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STADSNIEUWS 

  

TUBERCULOSE - BESTRIJDING 
S. CV. T) 

Nietregenstaande onze nieuwere 

methoden van behandeling der t.b.c. 

als pocumethorex en operaties, blijftde 

ligkuur even belangrijk als vroeger, 

25 - Jarig ambtsjubileum van 
da R. Kodyat. 

Dr. R. Kodyat, gouvernements-arts 

  

“bij de D. V.G. en residentie-arts alhier, 
vierde onder groote belangstelling zija 

25-jarif ambtsjubileum. Vrijdag j. |. 
werd hij gehuldigd op een bijeeokomst, 

Op initiatief van verscbillende vereeni- 

gingeo hier te stede in het B.P.K.-ge- 
bouw georganiseerd. 
:Om 8 uur opende de heer Joesoef 

Mo3jo, lid van dea Gemeenteraad, de 
bijeenkomst namens bet huldigings- 
Comit&. Spr, zeide, datbij ende velen, 
die dezen avond van hua belangstelling 
blijk gaveo, van oordeel waren geweest, 

dat een z00 heugelijk en gedenkwaar- 
dig ambtsjubileum niet onopgemerkt 

voorbij mocht gaan. Spr. wist wel, 

dat dr. Kodyat eigeolijk maar &ka 
wensch had nl, dat het geheele jubi- 
leum geruischloos voorbij tou gaae, 
maar men had desalciettemin op spon- 

taoe wijze door een herdenkingsbijeen- 
komst uiting willen geven aan de ge- 

voeleng,. die-men deo dokter toedraagt. 

Achtereenvolgens spraken hierna 

vertegenwoordigers van de Neutrale 

Schoolvereeniging, de Tennisclub ,Se- 

bat", de Negitrale Onderwijzersbond, 

de Lezing-club Rapat", de Kapan- 
doean Bangsa Indonesia, de Kediri 

Boglish Club, de vaccinsteurs in het 

teasort Kediri uit, Wiingi, de Parindra 

en de Surya Wirawan. Io de organi- 
satie van bovenstaande -vereenigingen 

heeft dr. Kodyat een werkzaam aan- 

deel gehad. 
'Ten siotte bood de leider van de 

Surya Wirawan een Parindra-vlagge- 

tje en een Surya Wirawan - mascotte 

voor de auto aan. 

De jubilaris nam hierop bet woord 

en zeide, dat als bet van hem aileen 

bad -afgehangen, huldigingen achter- 
wege zouden zija gebleven, omdat 

by de meening is toegedaan, dat een 

25-jarig ambtsjubileum, zooals bij ou 
herdenkt, een gewoon, normaal ver- 

schijnsel is. Aan een ieder, wien een 

lang leven beschoren is, kan een der- 

gelijk, jubileum ten deel vallen, 

Niettemin is bij den leden van bet 

buldigitfgs-comit€, den afgevaardigden 

der verscbillende aanwezige vereeni- 

gingen en alleo, die dezed: avond door 

hun aanwezigheid hun sympathie be- 

tOigen, ten zeerste erkentelijk voor de 

Wijze, waarop zij zijn 25-jarig ambts- 

jubileum tot een waar fkest gemaakt 

bebben, 
De -avand-wetd verder, opgeluisterd 

door het muziekcorps van Surya-Wira- 

-tegenwoordigende - vereenigingen sloot 

  wan, op feestelijke wjze doorgebracht,. 

Mutaties. 
Overgepisatst naar Batavia by de 

cursus Maleische-Taal voor Mulo-be- 
voegdheid, de heer.Soerono, onder- 

wijzer van de 2de H.LS. albier. 

Als zija opvolgeris de heer Katamsi 

beooemd. De heer Wormer, hoofdon- 

derwijzer Iste H. IS. albier, overge- 

plaatst naar Cheribon. 

Als zija plaatsvervanger komt de 

heer Zaal, hoofdonderwijzer van de 

2de Europ. lagere school alhier. De 
beer Wienbeck, hoofd Iste lagere 

school alhier overgeplaatst op de 2de 

Ambonsche School te Batavia. 

Mej. Laurens, onderwijzeres Iste 

lagere school alhier overgeplaatst op 
de Mulo te Pekalongan. 

De heer Sohns wordt op de H.C.S. 

alhier gep'aatst. 

De beer Roesman uit Pont'aoak 

wordt op de Iste H.LS. alhier ge- 

plaatst. 

De heer Darmosoehardjo, onderwij- 

zer van de 2de H.LS. alhier wordt 

naar Toeloengagoeng overgeplaatst. 

Herdenking 10 jarig bestaan 

P.N.S. 

Op Zondagmorgen j.!. heeft de Pec- | 

satocan Normaalscholieren te Kediri 
haar 10 jarig bestaan in het B.P.K. 

gebouw gevierd. Voorzitter ervan is 

de heer Hardjowasito. Vele onderwij- 

zersvereenigingeo, de P.G.I., P.G.K,, 

H.K.SB, V.O.B,, P.G.B., P.LG., en 
afgevaardigden van de P.N.S. -zelf 

bwiten Kediri, waren aanwezig. 

Nadat de bijeeokomst door den voor- 

zitter werd geopend, "memoreerde het 

schoolhoofd van Lirbojo het bestaan 
van P.N.S, afd, Kediri in de laatste 

10 jaren, 

Na eenige opwekkingen van de ver- 

de voorzitter het feest om 1.30 n.m. 

Padvinderij. 

De patrouiile van de Natipij afd. 

Kediri, die eerige dagen geleden naar | 

Probolinggo is vertrokken, heeft op 

Zondagmorgen j.l. de strijd aangeboo- 

den tegen de aanwezige afdeelingen, 

Malang, Probolinsgo, Pasoeroean. 

Kediri beeft het BESTE WERK 
geleverd. 

Heden zija 2 leiders van de K. B.I. 

oaar Semarang vertrokken, om de 

aldaar te bouden leidersconferentie bif 

te: woneb. “ 

Sport. 
De competitie - wedstrijd tusschen 

Vogel en @uick op Zondagmiddag j.I. 

eindigde in een 2 — 1 overwinoing 

voor Ouick. 

Voor de-pauze was de stand 1—0 

voor Vogel. 

Den volgenden Zondag komen 

H.C.T.N.H. co H,W. tegeo over 
elkaar te staan. 

RICHE THBATER. 

Offreert voor hedenavood 18 en » 
Woensdag 19 Juli '39. 

Metro schitterende Schlager 

YOUNG Dr. KILDARE 
met sterren als: Lionel Barrymore- 

Law Ayres-Jo Ana Sayers e.v.a. 

Ben film met een buitengewoon inte- 

ressant verhaal uit de medische wereld. 

ae
 

DINSDAG 18 JULI 1939 

MAXIM THEATER, 

Offreert voor Woensdag 19 en 

Donderdag 20 Juli '39. 

Gongfilm groot dubbel programma, 

IL WGLORY TRAIL" 

met de populaire Cowboy-acteur 

Tom Keene, 

De guerilla oorlog tfjdeos de Recon- 

stactieperiode. ladianen aanvallen, de 

geboorte van een nieuw natie, dit is 

de legende van de Vereenigde Staten 

van Amerika. 

Beo machtig verbaal van Amerika 

tjidens de dagen reconstructie. Een 

dramatische heldendicht uit de Ameri- 

kaansche geschiedenis. 

Ben film, die ons bliksemsnel voert 

naar-een verbazende climax, Een weef- 

sel van romantiek ea avootuur, dat is 

de geschiedenis van Amerika. 

