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Besmettelijke ziekten. 

Het ziekenrapport van den Res. 

Arts albier luidt: Gevallen van typbus 

abdomivalis : 

Kediri 1, Tandjoeng Anom 1, Sam- 
biredjo 2, Demangan 1, Redjoso 3, en 

Lotjeret 1. 

Paratyphus A. 

Tandjoeng Asom 2, Kertosono 1. 

Padvinderij. 

We vernemen, dat de padvinders 

van de N.I.P.V. op Zaterdag a.s. naar 

Pagoengdjoho, een Idtal kilometers 

van Kediri verwijderd, zullen marchee- 

ren: om aldaar te kampeeren. 

Er zullen eea 15-tal verkenners 

meegaan, en het vertrek vanuit Kediri 

is op 3 uur bepaald. 

De troep zal geleid worden door de 

“ hopmannen Horninge en Everhard, 

Voor eventueele uitvallers worden 3 

paarden meegenomen. 

Op Zondagmorgen zullen oefeningen 

worden gehouden op Soemberpodang, 

die nog verder is gelegen, en s'mid- 

dags zal de terugtocht wordea 'aan- 

vaard. 

Gelukkig nog goed afgeloopen. 

Gisterenmiddag beeft op Modjoroto 

een ongeluk plaats gehad, dat gelukkig 

goed afiiep. Beo ,toekang laboer” was 

bezig de nok van het dak van de 

woning van den mantri beheerder van 

Modjoroto te witteo, toen hij per on- 

geluk de electrische draden van het 
lichtoet aaoraakte. Direct begon hij te 

scbreeuwen, waarop 2 personen naar bo- 
ven klommen en hem uit zija gevaar- 

ljkea toestand bevrijden. Bewusteloos 

werd de man naar het ziekenhuis 

Gambiran overgebracht. 

- Sport. 
De Pareesche Voetbalbond heeft de 

vildaging Van hgt Dr. Soetomosticb- 
tingelfial aangenomen," en zal op 
Zaterdagmiddag&. 3. de wedstrijd ge- 

speeld worden, 

Zondagmiddag a.s. komt Ps. H. W. 
tegen E. B.I. O. S. uit. 

Waarschijolijk zal Doho Jr. op Zon- 

dagmiddag raar Paree gaan, om aldaar 

tegen de plaatselijke voetbalvereeniging 

»Matahari" te spelen. 

Gisterenmiddag speelde Tamansiswa 
tegen P.S.I. waarbij de laatste met 

3—2 de overwinning behaalde. 

RICHE THEATER. 

Offceert met trots Donderdag 24 
tIm Zaterdag 26 Aug. "39. 

Danielle Darrieux 
ia 

»KATIA" 

Naar de bekende roman van Prinses 

Bibesco (Lucile Decaux). 

De eerste film van Danielle Dar- 

rieux, die zij tijdens haar Hollywoodsch 

Contract ia Fraokrijk he@ft mogen ma- 

ken. 

Een film, grootsch van opzet, eo die 

volgens de Fransche, Engelsche en Hol- 

landsche pers, gewsartferkt wordt als 

de beste Danielle Darrieux film. 
Danielle Darrieux' heeftia deze film. 

wederom een groote traditioneele rol,   

VRIJDAG 25 AUGUSTUS 1939 

Wwaarvan zij zich op meesteriijke wijze 

kwijt. 

Danielle Darrieux speelt de rol van 

de jonge prinses met een 'natuurlijke 

Daiviteit, eenvoud en gratie, terwijl 

John Loder de charmante Czaar is. 

MAXIM THEATER. 
Offreert voor Vrijdag 25 

tlm Zondag 27 Aug. '39. 

De hoogst amusaote Warner Bros' 

Comedie-schlager : 

Dick Powell en O'ivia De Havilland in 

»DE AANHOUDER WINT” 

(Hard To Get) 

Ea Warner Bros' Comedie z00 amu- 

sant, dat niemand er ernstig bij kav 

blijven, 

Met deze comedie wordt een ,,nieuw"” 

Dick Powell aan het publiek gelntro- 

duceerd, 

Dick Powell en Olivia de Havilland 

vormen een uitstekend comedie-team en 

werkt het wel eenigszins verwondering, 

waarom de studioleidiog er niet eerder 

aan gedacht heeft he bij elkaar te 

brengen in Ea film. ,DE AANHOU- 

DER WINT" zal U beslist een aller. 

genoegelijksten avond bezorgen. 

VOLTA - THEATER. 

Offreert voor Donderdag, Vrijdag 

en Zaterdag, 24—25—26 Augustus 

Columbia's grootste oorlogsfilm, waar 

cen ieder reeds lang op zit te wachteo: 
»NORTH OF SHANGHAI.” 

(Ten Noorden van Shanghai) 

Met in de hoofdrol James Craig, 
Bztty Furness, Keye Luke, e.v.a. 

Eea nieuwsblad-verslaggeefster en 
haar newsrea'-camera kameraad heb- 

ben heel wat ontberingen en gevaren 

meegemaakt aan het front bij de uit- 

oefening van bun beroep, 

Zij ontmoeten Azit's machtige oor- 

logsheeren en wisten de unfaire plan- 

ben van sommigen te bestrijden en te 

verijdelen. 

Politie nieuws 

Tegen R., wonende te Paree werd 

P.v. opgemaakt terzake diefstal van een 

kaio ter waarde van f 1,10 ten nadeele 

van S., wonende te Ringivanom. 

D., wonende te Bandarlor doet aan. 

gifte terzake diefstal van goederen ter 

waarde van f 4,65, middels ondergra- 
viog, 

Tegen M., wonende te Kaoeman 

werd p.v. opgemaakt terzake diefstal 

van ecen kip ter waarde van f 0,50ten 

nadeele van R., wonende te Kemasan. 

Tegen S., won. te Modjoroto werd 

Pp.v. opgemaakt terzake diefstal vao 3 

st. suikerriet ter waarde van f 0,02 ten 

nadeele van de sf. Mritjao. 

T.K.L., wonende te Baloewerti doet 

aangifte terzake diefstal van 3 kippen 

ter waarde van f 0,75. 

Door de Politie werd aangehouden 

de persoon van D., die zonder vaste 
Woon- en verblijfplaats in de Gemeente 
Kediri zwervende werd aangetroffen, 

K., wonende te Setonogedong doet 
aangifte terzake verduistering van een 
rijwiel ter waarde van f 4,— pepleegd 

door N., wonende te Setonogedang,     

VOOR DE RESIDENTIE KEDIRI. 

