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STADSNIEUWS 

  

Kedirische Kunstkring. 

Op Vrijdag en Zaterdag 21 en 22 

Juli a.s. tusschen 5—8 u.n.m. en op 

Zondag 23 Juli a.s. tusscben 10—12 

uv.m, en 5-8 n.m. zal in de groote 

zaal van de societeit Brantas een ten- 

toonstelling van de bondscoilectie van 

Indische schilders 1939 worden gehou- 

deo. Dit zal uitsiuitend toegankelijk 

zija voor leden van den Ked. Kunst- 

kriog. 

Rectificatie, 

Mej. Laureos wordtniet op de Mulo 

van Pekalongan, maar op die van 

Tegal geplaatst. 

" Mutaties. 
De heer Tetalepta, onderwijzer op 

de H.C.S. alhier wordt naar Poer- 

woredjo overgeplaatst op de Mulo al- 

daar. 

Geplaatst op de Mulo albier de 

heeren: Boulognje en van Venrooy 

beiden vao buitenlancsch verlof terug- 

gekeerd. 

Ais plaatsvervanger van den heer 

Wiembeck komt de beer Schuppers van 

Menado op de le. lagere school. 

ziekten, 

Arts 

ziekten 

Besmettelijke 

van den Res. 

besmertelijke 

De opgave 

alhter omtrent 

luidt 

Kediri 3 gevallen typhus cabdominas 

lis, Ngandjoek 8 en Toel.agoeng 1. 

Blitar 1 geval, baccil dysenterie en 

1 geval kinderverlamming. 

Vanuit Ngandjoek worden 2 geval- 

len paratyphus A gemeld. 

RICHE THEATER. 

Offreert vpor Donderdag 20 

t/m Zaterdag 22 Juli '30 

E tro! PF |yna 
in 

.DE OCHTEND PATROUILLE" 

Ben Warner 

oorspronkelijk verhaal van John Monks 

Saunders. 
Een der sangrijpendste films der 

laatste jaren, die een onuitwischbaren 

indruk op ieder auditorium zal achter- 

laten. 
Errol Fiynn, terug in het type van 

rol, dat hem wereldberoemd gemaakt 

heeft... hij was een ,,dare-devil” avon- 

turier in ,Captaio Blood", in 

The Charge”, in ,Robin- 

hood”... nu ishijhet weer in ,The 

»Dawn Patrol” Waraer Bros' 

daverend drama over de Britsche 

luchthelden van het Westelijk front 

tijdens den grooten Oorlog... een film 

die U gevangen houdt in den greep 

der allerhoogste spanning ! 

”The Dawn Patrol Is Coming”... 

kan de Duitsche linies Wist men, wat 

deze kreet te beteekenen had, die dui- 

zenden en nogmaals duizenden paren 

Oogen ontzet'naar de lucht deden kij- 

2 ar komen de“ Britsche afge- 

zanten des doode, beroemd en berucbt 

door hun weergalooze lucht-raids, dood 

en verderf teweegbrengend, overal op 

hua pad, 

Bros” drama naar het 

  

  

Grimmiger dan in ,,The Dawn Pa- 

trol” kan de werkelijkheid niet wezeo. 

hier is de 

grauwe, grimmige werkelijkheid get- 

venaard.., want hier is de waarheids- 

getrouwe geschiedenis van het roem- 

ruchtige, ncodlottige 59 th. Sguadron 

van de British Royal Flying Corps 

over een fatale periode van enkele 

maanden in 1915... bet beklemmend 

verbaal over een eindeloozen stroom 

van jonge, koene 

die onbevreesd opstegen voor hun 

lucht-raids... die er slechts zelden van 

terugkeerden. 

MAXIM THEATER. 

Offreert voor Vrijdag 21 t/m 

Zondag 23 Juli '39 

Fernandel grootste triomf-film 

»BARNABE" 

Beter-grooter dan ,Igrace” en ,Les 

Blues de ta Marine" Wij durven zeg- 

gen, dat men zich den buik zal vast- 

houden. Fernandel is nog nooit zoo 

geestig geweest als in deze film. 

Ontegenzeggelijk een groote film, 

een magnifieke productie in de klasse 

van filmwerken, er louter op berekend 

Hier is bijtend realisme... 

oorlogsaviateurs, 

het publiek dol te amuseerzo. 

Ben dol vermakelijk geval met voor- 

treffelijke momenten van heerlijken.ge- 

zonden humor, die den bezoeker voort- 

durend bezighoudt. 

VOLTA - THEATER. 

Offreert met trots voor Donderdag, 

Vrijdag en Zaterdag, 20-21-22 Juli '39 

20th Century-Fox denderende showfilm: 

»MMY LUCKY STAR." 

(De Studenteprinses) 

Een film met ideale settings en bril- 

liante schaats-balletten.. . . Een goede 

Showfilm, waarvan ook het meest ver- 

wende publiek zal genieten !!! 

Sonja Henie, wier kunst haar schoon- 

heid en cbarme evenaart, overtreft alle 

vorige triomphen met Richard Greene, 

Joan Davis. Bubby Ebsen, Cesar Ro- 

mero en een uitgelezen cast. 

De grootste Sovja Hevie productie, 

geregisseerd door Roy Del Ruth. 

Politie nieuws 

Tegen K., afkomstig van Djombang 

werd P. V. opgemaakt terzake ver- 

duistering van Gevangeniskleeding ter 

waarde van f 1,48. 

De heer W. A.G., wonende te Ma- 

djenang doet aangifte terzake diefstal 

van een rijwiel ter waarde van f20.—, 

hetwelk in de auto-garage was geplaatst. 

Tegen D., wonende te Bandjaran 

werd P. V. opgemaakt terzake ver- 

duistering van brood ter waarde van 

f 1,48 ten nadeele van O. I. T., wo- 

nende te Ringinsirab. 

O. S5. H., wonende te Djagalanlor 

doet aangifte terzake verduistering van 

een rijwiel ter waarde van f 75,—, 

gepleegd door W.L., wonende aan de 

Tirtostraat. 

Tegen P., zonder vaste woon en 

verblijfplaats werd P. V. opgemaakt 

terzake diefstal van een buikband (se- 

tageo) ter waarde van f 0,15 ten na- 

deele van P., wonende te Bandarlor. 

Door de Politie werd aangehouden 

de persoon van S., afkomstig van Se-   

mampir terzake poging tot diefstal 

middels verbreking van een kast op 

de tennisbaan, 

B.K., wonende te Bandarlor doet 

aangifte terzake dietstal van een vilten 

hoed ter waarde van f 0,10. 

Tegen F. R., wonende te Madioen 

werd P.V. opgemaakt terzake licbte 

mishandeling van S. 

Tegen M., wonende te Maron werd 

P. V. opgemaakt, terzake diefstal van 

een sarong ter waarde van f 1,— ten 

nadeele van S., wonende te Ringinsirah. 

Tegen P., wonende te Singonegaran 

werd P.V, opgemaakt, terzake diefstal 

van een stuk hout tec waarde van 

f 0,05 ten nadeele van Gemeen-Werkea 

albier. 

es 

NORMALISATIERAAD. 
Het secretariaat van den Normali- 

satieraad vestigt in zijoe eerste afleve- 

ring van de in dit jaar wederom ver- 

schijnende ,,Korte Mededeelingen" ce 

aandacht op de thans 

verzamelingeo van N-bladen op Wa- 

terleidinggebied en Sraniconstructies. 

verkrijgbace 

Eveneens wordt Me! aandacht ge- 

vraagd voor cen puflicatie ia bro- 

€hure-vorm ,,Passingen en Kalibers", 

bedoeld als een toelichting voor het 

gebruik van de normaalbladen N 80! 

t/m N 825, door J.M. van de Wete- 

ring, Bedrijfsiogenieur bij W. Smit 

& Co's Transformatoreofabriek N. V. 

en A. Pomes, Ingenieur bij het Cen- 

traal Normalisatie Bureau. 

