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STADSNIEUWS 

Bride-Drive, 
De gisterenavond gehouden bridge- 

drive had een zeer geanimeerd ver- 

loop. 
Gespeeld werd aan T tafels, 
De prijzen werden gewonnen door: 

|. Swager — Mastbergeo. 

2. Werdmuller — Weodekamp, 
3. Mevr. Alferink — Briokhorst. 

Sweepstake. 
1. Tiedeman — Jansen, 
2. Kouyt — v.d. Meulen. 
3. Mevr. Kauyt — Brand. 

  

    

  

Viering Blijde gebeurtenis. 
We vernemen, dat de viering van 

de.te verwachten geboorte van een 

Prins of Prioses' als volgt wordt be- 

paald. Waoneer bet bericht van die 

heugelijke “gebeurtevis hier te lande 
bekend wordt v6dr 10 uur s'avonds 

" Java-tijd de volgende dageen rationa- 

le feestdag zal zijo, terwijl op de daar- 
op volgende dag, descholen eveneens 

gesloten zullen zijo. 
Wanneer echter de bekendmaking 

plaats vindt tusschen 10 en 12 uur 
s'avonds zal de volgende dag een'vrije 

dag zija en de daarop volgende dag 

cem nationale feestdag:wordeo. 

Heeft de officieele bekendmaking 

plaats op Vrijdagavond na 10 uur of 

Zaterdag-onverschillig op welk uur — 
daa wordt dg nationale feestdag ver- 

schoven-naar Maandag: de Dinsdag 

is dan weer een gewone schooldag. 

Als tijdstip "van officieele bekend- 

making. zal. gelden het, oogenblik, 
waarop het bericht van de geboorte 

voor de eerste maal door de “NIROM 
wordt omgeroepen. 

“Indien bet bericbt omtrent de blijde 

gebeurteais gedurende de schooltijd 

wordt ontvangen, worden onmiddelliik 

gestaakt. De leerlingen gaan evenwel 

niet dadelijks naar huis, doch blijven 

nog cenigen' tijd ep school om de ge- 

boorte op.gepaste wijzete herdenken, 

De wijze waarop dit geschiedt wordt 

aan bet inzicht der betrokken school- 

leider overgelateo. 

Besmettelijke ziekten. 
Het rapport van Besmettelijke ziekten 

va:van de 'Res, Arte- alhier luidt 
Typhus abdominalis: Ngandjoek 7, 

Paratyphus A. Ngandjoek 2, Kertoso- 

no 1. Bace: dyeenterie': Blitar 1. Kin- 

derverlamming: Blitar 1. 

Mutaties. 
Overgeplaatst naar Djocja de heer: 

Moehadi al. Hadipranoto, : onderwijzer 

byj de Iste H.LS. alhier. 

Onderwijs. 

In de plaats van mej. Laurens'is benoemd 

tot onderwijzeres aan de Eerste Buro- 

peesche Lagere school mej. Bausch 

vit Salatiga. 

De Brantas-brug. 
De brug-over de-Brantas, die er zeer 

verwaarloosd: uitziet, zal binoenkort 

door den Technischen dienst van de 

gemeente onder handen worden geno- 

men. Het wegdek zal geheel opnieuw 

geasphalteerdh worden en het trottoir, 

zal van.nieuwe plaaken worden voor- 

zien. Voorts wordt de brug weer in de 

verf-gezet.   

Gem. Gebouwen. 
Zoodra de weersomstandigheden het 

toelaten, wordt de' gemeentelijke zie- 

keniorichting Gambiran opoieuw ge- 
verfd, Dat dit werk' 'geen kleinigheid 

is, blijkt wel: hieruit, dat de kosteo 

ongeveer f2000 zullen bedragen. De 

werkzaambeden in het abattoir, waar 

de vleeschverkoop en bewaarplaats 

betegeld en verder opgekoapt is, zija 

gereed. 

Nieuwe School. 

We.vernemen, dat de Fraters van 

Malang hier per 1 Aug. a.s. een nieuwe 

school op willen richteo, gelegen aan 

de Ringinsirahstr. 6 

De school zal-slechts 3 klassen heb- 

ben en enkel jongens zullen. daar wor- 

den.aangenomen. 

Fa. Kolff. 

Naar wij vernemen, zal de Fa. Kolff 

op 1 October a.s. hier ter stede een 

filiaal openeo. Zij zal zich dan uitslui- 

tend specialiseeren in kantoorbehoeften 

ea -machines en met den verkoop van 

boeken. 

Waar Kediri zco'n-zaak nog niet in 

haar veste herbergt, zal zij voor de 

kota zeer zeker een aanwinst zija. 

Wij roepeo haar dan ook gaarne een 

welkom toe. 

Het door haar te betrekken pand zal 

zijo, het hoekhuis van de reeks vieuwe 

panden van den Hr. Liem Hwat' Po, 

naast toko ,,De Zuiger” en schuins 

tegenover de N. V, Kediriscbe Snel- 

persdrukkerij. 

Manook's :Carnaval. 

11 dagen heeft de heer Manook zija 

tenten op de aloon-aloon alhier opge- 

slageo, waarbij hij een behoorlijk be- 

drag heeft binnengekregen. We verne- 

men, dat de totale opbrengst circa 

f 37001— bedroegen hij een f 600.— 

aan belasting heeft moeten betalen. 

C. P. M.A. 2 uitgesteld. 

Reeds eerder is gemeld, dat de pasar 

malem van de C.P.M. A.vaa 31 Aug. 

tot 16 Sept. gehouden zal worden. Doch 

in verband met de korte periode die er 

dan zal bestaan tusschen Mavook's car- 

naval en C.P.M.A., wat de -laatste 

zeker niet ten goede zal komen, heeft 

het bestuur de noodige stappen geno- 

men, n.l, een verzoek ingediend, om 

de pasar malem-voor de tweede keer 

uit te Stellen. Ook Bet feit, dat momen- 

teel op verscheidene: piaatsen pasar 

malems worden gehouden, beeft de 

doorslag gegeven, daar te vreezen is, 

dat men geen goede attracties zal kun- 

nen krijgen. 
Thans is: vastgesteld, dat de pa- 

sar malem van C.P. M. A. van 22 Sept. 

tot 8 October gehouden za! worden. 

Ledenvergadering H.C.T.N.H. 

Op 23 Juli j. !. heeft de H.C.T:N.H. 
afd. Kediri in het Volta-theatergebouw 
cen ledenvergadering “gehouden. Aan- 

wezig waren ongeveer 50 leden. 

De hoofdschotel van bespreking was 

de verkiezing van een nieuwe voorzit- 

ter en penningmeester. Als eerste-werd, 

gekozen de heer: Liem Sik Biauw en 

als tweede de heer: Kwa Sing: Bie. 

Na de vergadering werden gratis woor- 

14 stellingen-gegeven. 

RICHE THEBATER. 
'Offreert voor Donderdag 27 

t/m Zaterdag 29 Juli 39 
De meer dan schitterende filmschlager 

RETOUR A L'AUBE 

(De Fatale Nacht) 
met de geliefde actrice Danielle Dar- 

rieux. 

»De Fatale Nacht”... de film behan- 

deldt 24 uur uit het leven van een 
jonge vrouw, 24 uur in Boedapest, 

waar zij een roes van avonturen be- 

leeft doch de thuiskomst bij het gloren 

van een nieuwen dag brengt haar 

slechts een wreede ontgoocbeling. 

