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Luchtbescherming. 

Op Vrijdag 29 September a.s. zal 

'savonds om 8 uur in de societeit 
Brantas voor de ingezetenen van Ke- 
diri en van de omliggende fabrieken, 

een lezing worden gehouden over 

luchtbescherming, terwijl na afloop van 

deze lezing gelegenheid zal bestaan, om 

zich op te geven voor bet volgen van 

een cursus inzake luchtbeseherming. 

Hiervoor zullen verscheideve padvin- 

derijen, jeugd-en oudervereeniging 

worden uitgenoodigd. In verband met 

de actualiteit van dit onderwerp en 

bet groote belang voor alle ingeze- 

tenen van de gemeente Kediri eo 

erbuiter, zal aan deze uitnoodiging 

waarscbijoliik velen gehoor geveu. 

Kampvuur K.B.I. 

Op Zaterdagavond ddo. 16 a.s. zal 
de Kepandoean Bangsa Indonesia op 

het Dohoveld Koewak een kampvuur 
bouden ter herdenking van het negen- 
jarig bestaan vao de K. B.I. 

De afdeclingen Paree en Toeloeng- 

Agoeng worden uitgeroodigd, bene- 

vens alle plaatselijke padvinderijgrce- 

pen, en verscheidene vereevigingen. 

Bebalve cen lezing over de K. BI. 

zullen installaties worden gehoudeo. 
De padvinders zullen op het veld 

kampeeren, terwijl den volgendem mor- 

gen in,plaats Yan gymnastiekoefeningen 

een morgenwandeling door de stad, 
Wwordt gemaakt, waarna demonstraties 

op padvindersgebied zullen wordea 

gegeven. . . 

Malariabestrijding. 

Op 3 Aug. j.l. werden 200 perso- 
nen van de dessa Tinalan onderzocbt 

€n het bleek, dat het malaria - geval 

in procenten uitgedrukt de vo'gende 

getallen aaowijst : 

kinderen,beneden 0 jaar 280/5 
» “bovga Gjear 2, 

volwagseo vrouwen 4/5 

a mannen , «819 

Aao de ziekey werden kininepilleo 

uitgereikt. 

Conferentie Nahdatoel- 
Oelama. 

Op Dinsdagavond j. |. had de recep- 

tie van de N. O. in het Madrasah- 

schoo'gebouw plaats. Er waren ruim 

200 personea aanwezig: waaronder 

vele vertegenwoordigers van plaatselijke 

godsdienstige vereenigingen. 

Om 9uur opende de voorzitter van het 

Hoofdcomit6e de samenkomst, waarbij 

bij de aanwezigen verwelkomde en 

voor de belangstelling bedarkte. 
Hierna volgde een Ooranlezing. Het 

financieele verslag werd behandeld, 

er werd aan bijdragen van de stad 

Kediri ruim f 130.- ontvangen, 

Om half een werd de lezing gesloten. 

Gistereomiddag had de optocht van 

de Angors plaats, eea stoet van ruim 

350 geuniformeerde jonge leden van de 

N.O. door de straten. “Toen ze “om 

kwart over 6 weer bij de missigit aan- 

kwamen, werd de Angor-marsch gezon- 

gen. 

Des avonds om iets Over 9 kondigde 

een bom aan, dat -de openbare verga- 

dering van de N. O. werd geopend. 

Aanwezig waren verscheidene vereeni-   
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gingev. De belangstelling van het pu- | 

bliek was heel groot. Niet minder dan 

3000 meoschen waren gekomen. Een 

luidspreker werd aangebracht, om te 

maken, dat iedereen de lezingen koo- 

den hooren. 

LI. B. 
Morgen zullen de heeren Soeseloto- 

mo en Soemardjo, voorzitter en secr. 

van de J.I.B. albier naar 

vertrekken, om aldaar met andere af. 

deelingen van Oost-Java over de aac- 

gelegeoheden aangaande de J.I.B. te 

bespreken. 

Op 12 September a.s. zai de Jong 

Islamieteo Bond afd. Kediri in het B. 

P.K. gebouw een ledenvergadering 

houden, waarbij de hemelvaartsdag van 

Mohammed zal worden berdacbt. Te- 

veoszullen voorsteilen voor bet congres, 

dat op 9/10 October gehouden zal 

Wworden, worden besproken. 