  

VERSCHUNT 

DINSDAG EN VRIJDAG 

AGENTEN IN HOLLAND 
PUBLICITEITSKANTOOR ,GLOBE" 

Vliegende vracht. 
Men kan op Donderdagmorgen ia 

Batavia wakker wordeo, eenigszios prik- 

kelbaar door de hitte, welke zich des 

te erger laat voelen naarmate men later 

vaar bed is gegaan .... en Zater- 

dagavond, die zelfde week, op het 

spiegelgladde ijs van een ijsbaan in 

Sydney staan enscbaatsrijden . . ... . 
Men kan ook op Maandagavond in 

Sydoey schaatsrijden eo diezelfde week 
Woensdagmiddag om eea uur of zes, 
kwart over zessen in het zwembad 
Tjikini plassen. Aangenomen, dat men 
luchtvaartgezind is en van de schitte- 

rende luchtverbinding Batavia-Sydney 

gebruik maakt, 

Men kan.... 
Ach, het viiegtuig heeft zoo veel 

mogelijk gemaaki! 
Het is nog niet z00 lang geleden, 

dat ia een Fokkervliegtuig van de K. 
N.LL. M. een ernstig gewoode meneer 

op een draagbaar werd binnen gedra- 

gen en naar Bandoeng gevlogen voor 

oh - 

- ADVERTENTIE- EN NIEUWSBLAD 
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Blijf in de so0s z00lang gij wilt 

de kater wordt door 
AsprriN!gestild, 

  

het ondergaan van een operatie , . . 

Het moderne vltegtuig kan vrijwel 

alles doen en het heeft dan ook htgi 
wat meer gedaan voor de uitbreiding 
van het vervoer ia het algemeen dan 

alleen voor wat betreft passagiers. 

De meest wonderlijke dingen worden 

soms ten vervoer adigebiden. 

Dieren, insecten, exotische planten 

en bloemen, gedistingueerde kleeding 

uit New York, Parijs en Londeo, scbild- 

padden, zelfs een valsch gebit, dat ie- 

mand in Saigon had vergeten en dat 

daar werd gevonden en dat een week 

later weer in zijn bezit . , .. io ziju 

mond terecht was gekomeo, dank zij 

de hulp van de K.N.I. L.M. 

Insecten, afkomstig uit Cairo werden 

door de K.L.M. naar Ba'avia gebracbt 

waar de K.N.I.L.M. ze weer overoam 

en ze ,doorvliegtuigde” (wie geeft een 

goed luchtwaardig en luchtvaardig 

woord voor ,,doorschenen" 7) naar 

Sydney waar ze voor de menschen op 

Mascot-aerodrome onmiddellijk cea 

probleem beteekenden, dewijl ze op 

een bepaalde temperatuur moesten wor- 

den gehouden, welke weleen tikkeltje 

boven de heerschznde lag. Men vond 

de oplossing, door ze in cen verwarmde 

kamer te zetten maar zucbtte van ver- 

lichting toen ze hun reis oaar Nieuw 
Zeeland met de boot voortgezet hadden. 

Niet alleen de K.L.M. en de K.N, 
IL.M. komeo voor deze wonderlijke 

vrachtzendingen te staan: Guinea Air- 

ways, een Australische maatschappij 

vloog onlangs eeo comfotabel ia blik- 

met-gaatjes verpakte krokodil van 

Darwin naar Adelaide. Het dier was 
bestemd voor een tentoonstelling ia 
Melbourne en ondervond geen nadee- 

lige gevolgen vaa zija luchtreis. Scheen 

zelfs eenigszins trotsch te zija op bet 
predicaat: eerste vliegende krokodil. 

mLier-vogels, voorzichtig bebandelen 

en deze zijde boven“ was het opschrift 
op een kooi, welke de Douglas ..Ku- 

rana" naar Hobart medenam. Men wil- 
de probeeren liervogelste laten settlen 

in Tasmanit en vloog ze deswege over. 

De Taronga-dierentuin deed Holland 

twee kookaburras cadeau. Ze werden 
aan boord van een K.N.I.L.M.- Lock- 

heed gebracht en vlogen oaar Batavia 

met meer snelheid, dan ze ooitin hua 

leven met eigen vleugels hadden kunnen 

bereiken. ....en ze bereikten Holland 
zonder de minste soesab.     

p Philins Trocadero 
Prijsvraag 

Loopt 

eind van deze maand 

af. 
inlichtingen 

»L YRA" 
Radio Goldberg 

Kediri-Tel. 70 
Hootdstraat 

Vraagt 

VENDU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS. 
J.G.W. DEKKERS — KEDIRI — Telefoon 250. 

mana 

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

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

van meubilair eoz. 

   



    

        

  

  

  

Bak aa 

RICHE THEATER 
Nog Heden en Morgen 

sa 
Voortzetting van de succesvolle vertooning van »SKATIA 
waardig bijyestaan door de eminente Engelsche Artist JOHN LODER. Een grandioos werk, witnemend 
eu kostbaar gsmonteerd en die volgens de Fransche, 

b 

    

E g-lscbe en: Hollandsche pers, gewaarmerkt wordt 
as DE beste DARRIEUX film! DANIELLE speelt in deze prachtfilm de rol van de jonge prinses met 
een patuuriijke naiviteit, cenvoud en gratie, terwiil JOHN LODER de charmante Craar is. 

slechts adviseeren : 

ATTENTIEI Z 

  

geen voorwaarde te misseo. 

Vooraf, eenige zeer aardige voorf:las ! 
dagmiddag 4.30 u. EXTR 

Sonora boeiende en spannende fiimsch aver 
cs 

sFahrendes Volk” ceo.orioom 
met HANS AL BERS — CAMILLA HORN — FRANCUISE ROSAY e.a. 
Een film, die U boeit tot den laatsten meter, Wij raden slechts een ieder aan, deze super productie onder 

Komt en 

Wj kunnen 

  

oordeelt! 

  

  

MAXIM THEATER 

  

  

90 
met OLIVIA DE HAVILLAND — DICK POWELL ea. bekende stercen, Ben aantrekkelijke film, 
amusant, dat piemand er ernstig bij kan blijven ! 

Heden 25 t/m Zondag 27 Aug. 
Warner Bros vermakelijke Comedi:-Schlager 

to Get" (De Aanhouder Wint), 

Zre DICK en OLIVIA, 
Een film voor jong en oud! 

z00 
een uitstekend Comedie-team, 

»DE AANHOUDER WINT" zal U beslist een genoeglijke avond bezargen ! 

Attentie ! 