24 Uur io Boedapest! Een jonge 

vrouw maakt voor het eerst kennis 

met het Boedapester Nachtleven. Mu- 

ziek, dancings, bars en tenslote een 

speelzaal | 

Er wordt gedronken en nog eens 

gedronken. Midden tusschen het schuim 

der grootstad verzeild geraakt, waant 

zij zich in het paradijs Zie de vreese- 

ljjke ontgoocbeling, waaraao de film 

haar titel heeft ontleend. 
Het zuiver  natuurlijke spel 

Danielle Darrieux en het echt naar den 

mensch geteekende verhaal, geeft aan 

deze schitterende “Fransche film wel 
een heel speciale bekoring. 

MAXIM THEATER, 

Offreert voor Vrijdag 28 

t/m Zondag 30 Juli '39 

Universal Grootsche en Machtige 

Avonturenfilm 

RED BARRY” 
2e. gedeelte (tevens slot) 

Buster Crabbe de athletische film- 
held die ook de hoofd- en titelrol 

veryulde in ,Flash Gordon“ en ,,Flash 
Gordon's Trip To Mars“, zal hier 

wederom Uw bewondering wekken 

as ,Red Barry”... hoofdfiguur vas 

deze zeldzaam actievolle detectivefilm... 

en wel door de ijzingwekkende geva- 

ren die hij trotseert en de verbijste- 

rende staaltjes van heldenmoed die bij 

U- toonen zal... 

VOLTA - THEATER. 
Offreert vcor Donderdag, Vrijdag 

en Zaterdag, 27-28-29 Juli 1939 
Walter Wanger's nicuwste en grootste 

productie sinds ,Algiers“: 

STAGECOAC H" 

(De Diligence) 
met in de titelrol Claire Trevor, Joho 
Wayne, Andy Devine, en een uitge- 
lezen cast van eersterangs acteurs en 
actrices. 

2 vrouwen en 7 mannen van ver- 
schillende rang en stand, reizen per 

postkoets van de Tonto naar Lords- 
burg, Nieuw Mexico. leder van hen 

heeft persoonlijke redeoea om er te 

komen. 
Alles bij elkaar een film, die het 

publiek tot het cind in spanning zal 

houden, wegens de vele onverwachte 

voorvallen en de groote verscheiden- 

heid vao karakters. 

Wi raden een ieder aan dit groote 
filmwerk. onder geen voorwaarde te 

missen, want U zult er groote spijt 

van hebben,! 

Politie nieuws 

:Bericht ontvangen, dat M., won. te 

Kampoengdalem tijdens het afbreken 

van Manook's Carnaval Show, van 

het ketoprak-gebouw (tooneel) is ge- 

van 

  naamd K., won. te Boeloesan terecht 
vallen en op een werkende koelie ge-:|   

kwam. Bedoelde personen werden naar 
het hospitaal ,Gambiran” ter genees- 

kundige behandeling overgebracbt. 

Door de po!. werd aangehouden de 

persoon van P., die volgens verklaring 
van den Djagabaja (dessapolitie) van 

de-dessa Modjoroto in genoemde des- 

sa werd aangetroffen en vermoedelijk 

lijdende is 'aan verstandsverbijstering. 

Daar dit niet het geval bleek te zijn 

is de man overgebracht paar Armen- 

zorg »Kemoening”, omreden hij geen 

vaste woonen verblijfplaats heeft. 

Door de pol. werd aangehouden de 

persoon van B. bin M., won. te Se- 

tonogedong terzake verduistering: aan 

Contantes ad f. 160,— t.n.v. de 
firma T. 

S, doet aangifte terzake verduiste- 

ring van 2 gouden damespolshorloges 

en een rijwiel f.g.w.v. f 84,— tgvi 

de fa, E. gepleegd door T.B.H., won. 

te Pesantren. 

Door de pol. werd aangehouden de 
persoon van K., won. te Semen ter- 

zake poging tot diefstal biji 'W.P.G., 
won, te Lirbojo. 

Door de pol. werd aangehouden de 

persoon van K. al. S., zonder vaste 
woonen verblijfplaats terzake op- 
lichting van diverse personen ter 
gezamenlijk bedrag ad f 15,70 middels 

bedelen en daarbij gebruik makenden   

van ee inteekenlijst die valschelijk 
door hem was geteekend. 

S.T.G.. won. te 
aangifte terzake diefstal 

Ringinsirah doet 

van een sa- 

rong t.w.v, f 0,25, vermoedelijk ge- 

pleegd door zija bediende S., afkomstig 

van Goerah. 

T.A.G, won. te Pakelan doet 

aangifte terzake diefstal van een Chia. 

pijp t.w.v. £ 0,25. 

  

Mutaties Jav. Bank. 

De beer J.G.J. Wagener, 
thans, Plaatsvervangend Agent te Solo, 

werd met ingang van 1 Aug. 1939 tot 

Kasgetmployeerde bij het Agentschap 

te Soerabaja benoemd. 

Iv voorraad — 
kinderboeken 

en 

Modebladen 

NN. Ked. Snelpersdrukkerij 
Aloon-Aloonstraat Tel. No. 83. 

  

  

Iweedehandsche Ratio $ 
in goede conditie! 

Zeer lage prijzen! 

sL YRA" 
Radio Golberg 
Kediri-Tel. 70 

  

  

Philip-Erres G.E.C. Radio toestellen 

Westinghouse Koelkasten 

Kodak Smal Film Toestellen 

  

  

PHILIPS en ERRES RADIO WERKPLAATS 

REPARATIES VLUG en GOEDKOOP. 

VENDU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS. 

J.G. W. DEKKERS Teleftoon 250. 
  am 

Zaterdag 5 Augustus 1939. Vendutie ten huize van den WelEd. 

Heer. M.A. Tetelepta, Onderwijzer H.C,S.— Bandarlor — Kediri van 

meubilair coz. 

  ee G1, —.—iJnninn     
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RICHE THEATER 

  

Voortzetticg van GONG 
schitterende filmschlager 

   

Nog Heden en Morgen 

met niemand minder dan de geliefde actrice DANIELLE DARRIEUX, 

Wederom een daverend succes van 
Danielle Darrieux 

Ontegenzeygelijk een mooie film, 
de bekende novel 

opgang maakte. 

geheel gebaseerd op 

.sRetour aL Aube” 
(De fatale 

Nacht) 

de Fxansche filmiodustrie, welke op alle “groote plaatsen enorme 

heeft in deze film zichzelf overtroffen en dat wil wat zeggeo. 
welke zich geheel in Boedapest afspeelt. 

le van de cosmopolistische schrijfster VICKY BAUIM. Wij raden 
»Retour a L' Aube” is 

U aan deze prachtfilm onder geen voorwaarde te missen. 

ATTENTI 

  

De schitterende Weensche film 
. 

.Spieg 
met PAULA WESSELY:— PETER P! 

Een film met een boeiende inhoud, wel 

in de midweek! 

| Zaterdagmiddas 
Zondag 

ca 

el des Lebens 
ETERSEN — ATILLA HORBIGER e.a. bekende artisten. 

Ike eenieder in de smaak zal vallen. Ben weekendfilm gespeeld 

  

Mist dit niet | 

Ou. EXTRA VOORSTELLING 
30 en Maandag 31 Juli 

  

  

UNIVERSAL machtige Avonturenfilm re 

MAXIM THEATER 

  

Heden 28 t/m Zondag 30 Juli 

met BUSTER CRABBE, de athletisch filmbeld par excellence. 