VOLTA - THEATER, 

Offreert voor Diasdag en Woenas- 

dag, 18—19 Juli 1939 

De reprise van 20th Century-Fox we- 

reldschlager : 

»IN OLD CHICAGO" 

met in de hoofdraflen de geliefde ster- 

ren: Tyrone Power,/Alice Faye, Don 
Ameche, en bigestkiud” door” Alice 
Brady, Andy Devine. Brian Doolevy, 

Pbyllis Brooks, e.v.a. sterreo van naam. 

Ziebier het Chicago van 1854, ecen 

stad van gauw rijk wordea leelijk, 

smerig, dag en nacbt opeo voor for- 

tuinzoekers vit alle uithoeken der we- 

reld... een vechtende, lachende, Ame- 

rikaaneche stad, 

Ben grootsche en geweldige Holly- 
wood super-film welke een victorie is 

voor de groote talenten van Darryi 

F. Zaouck, die biermede cresert een 

weergaloos filmwerk, dat de filmge- 

scbiedenis zal eeren! 

Politie nieuws 

Mevr. A.F, L., woo, te Baloewerti 

doet aangifte terzake diefstal van 25st. 

klappers, een banddoek en een tafel- 

kleed t. 9g. w. v. f 1,35. 

Tegen A., won. te Semampir werd 

Dp. v. opgemaakt terzake diefstal van 

eea paar sandalen t.w.v. f 0,80 t.a. 

v.M., won. te Semampir. 

K., woo. te Tinalao doet aangifte 
| terzake diefstal van lijfsgoederen ter 

waarde van f 1.75. 

Dj., won. te Ngadiredjo doet aan- 
gifte” terzake diefstal middels verbreking 
yan een hangslot van lijfsgoederen ter 

$ waarde van f 3,50. 

Tegen T.B.K., woo. te Pakelan werd 
Ip.v. opgemaakt terzake verduistering 

van een weegschaal van 75 KG. ter 
waarde van f 25,— ten nadeele van 

| O.I. T., wonende te Poedjon, 

S., won. te Soerb. doet aangifte ter- 
zake vermissinvg van een handtasch io- 

houdende een gouden sleutelhanger ter 
| waarde van f 35,—. 

T.W. T., woo. te Singonegaran doet 
aangifte terzake verduistering van glas- 

Wwerk ter waarde van f 1,36 gepleegd 
door D., wonende te Kalen. 

P., won. te Patje doet aangifte ter- 

take diefstal van een rijwiel t. w. v. 
# 10.— hetwelk onbeheerd stond voor   De film, die U gemien moet hebbeo ! het'hospitaal Gambirao.   

M., won. te Gampengredjo doet aan- 
gifte terzake diefstal van eco rijwiel 

Lw.v. f 5,— betwelk onbebeerd stond 

op de paseban. 

H., won. te Setonogedong doet aan- 
gifte terzake diefstal van lijfsgoederen 
tLw.v. f 11,68. 

Tegen J., won. te Ringinanom werd 
P.v. opgemaakt terzake lichte mishan- 

deling T., woo. te Ringinavom. 

Tegen S., won. te Ringinabom werd 

P. v. opgemaakt terzake eenvoudige 

beleediging conotra T., woo, te Ringin- 

anom. 

Tegen S., zonder vaste woor- en ver- 
bitjfplaats werd p.v. opgemaakt ter- 
zake diefstal van 2 stukken oud ijzer 

ter waarde van f 0,10 ten nadeele van 

S. 5. alhier. 

S., won. te Baloewerti doet aangifte 
terzake vermissing van een gouden 
armband t.w.v. f 15.— 

Door de pol. werd aangehouden de 
persoon van D., won. te Djamsaren, 
die vermoedelijk Hijdende is aan ver- 
standsverbijstering. 

Tegen P., won. te Pakelan werdp. 

v. opgemaakt terzake lichte misbande- 

liog vao T., won. te Pakelan. 

Door de pol. werd aangehouden de 
persoon van T., woo. te Bandarkidoel 
terzake zware mishandeling van zija 

zoon K., die bereids naar het hospitaal 

»Gambiran” is vervoerd voor genees- 
kundige.   

22e Jaargang 

Intrekking maandlooners- en 

werkliedenreglementen. 

Bij Staatsb'ad van Ned. lodi& no. 385 

1939 is het maandiooners- en werk- 

liedenreglement 1934 ingetrokken. 

Het word het 

reglement, betreffende de aanneming 

dienstvoorwaarden van werk. 

krachten op maand-, dag- of uurloon, 

verkort M. D. R. 1939. 

Dit besluit treedt in werking per 

1 Aug. 1939. 

vervangen door 

en de 

OLYMPIA 

Schrijfmachines blijven toch al- 

  

tijd aan de spits. Deze wereld- 

beroemde Duitsche machines kunt 

U tegen bijzondere afbetalings- 

conditie te Kediri, ALLEEN 

krijgen bij de 

N.V. Ked. Snelpers 

Drukkerij 

aa AN 
  

  

WERELI NIEUWS 
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. 

»L YRA" RADIO 

GOLDBERG 

Tel. 

100”/, Service, 

Kediri 
70. 

VENDU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS. 
J.G. W. DEKKERS KEDIRI Teletoon 250. 
  mana 

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

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

overtroffen,..."   oz. z 

 



  

  

Lega aa Gea AA 

— RICHE THEATER 

  

4 
Metro uitstekende filmschlager 

gespeeld door L' 
Een film met een buitengewoon i 

  

p 
Young Dr. Kildare” 

ONEL BARRYMORE — LEW AYRES — JO ANN SAYERS e.v.a. 
nteressant verbaal uit de medische wereld. Wij radeo U aan, deze 

film te komen zien. Voorafgegaan door twee mooie extra's. € 

bekende sterren. 

    

Vanaf Donderdag 20 t/m Zaterdag 22 Juli 

Warser Bros machtig filmwerk 

sTHE DAWN 
met de beroemde en populaire acteur E 

eerste klas. 
Verder spelen mede, 

bijzondere film behelst de lotgeval 

dens den wereldoorlog aan bet 

filmwerken uit den laatsten tijd. Een film, die U gevangen houdt ia den greep der 

PATROL” . o.. 

Ilen van het 59e eskader van het Kovio! 
Franscbe front. ,Dawn Patrol” 

Komt dit zien! — 

tendpatrouille) 
RROL PLYNN, in de rol van Kapitein Courtney, cen waaghals 

BASIL RATHBONE — DAVID NIVEN e.a. bekende sterrep. Deze pracbtige, 
kljke Britsche Vlieg. Korps tij- 
is €4o. der. meest opzienbarende 

allerhoogste spanning ! 

  

  

MAXIM THEATER 
  

Woensdag 19 en Donderdag 20 Juli 

»GLORY TRAIL” .. rom see 
Gongfilm dubbel programma. 

I Als HOOFDFILM draait 
Een spanreade film, 

| A's BIJPILM gaat vooraf: 

Gong schitterende filmschlager 
met niemand minder dan 

Beter, grooter dan al zijo voorgaande 

Wjj garandeeren U 

die UI tot dea laatsteo meter zal boeien. 

AIRHAWK 66 cok een zeer boeiende film, die U 

90: kata oiet missen mag. 

Vrijdag 21 t/m Zondag 23 Juli 

ABE" 
de beroemde Fraosche komiek FERNANDEL. 

film! KOMT en Z'ETI 
cen meer dan cen genoeglijken avond. 

FERNANDEL als nooit tevoreo ! 
Mist dit niet! 

  
  

Joodsche immigratie schonk Neder- 

land veel nieuwe welvaart. 

aa 

Door de eeuwen heen kwamen de kinderen 

Isra8is in onze lage landen een schuilplaats 

en een nieuw werkterrein zoeken. 

  

TE 

Duitsche Joden dragen bij tot 

bloei nationale Damescon- 

fectie-Industrie. 

  

Diamantijverheid en geldhandel, 

De geesel van pogrom en inguisitie 

knalt met wreeden, suizenden slag door 

heel de bistorie van het Joodsche volk. 

