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STADSNIEUWS 

  

    

  

Burgelijke stand van de Stads- 

gemeente van Kediri voor 

de maand Juni 1939. 

Nieuw aangekomen personen : 

A A.H. Beclen, Bandoeng. 

H.J). Tar, Bendoredjo. 

E.E. Berkholst, Bandoeng. 

S. R. Provoost, (Geboren). 

B. Bedier de Prairie, (G:borer). 

Vertrokken personen : 

LE. Krijgswao, Madioen. 

F. Swart, Rotterdam, 

K.B. van Ende, Madioea. 

J.P. van Ling, L:siari. 

W.J. Bi'jardt, Sa'atiga. 

Conterentie Parindra. 

Betreffeode de rceds eerder gemelde 
. Cooferentie van de Parindra en de S. 

  

  

Wirawan te Blitar kuonen we nog 
meldem, dat op Zaterdag 14 dezer te 

6.30 o.m. op het BS. B. veld de 

Surja-Wirawan van Blitar zal worden 

geinstalleerd. 
10u n.m. conferentie Parindra in de 

Balai Pertemoean, en op denzelfden 

tijd de Surja-Wirawan aan de Kweek- 

sehoolstr. 5 

Zondagmorgen 9 

vergadering. 

Besproken zullen worden : 

Kolonisatie, 

D. fensie, 

Roekoen Tani en 

Doel en streven van de S.W. 

uur : Openbare 

Mutaties. 
Overgeplaast naar Malang in dezelf- 

de functie, de Heer v. Leeuwen Koe- 

mayas, hoofdcommies op het Res. 

kantoor. 
la zijo plaats is de heer Dutrieux 

van het Gowverneurskantoor van Soe- 

rabia gekomen. , 

Benoemd tot Onderdistrictshoofd in 
de residentie Bodjooegoto Mas 

Marnadi, thans aib fd. Mantri- 

politie bij het uit militairen samenge- 

steld detachement Veldpoliriz te Toe- 
loengagoeng. 

Viering 25 jarig ambtsjubi- 

leum Dr. Kodyat. 
Zooals eerder gemeld werd het 

25 jarige ambtejubileum van Dr. Ko- 

dyat door geneeskundigen te Paree 

feestelijk herdacht. 

Ook te Kediri is hiervoor een co- 

mit4 opgericht, 
Hedenavond zu!len de Neutr. School- 

verg. de K.B.L.,, Neutr. Onderwijzers- 

bond, Kediri English Club, Spaar en 

Credietverg, Mamenang, Surja Wira- 
wan en Parindra, voor welke Dr. 

Kodyat steeds een groote voorstander 

is hem huldigen. 

De bijeenkomst zal in het B.P.K. 

gebouw om 7 uur plaats hebben. 

Besmettelijke Zziekten, 

Het rapport van besmettelijke ziek- 

1en in de res. Kediri van den Res. 

Arts alhier luidt: Kediri 3 gevallen 

typbus abdominalis, Ngandjoek 8, Bli- 

tar 1, en Toel. Agoeng 1. 

Verder is te Hlisar 1 geval bacc. 

dysenterie geconstateerd, 

iCommissie! vergadering P.LK. 

De kampony-commissie van de P.I.K. 

zal op Zondagmorgen a.s. in bet huis 

van den heer Padmosoeparto te Mo- 

djoroto een vergaderiog houden, aar- 

vangende te 9 u.v.m. 

De agenda luidt : 

1. Kampongtozstanden 

2, Propayaorda 

« 3. Werkprosram 

4. Rondvraag. 

Motie P. G.1. 

Op Zondagmorgen j. I. heeft P.G. 

1. afd. Kediri een momentvergadering 

gehoudeo. Gezien de belangrijkheid 

van de punten, is de belaagstelling ge- 

ring. 

Om 9 uur werd de bijeenkomst door 

den voorzitter, deo'Heer Ronoa'modjo 

geopznd. 

De hoofdschotel van de agenda Is 

de motie, geromen door de P.G.I, 

op de openbare vergadering, gehouden 

op 9 November 1938 te Malang, be- 
treffende de radeelige gevolgen van 

overdracht van orderwijzerszorg dcor 

het land aan de Locale ressorten op 

Java eo Madoera, de overdracht van 

bevoegdheid 

van locale ambtenaren aan de Dag. 

van benoemingen enz. 

Besturen der Loc. Ressorts en de fia. 

verhouding van Ned. Indie. De verga- 

dering heeft geconstateerd, dat de 

overplaatsingen van de leerkrachten 

Da de overdracht veel moeilijkheden 

opleveren, zoowel voor de Loc. 

sorten als voor het Dep. van O. SB. 

ea voor de leerkrachten zelf. 

Verder brengen deze overp!aatsingen 

meer financieele kosten met zich mee 

vcor de onderwijzers en voor de loc. 

lichamer. Door het beperkte locaal 

verband levert de personeelsaanstelling 

voor de loc. ressorten en ook voor de 

candidaatonderwijzers  moceiliikheden, 

terwijl de behoefte aan onderwijzers 

meer centraal dieot te wordeo gere- 

geld. 

Door de overdracht zijn honderden 

res- 

candidaatonderwijzers gedupeerd, aan- 

gezien de Regeering ben aan de loc. 

ressorten en aa» bun eigen lot heeft 

overgelaten, terwijl onder hen velen 

zijo, die s:dert bet jaar 1932 cp hun 

benoeming moeten wachten. 

De loc. gemeenschappen en het Dep 

vas O. & E. zijn genoodzaakt aan de 

schclen meer kosten en aao de admi- 

Distratie meer moeite te besteden, 

Doer de overdracht bereiken “de 

administratieve werkzaamheden zooals 

besluiten, brieven, vacantie regelingen, 

mandaten enz. veel te laat de scholen, 

z00dat er materieele en admibistratie- 

ve moeilijkheden voor bet onderwijs 

en de onderwijzers ontstaan. 

De overdracht bezorgt bet land ec 

de locale ressorten meer financieel na- 

deel en moet te duur worden geacht. 

De locale ressorten, hoewel over de 

middelen bescbikkend, hebben niet de 
moed om z00noodig over te gaan tot 

ooverwijlde uitbreiding van scholen, 

zoodat het onderwijs en de. onder- 

Wijzers er de dupe van worden. 
Voer de locale raden en de bevol- 

king beteekent de overdracht nutte- 

looze verzwaring vao lasten. 

Ook omdat er te veel hinderlijk 
toezichten contrOle wordt uitgeoefend, 

het onderwijs en de onderwijzers veel 

te kampen met moeilijkheden. Verder     

VRIJDAG 14 JULI 

heeft de overdrachtaan de locale res- 
sorten de Inh. onderwijzers de rechten 

ontoomen, om lid te worden van de 

locale 'gemeenschapsraden, hetgeen 

nadeelig is voor bet ressort. 
De vergadering is van oordeel. dat 

de overdracbt had dienen te wordeo 

voorgegaan door de vollediye alge- 

meene ontwikkeling van de bevolking, 
de verbeteiing van de samenstelling 

der leden van de locale raden, de 

verbetering van bet kiesstelsel eo de 

verbetering vaa de fin, verhoudirg 

tusschen land en de locale gemeen- 

schappeo. 

Zoodat de reeds ingevoerde ovei- 

dracbt als niet geslaagd is te achter. 

De vergadering beeft besloten, de 

Regeering eerbiedig te verzoeken het 

wel daarheen te wilien 

bezwaren 

leiden met 

boverstaande rekening te 

willen bouden. 

Hierva werden congresvoorstellen 

besproken, dat Djodja van 24 tot en 

met 29 October gehouden zal wor- 

den. 

Oranje-Comit€. 

Gisterenavosd vergaderde het Ora- 

nje-Comit& om te spreken 

a.s. feesten in verbacd met 

blijde gebeurtenis. 

