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STADSNIEUWS 
ebe m pan ata har 2 

De Stadspolitie Kediri viert 
feest. 

Waar de Politie nu eenmaal nim- 

mer aan de algemeene feestvreugde 

kan deelnemen, werd Woensdag door 

het stadspolitie-korps Kediri feest ge- 

vierd in verband met de heuglijke 

gebeurtenis in bet Prinselijk Gezin. 

Op bet politie-sportrerrein, dat een 

zeer feestelijk aanzien had, hadden des 

ochtends sportw&dstrijden plaats, zoo- 

als rijwiel-hindernis-race, estafette-loop, 

touwtrekken, hindernis-race, drie-bee- 

nen-race en geblinddoekt gocling-ge- 

vecht, waarvoor onder de agenten een 

groot animo bestond. Bij het 

touwtrekken, wist tenslotte na een 

vinnige kamp de ,,gewichtiyste” ploeg 

te zegevieren. De goeling-gevechten 

wekten zeer de lachlust op: meerdere 

"voltrefers" werdeo geplaatst, 

een ander vogenblik de deelnemers in 

elkaars directe nabijheid langs eikaar 

' been maaiden. Ben als vrouw verklee- 

de agent had als boegsprier-danseres 

zeer 

terwijl 

en in de drie-beeneo-race een dave- 

rend succes. Tegen 1 uur o.m. had de 

prijsuitreiking plaats, waarbij de win. 

naars menig ,,hoeratje” in ontvangst 

hadden te nemen. 

Des middagg werd een gecostumeer- 

de voetbalwedstrijd gehouden. Veei 

moeite had men zich van de costuums 

gegeven. De moeder met zuigeling, 

die rustig haar kind in de steek Tiet, 

als de bal in aankomst was, oogstte 

Haar (hem) werd de 

prijs toegekend, terwijl een 

veel succes. 

tweede 

prachtig uitgedost Arabisch koopman 

de eerste prijs kreeg. Deze wedstrijd 

werd gevolgd door een wedstrijd tus- 

schen de 22 beste spelers van bet 

korps, De hiezvoor uitgeloofde draag- 

medailles kogden piet worden uitge- 

reikt, aangezien de strijd onbeslist 

bleef (0—0). Op 31 Augustus a.s. zai 

deze wedstrijd worden overgespeeld. 

Nog. was het fest niet afgeloopeo, 

neen, ,,de clou” van het feest had 

eerst des avonds plaats io het oude 

Commissariaat van Politie. Io 

korte speech memoreerde de Commis- 

saris van Politie F. Landmeter het 
feit, dat aanleiding tot deze feesten is 

geweest. Voorts dankte spreker, ook 

namens den Resident van Kediri zijn 

menschen voor de wijze waarop zij 

hun diensten tijdens de drukke feestdagen 

badden gedaan, terwijl ook het Oran- 

je-Comit& werd bedankt de 

voor het korps ontvangen gift. Na de 

hoop te hebben uitgesproken, dat het 

Prinsesje Irene in gezondheid en geluk 

moge opgroeien, werd met een 3. 

werf hoera voor het Koninklijk Huis 

deze toespraak besloten. Overgegaan 

werd tot de orde van den dag, t.w. 

sat&-eten en tajoeb-dansen. 

Den volgenden avond werd nog 

cen wajang-koelit voorstelling voor de 

gezinsledeo van het personeel gegeven, 

waarvoor een groote belangstelling 

bestond. 

een 

voor 

Verkiezing Gemeenteraad. 

Hedenavond zal Yn' het Gemeente- 

raadsgebouw, ter vervanging van den 

Heer Wormer, de Gemeenteraadsver-   

VRIJDAG 18 AUGUSTUS 1939 

kiezing plaats hebben in verband met 

het bedanken van Ir. van Esch wegens 

diens overplaatsing. Daar op de can- 

didatenlijst van de I.K.P. thans de heer 

de Wit, onderwijzer bij de Mulo alhier 

zal bij waarscbijolijk 

als de vervanger worden aangewezea. 

bovenaan staat, 

De Kedirische 
Huishoudschool. 

Sedert een paar jaren heeft de Ke- 

dirische Huishoudschool van de Prot. 

Zending bestaan, onder de goede 

leiding van Mevr. Setjo-Kruyt en steeds 

geriet de school een groote belang- 

stelling, viet alleen van menschen uit 

Kediri, maar ook van buiten. Ia den 

laatsten tijd komeo er fneer en meer 

leerlingeo. 

Voor de laatste eindcursus hebben 

zich 5 candidaten opgegeven voor 

examen costuumpaaien en zija ze alle 

5 geslaagd: n.l. Amirio, Soepangati. 

Moersini, Soetami en Soeparti. Van 

de 28 leerlingen hebben 24 bun huis- 

houddiploma behaald. 

Soos Brantas. 

De komst van Prof. Marisini 

is voorloopig uitgesteld. 

23 Augustus 

Maandelijksche Bridge-drive aanvang 

7.30 uur n. m. 

31 Augustus 1939 

Ter gelegenhzid van de verjaardag 

van H.M. Koningin Wilbelmina Pait- 

musicale afloop v/b Operbaar 

Gehoor, 

na 

Sport. 
Hedenmiddag zal op bet Koewakveld 

ecn voetbalwedstrijd worden gehouden 

tusschen H. C. T. N. H. en Velox van 

Djogja. 

Op Zaterdagmiddag op het Dobo- 

veld v.v. Doho contra Ps. H. W. 

Op Zondagmiddag op bet Koewak- 

veld de competitie-wedstrijd Muick eo 

E.B.I.O.S. 

Op 6 en 1 September a.s. zal het 

Dr. Soetomostichting elftal, waarover 

reeds eerder geschreven, een trip naar 

Madioen maken. 
De vaststelling van het elftal zal na 

de wedstrijd tusschen H. W. en Doho, 

die dan ook een selectie-wedstrijd is, 

plaats hebben. Waarschijaliik zullen 

ook een of meer spelers van Toeloeng- 

agoeng meedoen. 

Naar we vervemenzal op de laatste 

Zondag van Augustus de P. S. B. I. 

van Biitar wordeo uitgenoodigd, om 

cen proefwedstrijd te houden tegen het 

Soetomo-elftal. Zooals bekend hecft de 

P.S. B.I. cenige maanden geleden het 

bondseltal van Malang geklopt. 

Op September zal het Soetomo-elftal 

komen te staan tegen Gadjah - Modo, 

en op 10de tegen P. S. M. Supporters 

kunnen tegen betaling van f 1.— mee- 

gaan. Aanmelding bij den Heer Akif 

Soepono Ngadisimo 2/1. . 