En eike nieuwe slag was weer de oor- 

zaak van nicuwe ontzetting, wanhoop 

en viucht. Vlucbt caar veiliger oorden, 

Wwaar het hoofd des avonds gerust kon 

worden reergelegd en waar soms alleen 

nog in vroeger leed het beangstigende 

droombeeld zijn coorsprong vond. 

Zoo hebben onze lage landen zich 

bijna steeds een gastvrij toevluchtsoord 

betoond: en door de eeuwen heen zijn 

dan ook stroomen van opgejaagde Jo- 

den naar bier getrokken uit vele deelen 
van Europa. 

Al was opatuurlijk niet altijd allk&a 

de nood, maar cook de groorere eco- 

nomische mogelijkheid wel eens de 

drijfveer van een vestiging bier te lande, 

Zoodra een Willem van Oraoje ia 

onze gewesten het furdament gelegd 

bad voor een ovafhankelijke. 

sterke natie, en zoodra de Unie van 

Utrecbt in 1579 Cok aan de Joden de 

vrijheid van vestiging en godsdienst 

had toegestaan, begon een ware im- 

migrautenstroom te vloeien. Want v66r- 

dien had bijvoorbeeld zoowel Karel V 

als Pnilips Il bij plakkaat de bia- 
nenkomst hier verboden van Marranen 

(de officieel tot Christenen bekeer- 

de Joden): al bevonden zich ook toeo 

reeds vele Isratlieten in ons land en 

al was men ook in de NGordelijke Ne- 

derianden heel verdraagzamer 

commercieeler dan io het Zui- 

vrije, 

wat 

e... 

den. 

Zoo kregen de Zeven Provincito er 

omstreeks bet jaar 1600 en daarna een 

snelwasseode bevolkingsgroep bij. Aan- 

vankelijk waren die nieuwe bewoners 

vooral afkomstig uit Spanje en Portuga'. 

Liter dreven dok de vervolgingeo in 

midden- en Oost-Europa duizenden Is- 

raBlieten naar het Westen toe. 

Ongetwijfeld is de rijkdom van de 

Marranen uit het Zuideo vao Europa 

vaak zeer overdreven. Doch niettemin 

danken wij aan een aantal Portugeesche 

Joden zeer waardevolle handelsrelaties 

en nieuwe economische activiteit. Met 

Amsterdam als bun uitgangspunt, wis- 

ten zij zich in de geheele Middelandsche. 

Zee z00owel afzetgebieden als koop- 

waar te verwerven, terwijl zij tevens 

een belangrijk aandeel hadden io den 

handel met en de kolonisatie in Bra- 

zilid en Suriname. Brazii8: suikercu'- 

tuur en edelsteenen! 

Er was echter voor deze immigras- 

ten &0 ,maar". Want zanvankelijk 

kregen zij over het algemeen geen 

burgerrecht toegewezen: ze werden 

niet tot de gilden toegelaten eo mock- 

ten geen handwerk verrichten — zoodat 

hun activiteit zich in hoofdzaak tichten 

moest op den handel, den grooten eh 

den kleineo. 

Soms viel er echter met die strenge 

gildebepalingen nog wel eens de hand 

te lichten. Zoo mochten de Joden te 

Amsterdam bijv. weleen suikerraffioa- 

derij beginnen, omdat dit geea hand- 

werk, maar een grdot bedrijf was (met 

de verplichting, niet onder de duizend 

pond suiker te verkoopeo. En 200 werd 

hun ook toegestaaa om zich toe te 

leggen op de,uit Antwerpeo vaar Am- 

sterdam overgebrachte, industrie van het 

diamantslijpeo, onder meer omdat deze 

bezigheid ten nauwste verband hield 

met den handel in ede'steeoen. Terwijl 

er naast die diamantslijpers de Joodsche 

horlogemakers tabaksbewerkers 

kwamen. 

Met de zich wijzigende economische 

structuur van onze republiek, verplaats- 

te zich eveneens de zakelijke belang- 

stelling van Joden geleidelijk aan vaa 

de markt naar de beurs, van dea han- 

del in goedereo, paar den geld-,wissel- 

en effectenhandel: eo ook het beroep 

van makelaar kwam zeer bij heo in 

trek. 

en 

Na 1933. 

Zoo zija dan de nakomelingen van 

meer met ons gebeele maatschappelijke 

leven vergroeid Het werden landge- 

nooteo, Met een massa-immigratie van 

vreemde vluchtelingen scheen bet voor 

goed gedaan. 

Maar sinds 1933 weten we helaas 

beter. En weer verscheen nadien in 

dagbladen en tijdschriften -de beeltenis 

van den opgejaagdev Ahasverus. ... 

De z0org voor de door de crisis 

getroffen landgenooteo dwong ons er 

thans echter dikwijis'toeom meer haar 

het nuchtere redelijke vestand, dan raar 

het gevoelige, medelijdende hart te 

luistereo. De onvermogende immigrao- 

ten moesten w&jgehoudeo worden van 

de arbeidsmarkt. Want de vreemdeling 

mocht wel werk geven, maar niet ne- 

men. Eo zco kwamen er de vluchte- 

lingenkampen. Doch z00 kwamen er 

ook de vele Duitsch-Joodscbe werkge- 

vers, die arbeidsverruiming brachter. 

Volgens een ruwe scbatting van de 

Joodsche perscommi.sie voor bizonde- 

re berichtgeving te Amsterdam, mag 

thans immers worden aangenomer, dat 

al ongeveer tie: duizend persooen hun 

tewerkstelling direct of indirect aan de 

vestiging van deze immigranten-bedrij- 

gen te danken hebber. 

Hat laatste onderzoek io deze rich- 

ting dateert uit Juli van bet vorige 

jaar en daarbij bleek, dat sedert 1938 

Duitsch-Joodsche immiyranten al oo- 

geveer drie honderd nieuwe bedrijven 

hier te lande gesticht haddeo. Zooveel 

mogelijk is er daarbij door de geim- 

migreerde werkgevers maar gestreefd 

om ia nieuwe of in nog weinig in 

Nederland ontwikkeldz bedrijfstakkem 

economische activiteit te ontwikkelen- 

voor z00ver zij ten minste niet bun, 

veel voor den export werkend, bedrijf 

van Duitschlaod geheel naar bier over- 

brachten. Arbeidsvergunniogen wor- 

den voorts ook siechts verstrekt aan 

die buiteolandsche werknemers, die een 

zeer bizondere, grspecialiceerde vak- 

kennis bezitten en-dan nietals concar- 

rent voor den Nederlander optreden. 

Bij deze activiteit van immigranten- 

werkgevers denken we allereerst aan 

het bouwen van gereedschapsmachines, 

het fabriceeren van gestanste metalen 

knoopeo, gasmaskers voor geneeskun- 

dige doeleinden, kameelharen pantof- 

fels, getwijade linnen garens, water- 

dichte stof, draden voor medische doel- 

cinden uit darmeo, koffers en meet- 

apparaten, Danis ereen paardenhaar- 

spionenerij. eenschortentabriek en een 

nieuwe chemisch-pbarmaceutische indus- 

trie. Voorts de verplaatsing uit Ham- 

burg, Keulen, Frankfort, Berlija ea     de eens naar bier gzvluchte Joden steeds Br eslau van transito-bedrijven naar Am- 

sterdam en Rotterdam, waar baode!s- 

huizeo in-ertsea, metalen en chemica- 

lita hun kantoren openden. (Van oo- 

geveer tien van deze oieuYe buizen 

werd“de omzet in de jaren 1937—'38 

Op meer dan honderd millicen gulden 

gescbat, een overzicht, door dertig 

dezer ondernemingen verstrekt, toont 

aan, dat de in Nederland gedane uit- 

gaven voor loonen, vrachten, buren, 

opslagkosten, verzekeringen, enz., vol- 

gens-de bovengenoemde Joodscbe pers- 
commissie, al een bedrag 10 a 12 mi- 
liosn gulden per jaar beriken.) 