Een film met een aaneenschakeling van opwindende gebeurtenissen, en die UU van begin tot einde 

Spanning en sensatie in iedere meter van deze grootsche Seriefilm. 
boeien en interesseeren zal. 

Zie laatste episoden (Slotgedeelte). 

Benhagoogen si0. 1 EXTRA VOORSTELLINGEN 
Zondagmiddag 43 Attentie ! 

Metro grootsche en machtige filmschlager 

met niemand minder dan de ster 

JOHN GILBERT ea. 
mm -— 

der sterren 

Het beleid van het nieuwe Kabinet. 

      

Vier punten van direct belang : derijks- en financi8n, de werk- 

loosheidsbestrijding en versterking der maritieme 

defensie in Indig. 

      

De aangekondigde regeeringsverklaring. 

Aneta-A.N.P. meldt uit 's-Gravenhage, dat in de reeds gisteren aange” 

kondigde regeeringsverklaring vier onderwerpen van onmiddellijk belang voor 

het regeeringsbeleid werden genoemd. 

Deze onderwerpen zija : 

1. bet financieele beleid van bet rijk. 

2. de daarmede samenhangende saneering der gemeentelijke financiza ea 

in zeer vele gevallen berstel der gemeentelijke zelfstandigheid. 

3. bestrijding der werkloosheid. 

4. versterking der maritieme defensie van Indit. 

Uitdrukkelijk wordt opgemerkt, dat de opsomming dezer punten niet de 

rangorde aangeeft. 

De betediging. 

's-Gravenhagz, 25 Juli (Aneta-Reu- 

ter). Hedenochtend 10 uur begaf H.M. 

de Koningin zich van haar landhuis op 

den Ruigenhoek naar het Paleis in het 

Noordeinde, waar om 11 uur de beeedi- 

ging der nieuwe ministers plaats vond. 

Dr. Colijo arriveerde reeds om 10 

u. 30 ten paleize, klaarblijkelijk om 

de nieuwe ministers aan H.M. voor te 

stellen. 

Vervolgens arriveerden de ministers 

mr. De Visser, Van den Bussche, Bo- 

denhauseo, jbr. ir, Van Lidth de Jeu- 

de, prof. dr. Scbrieke en ir. Damme. 

Prof. ir. De Vooys was niet aan- 

wezig. 

De regeeringsverklaring. 

's-Gravenbage, 25 Juli (Aoeta-Reu- 

ter), Bij aanvang van de vergadering 

van de Tweede Kamer was het nieu- 

we kabinet voltallig echter de regee- 

ringstafel aaowezig, 

Bij de behandeling der ingekomen 

stukken werden bet ontslag aan de 

vorige kabinetsleden en de benoemir- 

gen der nieuwe ministers voorgelezen. 

Hierna volgde de regeeringsverkla- 

ring, waarvan wij bierboven reeds 

melding hebben gemaakt en waarin 

o.a. werd medegedeeld, dat bij de in- 

diening der begrooting in September 

a.s. mededeeling zal worden gedaan 

Omtrent de voornemens met betrekking 

tot de versterking der maritieme ver- 

dediging van Nederlandsch-Indie, waar- 

pa de voorzitter Van de Kamer voor- 

stelde, verdere beraadslagingen te hou- 

den op den 26sten Juli, waarbij cen 

spreektijd van maximaal 45 minuten 

zal worden toegestaan.   

Tevens stelde hij voor, de supple- 

toire defensiebegrooting en de contin- 

genteeringswetjes eveneeng op den 

26sten te bebandelen en wel na de 

beraadslagingen over de regeeringsver- 

klaring. 
aa 

Een uittreksel uit de regeeringsver- 

klaring volgt hieronder : 

Het Kabinet heeft er prijs op ge- 

steld om zoo spoedig mogelijk na zija 

optreden aan de Staten-Generaal me- 

dedeeling te doen van de voornemens 

der regeering iozake het te voeren 

beleid, 

In algemeenen zin stelt de regeering 

zich voor oogen, dat de steeds sterker 

geworden drang naar 'centralisatie bij 

de bestuursvoering in de toekomst 

met klem moet worden tegengegaan. 

Veeleer zal het beleid voortaan ge- 

richt moeten zija op wetgeving en 

bestuur. Aan de bestaande lagere 

publiekrechtelijke orgaoen moet een 

groot mogelijke task worden 

overgelaten of opgedragen. 

Voorstellen ter bevordering van dit 

z00 

voornemen zijn in voorbereidirg. 

Bij de bepaling van de overheids- 

taak en bij bet ten uitvoer leggeo 

daarvan dient nauwkeurig te worden 

gelet, dat niet verzuimd worde een 

ruim gebruik te maken van krachten, 

waarover het maatschappelijk leven 

nog in z00 ruime mate beschikt, 

Van onmiddellijk belang voor bet 

regeeringsbeleid zijn als gemeld de 

volgende vier onderwerpen: 

1. het financieel beleid van bet 

Rijk. 

Barry” 

  

Beter dan het voorgaande. 

  

Maandag 31 Juli en Dinsdag 1 Augustus 

Oueen Christina” 
GRETA GARBO, bijgestaan door de eminente acteur 

Een geheel nieuwe Uitgave! 
— Komt en Oordeelt! — — 

2. de daarmede samenhangen de sa- 

neering van de gemeente-financian en 

herstel van de gemeentelijke zelfstan- 

digheid in zeer vele gevallen. 

3. bestrijding van de werkloosheid. 

4. versterking van de maritieme 

defensie van Ned.-lndia, 

Met de opsomming van deze vier 

punten is niet bedoeld het aangeven 

van een rangorde. Alle vier zija voor 

ons volksbestaan van diepgaande be- 

teekenis, doch zij werken ook weder- 

keerig remmend of bevorderend op 

elkaar in. 

Naarmate de financieele toestand 

van bet Rijk en van de gemeerten 

gunstiger Is, zija uitgaven voor verbe- 

tering van de defensie en voor bestrij- 

ding vao de werkloosheid gemakke- 

lijker te drageo. 

Maar ook: vaarmate de uitgaveo 

deze twee voorzieningen hooger wor- 

den, wordt het bereiken of benaderen 

van bet budgetair evenwicht moeilijker. 

Daarom ligt het in het voornemen 

der regeerirg deze vier kardinale vraag- 

stukken te bezien in hua onderiingen 

betrekking. 

Dit vooropgesteld, wenscht de re- 

geering : 

Streven naar evenwicht, 

1. Bij het Rijk met grooten ernst te 

streven naar een z00 dicht mogelijke 

benadering van bet budgetair evenwicht 

bij den gewonen dienst en naar mati- 

ging bij de kapitaalsuitgaven, waarvan 

de druk uiteindelijk weer op den ge- 

wonen dienst terugvalt. 

2. door gewijzigde regelingen aan 

z.g. afbankelijke en noodlijdende ge- 

meenten zooveel mogelijk e op korten 

termijn de zelfstandigheid hergeven. 

3. met vermijding van aanzienlijke 

administratieve uitgaven in kapitaals- 

investaties van oneconomischen aard 

een krachtige politiek van werkloos- 

heidsbetrijding te voeren, welke be- 

strijding geheel zal moetea wordea 

beheerscht door de gedachte om gelei- 

delijke inschakeling van werkloozen in 

het normale bedrijfsleven te bevorderen. 