Eris reeds een 

over de 

de 2. 

vcorloopig pro- 

gram  opgemaakt, "Er zuilen o.a. 

zwemwedstrijien worden georgani- 

seerd, lampionoptocht ea sportwcd. 

strijden. 

Verder feest in de soos en io de 

kaboepaten. 

Tweejarig bestaan Chin. 

Roode Kruis. 

Op Vrijdag jl. heeft in het Gie Kie 

Kong Soe gebouw de herdenking 

plaats gehad van bet 2 jarig bestaan 

van het Chin. Roode Kruis. 

Om 9 uur werd er gebeden voor 

de soldaten in het 

China — Japan incident, onder leiding 

van den Heer Djie Ting Hian. 

De huidige toestand in China werd 

door den Heer Liem Sing Tik ge- 

schetst. Om 11.30 werd de bijeeo- 

komst beeindigd. 

Pasar maiem C.P.M.A. 

uitgesteld. 

Bj de 3de vergadering van de 

C.P.M.A. op 12 dezer werd besloten, 

om de pasar malem uit te stellen tot 

September, daar in Augustus op vele 

plaatsen pasarmalems worden gehou- 

den, z00dat te vrrezen is, dat de C. 

P.MLA. geen behoorlijke attracties zal 

kunnen krijgeo. 

gevallen Chin. 

Opening Manook's Carnaval. 

Hedenavond om 6 uur zal de Ma- 

nook's Carnaval-Show worden geopend. 

Zooals we reeds eerder hebben ge- 

schreven zullen er verscheidene goede 

attracties zijo, grschikt voor jong en 

oud. 

Toegangsprijzen : 

Europeanen en 

vreemde Oosterlingen f0,15, 

Kioderea f0,10. 

Inheemschen f0,10. 

Kinderen f 0,06 

1939 

RICHE THEBATER. 

Otfreert met trots Donderdag 13 
(Im Zaterdag 15 Juli '39 

Mztro mecer dan scbitterende 
filmschlager 

»THE GREAT WALTZ“ 
Et1 der grootste muzikale triomfeu in 

de Geschiedenis der Cinematografie. 

THE GREAT WALTZ 

(De onsterfelijke Wals) 

met Luise Rainer en Fernand Gravet 

in de hoofdrollen. 
Door de Wereldpers unaniem erkend 

als k20 der mooiste muzikale films ooit 

vervaardigd, 

De eenige film, die door de ,,Acade- 

my of Motion P.cture Arts and Scien- 

ces” aangemerkt als de ,,Mooiste film 

yan 1938.” En die tegelijk op de ,,Bien- 

nale” 1938 de hoogste onderscheiding 

verwierf, nl. de Grand Trophy" en door 

de commissie werd beschouwd als z00 

uitzonderlijk, dat zij met gcen eokele 

andere film kon worden vergeleken. 

MAXIM THEATER. 

Olfreert voor Vrijdag 14 "/m 

Zondag 16 Juli 39 

Universal Grootscbe en Machtige 

Avonturenfilm 

»RED BARRY“ 

(43 deelen) 
gevaren en avonturen in 

1e. gedeelte 

Ziet de 

bet leven van den jongen beroemde 

Amerikaansche detective Red Barry, 

in deze gelijknamige dertiendeelige se-   

22e Jaargang 

riefilm, die U van begin tot einde 

boeien en interesseeren zal. Ziet een 

aaneenschake'ing van opwindende ge- 

beurtenissen als ,,Red Barry” het spoor 

van internationale spionnen volgr. 

Buster Crabbe de atbletische filmbeld 

die ook de hoofd- en titelrol vervulde 

in ,Flash Gordon" en ,,Flash Gordon's 

Trip to Mars”, zal hier wederom Uw 

bewondering wekken als ,,Red Barry," 

hoofdfiguur van deze zeldzaam actie- 

de 

ijzingwekkende gevaren die hij trotseert 

volle detectivefilm en wel door 

co de verbijsterende staaltjes van hel- 

denmoed die hij UI toonen zal. 

Politie nieuws 

Bericht ontvangen, dat de goederen 

van den heer Z bedoeld bij dzz. G. 
R. van 6 Juli 1939 No. 4, bereids zija 
teruggevonden. 

T.J. H, won. te Potjanan doet aangifte 

terzake verduistering van een motor- 

rijwiel t.w.v. f 45,10 gepleegd door 

L K.H, woo. te Blitar. 

Tegen T. H. L., won. te Djaga'an!or 
werd P.V. opgemaakt terzake lichte 

mishandeling van L. H. S., 
Djagalanlor. 

won. te 

Tegen M., zonder vaste woonplaats 
werd P.V. opgemaakt terzake diefstal 

van 3 st. houten planken t. w. v. 

f 003 t.n.v. toko M., 

De heer J.J. H.. won, te Baloewerti 
doet aangifte terzake diefstal van lijfs- 
goederen t, w.v, f 1,65. 

  

WERELI 
beter te 

NIEUWS 
hooren 

met 

Philips Trocadero 
het eenige Radiotoestel 

met 

BANDSPREIDING. 
  

  

Wij nemen Uw oude Radio voor den hoogsten 

prijsin en zijn onze afbetalings condities 

bekend billijk. 

»LYRA" 
RADIO 

GOLDBERG 

Tel. 

1007, Service, 

Kediri 
70. 

VENDU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS. 

J.G. W. DEKKERS KEDIRI Telefoon 250. 

Woensdag 19 Juli 1939. Mooie Commissie Vendutie in het locaal 
Hoofdstraat 24 Kediri vav Keurig meubilair en een Ford '29 touring. 

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

overtroffen,..."   
  

enz. 
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Nog Heden 14 en Morgen 15 Juli 

Ab 
RICHE THEATER — 

  

ea ena nteanaeN 

  

b 
Voortzetting van de succesvolle vertooning van METRO Million Dollar Meesterwerk 

sThe Great Waltz” (De Oasterfelijke Wals) 
met Hollywood's grootste acirice LUISE RAINER, bijgestaan door FERNAND GRAVET, de bekoorlijke, 
filmdiva MIL'ZA KORJUS e.v.a. sterren. 

Meesterlijke regie, super-fotografie en brillaote uitbeeldingen van alle rollen maken deze film tot een 
droom. Door de wereldpers unsaniem erkend als &&a der mooiste muzikale films, ooit vervaardigd. Wj 

raden een ieder aan deze mooie film onder geen voorwaarde te missen | 

ATTENTIEI Zaterdagmiddag 4.30 u EXTRA VOORSTELLING 
R.K.O. Radio spannende en sensationeele film 

“The Vigilantes are Coming” met BOB LIVINGSTON in de rol van de Zwarte Adelaar, bijgestaan door BIG BA 

bekenden ! 
Een film met 1001 sensaties, 

eindigende voorvallen. 

VOLGENDE WEEK: — 

beklemmende actie 

Zie le ged. (6 episoden). 

en daredevil waaghalzerijen. 
Verzuimt niet deze buitengewoon spannende film te komen zien ! 

Zondag 16 en Maandag 17 Juli 

Verrassende nooit 

  

Warser Bros Super Ho sTM@ Dawn Patrol"... creot rivun. 

  

Usiversal grootsche en machtige detectivefilm 99 
dan BUSTER CRABBE, de athletische filmbeld uit zoovele beroemde actiefilms. 

Spaoning en sensatie in iedere meter van deze geweldige Seriefilm . ... 

uitzien naar de afloop der adembenemende gebeurtenissen ! 

grootsche film ! 

Kemana | EXTRA VOORSTELLINGEN 
Zondagmidd 

met niemand miader 

Attentie ! 
  

Universal groot dubbel progr. 

