 

regeering geen grootere oorlogssche- 

pen zendt. 

Geruchten doen de ronde, dat ook 

enkele Britsche oorlogsschepeo Gdyaia 

zullen bezoeken. 

Danzig, 5 Juli (Aneta-Reuter). Pool- 

sche batterijen vuurden een waarschu- 

wingsschot af, toen een zware Duitsche 

bommenwerper over het dorp Orlowo, 

tusschen Danzig en Goynia, vloog. 

Na het schot verdween bet vliegtuig 

in de richting van Danzig. 

Normaal verloop. 

Parijs, 4 Juli (Transocean). Het dag- 

blad ,Ordre”, dat algemeen bekend 

anti-Duitsche houding, 

scbrijft hedeo : ,Het is opvallend hoe 

weinig het algemeene publiek in 

Duirschland en in het bizonder te Ber- 
mogelijkheid van 

is om zija 

lin gelooft aan de 

cen oorlog.”" 

Het blad meent, dat de Fiibrer niet 

voornemens is de Danzigsche affaire 

te verhaasten. 

De Berlijnsche correspondent 

»' Ordre” dat alles in 

Duitschland eeo normaal verloop heefr. 

De touristenbureaux staan steeds vol 

menschen, die voorbereidingen treffen 

voor hun vacantiereisjes. Niemand heeft 

zijo planven gewijzigd. Zelfs de hooge 

van 

verklaart, 

functiovarissen in Wilhelmstrasse ne- 

men op den vooraf bepaalden tijd hun 

vacantie, 

Besprek'ngen. 

Warsebau, 5 Juli (Aneta Reuter). 
Volgens de dagbiaden wordt algemeen 
verwacht, dat de Poolscbe regeerirg 

heden een beslissing zal nemen :en 

aaozien van de stappen, welke zij zal 

verband met de militaire 

voorbereidingen te Danzig. 

Verklaard wordt, dat deze kwestie 

gistereoavond besproken werd tijdens 

onderhoud tusschen Moscicki, 

Smig!y-Rydz. premier Skladkowski en 

minister Beck. 
Verzekerd wordt, dat de manschap- 

pen, die zijn ondergebracht in de 
Lingfuhokazerne te Daozig, officieren 

en manschappen zijn wan de Rijksweer 
uit Oost-Pruisen. 

nemen in 

cen 

Wapens. 

Danzig, 4 Juli (Reuter). Wapens 

blijven Danzig binnenkomen : men heeft 

afkomstig zijn uit 

bet 

Frische Haff —een binnenmeer — naar 

bevonden dat zij 

Koningsbergen en dat zij door 

de Vrijstad worden vervoerd. 

Financieele maatregelen 

Gisteren werd door den Senaat in 

snel tempo 

maatregel aangenomen, waarbij de be- 

een pizuwe finarcieele 

taling van rente op de vijf voornaam- 

ste buiteolandsche leeningen van Dan- 

zig wordt opgescbort: de voornaamste 

die met het 

tabaks-monopolie en de inkomsten van 

dezer leeningen zijn die,   

de haven en tramwegen van Danzig 

als onderpand werden gesloten. 
De Bank van Danzig verklaart dat 

Polen's voorkeursbebandeling van Gdy- 

ria ten koste van Danzig, den Dar- 

zigschen gulden tot een gevaarlijk peil 
deed dalen en dat deze nieuwe maat- 
regelen thans noodzakelijk zija om den 
gu'den weer op peil te brengen. Ock 

wordt beweerd dat de Poolsche boycot 

van Danzig den financieelea status 

van den Vrijstad zeer nadeelig hegft 
beinvloed. 

Het is een feit dat na dein voering 

der anti-Joodsche wetgeving betref- 

fende den handel ia hout, haring en 

zaden, de doorvoerbandel, die bijoa, 

geheel in Joodsche handen was, Dan- 

zig grootendeels verliet, doch de 

nieuwe wetgeving kan eerder wordea 

uitgelegd als een nieuw wapen in de 

campagne tegen Polen, dan als een 

door financieele noodzaak voorge- 

schreven maatregel. 

In het kabinet. 