Na Berlijn Amsterdam. 

Ea last not least moeten we u wij- 

zen op die vele klinkende 

de vroegere Berlijoscbe modewereld, 

welke thans te vinden zijn op de for- 

scbe naamborden van Amsterdamscbe 

grachtenhuizep in de oude city. Want 
bet nieuwe regime in Duitshland heeft 
er Onder meer Obk toe geleid, dat 

Berlija, door te hooge prijzen en te 

slecbte gualiteit, alsinternationaal cer- 

trum voor de damescoofectie heeft 

afgedaan en dat Nederlands boofdstad 

thars steeds meer zulk een centrum 

belooft te worden. 
Men overschatte echter, bij dezen 

verheugendea vootuitgang van de da- 

mesconfectie - industrie binnen . onze 

pamen uit 

grenzen de bijdrage der immigranten 

ni.t. Z:ker, deze Duitsch - Joodsche 
firma's bebben veel nicuwe bedrijvig- 

heid gedracht. Maar ook nu nog is 
drie-vierdedeel van deze i-dustrie in 

Nederlandsche harden, 
De bestaande fabrieken hier te lande 

hebben immers deels geheel zelfstin lig 
geprofiteerd van den achteruitgang der 

Berlijosche industrie, deels haar voor- 

deel gedaan met de buitenlandscbe 

relaties van de niar ons land geko- 

men immigranten. 

Een-vierde deel van onze dames- 

confeciie staat dus onder leiding van 

Duitsch-Joodsche fabrkanten en de 

omvang van bun activiteit kan men 

afleideo uit de volgende cijfers voor 

deze geheele industrie, zo0als ons die 

Verstrekt werden door den heer L. 

“Troeder, directeur van een der groot- 

ste Nederlandsche damesconfectiefa- 

brieken en leider van de onlangs in 

de hoofdstad gebouden modeshow 

voor artikelen uit zija branche. 

De. productie in Nedgrland : in 1935 

voor 18.7 militoen  gu'den: in 1938 
206 millioen en, naar schatting io 1939: 

31 millioen. Die (26 millioeo - gu'den 

in 1938 duidt een productie aan van 

Ongeveer twee millioen stuks dames- 

Confectie (mantels, japonnen, complets 

en regenmantels) en moet, onderschei- 

denlijk voor het binnenlandsch ver- 

bruik en dens export, aldus gesplitst 

worden: 24,7 ea 1.3 millioeo. 

Dat binnenlandsch verbruik van 24.7 

millioen beteekent 48 pCt, van het 

totale verbruik in Nederland. Acbt 

van de tien mantels en jurkj-s, welke 

ge hier op straat kunt bewonderen, 

zija dus-bisnen onze grenzen gemaakt. 

En wat den export betreft: io 1935 

en 1936 bedroeg deze telke:s 0.4 mil- 

lioenj in 1938, zooals gezegd, 1.3 mil- 

lioen en de scbarting voor 1939 is 

3.1 millioeo! Dat zou dan voor dit 
jaar een uitvoer beteekenen van or.- 

geveer 45.000 japonnen, 100.000 mac- 

te's, Complets en mantelpakken, en 

cook 100.000 regenmantels. Gs&xpor- 

teerd wordt vooral naar Noorwegen, 

Zweden, Groot-Brittanoig, Belgit, Lu- 

xemburg, Zwitserlaod en de Unie vaa 

Zuid-Afrika. De mantels en mantelpak- 

ken gaan het meest naar de twee 

Scandinavische landeo. Vergeleken met 
het cerste kwartaal van 1937 is thans 

de export van mantels etc. toegeno- 

men met 567 yCt, van japonnen met 

400 pC. en van regenmante's met 

126 pC-.! 
Er omgekeerd evenredig aaa dien 

export verliep de import: in 1935 nog 

9.4 millicen: ia 1938 nog slechts 5.4 

miilioen en dit jaar zal het wel "met 

36 millioeo ophouden. 

Als de handel verkect staan... 

Geen wonder, dat een dergelijke 

grociende industrie ook meer perso- 

neel gebruiken kav. Zoo worden er 

Op bet oogenblik al circa 15000 loon- 

briefjes voor meest vrouwelijke arbeids- 

krachten gescbreveo ( waarvan 10000 

te Amsterdam ). 

Er zouden ecbter, naar de heer 

Troeder ons verklaarde, nog best 

5000 personen meer geplaatst kun- 

nen wordeo. Maar ook hier heeft 

men te kampen met het euvel, dat   
Lo zich ia onzen tijd nog altijd meer 
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RADIO LU 
Radio - Teehnisch - Bureau — weDiri — 

NIEUWE ZENDING: 

Het betere'adres voor Service. 

Hoofdstraat 4! 
. 
Telefoon No. 60 

ERRES Wisselstroom 

en 

Rimboe Radio-toestellen. 

Crosley Shelvadorgkoelkast. 

P.H. Armaturen,   Staande lamp.     Zwaar Verchroomd. 

  

  

    

     

        

   

  

   

BOERDERIJEN 

MULOWEG / MADJENANG 
Telefoon Ked. No. 225 

Levert versche volle 

Kediri en Paree en   
  

1 

Leverancier van de. groote ziekenhuizen te 

ter plaatse. 
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»SCHRAUWEN"“ 
WATES 

PERCEEL-PAKISSADJ 

- 

melk. 

Prima kwaliteit, 

de meeste Doctoren 

Beleefd aanbevelend 

L. H. SCHRAUWEN. a
a
.
 

 



  

'Daar voren gringt: geeo geschoolde, 
» vekkundige -arbeiders staan ter be- 

schikking. We wezen er-al z00 

dikwijls op: handen die verkeerd 
staan . ... 

Daarom 'heeft minister Romme eeni- 
gen tijd geleden zijn medewerking er aan 

gegeveo, dat mannelijk personeel werd 

ingeschakeld. Werkloozen van 17 tot 25 

jaar, verdeeld in drie Klasapn, worden 

nu ongeschoolde in de confectie-bedrij- 

ven aan het werk gezet om het vak te 

leereo: waarbij deregeering een half jaar 

lang mer geleidelijk afloopende schaal 

bijbetaalt in het weekloon. Tegelyk 

hoort men echter soms ook confectiefa- 

brikanten de toelating van een aantal 

deskundige buitenlandsche arbeiders 

bepleiten. 

Zoo gaat het ons dames-contfectiebe- 

drijf aardig voor den wind. Maar wie 

mede profiteeren, dat zija de fabrikan- 

ten van de grondstoffen in Twenteen 

Tilburg : de wol- en trirotayenijverbeid, 

de wolwasscberijen en kunstwolfabrie- 

ken, de ververijen en tweinerijen. De 

Contingenteering heeft er bovendien nog   

  

———— — 

wat toe bijgedragen, dat het sandeel van | Maa 

bet Nederlandsch fabrikaat in het bia- 

nenlandsch verbruik van in Nederland 
gemaakte confectiekleeding van 75.pro- 

ceot in 1933 in 1937 al gestegen was tot 

90?/o. Terwijl onze textielindustrie het 
deswege in de wol- en tricotage-nijver- 

heid, vergeleken bij 1929, onderschei- 

denlijk 30 en 500/, drukker heeft. 

Mede dank zij den Joodschen immi- 

granten mogen we derhalve op dit ter- 

rein van ons bedrijfsleven van excelsior 

spreken—al valt er ook hier nog heel 

wat gezond te maken en al loopt een 

man als de heer Troeder met vele plan- 

neo rond om zija branche tot een vak 

van nog wat meer standing op te 

stuwen. 