IL. Joung Blood met 

MAXIM THEATER 

  

Heden 14 :/m Zondag 16 Juli 

(Zie episoden 

ag. 30 ana ee apaan 
Maadag 17 en Dinsdag 18 Juli 

BOB STEELE 

Barry” 
en met opwioding zal men 

Volgt BUSTER GRABBE'S avonturen in deze 
1 /m 6) 

Il. Talispin Tommy (cpisoden 5/8) 
Twee actievolle films, die men niet missen mag! 23 aa Te ai 

  

HR. MS. ,,0. 19” OFFICIEEL 
OVERGEDRAGEN. 

  

De nieuwe duikboot-mijnenlegger vertrekt 25 

Juli van Nieuwediep naar Ned.-Oost-Indit. 

—— 

  

GROOTSTE DUIKBOOT WAAR- 

OVER DE MARINE 

BESCHIKT. 

3 Juli heeft op de werf Wilton- 

Fijenoord te Schiedam de officieele 

overdracht plaats gehad van Hr. Ms. 

,O 19", de grootste onderzeeboot- 

mijnenlegger, waarover onze Kovin- 

klijke Marive momenteel de beschik- 

king heeft. Met het gebruikelijke cere- 

monieel beeft vice admwiraal A. Vos 

de nieuwe aanwinst overgenomen van 

de werf, waarna de ,,O 19” in dienst 

werd gesteld door den commandant 

van bet 

klasse K. van Dongen. 

Hr. Ms. ,O 19” vertrekt 15 Juli 

a.s. vao Nieuwediep met bestemming 

Ned,-Oost-Indi8, aldus de ,Maasbode”, 

Te even half elfarriveerde vice ad- 

miraal A. Vos, chef van bet Bureau 

Materieel van de Zeemacht, in gezel- 

schap van den heer A. Teschmacher, 

directeur van Wilton-Fijeooord, op de 

werf te Schiedam, waar die beman- 

pipg van de ,,0 19” onder commaado 

van den oudsten officier, luitenant-ter- 

zee 2le klasse P.G.J. Soippe stond 

opgesteld. Als eerbewijs voor den vice- 

admiraal sloegen de tamboers drie 

roffels. De bemanning, bestaande uit 

Officieren, orderofficieren, ea manschap- 

pen, werd hierop door den vice-admi- 

schip, luitenaot-ter-zee le 

raal geinspecteerd. 

Vervolgens begaf de vice-admiraal 

zich in gezelscbap van den comman- 

dant van de ,0 19", luitenant-ter-zee 

Iste klasse K. van Donger, aan boord 

van de nieuwe onderzeeboot voor een 

nog Jaatste inspectie. Toen dit korte 

bezoek was getindigd, deelde de vice- 

admiraal aan de directie van de werf 

mede, dat hij namens den mivister van 

Defensie gemachtigd was, bet schip 

van de werf over te nemen. Het com- 
mando van Hr. Ms. ,O 19” werd 

vervolgens opgedragen aan den com- 

mandant van bet schip, die de onder- 

zeebootmijneolegger in dienst heeft 

gesteld door de vlag, de wimpel en 

de geus te laten hijschen. Tijdens dit 
hijschen speelden de tamboers en pij-   

pers van het Korps Marioiers den 

vaandelmarscb, direct gevold door bet 

Wiihelmus. 
Na afloop van deze plechtigheid, 

welke mede werd bijgewoond door 

velebelangstellenden, o. w. het perso- 

neel vaa de werf, dat aan den bouw 

van deze grootste onderzeeboot, wier 

zusterschip ,O 20" begin September 

wordt overgedragen, zija beste krach- 

ten heeft gegeven, hield de comman- 

dant, luitenant-ter-zee Iste klasse K. 

van Dongen, voor bet front van de 

opgestelde bemanving een korte toe- 

spraak. 

Officieren, onderofficieren. 
en manschappen. 

Ik verklaar bierbij het bevel over 

Hc. Ms. ,O 19" te aanvaardeo en 

overeeskomstig de voorschriften deel 

iku mede, dat bij beschikking van 

Z. Exc. den Minister van Defensie de 

functie van oudsten officier is opge- 

dragen aan den luitenant-ter-zee der 

2de klasse P. G. J. Snippe, van hoofd- 
machinekamer aan den officier M. 

S. D. der Ie klasse J. Maats en van 
chef d'kguipage aan den schipper P. 

W. van Warmerdam. 

Ik draag u allen op, hen van dit 
oogenblik af aaa in deze functie te 

erkenneo. Met de indienststellingen 
vao Hr. M.s ,O 19" wordt de 3dite 
onderzeeboot door de Nederlandsche 

scheepsbouw -industrie aan de Ko- 

ningklijke Marine overgedragen. Ver- 
scheidenen onder u, vooral de oude- 

ren, hebben op vele van deze schrpen 

gedieod en er een groot deel van hua 
werkzaam leven op doorgebracht. 

Gij hbebt er op gevaren in verre 

streken, in onze schoone kolonitn, 

bij alle soorten weder ea vaak onder 

zeer moeilijke omstandigheden. Dat 
gij hier staat, is niet alleen het ge- 

volg van uw stoere werkkracht, van 

liefde voor uw beroep en van uw echt 

Hollandscb optimisme, doch tevens 

cen gevolg van het degelijkeen goede 

industrieele hout, waaruit onze onder- 

zeebooten gesneden zijn. 
Moge dit u in uw vertrouwen ster- 

ken voor de toekomst! 
Nog wel erg kort geleden zijo wij 

er op buitengewoon tragische, doch   

viet minder duidelijke wijze aan her- 
inoerd, dat eem onderzeeboot in de 
practijk een schip is, dat meer nog 
misscbien dan hare zusteren boven 
water, een voortdurende zorg ver- 

eischt. Het is dan cok op die prac- 

tijk, als eenige juiste waardemeter 

voor een Zeeman, ergo voor den Ma- 

rinemar, dat gij uw verworven theo- 

retische en practische bekwaambeden 

bij voortduring dieot gericht te hou- 

den. 

Voor een groot deel zijt gij afvan- 

kelijk van het materieel, dat aan u is 

toevertrouwd, docb voor een noj be- 

langrijkzr deel is dit materieel afhan- 

kelijk van de zorg van het behande- 

lende personeel, en dat zijt gij zelf. 

Hoe eerder gij, jongerer, daarvan op 

de hoogte zijt, hoe eerder gij 

trouwd geraakt met de talrijke kaoten 

van bet onderzeebootbedrijf, des te 

grooter zal de voldoening zijo over 

uw werk. 

Gij dient hiermede het laod, gij 

dient biermede uw cigen veiligheid ! 

Doch het zija niet alleen uw be- 

kwaambeden, die bijdragen tot wat 

wij Ong noemen: een coed 

schip. Het is ook is hooge mate uw 
karakter, dat bepaalt, of gij geschikt 

zijt voor den dienst en de samenleving 
aaa boord. Waar gij alleo vrijwillig 
io dienst zijt 'getreden bij de Kovic- 
klijke Marine, is het uw eerste plicht, 

dat gij u te allen tijde weet aan te 

passen aan het scheepsleven en aan 

de discipline aao boord, en dat gij deu 

opgedragen taken, hoe zwaar zij vaak 

mogen schijnen onder alle omstandig- 
heden naar uw beste vermog?n uit- 

voert. Het mogeu een eer zijn, dat 

ook aan boord van Hr. Ms. ,0 19" 
de die:sten van geen enkel uwer 
kunnen worden gemist. Vao hoog tot 
laag zijt gij op elkander aangewezen. 

Schakel dus uw eigerbelarg tijdig 
uit, wijdt u met bezieling en opge- 

wektheid aan uw werk, werkt' mede 

aao een goede discipliene. Bedenkt, 

dat ia de ure jdes gevaars door uw 
commandanten bet uiterste van u zal 

worden gevergd. Bedenkt tevens, dat 
onze bedendaagsche burgerlijke vrij- 

heden, waarvan u de bewaking en 
bescherming is opgedrageo, de vruch- 

ten zija van een roemrijk Hollandscb 

voorgeslacht, dat vaak geen offer te 
groot, en geen taak te zwaar viel. 