Aodere voorzieningen, voorzoover 

tijdeljjk aan het gestelde doel dienst- 

baar te maken, worden van aaovul- | 

lenden aard beschouwd. Tegen uitwas- 

sen bij de steunregeling, welke rem- 

mend werken op de begeerte tot arbeid, 

moet scherp worden gewaakten waar 

zulke uitwassen bestaao, dienen zij te 

verdwijneo. 

Teneinde den minister van Sociale 

Zaken gelegenbeid te schenken zijo 

volle aandacht te geven aari de hoofd- 

zaak van zija beleid, n.I. bestrijding 

van de werkloosbeid, zal de afdeeling 

Volksgezodheid van zijo departement   
  

  

Worden overgebracht. naar het depar- 

tement van Binnenlandsche Zaken. 
4. bij de' indiening van begrooting 

in September a. s. zal mededeeling wor- 

den gedaan van de voorneman met 

betrekking tot de versterking van de 

maritieme verdediging van Ned-ladit. 

Verschillende denkbeelden dienaan- 

gaande worden door d: technische 

commissie op hun militaire beteekenis 

en op de financieele gevolgeo onder- 

zocht. 

Naast deze vier centrale vraagstuk- 

ken, het regeeringsbeleid rakend, zal 

het Kabinet de mogelijkheid overwe- 

geo tot uitbreiding van de zorg voor 

ouden van dagen, terwijl mede on- 

middellijk aandacht zal worden ge- 

schonken aan een partieele verbetering 

van de leerliogenschaal, c.g. verbetc- 

ring van de regeling voor kweeke- 

lingen met acte. 

Het Kabiner doet voor den hier ia 

het kort geschetsten arbeideen beroep 

op de medewerking van de Staten- 

Generaal. Het is er zich volkomen van 

bewust, dat de moeilijkheden, welke 

het op zijn weg zal viaden, talrijk ea 

groot zullen zijo. Nochtans heeft het 

de taak aanvaard, in het diepe bewust- 

zijo, daardoor in de gegeven omstan- 

digheden het landssbelang te dienea, 
daarbij wetend, dat de uitkomst ligt 
bij Hem, die ook over het lot vaa 
landen eo volken beschikt. 

Het nieuwe Kabinet. 

's.Gravenhage, 25 Juli (Aneta-Reu- 
ter). Ia de Staatscourant van beden 
is afgedrukt bet Konioklijik Besluit, 
yedagteekeod 25 Juli, en genum- 
merd 3, waarin het door de ministers 
dr. Colijn, mr. Patijo. Van Boeyen en 
Van Dijk aangeboden ontslag niet 
wordt aanvaard, terwijl dr. Colijn 
wordt ovtheven van de waarnemirg 
der Portefeuille van Pinaoci&a ad in- 
terim. 

Aan de overige ministers van het 
demissionaire kabinet wordt op de 
meest eervolle wijze ontslag verleend, 
order dankbetuiging voor de vele ge- 
wichtige diensten aan H.M. en den 
lande bewezen. 

Met ingang van heden werden be- 
noemd tot leden van het kabinet de 
heeren mr. De Visser, prof. Schrieke, 
Bodenhausep, jbr. ir Van Lidth de 
Jeude. ir Damme en Van den Bussche, 
en tijdeos ontstentenis van den minis- 
ter van Economische Zaken werd ad" 
interim belast met het beheer van dit 
departement dr. Colijo. 

Ind. Crt. 

Nieuwe  Bankbiljetten, 
De oude bitjven geldig. 

Ben kenmerkend verschil. 
Op 1 Augustus a.s. zal de Javasche 

Bank overgaan tot de uitgifte van 
nieuwe bankbiljetten van vijfentwintig- 

vijftig, hooderd, tweehonderd, vijfhon, 

derd eb duizend gulden. De biljetten 
van vijf em tien gulden werden reeds 

enkele jaren geleden vervangen en de 
nieuwe serie, die vanaf | augustus ja 
circulatie zal worden gebraoht, siuit 
gua uitvoering geheel aan op de thans 

in omloop zijode coupuces van vijf en 
tien gulden. 

Ben keomerkend verschil tusschen 
de nieuwe serie en de nu nog geldige 
bankooten is vooral, dat in de nieu- 

we biljetten een overvloecien van 

kleuren is toegepast, welke het maken 
yan vervalscbingen ten zeerste zal 

bemoeilijken. 

Ter voorkoming van misverstand 

Stippen wij even aan, dat met ,,nu nog 

geldig" iniet wordt bedoeld, dat de 
geldigheidsduur van de thans in om- 
loop zijnde biljetten op een bepaald 

moment zal afloopen. De bedoeling 

is slechts geleidelijk aan de bestaande 

serie door de nieuwe te vervangen. 

Beide soorten zijn dus even geldig. 

De Javasche Bank stelde ons in de 

gelegenbeid de nieuwe biljetten v6Or 

de uitgifte te bezichtigeo en inderdaad, 

behalve de mocite vao bet bezit, wa- 

ren zij ook de morite van het bezich- 

tigen waard. 

Het nieuwe biljet van vijfentwintig 

gu'den vertoont aan de voorzijde de 

beeltenis van een tweetal Solosche 
edelen, met de versierselen behooren- 

de bij het Wajang - Wong -spel, ge- 

dtukt in paars. Rankende bladeren 

omsluiten deze portretten en ook het 

middenvak, dat de beide edelen scheidt 

Leo waarin zich een tweekleurige on: 
dergrond in rood en blauw vertoont, 

Het geheel maakt een bizonder fraaien 

iodruk, ook aan de achterzijde, die 

in drie vakken is verdeeld, welke 

worden gescheiden door de 'afbeelding 

va: twee fragmeoten van den ko- 
ningssarong. 

De biijetten van f 50.—. 

De biljetten van vijftig guldeo be- 

vatten eveneens gravures van twee 

Solosche edelen met de hierboven   
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MULOWEG / MADJENANG 
Telefoon Ked. No. 225 

RADIO LUX 
Radio - Technisch - Burean — xzDiri — 

ZLENDING: 

  

betere adres voor Service. 

1 

Hoofdstraat 4I 

Teletoon No. 60 

   ERRES Wisselstroom 

en . 

Rimboe Radio-toestellen, 

Crosiey Shelvador-koelkast. 

P.H, Armaturen, 

Staande lamp.   
Zwaar Verchroomd. 

»SCHRAUWEN” 
WATES 

PERCEEL-PAKISSADJ 

        

Levert versche volle melk. 

Prima kwaliteit. 

Leverancier van de groote ziekenhuizen te 

Kediri en Paree en de meeste Doctoren 

ter plaatse,   Beleefd aanbevelend 

L. H, SCHRAUWEN. 

eneg 

   



  

        
    

genoemde: versierselen. Deze portretten 
steken zwart af op een roodachtig 
bruisen ondergrond. Zij worden om- 

geven door geguilloeheerde kransea 
in dezelfde kleuren. Het middenge- 
deelte van de achterzijde dezer cou- 
pure wordt ingenomen door de afbee!- 
diog van het relief van twee gedreveo 

zilveren scbotels uit den Oost-Indischen 

archipel, ia de kleurea groen-bruin- 

paars. Geguillochgerde kransen in 

bruio-grijs-paars omslaiten deze scbo- 

tels. 