Soerabaia 

Besmettelijke ziekten. 
De lijst van besmettelijke ziekten 

van de Res. Arts van de Res. Kediri 

luidt: gevallen typhus abdominalis : 

Kediri 2, Ngandjoek 10. Blitar ! 
»  paratyphus A  Ngandjoek I. 

Sport. 

Ps. H. W. Kediri naar 
Toeloengagoeng, 

Dinsdagmiddag j. !. speelde de plaat- 

selijke club Ps. H. W., de caodidaat- 
kampioen van de K.V. U, te Toel.- 
agoeng, tegen de sterkste club aldaar, 
de v.v. »Krokodil,” 

Hoewel de Kedirianeo met invallers 

Uitkwamep, altbans in de voorhoede, 

korden ze toch bun tegenstanders met 

3—2 verslaan, watte danken was aan 
den grooten steun van de achterhoede. 

RICHE THBATER. 

Offreert met trots Donderdag 7 t/m 
Zaterdag 9 Sept. 

SIXTY GLORIOUS YEARS. 

De nieuwste succesfilm van R.K.O, 

Radio Films is ,,Sixty Glorious Years” 
een film-epos, opgenomen in het meest 

perfecte ,, Tecnicolor" kleurenprocbde 

en geproduceerd door den bekenden 

E »gelschen cineast Herbert Wilcox, 

vereenigt in zich al het roerend dram- 

ma en de romance van de regeerings-   jaren van wijlen Koningia Victoria van 

Eageland. | 

Met al de grootschheid van haar bril- 

jante regeeringsperiode, die Engeland's 
historie nog beden ten dage siert is 

deze film eea ware ovatie geworden 
voor Victoria, een der grootste Vorstir.- 

zen, die de wereld ooit gekend heeft. 

Anna Neagle en Adolphe Wobibitick 

(thans, oa zijo permanent verlateo van 

Duitschland om politieke redenen: An- 

ton Walbrook gebeeten) de beide be- 

schaafde spelers, die zulk een succes 

gehad hebben met hun vorige films, 

spelen ook ia dit filmwerk de rollen 

van Koningin Victoria en baar Prins 

Gemaal Aibert. 

MAXIM THEATER., 
Otfreert voor Vrijdag 8 t/m Zoodag 

10 September 1939 

Metro interessante filmschlager een 
Branie In Oxford (A Yank at Oxford) 

met Robert Taylor - Maureen O'Sulli- 
van — Lionel Barymore e.a. bekende 
groote stars. 

Een pittig verhaal met spaoning ! Beo 

vlotte film met tal van komische mo- 

menten en een origineele afwikkeliag, 

»A Yaok at Oxford“ zal het pub'iek 

zeer goed amusseeren, Robert Taylor 

op zijo best! Ben programma, dat er 

zija mag! 

Politie nieuws 

Tegen P., won. te Betet werd p. v. 

Opgemaakt terzake diefstal van suiker- 

riet ter waarde van f 0,03 ten nadeele 

van sf. Pesantren, 

S., woo: te Balowerti doet aangifte 

terzake diefstal van lijfsgoederen t.w.v. 

f 3,85 middels inklimming, 

Tegen S., won. te Semampir werd 

p.v. opgemaakt terzake diefstal van 

suikerriet ter waarde van f 0,03 ten 

nadeele van sf. Mritjan. 

Door de Politie werd aaongehoudeo 

7 personen, die zonder vaste wooo -en 

verblijfplaats en zwervende in gemeente 

Kediri werden aangetroffen. 

Tegen P., won. te Bandjaran werd 

P.v. opgemaakt terzake lichte mishan- 

deling van S., wonende te Bandjaran. 

Uitsiag melkonderzoek. 

  

Ba Na ena ea aa sa 

Naam van de melkerijen. Samenstelling | Hoedanigheid | Toestand van 

Volgorde alpbabetisch. van de melk. | van de meik. | het bedryjf 

Mevr. Bosveld, Mritjan. | Zeer. goed Goed Voldoende 

Cordier de Croust, Ngandjoek. Goed Goed Goed. 