Londen, 5 Juli (Aneta Reuter). Het 

verluidt, dat het Kabinet heden cok 

de aandacht wijdde aan het vraagstuk 

inzake Danzig. 
De bladen besp-eken de mogelijkbeil 

van een gemeenschappelijke Britsch- 

Fransche d€marche bij den Senaat te 

Danzig, naar aanleiding vas de be. 

weerde militaire voorbereidingen. 

Uit het Lagerhuis. 

Londen, 5 Juli (Aneta-Reuter). Cham- 

berlain werd ia het Lagerhuis gevraagd, 
Of hij ia verband met dea onwettigen 

iovoer van ammunitie en wapens te 

Danzig stappen wilde nemen, zoolang 

het nog tijd is de Duitsche regeering 

te overtuigen van de vastbes!otenbeid 

van het Britsche volk door een of 

andere physieke actie, zooals de mo- 

bilisatie van de vloot. 

De premier antwoordde: ,,De regee- 

ring zal niet palaten alle stappen te 

nemen, die zij noodig of wenschelijk 

mocht achten om haar houding abso- 

luut duidelijk te maken en dit is reeds 

op duidelijke wijze verklaard in de 

jongste redevoeringen van den minis- 

ter", 

Een eerder gestelde vraag beant- 

woordend, ziospeelde Butler op de 

belofte aan Polen. die — naar bij zei- 

d:—Engeland zeker zou nakomen. 

Hem werd nl. gevraagd of de po- 

litiek vao de regeering om zich te 

Verzetten tegen verdere agressie, ook 

betrekking heeft op het geval, dat een 

poging zou worden gedaan om den 

status te Danzig met g:weld te wij- 

zigeo. 

Op de vraag iczake de militaire voor- 

bereidingeo te Danzig antwoordde But- 

ler: , Bepaalde militaire voorbereidingen, 

die zija gemeld, schijaen een schec- 

ding te vormen van het statuut van 

Danzig. Zooals de premier op 1 Juli 

jl. verklaarde, onderhoudt de Britsche 

regeering contact met de Poolsche en 

Fransche regeeringen ten aanzien van 

alle aspecten inzake de situatis te 

Danzig”. 

Op de vraag of de regeeriog voor- 

nemens is een dkmarche te ooderne- 

men, aotwoordde Butler, dat hij thans 

niet meer kon zeggen.   

“Cenferantie te Beritju. 

Berlja, 5 Juli (Ao. Trs. oc.). De 

Poolacht ambassadeur Kiosseivanoff is 

@ibier. prartiveerd, 

Hlijcgofereeede 80 minuten: Inng met 
kanselier Hitler ia tegenwoordigheid 

van dea gezant te Beriijo, Draganoff, 

den directeur van 'het politieke Depar- 

tement van het ministerie van Buiten- 

landscbe' Zaken, Altinoff, eo den Duit- 

schen gezant te Sofia Von Richthofen. 

Arrestaties en ontsagen. 

Daozig, 5 Juli (Ao. Rtr.). Ben aan- 

tal Duitsche arbeiders werd gearres- 

teerd in verband met ,,indiscrete uit- 

latingen” over deo aard van hun werk. 

Zij zija werkzaam bij de geheime 

vestingwerken, die op den Bischofs- 

berg (even buiten Danzig) zija aao- 

gelegd. 

Het afweergescbut is thans ia stel- 

ling op den Bischofsberg. 

Eso santal Poolsche arbeiders werd 

ontslageo door den scheepswerf te 

Daozig, waar verleden week 25 Poo'- 

scbe leerjongens.hun betrekking ver- 

loren, naar men meeot om politieke 

redenen. 

Ec worden nog meer ontslagen ver- 

wacht. 

Situatie iets beter. 

Daozig, 5 Juli (Ao. Rtr.). De si:u- 

atie te Danzig schijat voor het ooger- 

blik verbeterd, doch kan slecbts be- 

schreven worden als een gewapenden 

wapenstilstand, daar beide partijen in 

feite zeggen: ,Wij zija sterk, wij kuo- 

ven wachten." 

Forster zal morgeo spreken, 

Het wordt niet waarschijolijk geacht, 

dat zija rede constructiever van toon 

zal zijn dan de vorige. 

