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STADSNIEUWS 
  

  

Vertrek Hr. Mastbergen. 

De familie Mastbergen, onderwijzer 

bj de Mulo albier is hedenochtend 

met den trein van 9 uur raar Soera- 

baia vertrokken en zal da» verder 

met pensioen naar Nederland gaan. 

De heele school is naar hotel Kali 

Brantas gegaan om afscheid van hun 

onderwijzer te kunnen nemen. 

We wenschen de familie Mastbergen 

een voorspoedige zeereis toe. 

Conferentie Taman Siswo. 

Mergenavord zal op Kesamben de 

conferentie Taman Siswo ressort Doho 
Wworden gehouder. 

Voor de conferentie zal eerst recep- 

tie worder gehouden. 

de agenda luidt: 

Loonbelasting en Tamansiswa 

Opvoedkunde 

Verslagen afdeelingen en ressort 

Rondvraag. 

Schoolwandeling. 

Gistereromorgeo zija de leerlingen 

van de Ade, 5de, Gde en 7de klasse 

vande 2de H.I.S, alhier onder leiding 

van de H. H. Eodra en Soepardi eeo 

schoolwandeling naar de Klotok gaan 

maken. Om half zeven vertrokken de 

wandelaars van bet buis van den Heer 

Eadra en kwamen om iets voor ach- 

teo bij de Klotokheuvel aan. 

Toen het warm begon te worder, 

werd de terugtocht aanvaard en kwa- 

men ze iets over twaalven thuis, 

PP” D” P' 

Eenige dagen geleden bield de af- 
deeling Kediri van de Penghoeloebond 
P. P. D, P. een ledenvergadering ten 
huize van des Hoofd-Penghoeloe van 
Kediri, ter verkiezing van een afge- 
vaard'gde voor het a.s. 3e congres, 
die vanaf 23 t/m 27 September te 
Bandoeng zal worden gebouden. 

Gekozen werd de heer Abdoer- 
rochim, de Pengboeloe-Naib van het 
district Paree. 

  

Weer vrijgelaten. 

Een dezer dagen is zekere Wakidi, 
afkomstig van de desa Ngasem, ond. 
distr/ Gampengredjo, district Kota 
(Kediri), te Soerabaia door de politie 
aldaar, op verzoek-van de politie vas 
Kedirt,: opgepakt, daar bij verdacht 
werd, van mishandeling met doodelijk 
gevola gepleegd op eeo 14 jarig 
jongerje io de desa Ngasem. 

Nader vernemen we, dat. hij weer 
vrijgelaten werd. De vader van het 
jongetje zelf verklaarde, darzija kiodje 
niet door mishandeling is gestorven, 
maar wel aan een ziekte, 

Sport. 
K. V. U. 

Zondag a.s. zal de competitie-wed- 
strijden van de Kedirische Voetbal 
Uaie worden voortgezet met de ont- 
moeting tusschen ',E. B. I. O. S.” ea 
#V. O. G. BL.” 

Na'b.g. wedstrijd zal nog ken wed- 
strijd gespeeld wordeo n.l. H.C.T.N.H. 
— »Vogel”, op 10 September a.s. 

    

RICHE THEATER. 

Offreert met trots Vrijdag t/m 
Zondag 3 September '39 

De imponeererde Warner Bros' 
Super - Schlager, 

»THE SISTERS" 

Errol Flyao en Bette Davis voor 

het eerst samen in een aangrijperde, 

inponeerende film. gebaseerd op den 

geliikmamigen beroemden roman van 

Myron Brinig. 
Gzen man, die ooit minder verdiende 

en meer nam ... geen vrouw, die 

Oooit meer lief had en mioder kreeg. 
Geen film, die langer io Uw memorie 

zal blijven voortleven, dan deze eene, 

de kroon op de briljante carriere van 

deze twee groote sterreo. Brrol Fiyon, 
de harten-steler . . . Bette Davis, de 
dyoamiscbe actrice . . .... . samen in 

»THE SISTERS". 

MAXIM THEATER. 

Offreert voor hedenavond 31 Aug. 
t/m Zaterdag 2 Sept. '30. 

Paramount's glorieuse muziek en 
zangfilm : 

"ST. LOUIS BLUES" 

Eeo weergaloos grootsche muziekale- 
zang-productie, een amusementsfilm van 

klasse met de allernieuwste scblager - 
sooghits, gezongen door de schattige 
Dorotby Lamour : 

St. Louis Blues" (nieuwste versie).- 
mBiues)",-, Biue Nightfalt“-Let's Dream 
ia the Moonligbt",-, Dark Eyes",-,Kin- 
da Lovesome", etc. 

Dorothy Lamour in een film van 
rhytme romance met L'oyd Nolan, de 

knappe lover", als de sensationeele 

nieuwe ,Love-team" ! 

VOLTA - THEATER., 

Offreert voor Donderdag, Vrijdag en 
Zaterdng, 31 Aug. 1-2 Sepr. 1939. 

United Artists” dolkomische productie: 

ZENOBIA. 

De eerste film, waarin Oliver Hardy 
iostede vaa met Stand Laurel met een 
Dieuwe partner speelt, n.I: de komiek 
Harry Langdon. 

Bijgesraan door Biliie Burke, Alice 

Brady, Jean Parker, June Lang, e.v.a, 
bekende sterren. 

Beo comedie vol momeoten van hi- 
lariteit en de lachwekkendste scenes, 

die U aan een stuk zal doen lachen, 
en U nimmer loslaat. 

Komt en oordeelt zelf of wij te veej 

hebben gesproken! U zult er heusch 
geen spijt van hebben. 

Zondagschtend, 3 September om 10 
uur Kindervoorstelling. 

Politie nieuws 

Tegen K., won. te Bandjaran werd 

P.v. opgewaakt terzake lichte mishac- 
deling van M. won. te Bandjaran. 

A., won, te Boerengan doet aangifte 

terzake verduistering vao 5 kains t.w.v. 

f 6,50 gepleegd door B. W., won. te 

Kamp. dalem. , 

T. S5. K., woo. te Semampir doet 

aangifte terzake dieftal van een rijwiel 

Lw.v. f5,—, bet welk aan de Aloon- 

aloonstraat onbeheerd was geplaatst. 