J. Gaillard Semampir Kediri. | Zeer, goed Zeer Goed Goed. 

Hwan Gwan Kiet Paree. Voldoende Goed Voldoende 

Hotel Paree Paree. Goed Goed Voldoende 

Mevr, Schrauwen Madjenang Kd. Goed Goed Voldoende 

Tijtoe: Sian Bo Dandangan Kediri Voldoende | Onvoldoende Voldoende 

Vrouwe Tini Bantengan Goed Goed Voidoerde 

Oei Scen Djian Paree, iZeer goed Goed Voldoende         
            

   

  

zijn 
hulp inroept “MN 
en dan werkt hij 
snel en nauwgezet 
en bijzonder heilzaam 

22e Jaargang 

de kleine stille werker.. 
wacht geduldig in zijn 

Ls tot 

  

Avontuur van een Ne- 

derlander in Belgit. 
  

Twee maal gearresteerd, omdat 

hij op een spion leek. 

De ,N. Tilburgsche Cr.“ geeft bet 
volgend verhaal van een avontuur, 

dat de heer W. v. d. H. uit Tiiburg 

in Belgig beleefde. 

Hy logeerde bij een vriend te Des- 

sel bij Moli en toen bij Dinsdagmor- 

gen, 22 Aug., er al vroeg op uitge- 

trokken was om een fietstocbtje in de 

omgeving te maken, werd hij op een 

brug bij genoemd dorpje door den 

schildwacht staande gehouden. Deze 

deelde den heer v. d. H. mede, dat 

hij hem moest aanhouden op bevel van 

zija luitenant. 

De jongeman begreep aanstonds, 

dat het weinig zia zou hebben tegen 

te sputteren en voldeed onmiddellijk 

aao bet dringend verzoek om den schild- 

wacht te volgeo naar den commando- 

post, waar bij tusschen twee soldaten 

met de banjonet op het geweer opeen 

bankje werd neergezet in afwachting 

van dea luitenant, dien men in de 
buurt ging roepen. 

  

ilips 
Priisvraag 

Loopt 

eind van deze maand 

af. 

Irocadero 

Vraagt inlichtingen 

sL YRA" 
Radio Goldberg 

Kediri-Tel. 70 
Hoofdstraat 

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

Donderdag, 28 September 1939 Vendutie ten huize van den 
WelEde.G. Heer J.O. vd. Graaff. Administrateur s,f, Poerwoasrie. 
Vrijdag, 29 September 1939 Vendutie ten buize van den WelEd. 
Hcer J. Compaan, Adj. Chef. Expi. K.S.M. Paree. 

Zaterdag, 30 September 1939, Vendutie ten huize van den WelEd: 
aa D.L.A. Hilverdink. Directeur. Gevangeniswezeo, Semampir 46 

ediri, 

 



     
   PENA 

  

groot- stars. 

ye papoleonische tijd. 

| Warner B:os meer dan schitrerer di 

  

yespe Ia uoor ANNA NEAGLE as Kori gi: 
Geneel in het nieuwste T. cb: icolor procec€ in 

Een orachtige Costuumfilm . 
sen io Eugeland weder levendig io herinnering zal brengen. 

ran aga” 

— RICHE THEATER 
4 Nog slechs Heden en Morgenavond pb P 
Voorzetting van de succesvolle vertooning van 

.Sixty Glorious Years” 

Vol actie en grand-ur | 

Met adembenemende sc&nes o.a. van de moord op Gneraal Gordon in Khartoum — de Krim Oorlog — 
de Charge van de Lrchre Brigade enz. enz. It 

On alle p'aatsen, waar deze groorsche film ver-oond een uituespre ken succes ! 
ATTENTIE! Zaterdagmiddag 4.30u EXTRA VOORSTEL 

Zondag 10 en Maancag II Sep. 
de fm C med- 

En schittererd historisch verhaal ut G&» der m est romantische en k curvoiste 
. een ro'prent, di 

  

(Hot leven van een Groot Vorstin verfi'md) 
V ctoria-— ADOLPH WOHLBRUCK as Prins Albert e.a. 

“Cbilterende zachte xleuren opgenomen, 

  

s enorms!! 
Komt dit zien! 

  

Hearts Divided” am rorniit s001 cen kuy 
met sterren als MAR/ON UAVIES — D CK POWELL — Es. E. HARTON — ea, bedenden, 

perioden: der geschiedenis, 
e Ul de m-est recent2 gebeurteni-- 

  

  

MAXIM THEATER 
  

Mstro uitstekende filmscblager 
met de popuaire en sympathieke 

BARRYMORE e.a, Eea 
origineele afwikkeling. 

zijo best! 

Attentie ! ! 
    