Eza vao de wonderlijkste vracht- 

aanbiedingen, welke er ooit zijo gedaaa 

Wwss er ecer, weike Sr Kirgsford mith 
bereikte op den avond voordat hij van 

Brisbane paar San Francisco vloog. 

Ben inwoner vao Sydaey die heel wat 

soesah had met zija valsch gebit vroeg 

Kiogsford Smith zija bovengebit mede 

te nemen naar Amerika teneinde het 

daar te laten repareeren en hij bood 
daarvoor duizend gulden. 

Geregeld vervoert de K.N,ILL.M. 

orchidegla van Indii& paar Austral€. 

Andere wonderlijke vrachtzer dingen 
vormen oesters, bloed in thermosfles- 

scben verpakt en bestemd voor trans- 

fussies, honden bij tientallen 

bet is niet meer bij te houdzo, wat 

er zooals aan luchtvracht gaat. 

De K.N.LL.M. staat voor geen 

klein gerucbt: taarten, complete di- 

neis, muziekstukken van vergeetachtige 

mucisi, zelizame visschen, manuscrip- 

ten, van boeken, maanzaad, toiletten, 

tijdschriften, zendingea vao bonderd- 

tailen kleine viscbjes, levende goera- 

mi's, goudvisschen, sera, chirurgische 

iosirumenten, een spiegelruit voor een 

Wiokel, een dagskuiken van Brisbane 

paar Batavia, bijsn, onontwikkelde 

fiims, een rieten zitje, cylinderdeksels 

voor een scheepsmotor van 340 kilo- 

sieradeo en gram per stuk, diverse 

Zaterdagmiddag 4.30 u. ( 
Zondagmorgen 
Zondagmiddag 430 

Maandag 28 en Dinsdag 29 Aug. 
De Warner Bros actievolle Srortfiim 

.Snelheidduivels” 0... »....o 
met DICK PURCELL — BEVERLY ROBcxRT5 e.a. beke.den, 

groote Amerikaansche race-baven, die u voortdurend in adembenemerde spanning zu!len bouden, 
— ist 

  juweelen, goud . .. kortom: er is 

an Ig 

  

Verzuimt NIET deze buitergewone film te komen zien ! | 

RA VOORSTELLING 
Zondag 27 en Maandag 28 Aug. 

dit nietl — 

eigenlijk mosilijk iets te 

dat tot dusver nog niet een reis door 

de lucht maakre, 

Een der wonderlijkste vrachtgeschie- 
denissen speelde zich af op bet vlieg- 

veld Tjililitao, 

drietal zeer kostbare toiletten, welke 

zij uit Sydney op zicht had laten ko- 

men, wilde afhaleo. 

verzinnen, 

waar een dame een 

De invoerrechten 

waren haar te hoog en daar zij toch 

slechts een der drie toiletten wilde 

koopen, wilde zij over slechts &€n 
toilet invoerrechten betalen. 

Goede raad was duur: 

gevonden, 

B-sloten werd, dat gedurende een 

balf uur het kantoor van den agent 

ter beschikking zou zija en de betrok- 

ken dame zonderde zich daar een half 

uur af teneinde de toiletten te passen. 

maar werd 

Toen de keuze was gemaakt werden 

de invoerrecbten over de gekozen sier- 
lijkheid betaald, de beide anderen wer- 

den tegelijk weer terug bevracht raar 

Sydney, z00dat daarvoor gk€s invoer- 

rechten verschuldigd waren. 

Wei: op deze wijze wordt bet spel 

van den spoed verder gespeeid. 

Lucbtvracht is snelvracht — en snel- 

heid betaal: ! 

Drieste overal 
op wisselkantoor, 
  

  

Rijke buit voor Parijsche gangsters. 

  

Millioen frs. aan gouden munten. 
  — 

VERKEERSOPSTOPPING DEED 
BANDItTEN ONTKOMEN. 

Zes dagen na den roofoverval op 

de Place de la Trinit& hebbsn op 

8 Aug. die bandieten in het centrum 

van Parijs, nabij de Piace de la Bour- 

se, een overval gep'eegd op een wis- 

seikantoor. Nidat zij met gebruikma- 

king van hun revolvers voor een 

milioen francs aan gouden muontun 

en voor fr. 220.000 aan bankbi jetten 

hadden bemacatigd, de misdadi- 
gzrs in een gereedstaanden auto ge- 

vlucht, welke door een med.plichtige 

werd bestuurd., 

zija 

Zooals gewoonlijk tegsn beurstijd 
beerschte er dien morgen een leven- 

dige drukte op bet beursplein, waar 

zich talriike baonkondernemingen en 

wisselkantoren bevinden, lezeo we in 

de Tel." Het liep tegen balftien toen 
een automobiel stopte voor een han- 
deiskantoor in de rue des Files S. 
Thomas. Drie mansen stapten 

behoorlijk gekleed en ieder voorzien 
van een Zonder 

eenige inlichtingen te vragen bij de 

concierge van het gebouw traden zij 

het kantoor binoen. Buiten, op eenige 

meters afstand. wachtte een chauffeur 

uit, 

leeren actetasch.   

EXTRA VOORSTELLINGEN 

D2 mecst realistische opnimen van de 

MR Ian e NN 
met de auto, waarvan de motor niet 
werd stilgezet. Twee misuteo later 
gingen op bun beurt de directeur van 
het kantoor en zijn zwager het ge- 

bouw binnen, beiden met cen tasch in 

de hand, waarvan de een voor een 

millioen francs aan voorsamelijk bui- 

tenlandsche gouden munten en de 

anderz voor fr, 220000 aan bankbil- 
jztteo bevatte, 

Op bet ooggnblik, dat de beide 

mannen de tweede E€tage bercikten, 
waar zich hun bureau bevindr, traden 

p'otseling de drie bandieten, die zich 

baar voren 

met 

bet 

Voor dat dezen goed en wel beseften 

hadden de ban- 
de tasschen uit de handen 

balsover - kop de 
trappen af te s:ormen. 

scbuil hadden gehouden, 

en sloegen de bankiers hun re- 
volvers en kouppels ia gelaat. 

wat er gaande was, 

dieten bun 

gerukt om daarna 

Onverschrokken oudstrijder. 

Terstond riepen de beile slachtof- 

fers om hu'p en snelden de misdadi- 

gers na, die met hun wapenen in de 

hand, de straat op vluchtten in de 

richting van den geparkeerdeo auto. 