RICHE THEATER. 

Offreert met trots Donderdag 17 

t/m Zaterdag 19 Aug. '39. 
De Warner Bros” musical romance : 
»GARDEN OF THE MOON” 
Een film vol vaart en rhythme, een 

pakkend verhaal en meesleepende me- 

lodifo,—niet minder dan vijf pakkende 

songs — briijante rolverdeeling en de 

nieuwe filmsensatie, de zingende, ro- 

mantische ster John Payne, die   

door deze eene film eensklaps tot we- 

reld-beroemdheid gekomen is. 

»Gardenof the Moon” —is wederom 

juweel van Warner 

Bros,—een film die U verrukken en 

boeien zal als ,42nd. Street” — een 

oervroolijke melodieus melodrama met 

een muziekaal 

veel actie en humor—met een sublie- 

me sterrengroep, waarvan wij na be- 

kende spelers als Pat O' Brien, Mar- 

garet Lindsay, Melvill Cooper en de 

anderen, speciaal de nieuwe zingende, 

romantische ster John Payoe noemen 

wiilen, bijgenaamd de Amerikaansche 

Errol. 

MAXIM THEATER., 

Offreert voor Vrijdag 18 t/m 

Zondag 20 Augustus "39 

R.K. O. dubbel-attractie programma 

als le Attractie de indrukwekkende 

»March of Time" film reportage 

»ACHTER DE MAGINOT LINIE“ 

Een inposaot filmwerk over de pa- 

raatheid vao Fraokrijk. 

Een waarheidsbeeld van den kracht 

der Fransche defensie. 
Hoogst actuzel en formidabel ! 

Grimmig en Vastberaden. 

Zeer leerzaam ook toegankelijk voor 

kinderen ! 
Als 2e Attractie de zeer belangwek- 

kende film. 
»ANNAPOLIS SALUTE" 

met een keur van de beste artisten. 

Een ootroefend verhaal van strijd 

tusschen plicht en liefde ander de 

cadetten in Arnwapolis, de beroemde 

de U. S. A. Opleidingsschool van 

VOLTA - THEATER. 

Offreert voor Vrijdag en 
18-19 Augustus 1939 

United Artists” dolkomische productie : 

Topper Takes A Trip 

(Topper gaat op Reis) 

Met in de titelrol Constance Ben- 

nette, Roland Young, Billie Burke, 

Alan Mowbray, e.v.a. bekende sterren. 

Vrij baao voor lacbsalvo's!!! 

De arme Topper is weer in moeilijk- 

heden. 

Eenigen tijd geleden bezorgde een 

gsest hem hoofdpijnen ea 

lacbbuien, 

En de geest heeft het thans weer 

Zaterdag. 

op hem begrepen en jaagt hem na 

van Park Avenue tot aan de Fransche 

Riviera. 
En de gekke dingen, 

beuren! 

Als Uer niet tegen kunt 90 minute 

aan een stuk door te lachen doet UI 

beter deze film over te siaan ! 

die er ge- 

Politie nieuws 

De heer L., wonende te Semampir 

doet aangifte terzake verduistering van 

goederen ter waarde van f 4,— ge- 

pleegd door zijn baboe genaamd B.K. 

M. en K., beiden bedienden van 

den heer L. voornoemd doet aangifte 

terzake diefstal van lijfsgoederen ter 

waarde resp. van f 0,80 en f 0,90 

gepleegd door B.K. 

Tegen S., wonende te Semampir 

werd p.v. opgemaakt terzake diefstal 

van 1 stuk suikerriet ter waarde van 

£ 0,01 ten nadeele van de sf. Mritjan, 

M. A. S., wonende te Djagalanlor 

doet aangifte terzake vermissing van 

era gouden halsketting ter waarde van 

£15,—. 

22e Jaargang 

BLOEMEN (—— 
tegen zeer 

      
     

   
Losse en opgemaakte, 

concurreerende prijzen. Ook orchideeen. 

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

GEOPEND VAN 7 u. V.M. TOT 5u N.M. 
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EEN PRACTISCH, HANDIG EN KOSTBAAR 

WERK VOOR BEN LUTTEL BEDRAG! 

DE AUTOWEGEN -ATLAS 
van JAVA, MADOERA en BALI 

1 2.75. 

r 

iv 5 kleurendruk 
op stevig ivoorcarton 

met Cartonnen omslag en linnen rvg, 

op Schaal 1: 500.000 
io totaal 0 aansluitende kaarten compleet bijgewerkt. en 

waarin opggnomen: 

alle berijdbare wegen 
Kilometerafstanden var plaats tot plaats 

Hoofd-Afstandstabel voor grootere a 

Bergen en plaatsen met hoogte-cijfers 

Spoorwegen, Vliegvelden, Ondernemings - fabrieken 

Pasanggrahans ca vele aanwijzingen voor toerisme. 

Verkrijgbaar bij de Ked. Snelpers. 

Tweedehandsche Ratio s 
in goede conditie! 

  standen 

    

  

Zeer lage prijzen! 

sL YRA" 
Radio Goldberg 

Kediri-Tel. 70 
Hoofdstraat 

  

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 — KEDIRI — Telefoon 250. 
MALAM 

Woensdag 30 Augustus 1939. Vendutie ten huize van den WelEd. 

Heer Ch. L. Lems, Hoofdagent bij de Veldpolitie te Paree. 

van meubilair eoz.    



    

4 
Garden of th 2 Warner Bros groote musical romance .. ce moon 

met de allerbekoorlijkste filmdiva 
die U verrukken en boeien zal, met veel actie en humor, dans en zang | sfilas 

  

groote stars. Een pra 

  

RICHE THEATER — 
Nog Heden en Morgen 

  

MARGARET LINDSAY — JOHN PAYNE — PAT OBRIEN ea. 

Een grootsch opgezette weelderig gemonteerde muzikale Comedie-romance, die oud en jong doet 
amuseeren. 

Gong schitterende filmschlager 

Kortom, een verrukkelijke amusementsfilm, die niemavd voorbij mag laten gaan. 
Komt en Oordeelt. 

met KATHE V. NAGY — ALBERT MATTERSTOCK e.a. sterren. 

Eeo buitengewoon aardige film, waarmede men zich best een avond kan amuseeren. 
Wij raden een ieder aan deze film viet te missen. 

dag 4,30 u. EXTRA 
Zondag 20 en Maandag 21 Aug. 