Doch waar ons geheele beroog in deze 

serie van vier artikelen op neer komt, 

dat vindt men ook in den groei vao het 

dames-confectiebedrijf terug: de gast- 

vrijheid, welke wij anderen verleenden, 

is voor ons vaak eea voordeelige 

gastvrijheid gebleken. 

lod. Crt. 

  

INBREKERS SLAAN HUN SLAG IN 
SIGARENWINKEL. 

f 2500 aan geld en effecten gestolen, winkel- 

voorraad bieef onaangeroerd. 
  

  

BEWONERS VERTOEFDEN IN NABURIGCAFE 

DADER8 VIA LEEGSTAAND 

HUIS BINNENGEKOMEN. 
  

Niet verzekerd. 

Wif lezen in ,De Avondpost“ van 
3 Juli: 

Het Haagsche iobrekersgilde, dat 
zich geruimen tijd heeft stilgehoudeo, 
nadat de arrestaties in verband met 
de juweelendiefstallen den noodigen 
scbrik in de onderwereld hadden ver- 
spreid, scbijot de laatste weken weer 
moed te hebben gekregen. 2 

Op vakkundige wijze is gisteravond 
ingebroken io den sigarenwiokel Coo- 
rad, van den heer A. Schtdder, op 
den hoek van de Conradkade en de 
Weimarstraat, 

Laden en kasten werden openge- 
broken en na een uur werk konden 
de dieven vertrekken met een buit 
van orgeveer 2500 gulden aan con- 
tanten en effecten. : : 

.We zijn alles kwijt." 7 

Diep onder den indruk van deze 
brutale inbraak stond de heer Schri- 
der vanochteod in de vroegte voor 
zijo winkel en zijo ecerste woorden 
waren: .We zijn alles kwijt. Zelfs 
bet geld voor de buur hebben weniet 
meer, alles, alles hebben ze meegeno- 
men. . 

Het telefoonpofje en ons spaarbank- 
boekje, ega paar stukjes en het huis- 
houdgeld, niets hebben zg over het 
hoofd gez'en. Alleen in &€n busje lieten 
ze 20 halve cenyn onaangeroerd, maar 
dat is dan ook het eenige geld, wat 
Is achtergelaten.” 

Het was wel een eenigszins onge- 
Wwoon uur, waarop de winkelier in den 
afgeloopen nacht de politie opbelde, 
om te vertellen dat er bij hem was 
iIngebroker, maar de omstandigheden 
waren er dan ook vaar. 

Zondagavond te ongeveer kwart 
over elf was het echtpaar Schidder 
het Koningsplein overgewandeld raar 
cen caf& dat nog geen 300 meter van 
den winkel is verwijderd en waar bet 
des Zondagsavonds regelmatig pleegt 
te komen. 

Gunstig oogenblik. 

Deze gewoonte is bij verschillende 
buren en kennissen bekend, z0odat het 
vermoeden bestaat, dat de dieven 
daarvan eveneens op de hoogte wa- 
ren. Bitjkbaar hebben dezen dan ook 
het oogenblik afgewacbt, waarop de 
Winkelier en zijo vrouw bet buis ver- 
lieten. 

Daar men van het caf€ uir, den 
Winkel nog kan zien, ,hebben de in- 
brekers nog eenige oogenblikken ge- 
Wwacht, alvorens een aanvang te maken 
met hun werk. Zij zija daarbij be- 
gunstigd door de omstandigheid, dat 
in het kleive stukje Welmarstraat 
tusschen Koningsplein en Conradkade 
de twee naast bet sigareomagazijo 
gelegen winkelbuizen leeg staan, ter- 
wjjl de bewoners van de boven den 
winkel gelegen woning zich voorna- 
melijk ia de voorkamer ophoudeo.   

Met behulp van een looper of een 
valschen sleutel verscbaften de dieven 
zich toegang tot de voormalige bak- 
kerij van de firma W. de Lange op 
nummer 10, welke deur zich evenals 
die van het eveveens leegstaande bo- 
venhuis 10a, in een portiek beviodt. 

Zoo kwamen zij aan de achterzijde 
van de bakkerij. waar in den tuin een 
trap naar bet bovenbuis leidt. 

Gevaar dat zij hier ontdekt zouden 
worden bestond er vrijwel niet want 
ook 't winkelhuis Weimarstrsat- 8a 
staat leeg. Vanaf 't balcon van de 
eerste Etage siaagden de langvingers 
er in, een platje te bereiken en vao- 
daar af lieten zij zich zakken op eea 
bionenp'aatsje achter den sigarenwin- 
kel. 

Kevkendeur niet afgesloten. 

De dieven vonden een open keu- 
kendeur, Met groote snelheid hebben 
de ongenoode bezoekers daarsa den 
winkel, bet daarachter gelegen woon. 
vertrek en de siaapkamers aan een 
zeer grondig onderzoek onderworpen, 
waarbij hoegenaamd niets aan hua 
aandacht ontsnapte. 
Toenom ba'f een de bewoners thuis 

kwamen, waren de ivbrekers reeds 
langs denzelfden weg als waarlangs 
zij gekomen waren, verdwenen eo was 
er niets, dat kon doen vermoeden, dat 
even tevoren vertegenwoordigers van 
donker Den Haag hier aan dea arbeid 
waren geweest. 

Doordat de sigarenwinkel op een 
hoek ligt, ontvangt bet huis van bui- 
teoaf veel licht van de straatlantaaros, 
Wwaarvan er een zelfs vlak voor een 
raam van de slaapkamer, aao de zijde 
van de Conradkade, staat. De heer 
Scbroder heeft daardoor de gewoonte 
'3 avonds bij tbuiskomst geen licht 
meer aan te steken. 

Daar de dieven voor hun vertrek de 
kasten hadden gesloten was er z00 
io het halfduister niets, dat onraad 
deed termoeden. " 

De ontdekking. 

Toen hedenmorgen om 5 uur me- 
vrouw Scbrdder ontwaakte, scheen de 
zon door de ramen naar binnenop de   

  

Te-Huur 
Ia de. Bandarlorstraat No. 9 met 

ingang 1 Augustus a.s. (osast het 

Landrentekantoor) 

Een -groot huis. Huur $ 30.— 
'8 maands. 

Hoofdgebouw: Groote voor- en 

achbtergalerij met 4 siaapkamers. 

Bijgebouwen: Zeer ruime garage. 
Drie kamers, keuken, badkamer en 

W.c. 
Grootes tuin v66r en achter, met 

vrucbtboomen. Alles bandjirvrij. 

Te bevragen bij de 

Ked. Sneipersdrukkeri). 
  

linnenkast en ineens was mevrouw 
Schrdder klaar wakker: de deur van 
de linnevkast stond een eindje open! 

Zij wekte haar man en vroeg of hij 
in de linoenkast was geweest. Toen 
dit niet het geval bleek te zijo steide 
mevrouw S. een onderzoek io de lin- 
nenkast in en daarbij kwam zij tot de 
ontstellende ootdekking, dat er eenige 
doosjes met geld verdwenen waren. 

Ia allerijl scboot het echtpaar eeni- 
ge kleedingstukken aan om ook in 
de andere vertrekken poolshoogte te 
nemen. Men kan zich hun verslager- 
heid voorstellen toeo bleek, dat van 
hun met moeite vergaarde bezit nog 
slechts 20 halve centen waren over- 
gebleven 

Terstond telefoneerden zij de politie, 
waarop korten tfjd later inspecteur A. 
Struick van de iobraakafdeeling met 
eenige rechercheurs verscheen, 

In de woonkamer bleek uit het on- 
afgesloten dressoir een bedrag van 
f 120 te zija gesloten. In 'n muurkast 
vonden de dieven een stevigen ijzeren 
geldkist, die werd opengebroken en 
Wwaaruit cen spaarbankboekje en eeni- 
ge effecten werden meegenomen. 