Ook de biijettten van honderd gul- 

den bevatten aan de voorzijde de af- 

beelding van een tweetal edelen, dit- 

maal echter Djokjasche en in zittende 

houding. Deze portretten steken paars 

afop eza bruirgrijzen ondergrond. Aan 

de achterzijde bevinden zich, geschei- 

den door een rozet in rood, groen en 

bruio, rechthoekige vakken, die worden 

omsloten door lotusbloemen en ranken, 

naar reliefs van den Boroboedoer, ia 

bruin en donkerblauw, Hierbij sluiten 

zich aan de afbeeldingen van twee 

bloemvazen, eveneens caar beeldhouw- 

werk van den Boroboedoer. 
Ongeveer in het midden is een wit 

vak opengelaten, dat in doorzicht een 

watermerk vertoont, weergevend bet 

beeld van Manjucri, symbool van Recht 

en Waarheid. Deze laatste beeltenis is 

gemaakt van het gouden beeld van 

Maojucri, dat zicb in het museum van 

bet Konipklijk Bataviaasch Gevootschap 

van Kunsten en Wetenschappen be- 

vindt, 

Hetzelfde watermerk vertoonen de 

biljetten van tweehonderd, vijfhonderd 
en duizend gulden. Ook sieren Djok- 

jasche edelen de. voorzijde dezer bi'- 

jetter, zij het uiteraard telkens in an- 

dere uitvoeriang. Op die van tweehon- 
derd steken zij bruin af op een lichten 

ondergrond, op die van vijfhonderd 

blauw op een groen en rooden on- 

dergrond en op die van duizend guldea 

groen op een groenpaarsen en groen- 

rooden ondergrond. Aan de achterzijde 

der biljetten van tweehonderd gulden 

Wwordt direct de aandacht getrokken 

door motieven uit een Djokjasche sa- 

rong, terwijl de beide overige resp. de 

afbeeldingen van Atjehsche. schildea 

€n van een Hindoe-Javaansche bronzeo 

tempelklok bevatten. 

Het is uiteraard moeilijk om in dit 

kleine bestek een volledigen beschbrij- 

ving dezer nieuwe bankbiljetten te ge- 

ven. Wie daar belang in stelt, raad- 

plege de ,,Javasche Courant“ vao 25 

of 28 dezer. 2 - 

Wel is nog van belang, dat het 

formaat der nieuwe bankbiljettea ge- 

wijzigd is. De afmetingen der biljetten 

van vijfentwintig en vijftig gulden zija 

resp. 9X1T ea 10X17.5 cm, terwijl 

de biljetten van honderd gulden en 

daarboven alle 10,5X18,4 cm, meten, 
dus war kleiner dan de thans nog in 

omloop zijnde serie. 

Al deze biljetten zija ontworpen door 

Lion Cachet, die, evenals de drukker 

Joh. Eoscheg€ ea Zonen, zija sporen 
op dit gebied reeds heeft verdiend. 

lad, Cet. 

  

FRANKRIJK. 

PARIJS' DIEFACHTGE POST- 
BEAMBTEN BESTRAFT. 

  

Zij waren alle 22 diep door 
den mand gevalien. 

In de ,, Tel." lezen wij: 

Voor de Parijsche rechtbank hebben 
thans, twee maandeo na hun arrestatie, 

de twee en twintig postbeambten te- 
recht gestaan, die er een bedrijf van 
maakten postwissels, aangeteekende 

brieven en postpakkettea te ontvreem- 
den. 

De rechters hebben geen medelijden 

getoond met de dievenbende en flinke 
straffen, die varieerden tusschen vier 
en twaalf maanden gevangenisstraf, 

uitgedeeld. Dit is pverigens niet het 

eenige gevolg voor de betrokken be- 

ambten, want reeds een week na de 

ontdekking der misdrijvenzija zij door 
de directie van de P. T.T. ontslagen. 

Men zal zich 'herinnereo, dat de 

bende ontmaskerd werd dank zij den 
talrjiken Klachten van het Genootschap 
van Fakirs, dat Certijds den zwaarsten 

tol moest betalen aan de werkzaamhe-   

den der ontrouwe postambtenaren, die 

bet bij voorkeur voorzien hadden op 
de correspondentie der diverse waar- 

zeggers. 
De administratie der Postrtjeo kreeg 

trouwens ook geregeld klachtea van 

familieledeo der gemobiliseerde dienst- 
plichtigeo, die eveneens het hun toe- 
gezonden geld niet entvingen. Hierop 

nam de P.T.T, de politie in den arm 
en reeds spoedig wist een inspecteur 
van politie, dieals ,postbeambte“ werd 
mangenomen, het lek te ontdekken. 

Talrijke employks van een groot bij- 
kantoor aan de Rue Singer acbtten 

het iets heel gewoons brieven met 
geldswaarden, postwissels en diverse 

andere stukkeo te stelen en men advi- 
seerde den nieuwen beambte dit voor- 
beeld te volgen. Deze koos een ande- 

ren weg en zorgde er voor, dat de 

heele groep achter slot en grendel 

werd gezet. 

De chef van de bende bekende ter 
terechtzitting ruiterlijk, dat bij geduren- 

de &en jaar de brieveo-met-geld had 
gentolen, Ia het bijzonder tegen het 

einde van de maand, als bij krap zat. 

Overigens kwamen er geen nieuwe 

feiten aan het licht, want de twee 

twintig verdachten waren stuk voor 

stuk zoo diep door de mard gevallen, 

dat zij moeilijk meer. kondeo terug- 

krabbelen, en de twee en twintig ad- 

vocaten, die achtereenvolgens het woord 
voerden, maakten derhalve hun plei- 
dooi maar kort. Afgezien van de bo- 

vengenoemde straffen is het den ver- 

dachten bovendien verboden, zes jaar 
lang een opeobare functie te bekleeden. 

  

Duitschland. 
ERSATZ-ROOM. 

Ook niet geoorloofd. 
D2 ,Frankfurter Zeitung" wijdt een 

beschouwing aan Ersatz-rcom: nu het 

den banketbakkers verboden is slag- 

room te gebruiken, hebben vinding- 

rijke vakgenooten een Brsatz-room be- 

dacht, bestaande uit margarine, geklopt 

eiwit en andere ingredi&nten, die vol- 

gens getuigenis van verbruikers haast 

net z00 goed smaakte als het echte 

artikel. 
Herhaaldelijk heeft de rechter reeds 

moeten uitmaken of men hier met een 

Overtreding van bet roomverbod te 

maken had. De ,,Fraokfurter" baalt in 

dit verband een rechtelijke beslissing 
aan, dat het gebruik van room alleen 

verboden was om deze voor de ver- 

werking tot boter te bezigeo. 

Thans heeft ook de minister voor de 

voedselvoorziening zich over de zaak 

uitgelateo. Deze gaat verder, aldus het 

blad. Zeer zeker diende bet roomver- 

bod ia de eerste plaats voor een ver- 

sterking van de boterproductie. 

De leemte ten aanzien van boter is 
echter slechts een deel van de veelbe- 
sproken vetleemte, een der moeilijkste 

plaatsen van de Duitsche voedselvoor- 
zieving. Er zou in den grond niets 
gewonnen zijo, wanneer slechts bet 
eene door het andere werd vervangen, 
Wanneer er weliswaar daok zij het 

roomverbod meer boter zou zijs, maar 
de Ersatz-room daarentegen meer mar- 

garine verbruikte. 