.UNSERE KLEINE FRAU" (DE MODEL ECHTGENOOTE) 

“
 

VOORSTELLING 

  

  

MAXIM THEATER 

  

  

Heden t/m Zondagavond. 
R.K.O. Radio dubbel-attractie programma. 

| 

A's te ATTRACTIE noemen wij hier de indrukwekkende ,March of Time" film reportage : 

De mobilisatie van Frankrijk. 
.Acnter de Maginot Linle" 

terwiil a's 2e ATTRACTIE drasit: D2 zeer belangwekkerde Marine film ,Annapolis Salute" 

Attentie ! 
Zaterdagmiddag 4.30 u. ( 
Zondagmorgen 
Zondagmiddag 430 u. 

10. «. 

    

me: JOAN CRAWFORD — MELVYN DOUGLAS — ROBERT YOUNG ea. sterren. 

Ben meer dan schitterende film die zeer zeker en Uw smaak zal vallen! Komt dit zien ! 

| 'EXTRA VOORSTELLINGEN 

3 Pa —— Maandag 2i en Dinsdag 22 Aug. Te 
Metro Weekendfilm gespeeld in de Midweek s5 

| “The Shining HOW" poros vera, 

  

Javasche-Bank. 

Met ingang van 15 Augustus 1939 

werd de Heer A.H. VAN DE WEERD 

thans KasgeEmployeerde bij het Ageat- 

schap te MENADO tot Waarnemend 

Plaatsvervangend Agent bij dit kantoor 

benoemd. 

Tijdens het binnenlandsch verlof van 

den Heer J.M. PALM zal de Heer 

JG. WALLIS DE VRIES als Waar- 

nemend Plaatsvervangend Ageot van 

het kantoor te BANDOENG optreden 

  

De zedendelicten, 
  

   
     

D cering heeft, bij monde van haren 

ge btigde -voor Justitie, in den 

Volksraad gepoogd, haar (te) Jaat op: 
treden in de ,zeden-zaken” te recht- 

  

vaardigen door het voor te stellen, 

alsof er in fefte steeds niet voldoende 

bewijsm: 

  

wa 

  

   
tegen de schenders 

1 209 W.v.S. Zi van ar 

  

stelde zich dusdoende tegerover zeer 
velen, die van meening zijo eo blijveo, 

dat al vele jaren lang ta! van deze 
lieden bij de politie waren gesignaleerd, 

die hun pamen had geregisireerd, z00- 

Cat het een klein kunstje was geweest, 

strafrechter te brengen: 

wetsartikel de 

    

bedoeld 

was, op gezette tijden 

cen of mecrderen bij den kraag waren 
gevat, dan zou het kwaad niet, heb- 
ben kunnen vooriwoekeren, a's nu het 

  

geval is « 

Verschillende Volksraadsleden heb- 

ben io dezen geest tot de 
maar zonder eenig succes. 

heeit de 

Jastitie 

weest, 

regeering 

   iweeden termija 
regeeringsgemachtigde voor 

   

  

voigehouden. dat het onmogelijk is 
geweest eerde tredeo, bierbij 

scberkende aan 

  

op te 

wijdioopig aandacht 

de moeilijkheden, verbonden aan het 

bijee   brengen van deugdelijk bewijs-   

materiaal. Dat hadden—bierop kwam 

het betoog van den regeerings- 

gemachtigde neer — politie en justitie 

vroeger niet. 

Hoe onmogelijk bet is, wat krom is 

recht te praten, bewees hij met de 

viak er op volgende verklaring, hoe 

»van de meeste. vervolgden wel vast- 

staat, dat zij het kwaad reeds lang 

bzireven en dat zij een gevaar vorm- 

den voor de maatscbappii, al ware het 

alleen al, doordat zij er toe meewerk- 

ten, het kwaad in stand te houden.,, 

Ligt in deze passage niet de erken- 
ing —al zal de geacbte regeeringsge- 

machtigde het natuurlijk viet z00 be-   

doeld hebben! — dat op dit stuk politie 

en justitie jarenlang hopeloos gefaald 

hebben? Want, dat het kwaad lag 

bedreven kon worden, hetwelk nu en 

terzcht wordt aangeduid als een ge- 

vaar voor de maatschappij, kon toch 

allcen, omdat het geduld werd door de 

betrokken Indien 

de regeeringsgemachtigde deze passage 

heeft gehanteerd als een verdediging 

van deze instanties, dan houde hij het 

ons ten goede, dat wij deze verdedi- 

gisg grevszins ais geslaagd beschou- 

overheidsinstanties. 

wen. En wij verwachten, nu het kwaad 

z00 breed — al weer terecht I—is uit- 

gemeten, dat ook in de toekomst het 

befaamde wetsartikel niet als een was- 

sen neus zal worden beschouwd. Wij 

mogen dat het der 

regeering ernst is met de bedoeling, 

toch aannemen. 

door baren gemachtigde in zijo rede 
in twecdeo termijn nog eens weerge- 

geven, ,om aan deze menschen — de 

schenders van het betreffend wetsarti- 

kel—en in het algemeen aan de Indi- 

sche maa'schappij, meer respect bij te 

brengen voor de strafwet op dit punt." 

  

ak x 
Er is nog een andere kwestie, die 

de aandacht verdient. Ia den Volks- 

en ook daarbuiten is 
drongen op het verwijderen van we- 

raad aange- 

gens zedendelicten veroordecide lieden 
ui: Indig. Wij hebben hiertegen stels 

ling genomen, in dien zin, dat wij het 

afkeurenswaard gevonden  zouden 

hebben, als de regeering besloten zou 

bebben tot een wegzending en masse. 

Voor velen, niet hier geboren, doch 

veak jarenlang hier gewerkt hebbend   

en uitsluireod op dit land georifnteerd 

zijnde, zou dit een dubbele straf beb- 

ben beteekend en wij pleitten er voor, 

dat de regeering hier met tact, elk 

geval op zijo cigen merites beoordec- 

leod, zou handelen, 

Viel uit het avtwoord ia eersten 
termijo van den regeeringsgemachtigde 

op te maken, dat de centrale overheid 

geen uitzet:ingsmaatregel in algemeenen 

zin beoogde, bet antwoordio tweeden 

termijn bracht meer duidelijkbeid. Het 

uitzettingsdenkbeeld, door eokele Volks- 

raadsleden uitdrukkelijk aangeprezen, 

is door de regeering van de hand 

gewezen. Zij wenscht ook hier vast te 
houden ,aan bet criterium van de In- 
dische Staatsregeling, die ru eermaal 

vaststelt, dat een ingezetene uit Ned.- 

Indie oiet anders kan worden verwij 

derd, dan in de gevallen, waarvoor de 

exorbitante rechten in de wet zijn ge- 

regeld“, terwijl dit criterium mutatis 

mutandis ook geldt voor het verbiijf 

in bepaalde streken van Indig. 