R.M. S., won. te Madjenang doet 

s@angifte terzake diefstal van een rijwiel 

t.w.v. f 30,—, hetwelk voor de toko 

Excella ovbeheerd was geplaatst- 

F.S., w ». te Baloewerti doet aan- 

gifte terzake diecfstal van" eea paar 
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VERSCHUNT 

DINSDAG EN VRIJDAG 
AGENTEN IN HOLLAND 
PUBLICITEITSKANTOOR ,GLOBE" 

VRIJDAG 1 SEPTEMBER 1939 

schoznen en een bemd &.g.w.v. f 1,70 i 

gepieegd door F.K., afk. vas Toe- 
loengagoeng. 

Tegen P., won. te Kemasan werd 

P- v. opgemaakt terzake lichte misbar- 

de'ing van R., won. te Dolopo. 

S., woo, te Ringinsirah doet aangifte 

terzake diefstal van lijfsgoederen t.w.v. 

(0 
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ADVERTENTIE TARIEF 
GEWONE ADVERTENTIE : 

1 maal pi. 1 0.25 per regel. 2 maal pl. t 0.20 per rege 
4 maal plaatsen 1 0.15 per regel. 

    

2.9. klsine aankondigingen (1. per piaatsing. 
Abonnements advertentie gereduceerd tariot. 
LOSSE ADVERTENTIEN BIJ VOORUITBETALING. 

22e Jaargang 

ll BLOEMEN |F 
Losse en opgemaakte, tegen zeer 

    

Bestellingen via de KED. SNEL. DRUKKERIJ. Tel. 83, 

GEOPEND VAN 7 u. V.M. 
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| 
Concurreerende prijzen. Ook orchideesn. | 

TOT su. | 
  
  

  f19,— middels inklimminvg en ver- 

breking van een hangslot. 

Tegen K. en M., beiden zonder 

vaste woon - en verblijfplaats werd P.V, 

opgemaakt terzake diefstal van 1 K.G, 
koffie ter waarde van f 0,12 ten na- 
deele van T.S.L., wonende te Dja- 

galar-!or, 

Tegen S., D., S. en S, allen wo- 

nende te Boeloe werden P. V. opge- 
maakt terzake diefstal van 4 st. suiker- 
riet ter waarde van f 0,04 ten nadeele 

van de sf. Mritjao. 

Tegen K., wonende te Kemasan werd 

P.V. opgemaakt terzake diefstal van 

een kain ter waarde van f 0,22 ten 

radeele van B.S., wonvende te Kemasan. 

Tegen D., wonende te Ngadisimo 

   Ta
 

Bij pijnen, hevig lijden,hels?U , 
teallen tijde: AsPirRin- 

tabletten 

  

         

  

werd P,V. opgemaakt terzake lichte 

mishandeling van JT., wonende te Nga- 

dis'mo. 5 

Tegen S., S. en H., allen wonende 

te Setonogedong werdea P. V, opge- 

maakt terzake lichte mishandeling van 

D., wonende te Pakelan, 

Mutaties. 

Overgeplaatst van : 

1. Modjo, district ea regentschap 

Kediri raar Ngadiloewih, regentschap 

Kediri, de Assistent-Wedoro Raden 

Abdoelmasan o. g. Raden 

Prawirokoesoemo: 

2. Ngantroe, district en regentschap 

Toeloeogagoeng vaar Modjo, district 

en regentscbap Kediri, Mas Parto- 
adiwidjojo, 

3. Blitar naar Kertosono, regentschap 

Ngancdjoek, de Assisteot - Wedono 

Mas Imam Soetopo o.g. Sas- 

trohadiatmodjo, 

4. Pagoe, district Papar, regentschap 

Kediri paar Bitar, de Assistent - We- 

dono Raden Soerachmad: 

5. Kandar, district Ngadiloewib, re- 

gentscbap Kediri naar Pagoe, district 

Papar, regentscbap Kediri, de Assistent- 

Wedono Moentalib, 

6. Gondang, district Lengkong, re- 
gentschap Ngandjoek naar Kandat, 

districr Ngadiloewih, regentschap Ke- 

diri, de Assistent- Wedono Raden 

Moedjioto alis Raden Koe- 
soemosoebroto, 

T. Grogol, district en regentschap 

Kediri naar Gondang, district Leng- 

kong, regentschap Ngandjoek, de 

Assisteot- Wedono Mas Moerad 
Djojoadmodjo: 

Benoemd tot Assistent-Wedono van : 

1, Toeloengagoeng, district en re- 

gentscbap Toeloengagoeng, Raden 

Baronadi, tbaos Maotri-politie Iste 

klasse bij de Gewestelijke Recherche 

met standplaats Kediri : 

2. Ngantroe, district eo regentschap 

Toeloengagoeng, Raden Aspiran, 

thans Mantri-politie Iste klasse bij de 
Veldpolitie te Kediri :   

    

De Philips Trocadero 
Prijsuraag 

Loopt 
eind van deze maand 

af. 

inlichtingen 

os YRA" 
Radio Goldberg 

Kediri-Tel. 70 
Hooftdstraat 

Vraagt 

  

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

aa   

Donderdag, 28 September 1939" Vendutie ten huize van den 

WelEdeiG. Heer J.O. v d. Graaff. Administrateur s.f, Poerwoasrie. 

Vrijdag, 29 September 1939 Vendutie ten huize van den WelEd. 

Heer J. Compaan, Adj. Chef. Ezp!. K.S.M. Paree. 
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Voortzetting van de imponeerende Warner Bros Suner Schlager 

bijoestaan door een keur van de beste artisten. 

De film, die men eens gezien, nimmer meer vergeten kao! sterren, 3 

van 1939 met de grootsterolbezetting | 

N.B. Zaterdagmiddag 430u, Bxtra Voorstelling! 

PES ma LA 

— RICHETHEATER — 
   

  

Nog Heden en Morgenavond b 
sTHE SISTERS“ 

gespeeld door twee der beroemdste stars ERROL FLYNN — BETTE LAVIiS. 
Een film meteen zeer goed verbaal. 

io Uw memorie zal blijven voortleven dan deze eene, de kroon op de briljante car'idre van deze 2 groote 
THE SISTERS De grootste schlager 

Komt deze piacbifiim zien! 

G:en film, die langer 

Zondag 3 en Maandag 4 Sep. 
Sonora groote lachech'ager 

.Wenn wir alle engel 
lacheo, doet het bij geen enkele. 

wiren" 
met de groote Duusche komek HE.WA RUHMANN. Wee tij aeze kostelijke tilm viec schudt van bet 

Mist deze film dus niet | 

  

  

Heden It/m Zondag 3 SeP. 