Nicuwe Poolsche arbeidersbataljons 

arriveerden aan de grens van den 

Vrijstaat rabij G'uckau, waar zij thaos 

versterkingen aanleggen. 

Nederland. 

DE GRENSVERDEDIGING. 

Niet opgedragen aan werkloozen. 

Den Haag, 4 Juli (Aseta.) Op de 

door het Berste Kamerlid wr. A. J. 

van Vcssem (N.S.B.) gestelde vragen 

Omtrent de vervanging van dienst- 

plichtingen door werkloozer, gaf mi- 

oister J.J.C. van Dijk tot antwoord, dat 
bet onjuist is de grensverdedigiog im 
de eerste plaats aan werkloozeo op 

te drageo. 

Het opgeroepen dienstplichtigen on- 

der de werkloozen bedraagt 15.70/, 
van de totale troepensterkte der kust- 

en grensbescherming. 

Daar er geen sprake is van cea 

persoonlijke vervanging, kan men dus 

ook niet spreken van een gelijkenis 

met bet remplacantenstelse!, 
De kwestie over de wettelijke waar- 

borgen voor het behoud van een 

betrekking door een dienstplichtige is 

bij de regeering ia studie, doch bet 

vraagstuk is vol moeilijkhedeo. 

ONS LAND EN HET DRIEPACT. 

Vragen aan den minister. 

Den Haag, 5 Juli (Aneta- ANP). 
Het ,,Nationale Dagblad" pub!iceert 

de vragen, die mr. Van Vessem ge- 
richt heeft aan den minister vao Bui- 
tenlandsche Zakeo, mr. J.A.N. Patijo, 

ingediend bij den voorzitter van de 

Eerste Kamer, doch door dezen zouden 

zija geweigerd. 

De vragen betreffen het verkrijgen 

van een gewenscht geachte sanvulling 

van de officieele verklariog inzake het 
noemen van Nederland in verband 

met garanties bij de onderhandelingen 

te Moskou. 

Deze vragen luiden : 
Op welke wijze heeft de regeering 

het Nederlandsche standpunt, om zich 

afzijdig te houden van de bestaande 

tegenstellingen in Europa, bevestigd ? 
Tot welke landen heeft de Neder- 

landsche regeering een z00danige be- 
vestiging gericht. 

De derde vraag luidt, of de regee- 

Ting stappen heeft gedaan als protest 

tegeo de totstandkoming van zooda- 
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nige ganranties en 'de-lantste vrangiis, 

wat het -eventueel resultaat vao 200- 
danig protest is geweest? . 

DE STRIJD IN.CHINA. 

Het conflict om Tientsin. - Ben 
geTaspireerde verklaring en 

cen Japansche ontkenning. 

— Wat defititiel over. 
eengekomen werd. 

MILITAIRE MACHTHEBBERS 

DRE!IGEN. 
  

Tokio, 5 Juli (Aneta United-Prese.), 
Vermeld wordt, dat het leger het 

aftredea van het Japansche Kabinet 

eischt, wanneer de regeering geen 

militair verdrag met Duitschland en 

Itali siuit, 

Tientsio, 5 Juli (Reuter). Ge- 

meend wordt, dat de geiaspireerde 

Japansche verklaring dat de toestand 

mkritieker wordt” een nieuwe verscher- 
piog van de blokkade der Britsche 
Concessie ioluidt. 

De Japanscbe woordvoeder ontkende 

dat de Britsche onderdaan Anderson 
zicb, zooals gemeld werd, tijdens een 
Visitatie bijoa geheel caakt moest uit- 

kleeden. . 

Tokio, 5 Juli (Reuter). De Brit- 

sche ambassadeur te Tokio, sir Robert 
Craigie, die gisteren eea onderhoud 

bad met den Japanschen minister van 
Buitenlandsche Zaken Arita, verklaarde 

heden in cea persgesprek dat defi- 

nitief overcengekomen werd dat de 
Eagelsch - Japansche onderhandelingen 

betrekking zullen hebben op plaatse- 

lijke vraagstukken, in verband staande 

met deo huidigen toestaod te Tientsin. 

D2 datum voor een formeele op:- 
ning der besprekingen werd nog3 niet 

vastgesteld, doch een oplossing voor 

den te Tientsin ontstanen warboel is 

slechts mogelijk door onderhandelingen 

en niet door het toepassen van geweld. 