Uit het verslag van de Jaarverga- 

dering van den Raad, gehouden op27 

Mei 1939 te Bandoeng, blijkt, dat de 

Heer H. Gie!, President van de Ne- 

derlandsche Handel Maatschappij bij 

acclamatie benoemd werd tot Penning- 

meester van het Dagelijksch Bestuur, 

terwijl aan den afgetreden Penning- 

meester, den Heer M. H. Woutman, 

dank werd betuigd voor de aan den 

Raad bewezen diensten. 

Bij de besprekingen werd het nut 

betoogd van lezingen en gewezen op 

de noodzakelijkheid van normalisatie 

van teekeningen, papierformaten en 

het gebruik van de 

symbolen voor cevhedeo. 

genormaliseerde 

Melding wordt van het 

jaarverslag van de Hoofdcommissie 

voor de Normalisatie io Nederland, 

waarin gewezen wordt op de biijven- 

de en stijgende belangstelling voor de 

normalissatiearbeid, zoowel uit het 

bedrijfsleven als van officieele zijde, 

een bewijs, hoezeer de behoefte aan 

normalisatie wordt gevoeld en de 

voordeelen ervan io steeds wijderen 

kring worden ervaren en beseft. 

Aangekondigd werden eenige ter 

critiek gepubliceerde ontwerpnormaal- 

bladen op bet gebied van pijpleidin- 

gen, 'houtschroeven, veerringen en 

schroefbouten, minerale oli#o, thermo- 

meters en cinematografie 

Ten slotte wordt medegedeeld, dat 

thans verschenen is de in :1938 te 

Torguay vastgestelde International 

Electrotechnical Vocabulary als resul- 

taat vao 32 jaren internatiovalen ar- 

beid. Het vocabulair 

worden door bemiddeling van het 

secretariaat van den Normalisatieraad. 

gemaakt 

kan verkregen   

SPIN 
de kleine stille werker... 
..is er een beetje trotsch op, dat hij 

nu al 40 jaar de menschheid helpt 
en dat 2 

van 200m 

  

A 
BAYER 

E 
R 

ijn populariteit alsmaar 

stijgende biijft. De heilzame werking 
kleine ASPIRIN-tablet is nog 

nooit gegvenaard of overtroffen. 

  

SUIKER. 
Weer en bedrijf. 

  

Het groepsgewijs-overzicht van bet 

suikerproefstation meldt over de eerste 

helft van Juli: 

Gedurende deze periode was over 

het geheel de regenval aan den zwaren 

kant, alhoewei op meerdere stations 

betrekkelijk weinig regen werd gecon- 

stateerd, waartegenover echter andere 

een voor den tijd van bet jaar zeer 

zwaren regenval hadden. Zeer alge- 

meen wordt geklaagd over gebrek aan 

zonneschijo. Door de zware regens werd 
op vele plaatsen de aanplant geinun- 
deerd. De oude aanplaot blijft vrij al- 

gemeen een groene kleur vertoonen. 

Het percentage doorgezakt riet nam 

toe. Voor den jongen aanplant was 

over het algemeen dit weer niet gunstig: 

dikwijls blift hij in ontwikkeling ach- 

ter, terwijl vaak de uitstoeling traag   

doorkomt: bovendien treedt op vele 

plaatsen bibitrot op. Behalve het plaat- 

selijk optreden van oogvlekkenziekte 

en manjars in den ouden aanplant, 

wordt het voorkomeo van gelestrepeo- 

ziekte en topboorderaantasting io den 

jongen aanplant gemeld. 

De groepsadviseur van 

roean meldt: 
De abnormaal zware regenval ver- 

Pasoe- 

oorzaakte in de afgeloopen periode op 
verschillende ondernemingen overlast. 

Enkele ondervemingen onderbraken de 

Campagne voor korteren of langeren 

tijid wegens rietgebrek of wegens ge- 

brek aan rijpe tuinen. De hoeveelheid 

zonneschijn is zeer gering geweest, De 

rendementen loopen terug of bleven 

hoogstens gelijk. De jonge aanplant 

ontwikkelt zicb, onder invloed vanhet.... 

slechte weer, minder gunstig: het blad 

is tamelijk smal, de kleur gelig groen, 

terwijl de uitstoeling traag doorkomt. 

  

WERELD 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. 100”/, Service, 

»LYRA oo Kediri 
Tel. 70. 

VENDU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS. 

J.G.W. DEKKERS — KEDIRI — Telefoon 250. 

Emballeeren 
(Ook voor Europa en 

Transporteeren, 
Handel in Nieuw- en 

Tweedehandsch Meubilair. 

de buitengewesten) 

    

“1



      

4 
arner Bros machtig filmwerk 

“THE DAWN 
eerste klas, 

Verder speleo mede, 

dens den wereldoorlog aan het 

filowerken uit den laata ea tijd. 

ATT ENTI ui za 

  

Een film, die U tot deo 1 

met de beroemde en popuiaire acteur ERROL FLYNN, 

bijzondere film behelet de lotgeval 

— RICHE THEATER — 

  

Nog Heden en Morgen 

PATROL" . 

»Dawn Patrol” 
gevangen houdt ia den 
dit zien! 

Pravsche front. 
Een film, die U 
— Komt 

rdagmiddag 4.30 u EXTRA VoOoRSTELLI 

  

b 

De Ochtendpatroville) 
in 1 rol van Kapitein Courtney, een waagbals 

BASIL RATHBONE — DAVID NIVEN ea. bekende sterren. 

Ilen van het 59e eskader van het Konioklijke 
Deze prachtige, 

Britsche Vlieg-Korps tij- 
is €&a der meest opzienbarende 
greep der alleehocgate spanning! 

G 

  

Zondag 23 en Maandag 24 Juli 

aatsten meter boeit. 
Beter dan bet Ie gedeelte ! 

Het 2e tevens SLOTGEDEELTE van RK.O. Radio mysterieuze detecrivefilm 

The Vigilan 
met BOB LIVINGSTON — BIG BOY WILLIAMS ea. bekende speler. 

1017, Actie — Sensatie — Opwinding. 
Mist dit niet ! 

tes are Coming” 

  

MAXIM THEATER 

  

  

Gong schitterende filmschlager 

met niemand minder dan de beroemde 

Beter, grooter dan al zijn voorgaande films! 

Wj garandeeren U 

Attentie ! ! 
Zaterdagmi 
Zondagmor 

  

Glagahvorming treedt zeer veel op. En- 

kele stukken moesten worden opgebro- 

ken en overgeplant, daar de bibit te 

diep was ondergespoeld. Op verschil- 

lende ondernemingen komt in den jongen 

aanplant veel gelestrepenziekte voor, 

In het Malangsche treedt oogvlekken- 

riekte in den ouden aanplant in erc- 

stige mate op. De jonge aanplant ver- 

toont de ziekte slechts sporadisch. 