Een amusementsfilm van klasse mec de allernieuwste 
Lamour. 
een ieder aan, deze aantrekkeliike film oiet te missen. 
NB ! Zaterdagmiddag 4.30 | M a t i ne e. 

Zondagmorgen 10. u. 
Zondagmiddag 430 u. 

R.K.O. Radio knockfilm 

met de 3 musketiers 
ACTIE! SENSATIE! | 

3, Grogol, district en regentschap 

Kediri, Raden Rachmat, thans 

Mantri-politie Iste klasse bij de Ge- 

westelijke Recherche met standplaats 

Toeloengagoeng : 

4. de bestuurspolitie te Doerenan, 

district Trenggalek, regentschap Toe- 

loengagoeng naar de militaire Veld- 

politie te Trenggalek, de Mantri- 

politie Soemodibardjo: 

5. de bestuurspolitie te Toeloeng- 

agoeng naar de bestuurspolitie te Mri- 

tjan, district en regentschap Kediri, de 

Mantri - politie Iste klasse, Djoko 

Overgeplaatst van : 
1. de bestuurspolitie te Ngadiloewib, 

regentschap Kediri naar de Stadspolitie 

te Kediri, de Mantri - politie Mas Nasis: 

Soebijonoj 

2. de bestuurspolitie te Kampak, Benoemd tot Mantri-politie bij de 

bestuurspolitie te Toeloengagoeng, Mr. 

Raden Ario Abdulwabhab 

Soerjoadiningrat, tbanss Ab 

toegevoegd aan het Districtshoofd van 

regentschap Toeloeng- 

regeotschap Toeloengagoeng naar de 

bestuurspoitie te Ngadiloewib, regent- 

schap Kediri, de Mantri-politie Ka - 

siran og. Dirdjosoebroto, 

3. de bestuurspolitie te Ketjoeboeng, 

district  Waroedjajzng, — regentschap 

Ngandjoek naar de Veldpolitie te Ke- 

diri, de Mantri-politie Soebadi: | 

Kalangbret, 

goeng.   
Een opstandig congres is 

naar huis. 

Een uitting vol nederlagen en teleur- 

stellingen voor Roosevelrt ten einde. - De 
invloed van den president op de ver- 

kiezingscampagne beknot door de 
Hatch-bill. 

HET GEHEIM VAN DEN ,THIRD TERM“ 

ljke redevoeringen over en wcer ge- 

tuigd hadden van wederzijdsche waar- 

deering ondanks verscbillen van 

zienswijze. Niet alzoo de Sesaat, 

waar de democraat Pepper, New Dea- 

ler door dik en dun, even v6br de 

New-York, 8 Augustus. 

Niet dan met bitterheid kan 

president Roosevelt op de juist 

gecindigde zitting van bet Coo- 

Zij bracht hem 

op  teleurstelling, 

gres terujgzien. 

teleursteiling 
nederlaag op nederlaag, revolte sluiting het woord nam om io an 

op revolre, De spanning tusschen voor dit lichaam buiterngewoon fe'- 

wetyevende en uitvoerende macht le phihppica de meederheid te be- 

was 100 groot geworden, dat bei- scbuldigen van bewust verraad aao 

de slechts €&n wensch hadden: 's lands belanger, opzettelijke on- 
dermijning van 's presidenten ge- laten wij zoo snel mogelijk een 

einde aan dit schouwspel maken, 

aldus de corr, v. d. lad. Crt. 

zag, koeveling van den arbeid en in 

gevaar brengea van den vrede. In 

het bijzonder geeselde hij het bond- 

Eeo groot aantal wetsontwerpen, | genootschap tusschen  republikeinen 

o.a. het lievelingsdenkbeeld van de le, conservatieve democrateo, dat 
regeering, Latijosch - Amerikaansche | het gezag van president en volk 

republicken te helpen bij den opbouw 

van huo vloten, bleef onafgedaan. 

»Hlet openbaar belang vergt, dat de- 

ze zitting wordt gesioten...” verklaar- 

de de republikeinsche leider ia dea 

Sesaat en er was niemand, die dit 

niet bleek in te zien. 

Het Huis van Afgevaardigdeo be- 

sloot de zitting op waardige wijze, 

nadat verscheidene, leden in boffe- 

had oondermijud, omdat zij Roosevelt 

en alles wat bij voorstaat bateo”. 

Op de golven van verontwaardiging 

die deze overbodige gevoelsuitbar- 

sting teweeg bracht, werd gelukkig 

olie gestort door senator Dowoey, 

eveneens democraat ea New Dealer, 

die als zija overtuiging uitsprak, 

dat — ofschoon zija opvattingeo he- 

melsbreed verscbilden van die der   
  

MAXIM THEATER 

  

66 

Paramount glorieuze muziek en zangfilm »Sf Louis Biues 
met de scbattige DOROTHY LAMOUR en LLOYD NOLAN biigestaan door andere groote stars. 

schlager-songhits, 

Een film van rbythme en romance, een flm die U geen moment verveelt. 
gezongen door Dorothy 

Wij raden slechts 

Maandag 4 en Dinsdag 5 SeP. 

.ROARIN LEAD" 
BOB LIVINGSTON, RAY CORRIGAN es MAX TERHULE. 

Gevecoten van man tegen man, 

andere senatoren — hij er van over- 

tuigd was, dat de ernst van hun mo- 

oprecht was 

als van de zijne. Hij drong aan op 

verdraagzaambeid wederzijdscb 

begrip, een pleidooi dat 

invstemming vond en ook de zitting 

van den Senaat ia vrede deed ein- 

digen. 

tieven even groot en 

en 
allerzijds 

l-dere  Amerikaansche president 

heeft in zija tweeden ambtstermijo 

moeilijikhedeo met het, Congres ge- 

kregeo. Roosevelts tragedie is, cat 

zelfs een aanzienlijk 'deel van zijn 

cigen partijgenooteo zich tegen zijo 

uitgavenpolitiek beeft gekeerd en dat 

van de dagbladen er geen enkel ge- 

heel opzijn band is. De oppositie is 

voortdurend toegenomen. Hij heeft 

bet er met zijn wetgevende program 

de afgeloopen zitting het 

Congres dan ook slechter afyebracbt 

dan in eenige vorige zitting. Ben 

terugblik toont, dat van de acht 

groote. wetsontwerpeo, die hij het 

Congres voorlegde, vier in hun geheel 

werden Co vier werden 

aangeromen. Doch zelfs deze 

werden aaomerkeliik gewijzigd 

vorens het Congres zich 

vereenigde. 