Na het rigoureuse optreden van po- 

litie en juistitie, gedemonstreerd als bet 

werd door razzia's, waarbij verdachten 
en masse werden opgevat, van wie 

velen spoedig weer moesten worden 

vrijgelaten, waartegenover anderen 

zw:ar werden gestraft, doet deze hou- 

ding, zij bet blijkbaar na lang beraad 

aangeromer, weldadig aan. Zij getuigt 

van redelijkheid, waarbij wij aanemeo, 
dat zij niet zal leiden tot hersieuwde 
slapbeid bij de handhaving van die 
artikelen van het W. v.S,, in hetleven 
geroepen om bederf onzer samenleving 
op zedelijk gebied z00 goed mogelijk 
te beteugelen. 

Ind. Cr. 
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P 
  

N. V. Kedirische Snelpers Drukkerii. 

  

Regie-kunst van 
oplichter. 
  

.Steinreicher“ Duitscher had 
juweelen in Danzig. 

De oplichtersaffaire waarbij de Am- 

sterdamsche koopman B. voor f 1256 

werd beetgenomen, welk bedrag hij 
betaalde voor en pakje uit Duitschland 

gesmokkelde juweelen, waarin slechts.., 

een looden pijp bleek te zitteo, b'ijkt, 
nog veel fantastischer te zijn geweest 
dan eerst gemeld kon worden. 

Wij hebben bericht dat twee arres- 

tanten ontkenden. Dezen hebben thans 
een volledige bekentenis afgelegd na 

vitnemend politiewerk van inspecteur 

J. Visser van bet bureau Stadhouders- 
kade lezen wij in de Ind. Crt. 

Het bedrog was als volgt in eikaar 
gezet. De beruchtz Amsterdamsche 

misdadiger H. is de regisseur geweest. 

Hij kwam dikwijls bij zijn slachtoffer, 

den koopman op kartc&dr om met druk- 

werkjes te venten. Hij wilde meer aan 

dezen man verdienen. Tezamen met 
een Amsterdammer, die reeds 16 von- 
nissen achter den rug heeft, zekeren S., 
zette bij een fantastisch plan in elkaar. 

S., die goed Duitsch spreekt, zou 

zich uitgeven voor cer emigrant, die 

te Davzig een schat van f 50.000 aao 

juweelen had moeten achbterlaten. Zij 

spraken over dezen ,,schat” met den 

koopman en corfereerden druk met 

hem in cafe's. Hoc moest dit kapitaal   

2 

naar Nederland worden'gebracht? , 
—Ich bin steinreich — zeide de z. g. 

Duitscher bedroefd. Und jedoch bin ich 
arm... 

De koopman voelde voor de affaire. 

Maar wie moest den schat halen? 

De koopman zou aan een koerier” 

wel de benoodigde reissom geven, 

De koerier kwam. Dat het tweetal 
bedriegers daartoe met een vertrouwd 

collega-bedrieger op de proppen kwam, 

spreekt vanzelf. 

—Goed, ik ga, zeide deze, na door 

de twee bedriegers op de hoogte te 

zijn gebracht. — Gezf maar geld. Ik kom 

met uw rijkdommen terug... 

Tweehonderdvijftig gulden betaalde 

de koopman aan den ,,koeriet”. De 

rijkaard zelf kon dat immers niet doen... 

hij was rijk zonder geld. Maar de schat 

zou komen, de heerlijkheid van diaman- 

ten, goud en paarlen. 

Nu dan, ra dit gesprekio een ca'€, 

trad de bode naar buiten: ,,mooi reis- 

weer” zeide hij nog en ging toea via 

Damrak en Centraal Station . 

Danzig? Neen, oaar een cafe in de 

bionerstad om er een g'as te drinken. 

. paar 

Na tien dagen..... 

  

De koopman meende vast en stellig, 

dat de man vaar Danzig reisde. 

Hij zat te popelen van ongeduld om 

diens terugkeer.... hij zouimmers de 

heift van de opbrengst, namelijk 75.000 

gulden krijgeo. 

  

  

LEESBIBL IOTHEEK : 
  

  

De abonnementsgelden bedragen : 

Indien U dus 

voor 
gulden. 
De bibliotbee 
kort. 
Wordt I: 

DJABA 
LEESCEZELSCHAP - 

  

  

an 

  

f 1,— per maand voor €€n boek 
f 1,75 per maand voor twWee boeken tegelijk 
f 2/50 per maand voor drie boeken tegelijk 

met dien verstande, dat U z00 dikwijls moogt ruilen als U wil. 
een abonnement voor &€n boek 

heeft, waarvoor U €en gulden betaalt en U 
ruiit het boek iederen dag, 

30 boeken 
dan betaalt U 

toch niet meer dan &&o 

k-catalogus verschijot binnen- 

KOTTA 
Ked. Snelners Drukkerij.. 

  

  

  

RADIO LU 
Radio - Technisch - Bureau — xro:ri — 

Hoofdstraat 4| 

Telefoon No. 60 
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NIEUWE ZEN 
ERRES Wisselstr4om 

| Crosley Shelvador-koelkast. 

| P.H, Armaturen, 

Het betere adres voor Service. 

  

en 1 

Rimboe Radto-toestellen. 
: 

Staande lamp.   
Zwaar Verchroomd. 

  
  

    

      

MULOWEG / MADJENANG 
Telefoon Ked. No. 225 1 

  

  
    

  

  

  — 
BOERDERIJEN ,,SCHRAUWEN“ 

WATES 

PERCEEL-PAKISSADJI 

an ad 

Levert versche volle melk. 

Prima kwaliteit. 

Leverancier van de groote ziekenhuizen te 

Kediri en Paree en de meeste Doctoren 

ter plaatse, e 

Beleeid aarbevelend 

L. H, SCHRAUWEN. 

  
 



  

  

« Na tien dagen kwam de vertrou- 

wensman op Amsterdamschen bodem 

terug, dien bij tusschen twee ba:kjes, 

niet eens verlaten had. Slechts had hij 

er zorg voor gedragen, dat koopman 

B. hem riet te zien kreeg. 

" Ben conferentie tusschen den regis- 

seur van het zaakje H. eo het slacht- 

offer volgde. 
—De bode is terug, hee isde schat. 