Kediri meldt: 

Meerdere ondernemingen boekten nog 

een aanzienliike hoeveelheid neerslag: 

in epkele gevallen kwamen buien van 

meer dan 100 mm. voor. De kleur van 

den ouden aanplant bleef over het al- 

gsmeen goed groeng slechs plaatselijk 

ziet men uitgesproken geelverkleurend 

riet, hoewel op vele plaatsen het blad- 

dek door de meer gedrongen bladkro- 

nen met kort blad open werd. Het 

stokfeefsel is over het algemeen wei- 

nig massief. De rietproducties voldeden 

op vele ondernemingen in meerdereof 

mindere mate aan de verwachting. Voor 

den jongen aaopiant was het weer on- 

gunstig. Door inundaties werden eenige 

tuingedeelten verniedI, terwijl deze en 

andere blokken niet binnen de optimale 

plantperiode beplant konden worden. 

Piaarselijk werden bibitrotverschijaselen 

opgemerkt. Op meerdere plaatsen bad 

de oude aanplant te lijden van manjar- 
beschadiging. 

Djokja meldt: 

Dz regenvai in de afgeloopen periode 

was prac isch over de geheele linie nog 

bovendien klaagde men 
zonueschijr. 

steeds zwaar 
overal over gebrek aan 

Ontrent den ouden aanp!ant vait niets 

Dicuws op te merken: meerendeels stij- 

gende rietproducties bij ierwat dalerde 

rendementen. Tengevolge van de vele 

regens nam ook in deze periode op 

meerdere onderaemingen het percentage 

doorgezakt riet, soms in vrij belangrijke 

mate, toe. De jonge aanplant geeft over 

het geheel geen reden tot bijzondere 

opmerkingen, Een enkele onderneming 

klaagt over bet optreden alihans op 

eenigszins groote schaal, van bibitrot. 

Overigens neemt men allerwege een zeer 

traag doorkomen van de uitstoeling 

Vermeldingen 
bzperkt tot het voor- 

  

Waar. van ziekteo en 

plagen bleven 

komen van topboorders in den jongen 

aanplant. 

Noordkust meidt: 

Gedurende deze maavdhelft heerscbte 

Westmoessonweer. Op vrijwel alle on- 

dernemingen viclen flinke buien, waar- 
door soms isundaties ontstonden terwijl 

Zondagmiddag 430 u. 

Maadag 24 en Dinsdag 25 Jull 

Universal groot Dubbel programma 

IL Black Bandit met BOB BAKER 

Twee films, die U voor: durend in spanning bouden ! 

Heden 2i t/m Zondag 23 Juli 

   ARNA 
Fraoscbe komiek FERNANDEL. 

KOMT en ZET! 

cen meer dan genoeglijken avond. 

ddag 430 uv. 
gen 10. u. 

1, 

er zeer weinig zoD was. Het aantal 

fabri ken met in hoofdzaak horizontaal 

verloopende en dalende vooranalysen 

neemt toe. Ook zakt er 

riet door. Voor den jongen aanplant 

was het weer niet gunstig. Op vele 

steeds meer 

ondernemingen komt de uitstoeling laat 

door en groeit het riet ongelijk op, 

terwijl vaak veel gesoelamd moet wor- 

den. Wieden en goten uithalen vergen 

veel aandacht, terwijl de gebonkarde 

goeloetan weer verregent. Bibitrot komt 

op meerdere plaatsen voor: hier en 

daar wordt geklaagd over meer gom- 

Tiekte en strepenziekte dan vroeger. 

Ind. Cet. 

    

Licht in mysterie Moord 

Gezantschaps - Attach€ 

te Madrid. 
  

De Borchgrave zou in December 

1939 door anarchisten, met 

medewerking der Madri- 

leensche politie, zijn 
doodgeschoten. 

Onze correspondent te Brussel meldt 

dd. 6 Juli j'.: 

Men zal zich berinoeren, dat ia 

December 1936, tijders den burger- 

oorlog, de heer De Borchgrave, attach€ 

van de Belyische ambassade te Ma- 

drid, werd vermoord. Pas na langdu- 
rig aandringen van de ambassade werd 

de toenmalige linksche regeering bereid 

gzvonden een onderzoek te laten in- 

stellen. 

Het lijk van den jeugdigen attack€ 

werd in een massagraf te Fuen Karral, 

op 12 km. afstand van Madrid terug- 

gevonden. Aanvankelijk poogde de 

linkscbe regcerirg den indruk te wek- 

ken, dar de Borchgrave zich aan spion- 

nage, ten bate van geveraal Franco 

bad schuldig gemaakt en dat zija te- 

rechtstelling derhalve volkomen wettig 

z0u zijn geweest. 

Deze voorstelling van zaken bleek 

echter onjuist te zija en na lang tegen- 

stribbeleo verklaarde de regeering te 

Madrid zich bereid, 

over bet gebeurde te betuigen en den 
baar leedwezen 

pabestaanden van den vermoorden at- 

tachk een aanzienlijke schadeloosstelling 

uit te betalen, 

Thaps wordt uit Madrid aan de Bel- 

gische biaden gemeld, dat men te 

Barcelona een door de lioksche regee- 

ring achtergelaten dossier beeft ont- 

dekt, dat betrekking op de zaak-De 

Borchgrave heeft en een geheel nizuw 

licht werpt op de omstandigheden,     

Mist dit 

Talispin Tommy (Slotgedec!te) 
Komt dit zien! 

FERNANDEL als nooit tevoren ! 
niet! 

» EXTRA VOORSTELLINGEN 
  

Wwaaronder de attach& den dood beeft 

gevonden. 

Hij zou vermoord zija door een 

anarchistische brigade met medewer- 

kiog van de officieele Madrileensche 

politie, welke destijds gebeel onder 

communistischen invloed stond. 
Voorts z0u zijo gebleker, dat de 

moordenaars ook in de Belgische am- 

medeplichtigen hadden. De 

recbter van instructie, die door de re- 

geering-Frarco met het instellen van 

cen nieuw onderzoek in deze tragische 

zaak, is belast, heeft deo portier van de 

ambassade, diens vrouw en een neef, 

bassade 

die eveneens ia de Belgische ambassa- 

de werkzaam was, doen arresteeren. 

Het onderzoek wordt voortgezet en 

men neemt aan, dat de autoriteiten 

erin zullen slagen nog verscbeidene 

moordenaars te ontdekken. 

Ind. Cet. 

  

Wereldomroep 
  

op komst. 

  

Het rapport gereed gekomen. Sa- 

menwerking omroeporganisaties, 

Phohi en en Economiche Zaken. 

— Kosten €en millioen. 
  

PHOHI-ZENDER IN GEBRUIK. 

De correspondeot v/d lad. Crt. te 

Amsterdam meldt over bet rapport 

van de commissie inzake den Neder- 

landschen wereld-omroep : 

De wereid-omroep, welke z00 spoe- 

dig moge'ijk zal begionen te fungeeren, 

zal twee soorten uitzendingen omvat- 

ten: 1, cultureele en 2, economische. 

De cultureele uitzendingen 

door de vier groote omroeporganisa- 

ties op haar kosten verzorgd worden : 

de economische uitzendingen door bet 

departement van Economische Zaken 

en mede door den Phohi, terwijl de 

vier Nederlandscbe omroeporganisaties 

voor de omlijsting zulleo zorgeo, Ia 

het raam der economische uitzendingen 

zullen lezingen in vreemde talen ge- 

houden en nieuwsberichten in vreem- 
de talen omgeroepeo worden. 