Slagroom is weliswaar ook voedzaam, 

maar dient toch overwegend als ge- 

notmiddel. Meestal pleegt het z00 te 
zifb, dat wie Slagroom gebruikt, niet 

voor het evenwicht van de vetbalans 
thuis afziet van brood met boter. Even- 
mio denkt degeen, die Brsatz-room 

gebruikt, er aan minder vet in de   
  

Net ontvangen 
Versche 

Hollandsche 

Maafijes- 

haring. 
Beleefd aanhevelend, 

TOKO 

»MADIOEN" 
KEDIRI Telf. No. 62. 

  

  

  

  

Te Huur 
In de Bandarlorstraat No. 9 met 

ingang 1 Augustus a.s. (oaast het 

Landrentekantoor) 

Een groot huis. Huur $f 30.— 

's maands. 
Hoofdgebouw : Groote voor- en 

achtergalerij met 4 slaapkamers. 

Bijgebouwen: Zeer ruime garage. 

Drie kamers, keuken, badkamer en 

W.C. 
Grooten tuia v60r en achter, met 

vruchtboomeo. Alles bandjirvrij. 

Te bevragen bij de 

Ked. Snelpersdrukkeri). 

  

braadpan te doen en wanneer de de- 

ken te klein is moet men haar tenmio- 
ste den kant uit trekken waar men 

het 't koudst heeft, aldus ten siotte 

het Duitsche blad, dat blijkbaar aldus 

de beslissing van den minister para- 

fraseert.   

  

  

Verkering leden stadsge- 
meenteraad. 

De fd. Burgemeester van Kediri 

maakt ingevolge het bepaalde in het 
cerste lid van artikel 80 der ,,Kiesor- 

donnantie Gemeenteraden Nederlanders 

en Uitbeemsche Onderdanen” bekend, 

dat op Woensdag, 2 Augus- 

tus a.s. aanvangende om 7 uur des 

avonds, in de Raadszaal van het Ge- 
meentehuis een openbare vergadering 

van bet stemkantoor zal worden ge- 

houden, teneinde de personen aan 

te wijzen, die de openyevallen plaatsen 

in den Stadsgemeenteraad van Kediri, 

ontstaan door ontslagoame van de 

Heeren Ir. W.N.G. Claasz en 

H.J.W. Wormer, zullen vervul- 

len (art. 83 der bovengenoemde or- 

donnantie). 

Kediri, 28 Juli 1939. 

De fd. Burgemeester vd., 

M. SCHELTEMA. 

  

  

Hout 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 Telf. 63 

KEDIRI. 

    

  
  

LEESBIBLIOT HEEK 
  

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

f 1,75 per maand voor twee boeken tegelijk 

f 2,50 per maand voor drie boeken tegelijk 

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

voor 30 boeken toch niet meer dan &€a 
gulden. 
De bibliotbeek - catalogus verschijnt binnen- 

kort. 
Wordt I: 

DJABA 
—  LEESCEZELSCHAP — LEESBIBLIOTHEEK '— 

Ked, Snelpers Drukkerii. 
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KOTTA 

  

staat onder 

  
  

De optische afdeeling 
vakkundige 

leiding. Moderne monturen. 

Zeiss- en crookesglazen. 

. RESIDENTIE - APOTHEEK 

Brillen 

Recepten 

TELF. No. 

Medicijnen 

Verbandmiddelen 
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PROTESTANTSCHB KERK 5 

Hollandsche Kerkdiensten, 

6 Aug. '39 Djombang 9u. v.m. (Doop) 
Kediri Te. ».m. 

13 Aug. '39 Wlingi 9 u. v.m. (Doop) 

Blitar 6u. —.m, 

20 Aug. '39 Kediri 9 u. v.m.(Doop) 
Paree Gu. ».m, 

27 Aug.'39 Blitar 9 uu. v.m. 

T. Agoeng 5 u. ».m. 

ea 

Maleische Kerkdienst. 

H. B. Matulessy, 

6 Aug. '39 Blitar 730 u. v.m. 

Wlingi 10.30 u. (Doop) 

13 Aug. '39 Kediri 9.— u. (Doop) 

Baron 4.—u.n.m, 

16 Aug. '39 Kediri 5.—u.o.m. 
Huwelijksinzegeo. 

20 Aug. '39 Madioen 9.— u. v.m. 

(Aangenomen.) 

27 Aug. '39 Trenggalek 8.30 u. v.m. 

T. Agoeng 4.— u. ».m. 

30 ,  '39 Kediri T.— u. om. 

voor Zending, 

J. W. Rumbajao. 

27 , '39 Kediri 7.30 u. v.m. 

  

OOST - JAVAANSCHE KERK 

lederen Zondag 

dieost 9 u. v.m. 

Te Kediri (Baloewertistraat) 

Blitar, Toeloengagoeng, 
Ngaodjoek, Paree, 

  

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Zondag. 

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

Onderricht Kath. Javanen 6.30 u.n.m. 

te Blitar 

B
s
.
.
.
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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. 

  

TENG HONG TJIANG 
VENDUHOUDER —  COMMISSIONNAIR 

MEUBELMAKER 

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

  

  

Het goedkoopste adres voor : 

Inpakken- 

emballeeren en 
verhuizingen van 

Inboedels' 
Koopt - Verkoopt en verhuurt meubels 

en ledikanten tegen scherp concuree- 

rende prijzen. 

Ook thuis te ontbieden. 

  

IN VOORRAAD 
Ruime keuze — 

23 Visitekaartjes 

voor de halve prijs. 

KED. SNELPERS DRUKK 
ALOON-ALOONSTRAAT 

Telf. No. 83. 
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TOCH NOG KANS OP. OVEREEN- 
STEMMING TE MOSKOU? 

    

Minister Chamberlain heeft een verkla- 
ring voor de volgende week aangekon- 

digd.- Militaire experts vertrekken 
binnenkort naar Moskou voor 

besprekingen. 

  

ONDERHANDELINGEN DUREN 

VOORT. 

Londen, 26 Juli (Aaeta Reuter.). 

Premier Chamberlain deelde in het 
Lagerhuis mede, dat bij hoopte in staat 
te kunoen zija om begin van de vol- 

gende week een verklaring af te leg- 

gen inzake de onderhandelingen met 

Rusland. 
De diplomatieke correspondent van 

Reuter veroeemt, dat het volgende 

onderhoud tusschen Molotoff, Seeds 

en Naggiar morgen zal plaats vinden. 

Hoe zal de reactie zijn ? 

Londen, 26 Juli (Aneta Reuter). Pre- 

mier Chamberlain deelde in het Lager- 
huis mede, dat er nieuwe instructies 

aan Seeds werden gezonden, zoodat 
hij hoopt, io het begin van de vol- 

gende week een verklaring te kuonen 

afleggen. 
Op de vraag, of thans is overeen- 

gekomen, dat de leger- en marine- 
officieren naar Moskou zullen wordeo 
gezonden voor de besprekingen tus- 

schen de generale staven, antwoordde 

de premier : 

»Wij zonden Seeds bepaalde instruc- 

ties, doch weten nog niet, wat de 

reactie hierop zal zijn.” 

Op eeo andere vraag antwoordde 

Chamberlain, dat bij niet in staat was 

te zeggen, of Frankrijk cook. voorne- 

mens was een militaire missie te zen- 

den, doch hij voegde bieraan toe, dat 

de Fransche en Britsche regeeringen 

io volledige samenwerking handelen. 