Hj overhandigde aan B. het bewuste 

pakje, waarin de juweelen, ter waarde 

van f 150.000 zouden zitten. 
—Wjj zullen dit pu aan den emigrant 

brengen. Maar betaal eerst duizend 

gulden als waarborg.... 
D2 koopman betaalde. Te zamen 

gingen zij naar het huis van den zoo- 

genaamden, rijken, Duitschen emigrant, 

doch deze was ,oiet thuis“. Wat nu? 
De mannen besloten bet pakje, datrijk 

van lakstempels voorzien was, dan maar 

in de woning van den koopman te 

openen. 

Nu, bier kwam de looden pijp te 

voorschija. H. trok een gezicht of bij 

vreeselijk schrok en B. scbrok voor 

1250 gulden dus..., echt! 

Daarop is de aangifte gevolgd en 
de politie stond 
verzicbtelijke zeak. H. kon wel op 

aanwijzicg van den koopman gearres- 

teerd worden, doch deze hield bij 

hoog en laag vol, zelf nier geweten 

te hebben dat er een looden pijp in 

het pakje zat. De renbode was zock 

en is dat nu nog. Over hem heeit de 

politis geenerlci aanwijzing. Ook de 
rijke ,Duitscher“ was nog niet gevon- 

voor een zeer ono- 

den., 

Het onderzoek in deze zaak is een 
groot succes geworden. De ,,rijkaard" is 

Opgespoord,el ontkende bij dan aanvar- 

kelijk ook. Onder de scherpe verhooren 
van iospecleur Visser heeft de man 

thaos alles opgebiecht. Y. eveowel bleef 

nog onrkennen, doch ook op hem is 
groote drang uitgeoefend. Men hereft 
namelijk den marktventer gevonden, 
die verklaard heeft aan hem voor drie 
kwartjes de drie juweeleo verkocbt te 

hebben, die (o, op!ichtersironie) bij de 

looden pijp waren ingesloter. Na deze 

vondst heefr H. nu ook bekend. " 

    

   
    

  
De Mode Rere | 

U valt op met een toilet uit de | 
MODE REVUK 

, Thans met het duhbele aantal 

| 
| 
: 

raderpatronen 
Ab. prijs F 7,25 per jaar, 

F 3,85 per half jaar, 

F 2,— 

Weeskamer - Vendutie. 
der Tapiocafabriek Snow- 

White te houden te 
NGADILOEWIH. 

is uitgesteld tot Maandag 21 Au- 

gustus 1939, ten 9,30 uur v.m. 

Alle machinerie&a zullen per stuk 

worden verkocht . 

De electre-motoren van de fabriek 

Zijo voor Wisselstroom van 380/220 

vOltage en 5,5 P.K. (ook aaowezig 

reserve motoren van 20 en 30 P.K.) 

verder zullen worden opgeveild: hou- 

  

ten loodsen met pannen dak, brand- 

kast-diverse onderdeelen van de ma- 

Chineri2n, zinken dakplater, ijzeren pij- 

pen van diverse diameter, transport- 

rails, meubilaire goederen enz. en 

DE AGENT WEESKAMER 

KEDIRI 

Metden verkoop belast. 

  

lot sniwerk 
j hebben een 

keurcollectie 
Japara's houtsnijwerk ontvan- 

gen zooals: 

Presenteerbladen, 

Poederdoozen, 

Sigarettekokers 

Inktkokers 

Broodplankenenz.enz. 

Wij raden U aan om gauw 

Uw keuze te doen, aangezien 

alles grif weggaat. 

Beleefd aanbevelend, 
TOKO 

»SOEN" 
Aloon - Aloonstraat Telif. 63 

KEDIRI, 

  

  

  

  

S per kwartaal., 

N 
N: V. KED. SNELPERS 

— YRUKKERIJ —   

      

    

Eenige en algemeene mededeeling. 
Langs dezen weg betuigen wij on- 

zen hartelijken dank voor de getoonde 

aa 

»WETTA" 
Natuurmest' is 

biijken van belangstelling in het door Zulvero ..Na 

ons geleden verlies door het overlij- 

den van mija innig geliefde Mocder | z00rgeschikt voor alle sier. 
R. Ajoe DJOJODIPOERO 

te DJOCJAKARTA op den 14den 

AUGUSTUS 1939. 

R. T.A. DANOEDININGRAT 

Regeot van KEDIRI. 
en familie. 

planten. Verkrijgbaar bij 

TOKO 

»MADIOEN” 
KEDIRI Teif. 

  

aa —— 
No. 62. 

  

    

PROTESTANTSCHE KERK 

Hollandsche Kerkdiensten. 

20 Aug. '39 Kediri 

Paree 

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

T, Agoeng 5 u. ».m. 

9 u. v.m.(Doop) 

6. ».m. 

  

Maleische Kerkdienst. 

H. B. Matulessy. 

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

20 Aug. '39 Madioen 9.— u. v.m. 

(Aangenomen.) 
"39 Trenggalek 8.30u. v.m. 

T. Agoeng 4.— u. ».m. 

27 Aug. 

30, '39 Kediri T.— 4. ».m. 
voor Zending, 

J. W. Rumbajan. 
27 »  '39 Kediri 7.30 u. v.m. 

      

       

  

Steeds goed 

    

El Comercio doet U uw dageliik- 
sche zorgen vergeten: deze sigaar 
is voor iederen rooker een wel. 
kome verrassing, een verkwik- 
kende afleiding en..... een steeds 
terugkeerend genot, want wie &€n. 
maal El Comercio heeft gerookt, 
vraagt steeds zuiver handwerk 
volgens handinslag methode. 

EL € 

»van 5 tot 10 cent". 

NN. Handel My. Giintzel & Sehumacher” 

    

.Agenten : 

Door eigen import zijn wij in staat de beroemde 

CARIBONUM producten, z. a. 

Carbonpapier in diverse soorten, 
Schrijfmachinelinten in alle breedten, 

Schrijf-, vulpen- en stempelinkten. 

3
 

Polywog pasta in vasten en vloeibaren toestand, versch 

en tegen scherp corcurreerende, dus 
beneden Soerabaiaprijzen, 

te leveren. 

N. V. KEDIRISCHE SNELPERSDRUKKERIJ 

Na an an Sae SARAN 
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kinderboeken 

en . 

Modebladen 

N.V. Ked. Sneipersdrukkerij 

Aloon-Aloonstraat Tel. No. 83. 

De optische afdeeling 
vakkundige onder 

  

BRILLEN 
leiding. Moderne monturen. 

Zeiss - 

| 

| 

en Crookesglazen. 

RESIDENTIE - APOTHEEK 
TELF. No. 52 

  

  

OOST - JAVAANSCHE KERK 

lederen Zondag 

dienst 9 u. v. m. 