Ten dienste van den wereld-omroep 

zulleo voorloopig g&€n nieuwe zen- 
ders gebouwd worden, doch men zal 

gebruik maken van de bestaande mo- 
derne Phohi-zenders te Huizen. 

Dz verschillende uitvoeringsmaatre- 

gelen, welke een gevolg zullen ziju van 

het commissie-rapport, zullea nog nader 

overleg tusschen de omroepvereenigin- 

zullep 

    

    

  

gen en de regeering noodzakelijk ma- 
ken, maar priocipieele moceilijkheden 

zija daarbij niet meer te verwachten. 
Die zijn er wel gzweest ia den boe- 
zem der wereldomroep-commissie, want 
de omroepen stonden aanvankelijk op 

bet standpuot, dat de verzorging vao 

den wereld-omroep niet tot hun taak 
behoorde. Desondanks is ten siotte 
Overeenstemming bereikt inzake de bo- 

venvermelde regeling. 

De kosten van den wereldomroep 
zullen ongeveer 6€n millicen per jaar 

bedragen. 

Tegen clandestiene luisteraars. 

Uit denaard der zaak zija de tegen- 

woordige inkomsten der omroepvereeni- 
gingen niet voldoende om deze kosten 

te dekken Br is evenwel geen sprake 

van, dat Nederland bet huidige om- 
rozp- contributie - stelsel gaat verlaten 

en een radio-belasting zou gaan hef- 

fen. De omroep - organisaties hebben 
zich definitief tegen een radio-belasting 
vitgesproken en de regeering zal haar 
dan ook'niet voorstellen. Maar wel 

zal er,ten einde de kasseo der omroep- 

organisaties op peil te houden, een 
einde moeten komen aan bet parasi- 

teeren der zgn. Schwarzbirer—meo- 

schen die uitzendingen ontvangen zon- 

der lid te zijn van een omroepveree- 

niging—op de blatalende luisteraars. 

  
   
    

  

    

   

  

     
    

.———. 

Het betere adres voor Servic 

Deze kwestie zal nader”geregeld moe- 
ten worden door de omroepvereeni- 

gingen in overleg met de regeering. 

Er zija bier te lande 500.000 luis- 

raars bij de omroepen aangesloten en 

er zijn 350.000 distributie - luisteraars, 

lid is van een omroep-organisatie. Het 

aaotal ,Schwarzbdrer" wordt in totaal 

Op ongeveer 500.000 getaxeerd. De 

bedoeling z0u nu zijo, allen, die een 

ontvang-toestel bezitten, in den een 
of arderen vorm te verplichten een 

bijdrage aan een der omroepvereeni- 

gingen, dan wel eennader te bepalen 

bijdrage aan de Nozema te betalen. 
Op deze wijze zouden dan de kosten 

van den wereld -omroep gedekt kun- 

nen worden. 

Ten overvloede teekenen wij hier 
nog bij aao, dat er natuurliik geen 
sprake van is, dat er ook maar &&0 
cent van de gelden voor den binnen- 
landschen-en den wereldomroep voor 
onbetaalbaar-duretelevisie-uitzendingen 
gebruikt zal worden. ,Televisie is im- 
mers nog veel te kostbaar en veel te 

onvolmaakt om aan een algemeenen 
geregelden dienst te kunnen denken 
en vandaar, dat men zich in ons land 
voorloopig tot experimentea ec bestu- 
deering van de kwestie bepaalt. 

Ik elk geval stemt bet tot verheu- 
genis, dat de wereld-omroep nu te 

langen leste een stapje nader tot de 
verwezenlijking gekomen is!   
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Bureau 

ZENDING: 
ERRES Wisselstroom 

en 

Telefoon No. 60 

KEDIRI I 

Rimboe Radio-toestellen. 

Crosley Shelvador-koelkast. 

P.H. Armaturen, 

Staande lamp.   
Zwaar Verchroomd. 

  

  

RADIO L 
Radio - Techniseh - 

NIEUWE 

Pa 2 

TA Pia Pa Ma 

4 
OERDERIJEN 

KEDIRI! | 

MULOWEG / MADJENANG 
Telefoon Ked. No. 225 

  

    »SCHRAUWEN“ 
WATES 

| PERCEEL-PAKISSADJ 

    

  

Levert versche volle 

Leverancier van de groote ziekenhuizen te 

Kediri en Paree en 

NEEMT NU BEN 

ter plaatse. 

De 
MODE 
REVUE 

MET EEN DUBBEL AANTAL 

RADERPATRONEN : 

melk. 

Prima kwali'teit, 

de meeste Doctoren 

Beleefd aanbevelend 

L. H, SCHRAUWEN. 

ABONNEMENT OP 

Mu 

  

  

    

| PRIJS PER JAAR F 725 
. PER',JAAR F 375 
. PER KWARTAALF '2.— 

. V. Kedirische Snelpers Drukkerii. 

van weike 350.000 €&o derde deel , 

  

   
   

    

    

   

    

  

  
 



  

Vereenigde  staten. 
H. O. EN M. O. 

70 Pct. der as.studenten begreep 
niets van de Engelsche taal. 

In het ,Vaderland” lezen wij : 

Eenige malen hebben we al op 

gewezen, dat in Amerika het hooger 

onderwijs en het middelbaar onderwijs 

(colleges), de goede iorichtingen niet 

te na gesproken, lang niet op een zoo 

hoog peil staat als velen geneigd zijn 

aan te nemen, integendeel dat het in 

vele opzicbten heel wat te wenschen 

overlaat en dat de ontwikkeling van 

de meeste studenten — ook de leer- 

liagen der colleges, onze H.B.S. ers, 

Iyceisteo en gymuasiasten dragen de- 

zen naam — over heel de lija een stuk 

blijit onder die vao b.v. dezelfde 

Nederlandsche onderwijsinstellingeo. 

Andre Maurois zegt in zijn Reis- 

herinneringen in de ver. State io de 

Nowvelies Litt6raires : 

»Chicago, 29 April 1939 ... De 

jonge president van de universiteit van 

Chicago is somber gestemd over het 

onderwijs ia” Amerika. De High Shools 

Middelbare scholen), die de gelijken 

moesten zijn van onze scholen voor 

Voortgezet onderwijs (Iyceum), zija op 

verre na daarmede niet te vergelijken. 

De jongelui, die deze scbolen (ia 

Amerika) afleveren aan de universitei- 

ten, bezitten niet de minste ontwikke- 

ling (aucune culture). Dit jaar —zegt 

de president der boogeschool—heb ik 

de candidaten voor hun toelatingsexa- 

men tot onze universiteit van Chicago 

cen zeer cenvoudig gedicht in proza 

laten overbrengen 5 wij constateerden 

daarbij, date T0 pct. der candidaten 

letterlijk niets van de Eogelsche taal 

begreep. Hua woordkennis is die van 

eerste beginnelingen ! 

De High Schools dienen totaal ar- 

ders te worden ingericht en er moet 

worden getiscbt, dat zij aan hun leer- 

lingen ongeveer onderwijzen, wat ten 

onzent (in Frankrijk) moet worden ge- 

kend voor een candidaat, die toegang 

vraagt tot de hoogeschool. (In Neder- 

land eindexamen gymnasium of staats- 

examen). 