Een passeerende oudstrijder, die zijn 

livker arm is den oorlog beeft ver'o- 
ren hoorde de alarmeerende kreten en 

stortte zich cp eea der misdadigers, 

die ten gevolge hiervao, op het trot- 

toir viel. De bandiet was echter weer 

spoedig op de been en verdween na 

enkele revolverschoten 

digeo aanvallr te hebben afgevuurd, 

auto, welke inmiddels reeds 

door zija medeplichtigea was bereikt. 

zich onmiddellijk in 

op zija moe- 

io de 

De wagen zette 

beweging en sioeg de rue Colbert in. 

Ben verkeersagent, die nabij d: 

beurs zijo post had ingenomen sproog 

op de treepiank van een passeerenden 

automobiel en verzocbt den chauffeur 

de achtervolging in te zetten. Het 

geluk was den agent echter niet mee, 
want een opstopping bijeen kruispunt 

gaf de auto der bandieten een belang- 

rijken voorsprong. De politieman ver- 

loor aanmerkeiijk terrein en siaagde 

er niet in de misdadigers te achter- 

halen, 

Intusschen was de politie bij het 
wisselkantoor gearriveerd, waar tijdeo 

een ingesteld onderzoek een revolver 

en een actetasch der gangsters in 

beslag werden genomen. Voorts is 
gebieken, dat de bandieten gebruik 

hebben gemaakt van een auto, welke 

io den nacht te Parijs werd ontvreemd. 

Men vraagt zich in politikringeo af 
of het weer, om dezelide bende gaat, 
die kort geleden een overval pleegde 

    

VENDU. PE EELEN 

  

  

— 

—POSISPAARBANK — 
EFFECTENBELEENINGEN 
bj de agentichuppen te Batavia (C)," 

  

    

  

Hat vroege 

waarop de overval 

hierop te wij- 
zen. E-o vaag sigoalement der daders 
is bekend, Het geld, dat de bankiers 
io Zwitseriand incasseerden, bestaat 
uit fts. 686.000 aan E :gelsche gouden 

frs. 248.000 

op den juwelierswinkel. 

uur en de wiize, 

is uitgevoerd, schijnen 

munte), aah louis d'or, 

frs. 40.000 aan dollars, frs. 66.000 aan 

Zwitsersch geld en frs. 6000 in gul- 

dens, alsmede frs. 225.000 aan Fraosch 
bankpapier.«'s Morgens voor negen 

uur hadden de bankiers reeds frs. 2 

millicen io de safe van hun kantoor 
gedeponeerd. 

  

Heldenmoed van twee piloten. 
  

  

In brandend vVliegtuig vochten zij voor 

het leven van 13 menschen, 

  

  

»DE LANDING WAS EEN WONDER", 
  

  

BAGAGE VERLOREN, MAAR 
GOED GLAS WIJN 
BOO» TROOST. 

Parijs, 11 Augustus: 

Twee Britsche piloten h-bben giste- 
ren op 1000 meter hoogte een hzld- 
baftigen strijd gevoerdom huo in brand 
geraakte machice aan den grond te 
brengen. Acht minuten hebbeo zij in 
de cabine gevochten in een verstik- 
kenden rook, met verschroeid gelaat en 
geblakerde handen. Ea zij hebben ge- 

wonnea en bet 

menschen gered, schreef een corr. v.d. 

lad. Cet, 

Ook voor de negen passagiers, onder 

wie eea paartjz op de buwelijksreis, de 
heer en mevrouw Priestman, zijn bet 

leven van dertien 

vreeselijke minuten geweest Zij zagen 

de vlammen tegen de ruiten lekken, 

voelden de Verzengende hitte uit den 

cockpit en hoorden dea steward, die 

hua op rustigen toon vertelde, dat zij 

z00 vlug mogelijk uit het toestel moes- 

ten springen als het eenmaal was ge- 
laod, 

Radio - Technisch 

  

RADIO LUX 

De gezagvoerder, kapitein Prowse, 
draaide de machise met haar kop ia 

dea wind en joeg naar beneden met 
eeo snelheid van 200 km. per uur, in 

de richting van de vlieghaven Lux-uil 

in Oost-Frankrijk. 

Het toestel raakte dea grond: door 
de te groote snelhzid werd het lac- 

dingsgestel vernield, doch de machine 

kantelde niet en kwam even later met 

een schok tot staan, 

De negen passagiers, door een gewor- 

pen in de cabine, hadden hua tegen- 

woordigheid van geest geen oogenblik 

verloren. Zij wisten allen buiten het 

toestel te komen, gevolgd dpor den 

steward en den marconist. De beidn 

piloten kropsnals katten over de bran- 

dende vleugels, sprongen opden grond 

ea renden achter de anderen aan, weg 

van de brandeode hel achrer heo. Tien 

seconden later konden zij de machioe 
niet meer zieo, 1266 hoog sloegen de 

vlammen op na twee minuten was er 

van het machtige toestel slechts een 
rookerde en smeu'ende hoop verwror- 
geo ijzer over.   
ken | 

Hootdstraat 4) 

'Teletoon No.60 
Bureau — xeDiri — 
      

    

  

BOERDERIJEN 
KEDIRI 

MULOWEG / MADJENANG 
Telefoon Ked. No 225 

  

NIEUWE ZENDING: 

Het betere adres voor Service. 

  

  

ERRES Wisselstroom 

en . 

Rimboe Radio-toestellan. 

Crosley Shelvadorekoelkast. 

P.H. Armaturen, 

Staande lamp.   
Zwaar Verchroomd. 

IN
N 

»SC(HRAUWEN“ 
WATES 

PERCEEL-PAKISSADJI 

  

  

Levert versche volle melk. 

Prima kwaliteit, 

Leverancier van de groote ziekenhuizen te 

Kediri en Paree en de meeste Doctoren 

ter plaatse. 

Belcefd aanbevelend 

L. H. SCHRAUWEN. 
Pa an v” 

 



| 

  

ATTENTIE 
ORPHEUS OPERA 

Wringinanom Aloon-alconstraat 

KEDIRI 

"ANE von “anong MH anandan 25. 20 — 27 
Augustus 1939 

HEDENAVOND 

Openingsvoorstelling 

Met een prachtverhaal 

IN DE HOOFDROL DE JONGE 

RIBOET 
Mist deze gelegenheid niet 

slechts 3 avonden 

| 

| | 
| 

| 
| 
| 

| 
| 

Geen enkele passagier had ernstige 

verwondingen opge'oopen, slechts ver- 

toonden sommige shock-verschijnselen. 

De eerste-officier, Whircop, was er 

minder goed afyekomen. Hij had zware 
b andwonden aan armen en beenen. 