Militaire besprekingen. 

Londen, 26 Juli (Aneta Reuter). De 

diplomatieke correspondent van Reuter 

verneemt, dat de onderhandelingen 

voor het Britsch-Fransch-Russisch an- 
ti-agressiepact thans een zoodanig sta- 

dium hebben bereikt, 

wordt, dat de besprekingen tusschen 

de generale staven vriiwel onmiddellijk 

zouden kuonen aanvangen. 
Verwacht wordt, dat een bekend- 

making in dezen geest, waarbij er 

echter op gewezen wordt, dat som- 

mige punten van de politieke over- 

dat gemeend 

ecenkomst nog niet zijo geregeld, zeer 

spoedig in de drie betrokken hoofd- 

steden zal worden gedaan. 

Volgens welingelichte kringen wordt 

verwacbt, dat een Britsche leger-, 

vloot- en luchtvaartmissie onder leiding 
van een admiraal binnen 10 dagen 

naar Moskou zal vertrekken, en dat 
de Fransche missie onder leiding van 
een generaal zal staan. 

Het verluidt, dat de voornaamste 
nog riet geregelde kwestie de indirec- 

te agressie betreft, doch dat de stand- 
punten van de drie betrokken partijen 

veel dichter tot elkaar zijn gekomep. 

PRESIDENT ROOSEVELT TE 

WASHINGTON TERUG. 
  

Sterke oppositie in den senaat. 

Washington, 25: Juli (Transocean). 

President Roosevelt keerde heden van 
zija landgoed 'Hyde Park naar de 

hoofdstad terug: onmiddellijk na aav- 

komst beraadslaagde hij met de voor- 

paamste functionarissen der democra- 
tische partij over de middelen om den 

steeds grooter wordenden tegenstand 

van het Conggres tegen de presiden- 

ticele maatregelen te overwinnen. 

De oppositie in het Congres tegen 

den president is momenteel z00 krach-   

tig, dat er gevaar bestaat voor ver- 

gadering van het lichaam omstreeks 
het midden van de komende week, 
zonder dat eern beslissing over het 
hieuwe economische programma van 

den president is genomen. 
Na afloop van de conferentie tus- 

schen Roosevelt en de meest vooraan- 
staande functionarissen der democrati- 
sche partij, verklaarde Senator Barkley 

dat de reeds in behandelicg zijnde 
wetsontwerpep, waarooder ook de 

»Works Financing Act“—het econo- 

mische programma van Roosevelt — 
door het Congres moeten worden af- 

gehandeld, alvorens dit kan worden 

verdaagd. 

Vanaf het midden der komende week 

zal de Senaat ook nachtzittingen hou- 

den. 

Frankrijk. 

HUISZOEKING BIJ ANTI- 
JOODSCHE ORGANI- 

SATIES. 

Spaansche vluchtelingen als 
inbrekers. 

Parijs, 25 Juli (Transocean.). Na vele 

huiszoekingen te hebben uitgevoerd in 

de gebouwen der anti-Joodsche, recht- 

sche, organisatie te Parijs, verrichtte 

de politie hedeneen huiszoeking in de 

kaotoren vaa het marxistische dagblad 

»La Jeuce Garde”. 

Omtreot het resultaat van deze huis- 

zoeking werd tot dusverre slechts be- 

kend, dat de politie tijdens de huiszoe- 

king Spaapsch - republikeinsche 

vluchtelingen io het gebouw aantrof, 

die zich daar verborgen hadder: onder 

hen bevond zich de kapitein der ont- 

bonden Spaanscb-republikeinsche mili- 

cio-troepen, Ibarnez Garcia. 

  

vier 

Tijdens het verhoor van den vroe- 

geren milicio-kapitein werd bevonden, 

dat deze deel heeft genomen aan een in 

de verblijven van Spaansch-republikein- 

sche vluchtelingen te Parijs uitgevoer- 

den diefstal, waarvoor tot nu toe te 

Parijs wonende Spaanscbe nationalisten 

verantwoordelijk waren gesteld. 

Garcia gaf tegenover de politie toe, 

dat hij op den twaalfden Mei van dit 

jaar met verscbeidene andere personen 

had ingebroken in de woning van den 

vroegeren Spaansch - republikeinschen 

minister Mendez Aspe en dat bij zich 

bij deze gelegenheid van verscheidene 

documenten had meester gemaakt. 

In antwoord op de vragen der po- 

litie gaf Ibarnez Garica verder toe dat 

hij voor het plegen van deze inbraak 

een bedrag van 5000 francs had ont- 

vangen, doch hij weigerde den naam 

van zijn opdrachtgever te onthullen. 

HET SPAANSCHE GOUD., 
  

Moet teruggegeven worden. 

Parijs, 26 Juli (Aneta - Reuter). De 

rechtbank bepaalde, dat het bij de 

Bargue de France gedeponeerde 

Spaansche goud, ter waarde vao onge- 

veer 8 millioen pond sterling, onmiddel- 

ljk aan de Banca d'Espana moet wor- 

den teruggegeveo.   

"PDaltschland. 

HITLER HEEFT GEEN- TOEVAL 

4 OBHAD. 

| Hij gaat nadr /Wagner Uhisteren. 

Berlijio, 25 Juli (Reuter). Het feit, 

dat kaoselier Hitler hedenavondstegeo- 

woordig «was bij.deopeoing 'van het 

Waguer-feest te Bayreuth wordt vol- 
doeode. 'geacht: om  de..hardnekkige 

geruchtenys emaneerende vit Warschau, 

te weerleggen, dat de Fiibrer ongesteld 
z0u zijo. 

Io po'itieke kringen werd-tegenover 

den vertegenwoordiger van Reuter 

verklaards Van niemand, die tot twee- 

maal toe cen zenuwaanval heeft gehad, 

zou redelijkerwijs verwacht kunnen 

worden, dat bij: gedurende uren naar 

muziek van Wagner luistert." 

Bij een telefonisch verzoek om ia- 

lichtingen bij Frau Wioifred Wagner, 

in wier woning de Fiihrer logeert, 

werd vernomen, dat de kanselier vol- 

komen gezond isen werden de berich- 

ten uit Warschau ,,nonseps“ genoemd. 

Slag aan de Khailari- 

vier. 

  

Hevige strijd aan de: Mant- 

sjoesch - Mongoolsche grens. 

BRITSCH SCHIP-OP MIJN 
GELOOPEN. 

Aanslag op burgemeester. 

Shanghai, 26 Juli (Aneta 'Reuter. 
Een niet geideotificeerd persoomtracht- 
te hedenavond den door de Japanners 

benoemden burgemeester van Nanking 

te vermoorden. 

Hij loste drie schoten, 

Cozl misten. 

welke hun 

Op een -mija geloopen. 
Hongkong, 26 Juli (An. Trs. oc.). 

Het Britsche s.s: ,Haitan“ liep Dins- 

dagnacht, 50 mijl ten Zuideo van 

Foochow opeen mijr, waardoor ruim 
1 onder water geraakte. 

Het schip keerde op eigen kracbt 
paar Hongkong terug. 

Nog geen oplossing 

Tokio, 26 Juli (Aneta Reuter). De 

derde plenaire zitting der Britsch-Ja- 

pansche conferentie duurde tot hedex- 

morgen 3 uur, waarna zij tot den 

middag werd geschorst. 
Na de vierde plenaire zitting in 

den middag werd bekend gemaakt, 

dat morgencchtend een nieuwe zitting 
zal plaats hebben. 