Deze deeide den verbaasden ,er 

mede, dat hij gezocht werd als 

spion, altbans volledig beantwoordde 

aan bet sigoalement en de pationaliteit. 

Tijdens bet verhoor wilde heer v. d. H. 

een sigaret opsteken en het papier, 

dat om het doosj: zat, wilde bij in een 

| dat in zijn nabijheid stond en 

res- 

tani" 

   ij voor cen s00rt prullemand aan- 

zag, deponeeren. 

Hi tilde bet ksije op om bet m 

te keeren, doch het 

Geo worder, het was een kistj: met 

  

was te zwaar. 

cysamiet! Dit werd hoogst verdacb: 

kevonden en door deo wterant werd 

onmiddelliik gerapporteerd, dat ,ver- 

dachte ht gewicht van bet kisij: dy 

jet wilde weren". 

Na langdurig verhoord te zijn en 

Ook gefowleerd, kwam de veldwach- 

ter, die 

het io de cel onder het gemeentehuis 

op te sluitenin afwachting van nadere 

Om 2 vur io midd :g 

kwamen de gerdarmen van Mbil der 

na 

  

den jongsman overnam om 

instructies. den 

verdachte rog eens bemonsrerer, waar- 

na deze mededeelden geen reden meer 

aavwezig te acbtsn, den heer v.d.H 
langer vast te houdes. Deze had er 

genoeg van gekregen en wilde, om 

verdere onaargenaambeden te voorko- 

men, 200 soel mogeliik naar zijo va- 
derand teru . Hj fierste daartoe langs 

binnenwegn via Arendonck in d- rich- 

ting R-usel. 

Ob een der bruggen nabij Arendonck 

werd de jongeman opnieuw staande 
g"hobuden door een schildwacht. Deze 

had natuurlik dezelfde instructies en 

kwam dan ook met het zelfde verhaal 

De beer v.d. H, werd 

naar het naburige douanekantoor ge: 
bracht en daartot tien uur vastgehou- 

den. 'Toen kwamen er weer 

gendarmen, die hem, om verder last 
te voorkomen, tot de greas uitgeleide 

voor den dag. 

twee 

zouden d en. 
Osderweg vertelde v. d, H., dat hij 

bet vervelend vond Bel te moeten 

Hy bedoelde hiermede, dat 
vacaniie noodge- 

  

verlaten. 
bet jsammer was zijr 
dwonyen te moeten onderbreken eo hij 
liever nog cenige dagen in Belg& was 

De gendarmen  maakten 

hieruit echter op, dat hij onyaarne naar 

terugging, 

daar wellicht ,nog iets te yoed” hadi... 

gebieven. 

zija vaderiend omdat hij 

D arom kuierden zij zoolang met hem 

langs de grens totdat zij een Ned 

muibcbausste met een grenssoldast 

Ontmoectten aan wie zij den ,,verdachte" 

vitleverden ! 

Nu werd v.d. H. ook nog door de 
poite van zijo eigen laod opgebracbi! 

pittiy 
Een film, welke bet pub'iek zeer goed zal amuseerer. 

Zaterdagmiddag 430 u. 
Zondasy morgen 
Zo. dagmiddag 4200u( 

  Hij werd meeyenomen naar de kazerne 

»M YANK AT OXFOR 
ROBERT TAYLOR — 

verbaal mt spanniag en ta 

10 « 

3 LIONFL 
momenten en eer 

Zee Robert Tayior op 
Reserveert Uw avond voor deze buitevgewoon goede film! 

Zie episoden 1 t/m 4 

te Biadel waar de commandant echter 

al spoedig kon vastst:llen, dat men 

hier met een jongeman van onbespro- 

ken levenswandel te doen had. 

  

Ingezonden 

Kunnen wij in oorlogs- 
tiid nog voor wereld- 

vrede biijven 

werken ? 
Vredeswil is niet genoeg, Vredes- 

werk w. r.tgetist, 
  

N derlands 
bijeen ter 

Het Hoofdbestuur der 

Indische Vredes F deratie, 

bespreking van de huidige internatio- 
nale, voelt zich gedrongen bet volger- 

de woord tot de ludische burgerij te 

r chteo : 

Afkeer van oorlog, 

Vrede, zelfs 

nog. Doeibewuste 

verlange» paar 

vredeswil is niet ge- 

v redesarbeid wordi 

ggs. 