Wat de universiteiten betreft is de 

hoogleeraar van mcening, dat de meeste 

niet aan baar Bestemming beantwoor- 

den. Zij ressorteeren niet onder cen 

instelling voor homogeen hooger ox- 

derwijs. Sommige en dat zijo de oudste 

—1ijo bizondere inrichtingeo, andere" 

zijn gesticht door de srtaten der Uaie. 

Het gevolg daarvan is, dat er Diet 

de minste eznbeid van ieerprogramma's 

bestaat en dat de waarde der diplo- 

ma's verschillend is. De wijsbegeerte 

noch de oude talen zijn op de meeste 

scholen verplicht. 

Een leerling stelt zijo eigen leerpro- 

gram vast eh de keuze, die bij kan 

doen, is evep afwisselend als ongerijmd. 

Vele cursussen (colleges) .zijo tpevallige 

leergangen. Het (Amerikaansche) on- 

derwijs wil, evenak de pers, actueel zijo, 

terwijl toch de noodwendige ioslag 

cener degelijke opvoeding niet-actueel 

(maar klassiek of historiscb) behoort 

te wezen”. 

nVrij gelaten gaan de studentennaar 

de colleges, die hun vermaak bezorgen 

ofnaar die welke spreken over de zot- 

gen van ovzen tijd. Dit jaar bad b. v. 

een college over de aangelegenheden 

io Europa een buitengewoon succes. 

Elders trekt een college over bet hu- 

welijk en het sexueele vraagstuk cen 

groot aantal bezoekers . . . “ 

Toen Maurois den hoogleeraar vroeg: 

Is het u bekend, dat Napoleon bij 

de reorganisatie der hoogescholen in 

Frankrijk er op aandrong en veror- 

dende, dat er vooral Latija en meet- 

kunde zou worden onderwezeo, zei de 

hoogleeraar : , Dat was zeer goed be- 

IN VOORRAAD 
Ruime keuze 

Visitekaartjes 

voor de halve prijs. 

KED. SNELPERS DRUKK 
ALOON-ALOONSTRAAT 

Telf. No. 83.   

dacht I—maar hier in Amerika z0u ik 

nog liever zeggeo: ,Laat ze de klas- 

sieken lezeo en onderwijs bun philo- 

sophie hg 

Ten siotte lezen wij dan nog: ,Oa- 

ze universiteiten kunnen slechts blijven 

bestaan, als zij weten te beh- gen aan 

vermogende weldoeners en aan talrijke 

studenten. De eersten zijn misschien nog 

wel te overreden, maar vele studenten 

zoeken in de eerste plaats naar gemak- 

kelijkere studieobjectep, naar de zeker- 

heid van het behalen van een getuig- 

schrift, naar een ,,aardig” programma 

en vooral paar practische ervaringswe- 

tenschap, die hem in staat stelt terstond 

na bet verlaten van de universiteit een 

winstgevende ,baan“ te vinden... 

Op de vraag naar de tockoms: ko: 

de president der universiteit van Chi- 

cago geen ander antwoord viaden, dan 

dat hij haar (voor de wetoschap) som- 

ber inziet: ,/Millicenen dollars worden 

door de Amerikanen besteed om een 

systeem van onderwijs in stand te 

houden, dat geen werkelijke ootwik- 

keling en beschaving (culture) brengt. 

Ia een tijd van rijkiom en voor- 

spoed ziju deze uitgaveo gedaan met 

opgewektheid en met hoop op de toe- 

komst, maar de magere jaren zulleo 

eenmaal komen”. 

Maurois' eigen visie op deze Ame- 

rikaansche onderwijsaangelegenheden 

komt in bet kort hierop veer, dat hij 

het in hoofdzaak met zijn zegsman 

cens is. 

aa 

Frankrijk. 
VLIEGTUIGPRODUCTIE SNEL 

GESTEGEN. 

Luchtmacht haalt achterstand in 

onder deskundige leiding. 
  

Twee oorlogstoestellen per uur. 

De capaciteit der Fransche vlieg- 

tuigproductie is binnen een jaar tijds 

gestegen van 70 tot mezr dan 1500 

oorlogstoestellen per maand. Op bet 

oogenblik verlaten gemiddeld twee 

Vliegtuigen per vw de Frasscbe fa- 

brieken. 

Wanneer op 14 Juli de republiek 

haar nationalen feestdag viert met bij- 

zorderen luister wegens bet jubileum- 

jaar, zullen 1500 gloednieuwe oorlogs- 

toeste'len boven Parijs vliegen. Bom- 

bardements of jachttoestellen, alles za! 

van het laatste type zijn eo ieder die 

er verstand van beeft zal kunnen zien, 

dat de Fraosche luchtmacbt wat haar 

materiaal betreft eeo vergelijking met 

elke andere Europeesche lucbtmacbt 

kan doorstaan. 

Twee dagen later zullen deze toe- 

stellen deelhemen aan den Britsch- 

Franschen lucbtvaartdag op Le Tour- 

guet. De enorme vooruityang der 

Fransche vliegtuigindustrie is io hoofd- 

zaak te danken aan bet werk van 

enkele mannen: in de eerste plaats 

aan den jeugdigen mivister van lucht 

vaart Guy la Chambre, die eeo zeer 

kuodigen staf van medewerkers om 

zich heen heeft verzameld. De Parij- 

sche correspondent van de ,Daily 

Mail" beschrijft dezen staf : Leider der 

techniscbe productie is Albert Caguot, 

cen man van zestig, een geboreo be- 

drijfsleider. . 

Klein van stuk, gebruind, een kort- 

gekuipt grijs snorretje. Hij heeft . zija 

levenlang niet anders gedaan dan 

Vliegtuigen construeerenj bij heeft 

gestudeerd aan de Ecole Polytechoigue 

Gevraagd : 
Eeo Iste mandoer-propagandist voor 

de Thee-Kiosk der N.I.T.P. te Kediri. 

Gewend zelfst. te werken. Eenige ken- 

Dis van adm. en kasbeh. vereischt. 

Salaris o.o,tk. Soll. uitsl. scbriftelijk, 

onder opgave van genoten schoolopl. en 

overlegging cople getuigscbr, a.d. 

controleur der N.I.T.P. te Kertosono 
(Poste - Restante) 

    

Te Huur 
In de Bandarlorstraat No. 9 met 

inogang 1 Augustus a.s. (naast het 

Landrentekantoor) 

Een groot huis. Huur $ 30.— 

's maands. 

Hoofdgebouw: Groote voor - en 

achtergalerij met 4 slaapkamers. 

Bijgebouwen: Zeer ruime garage. 

Diie kamers, keukeo, badkamer en 

W.C. 

Grooten tuin v60r en achter, met 

vrucbtboomer. Alles bandjirvrij. 

Te bevrageo bij de 

Ked. Snelpersdrukkeri). 

——— 
aa 

te Parijs en had tegen het einde van 

den wereldoorlog volkomen zeggen- 

scbap over de vliegtuigproductie. Hij 

voorzag oiet allen Frankrijk var alle 

Vliegtuigen die bet land noodig had, 

maar kon bovenrdien 10.000 toestellen 

en 250000 motoren leveren aan de 

bondgesooten. 