De verworpen wetten zija: 1. Wij- 

zigiog der Neutraliteit. 2. Leeoing van 

3 milliard dollar voor ,,bet doorste- 

ken van de pomp”. 3. Toewijzing van 

800 millicen dollar voor huizzobouw. 

4. Vifftig millioea voor supplemen- 

taire steunverleening. 

De belangrijkst: wetten, die de Pre- 

in van 

verworpen 

Vier 

al- 

er mede 

sident aangenomen zag, zija: 1. 

Reorganisatie van regeeringsinstel- 

lingen, met als doel bezuiniging. 2. 

Alle aangevraagde uitgaven voor 

defensie, totaal 2 milliard dollar. 3. 

Verlenging van 's Presidenten mone- 

taire bevoegdheid eo handhaving van 

het srabilisatiefonds, groot 2. milliard, 

4. Toewijzing van $ 1,755,600,0C0 voor 

steunverschaffing. 

Terwijl den Pesideot dus zeer aan- 

zieolijke uitgavea werden geweigerd 

blijfc niettemin het feit bestaao, da 

in deze zitting m€&er gelden werden 
toegestaan dan in eenige vroeger zit- 

ting vaa het Congresia vredestijd. De 
ramingen der begrooting werden met 

$ 300 milloeo overscbreden. 

De laatste paar weken van het 
Congres werden voor den president 

nog vergald door een extra-bittere 
pil, die hij te slikkeo kreeg: de aan- 

Deming van de Hatchbill, genoemd 

naar den voorsteller Hatch, conserva- 

aa 

tief Jemocraat uit Nieuw Mexico en 
ondersteund door vice-presi-ent Garner. 

Zooals de officieele naam van de wet 
zegt, is zij bestemd ,,tot voorkoming 

van verderfelijke politieke werkzaam- 

heid”. Het verderf, dat de wet wil 

voorkomen, is het ,koopen”" van de 

verkiezingen van 1940 met federaal 

geld. Om dit te verijdelen mag nie- 
mand, die werkt voor de federale re- 

geering, aan politieke actie deelnemen. 

Een uitzonderiog wordt slechts gemaakt 

voor leden vaa de regeering en het 
Congres, alsmede erkele hoofdambte- 

naren. Anderen mogen geen propagan- 

da voeren voor een bepaalde politieke 

partij en geen gedelegeerden zija op 

de Nationale Conventies, waar candi- 

daten voor bet presidentschap worden 

gekozen. De wet is ten aanzien van 
de lagere ambtenaren zeer streng: zij 

mogen ,hun officieel gezag eo aanzien 

aanwenden om voor een verkie- 

zing of het 

beiavloeden“. Hun wordt verboden, 

ntegeeringsgeld of "-eigendom te ge- 

bruiken voor politieke campagoes“ en 

zij mogeo geen politiek gebruik makeo 

van hun macbt of invloed ,,voort- 

Vlociend uit een wet, waarbij het 

Congres gelden heeft beschikbaar ge- 

steid voor werkverschaffiig of voor 

Diet 

te werken resultaat te 

| het toestaan van leeningen, die werk- 
verruiming ten doel hebben”. In strijd 

met de wet is voorts, direct of indi- 

rect werk of andere voordeelen te be- 

MN TEE —— ara — 

loven, voortvloeiend uit edoor het 

Congres aangevomen wetten, als gunst 
of belooving voor politieke werkzaam- 

beid of voor ondersteuning of een partij 

bij ceen verkiezing”. Eveneens verbiedt 
de wet aan bedoelde ambtenaren om 
nbijdragen te vragen, of op eenige 

wijze betrokken te zija bij de inning 

van gelden voor eenig politiek doel, 

van personen, di, naar hun bekend 

is, recht hebben op of reeds genieten 

van werkverschaffing of andere rech- 

ten, mogelijk gemaakt door Congres- 

besluit“, 
Wat dir alles beteekeat wordt dui- 

delik waoneer men weet, dat er een 

groot verschil bestaat tusscben wat 

»de politieke machine van Roosevelt“ 

en wat de ,nationale Farley-machine“ 

wordt geroemd, De eerste bestaat uit 

menschen die op een of andere wijze 

io betrekkiog staan tot de regeering, 

de laatste uit politieke leiders (,state 

bosses" en hunne trawanten) van de 

Dewocratische Partij. De Hatcb-bill 

roeit mer 4€n slag den grocten invloed 
vit van Roosevelts ,,politieke machine" 
en brengt de macht aan de partij-als- 

zoodavig. De samerstelling der dele- 
gaties zal door de nieuwe wet sterk 

worden gewijzigd. 

Fucctionarissen van de tegenwoor- 

dige regeering kuanea niet langer met 

verleideliik grriokel vao federaal geld 

ea beloften toekomstige met van   behartiging vaa speciale belangen de 

  

   
   
   

   

    

   
  

RADIO LU 
Radio - Technisch - Burcau — xeoiri 

NIEUWE ZENDING: 

  

Hoofdstraat AI 

Telefoon No. 60 

. 
  

ERRES Wisselstroom 

en 

Rimboe Radio-toestellen, 

Crosley Shelvador-koelkast. 

P.H. Armaturen, 

Staande lamp.   
Zwaar Verchroomd. " 

  

  

BOERDERIJEN 

MULOWEG / MADJENANG 
Telefoon Ked. No 225 1 

   
»SCHRAUWEN“ 

WATES 

PERCEEL-PAKISSADJI 
     

  

    

  

  

  

Levert versche volle 

Kediri en Paree en 

- 

Leverancier van de groote ziekenhuizen te 

ter plaatse. 

   

  

    . . 
melk. : 

Prima" kwaltteit, 

  

     de meeste Doctoren 

     
    

  

Beleefd aanbevelend 

L. H. SCHRAUWEN.    
  
  

LEESBIBL IOT HEEK 
  

De abonnementsgelden bedragen 

met dien verstande, dat U z00 

DJABA.-.   
  