Er wordt ons herhaa'delijk verweten 

iotrappen. Dat 

Dat we mo- 

menteel onze vredes-ctie moeten sta- 

ken, dat de 
verdediyen, niet verslapt mag worden 

dat we open deuren 

tedereen de vrede wil. 

om zich te want wil 

Tigen dergeliike 
wij protesteren. Zij die z0 

uitingen moeten 

spreker, 

streven piet. 

Er is geeo sprake van dat bet in de 

bedoeling der N.I,V.F, z0u Iiggen de 
wil tot landsverdediging te vers appen, 

tOch kunnen wij erkennen, dat bet 

N.LV.F. io de praksijk 

biertoe zou leiden. Ezn volk dat afke- 
oorlog en zich daarom 

het 

mensheil geen 

versaan nog steeds ons 

werk der 

rig is van 

siecbts slapjes of ia gzheel niet 

brengt de 

stap nader tot het doel: een wereld 
oorlog. Zich alerlei 

Oarechtvaardigheden laten welygevallen, 

verdedigt, 

z00der 

ter vermijding vao gewapend conf ict, 

evenmin, en is bovendien noy laf. 

Wat tracht de N.I.V.F, dan te 
bereiken ? 

Dit! 

Stelselmatinge bestrijding van oor - 

logsmogelijkheid. Conflicten 

zullen er zijn, zolang er mensen leven 

Op aardz. Maar hoe lossen we die 

conllicten op? Dat is de vraag! Bijk- 

baar scbuiit daarin de hele moeilijk- 

h-id. 
Nemand wil 

zijn geen 
maar ook: 

mensen Wij zijo 

als Pau'us, die het kwade, dat bij oiet 

oorlog. 
hellien, 

wil, doet, en het goede, dat zija hart 

z0zeer begeert, met de voeten treedi, 

  

MaAUREEN OSULLIVAN — 
van komiscne 

Matinet. 

D- meest adembenemende padvindes-avonturen verfilmd. Adembenemend.... de eere sensatie na de andere 

.opwindend Eeo unieke seriefilm, die U een avond van orgekend amusement zai verschaffer. 

De vraag voor permanente wereld- 

vrede is dan ook wie heeft in 

een bepaald conflict gelijk, maar : 

kunnen we de mensheid tegen zicbzel- 

niet: 

hoe 

ve beschermen? Wanreer zal de mens 

eindelijk de boodschap der eeuwen 

verstaan ? Altijd is er weer een nieuwe 

Vijan diz noodzakelijk overwonnen moet 

Napoleon, Wiibeim, de 

bolsjawis", de arme wandelende Joo", 
Huler Wie 

oorlogsmoloch eist... 

wo'den, 1... 

Na volgt? Msar dx 

Eist onze zonen, 
de jeugd, de blo-m van eike generatie, 

ver als bij de PhoenitiBrs, opdat de 
ouden leven kuaren, 

Het gaat er voor Wereldvrede niet 

om, of Duuschland geijk beefr, cf 
of E geland, of welk land ook, 

maar dat we ons bevrijden var 

de gesel van deoorlog, zoda: 
confiicten wel mogten worden ver- 

Poren, 

wezen naar conferentietafel. arbitrage- 

commissie of internationaal gerechishof. 

Zolang oorlog nog geaccepreerd 

wordt om intervationale confikten cp 

te lossen, zulen de landen zich ye- 

wapenderhand tegeo directe of indi- 
recte aanval moeten verdedigen. 

Maar of in deze wereld oorlogs 

vcorbereiding nog nodig blijkt, daar 
mede izija we niet ontslager 

yan de plicht tegelijkertijd 

ervoor te werken 

vooronzekinderenenkinds- 
kindereneen houdbaarder, 
cen vwereld 

Het is nier 

dat er 

menselijker 

wordt opgebouwd. 

genoeg onze kinderen een goede 

opvoeding te geven, wij moeten hen 

ook nog een wereld biedeo, die niet 

elke generatie opnieuw met ,dood en 

verderf bedreiyt ! 

Hoe kunnen we voor onze kinderen 

ezn betere toekotmst opbouwen ? Daar- 

toe moeten wij er ons in de eerste 

plaats rekenschap wan geven hoe het 

komt dat wij rationaal 20 betre kkelijk 

rustig met e'kander leven. 

Er dringen zich daa twee dingen 

aan OnS Op, namelijk : 

I. dat de burger niet zichzelf 

beschermt. 