Ook de toonbanklade in den win- 
kel, waar bet wisseigeld voor den 
Maandag reeds gereed lag, was niet 
vergeten. Daar vonden de bezoekers 
f80. Ia totaal bedroeg het gestolene 
ongeveer #2500. 

Hedenmorgen is het spaarbankbock- 
je onmiddellijk geblokkeerd, zoodat de 
daders geen gelegeohrid krijgen er 
geld af te halen. De heer Schrdder is 
niet tegen inbraak verzekerd.   

  

Net ontvangen 
Versche 

Hollandsche 

Maatjes- 

haring. 
Beleefd aanhevelend, 

TOKO 

»MADIOEN” 
KEDIRI Teif. No. 62. 
  

  

Mout snijwerk. 
Wij hebben een 

keurcollectie 
Japara's houtsnijwerk ontvan- 

gen zooals : 

Presenteerbladen. 

Poederdoozen, 

Sigarettekokers 

Inktkokers 

Broodplanken enz. enz. 

Wij raden U aan om gauw 

Uw keuze te doen, aangezien 

alles grif weggaat. 

Beleefd aanbevelend, 
TOKO 

»SOEN” 
Aloon - Aloonstraat Teliti. 63 

KEDIRI. 
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EBEREDIENST 

PROTESTANTSCHE KERK 

Predikbeurten over de maand 

Juli '39 

Ds. Schaefer, 

» '39 Blitar Yu. vm. 
T. Agoeng 5 u. o.m. 

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

maba ena aa 

Maleische Kerkdienst. 

H. B. Matulessy, 

23 

Tu. ».m. 

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

26 », '39 Kediri T.— u. 9.m. 
voor Zending. 

30 »  '39 Kediri 9.— u. v.m. 

23 Juli 1939 Djombang 7.30 uur v.m. 

J. W. Rumbajan. 

—— 

OOST - JAVAANSCHE KERK 

lederen Zondag 

dieost 9 u. v.m. 

Te Kediri (Baloewertistraat) 

Blitar, Toeloengagoeng, 
Ngandjoek, Paree, 

  

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Zondag. 

le H. Mis 6 uur 

2e H. Mis 7.30 uur 

Lof 5.30 uur 

le H. Mis 6 uur 

2e H. Mis 7.30 uur 

Lof 6 uur n. m. 

Bijeenkomst Katb. Schoolkind. 5 u.n.m 

Onderricht Kath. Javanen 6.30 u.o.m. 

te Kediri 

te Blitar 

ps
 
2
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PETROMAX COMFOREN. 
Wij ontpakten zoojuist 

De Nieuwe 

Modellen 1939 

en noodigen U uit tot een be- 

zichtiging dezer 

Schitterende en Practische 

Petromax Comforen. 

Verkrijgbaar bij : 

Toko Wed. 

Tan Bing Wie 
Klentengstraat No. 90, 

KEDIRI, Tel. No. 149. 

  

  

  

  

LEESBIBLIOT HEEK 
  

  

gulden. 

kort. 
Wordt |: 

DJABA 

De abonnementsgelden bedragen : 
f1,— per maand voor €€n boek 
f 1,75 per maand voor twee boeken tegelijk 

f 2,50 per maard voor drie bocken tegelijk 

met dien verstande, dat UI z00 dikwijls moogt ruilen als U wilt 
Indien U duseen abonnement voor &€n boek 
heeft, waarvoor UI &a gulden betaalt en U 
ruilt het boek iederen dag, dan 
voor 30 boeken 

De bibliotkeek - catalogus verschijot binnen- 

an 

—  LEESFEZELSCHAP — LEESBIBLIOTHEEK '— 

Ked. Snelpers Drukkerii. 
  

betaalt U 
toch niet meer dan &&a    

   
   

KOTTA 

RESIDENTIE-APOTHEEK KEDIRI 
vIh APOTHEEK LUMKEMAN Tel. 52 
    

:- Brengt-. ook Uw BRILLENRECEPT naar de -: 

RESIDENTIE APOTHEEK 

Zeiss- |! en Crookes   De optische afdeeling staat onder vakkundige 

leiding en Is voorzien van de modernste monturen.   
  

TENG HONG TJIAN 
VENDUHOUDER — COMMISSIONNAIR 

MEUBELMAKER 

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

VENDUTIES: 
Vrijdag, 21 Juli '39, v.m. 9 uur: 

Groote Commissie Vendutie 

ia het MAXIM THEATER 

Hoofdstraat — Kediri. 

Gelegenheid tot bijbregen van 

goederen. 

  

  

Dinsdag, 25 Juli '39. v.m. Guur: 

van den Weled. Heer : 

M. Soerana al. Tjitrasantjaka, 

Onderwijzer a/d 2de Holi. Ini. school, 

Tirtostraat, Kediri. 
  

Woensdag, 26 Juli'39 v.m. 9uur: 

van den Weled. Heer: 

H.J.W. Wormer, 

Schoolboofd der le Gouvts. H. I. S. 

Madjenang 8, Kediri. 
  

N VOORRAAD 
Ruime keuze — 

— Visitekaartjes 

voor de halve prijs. 

KED. SNELPERS DRUKK 
ALOON-ALOONSTRAAF 

Telf. No. 83. 
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Telegrammen overg- uit de Ind. Courant. 

DE BRITSCH-JAPANSCHE ' ON 
DERHANDELINGEN TE TOKIO. 

  

Arita eischt, dat Engeland de ,,nieuwe 

orde“ in het Oosten eerst erkent .alvo- 

rens de incidenten te Tientsin te rege- 

len, terwijl Craigie juist het tegenover- 

gestelde standpunt inneemt.- Britsche 

kruiser naar Tsingtao. 

ANTI-BRITSCHE BETOOGING. 

AFGELAST. 

Tokio, 15 Juli (Aneta Reuter). In 
een commurigu& wordt verklaard, dat 

Craigie en Arita heden tijdens een on- 

derhoud algemeere vraagstukken heb- 

ben besproken, welke den achtergrond 

vormen van de situatie te Tientsin. 

De besprekingen werden tenslotte tot 

Maandag a.s. geschorst, teneinde tijd 

te geven tot verdere overweging. 

Rapport over de besprekingen. 

Londen, 16 Juli (Aneta Reuter). 
Het rapport berreffende de voorberei- 

dende besprekingen tusschen Craigie 

en Arita werd hier ontvangen en wordt 

thans bestudeerd, 
Reuter's diplomatieke correspondent 

verneemt, dat de datum van de ver- 

dere besprekingen nog niet is vastge- 

steld. 

Verschil van meening. 

Tokio, 16 Juli (Aneta Reuter). Ja- 

kringen meiden, dat tijdeos 

een onderhoud tusschen Craigie en 

minister Arita ogn meeningsverschil is 

pansche 

gebleken ten aanzieo van de procedure 

tijdevs de onderhandelingen te Tient- 

sin. 

Het verluidt, dat minister Arita 

voorstelde, dat Engeland zicb zou 
voornemen bekend te maken met Ja- 

pan samen te werken door de wijzi- 

gingen ia bet Verre/Oosten te erkenneo. 
Gemeld wo-dr, dat Craigie hierop 

voorstelde, dat de duideliik omschreveo 

geschi! te Tientsin 

cerst zouden behandeld en 

later de waarbij de 

fundamenteele beginselen zija betrok- 

ken. 
Verklaard wcrdt, dat Arita hierop 

mededeelde, dat overeenstemming ten 

begin- 

selen het mogelijk zou maken de on- 

punten van het 

worden 

vraagstukkeo, 

aanzien van de fundamenteele 

derhandelingen voort te zetteo, 

Het verluidt, dat de Japansche mi- 

verklaard, 

dat de onderhandelingen zouden moe- 

ten worden gevoerd op basis van het 

nister verder zou hebben 

Japansche standpunt, 

De situatie te Tsingiao. 