Te Kediri (Baloewertistraat) 
Blirar, Tocioengagoeng, 

Ngandjoek, Paree, 

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

federen Zondag. 

le H. Mis 6 uur 

2e H. Mis 7.30 uur 

Lof 5.30 uur 

le H. Mis 6 uur 

22 H. Mis 7.30 uur 

Lot 6 uur 

Bijeenkomst Katb. Schoolkind. 5 u.n.m. 

Onderricht Kath. Javanen 6.30 u.n.m. 

  
  

te Kediri 
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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 

MEUBELMAKER 

TRANSPORT — ONDERNEMING 
KEDIRI Kls raat 64 — Telef. No, 107 

  

  

  

VENDUTIE: 

Vrijdag, 18 Aug. 1939, 
ten huize van den Heer: 

R. ARISMOENANDAR. 

Belastingambtenaar. 

Tirtostraat — Kediri. 

v.m. 9 uur 

Voor Uw meubialir en ontwerpen 

  

geroutineerd angs en eerste kwa- 

liteit meubelhout. 

Zeer billijk io prijs en levering op 

garaotie. 

Voor Uw venduties gegarandeerd 
goede resultaten, 

Iopakken voor ali plaatsen. 

  

IN VOORRAAD 
Ruime keuze - 

— Visitekaartjes 

voor de halve priijs. 

KED. SNELPERS DRUKK 
ALOON-ALOONSTRAAT 

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

Danziger kwestie hinmen twee 

De spanning neemt 

weken opgelost ? 

weer toe.— Hitler 

confereert met Goering en Himmler.— 

Telefoonverbinding aan Silezische grens 

verbroken.— Duitschers willen 

geen compromis. 

  

  

POOLSCHE GRENSWACHT 

DOODGESCHOTEN. 

Eerste stappen? 

Warschau, 16 Aug. (Aneta Reuter). 

Bekend wordt gemaakt, dat de Duit- 

het verkeer en de autoriteiten 

  

sche 

telefoonverbinding tusschen de distric- 

ten Opoie en Ryonic van Duitsch en 

Poolsch SileziZ hebben stopgezet. 

Volgens een Berlijnschen correspon- 

dent van de ,,Gazeta Polska” wordt 

verwacht, dat Duitschlard zal probee- 

ren jegens Danzig in de komende twee 

  

weken stappen te ondernemen ter be- 

proeviog van de solidariteit en be- 

reidheid tot actie van het bondgenoot- 

schap tusschen Eageland, Frankrijk en 

Polen. 
President Moscicki verklaarde giste- 

ren na een inspectie der troepen te 

Wilna, dat het leger iedere uitdaging 

zal aannemen en iederen vorm van 

pressie zal verwerpen. 

Een onderhoud te Danzig. 

Danzig, 16 Aug. (Aneta Reuter). 

2 voorzitter van den Senaat, Grei- 

ser, had hedenochtend eea onderhoud 

van 15 minuten met den Poolschen 

Hoogen Commisaris Chodacki. 

Dit is de eerste maal sedert weken, 

dat zij elkander ontmoetten. 

Hierna vertrok Chodacki paar War- 

schau. 

De conferentie met prof. 

Burckhardt. 

Parijs, 16 Aug. (Aneta Reuter). 

Volgens Fraosche diplomatieke krin- 

geo bracht Rijkskanselier Hitler tijdens 

zZijo onderhoud met Burckhardt te 

Berchtesgaden het planin herinnering, 

waarop bij in zijn rede in den Rijks- 

dag op 28 April zinspeelde. 

28 April zeide Hitler, dat hij Polen 

cen 25-jarig non-agressie-verdrag aan- 

bood, als tegenprestatie waarvan Dan- 

zig aan Duitschland zou worden te- 

ruggegeven en Duitschland doorgang 

door den Corridor naar Oost-Pruisen 

zou verkrijgeo. 

Voorts wordt gemeld, dat de Fiih- 

rer bij Burckhardt protesteerde tegen 

den toon, waarin de recente Poolsche 

nota aan den Seraat van Danzig om- 

trent het boycotten van de douane- 

ambtenaren te Danzig was opgesteld. 

Alhbier wordt verklaard, dat de pun- 

ten, die Hitler en Burckhardt bespra- 

ken, in de cerste plaats vraagstukken 

waren, die betrekking hadden op de 

regeling van de plaatselijke incidenten 
en dat Burckhardt de ratuurlijke scha- 

kel vormt tusschen de autoriteiten te 

Danzig en Poleo. 

Gemeenschappelijke actie ? 

Berlijo, 15 Augustus (Havas). Vol- 
gens nieuwe zeer betrouwbare berich- 

ten betreffende de besprekingen te 

Salzburg is Von Ribbentrop 

geslaagti, den steun van Itali& te ver- 

krijgen voor gemeenschappelijk 

offensief van beide landen, dat ge- 

zija op 'en beperkt 

er in 

cen 

concentreerd zal 

za! blijveo tot de vraagstukken inzake 

Daozig. 

Polen €&€n legerkamp. 

Warschau, 15 Aug. (Reuter). Aan 

Poles jaarlijkscheo pationalen feestdag 

ter verheerlijking van bet leger, welke   
op heden viel, werd dit jaar eea bi- 

  

  

zondere beteekenis vericend door de 

internationale situatie. 

President Moscicki woonde een in- 

drukwekkende militaire parade te Wil- 

na bij, terwijl ook overal elders in het 

land militaire schouwspelen plaatshad- 

den en de Poolsche omroepzenders 

militaire licderen en marschea uitzon- 

den, 

Alle bladen publiceerdeo artikeleo, 

waarin met radruk wordt verklaard, 

dat Polen thans moet worden b - 

schouwd als een land van soldateo, 

die bereid zijn bun leveo voor bua 

land te offeren. 

Uit Berlija wordt gemeld, dat de 

situatie iozake Danzig, van Berlijo uit 

gezien, plotseling is gekalmeerd. De 

stroom van pers-commentaren is he- 

den opgehouden. 

lotusschen zet de ,,Angriff" haar 

anti-Poolsche campagne voor met 

een sensationeel verhaal over een 

moord, die te Lemberg door Polen op 

cen Duitschen ingenieur zou zija ge- 

pleegd, zonder echter den datum te 

gzven, waarop de moord zou hebben 

plaatsgebad. Voorts verzekert het blad, 

dat in de laatste maanden 780 geval- 

len van vervolging, ontmanning, mat- 

teling, moord, gevangenzetting en ont- 

slag van Duitscbers door Polen heb- 

ben plaatsgehad. 

Geen compromis. 

Berlijn, 16 Aug. (Aneta Reuter). 