Waarvan de Chineezen 
profiteeren. 

Chungking, 5 Juli (Aoeta-Reu- 

ter), Tijdens eea persconferentie ver- 

klaarde de Chineesche militaire woord- 

voerder, dat de Chineesche troepen, 

Pp ofiteerend van het feit, dat de Japan- 
ners een deel vaa hun troepen uit de 

omgeving van Kanton hebben terug- 

getrokken, ten behoeve van de landing 

in de zone vaa Swatow, benoorden 

Kanton aanvallen inzetten eo verschei- 

dene dorpen bezetten. 

Behalve aanvallen door de Chinee- 
zen langs den spoorweg van Kanton 
naar Hankow deden zij ook aanvallen 
io districten bezuiden Kantor, in de 

nabijheid van Sunwui en Ko: hmoon, 

waar mobizle Chineesche afdeelingen 

de posities van de Japanners aanvielen. 

De militaire woordvoerder verklaar- 

de ook, dat de Japanoers vijf oieuwe 

divisies uit Japan naar China zenden: 

Hij mecode ecbter niet, dat deze nieuwe 
divisies versterkingen beteekenen ten 

behoeve van een eventueel offensief 

Op groote schaal, doch waarschijolijk 

bestemd zija voor aflossing. 

De woordvoerder verklaarde, dat 

de Japanners na zeven mislukte pogin-   

gen om: de Chineesche: troepen uit de 
bergen -van Chung Tio Shan (Zuid- 
Shansi) te verdrijveo, soel achtereea 
een achtste en een negende poging 
dedeo, doch ook deze pogingen misluk- 

ten. De Japanners werden met zware 
verliezen terug geslageo. 

Italiaansche vrijwilligers. 

Rome. 5 Juli (Aneta-Reuter). 

Volgens betcouwbare bronnen is een 
aantal Italiaansche legionvaires, dat in 

Spaoje heeft gevochten, thans door de 

Japanvers aangeworven, om deel te ne- 

men aan den oorlog in China en een 

deel ervan is reeds uit Napels vertrok- 

ken. De mannen hebbea blijkbaar op 
cigen initiatief, zonder officieelen steun 

van de Italiaansche regeering, dienst 

genomen, 

Conferentie te Parijs. 
Parijs, 5 Juli (Aneta Havas.) Bon- 

net confereerde beden met Wellington 

Koo over de situatie in het Verre 
Oosten, 

la het bijzonder werd het probleem 

van Tientsin besproken. 

  

Verwaarloos nooit 

'n huidbeschadiging! 
Snij- of valwonden, ontvellingen of 
schrammen mogen onbelangrijk 
schijnen, in werkelijkheid kan zelis 
het kleinste wondje desastreuse ge- 
volgen hebben, als er vuil in komt en 
dientengevolge ontsteking optreedt. 
Zorg ervoor altijd een doosje Purol 
in huis te hebben en wanneer gijof 
een uwer huisgenooten zich wondit, 

wasch de wond dan even uit en doe 
daarna Purol er op. Want Purol 
beschermt u tegen ontsteking, ver- 
zacht onmiddellijk de pijn, voedt 
het beschadigde huidweefsel en doet 

de wond zich in den kortst moge- 
lijken tijd sluiten. 
Als gij cenmaal de schitterende zui- 
verende en genezende cigenschap- 
pen van deze voortrelfelijke huidzalf 
hebt leeren kennen, zult gij nooit 
meer zonder Purol in huis willen 

zijn. En als gij op reis gaat, neem 
dan steeds een doosje ol tube met 
u mede 

PUROL 
Om wonden 
te genezen 

en de huid 
teverfraaien. 

#0.400nt0.75 p.doos. 
f1. pertube. 

In apotheken en toko's. 
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Door eigen import zijn wij in staat de beroemde 
CARIBONUM producten, z. a. 

Carbonpapier in diverse soorten. 
Schrijfmachinelinten in alle breedten, 

Schrijf-, 

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

beneden Soerabaiaprijzen, 
te leveren. 

N. V. KEDIRISCHE SNELPERSDRUKKERIJ 

vulpen- en stempelinkten. 
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