Geredden vertellen. 
De meeste inzittenden maakten een 

vacantiereisje -- de machine was op 

wecg van Croydon naar Bazel —en 
zija door het verlies van al hun baga- 

he wel genoodzaakt naar Engeland 

terug te keeren. Niemand maakte zich 

bierover zorger, wadt het leven is 

meer waard dan een koffer met 
Honefgoed. Een uur later zatzn de 

dertien menschen io een Fransch ho- 
tel achier een flesch goeden Franschen 

wijo, klinkend op bun wonderbaarlijke 
redding en vol lof voor den moed der 

beide piloten, die bovenmenschelijk 

werk hadden gedaan. Ha 

Onder de gelukkigz geredden be- 

vond zich een bekerd Engelsch spe- 
cialist, dr. A. H. Douthwaite, die met 

zija vrouw Op weg was naar St. Mo- 

ritz, 
»De landing was een 

200 verteide hij aan den correspondent 

van de ,,Daily Express“, Wij waren 
gewaarschuwd, dat wij “te Luxsuil 
z0uden daleo in plaats van vaar Ba- 

zel door te vliegen, omdat er en lek 
De piloot 

wonder", 

in de benzineleiding was. 

riep ons door de mi'crofoon toe, dat 

wij eeo ,ruwe landing” zounco krij- 

gen. 

Wij waren pog steeds opeen hoog- 

te van meer dan 1000 meter, toen de 

vlammeo plotselifg vit den voorkant 

van het “vliegtuig schoten. Dat zal 

ongeveer elf uur zija “geweest. Eens- 

klaps eeo ruk, #2 voeldeo, dat bet 

Vliegtuig draaide en naar beneden 
ging, met groote snelheid. D2 stewart 

Nieuwe zending. 
Dunlops Puur 

Vruchtensap, ni.: 

Djeroek Press 

  

Lobi-Lobi sap ' 

Papaja Th 

Ananas 3 

Zuurzak 1 

Belt u op No, 62 

Hoogachtend, 

TOKO 

.MADIOEN” 
KEDIRI Teit. No. 62. 

  

  
  

  

verzocbt ons kalm te blijven en ieder- 

een bicef op zija stozl, voorbereid 

op het ergste. Beneden konden wij 

op het vliegveld menschen heen ea 

weer zien hollen. 

De piloten hielden zich kranig, 

vertelde mevrouw Dowtbwalte: zij 

tracbten de ruiten stuk te slaan, doch 
dit mislukte. Ik dacht ieder oogenblik 
dat de machine zou ontploffeo. Wij 

hadden geen parachutes, doch wij 

zouden toch niet hebben geweten, 

hoe wij ze moesten gebruiken, Toen 
kwam de landing en enkele seconden 

later was alles voorbij", 

Ha-t jonge mevrouwtje Priestmao, 

dat vatuurlijk een extra-gelukwensch 

van alle andere passagiers kreeg, ver- 

telde, dat zij en haar man dachten, 
dat aao hun kort geluk een einde 
was gekomen, toen zij de vlammen uit 
het toestel zagen siaao. Ik heb mijn 
gebeelen uitzet verloren, zoo vertelde 
zij, docb zij lachte naar haar man en 
zeide: ,Hem beb ik nog!"” 

Hout snijwerk 
Wij hebben een 

  

, 

keurcollectie | 
Japara's houtsnijwerk ontvan- 

gen zooals: 

Presenteerb'aden. 

Poederdoozen, 

Sigarettekokers 

Inktkokers 

Broodplankenenz. enz, 

Wij raden U aan om gauw 

Uw keuze te doen, aangezien 

alles grif weggaat. 

Beleefd aanhevelend, 
TOKO 

»S OEN” 
Aloon - Aloonstraat Telf, 63 

KEDIRI. 
  

  

| VOO 

| staat onder 

  
  

  

    

  

De optische afdeeling 
vakkundige 

    

In voorraad — 
kinderboeken 

'Bekendmaking. 
De Resident van Kediri maakt be- 

kend, dat hij ter gelegenheid van den 
verjaardag van Hare Majesteit de Ko- 

ningin ambtelijk al ontvangen op 31 
Augustus a.s. te 10 uur v.m. en 

Modebladen 

Men wordt verzocht om kwart voor 
tien aanwezig te zijo. 

Na 955 worden geen voertuigen 
meer tot het Residentserf toegelaten, 

Kleeding Heeren : ambtscostuum, rok NX. Ked. Snelpersdrukkerij 
of jacguet. 

“ Kediri, 25 Augustus 1939, 

De Resident van Kediri, 

EL). TYDEMAN, 

Aloon-Aloonstraat Tel. No. 83. 

ma 
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zegt het spreekwoord. Vandaar cook dat de ver- 
pakking van El Comercio eenvoudig is gehouden. 
Alle waarde ligt in de tabak. Zacht en zeer 
aromatisch. Zuviver handwerk volgens handinslag 

methode. Vraagt den eerstvolgenden keer: 

EL COMERCIO 
. Nieuw Fabrikaat! 

»van 5 tot 10 cent". 

vMpenten : M. V. Handel My. bintzel & Sehumacher”” 

  

CARIBONUM producten, z. a. 

Carbonpapier in diverse soorten. 
Schrijfmachinelinten in alle breedten, 

Schrijf-, vulpen- en stempelinkten. 

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

beneden Soerabaiaprijzen, 
te leveren. 

N. V, KEDIRISCHE SNELPERSDRUKKERIJ 

B » 

| Door eigen import zijn wij in staat de beroemde | 

| ? 

X9 

Pn aa 4   
R: 

" BRILLEN 
| leiding. Moderne monturen. 
| Zeiss- en crookesglazen. 

| 

RESIDENTIE - APOTHEEK 
TELF. No. 52   

PROTESTANTSCHE KERK 

Hollandsche Kerkdiensten, 

27 Aug.'39 Blitar 9 u. v.m 
T. Agoeng 5 u. ».m. 

3 Sept. '39 Kediri 9 uur v.m, 
Djombang 7 ,, n.m. 

10 Sept. '39 Blitar 9 uur v.m. 
T.-Agoeng 5 ,, ».m. 

17 Sept. '39 Kediri 9 uur v.m. 

Paree 6 . om. 
24 Sept. '39 Ngandjoek 9 uur v.m. 

Blitar 6, ».m. 

1 Oct. '39 Kediri 9 uur v.m. 
Djombang 7 ,, n.m, 

ana 

Maleische Kerkdienst. 