Welingelichte kringen albier verklareo, 

dat de bespreking, die heden piaats 

vond tusschen Greiser en Chodacki, 

beperkt werd tot technische zaken. 

Het vraagstuk betreffende Danzig 

als geheel werd niet aangeroerd. 

Er is geen bevestiging te verkrijgen 

van de geruchter, dat Burckhardt een 

tweede bezoek aan Hitler zou brengen. 

»Gzen conferentie en geeo compro- 

mis" inzake Danzig was het wacht- 

woord, dat heden aan de Duitsche 

scbrijvers van boofdartikels afgegeven 

werd. 

Politieke kringen zeggec, dat Duitscb- 

land een conferentie zou overwegen, 

ter bespreking van uitsluitend techni- 

sche bijzonderheden betreffende de 

teruggave van Danzig, doch nimmer 

een conferentie ter bespreking van de 

vraag, of Daozig zou worden terug- 

gegeven. 

Verklaard wordt, dat Duitscblaods 

ecer ophet spelstaat en Danzig zonder 

eenig compromis moet terugkeeren. 

Hitler confereert. 
Berlijn. 16 Aug. (Aneta Reuter). 

Hitler besprak heden de laatste phasen 

van de Europeesche situatie met Goe- 

ring e» Himmler, die den Fiibrer te 

Berchtesgaden een bezoek brachten om 

hem geluk te wenschen met den 25steo 

verjaardag van zijn indiensttrediog bij 

het leger als vrijwilliger. 

Directe besprekingen bepleit. 

Rome, 16 Aug. (Aneta Reuter). Di- 

recte besprekingen tusschen Duitsch- 

laod en Polenals de eerige wijze voor 

het bereiken van een vreedzame op- 

lossing van bet Danzig-probleem wor- 

den eenstemmig door de dagbladen 

bepleit, hetgeen aan een officieele in- 

spiratie doet denken. 

De ,,Giornale d'ltalia" schrijft, dat 

de onafhankelijkheid van Polen niet 

wordt bedreigd. 

Dz Polen hebben niets te verliezen 

bij besprekingen met Duitscblaod, doch 

| 

  

instede htervan- prefereeren zij een 

oorlog en riskeeren zij hun gebeele 

bestaao. 

Polen moet bedenken, dat Itali2 in- 

gzval van een oorlog zijn plicht als 

lid van de as zal dozo. 
Een democratiscbe pers spreekt van 

mogelijke besprekingen en schikkiogen, 

doch er zija rechten, die geen bespre- 

kingen behoeven en die moeten wor- 

den bevredigd. 

Duitsche vluchtelingen. 
Berlin, 15 Augustus (Transocean). 

De ,Deutsche Allgemeine Zeitung” 

verzekert heden, dat in de maanden 

Mei en Juvi in totaal 17.631 Duitsche 

viuchtelingen wit. Polen de doorgangs- 

kampen in Duitsch Opper-Silezie zijn 

gepasseerd, 8 

In Mei passeerden 6346 vluchtelinge 

door deze kampen en in Juoi 17.631 

(P), dat is dus drie maal zooveel als 

in Mei. 

Het blad verklaart, dat deze cijfers 

werden verkregen van uiterst welinge- 

lichte kringen, die authentieke gegevens 

dienaangaande bezitten. 

Het totale aantal Duitsche vluchte- 

lingen uit Polen, die in aodere Duit- 

sche grensprovincies zijn gearriveerd, 

is niet bekend, daar geen betrouwbare 

cijfers beschikbaar zijn. Het blad meent 

echter, dat het aantal Duitsche vluch- 

telinger, die uit Polen in andere Duit- 

sche grensprovincies zija gearriveerd, 

eveneens zeer groot is. 

Frankrijks standpunt. 

Londen, 16 Augustus (Havas). De 

»Daily Mail” veroeemt bet volgende 

van baar correspondent te Parijs: , De 

Fransche ambassadeur Corbin staat op 

het punt naar Engeland terug te kee- 

ren, na zijn vacaotie in Frankrijk te 

hebben doorgebracht. 

Naar ik verneem, zal hij een bood- 

schap van Bonset medebrengen, waarin 

de Fraosche mirister verklaart, dat 

geen enkel plan voor een regeling van 

het Danzig - vraagstuk, al dan niet 

ontwikkeld als gevolg van bet bezoek 

van professor Burckhardt aan Hisler, 

door de Fransche regeering in over- 

weging kan worden genomen, tenzij het 

gan de volgende voorwaarden voldoet: 

le. bestaande 

Polen moeteo vo'ledig gehardhaafd 

rechten van alle 

blijven : 

22, Polea zelf moet het plao on- 

voorwaardelijk goedkeuren : 

3e. er moeten voldoeo waarborgen 

zijn, dat Danzig niet het uitgangspunt 

zal vormen van cen nieuwe Duitsche 

expansie”. 

Csaky te Salzburg. 
Weenen 16 Aug, (Aneta Reuter). 

Csaky arriveerde om 12 00 u. teurg. 

Hij lunchte met dr. Frick, waarra 

hij Von Ribbentrop bezocht, met wien 

hij gedurende drie uren Cconfereerde. 

Politieke kringen beweren, dat het 

bezoek van Csaky zuiver prive is. 

De geruchteo, als zow Hongarije 

het kortgeleden door Duitschland 

voorgelegd 22 -punten - plan hebben 

verworpen, worden niet bevestigd. 

Csaky verbltjit tot 13 dezer 

Salzburg. 

Chodacki bij Beck. 

Warscbau, 16 Aug. (Aneta Havas). 

De Poolsche commissaris - generaal 

Chodacki arriveerde per vliegtuig uit 

Danzig. 

Hij confereerde langdurig met Beck. 

Meening van Pertinax. 

Parijs, 16 Aug. (Aseta Reuter). 

Het bezork van Burckhardt aan 

Berchtesgaden wordt door Pertinax in 

»L'Ordre” beschreven als een nieuwe 

Duitsche manoeuvre voor de vero- 

verivg van de Vrijstad  zooder 

bloedvergieten. 

Pertinax verklaart in L'Ordre”: 

»Wij zijo van meening, dat het be- 

roep op de diensten van Burckhardt 

slechts een nieuwe poging aantoont 

om zonder oorlog de voordeelen van 

den oorlog te verkrijgeo,. 

Halifax op de hoogte gebracht. 

Londen, 16 Aug. (Aneta Reuter). 

Arthur Greenwood had bedenocbtend 

op her Foreign Office een onderhoud 

met Lord Halifex,” dat 50. micuten 

duurde, 

oa 

,n0otschap met de mogendheden van 

  

care 

Hierbij zerte- Greenwood de ont- 
wikkelingen van de internationale 

situatie, sedert hij een week geleden 

lord Halifax ovntmoette, uiteen, 

Roolsch soldaat doodgeschoten. 