LEESTEZELSCHAP — LEESBIBLIOTHEEK 

Ked. Snelpers Drukkerij. 
  

f 1,— per maand voor 6€n boek 
f 1,75 per maand voor twee boeken tegelijk 
f 2,50 per maand voor drie boeken tegelijk 

dikwijls moogt ruilen als U wilt 
Indien UI duseen abonnement voor &€n boek 
heeft, waarvoor U 6€n gulden betaalt en U 
ruilt het boek iederen dag, dan betaalt U 
voor 30 boeken toch niet meer dan &ta 
gulden. . 
De bibliotheek - catalogus verscbijot binnen- 
kort. 
Wordt an 
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kiezers nopen, hens naar de Conventie 
af te' vaardigeo. Op de Democratische 
Conventie te Philadelphia, drie jaar 

geleden, bestond de helft van de 1100 

afgevaardigden uit belastinginspecteurs, | 
postdirecteuren, hooge justitieambtena- 

ren.en andere federale ambtenaren, 

die uiteraard Washington loyaal 

gezind wareo. Het is trouwens een 
oude traditie, dat Nationalee Conven- 

ties volgepakt zijn met gedelegeerden, 
Gie eroaar streven den man te kiezen 

die hen in hun funetie zal handbaven, 
of, indien hun partij niet aan het bewind 
is, hen aan een hoogeo post zal hel- 

pen zoodra hj wordt gekozen. Het 
volgend jaar zullen slechts enkele 

hoofdambteraren deel vao de Con- 
ventie kunnen uitmaken. De nicuwe 

situatie is wederom een streep door 

Roosevelts rekening, daar met het 

aantal ambtenaren ook bet aantal 

New Dealers dat ter Conventie tijgt 

sterk zal dalen, Gzen wonder, dat 

bij zeerlang heeft geaarzeld of hij zijn 

veto over de wet zou uitspreken — 

een stap dien bij ten slotte niet heeft 

aangedurfd, De eerste gevolgen doea 

zich reeds gevoelen: de pers maekt 

meldiag van diverse ambtenaren, die hun 

bestuurs-functies io bun partij hebben 

prijsgegeven. Het onmisbare hemd is 

hun nader dan de zwarte rok 

De bevindingen Postmaster 

Farley op zija reis door 13 staten in 

het Westen en Middenwesten, een 

reis die ten doel had de gevoelens 

van de kiezers ten opzichte va» een 

derden Roosevelt termija te peilen, 

zija nimmer gepub!iceerd, Wat erger 

is, ook “de President zelf vroeg er hem 

niet naar. Het is een publiek geheim, 

dat Farley zich bierover zeer ge- 
krenkt voelde.” Daarentegen benoem- 

de Roosevelt intusschen den ambi- 

van 

“ticuzen en zeer hupschen oud - gou- 

verneur van de Philippijneo Paul Mc 

Nutt — dien Farley haat als weinigeo 

— op een post die hem eer en invloed 

verschaft. Farley verbeet zich, maar 

zija vrieoden verrieden dat hij kookte. 

Vorige week heeft bij den President 

dan eindelijk een bezoek gebracht. Dat 

daar hartgrondig over de Hatcb-bill' 

is gediscussieerd, die Farley even wel- 

kom ts als den President ovsympathiek, 
mag men wel aannemeo. Doch de 

vriendeo van weleer lieten over het 

orderhoud geen van beiden een woord 
los. Farley vertrok glimiachend naar 

Europa, met het geheim van den der- 

den termijo, dat bij stevig bewaarde. 

Een Amerika gaat deo winter tegemoet 

met een verslagen New Deal en een 

economische ,pomp” die het Congres 

Wweigert opnieuw ,door te steken” en 

wacbt in spanning af, of de baisse. 

waarvoor de President bij iedere ne- 

derlaag gewaarschuwd heeft, nu in- 

derdaad haar sombere intredein Wall- 

street zal doen. 

Tekoop of Tehuur 
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Ruime woning en erf 
bijgebouwen en mo- 

derne garage gele- 
gen Koewak. -  - 
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OLYMPIA 
Schrijfmachines blijven toch al- 

tijd aan de spits. Deze #vereld- 

beroemde Duitsche machines kunt | 

U tegen bijzondere afbetalings- 
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krijgen bij de | 
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3 Steunpilaren van El Comercio's roem, want op alle 3 de 
(aa is El Comercio superieur. Het binnenwerk is van de 

iinste melange. Het dekblad is van den laatsten oogst. De 
ceder-verpakking is z00 eenvoudig en doelmatig mogelijk. 
Ale waarde zitin detabak en de Fabricage: zuiver handwerk 
volgens handinslag methode. Overtuig U vandaag nog.Vraag 

EL COMERCIO 
Nieuw Fabrikaat! 
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Te Huur 

In de Bandarlorstraat No. Il a. 

Een groot huis Huur f 30,— 

'8 maands. 

Hoofdgebouw: Groote voor — en 

achtergalerij met 4 slaapkamers. 

Bijgebouwen : Zeer ruime garage. 

Drie kamers, keuken, badkamers en 

W.c. 

Grooten tuin v6dbr ea achter, met 

“ruchtboomen. Alles bandjirvrii. 

Te bevragen bij de 

Ked. 'Snelpersdrukkari). 
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PROTESTANTSCHE KERK : 

Hollandiche Kerkdiensten, 
AA st 

1 H. j 3 Sept. '39 Kediri 9 uur v.m, 
1 ( M. 5 g Djombang TI pm. 

| 10 Sept. '39 Blitar 9 uur v.m, 

Wij hobben een Teperoor ppi “Im J h # : 17 Sept. '39 Kediri 9 uur v.m. -keurcollectie Pane rah 
Japara's houtsnijwerk ontvan- | 24 Sept.'39 Ngandjoek 9 uur v.m. 

gen zooals: Blitar 6, n.m. 
1 Ocr. " Presenteerb!aden, Oct. '39 Kediri 9 uur v.m. 

Djombang 7 ,, n.m. Poederdoozen, ae 
Sigarettekokers Maleische Kerkdienst. 
Inktkokers J. W. Rumbajan. 
Broodplankenenz. enz, | Sg '39, 1 

litar 7.30 uur v.m. Wij raden U aan om gauw Wiogi 10,30 uur v.m, 
Uw keuze te doen, aangezien K.O. Ngoerjoer 12 u. v.m. Doop 

alles grif weggaat. 10 Sepe. '39. 

Beleefd ganbevelend, Pesan yA IP Kertosono 4. u..m. Do op TOKO 17 Sept. "39. 
Ss Oo E TT. Madioen 9 uut v.m. 9 

Ngawi 4 uurn.m 

Aloon - Aloonstraat Teif, 63 | 24 “ 30, eta 
renggale ta uur v.m. 

KEDIRI, T..Agoeng 4 uur n.m. 
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Door eigen import zijn wij in staat de beroemde 

CARIBONUM producten, z. a. 