Tsingtao, 16 Juli (Aneta Rcuter). 

De Britsche 9750 tovs-kruiser ,,Corn- 

schout-bij-vacht Murray 

aanboord arriveerde Zaterdag albier 
wali” met 

en voegde zich bij den Britschen tor- 

pedobooijager ,,Diamond”, die reeds 

hier ligr. 
Het gebouw van bet Britsche cor- 

sulaat werd na den bomaanslag van 
Vrijdag jl. Japansche 

bewaakt, evenals alle Brit- 
sche zakenhuizen. 

De tegen den 

strerg door 

matrozen 

15zn dezer beraam- 

de anti-Britsche demonstraties werden 

afgelas'. 
D2 meeste Chiueesche emp!oyk's van 

Britsche firma's werden uitgenoodigd 
zich bij de politie te melden. Gevreesd 

wordt, dat pressie op hen zal worden 
uitgeoefend om hen te dwingen ontslag 

te nemen, 

Amerikaansch protest. 

Washington, 18 Juli (Aneta Tr.oc). 

Het State Departement meldt, dat de 

Amerikaansche consui te Shanghai werd 

geiostrucerd om ,krachtig te protes- 
. 

  

tceren" tegen het feit, dat twee vrou- 

wen van de Amerikaanscbe missie een 

klap kregen van Japansche soldaten. 

Volgens een Amerikaarsche verkla- 

ring had bet incident plaats, terwijl de 

paspoorteo door de Japansche solda- 

ten werden geverifieerd. 

De Amerikaansche consul te Shang- 

bai verzocht reeds disciplinaire maat- 

regelen te nemen tegen de soldaten, 

die zich aan deze beleediging schuldig 

hebben gemaakt. 

Operaties bij Hongkong. 

Tokio, 16 Juli (Aneta Reuter), De 

Japaosche marine kondigde aan voor- 

nemens te ziju operaties te begionen 

tegen Swabue, dat op 05 mijl afstand 

van Hongkong is gelegen. 
Aan buitenlandscbe oorlogs- en an- 

dere schepen werd verzocht de haven 

voor 17 Juli a.s. om 24.00 uur te ver- 

lateo. 

De Japanners zija ook voornemens 

op 19 Juli Hinghwa aan te vallen. 

De betoogingen te Tsingtao. 

Tsingtao, 16 Juli (Aneta-Reuter). De 

door de recentie anti-Britsche uitbars- 
tingen albier ontstane situatie werd 

hedenmiddag besproken tusschen den 

schout bij nacht Murry en den com- 

mandant der Japansche marioetroepeo. 

Naar verluidt, beeft Murry de verze- 

kering gegeven, dat Britsche levens en 

cigendommen ten volle zullen worden 

beschermd. 

Nationale militaire Raad. 

Chungking, 15 Juli (Reuter). Heden 

werd voor de eerste maal de samec- 

stelling van China's boogste militaire 

lichaam, deo Nationalen Militairen Raad, 

ontbuld. 

D: Nationale Mi!itaire Rzad, waat- 

van generaal Chiang Kai-Shek voor- 

Zitter is, ,oefent gedurende den buidi- 

geo noodtorstand absolute cont: Ole uit 

over de legers en de burgers van bet 

land. 

De voorzitter van den raad is ge- 

machtigd de bepalingen uit te voeren 

van artikel 3 vao de organieke wet 

van de Chineesche nationale regeering, 

dat luidi: De nationale regeering heeft 

de bevoegdheid ocr'og te verklaren, 

vrede te sluitea en verdragen te slui- 

ten met vreemde mogendheden”. 

De raad telt acht leden, nl. de ge- 

neraals Feng Yu-Hsiang, Yen Hsi-Shan, 

Li Trung-Jen, Cheng Cheo, Li Chi- 

Sher, Tang Seng-Chi, Suog Cheh- 
Yuan en admiraal Chen Sbao-Kwam. 

De Nationale Militaire Raad, die 

uitsluitend verantwoordelijk is 

China's nationale defensie, verricht zija 

werkzaambeden door middel van een 

hoofdkaotoor, alsmede door tien com- 

voor 

missies, o.l. de commissie van militaire 

Operaiies, de commissie van militaire 

zaken, de commissie voor de militaire 

opleidirg, de commissie van politieke 

aangelegenheden, de militaire raad van 

advies, het directoraat - geperaal van 

de krijgsraden, de nationale commissie 

voor luchtvaartzaken, een dienst-com- 

missie, een perscneelscommissie, als- 

mede een maritieme commissie. 

De gemiddelde leeftijd van de leden 

van den raad is 53 jaar. Geen huaner 

|Kai-Sbek is 53 jamr. Het oudste Jid is 

| generaal Pen: Ypgkisiaog, die 59 jaar 

oud is code Yongste generaal Chen 

Cheng, die eerst 40 jaar oud is. 

Japansche excuses. 

Tokio, 16 Ju'i: (Aneta Rzuter). Vice- 
admiraal Nomura, de gewestelijk ma- 

rine-officier te Shanghai, bezocht. kapi- 

tein James van de Britsche marinzbasis 

te Chipa en bood verontschuldigingeo 

aan voor de schade, die werd aange- 

richt aao de Britsche 
»Falcon" gedurende den luchtaanval 

op Chungking op 6 dezer. 

Hij verklaarde bereid te zijn, scha- 

devergoeding. te betalen. 

kanonneerboot 

& Japan. 

GEHEIMZINNIG SCHIP TE 

WATER GELATEN. 

Siagschip van 40.000 ton ? 

Londer, 15 Juli (Havas). De mari- 

tieme medewerker van de ,Daiiy Te- 

legraph“ verneemt, dat te Yokosuka 

cen groot schip, ,,Shokaku" geheeten, 

te water is gelater. 

De medewerker rocmt bet een ge- 

heimzionig schip eo verklaart dat het 

io verband met het stilzwijgen, dat in 

Japan wordt betracht ten aanzlen van 

den vlootbouw, onmogelijk is vast te 

stellen wat voor een schip het is. 

D: tewaterlating bad echter plaais 

In tegecwoordigheid van den chef 

van den marinestaf, den minister van 

Marine &» twee leden yan de keizer- 

lijke familie, waaruit kan worden af- 

geleid, dat het geea ,gewoon schip" 

is. 
De correspondent verklaart, dat het 

wellicht een der drie of vier siag- 

schepen van 40.000 ton, die sedert 

1936 op stapel zija gezer, of een groot 

vliegkampschip is. 

PRINS PAUL EN PRINSES 

OLGA. 
s— 

Naar Londen vertfokken, 

Belgrado, 16 Juli (Aneta Trs. cc,). 

Prins-regeot Paul en Prioses Olga zijn 

Zaterdag om 22.00 met cen specialen 

trein van bet kasteel te Belgrado oaar 

Londen vertrokken voor een particu- 

lier bezoek aan het Britsche Konings- 

paar, 

Suriname. 
EXPLORATIE NAAR 

PETROLEUM. 

Het eerste stadium voltooid. 

Paramaribo, 16 Juli (Aneta) Het 

eerste stadium van het onderzoek naar 

de aanwezigbcid . van petroleum ia 

Surivame is vcltooid. De gegevens 

worden thans door de Standard Oil 

geverificerd co daarvan zal het ufhau- 

keltjk zijn, of voortgrgaao zal worden 

met bet geopbysisch onderzoek, even- 
tueel met diepbo:ingeo. 

Io afwachtieg daarvan worden de 

valdwerkzaamhsden voorloopig gedu- 

rende cenige maandeo opgzschort. 