Aan bet hoofd van de luchtmacht 

staat generaal Vuillemis, bij is 56 en 

zeer popu'air bij het wapen. Hij heeft 

een ongeevenaarden 

als vlieger: na den wereldoorlog heeft 

bij gediend in Marokko 

opstand der Riffijnen. 
De vierde man is generaal 

Bouscat, de rechterhand van Guy la 
Chambre aaa het departement van 

luchtvaart. Bouscat heeft ia den oorlog 

en later steeds onder Vuillemin ge- 

diend. Hij is thans benoemd tot bevel- 

hebber over 'de Fransche luchtv'oot 

aan de Middellandsche Zee. 
Het personeel wordt met toene- 

mende spoed opgeleid. Naar schatting 

van den medewerker van de ,,Daily 

Mail" zou io geval van oorlog binnen 

tien dagen een aantal vliegers beschik- 

baar zijn voldoende voor het beman- 

nen van 5000 toestellen. 
Ind. Crt. 

staat van dienst 

tijdens den 

Rene 

maan 

Knee 

Net ontvangen 
Versche 

Hollandsche 

Maafjes- 
haring. 

Beleefd aanbevelend, 

TOKO 

sMADIOEN” 
KEDIRI Telf. No. 62. 
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Houtsnijwerk. 
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 aanhevelend, 

TOKO 

»SOEN” 
Aloon - Aloonstraat Telf. 63 

KEDIRI. 

EEREDIENST 

PROTESTANTSCHE KERK 

Predikbeurten over de maand 
Juli '39 

Ds. Schaefer, 

”39 Blitar 9 u. vm. 

T.Agoeng 5 u. ».m. 

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

2. 

Tu. ».m. 

  

Maleische Kerkdienst. 

H. B. Matulessy. 

23 » '39 Trenggalek 8.30 u. v.m, 

T. Agoeug 4.— u. o.m, 

26 », 39 Kediri I.— 0. ».m. 

voor Zending, 

30 ,  '39 Kediri 9.— u. v.m, 

23 Juli 1939 Djombang 7.30 uur v.m 

J. W. Rumbajao. 

  

OOST - JAVAANSCHE KERK 

lederen Zondag 

dienst 9 u. v. m. 

Te Kediri 
Blitar, Toeloengagoeng, 

(Baloewertistraat) 

Ngandjoek, Paree. 

  

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Zondag 

1 le H. Mis 6 

2e H. Mis 

Lof 
le H. 

2e H. 
Lof 6 uur o. m. 

Bijeenkomst Kath. Schoolkind. 5 u.n.m. 

Orderricht Kath. Javanen 6.30 u.o.m 

  

uur 
7.30 

5.30 

Mis 6 

Mis 7.30 

uur 

uur 
uur 
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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 : 

Teko Wed. 

Tan Bing Wie 
Klentengstraat No. 90, 

KEDIRI, Tel. No. 149. 

  

  

  
  
  

LEESBIBLIOT HEEK 
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De abonnementsgelden bedragen : 
f1l,— per maand voor 6€m boek 

£ 1.75 per maand voor twee borken tegelijk 
f 250 per maand voor drie borkea tegelijk 

met dien verstande, dat UI z00 dikwijls moogt ruilen als U wilt 

Indien U duseen abonnement voor &€n boek 

heefr, waarvoor U &€n gulden betaalt en U 

ruilt bet boek iederen dag, dan betaalt U 

voor 30 boeken toch niet meer dan &€n 

gulden. 
De bibliotheek - catalogus verschijot binnen- 

kort. 
Wordt #  -an 

DJABA   
  

LEESCEZELSCHAP - 

Ked. Snelpers Drukkerij. 
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RESIDENTIE-APOTHEEK KEDIRI 

vih APOTHEEK LUMKEMAN Tel. 52. 
  

      

:- Brengt ook Uw BRILLENRECEPT naar de -: 

RESIDENTIE APOTHEEK 

leiding en is voorzien van de modernste monturen. 

Zeiss- 

| De optische 

| 
| 

afdeeling staat onde 

en Crookes 

r vakkundige     
  

TENG HONG TJIANG NY NG LIIANU 

VENDUHOUDER —  COMMISSIONNAIR 

MEUBELMAKER 

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

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

van den Weled. Heer: 
M. Soerana al. Tjitrasantjaka, 

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

Tirtostraat, Kediri. 
  

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

van den Wesed. Heer: 

HJ.W. Wormer, 

Schoolboofd der le Gouvts. H. IS 

Madjenang 8, Kediri 

    

OLYMPIA 
Schrijfmachines blijven toch al- 

tijid 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 

  

    

   

 



      

Telegrammen overg- vit de Ind. Courant. 

ENGELAND ZAL NIET TOEGE- 

VEN TEGENOVER JAPAN. 

    

Stakingsbeweging bij Britsche firma's in 

Noord-China breidt zich uit.- Britsche 

bevolking heeft Kaifeng ontruimd en 

zal wellicht ook Tientsin verlaten. 

  

JAPANNERS DOOR CHINEEZEN 

TERUGGEDREVEN. 
  

Actie der Koreanen. 

Chungking, 18 Juli (United Press). 

Kim Yak San, de secretaris van de 

Koreaansche nationale revolutionnaire 

partij, verklaarde is een interview, dat 

de Koraansche revolutionnair”n, profi- 

teerend van het Chineesch-Japansche 

conflict, zoowel ia als buiten hua ge- 

boorteland een onafbankelijkheidsoor- 

log voeren tegen Japan. 

Kim Yak San verklaarde, dat de 

Koreaansche revolutionnairen, ondanks 

de uiterlijke mislukking van hun bijaa 

3orjarigen en politieke 

activiteit in Korea zelf, nog steeds vol 

moed in China, Mandsjoerije en Sov- 

jet-Rusiand strijden met het doel de 

Japansche kracht te ondermijoen. 

Kim verzekerde, dat Koreasen in 

vier oorlogs16nes scbouder aan schou- 

der met de Chineesche troepen strij- 

den. Bijna vier divisies Koreanen ma- 

ken deel uit van het roode leger in 

bet Verre Oosten, Koreanen werken 

samen met de Mandsjoerijsche gueril- 

la's en zij houden zich ook bezig met 

politieke activiteit in hun vaderland, 

Kim Yak San verklaarde, dat een 

groep Koreanen te Kweilin zich bezig 

houdt met politieken arbeid Onder de 

Japansche gevangenen en tot dusverre 

vier buoner hebben bewogen toe te 

treden tot het Koreaansche vrjwilli- 

guerillastrijd 

gerskorps. 

Kim wees er op, dat Japan vastbe- 

sloten is Korea voor zich te behouden 

in verband met de ecoromische betee- 

kenis van het land. Hij verklaarde, dat 

Korea jaarlijks 2'/2 million pikols rijst 

voortbrengt die door bijua 310.000 

Koreanen op cen gebied van 4.500.600 

,acres" worden ver- 
Koreaansche 

bouwd. 

Voorts produceert Japan in 4.836 

fabrieken in Korea jaarlijks voor een 

bedrag van 92.900.000 yen aau goe- 

Jeren, terwijl de opbrengst der vis- 

scherij 46.263.992 yen bedraagt en die 

der miinen 33.746.959 yen per jaar, 

Kim, verklaarde, dat Korea de basis 

vormt van eike Japansche agressie OP 

het Ariatische vasteland, hetgeen ,aan- 

toont waarom Japan de heerschappi'j 

over Korea moet behouden.” Hij voeg- 

de hieraan toe, dat de Japanners de 

    

   
Koreanen trachten te bewegen naar 

Japan te gaan om daar te werken en 

de Koreanen trachten te dwingen Ja- 

  

pz scholen te volgen en Japanscb 

te leeren. De vakvereenigingen verzet- 

hier echter op kracbtige wijze 

    

Leger van 2'/, millioen. 