Carbonpapier in diverse soorten, 
Scbrijfmachinelinten 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 
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Nieuwe zending. 
Vruchtensap, ni.: 

Ojeroek Press 
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Belt u op No, 62 

Hoogachtend, 

ss MADIOEN” 
KEDIRI Teif. No. 62. 
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staat onder 

Zeiss - 

  
  

De optische afdeeling 

vakkundige 
leiding. Moderne monturen. 

en crookesglazen. 

RESIDENTIE - APOTHEEK 

BRILLEN 

TELF. No. 52       

OOST - JAVAANSCHE KERK 
lederen Zondag 

dienst 9 u. v. m. 

Te Kediri 
Blitar, Toeloengagoeng, 

(Baloewertistraat) 

Ngandjoek, Paree, 
— 
ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Zoncdag. 

le H. Mis 6 

2e H. Mis 7.30 

Lof 5.30 

le H. Mis 6 

2e H. Mis 7.30 

Lof 6 uur £ 
Bijeenkomst Kath. Schoolkind. 5 u.n.m. 
Onderricht Kath. Javanen 6.30 u.o.m. 

eenemnenesevemomeyne le bemeneseem men edhnpamnaaaanawabadasneng nenen oasean 

PETROMAX COMFOREN. 
Wij ontpakten zoojuist 

De Nieuwe 

Modellen 1939 
en noodigen U uit tot een be- 
zichtiging dezer 

Schitterende en Practische 

Petromax Comtoren, 
Verkrijgbaar bij : 

Toko Wed. 

Tan Bing Wie 
Klentengstraat No. 90, 

KEDIRI, Tel. No. 149. 
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te Blitar uur 
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TENG HONG TJIANG 
VENDUHOUDER — 

  

COMMISSIONNAIR 

MEUBELMAKER 
TRANSPORT — ONDERNEMING 

KEDIRI — Klentengstraat 64 — Telef, No, 107 
  

Voor Uw meubialir en ontwerpen 
geroutineerde toekangs en eerste kwa- 

liteit meubelhout, 

Zeer billijk in prijs en levering op 

garantie, 

Voor Uw venduties gegarandeerd 
goede resultaten, 

lopakken voor alle plaatsen. 

Groote Commissie Vendutie. 

Te houden op Dinsdag 6 Septem- 
ber 1939 v. 9 uur in bet 

MAXIM THEATER 

Hoofdstraat - Kediri, 
Gelegenbeid tot bijbrengen van goe- 

deren. 

——.
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VOORWAARDEN VAN angs 
LIER HITLER AAN POLEN? 

  

Hij zou getischt hebben, dat: Polen 

binnen een etmaal zich bereid zou ver- 
klaren, Danzig en den Corridor af te 

staan en verdere onderhandelingen 
te openen. 
  

  

POLEN BESLUIT TOT MOBILISATIE. 

Londen, 30 Augustus (Aneta-United Press). Volgens wel-ingelichte 
kringeo verklaarde Hitler zich bereid, onderhandelingen met Polen te openen, 

Op voorwaarde, dat Polen bij voorbaat toestemt in belangrijke territoriale, 

politieke en economische concessies. 

Dezelfde kringen verklaren, dat Hitler eischte, dat een vertegenwoordiger 

van Polen binnen 25 uur te Berlija zal arriveeren. ter bevestigiog van de 

bereidverklarivg van Polen, om Daozig en.den Corridor af te staan en on- 

derhandelingen over andere vraagstukken te openen. 

Gemeend wordt, 
@xpireert. 

dat de door Hitler gestelde tijdlimiet. te middernacbt 

Naar verluidt, ontving Hitler reeds bericht, dat het onmogelijk, zal zijn, 

dat een vertegenwoordiger van Poleo bioven de vastgestelde 

Berlijn kan arriveeren, 

tijdlimiet te 

Warschau, 30 Augustus (Aneta- United Press). De regeering van 

Polen besloot te mobiliseeren, 

Algemeene mobilisatie in 
Engeland. 

Londeo, 30 Aug. (Aseta-Reuter). 
Uit Warscbau wordt gemeld, dat het 

decreet, waarbij practisch alge mee- 

ne mobilisatie wordt gelast, betrekking 

heeft op alle geoefende reservisten tot 
40 jaar. 

De opgeroepenen moeten zich morgen 
melden. Niet veel mannen worden 

door den maatregelen getroffen, aan- 

gezien een groot deel van de geoefen- 

de reserve reeds onder de wapenen 

is. 
Bevelen zijin gegeven tot opvorde- 

ring van paarden, auto's motorrijwie- 

len en fietsen, doch dit is uitsluiterd 

van to-passing op eigenaars, die per- 

sooolijk een re. uisitiebevel ontvangen. 

De verkoop van a'cohol is tor bet 
Uiterste beperkt. 

Verklaard wordt, dat deze maatre. 

gelen niet worden genomen met pro- 
vocatie-bedoelingen, doch noodig zijo 

in verband met de recente Duitsche 
maatregelen. 

Detensie-raad in Duitschland. 

Berlijn, 30 Aug, (Aveta Reuter). 

Hitler heeft hedenavond besloten tot 

de instelling van een 

ministerraad defensie van den 

staat tijdens de buidige politieke spao- 

ping in bet buitenland”. ' 

G6 ing is voorzitter van het comi 6, 

dat 4 leden telr, inclusief Hess. 
Garing hecf de bevoegdheid, andere 

leden te adopteeren uit de bestaande 

Rijksdefensie. 

De nieuwe raad is verantwoordelijk 

voor bet uniforme bebeer van de 
regeerings- en economiscie zaken en 

mpermanenten 

voor 

kan decreten uitgeven. 

Nog kans op oplossing ? 

Berlijo, 30 Aug. (Aveta Transoceao) 

Tenzij alle teekenen en aanwijzingen 

inzake de ontwikkeliogeo der laatste 

uren bedsiegen, schijot er tbavs. meer 

vooruitzicht te bestaan op een vreed- 

zame oplossicg van de acute crisis, 

Dit was hedenocbtes de algemeene 
indruk albier, welke tevens uitdrukking 

viodt in enkele belargrijke Duitsche 

»Essener National 

»Hamburger Frem: 

bladen, zooals de 

Zeitung” en het 
denblatt”, 

Het scbijot tenminste, dat het scep- 

ticisme, dat tot dusver in Duitschlaod 

ten aaozien van sommige formeele di- 

plomatieke onderha. delingen heerschte, 

thaos is overwonnen, als gevolg van 

  

  

de oprechte pogingen van Hitler en 

Chamberlain voor een oplossiog van 

het gescbil over Daozig ev den Cor- 
ridor zonder wapengeweld. 