H. B. Matulessy, 

27 Aug. '39 Trenggalek 8.30 u. v.m. 
T. Agoeng 4.— u. o.m. 

30, '39 Kediri T.— 4 0.m. 
voor Zending, 

J. W. Rumbajan. 
27 » '39 Kediri 1.30 u. vm. 

3 Sept. '39. 
Blitar 7.30 uur v.m. 
Wiingi 10.30 uur v.m. 
KO. Ngoenjoer 12 u. v.m. Doop 

10 Sept. '39, 
Kediri 9 uur v.m. 
Kertosono 4 u.n.m. Doop 

17 Sept. "39. 

Madioen 9 uur v.m. 
Ngawi 4 uur n.m. 

24 Sept. '39. 
Trenggalek 8.30 uur v.m. 

T..Agoeng 4 uur nm. 
—— 

OOST - JAVAANSCHE KERK 

lederen Zondag 

dienst 9 u. vm. 
Te Kediri 
Blitar, Toeloengagoeng, 

(Ba'oewertistraat) 

Ngandjoek, Parec, 

  

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Z0 

te Kediri Ie H. Mis 

   € 

  

6 uur v. m. 

2e H. Mis 7.30 uur v. m 

Lof 5.30 uur nm. 
te Bilisr Ie H, Mis 6 uur v. m. 

2e H. Mis 7.30 
Lof 6 mu.    Biieenkomst Kath. Schoolkind. 

Onderricht 
.m, 

  

Cat. Javanen 630 un. 

PETROMAN COMFOREN, 
Wij ontpakten zoojuist 

De Nieuwe 

Modellen 1939 

en noodigen U uit tot een be- 

zichtiging dezer 

Schitterende en Practische 

Petromax Comioren. 
Verkrijgbaar bij : 

Toko Wed. 

Tan Bing Wie 
Klentengstraat No. 90, 

KEDIRI, Tel. No. 149. 

TPA “m7 un 
TENG HONG TJIANG 
VENDUHOUDER —  COMMISSIONNAIR 

MEUBELMAKER 

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

  

  

  

Voor Uw meubialir en ontwerpen 

geroutineerde toekangs en eerste kwa- 

liteit meubelhout. 

Zeer billijk in prijs en lev 

  

ing op 
parantie. 

Voor Uw venduties gegarandeerd 

goede resultater, 

Iopakken voor alle plaatsen. 

  

     



   

    

  

Telegrammen overg. uit de Ind. Courant. 
  

Het Duitsch Russisch pact 
geteekend. 
  

Engeland zond een memorandum aan 
Duitschland, dat echter door Hilter 

verworpen werd, 
  

  

Militaire voorbereidingen in Europa, 

Berlijo, 23 Augustus (Aneta-Reuter), Het Duitsch-Russisch non- 

agressie-pact werd te Moskou geteekend. 

Munister Von Ribbentrop werd bij aankomst op het vliegveld dat met 

swastika-vlaggeo was overdekt, door den onderavolkscommissaris Potemkin 

en door andere Russiscbe eo Duitsche autoriteiten ontvangen. 

De Engelscbe regeering heeft den Britschen gezant Henderson te 

Berleio opdracht gegeven, zich naar Berchtesgaden te begeven om kanselier 
Htler een memorandum te overhandigeo. De Fiihrer heeft dit memorandum 

verworpen, daar bij zich op het standpuot stelt, dat Duitschland het geschil 

om Danzig met Polen alleen behandelen zal en dat hij niet zal dulden, dat de 

Eogelsche garantie Duitsch'ands vitale belangeo schaadt,” 

Over geheel Europa worden m litaire voorbereidingen getroffen. 

In Duitschland is de mobilisatie in vollen gang. 

Aan de Poolsche grens zija enkele incidenten voorgevallen. 

  

Britsch memorandum aan Duitsch- 

land verworpen. 
  

  

Engeland zal zijn verplichtingen jegens 

Polen nakomen, doch kanselier Hitler 

zegt, dat hij niet duidt, dat Duitschlands 

vitale belangen door die garanties ge- 

schonden worden.s Oorlogsvoorbereidin- 

gen in geheel Europa," 
  

INCIDENTEN AAN DE 

POOLSCHE GRENS. 

Von Ribbentrop te Moskou. 

Moskou, 23 Aug. (Aneta Reuter). 

Von R bbentrop arriveerde aihier om 

13.00 uur. 
Door den Duitschen ambassadeur 

werden regelingen getroffen voor de 

ontmoeting tusscben Von R bbentrop 

en Mo'otoff, welke om 15.00 uur zal 

plaats hebben. 

Transocean voegt er nog aan toe, 

dat Von Ribbentrop op bet vliegveld 

O.a. door den onder v-Ikscommissaris 

van Buitenlandsche Zaken, Potemkin, 

en den ondervolkscommissaris van Bui- 

tenlandsche Handel, Tepanoff, werd 

Ontvangen. 
Voorts waren aaowezig de Duitscbe 

ambassadeur, Von der Scku'enburg, de 

militaire en maritieme attach€':, en de 

Italiaaosche ambas-adeur, Rosso. 

Boodschap van Londen. 

Londen, 23 Aug. (Aneta Reuter) 

De ambassadeur te Berlijo, Sir Neville 

Henderson, is hedenochtend per vlieg- 

tuig naar Berchtesgaden gegaan, om 

een boodschap van de Britsche regee- 

ring aan Huler te overhandigen. 

Duitschland verwerpt inmenging. 

B.rijo, 23 Aug. (Aseta Reutei) D- 

Correspondest van R-uter vernam be- 

d:navond, dat een communiguk za 

worden uitgegeven, meidend, dat Hi - 
mededeelde, dat 

Dustschland niet zal toelaten, dat de 

ler aan H oderson 

Britsche garantie zijo vitaie rechtenen 

aanspraken zal aancasten. 

Duitsch vliegtuig beschoten. 

Berlin, 23 Auj. (Aveta Rcuter) 

Beweerd wordt dat een Duitsch pas 

sayersviegtuig tusschen Berlija eu   

1 Danzig door Poolsch luchtafweerge- 

scbut werd beschoten. 

Het ,Deutsches Nachrichten Buc- 

ro” beschrijft het incident als ,,eeo 

ongehoorde Poolsche provocatie” en 

neen onbeschaamde daad van wette- 

loosheid door Poo'sche piraten,” 

Onderbreking besprekingen. 

Parijs, 23 Aug. (Aveta R uter). 
Volgens ,,L'Intransigeant”  besloten 

Parijs en Looden ia algebeele over- 

te werken, ter 

breking, docb niet algeheele afbreking 

van de 

Moskou. 

censtemming onder- 

besprekingen der staven te 

Swastika-vlaggen te Moskou. 