Mij welbewust van de plechtigheid 

van dit oogenblik spreek ik de hoop 
uit, dat Hr. Ms. ,,0 19“ onder Gods 
hoogsten zegen voorspoedig en ge- 
lukkig zal mogen varen tot eer van 
onze geliefde Konioklijke Marine en 
tot heil van ons z00 dierbaar Vader- 
land. 

ver 

onder 

En ik noodig u ten slotte uit 
heilige vooroemens te bezegelen met 
een driewerf ho-zee voor Hare Ma- 
jzsteit, onze g:terbiedigde Vorstinne : 

Leve de Koningin ! 
Dit werd door de bemanning be- 

antwoord met een driewerf ,,hoezee", 

De ,0 19" een haar uitrustig 

Hr. Ms. ,O 19“ werd 22 Septem- 
ber van het vorig jaar te water ge- 

laten en heeft van begin Maart tot 
medio April proef gevaren. De be- 

manoviog bestaat uit 38 koppen en 
zooals gezegd is haar bestemming Ned, 

Oost Indit. De ,,O 19“ is een onder- 
zeeboot-mijnenlegger en de grootste 

Onderzeeer waarover onze Kon. Ma- 
trine tbans de beschikking heefr. Het 

scbip is 81 meter lang en heeft een 
waterverplaatsing boven wa'er van 

1100 ton ea onder water vao 1500 

ton. De ,O 19" is bewapend met een 

kavon van 8,8 c.M., heeft twee mi- 

trailleurs aan boord van 40 m. M., 
acht lanceerbuizen van 53 c. M. en 

40 mijnen. De maxmum duikdizpte 

bedraagt 100 meter. 

Het zusterschip vao de ,,O 19” a.l. 
de ,O 20” wordt begin S p:ember 

aan de Marine overgedragen. Thans 

zijn nog ia aanbouw de ,O 21" tot 

en met ,O 27." doch deze onderzee- 

booten zijn geen mijnenleggers. 

Iad. Cre. 

  

DROEVIG ONGELUK VAN 
AMERIKAANSCHEN 
K.L. M. - PILOOT. 

  

Na val van irap overleden. 

Zaterdagavond 1 Juli is aan den 

Amerikaanschen vliegtuigbestuurdr van 

de K.L. M., den heer Joha A. Rose, 

io hotel Savoy te Scheveningen een 

ongeluk overkomen, aan de gevolgen 

waarvan hij is overleden. 

De heer Rose tertoefde io dit hotel 
en is bij het afloopen van een trap 

door tot dusverre onopgebelderde 

oorzaak gestruikeld ea van slecbts zes 

treden hoogte naar beneden gevallen. 
Hij bleef bewusteloos liggeo Direct 

ingeroepen medische hulp mocht niet 

meer baten en zonder bij kennis te zijn 

gekonen, is bij kort na het ongeval 

overleden. Hj laat vrouw en twee 

kinderen ca.   

De beer Rose behoorde tot het 
Corps van zeven Amerikaansche vlieg- 

tuigbestuurders, die bij het West-' 

Indische en Europeesche bedrijf der 
K.LM, werkzaam zijo. Hij kwam eerst 
betrekkelijk korteo tijd geleden naar 

ons land en droeg nog maar pas ecenige 

wekea de K.L.M.-uniform met de twee, 
banden. 

Hy werd io 1906 te New York ge- 

boren en na eea korte loopbaan als 

kantoorbediende, ontving hij aan de 

Army Fiying School te Sau Antonio 
(Texas) zija vliegopleiding. Ely vioog 

voor diverse Amerikaansche maatschap- ' 

pijea als verkeersvlieger en voor bij 

io dieost van de K.L.M. trad, was hij 

vlieger bij de Trans Western & Con- 

tinental Airlioes. Hij bad is twaalf 

jaar eeo vliegervarinvg van circa ne- 

genduizend uren opgedaan, waarvan 

bij ongeveer 3500 uur in cockpits van 
Douglas D.C, 2- en D.C. 3-toestellen 

had gevlogen. Sinds de weinige weken, 
dat hij in het corps verkeersvliegers 

van de KL.M. was opgevomer, had 

bij zich bij zija Nederlandsche collega's 

zeer populair weten te maker. 

Het medeleven gaat vooral uit paar 

dz echtgeroote en de twee kinderen, 

een jongeo van tien en een meisje van 

zeven jaar, vao den beer Rose, die 

voorzoover bij de K.L. M. -bekend is, 

nog in Amerika vertoever, doch die 

volgens andere mededeelingen uist 
Oo» weg zija naar Nederland, aldus 

de , Tel." 

anna 

De autobuslijn der Duitsche 

Staatsspoorwegen van . 
Berlijn naar Munchen. 

De Duitsche Staatsspoorwegen heb- 
ben onlangs een ricuwe Butobusver- 
bioding ingesteld, welke van Bertijn 
naar Murchen voert. Het verkeer op . 
dit traject wordt onderhouden door 
centiweedeelig autobusstel, dat gebouwd 
werd door de Gaubschat-Fahrzeugwer- 
ken te Ber!ijn - Neukdilo. Het meest 
opvallende bij dit autobusstel is, dat 
beide deelen zoodanig aan elkaar ge- 
koppeld zijo, dat zij een geheel vor- 
men. Een harmonicaverbinding maakt 
bet mogelijk, zich veoals io dea trein 
yan den motorwagen, die met eeo 150 
P. K. Dieselmotor is uitgerust, naar den 
volgwagen te begeven en omgekeerd. 
Ofschoon de lengte van bet autobus- 
stel piet minder dan 21 meter bedraagt, 

  

  

  
RADIO LUX 
Radio - Technisch - Bureau — xroiri — 

NIEUWE ZENDING: 
ERRES Wisselstroom 

Crosley Shelvador-koelkast. 
. 

P.H. Armaturen, 

Het betere adres voor Service. 

  

BOERDERIJEN ..SCHRAUWEN” 
KEDIRI IN WATES 

MULOWEG / MADJENANG Telefoon Ked. No. 225 PERCEEL-PAKISSADJ 

Levert versche volle melk. 

Leverancier van de groote ziekenhuizen te 

Kediri en Paree en de meeste Doctoren 

ter plaatse. 

Hootdstraat 4) 

Telefoon No. 60 

en . 

Rimboe Radio-toestellen. 

Staande lamp. 

   

       

    

      
      
        
     

  
Zwaar Verchroomd. 

Prima kwaliteit, 

Beleefd : aanbevelend 

L. H. SCHRAUWEN.
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is het ook op smalle, bachtige wegen 
zeer goed bestuurbaar. De volgwagen 
Ikgt uiterst rustig op den weg en de 
vaste koppeling aan den motorwageo 
voorkomt slingeren ea schundden bij 
hooge snelheden. De ruime zitgelegen- 
heden maken bet reizen uiterst com- 
fortabel. Breede vensters, ruiten in bet 
plafond en de openschu'fbare kap zor- 
geo er voor, dat het uitzicht in geen 
enkele richting belemmerd wordt. 