Beide bladen blijven ecbter met klem 

er op wijzer, dat ce billijke oplossing 

alleen denkbaar is, indien Danzig en 

de Corridoe worden teruggegeven. 

Het ,Premderblatt“ besluit met de 

opmerking, dat de crisis nog steeds 
voortduurt. 

Radiorede van Hitler? 

Berlijo, 30. Augustus (Aveta United- 

press). Politieke krirgen verwachten, 
dat Hitler binven 48 uur een radio- 
rede zal houdeo. 

Geen verklaring per radio. 

Berlija, 30 Augusius (Aneta Havas). 
Kringen, die ia nauw contact staan 
met de regeering, weerspreken het 

gerucht, dat hedenavond I1 uur een 

verklaring door de regeering zal worden 

afgelegd via de Duitsche omroep- 
zeoders. 

Gerucbten dienaangaande blijken op 
cen misverstand te berusten. 

Siechts werd medegedeeld, dat Funk 

hedenavond 20 uv. 22 een belangrijke 

verklaring zou afleggen nopens de s- 

tuatie der levensmiddelen. 

Nleuw aantwoord aan Hitler. 

Londen, 30 Aug. (Aseta Reurer). 
Het Kabinet confereerde 1 uur en 45 

miouter, Naar verluidt, werd bet 

vrangstuk inzake cen cieuw aotwoord 

aan Hitler in studie genomeo. 

Vervomen wordr, dat bet Duitsche 

aotwoord uit 3'/ getypte pagina's 

bestond, 

Geen vieuwe zitting van het Kabi- 

net wordt overwogen en volgens Reu. 

ters parlementairen correspoodent is 

dit mogelijk een yevolg van bet feit, 

dat het noodig wordt geacht om an- 

dere regeeringen te consulteeren. 

1 Reuters diplomatieke correspondent 

veroeemt, dat de tekst van de Duitsche 
nota hedenochtend ter kennis. van Beck 
werd gebracbt. 

Naar verluidt, is bet -Brissche ant- 

Wwoord van zulk een aard, dat een 
Dieuwe nota van Hitler niet onwaar- 
scbijolijk is. 

Lord Halifax, Butler en Cadogan 

waren hedenmiddag nog bezig met het 

opstellen vag het. antwoord,,. 

Frankrijk en Polem.worden op de 
hoogte gehouden van alle ontwikke- 
lingen.   

Ra sgasiala koasiar? 
Landen, 30 Aug. (Aveta Havas). 

1Bea Junkerevliegruig vertrok . hedeo- 
'avood kort na 19 uur uit Heston. 

, Di. autoriteiten van het vilegveld 
wpigerden de identitiet der passagiers 

jte, ontbullen. 

Het Britsche antwoord. 

Londen, 30 Aug. (Aseta Reuter). 
Reuter verneemt, dat het Brische ant- 
woord aan Hitler hedenmiddag aan 

Berlijo werd doorgeseind. 

Naar verluidt, laat het antwoord de 

deur.open voor verdere onderhande- 
liageo. 

Aan Ribbentrop overhandigd. 

Berlijo, 30 Augustus (Aneta Havas). 

Het. Britsche aotwoord aan de Duit- 
sche regeering bereikte hedenavond 23 

u. 10 met een speciaal vliegtuig Ber- 

Ijo en werd persoo: lijk door Hender- 

son, eenige. minuten voor middernacht, 

aan Voo Ribbentrop overhandigd. 

Von Ribbeatrop 

betindigden bun besprekingen, welke 

90 micuten duurdeo, te 12 u. 40. 

Henderson en 

Contferenties te Berlijn. 

Berlijo 30 Augustus (Aneta-Reuter) 
Te Berlija zijo den ganschea dag be- 

langrijke cooferenties gaaade gewaest 

ter kanselarij, 

D: mevigte begon zich tegen dea 

avond voor de kanselarij te verzame- 

len om het va et vient gade te siaaa. 

Een gerucht deed de ronde, dat 

hedenavond een belangrijke mededee- 

ling van de regeering kan worden 

verwacht. Zulk een verklaring wordt 

reeds de geheele week verwacht, 

De Duitsche pers meldt, dat het 

spoorwegverkeer naar Duitscbhland en 

Oost-Pruisen via den Corridor door de 

Poolsche regeering is stopgezet, 

De ochtendexpress van Marienburg 

naar Berlijo, die in 1931 door den 

Vele Incidenten aan de 

Poolsche grens. 
  

Het internationale. treinverkeer practisch stop- 

£ Mobilisatie-bedrijvigheid in de 

steden van Europa. 

gezet. - 

  

GRENZEN DER LANDEN 
GESLOTEN. 

Warschau, 29 Aug. (Aneta Havas). 

Heden hadden -eckszo grens-incidenten 

aan de Duirsch-Poolsche en Poolsch- 
S'owaaksche greozeo plaats. 

Ben Duitsche infanterie - patrouille, 

gevo gd door een camion troepen, stak 

de grens over bij Malepolko en Gnieuw, 

in Pommeren, ea kwam nabij den 

Poolschen grenspost. 

De Poolsche greoswachten vuurcen, 

waarop de Duitschers terugtrokken. 

la betzelfde districe schoten de 

Duitschers Zondagavond op een pa- 

trouille ia de navijbeid van Bialuty en 

Miyoarskie. 

Twee Duitsc e infaoteriepatrouilles 

stakea. M:andag om 24.00 u. de 

Poolsche grens over. 

Tenslotte drong eeo groep Duitsch 

soldatea Maandagavond bet district 

Rybcik, op Poolsch gebied, bisnen en 

wierpen bandgrasaten op de huizen, 

docb zij werden door een Pool:che 

patrouille teruggeslagen. 

Aan de Slowaaksche grns vioog 

een Duitech vliegtuig gistermiddag 

tweemaal over Poolsch geried, doch 

verdween na door de Poolscbe grens- 

wachten met macbinegeweren te zijn 

beschoten. 

De Poolsche politie ontdekte cen 

wapendepot in bet district Cieszyn, waar 

50 handgranaten en vele honderden 

revolvers en een aaotal baken-krvis- 

insignes wecden aangetroffen. 

Nog. vele andese -kleine grens-inci- 

denten worden gemeld. 