Churgking, 18 Juli (Reuter). De 

Chineesche vice-minister van Oorlog, 

generaal Chen Cherg, verklaarde he- 

den: Het Chineesche leger, dat bij 

het uitbreken van den oorlog iets meer 

telde, is sedert 

Jisn tijd uitgebreid tot 2/3 millioen 
dan | millioeo man 

frontstrijders. China beeft niet allen 

geen mocilijkheden gebad bij bet aan- 

vullen der leemten, die door de ver- 

n waren oststaan, doch het is er 

  

in feite in gesiaagd, onder bet vuur 
   

van d jand een nog grooter leger 

  

op te bouwen. 

Behalve de 100 reserve-regimenten, 

dis over verscbillende kampen ver- 

deeid zijo, zija er ten mioste 15 mil-     

  

lioen voor den militairen dieost ge- 

schikte mannen van militairen leeftijd, 

die reeds eenige militaire opleiding heb- 

ben genotenen die zonder voorafgaar- 

de waarschuwing kunnea worden op- 

geroepen, om na een betrekkelijk kor- 

ten oefentijd naar bet front te kunnen 

marcheereo, 

Van 1935 tot 1939 hebben meer 

dan 8 millioen voor den militairen 

dienst geschikte mannen een militaire 

opleiding ootvangen. Io totaal werden 

ongeveer 6 millioen bij de plaatselijke 

militie ingedeeld, terwijl voor het loo- 

pende jaar het voornemen bestaat, in 

verschillende deelen van het vrij Chi- 

na nog 4'/, millioen anderen te drilleo. 

Britten hebben Kaifeng verlaten. 

Kaifeng, 18 Juli (Transocean). Na- 

dat alle Brittes na de anti-Britsche 

demonstraties uit Kaifeng waren ver- 

trokkeo, bield het anti-Britsche comite 

in deze stad heden een vergadering, 

tijdens welke de situatie besproken werd, 

De leden van het comitk namen cen 

motie aan, waarin werd besloten, alle 

Britsche uitbangbordeo en plakkaten 

te Kaifeng te verwijderen en de ande- 

re gewesten uit te noodigen geen Cer- 

tificaten meer te verstrekken aan Brit- 

ten, die het gewest Honan wenschen 

te bezoekeo. 

Telegtammen werden gezooden aan 

de regeeringen te Nanking en Peiping 

en aan den Japaoscheo premier, waar- 

in de resultateo van de anti-Britsche 

campagne in Honan worden beschre- 

ven, 

Daling van Chineeschen dollar. 

Shanghai, 18 Juli (Transocean). De 

Chineesche dollar daalde heden we- 

derom met 20”/5. Na de laatste scberpe 

daling in het begin van Juni was de 

Chineesche dollar ongeveer 6'/, pence 

waard, terwijl de noteering beden 5 

pence tot 51/, pence is. 

In baokkringen te Shangbai wordt 

als reden voor deze nieuwe daling 

opgegeven de stopzetting van den 

aankoop van buitenlandsche deviezen 

door het Anglo-Chineesche stabilisatie- 

fonds 
Verklaard wordt, dat de reden voor 

de stopzetting van deze aankoopen 

bet bericht is, dat meer dan 50 mil- 

lioen Chineesche dollars aan baokpa- 

Wwaarvan voor meer dan 30 mil- 
nTientsin- 

pier, 
lioen dollars den opdruk 

Peiping-Tsingtao" dragen, naar Shang- 

bai zullen worden gezooden om te 

worden ingewisseld tegen buitenland- 

sche deviezen. 

Een ,primeur“ van Genevitve. 

Parijs, 18 Juli (Havas). Madame 

Genevitve Tabouis meldt in ,!'Ocuvre", 

dat men in Wihelmstrasse rieuwe 

rapporten beeft ortvangen van den 

Duitschen ambassadeur te Tokio en 

van admiraal F6rster. 

Volgens deze rapporten zou de Ja- 

pansche regeering hebben besloten, de 

voorbereidingen voor de Britscb - Ja- 

pansche onderhandelingen nog meer 

dan veertien dagen te rekken en ter 

beschikkinog van de anti - Britsche 

propaganda al bet geld te stelleo, dat 

deze noodig heeft, d.w.z. geld, dat ir 

feite zou worden aangevraagd door den 

chef van den geheimen dienst der Ja- 

pansche marine-leiding. 

De rapporten melden voorts, dat de 

vertegenwoordigers van de Japansche 

legerieiding zouden hebben beloofd, 

  

Jtaen Mikado eka rapport' en een stra- 
tegisch plan voor te leggen inzake 

€en Japanscbe' actie' tegen “deBritsche 

en Fraosche gebieden in het Verre 

Oosten, welke actie zou worden voot- 

bereid door een algemeene blokkade, 

die op 15 Augustus a.s. 

ingezet. 

Het verluidt, dat de Mikado zich 

zou hebben aangesloten bij de opvat- 

tingen en verlangens van de Japansche 

legerleiding. 

z0u worden 

Stakingsbeweging bij Britsche 

firma'. 4 

Londen, 18 Juli (Travsocean). Io 

Britsche politieke kringen ziet men 

de toepemende stakingsbeweging in 

Noord-China, waaraan wordt deelge- 

nomen door tienduizenden employ€'s 

en arbeiders van Britsche firma's 

ernsti3 io. 

De Londensche pers besteedt groote 

aandacht aan het bericht, dat behalve 

de Britsche kruiser ,, Cornwall", die te 

'Tsingtao is gearriveerd ter bescher- 

micg van de Brtische belangen aldaar, 

ook de Britsche bulpkruiser ,, Falmouth“ 

derwaarts is gezonden. Zelfs de Chi- 

neesche employ€'s van het Britsche 

coosulaat te Tsingtao zijo io staking 

gegaan. 

Zullen Britten Tientsin 

ontruimen ? 

Londen, 18 Juli (Transoceap). De 

»Daily Telegraph" ziospeelt heden op 

de mogelijkheid, dat Engeland de con- 

cessie te Tientsin zal ontruimen. 

Het blad 'verzekert, dat een plan 

vao dezen aard door de Eo- 

gelsche regeering wordt bestudeerd en 

verklaart, dat de besprekingen van 

het kabinet deze richtivg hebben 

aangeoomen in verband met het 

vraagstuk betreffende het verleenen 

van meer doeltreffenden 

Cbiang Kai-Shek. 

thans 

steun aan 

Engeland ,onbuigzaam." 

Toki, 19 Juli (Aseta Reuter), Na 

afloop van de besprekingen van he- 

denmiddag verklaart eea uitgegeven 

Communigu€ van bet Gaimusho, dat de 

algemeene achtergrond van da situatie 

te Tientsio wederom werd besproken 

en dat.de besprekingen geschort wer- 

den om ,tijd te geven voor een ver- 

dere overweging”. 

Na de besprekingen van hedenmor- 

geo verklaarde- Domei: 

»Van gezaghebbende zijde werd ver- 

nomen, dat Craigie minister Arita op 

duidelijke wijze in kenois stelde van de 

onbuigzame houding is Eogelaod, doch 

dat ia verband met het duidelijk ver- 

langen Craigie naar verzoening, geen 

raden tot pessimisme bestaat". 

Na de tweede conferentie verklaar- 

de Domei: 

»Van gezaghebbende zijde werd ver- 

nomen, dat geeo wijziging io de at- 

mosfeer is gekomen. Craigie handbaaf- 

de zija verzoeningsgeziode houding, 

doch handhaafde ook op krachtige wij- 

ze de eischen van Enge'and” 

Japanners verdreven. 