De beteekenis dezer autobusverbin- 
dingligt wel in de eerste plaats daarir, 
dat de Duitsche Staatsspoortvegen, die 
reeds eerder getoond hebber, een open 
oog te hebbza voor de moygeliikheden, 
welke de ononderbroken uitbreiding 
vaa het rijksautowegennet voor de 
ontwikkeling van een autobussnelver- 
keer biedt, ditmaal een afstand over- 
bruggen van niet minder dan 600 
K.M, terwijl de langste autobuslijn 
to" nu toe over 300 K.M. leidde. Daar 
komt nog bij, dat het verkeer tusschen 
de Duitsche en de Beiersche hoofdstad 
in den laatsten tijd zoozeer toegenomen 
is, dat er tegen het weekeinde reeds 
een beperkt aantal gezelschapsreizen 
kon worden toegestaan: op den duur 
z0u het autobusverkeer hier een ont- 
lasting kunnen bre:gen voor het ver- 
keer per rai', Het Gaubschat-autobus- 
stel biedt p'aa's voor 78 personer, 
terwijl bovendien nog 17 comfortabele 
extra zitgelegenheiden kunnen worden 
irgebouwd. 

Voorloopig rijdt het autobusstel 
ceomaal per week. Het vertrek heeft 
plaats bij bet Anbalter Station te 
Berlijn 's Zaterdagmorgens om half 
acbt: aankomst se Neurenberg om 
half vier en te Munchen om kwart 
voor zeven 's avonds. Men komt te 
Munchen tijdig aan om met den trein 
verder te reizen maar alle deelen van 
Tirol. Het vertrek uit Muoschen heeft 
plaats bij bet Staroberger Station 's 
Zondagmorgeos om half acht: men 
arriveest dan te Neurenberg om 10 
uur 20 en te Berlija om 18 uur 55 
De tarieven zijo beduidend lager dan 
die der spoorwegen en z00 jligt bet 
in de lijo der verwacbtingen, dat er 
van deze verbinding een daokbaar 
gebruik genMakt zal wordeo. Voor 
een enkele reis Berlijn - Neurenberg 
betaalt men .R. M. 16.— en voor een 
'enkele reis Berlijn-Muoschen R.M. 18. 
70. Retourbiljetten, die een geldig- 
heidsdutir.hebben van twee maander, 
kosten van Berlija naar Ncureoberg 
R.M. 25.60 en naar Murschen R.M. 
30.—: in vergelijking met de spoor- 
wegtarieven beteekent diteen reductie 
van ongeveer cen derde. 

Onderweg wordt er tweemaal ge- 
stopt en wel bij bet rijksautoweg-rust- 
huis Rodaborn, dat midden in het 
Thbiiringer Wald heerlijk gelegen is, 
en aan het centraalstation te Nzurec- 
berg. Ia het rustbuis Rodaborn beeft 
men drie kwartier den tijd en kan men 
dus op zija Ygemak het middagmaal 
gebruiken. E: kuaoneo hier geen pas- 
sagiers afgezet of opgenomen worder, 
te Neurenberg wel. Door deze autc- 
buslijo is er dus tevens een vieuwe 
verbinding tusschen de rijkghoofdstad 
en de stad van den rijkspartijdag tbt 
stand gekomeo. Van Munchen uit kan 
men per autobus raar Tegernsee, 
Fschhauseo, Reit im Winkel, Berch- 
tesgaden en Salzburg Gender reizen, 
z00dat men zich voortaan per autobus 
van de Oostzee (Stettin) naar de Al- 
pen begeven kan. 

Met dezeo nieuwe autobusdienst, 
die patuurlijk spoedig meer dan eexz- 
maal io de @eekzgl gaan rijden, wan- 
neer er voldoende animo voor blijkt 
te bestaan, hebben de Duitsche Staats- 
spoorwegen het net van” het “Duitsche 

autobussnelverkeer niet onbelangrijke 
uitgebreid. 

  

Zwitserland. 

ONTSNAPTE BANDIET 
PLEEGT TWEE 
MOORDEN. 
  

Opnieuw achter slot en 
grendel. 

De Zwitserscbe po'itie is er in ge- 

slaagd eenige geheimzionige moorden 

op te helderen, waarvan de dader 

tbuns achter slot en grendel zit. On- 

langs werd te Baar, een stadjz in bet 

kanton Zug, een auto gevonden, 

waarin men bloedvlekken ontdekte, 

alsmede en revolverpattoon van 

Duitsch maaksel. 
Het onderzoek wees aanvankelijk 

slechts uit, dat de dader een koffertje 

io het Klichberg-meer had geworpen. 

Men haalde het op en vond er een 

hemd in met de initialen H. Z. 
Eokele dagen geleden werd te Ziirich 

en postbeambte- doodgeschoten met   

  

  

Net ontvangen 
Versche 

Hollandsche 

Maafjes- 

haring. 
Beleefd aanbevelend, 

TOKO 

»MADIOEN” 
KEDIRI Telif. No. 62. 

  

  

een kogel van hetzelfde fabrikaat als 

de te Baar gevonden patroon. Daok 

zij de verklaringen van een ooggetuige, 

kreeg de politie meer en meer zeker- 
heid, dat de dader niemand aders kon 

zijo dar de 31 -jarige Hans Wollen- 

weider, een gevaarlijk bandiet, die or- 

langs uit dz gevangenis te Bugwil 

was ontsnapt. 

Wollenweiders foto verscheen in de 

b'aden, en een siudent herianerde zich 

deze persoon te hebben gezien in ern 

caf€ meteen zijoer beste vriender, den 

hotelbediende H. Zwyssg, die sindsdien 

spoorloos verdwenen was. Zwyssg was 

door middel van een advertentie naar 

het cafe gelokt, waar Wollenweider 

hem onmiddellijk in dieost bad genomen. 
Alles wijst er dus op, dat bet in het 

Klichberg-meer gevonden kofferije, det 

van Zwyssg was, en dat dez» door 

Wollenweider is vermoord, 

Ben berucht heerschap. 

Wollenweider heeft al heel wat op 
zija kerfstok, aldus de ,,Avpst“. In 

1934 poogde hij een fabrikant in een 
gestolen auto te ontvoeren, en daarna 

smeedde bij een aanslag tegen den 
kassier van een bioscoop om hem de 

recette afhandig te maken. . 

Zijn medeplichtige verraadde hem 

toen ecbter en de bandiet werd tijdig 

aangehouden. In zija kamer vond de 
politie twee geladen revolvers, tal van 

vermommingen, een groote hoeveelheid 
peper, cen zwaren kauppel, rubber 

handschoener, enz. Wollenweider be- 

kende, dat hij niet geaarze'd zou heb- 

ben den kassier te dooden, indien bij 

Wweerstand zou hebben gebodeo. 
Op 15 Mei 1930, naeerst weer een 

auto te hebben gestolen, drong Wol- 

lenweider een spaarbaok binnen en 
loste vier scboten op den kassier, die 

wonder boven wonder niet getroffen 

werd. De bandiet nam de vlucht, doch 

werd korten tijd later te Oerlikon ge- 
arresteerd. 

De psychiaters verklaarden hem on- 
toerekenbaar en hij werd eerst opge- 
sloten ineen krankzinnigengesticht, om 

daaroa te verbuizen naar de gevange- 
nis te Bugwil, waaruit bij echter wist 

te ontsnappen. 

De geheele politie“werd gealarmeerd 

om den ,Zwitserschen Weidmana” op 
tesporen, en inderdaad is men er thans 
in geslaagd deo berucbtea 

onschadelijk te maken. 

bandiet 
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Te Huur 

No, 9 met 

(naast het 

In de Bandarlorstraat 

ingang 1 Augustus a.:. 

Land:entekaotoor) 

Een groot huis. 

's maands. 

Huur 1 30.— 

Hoofdgebouw: Groote 

acbtergalerij met 4 slaapkamers. 

Bijgebouwen : 

Drie kamers, 
W.C. 

Grooten tuin 

vruchtboomer. 

voor - en 

Zeer ruime garage. 

keuken, badkamer en 

vGOr en achter, met 

Alles bandjirvrij. 

Te bevragen bij de 

Ked. Snelpersdrukkerii. | 
  

In voorraad — 
kinderboeken 

en 

Modebladen 

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

 Manook's Carnaval Show 
PASAR- 

ALOON-ALOON KEDIRI 

Opening 14 Juli 1939 
Guurn.m. 