Warschau, 16 Aug. (Aneta Reuter). 

Ben Poolsche: grenswacht werd door 

ttoepen vao Danzig, aao de grens tus- 

schen Polenen Danzig, doodgeschoten. 

De soldaat bevond zich op circa 

14 meter afsiand van de Danzigsche 

mjde der grens, en verondersteld wordi, 

dat hij den weg was kwijt geraakt. 

Het Hongaarsche probleem. 

Barlijo, 15 Augustus (Havas). Zoo- 

wel in Duitsche politieke als 

Hongaarsche kriogeo geeft men toe, 

dat minister Von Ribbentrop waar- 
schijoliik cog een ontmoeting zal 

ebben met den Hongaarschen minis- 

ter van Buitenlandsche Zakeo, graaf 
Csaky Istvar, die momenteel als gast 

van den Duitschen minister van Bui- 

tenlandsche Zaken, dr. Wilbelm Friek, 

in 

Op het kasteel Leopoldskron nabij 

Salzburg vertoeft, 

In welingelichte Duitsche kringeo 

dat her toetreden van 

cen militair bondge- 

@nthult men, 

Hongarije tot 

de as overwogen word. 

Intusschen wordt uit Londen gemeld, 
dat volgens goedingelichte kringen al- 

daar de Britsche stappen bij Hongarije, 

Roemznis en Bulgarije goede vruchten 

hebben afgeworpen, 

Het schijot zelIs — zoo verklaart 

men — dat een regeling van het 

Hongaarsch - Roemeensch tecritoriale 
vraagstuk mogelijk zai zijo,-al zou de- 

ze regeling op langen termijn moeten 

plaatshebbeo. 

De Hongaarsche graaf 

Teleki, zou onlangs tegenover den 

Britschen gezant te Boedapest bebben 
verzekerd, dat Hongarije niet voorne- 

mens is zich aan te sluiten bij Duitsch- 

land en zijn neutraliteitspolitiek prijs 

te geven. 

Premier, 

In Hongaarsche kringen sluit men 

thans niet langer de mogelijkheid van 

een toenaderiog tot Roemeni2 uit, 

echter op voorwaarde, dat het laatst- 

genoemde land niet van Hongarije 

verlangt, dat het zijn territoriale eischen 

officieel prijsgeeft. 

Het schijat dat bet Britsche denk- 

beeld, dat ten siotte verwezenlijkt zou 

kuoneo worden, een ,moratorium" van 

de Hongaarsche eischen gedurende een 

aantal jaren cf maanden is, in welken 

tijd Hongarije en Roemeni& onderhaz- 

delingen zouden kunren vocrez voor 

een regeling der problemen. 

Rusland. 

DE CONFERENTIE TE MOSKOU. 

Militaire besprekingen. 

Moskou, 15 Augustus (Havas). In 

Britsche en Fraosche kricgen wordt 

verklaard, dat de Britsch- Franscb- 

Russische staibesprekingen op bevre- 
digende wijze verloopen, doch de ui- 

terste geheimbouding wordt betracht en 
verdere gegevens zija niet beschikbaar. 

Dagelijks heeft &€n zitting p'aats io 

de villa Spiridonivka, welke van 's 

morgens tien uur tot 's middags twee 

uur duurt. Hierbij zitten admiraal sir 

Reginald Plunkett, generaal Aim€ Dou- 

menc en maarschalk Clement Woros-   

iloff aan dezelfde tafel, terwiji bua » 
medewerkers achter hem zitten en van 

tijd tot tijd geraadpleegd worden. 

Rusland eischt meer. 
Londeo, 16 Aug. (Aneta Havus). 

Uitgebreidere bevoegdheden zullen 
worden toegekend aan de Engelsche 

en Feansche delegaties te Moskou, ten 

gevolge van den Russischen wensch, 

bet terrein der strategische bespre- 

kingen te vergrooten, doch Engelsche 

gezaghebbende “kringen  ontkenuen 

voornemens te zijn het Verre Oosten 

io de voorgestelde verdragen te be- 

trekken. 
Zij verklaarden, dat de hesprekingen 

te Moskou allen tot het Verre Oosten 

zullen worden vitgebreid, indien Japan 

openlijk de as aanhangt, betgeen nog 

piet geschiedde. 

DE PACIFIC-LUCHTVLOOT. 

Oefeningen biji Wladiwostock. 

Moskou, 16 Aug. (Aneta Reuter). 

Gemeld wordt, dat de  Russische 

Pacific- luchtvloot oecfeningen nabij 

Wladiwostock houdt. 

Soortgelijke oefeningen worden te 

Leningrad en Moskou gebouden als 

repetitie van de gecombiveerde lucht- 

vloten voor den nationalen luchtvaart- 

dag op 18 Augustus. 

    

Baby-Verzorging 
Een van gezondheid stralende baby 
is voor de moeder de grootste sehat, 
doch in de tropen is het vaak z00 
moeilijk om het teere huidje van 
uw kleine volkomen gezond en gaaf 
te.houden. Wij geven daarom gaarne 
onderstaand onzen goeden raad: 
Baad uw baby met een zachte spons 
en Purolzeep, het probate, uiterst 
zachte, prachtig zuiverende en des- 
infecteerende reinigingemiddel. 
Poeder na het baden uw kindje, 
vooral in de huidplooien met her 
alom geprezen Purolpoeder, de ge- 
neeskrachtige bedak, die de huid 
koel, gezond en droog-houdt. 
Wend tegen schraalheid, ruwheid, 
smetten, stukgaan of ontsteking der 
huid steeds de heerlijk verzachtende 
en genezende huidzalf Purol aan. 
Al deze preparaten bevatten voor 
de tropen onontbeerlijke medicinale 
bestanddeelen, die de huid van uw 
kleine volkomen gaai, frisch en ge- 
zond maken en houden.Zij behoo- 
ren dan ook in jedere duiermand 
thuis, als gij prije stelt op een zon- 
nige baby en dat doet gij vanzelf- 
sprektnd. : $     
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met dien verstande, dat UI z00 dikwijls moogt ruilen als U wilt 
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De bibliotheek- catalogus verschijot binuen- 

kort. 
Wordt ! 

DJABA. 

h 

"ap 

LEESSEZELSCHAP — LEESBIBLIOTHEEK 

Ked. Snelpers Drukkerii. 

  

dan betaalt U 
eken toch niet meer dan &€n 

KOTTA   

 


	00089
	00090
	00091
	00092