2. dat de burger beschermd wordt 
door wet en politie. 

Was dit niet het geval, zou bij zijn 

cigen belangen moeten verdedig?n, dan 

was moord en doodslag aan de orde 

.van de dag. 
Momenteel hebben de mensen heus 

Diet zelden verscuil van mening met 

e kander, maar al heeft iemand in een 

brpaald geval nog zozeer gelijk, bij 
mag en kan de erkenning wan dat 
geiyk nier afdwingen door bet huis   

van den tegenstander in brand te 

steken of andere gruwelen te bedrij- 

ven. Hij moet het zelfs wel duldeo, 

indiende wet hem. om welke reden 

daa ook, in bet ongelijk stelt, dat de 

tegenpariij in zijn plaats bepaalde 

recbten uitoefenten daarvan profiteert, 

zonder dat hij die tegenpartij iets kan 

doen. Desondaoks ziju we allen uiter- 

mate tevreden met deze nationale, 

berrekkelijk nog onvolkomen, rechtsor- 

de. We zien zeer duidelijk io dat deze 
orde verre te verkiezen is boven de 

Chaos, die er zou heersen, indien wij 

is eigen land persoonlijk voor .igen 

recbt en veiligheid moesten zorgen, 

Zefs in oos eigen rustige Nederlaod. 

Het gevaar voor de naties schuilt 

dat (elke 

natic) cen kouppel draagr, instede dat 

er €2n iternationale kouppel is. Zo- 
ja: g de landeo :&if voor bun bev 
liying zorgdragen, zal er geen natio- 
vale veiliyheid bestaan 
Zovder potente internatio- 
nale politiemacht, geen na 
tional veiligheid, 

daa ook daarin, ieder 

  

De N.IL.V.F. jjvert dan ook in de 
allereerste plaats voor omvorming der, 

nationale beroepslegers tot &€a iater- 

nationaal politieleger. Dao is de zozeer 

begeerde veiigheid verzekerd. Dan 

kuonen in rust en orde de naties 

groeien en zich ontwikkelen. 

Wjj zija er dan ook van overtuigd “ 

ons vaderiand geen grotere dienst te 

kuonen bewijzen dan -door ernstig te 

streven vaaj alik een veiligheid voor 

land en voik. Zilk cen veiligheid zal 

ons de bestendige onafhankelijkheid 

verzekeren welke voorwaarde is om 
ongehinderd te kunnen arbeiden aan 

cigen cultuur en bescbaving. 

Wj roepen allen op zich aan onze 
zijae te scharen en mede te arbeiden 
voor een wereld zonder oorlog, wat 
ook de huisige directe plicht van ons 
vraagt. 

ngeefr UI op als lid, abonr&z of do- 
nateur van de Nederlands - Indische 
Vredes- Federatie,” 

H « Bzstuur der N. I. Vredes-Federatie, 

Secretariaat : Normaalschool- 
straat 7, Blitar. 

  

YENDU-ACCEPTEN 
verziivering bij alle postkantoren, 
landskassen en agentschappen der 

Postspaarbank     

— POSTSPAARBANK— 
EFFECTENBELEENINGEN 
bij de agentschappen te Batavia (C)," 

Soeral Medan en Makassar.   

  

  

  

Radio - Technisch Bureanu — KeoDiri — 

aa 

RADIO LU 
Hoofdstraat 4! 

Telefoon No.60 

  

   

  

  
NIEUWE ZEN 

ERRES Wisselstrodm 

Crosley Shelvador-koelkast. 

| P.H, Armaturen, 

Ka L Het Maa adres voor Service. — 

  

en 

Rimboe Radio-toestellen. . 

Staande lamp.   
Zwaar Verchroomd. 

  

  

MULOWEG / MADJENANG 
Telefoon Ked. No 225 1 

ii an 

OERDERIJEN ,..SCHRAUWEN“ 

  

WATES 

PERCEEL-PAKISSADJI 

  

  

  

MET EEN DUB 

N 

De 
MODE 
REVUE 

RADERPATRONEN 

Levert versche volle melk. 

Prima kwaliteit, 

Leverancier van de groote ziekenhuizan te 

Kediri en Paree en de meeste Doctoren 

ter plaatse, : 

Beleefd aanbevelend 

L. H. SC(HRAUWEN. 

   

      

   BEL AANTAL 

  

    
    

 



    

Natuurgillen, 
“ Als zenuwen de menschen 

parten spelen. 