Met diverse vermakelijkheden 

| ORPHEUS OPERA 
met 

RIBOET en TAN TJENG BOK 
! Ketoprak-DARMO MOEDO 

| Doger Bandoeng, Bioscoop. Circus Acrobaat. 
Radmolen en Draaimolen 

| Lais Bandoeng van 15 meter hoogte 
acrohatische toeren. | 

) Vermaak voor oud en jong | 
| Profiteert van deze gelegenheid. | 
  

  

  

MALEM 
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Houts nijwerk. 
Wij hebben een 

keurcollectie 
Japara's houtsnijwerk ontvan- 

gen zooals: 

Presenteerbladen, 

Poederdoozen, 

Sigarettekokers 

Inktkokers 

Broodplankenenz.enz. 

Wij raden U aan om gauw 

Uw keuze te doen, aangezien 

alles grif weggaat. 

Beleefd aanbevelend, 
TOKO 

»SOEN” 
Aloon - Aloonstraat Teif. 63 

KEDIRI. 

  

    
  

  

LEESBIBLIOT HEEK 
  

  

De abonnementsgelden bedragen : 
1,— per maand voor €€n boek 

f 1,75 per maand voor twee boeken tegelijk 
f 2,50 per maand vcor drie boeken tegelijk 

met dien verstande, dat UI z00 dikwijls moogt ruilen als U wilt 
Indien U duseen abonnement voor &&n boek 
heeft, waarv 
ruilt het boek iederen dag, dan 

oor U &€n gulden betaalt en U 
betaalt U 

voor 30 boeken toch niet meer dan &en 
gulden. 
De bibliotheek - catalogus verschijot bionen- 
kort. 
Wordt I: -an 

— LES EZELSCHAP -- LEESBIBLIOTHEEK ” — 

Ked. Snelvers Drukkerij. 
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RESIDENTIE- APOTHEEK KEDIRI 
vh APOTHEEK LUMKEMAN Tel. 52 

  

  

  

De optische 

Zeiss- 

  

afdeeling staat 

en Crookes 

- Brengt ook Uw BRILLENRECEPT naar de -: 

RESIDENTIE APOTHEEK 
onder vakkundige | 

leiding en is voorzien van de modernste monturen, 

g'lazen.   

    

  

BEREDIENST 

PROTESTANTSCHE KERK “ 
Predikbeurten over de maand 

Juli '39 j 
Ds. Schaefer, 

16 Juli '39 Kediri 9 u. v.m, 
Paree 6u. nm. 

23, 39 Blitar Oia ym 
T.Agoeng 5 u. n.m. 

6 Aug. '39 Djombang 9 u. (Doop) 
Kediri Tu. o.m. 

mamang 

Maleische Kerkdienst. 

H. B. Matulessy. 

16 Juli '39 Ngawi 9— u v.m. 
Madioen 6.30 u. ».m. 

23 »  '39 Trenggalek 8.30 u. v.m, 
T. Agoeng 4.— u. ».m. 

26 , 39 Kediri I— om. 
voor Zending, 

30, '39 Kediri 9.— u. v.m. 

23 Juli 1939 Djombang 7.30 uur v.m. 

J. W. Rumbajan. 

maan 

OOST - JAVAANSCHE KERK 

lederen Zondag 

dienst 9 u. v.m. 
Te Kediri 

Blitar, Toeloengagoeng, 
(Baloewertistraat) 

Ngandjoek, Parec, 

maan 

ROOMSCI-KATHOLIEKE KERK 

lederen Zordag. 

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

2e H. Mis 7.30 uur v. m 

Lof 5.30 uur oa. m. 
te P'ftar le H. Mis 6 uur v. m. 

2e H. Mis 7.30 uur v. m. 

Lof 6 uur n. m. 

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

Aa an 

PETROMAX COMFOREN. 
Wij ontpakten zoojuist 

De Nieuwe 

Modellien 1939 

en noodigen U uit tot een be- 

zichtiging dezer 

Schitterende en Practische 

Petromax Comforen. 
Verkrijgbaar bij : 

Tsko Wed. 

Tan Bing Wie 
Klentengstraat No. 90, 

KEDIRI, Tel. No. 149, 

  

TENG HONG TJIANG ANU NY ANG 

VENDUHOUDER — COMMISSIONNAIR 

MEUBELMAKER 
TRANSPORT — ONDERNEMING 

KEDIRI — Klentengstraat 64 — Telef, No, 107 

VENDUTIES : 

Vrijdag, 21 Juli '39. 

Groote Commissie Vendutie 

in het MAXIM THEATER 
Hoofdstraat — Kediri. 

  

Gelegenheid tot bijbregen van 

goederen. 

  

OLYMPIA 
Schrijfmachines blijven toch al- 

tijid aan de spits. Deze wereld- 

beroemde Duitsche machines kunt 

U tegen bijzondere a'betalings- 

conditie te Kediri, ALLEEN 
krijgen bij de 

N.V. Ked. Snelpers 
Drukkerij 

  

, 
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Telegrammen overg. uit de Ind. Courant. 

Japan kondigt nicuwe operaties 
teen havens aan. 

  

Er zullen grootere anti-Britsche demon- 

straties worden gehouden, maar Tokio 

beweert, dat het ,,onschuldig“ is 
aan die betoogingen. 

  

WANG CHING-WEI HEEFT 

GEEN SUCCES. 
Shanghai, 12 Juli (Aneta Reuter). 

De Japanners maken bekend, voorne- 

mens te zijn, op 15 dezer militaire 

operaties aan te vangen tegen de ha- 

vens Chuanctow, Tungshan en Chaoh- 

sien, gelegen aan de kust van Fukien. 

Zij doen het verzoek, onderdanen 

en schepen van derde mogendheden 

voor 15 Juli te doen evacueeren. 
Het verluidt, dat de Britsche auto- 

riteiten zullen weigeren, het verzoek 

io te willigen, en de Japanners aao- 

sprakelijk te stellen voor eventueele 

verliezen. 

Gesklectrocuteerd. 

Tientsio, 12 Juli (Aneta Reuter) 

Wederom werd een Chinees getlec- 

trocuteerd op de electrische versper- 

ring, welke is aangebracbt rondom de 

Britsche concessie. 

Regeering ,,onschuldig”. 

Tokio, 12 Juli (Aneta Reuter). De 

woordvoerder van het Gaimusho ver- 

k'aarde, dat de Japaosche 

niets heeft uit te staan met de anti- 

Britsche campagne in Japan. 

Hij poemde de vraag, of kon wor- 

den aanganomen, dat de Japanners de 

anti- Britsche campagne door 

Japan bezette gebieden aanwakkeren, 

regeering 

in de 

beleedigend. 

Een huitengewone zitting van het 

Kabinet komt morgen bijeen, om een 

beslissing te nemen, ten aanzien van 

de politiek, die zal zija te voeren tij- 

dens de a.s. Engelscb-Japarsche be- 

sprekingen inzake Tientsio. 

Wang Ching-wai hecit geen kans. 

Chungking, 12 Juli (Aneta R uter). 

Ia het zoogeraamde vrije China zijn 

zeer weinig blijken, dat de oproep van 

Wang Ching-wei, dat China vrede 

moet sluiten met Japan, weerklank 

heeft gevorden. 

Het aotwoord van Chungking wordt 

gegeven in den vorm van rcusachtige 

border op de hoeken van de strater, 

met opschvifter, waarin elke gedach'e 

aan overgave of een compromis wor- 

dzn verworper, 

Grootere demonstralies. 

Tsingtao, 12 Juli (Aneta Reuter). 

De Britsche Consul-gereraal ontving 

de mededeeling, dat de, anti-Britsche 

Vrijdag eo Zaterdag 

mogelijk van ernstiger aard zul'ea zija 

demonstraties 

dan de vorige. 