Hongkong, 19 Juli (Aoeta C.N.A). 

De Japanvers, die in den ochtend van 

17 dezer uit Chaochow waren verdre- 

veo, groeven zich in heuvels in bij de 

zuidelijke buiteowijken, waar de ge- 

vechten gisteren om 12 u. voortduur- 

den, waarbij de Chineezen in een hand- 

gemeen raakten met dezich terugtrek- 

kende Japanners, 

Iotusschen bood eeo afdeeling Ja- 

panners, die zich verschanst had in bet 

Viogchow-hotel, een der beste gebou- 

wen van Chaochow, »og tegenstand. 

Gemeend wordt, dat de Japanaers 

in het Yingchow- hotel de voorkeur 

gaven aan den dood boven overgave 

aande n vijaod. 

De besprekingen te Tokio. 

Tokio, 19 Juli Aneta Rtr.). Heden- 

ochtend werden de besprekingeo tus- 

schen Craigie en minister Arita bervat, 

waarbij algemeene vraagstukken wer- 

den behandeld, die den acbtergrond 

vormen van de situatie te Tientsio. 

Om 12.00 uur werden de bespre- 

kingen afgebrokeo, terwijl zij om 16.50 

werden hervat. 

Om 18.10 werden de besprekingen 

geschorst tot 21 dezer.     
  

f DE STRIJD AAN DE MON-' 
GOOLSCHE GRENS. 

Besprekingen in het ,inner 

cabinet.“ 

Tokio, 18 Juli (Transoceao). De si- 

tuatie aan de Manchukuosch-Mongool- 

sche grens vormde het onderwerp der 

beprekingen tijdens een conferentie 

van de vijf leden vas het ,,inner ca- 

binet", welke op verzoek vao den 

minister van Oorlog plaatshad. 

Volgens welingelichte kringen ves- 

tigde de mioister van Oorlog de aan- 

dacht op de beteekenis van de Soviet- 

Russische bomaanvallen op het spoor- 

wegknooppunt Fularki aan de inter- 

nationale spoorlija tusschen Harbio en 

Mancbuli en op het ,mogelijke ver- 

band, dat tusscheo deze aanvallen en 

de situatie Europa bestaat.“ 

De maatregelen der Sovjet-regeering 

tegen de Japaosche ondervemingen in 

Noord - Saghallien worden eveneens 

besproken. 

Het verluidt, dat de Japansche am- 

bassadeur te Moskou, Togo, ia ver- 

band met deze maatregelen een protest 

bij de Sovjet-regeering heeft ingediend, 

dat echter verworpen werd. 

Verwacht wordt, dat het resultaat 

van de conferentie zal ziju een stren- 

gere toepassing der defensiemaatrege- 

len aan de Manchukuosche grens. 

Goot-Brittannit. 

EEN MILITAIRE VLUCHT 

NAAR POLEN. 

Via Egypte, Turkije en 

Roemenit ? 

Londen, 18 Jnli (Havas). Het mi- 

nisterie van Luchtvaart houdt zich 

thans bezig met de bestudeering van 

de plaonen voor een massa-vlucht van 

Britsche vliegtuigen over Poleo, waar- 

aan verschillende moeilijkheden verbon- 

den Zija in verband met bet feit, dat 

de vliegtuigen natuurlijk niet 

Duitschland, Zweden of Denemarken 

mogen vliegeo, 

In welingelichte kringen verklaart 

men, dan waarschijolijk een vlucht zal 

worden georganiseerd van Engeland 

naar Egypte en vervoigeos via Turkije 

en Roemeniz vaar Poleo, waarbij in 

elk dezer landen een landing zal wor- 

den gemaakt om de Britsche vliegers 

in staat te stellen, in contact te komea 

met de plaatselijke militaire vliegers. 

over 

Tweede vlucht naar Frank:ijk. 

Marseille, 19 Juli (Aneta Reurer). 

Zeventig Britsche bombardeervliegtui- 

gen, die om 13 u. 30 over Lyon vlo- 

gen, vlogen over Marseille, waarna zij 

naar Engeland terugkeerden. 

100 Bommenwerpers naar 

Zuid - Frankrijk. 

Londen, 19 Juli (Aneta Reuter). En 

uitgegeven communigut van bet minis- 

terie van Luchtvaart verklaart: 

»Ongeveer 100 vliegtuigen van de 

R.A.F. namen beden deel aan de 

oefenvluchten boven Fravsch gebied. 

Vele eskadrilles Blenbeim-bommen- 

werpers, die om 7 u. van hun bases 

vertrokken, voltooiden deo tocbt, die 

        
Parijs, Orlenos, en Cbarares: owvatte: 

Zij keerden na 3 uur naar bun bases ? 

terug. 

Een aantal eskadrilles Wellington: 

en Whitley-bommenwerpers was om 

13 u. nog onderweg : zij zullen in den 

loop van den middag terugkeereo. 

De ondersecretaris van de Lueht- 

vaart, kapitein Harold Balfour, maakte 

in een Wellington-bommenwerpers 

lid van de bemanning de vlucht mee". 

Toen sommige machines met ecen 

enorme snelheid over Parijs volgen, 

bevonden zij rich op groote hoogte. 

Twee eskadrilles vlogen naar Ava- 

lon, op 190 km. ten Zulden van Pa- 

rijs gelegen. 

Op een groot deel van de route 

waren de weersomstandigheden ou- 

guustig. 

   

Voldoende aantal bereikt? 

Londen, 18 Juli (Havas). De 

»Daily Herald” meldt, dan Engeland 

met ingang van Augustus a.s. militaire 

Vliegtuigen zal gaan leveren aan Polen 

en ,andere bevriende mogendheden". 

Het blad voegt hieraan toe, dat de 

Vliegtuigproductie in Engeland thans 

zulk een peil heefc bereikt, dat vele 

fabrieken haar productie moesten 

iokrimpeo. 

  

Dat ellendig klamme 

gevoel 
selfa na het manditn! 

Gij zult er geen last meer van heb- 

ben, als gij er een gewoonte van 

maakt om U na het bad te poede- 

ren met Purolpoeder. Immers dit 

poeder voorkomt door zijn opdro- 

gende werking niet alleen over- 

matig transpireeren, schrijnen en 
stukgaan der huid, doch'de genees- 

krachtige bestanddeelen erin maken 

tevens de huid soepel engaaf, heelen 

ruwheid, roode vlekken enz. En die 

frissche, gezonde huid hergeeft U 

. | Uw enargie, Sitheid en opsewekt- 
heid. 

: 

..Mandien zonder aanwending van 

Purolpoeder nadien is geen mandiin!" 

Zorg er derhalve voor steeds een 

bus Purolpoeder in Uw mandikamer 

bij de hand te hebben en wees 

niet zuinig met het gebruik. 

   
     

  

Om de huid 
gezond, koel en 
droog te houden.       

  

Door eigen import zijn wij in staat de beroemde 

Carbonpapier in diverse soorten, 
Schrijfmachinelinten in alle brgedten, 

Schrijf-, vulpen- en stempelinkten. 

Polywog pasta in vasten en vloeibaren toestand, ver sch 

en tegen scherp corcurreerende, dus 
beneden Soerabaiaprijzen, . 

. te leveren. 

N. V. KEDIRISCHE SNELPERSDRUKKERIJ 
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