Berlijn, 23 Auy. (Aneta Reuter). 

Twee uren ra aankomst te Moskou 
had Von Ribbentrop de eerste ont- 

moeting met Moloto'f dea gemeld wordt, 

dat zij om 17.00 uur vog confereerden. 
Eeo Dutsch per:bericht uit Moskou 

z"gt, dat Von Rbbentrop en zijo ge- 

volg bet vliegveld bij bun aankomst 

bedekt vonden met Swastikavlaggen. 

Lord-kanselier teruggeroepen. 

Londen, 23 Augustus (Transocean). 
De lord-kanselier, lord Maugham, die 

momenteel in Canada vertoeft, heeft 

teiegrafisch instructies ontvangen van 

de Britsche regeering om in verband 

met de gespannes politieke situatie 

ormiddellijk paar Eogeland terug te 

keeren. 
Lord Maugbam zal zich Zaterdag 

a.s. naar Eogeland isschepen, 

Verbod van uitvoer, 
Londen, 23 Aug. (Aseta-Revter). De 

Board of Trade be-ft orders vit, egeven 

voor de instandhouding van voorraden 

ya Engeland. R-yeliagen zijo getroffer 

om onmiddellijk dea export naar het 

buitenland van verschillende producter, 

zooals aluaioium, koper, lood, ijzer, 

ruwkatoen, rubber en nikkel,te-ver. 
bieden, tenzij met vergunning. 

De Board. of Trade. heeft. bekend- 
gemaakt, dat 00k alle -verguopiogen 

onder de wapeo-export-verbod-ordon- 

nantie vao 1931 onmiddellijk tijdelijk 

worden ingetrokken, met bepaalde uit- 
zonderingen, aangezien het gewenscht 

isin het belang van de veiligheid van 
bet Imperium, dat deze vergunniagen 

worden herzien, 

Conferentie zonder Russen. 
Moskou, 23 Aug. (Aseta R uter). 

Heden werd ontbuld, dat de Britscbe 

en Franscbe missies gisteravond be- 

raadslaagden zonder de Russische de- 

legarie. 

Grens-incident. - 

Warschau, 23 Aug. (Aneta Reuter). 

Poolsche bronnen te Czonstochowa 

melden, dat aldaar een grens-incident 

plaats had, 

Drie Duitsche soldaten trokken over 
de grens, trachtend Duitsche deserteurs 

De Pooische grenswacht 

gelastte den Duitschers terug te keeren, 
die weigerdeo, waarop de Polen vuur- 

den. 

Gemeend word, dat &£a Duiischer 
gewond werd, 

te vindeo, 

Australis wapent zich. 

Carberra, 23 Aug. (Aneta Reuter). 

Otficieel wordt bekend gemaakt, dat 
een speciaal leger van 14000 manzal 
Wworden aangeworven voor onmiddel- 
lijke dienstneming, teneinde in geval 
van nood kwetsbare punten te bescher 

mer, in afwachiing van de mobilisatie 
van het militie-leger. 

De ,, Herald” verk'aart, dat de mo- 

gelijke uitwerking van bet Duitsch- 

Russische pact op Japaos belangeo in 

Austral.& waarschijolijk zal resulteeren 

in de vrijimakiog van meer Australische 

bulpbronsen om Esgeland te helpen. 

Premier Menzies zeide in een ver- 
klaring aan de pers: Engeland heeft 

onze volle medewerking in zija groot- 
poging om krankzinriyheid en 

onrechtvaardigbeid te vermijdeo. 

Hij voegde hier aan toe: Hetis een 
kardinale fout vaneenij ander land te 

denken, dat er eenige verdeeldheid 

onder de Britsche voiken is, 

sche 

Henderson bij Hitler. 

Berlija, 23 Aug. (Aseta Rzuter). 

De correspondent van Reuter verneemt 

van gezaghebbende, doch niet-Britsche 

kringen, dat Sir Neville Henderson 

Hitler ontmoette en om 14.00 uur van 

Berghof vertrok. 

Het dat de ontmoeting 

slechts kort duurde. 
Henderson overhandigde slechts een 

boodschap aan den Kanselier en had 

geen reden, het documentte bespreken 

of langer te blijven. 

verluidt, 

Duitschland zet door. 

Berlijin, 23 Aug. (Aneta-Reuter). Pc- 

litieke kriogeo albier verklaren, datde 

mededeeling van het Britsche kabinet, 

Omvattend, dat het pact tusschen Ber- 

lijo en Moskou de houdirg van het 
Britsche rijk niet zal beinvloeden, 

Duitschland niet verstoort. 
Het commusiguk vas het kabinet is 

nog niet in de avondbladen 

n:n, 

De dagbladen blijven Polen hevig 

aanvallen en publiceeren 

versche- 

nog meer 
gruwelverhaler, 

“Waarschuwing aan Engeland,“ 

Berliin, 23 Aug. (Aneta-Reuter), Het 

antwoord, dat Rijkskanselier Hitler 

aan Sir Nevilie H-oderson gaf, wordt 

io Duit-che politieke kringen beschouwd 

als een waarschuwing aan Engeland, 
Om niat te intervenieeren, wanneer 
Duirschland zich gedwongen zou zien, 

nzija vitale natiooale belangen te ver 

d-digen”. 

Verklaard werd, dat het toenemend 
nterrorisme“ tegea de Duitschers in 

onmenschelijke aanval is 

op ceze belangen". 

Polen ,een 

De beweerde Poolsche aanvallen op 

Duitsche vliegtuigeo worden beschre- 
ven als een eerste poging om Oost- 
Pruisea van Duitschland af te snijden. 

Engeland z0u sehuldig zijo aan deze 
nPoolsche provocaties" en de Poolsche     

ana aan -- 

.moordvoeder vroeg : ,Gelooft Boge- 

slsod werkelijk, dat Duitschland kalm 
zal toezien, wanneer “Polen : tracht, 
viet alleen Danzig, doch ok Oost- 
Pruisen van ons weg te memen ?“ 

Luchtverkeer verboden. 

Berlijn, 23 Aug. (Aoeta Reuter), 

G heel Oost-Duitschland en de provin- 

cie Oost-Pruisen zija vanaf heden 

06.00 uur tot Zaterdag 20 00 uur. tot 
cen verboien z0ne voor vliegtuigen 

verklaard. 

Ia de Oostelijke verboden 205e is 

een smalle strook opengelaten voor 

verkeersvliegdieosten van Berlija naar 
bet Wester, Dienst— en regeerings- 

vliegtuigen vallen niet onder-bet ver- 

bod, 

Is Oost Pruisen mogen regeerings- 

en verkeersvliegtuigen slechts Konings- 
bergen aandoen. 