Hij werd geiostrucerd, de Japansche 

autoriteiten om bescherming te vragen 

en haar verantwoordelijk te stellen 

voor cenig verlies van Britsche levens 

en schade, toegebracht aan Britsche 

bezittingen, 

Conferentie te Tsingtao. 

Shanghai, 11 Juli (Transocean). Bij- 

zondere beteekenis wordt gehecht aan 

de conferentie, weike te Tsirgtao 

plaats hecft tuschen vertegenwoordi- 

gers van de pro-Japansche regeeringen 

van Pe'ping en Nanking overbandels- 

ea onderwijsvraagstukkeo. 

Besproken worden o.a. voorstellen 

voor de unificatie van de onderwijs- 

standaa-den en voor de iavoering van 

cen stelsel ter bevorderivg van den 

handel overeenkomstig de strenge de- 

viezen-bepalingen van de voorloopige 

regeering te Peipiog. 

- 

  

Verklaard wordt, dat de besprekin- 

gen te Tsingtao verstrekkende gevol- 

gza voor het Verre Oosteo zulien 

hebber. 

Chineesche demonstraties. 

Shanghai, Il Juli 

Heftige anti - Britsche 

worden geme'd uit Tsingtao, 
hedenochtend groote groepen Chinee- 

sche jongelieden anti Britsche pamf!et- 

teo verspreidden met het gevolg, dat 

zich 

verzamelde, die eev drzigende houding 

aannam en near het Britsche consulaat 

marcheerde. 

Het consulaat, 

Britsche banken en 

(Transocear). 

demor straties 

waer 

een demonstreerende menigte 

alsmede de diverse 

kantoreo werden 

met steenen bckog: Id. 
Japansche troepen kwamen tusschen- 

beide en draven de demonstranten 

uiteen, voordat deze meer schade 

hadden kunnen aanrichten dan het 

inwerpen van een groot aartal ruiten. 

Typhoon te Shanghai. 2 

Shanghai, 12 Juli (Reuter). Tenge- 
volge van cen typhoon werden boo- 

men in de stratea van Shanghai 
ontworteld, terwijl de over- 

stroomd en het verkeer 

wegen 
voikomen in 

wanorde werd gebracht: zes 'Chinee- 

gedood en 

anderen gewond. 

Het Japansche 

liep in de nabijheid 
ei'anden aan den grond. 

zen werden cen aantal! 

»Taian Maru" 
de Saddle- 

8.. 

van 

Groot - Brittannit. 

NIEUWE OEFENVLUCHT. 

Met meer bommenwerpers. 

Loudep. 12 Juli (Aneta Reuter). Een 

nicuwe vlucbt over Frarkrijk, op rcg 

grootere schaal dan die op 11 dezer, 

wordt overwogen en zal zeer spoedig, 

mogelijk 'de vo'gende week, plaats 
hebben 

Het juiste aantal deelnemende bom- 

menwerpers is nog niet vastgesteld, 

doch wel staat vast, dat meer vlieg 
tuigen dan op Il dezer aan de viucht 

zullen deelnemen, 
Geraamd wordt, dat de bemanningen 

ongeveer 1C00 man sterk 

irc'usief 300 viiegers. 

De bommeonwerpers zullen norstop- 

zulien zijr, 

doch waarschijnlijk 

niet voorbij de zuidelijke grevzen van 

Frankrijk. Het af te leggen traject zal 

mogelijk langer zija dan 1200 mij. 

De piannen voor een spoedig be- 

zoek aan Eogeland vas Fransche bom- 

menwerpers verkeeren ook in een 
vergevorderd 'stadium. 

De vluchten zullen in den eersien 
tijd uitsluitend bij dag zijn. 

vluchten maken, 

Duitsche pers kwaad. 

Berliis, 12 Juli (Aneta Reuter). 

»Demonstratieve bedreigingen", ,,Ox:- 

beschaamde provocatie“ en ,Er wordt 
kennismaking met de Duitsche lucht- 

macht verlangd“ zijn cenige der woe- 

dende koppen in de Duitsche pers in 

de commentaren op de vlucht van 

de Britsche militaire 

Fraokrijk. 

Zivspelerd op een aan een Parijsch 

blad torgeschreven opmerking, dat 
deze vlucbt de bevolking van Neucren- 

berg, 'Leipzig en Hamburg stof tot 

padenken zal geven, schrijft de ,,Lo- 

kal Anzeiger": ,Duitscbland kan er 

verzekerd van zijr, dat geen Btritsche 

Duitsche luchtde- 

vliegtuigeo paar 

bommenwerper de 

fensie zou kunnen passeeren”.   

D2 ,Boersen - Zeitung” verklaart : 

»D: demoostratievlucht beeft ons geen 

minuut goeden slaap gekost". 

Ook naar Polen? 

Londen, 12, Juli (As. Traosocear). 

Volgens de ,,Dai'y Mail“ zal de for- 

matievlucht der Britscbe bommenwer- 

pers naar Frankrijk worden gevolgd 

door soortgelijke vi-chten naar andere 

landen, die bondgenooten van Enge- 
land zijo. 

Polen wordt als het 

genoemd. 

vo'gende land 

DE ONDERHANDELINGEN 
TE MOSKOU. 

  

Chamberlain laat niets los. 

Londer, 12 Juli (Aneta Reuter). Op 

een vraag in ber Lagerhuis ten aar- 

zien van de onderhandelingen te Mos- 

kou antwoordde premier Chamberlain, 

dat hij niets toe t 

de verklar 

De 

dat, 

vocgen heeft aan 

9g van 10 dizer, 

Noel Baker 

aangezisa de onderhandelingeo 

  

socia'ist mcende, 

tbans 3!/4 maand paande zijn en de 

Russisch2 regecringin de eerste weken 

bijk gaf van'groote bereidwilligheid 
om tot overcenstemming te komen, de 

Britsche regeeriog tbans alle voorstel- 

len, die door beide landen zijn gedaar, 

moet pub!iceerer, opdat vastgss'eld 

kan worden wie er voor verantwoor- 

de'ijk is. 

Chamberlain ide: ,'k acht 

menteel een pub'icatie ongewenscht, 

dit zou ku 

verdere we derzifdschs beschuldipinge .", 

Op een andere vraag antwoordde 

de premier, dat hij he 

  

mo- 

   aangezien en leiden tot 

    

  nietgozd achtte 

om, terwijlde onderhardelingen gaar- 

de zijo, te debatteeren over de vraag, 

bij wien de schu!ld voor de vertraging 

ligt. 

Nieuwe instructies. 

Londen, 12 Juli (Aneta Reuter.). Het 

verluidt, dat hedenavond nieuwe in- 

structies aan Seeds werden gezonder. 

Gekoopt word, dat bionenkort een 

bisuwe bespreking zal.plaats hebben, 

tijdens welke sommige zeer voorname 

mosilijkheden zuilen worden opgelost. 

VERSTERKING VAN KOLONIEN. 
  

Gelden voor Malta en Afrika. 

Lorden, II Juli (Rzuter). Heden 

werd bij het Ligerbuis een aantal aan- 

vullende beyrootingen ingediend ten 

bedrage van ongeveer 12 millioeo pond 

sterling. 

Van dit bedrag zija 150.000 pond 

sterling bestemd voor pessential 

commocitics fund“ voor Malta, 823 000 
pond sterlirg voor het opaicuw uit- 

rusten van de p'aatselijke strijdkracten 

io Negeria, de Goudkust, Sierra Leone, 

G:mbia, Kerya, Organda, Tangany.ka, 

Nyass:l:nd en” Noord- Rhodesia. 