Polen. 

HEL PROBLEEM VAN DANZIG, 
  

Oplossing e2n jaar uitgesteld ? 

Londen, 14 Juli (Havas). Volgens 

vele Duitschers, die pas uit Duitsch- 
land zija teruggekeerd, heeft kanselier 
Hitler gisterer den Danzigscheo na- 

tionaal-socialistischen leider Forster 

medegedeeld, dat het lot van Danzig 

eerst bincen een jaar definitief gere- 
geld z0u worden en wel door drie 

verscbillende handelingen, n.l. in d: 

eerste plaats doordat de Danzigsche 

Szoaat ten tijde van bet partij congres 
te Neurenberg zou verklaren, dat alle 

burgers van Danzig Duitscher zija 

doch den huidigen status yan de 

Vrijstad niet zullen 'wijzigen. $ 

De tweede stap zouzijo dat de Se- 

naat zou verklaren, dat de spoorwe- 

gen en de haven van Danzig onder 

Duitsch toezicht “komen, -terwijl - de 

derde en laatste stap.z0u .zjp, dat.de 
Senaat zou bekendmaken, dat de doua- 
ne van de Vrijstad onder Duitsch   toezicht werd gesteld. 

ie.cnder.dambO.jane:.denarsat #Chiany | Hierna. 200. s0g.alechts: .de-i erken- 

jning van een voldongen,.feit | ovesblij- 

ven. 

Loopgraven in Bohemen. 

Warschau, 15 Jui (Ha vas). 

Vernomen wordt, dat de Duitschers 
aan de grens van Bohemen tusschen 

Gruszewo en Michalkowice een dub- 

ibele rij loopgraven eo prikkeldraad- 

versperringen hebben aangelegd, als- 

mede versterkingen op de bergtoppen 

in de nabijbeid van Prydek. 

Voorts wordt vervomen, dat te 

Hulczio in Moravit een belangrijk 

garnizoen is gearriveerd. 

Toestand blijft gespannen. 

Warscbau, 14 Juli (Reuter). ,De 

toestand te Danzig is 

met uitzondering van het fecit dat de 

valsche geruchten aan het uitsterven 

Tija” verklaarde eco officieel woord- 

voerder van de Poolsche regeering. 

overanderd, 

Hj voegde bieraaa toe dat de Pool- 

sche regeering niet voldaan is over 

de situatie in de Vrije Stad: , Wij blij- 

ven den toestand met aandacht vol- 

gen en wij houden ons goed op de 

koogte van den gang van zaken. Er 

worden thans geen onderhandelingen 

tusschen de Poolsche en Duitache re- 

geeringen gevoerd”. 

De Poolscbe pers meldt dat te Dan- 

zig 12 werkiieden wegers communis- 

tische sympatbieto werden grarres- 

teerd, 

Uit Danzig wordt gemeld dat men 

in de Vrije Stad ia een koortsachtig 

tempo voortgaat met bet treffen van 

Voorbereidingen ) de laatste berichten 

melden dat te Danz'ig een gespacneo 

atmosfeer blijft beerschen. Leden vao 
het Freikorps marcheeren, beweapznd 

met de a'lerrieuwste modellen ma- 

Ghinegeweren en geweren, openlijk 

door de straten. 

Gedurende de laatste dagen werden 

vele vrachtauto's 
ten gereguireerd j gemeid wordt, .dat 

de nabij de grens wonende bevo'king 

werd medegedeeld, .zich  gereed te 

houden huar gebied te kunnen ont- 

door de autoritei- 

ruimeo. 

Hedenavond kwam en aantal 

vooraanstaaade — nationaal - socialisti- 

sche journalisten te Daozig aan. 

Versterkingen in Bohemen. 

Warschau, 16 Juli (Aneta Havas). 

Vernomen wordt, dat de Duitschers 

aan de grens van Bobemen tusschen 

Gruszewo en Michalkowice eea 

dubbele rij loopgraven en prikkel- 

draadversperringen hebben aange- 

legd, alsmede versterkingen op berg- 

toppen bij Fiydek. 

Voorts 

Hulczin in 
garnizoeo is gearriveerd. 

GENERAAL IRONSIDE 

TE GDYNIA. 

wordt vernomen, dat te 

Moravit een belangrijk 

Militaire conferenties. 

Warschau, 16 Juli (Aveta Rer.). 

Het blad ,,Gazeta Polska” meldt,   
  

| dat .generaal» Sir. :Bdmuyod : Ironside 

:0m. 17.00 :uur per vliegtuig. vaoGdy- « 
nia. is , gearriveerd -om -besprekio- 

gea. te. voeren meti: de hooge:Officie- 
ren van het Poolsche leger. 

Hi zal met Smig'y Rydz. coofe- 
reeren en.zal voorts o.a., den .minis-. 

ter van Oorlog, generaal Kasprzyc- 

ki en -den chef van den Generalen 

Staf, generaak Stashiewicz .ontmoe- 
ten, terwijl bij ook nog een, bezoek 

zal brengen aan de Poolsche wapen- 

fabrieken. 

De Gazeta Polska”  schrijft : 

»Hem is een taak toevertrouwd om 
de sameowerking. tusschen de ver- 

Wante staven te verzekeren”, 

Goot-Brittannit. 

OLIEVELDEN IN BRITSCH- 
INDIE, 

Op vier plaatsen ontdekt 

Looden, 15 Juli (Travsoc). Volgeos 

bedeo te Londen ontvangen berichten 

zijo op vier verscbillende plaatsen in 

Britsch-Indi& uitgestrekte olievelden 

ontdekt. 
De juiste plaatsen der olievelden 

werden voorloopig nog njet. -ontbuld, 

ten eiade grond-speculatie te voorko- 

men. 

Er wordt slecbts verklaard, dat de 

pas Ontdekte olievelden gelegen zija 

io de staat Jodbpur, ia de nahijheid 

van Attock en nabij Karachi, 

Volgecs sommige ramingen zija de 

nicuwe olievelden nog rijker dan die 

op de Bahrein-eilanden in de Perzische 

Gol. " 

INT. VOORTREKKERS- 
CONGRES. « 

De idealen der padvinderij. 

Londen, 16 Juli (Havas). Bij de 

Opening te Grieff van het Ioterbatio- 

paal Voortrekkers - congres, waaraan 

wordt deelgenomen door afgevaardig- 

den van 42 landen, verklaarde de mi- 

nister voor Shotland, majoor Colvill, 

Zondagochtend: ,, Wyj leven ogelukki- 

gerwijs ineen wereld, waarin een groot 

deel' van de energie en van de hulp- 

brornen van vele landen ea. volken 

wordt geconcentreerd op militaire voor- 

bereidingen. 2 

Ia dit land zijn wij—naar gij weet 

—gewapend en paraat. 

Doch dit zijo niet de fundameoteele 

dingen, waarop onze levenswijze is 

opgebouwd' en het zijn—naar wij mee- 

nen—geen dingen, die zulleo stand- 

houden”. 

Na een welkomstboodschap van lord 

Halifax te hebben voorgelezen, prees 

majcor Colvill de idealen» van broe- 

derschap en toswijding vao de pad- 

vinderij en verklaarde zich overtuigd. 

dat er veel kracbt gchuilt" achter. de 

idealen van de padvinderij, ega kracht, 

die op den lapgen duur sterker za! 

b'ijken dan de macbten, die bijdragen 

tot baat en verdeeldheid.   
Schrijf-, vulpen- en stempelinkten. 

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

beneden Soerabaiaprijzen, . 
te leveren. 
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Door eigen import zijn wij in staat de beroemde 

CARIBONUM producten, z. a. 

Carbonpapier in diverse soorten. 
/Sehrijfmachinelinten in alle bregdten, i 
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