Bovendien is Oost-Pruisen verboden 
voor vliegtuigen vanaf Zsterdag te 
middernacht tot Zondag 20.00 uur, 
in verband met de plechtigheid die te 

Tannenberg plaats heeft. 

Reservisten opgeroepen. 

Parijs, 23 Aug. (Aneta Reuter). 

Officieel werd bekend gemaakt, dat 
de regeering besloot, een nieuw con- 
tingeat reservisten op te roepen. 

Verworpen. 

Berlijn, 23 Aug. (Aneta Reuter). 
Hzt ,, Deutscbes Nacbrichtea Buero" 
gaf de volgende verklaring wit: ,,De 
Fubrer lier den Britschen ambassa- 
deur niet in twijfel, dat verbintenissen, 
die door de Britsche regeering zija 
aangegaan, niet er toe kunren leiden, 
dat Duitschland afs'and doet van zija 
recht, om voor zija vitale 
belangen op te komen", 

nationale 

Vliegtuigen bescho'en, 

Berlijr, 23 Aug. (Aneta Reuter). 
Het Duitsche vliegtuig werd buiten 
Poolsch gebied beschoten. 

De vlieger zeide, dat de granaten 
rechts en links ia de onmiddellijke 
omgeving van het vliegtuig ontploften. 

Het D.N.B. maakt een tweede ip- 
cid.nt bekend. Beweerd wordt name- 
lijk, dat eeo vliegtuig van de Luf- 
tbansa, dat van Danzig op weg was 
raar Beclija met 3 leden van de be- 
manning en 17 passagiers bedenmid- 
dag werd beschoten door de Poolsche 
kusibatterijen en een Poolsch oorlogs- 
schip in de Oostzee, 

Vastberadenheid. 

Londen, 23 Aug. (Aneta Reuter). 
Ecn kalme herhaling van Engelands 
belofte aan Poltn werd 

Durschland opzienbarende 

tegenover 

tactische 

  

  

“maneeuvre door. de dagbladen onder 
vette koppen gepubliceerd, » 

Terzelfdertijd werd een groote ruimte 
gewijd aan pogingea om een juiste 
gevolgtrekking te ,maken van de reis, 
die Voo Ribbentrop .naar Moskou 
maakt. . 

D2 ..Times" wijst er op, dat Sovjet- 
Rusland non-agressie-verdragen onder- 
teekende meteandere landen. Hieraan 
voegt het “blad toe, dat het nog niet 
duidelijk is, of een nieuw verdrag de 

Russische actie in geval van Duitsche 
agressie al dan niet neutraliseert, 

De ,, Daily Telegraph“ verklaart, dat 
Engeland thans op een puot is gedre- 
ven, waar het den vrede niet kan 
dienen, doch het den vrede juist geen 
dienst zou doen door baan te geven. 

Voorts wordt er de nadruk op ge- 
legd, dat het dringend is voor de Eu- 
ropeesche zaak, evenals voor de zaak 
vao het Britsche Imperuim, dat Enge- 
land vastberaden standhboudt, 

Frankrijk blijft kalm. 
Parijs, 23 Auy. (Aneta Router). 

Terwijl Fvankrijk alle noodige militaire 
maatregellen neemt, om op alle even- 
tualiteiten voorbereid te zija, blijft de 
Parijsche atmosfer rustig, 

De algemeene meening schijot te zijo, 
dat Rusland aan beide zijden vrienden 
wenscht te maken, teneinde buiten den 
oorlog te blijveo en dat bet bereid zal 
zZijo op te tredeo als mogelijk scheids- 
rechter, 

De ,Paris Midi“ zegt, dat het eeni- 
ge werkelijke gevaar van bet Russisch- 
Duusche non-agressiepact was, dat de 
Duitschers zich zouden verbeelden," dat 
een explosie van deze mija de demora- 
liseering van Fcankrijk en Engeland 
zou beteekenen, en zouden pogen om 
Polen te overrompelen. 
Dit gevaar is thans thans geweken en 
de situatie is beter dan 24 uur geleden, 

Op het Kremiin. $ 
Moskou, 23 Aug. (Aneta Revuter). 

Gemeend wordt, dat de Brirsche. en 
Franscbe militaire missies gisteren tijdens 
ceo bezoek aan het Kremlio mogelijk 
cen onderhoud hadden met hooge re- 
geeringsfuoctonarissen. 

Gemeend wordt dat de missies ver- 
gezeld waren vaa de Russische dele- 
gatie. 

Mobilisatie in Duitschland. 
Keulken, 23 Aug. (Aneta Reuter). 

De mobilisatie mautregelen te Keulen 
zijoio de laatste 24 uur in vollen gang. 
De met verlof zijode militairen en re- 
servisten werden opgeroepen, en par- 
siculere wacht- en personen - auto's 
en motorfietseo werden gereguireerd, 
soms met de bestuurders. 

Het verluidt, dat vele aldus opge- 
tToepen mansen geen eerdere militaire 
training hebben genoten, 

Overmatige Transpiratie word voorkomen door na het mandien het 
lichaam, vooral in de huidplooien, rijkelijk te poederen met het z00 heerlijk 
verfrisschende en opdrogende Purolpoeder, dat tevens den onaangenamen 

reuk neutraliseert. In alle apotheken en toko's f 090 en d 150,per bus. 

  
  

f 

Losse en opgemaakte, tegenzeer 

concurreerende prijzen. Ook orchideeen. 

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

GEOPEND VAN 7u. V.M. 

—— BLOEMEN |(— 

TOT 5u N.M. 

4   

aa 

EEN PRACTISCH, HANDIG EN KOSTBAAR 1 
WERK VOOR EEN LUTTEL BEDRAG! 

DE AUTOWEGEN -ATLAS 
van JAVA, MADOERA en BALI 

1 2.75. 
iv 5 kleurendruk 
op stevig ivoorcarton 
met Carionren cmslag en linnen rug, 
op Schaal 1: 500.000 
in totaal 9 aansluitende kaarten compleet bijgewerkt, en 
Waario opgenomen: 

all berijdbare wegen 

Kilometerafstanden van plaats tot plaats 
Hoofd-Afstandstabel voor grootere afstanden 
Bergen en plaatsen met hoogte-cijfer8 

Spoorwegen,: Vliegvelden, Ondernemings - fabrieken 
Pasanggrahans en vele aanwijzirgen 30or tderisme. 
Verkrijgbaar bij de. Ked, Snelpers. 
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