Ezn bedrag van 1 millioen pond 
leg 

te kamper ic Ergeland 

en 10000 yord sterig voor de io- 

stellerg 

het 

sterlisg is bestemd voor den aa 

    

van perman 

van een Geparlement voor 

bu'tenlard:che publiciteit. 

Andere pos'en hebben betrekki1g 

op met de 

dienstplicbtwer, bet vrouwe ijke landle- 

ger en de orrust in Palestina. 

uitgaven ia — verband 

VERZEKERING TEGEN OOR- 
LOGSRISICO. 

Wetsontwerp ingediend. 

Londen, Il Juli (Reuter). De 
minister van Handel, Oliver Stan- 

ley, diende hedeo bij het Lagerbuis 
de War Risks Insurance Bill ir, waarin 
de details worden gegeven van bet 

plan der regeering voor bet verzekeren 

van schepen en hun ladingen in oor- 

logstijd. 

Het wetsontwerp beeft betrekking 

op de verzekering van schepen en la- 

dingen, de verzekering van goederen 

in Engeland en Frarkrijk en andere 

maatregelen, 

H-t ministerie van Handel is ge- 

machtigd een verzekering af te sluiten 

op Britsche schepen en op ladingen io 

deze schepen of vliegtuigen tegen oor- 

logsrisico, wanveer geen andere moge-   

0—— aa — 

ljkheid voor een “redelijke verzekering' 

beschikbaar is en om ia oorlogstijd 

schepen en -buone ladingen te verre- 
keren tegeo extra-risico. 

Het wetsontwerp voorziet in deLbe- 
talinvg van schadevergoeding aan im- 

porteurs of aan verschepers uit Enge- 

land voor tijdens bet vervoer geleden 
verliezen. 

Ia oorlogstijd zzl de verzekering van 
goederen verplichtend worden gesteld, 

DE RAMP VAN DE ,THETIS". 
  

Verdachte duik - manoeuvre. 

Londen. II Juli (Reuter). Toen 
de commissie van onderzoek inzake de 

ramp van de ,,Thetis“ hedeo haar on- 

derzoek hbervatte, orthuilde de pro- 

cureur-generaal, sir Donald Somervell, 

dat duikers schade hebben ostdekt aan 

dep voorsteven van de ,,Thetis" en 
ook aanwijziogen hebben verzameld ir- 

zake den stand van de boegkleppen. 
Sir Donald voegde hierechter voor- 

zichtig aan toe, dat deze feten tot 
dusverre piet hebben 
geleid. 

Ben marine -deskundige verklaarde, 

dat zich aan boord van de ,,Thetis" 

131 D vis-reddingsapparaten bevouden 
voor in totaal 103 personen, 

Luitenant Coltart, die zich aan boord 
van de sleepboot bevond, die de 
»Thetis“ op baar procfvaart vergezel- 

de, beschreef de duik-marosuvre en 
verklaarde, dat de onderzeeboot baar 
hoofdkleppen had geopend bij den 

aanvang van den duik. De ,, Tbetis" 

scheen licht te zijn en de romp ver- 

dween langzaam onder water. De on- 

derzceboot zornk weg totdat het ka- 

bon cp gelijke hoogte was met het 

water en blecf vervolgens 50 miruten 

op deze diepte. 

Hi-rop zag Coltart luchtbellen, 

waarna de ,,Thetis" vrij snel horizon- 

taal wegdook. Hij verwachtte de on- 

tot conclusies 

derzceboot weder op perircoopdiepte 

te zien, bovenkomen. De duik stond 

hem niet erg aar, daar de ,, Theris” 

260 snel zwaar werd, nadat zij cerst 

z00 licbt had geschenen. 

Toeo htj drie kwartier de 

periscoop ncg niet zag, had luitenant 

Coltart raar dev wal geseind met ee 

later 

verzoek om inlicbtingen tea aanzien 

van den duur van de duik. Hij ver- 

klaarde, dat hij dit hai gedaan om blijk 

te geven van zijn bezorgdheid, zonder 

ccbter alarm te willen maken, waar- 

voor hij riet meende, dat aanleiding 

bestond. 

Luitevast Coltart voegd: hieraan 

toe, dat hij op dat moment geen ver- 

binding met den wal kon krijgen, daar 

de radiotelefonie-zender van de speel- 

boot zeer zwak was. 

Terwil men aan boord vas de 

sleepboot nog steeds trachtte contact 

met den wal tot stand te brenger, 

seinde het fort Biockhause, hoe lang 
da duik moest duren en toen besefte   

—— —— — 

luitenast Coltart, dat er iets niet in 

orde was met de ,, Theti8”. 1 
De getuige verklaarde, dat vanaf 

dat tijdstip tot 21 u, 10, toen de torpe- 

do bootrjager ,,Brazen” arriveerde geen 

rookbomman of andere noodsigoalen 

van de onderzeeboot waren gezien. 
Ben stuk hout met nCott 

tonwaste” er aan bevestigd werd waar- 
genomen en luitenaot Coltart maakte 

bier melding van, denkende dat de oc- 
derzeeboot haar gebeelen vooraad 

rookbommen mogelijk had opgebruikt 

cen stuk 

"| en in plaats daarvan wellicht het s'uk 

hout omboog had geschoten. 
Toen om 3 uur in den nachbt' bet 

bergingsvaartuig arriveerde, werden 

twee merkboeien gerapporteerd. Deze 
hadden ecbter niets uitstaande met de 

nThetis”. 
Luitenant-ter-zee MacVicker, die les 

geeft ia het gebruik vao het Davis- 

reddingsapparaat, verklaarde dat bij 

het orjuist acbtte, dat vier man tege- 

lijk ia de reddingsluis waren gezonden' 

daar deze slechts op twee man. bere- 

kend is. 

Iralie. 
  

GRAAF GRANDI. 
  

Minister van Justitie. 

Rome, 12 Juli (Aoeta Reuter). Graaf 

Dino Grandi werd benoemd tot groot- 
zegelbewaarder en minister van Justitie 

als opvolger van Arrigo Solmi, die 

om persoonlijke redenen is afgetreden. 

DE UITZETTING VAN 

BUITENLANDERS. 

Politieke activiteit? . 
Rome, 12 Juli (Aneta Reuter). Vo'- 

gens een officieel communigu& houdt 

bet Italiaanscbe besluit (Bt uitzetting 

van buitenlanders uit Zuid-Tirol ver- 

band met rapporten der geheime po-' 

litie inzake .bepaalde personen, be- 

hocreode tot de West - Europeesche 

landen, die in de provincie Bolzano 

Vertoeven", 

Het commusigut verklaart, dat uit- 

zetting is gelast om ,,politieke en mili- 

taire redenen” en voegt er dan toe, 

da ,,de vertegenwoordigers van enkele 

landen, zooals van Fraokrijken Enge- 

land, het Palazzo Chigi bezochten, niet 

om protesten in te dienen, welke zou- 

den worden teruggewereo, doch om 

inlicbtingen in te winnen ten aanzien 

van de situatie“. 

“IN VOORRAAD 
Ruime keuze 

— Visitekaartjes 

voor de halve prijs. 

KED. SNELPERS DRUKK 
ALOON-ALOONSTRAAT 

Telf. No. 83. 

  

Huidontsieringen op het gelaat verdwijnen volkomen door, het dage- 

lijksch”gebruik van het z00 heerlijk koel, frisch, gezond en dgoog houdende 

Purolpoeder, dat tevens z00'n prachtig mat teint verschaft. Purolpoeder is 

verkrijgbaar in bussen van # 090 en (150. In alle 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. 
Scbrijfmachinelinten in alle breedten, 

Schrijf-, vulpen-" en stempelinkten. 

Polywog pasta in vasten en vloeibaren toestand, versch 

beneden Soerabaiaprijzen, 
te leveren. 5 

N. V. KEDIRISCHE SNELPERSDRUKKERIJ 

  

corcurreerende, dus 
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