- Majesteit 

  

  

| gegarandeerd, werd niet door de 

Pooisehe' autoriteiten doorgelaten. 

Deze stap wordt een schending van 

bet verdrag genoemd en een nieuw 

bewijs van den ,,onmogelijken en 

onduldbaren stand van zaken aan de 
Oostgrens van her Rijk“. 

Duitsch-Russisch overleg. 

Berlijn, 30 Augustus (Aneta Reuter). 

Officieel is onthuld, dat Duitschland 
en Rusland elkander raadplegen nopeos 
bet Duitsch-Poolsch geschil. 

De Koninklijke vredes.poging. 

Dea Hiag, 30. Aug. (Aneta). 
aassluitirg op de berichten betreffende 
de ,goede diensten“ namens Hare 

Koningia Wilhelminoa en 

Zijoe Mojesteit Koning Leopold aan- 
geboden ten behoeve van een vreed- 

zame oplossing wordt vernomen, dat 
deze aanbieding ongeveer gelijktijdig 
te Brussel en te Den Haag werd 
gedaan, en wel ia den nacht van 28 
op 29 dezer. 

De sandacht wordt er op gevestigd, 
dat de aanbieding in zooverre voor- 

waardelijk is, dat beide souvereinen 

alleen dan bereid zijn, indien de be- 
treffende mogerdheden “zelve zulks 

Duttig zouden achten. 

la 

Beslissing berust te Londen. 

Berlija, 30 Augustus (Aneta Reuter). 
Volgeos geinspireerde verklaringen is 

bet bemiddelingsaanbod van Konirgin 
Wilbelmisa en Koning L-opo!d in 
politieke kringen met zeer groote 
sympathie ontvangen. 

Hieraan wordt toegevoegd, ,,dat 
Duitsche pogingen in dezelfde richting 

werden gedaan en dat de baslissing 
bu te Londea berust“. 

Ook in Parijsche po'itieke kringen 

wordt volgens Transocean groote 
beteekenis aan het Nederlandsch- 

Belgisch initiatief gehecht, 

Gunsuls gevangen gezet. 

Warschau, 29 Aug. (An ta Havas). 

Ten gevolge van de oowettige ge- 

vangenneming en overbrenging naar 

Breslau en Koningsbergen van de 

de Poolsche Moravska 

Ostrava en Marienwerder door de 

Duitsche politie, werden de Duitsche 

Coosulate te Cieszya en Llow op last 
van de Pool che autorieiten omsingeld. 

De Duitsche consuls werder naar 

Warschau overgebracht. 

Consuls te 

De houding van Slowakije. 

Warschau, 29 Aug. (Aneta Reuter). 

Polen protesteerde bij Siowakije tegen 

bet op de Slowaken gedaan beroep 

Oom met de in hua land binnengeko-   
  

Hg van JAVA, M 

f 
io 5 kleurendruk 
op stevig ivoorcarton 

op Schaal 1: 500.000 

Waarin opgenomen: 

alle berijdbare- wegen 

Verkrijgbaar bij de K 

  

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

DE AUTOWEGEN -ATLAS 

met Cartonnen omslag e linnen rug, 

in totaal 9 aansluitende kaarten compleet bijgewerkt, en 

Kilometerafstanden van :plaats tot plaats 

Hoofd-Afstandstabel voor grootere afstanden 

Bergen en plaatsen met hoogte-cijfers 

Spoorwegen," Vliegvelden, Ondernemings - fabrieken 
Pasanggrahans en vele aanwijzingen ydor toerisme. 

    

| Dwitach.- Poolschen. mmm peeDitahi manpoo samen te werken 
in de worsteling tegen' den gemeen- 

schoppelijken vijand,” 

Ben officieel communigu& meldt : 

nHet tijdstip, dat door Siowakije ge- 

gekozen werd, om Polen alis een vijand 

te beschrijven, bewiist, dat de Slowaak: 

scbe regeering onder invloed staat van 

en buitenlandsch land, en zijn eigen 

zaken niet controleert”. 
Het verluidt, dat de Poolsche re- 

geering besloot meer lichtingen op 

te roepeo, daar zij de actie van de 

Duitsche troepen zoo dicht bij de Zuid- 

grens van Polen een gevaar voor de 

veiligheid van het land acbt. 

Incident in Slowakije. 

Londen, 29 Aug. (Aneta Havas). 

De ,, Times” meldt uit Bratislava, dat 

een groep Poolsche ssldaten, die bij 

vergissing de slecht afgebakende grens 

nabij Cadna waren overgekomeo, wer- 

den gevangen genomen, nadat de com- 

mandeerende officier werd doodge- 

schoten. 

IN VOORRAAD 
Ruime keuze 

Vieebakr jas 

voor de halve prijs. 

KED. SNELPERS DRUKK 
ALOON-ALOONSTRAAT 

Telf. No. 83. 

  

  

   
gesneden?. 

Dadelijk Puro! er op! 

Bij brandwonden immers voorkomt 
de aanwending van Purol de vor- 
ming van de z00 pijnlijke brand- 
blaren en wordt de hevige pijn 
onmiddellijk verzacht door de in 
Purol aanwezige pijnbedarende in- 
greditnten. 
Bij snijwonden wordr door toe- 
passing van Purol, dat zich over de 
gehecle oppervlakte der wond ver- 
spreidt en daar meteenzijngenezend 
werk doet, evencens dadelijk de 
gewenschte baat verkregen. 
Door de zich in Purol bevindende 
antiseptische stoffen wordt ontste- 
king der wond tegengegaan. Voorts 
bouwen de geneeskrachtige bestand- 
deelen van Purol de verwoeste huid- 
wecisels op, waardoor de ontstane 
wond of huidbeschadiging spoedig 
heelt en litteekens voorkomen 
worden. Houd derhalve steeds cen 
doos Purol bij de hand. Vooral in 
huisgezinnen met kinderen doen 
zich geregeld ongevallen voor, waar- 
bij de aanwending van? Purol zoo 
heerlijk helpt tegen brhnd-, snij-, 
schaal- of valwonden, ontvellingen, 
schrijnen der huid, gmetten'en huid- 
ontsteking. Daarom: 
«In ieder huis hoort Purol thuis!" 

PUROL. 
Om wonden 
te genezen 
en de huid 
teverfraaien. 

Pan Oa baae 

   

  

    
     

  

    
ADOERA en BALI 
2.75. 

          

    

   

ed, Snelpers. 
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