Het verluidt, dat vorderingeo zija 
gemaakt in de richting van overeen- 

stemming, doch eenige punten zija og 

niet opgelost. 

»Verraad" aan Britsche belangen. 
Londen, 25 Juli (Havas). De »China 

Association” ontving-cen boodschap 

van de Britsche Kamer van :Koop- 
handel te Shanghai, waarin tegen de 

te Tokio gesloten Britsch - Japanscbe 
overeenkomst wordt  geprotesteerd 

en deze een verraad van de Britsche 
belangen en verplichtingen in'Chiva 
wordt genoemd. 

In de boodschap wordt de met Ja- 

paa gesloten overeenkomst, zooals die 

gisteren door premier Chamberlain ia 
het Lagerhuis werd bekend gemaakt, 

becritiseerd en wordt deze ,eem aaz- 

wijzing genoemd, dat Engeland:voor- 

nemens is, ziju wettige verplichtingen 

en zija wettige positie in Chisa op 

te geven". : 

De Engelsche geld - politiek. 
Londer, 25 Juli (Havas): Buitenge- 

wone omzichtigheid werd heden door 

Sir John Simon betracht bij de beant- | 

Woording van vragen ia het Lagerhuis, 

of Engeland al dan niet voormemens 

is1om het: Chineesche...betaalmiddel pa, 

de tusschen Sir Robert Craigi ev Arita 

gesloten overeenkomst te biyjven stew- 

nen. 5 

De :minister weigerde te -onthullen, 
of het stabilisatiefonds was “ uitgeput, 

doch gaf te kennen, dat voor het 

oogenblik geen. verdere-atappen-wor-: 

den overwogen. # 

Toen werd -aengedrongerj: dat hyj 
de verzekering.zou geven,: dat-de.re- 

geering een verdere depreciatie van   

den: Chineeschen: dollar z0u tegengaan, 

verklaarde Sir John, dat hiervoor cen 

nieuwe wet noodig zou zija. 

De.vraagstukken betreffende 
Tientsin. 

Londen, 25 Juli (Havas). Ia kringen, 
die in nauw contact staan met de 

Britsche regeering, wordt verklaard, 

dat de agenda van de aanstaande Britsch- 
Japansche onderhandeliagen strikt be- 

perkt. zal blijven tot de plaatselijke 

vraagstukken betreffende Tientsin, n.I. 
lo. Het geval der vier Cbineezen, 

die beschuldigd worden van den moord 

op Chang: 

20. De samenwerking van de poli- 

tie van de Britsche concessie bij de 

bestrijdihng vaa terrorisme en anti- 

Japansche activiteit, welke bun oor- 

sprong zouden hebben in de concessie: 

30. Bepaalde financieele problemen, 

die zich in de concessie voordoen,z00- 

als het vraagstuk betreffende het in 

de Britsche concessie gedeponeerde 
Chineesche zilver ter waarde van 48 
millioen dollar. 

Sub 3 zal na de andere problemen 

worden besproken en het is waar- 

schijolijk, dat ook vertegenwoordigers 
der Fransche regeerirg aan de bespre- 
king vaa dit punt zullen deelnemeo, 

daar dit niet alleen Eogeland, doch 

ook Frankrijk aangaat, 

Met nadruk wordt verklaard, dat 

Engeland vastbesloten is te weigeren 

andere problemen dan de bovenge- 
noemde te besprekeo enia bet bijzon- 

der niet zal toenstaar, dan de Japar- 

ners bij de bespreking van het vraag- 

stuk'dnzake bet in de 'Britsche conces- 

sie gedeponeerde  zilver algemeene fi- 

nancieele problemen ter sprake zullen 

brengen. 

De strijd in: Mongoli8. 

Tokio, 26 Juli (Aneta Reuter). Een 
vitgegeven communigu€ van het Kwac- 

r beweert, dat op 25 dezer 
sche en Buiten - Mongoolsche 

vliegtuigen boven de grens. tusschen 
Manchukuo en Buiten-Morgoli& door 
Japansche viiegers werden neerge- 
schoten. 

Een telegram uit Balshagal aan de 
greos verklaart, dat de Japansche ar- 
tillerie de Russische posities aan den 
Westelijken oever van de Khalba-rivier 
den heelen dag hevig bombardeerde. 

De Russische artillerie beantwoord- 
de het vuur niet. 

  

   

  

De orde te Tientsin. 

Tokio, 26 Juli (Aneta Reuter). Ja- 
pansche waarnemzrs voorspellen, d € 
Overeenstemming ten aanzien van de 
door de Britsche-Japansche conferentie 
besprokeo kwesties inzake de handha- 
viag van rust en orde ia de Britsche 
concessie te Tientsin morgenochtend 
zal worden bereikt. 

Hierna zal de confereotie aanvangen 
met de bespreking van de economische 
vraagstukken, welke door velen het 

  
| 

kardinale: puat van het- gescbil-wordt 
geacht. . 

Domei -verklaart, dat nadat over? 
eeostemming is.breikt, een nieuwe con- 
ferentie te Tientsin zal worden gebou- 
den, ter bestudeering van de details 
van toepassing. 

Minister Arita deelde den geheimen 
raad mede, dat. de-besprekingen vlot 
verloopen zijo. 

Geen oorlogsmateriaal naar 
LA Japan. 

Londen, 26 Juli (Aneta Reuter). Op 
een verzoek in het Lagerhuis om in- 
lichtingen inzake de stappen, welke 
door de mogendheden zijn genomen 
om den verkoop van corlogsmateriaal 
aan Japan tegen te. gaan, onthulde 
Butler, dat Engeland sedert 4 Febru- 
ari 1938 geen verguaningen meer ver- 
strekt voor den 'uitvoer vao dergelijk 
materiaal paar Japan. 

Op de vraag, of het.hem bekend 
is, dat Duitschland enorme hoeveel- 
hedep munitie aan China heeft gele- 
verd, antwoordde Butler bevestigend. 

  

wasschen toch geenstug 
“ haar of haaryitval. 

In de tropen is het nu eenmaal 
onvermijdelijk, dat men dagelijks het 
baar wascht. Het is daarom goed 
te weren hoe dit het best geschieden 
kan, zonder dat het haar etug wordt, 
Of dat men last van roos of haar- 
uitval heeft. Bij waseching met ge- 
wone zeep, welke alcalihoudend is," 
wordt alle vet aen het haar en de 
hoofdhuid onttrokken. De huid gaat 
z0odoende schilveren, deshaarwor- 
tele drogen uit 4» Uw haar wordt 
onhandelbaar.” 
Wasch daarom vOortaah Uw haer 
met de z00 heerlijk vertrisechende, 
Gesinfecreerende en alcalivrije Putol- 
zeep. U zult versteld staan over de 
schirterende uitwerking dezer zeep 
op dehoofdhuid,natuurlijk glanzend 
haar bekomen en geen hinder meer 
hebben van roos, echilvering en der- 
gelijke ongemakkep. Ook verdient 
het aanbeveling om eenmsat per 
week met de vinger: " 
toppen een weinig 

Purol in de hoofd- 
huid te maeseeren, 
hetgeen er alleszine 
toe bijdraagt om 
deze huid soepel, 
zacbt en vrij van” 
toos re houden.” 
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