Japansch ,,Doornroosje" 
Oolangs werd vit Osaka een merk- 

waardig ziektegeval gemeld. Een jonge 

Vrouw lag tien dagen lang in diepeo 

slaap verzonken, waaruit zij, wat de 

doktoren ook beproefden, niet gewekt 

kon worden. . 

Het ,,Japansche Doornroosje", waar 

het hier om gaat, is reeds eerder, acht 

jaar geleden, in een abnormaal langen 

slaap gevallen. Toen duurde het drie 

dagen, eer de doktoren er in slaagden, 

haar weer tot bewustzijn te brengen. 

Sindsdien heeft zij het leven geschon- 

ken aan twee kinderen en tot het ein- 

de van het vorig jaar leek haar ge- 

zondheidstoesiand volkomen normaal. 

Toen traden echter recds de eeste ver- 
scbijnselen van een onnatuurlijke slaap- 

zucht op die thans geleid hebben tot 

aanhoudenden slaap. De ze- 

Duwspecialist van et universiteits 

zlekenhuis te Osaka, dr. Wada, die de 

patiEnte onderzocht, vermoedt dat haar 

slaapzucbht op een zenuwstoornis be- 

rust. Pols en temperatuur wareo vol- 

kcmen normaal terwijl de 27 jarige 
Japansche zelfs na tien dagen onafge- 

broken slaap, gedurende welken tijd zij 

in het gzheel geen voedsel tot zich 

had genomen, nog ia het minst niet 

vermagerd was. De wetenschap staat 

de.en 

hier weer voor een raadse!, waarvan 

de oplossing nog wel niet zoo spoe- 

dig gevonden zal worden. 

Gevaarlijk bioscoopbezoek. 
Niet minder eigenaardig is de ziekte 

waardoor een zekere mevrouw Holcroft 

uit Wimble@on is aangetast. Het be 

treft hier een geval van narcolepsie, 

"di, cen ernstige zeouwstoornis, waarvan 

tot nog, toe slechts ongeveer 50 geval- 

len bekend “ijo! 

Deze merkwaardige ziekte trof me- 

vrouw Holcroft voor de eerste maal, 

padat zij met haar man een bioscoop 

had bezocht. Over de komische ge- 

beurtenissen uit de film brak zij in een 

hartelijk gelach uit en viel oomiddel- 

ljk daarop in een diepen slaap, die 

den indruk wekte, alsof zij plotselirg 

gestorven was. Daar baar huisgenooten 

baar niet konden wakker maken, werd 

cen dokter te hulp geroepen, die er 

evenmin in slaagde, de vrouw tot be- 

wustzijn te brengeo. Daarop werd me- 

vrouw Holcroft naar een gieken uiss 
vervoerd, waar zij pas drie uur later 

bij kennis kwam. Sedertdie tijd wordt 
zij telkens door narcolepsie aangetast, 

als iemand io haar bijzijn ee grap 
maakt of wa neer er ietsanders voor- 

valt, waarom zij moet lacheo. De dok- 

ters hebben haar dan ock als eenige 

mmedicija 
humor ten gtrengste 

voorgeschreven en 'haar man doet alles, 

om dit voorschrif# na te leyen, Zijn 

vrouw krijgt geen krant meer te lezen, 

dan nadat alle hilmorboekj:s en alles 

wat maar eenigszios lachwekkend is, 

eruit is gehaald. 

een leveo, waaruit alle 

verbannen is. 

Dc ,levende doode" van Praag. 

Ben zeldzaam en wel heel grilig 
spel speelt de natuur ook met een 45 
jarigen koopman uit Praag. Deze 

ongelukkige versteent namelijk laog- 
zamerhand in den wareo zio van bet 

woord, Ia 1934 begon zija recbterarm 
stijf te worden en weldra tastte dit 
versteeningsproces Ook andere lichaams- 

deelen aan. De dokters constateerden, 

dat zich in de spiereo been ! lamellen 
badden gevormd, die hem elke bewe- 

ging onmogelijk maakten. Injecties met 
tallooze middelen, kucen in verschil- 

lende badplaatsen en tal van operaties 

mochten niet baten. 

Sedert jaren ligt de ongelukkige nu 
als een levensgroote pop onbeweegiijk 
te bed. Hij kan het boofd niet bewegen 
en ook niet goed adembalen. Alleen 
zija handen kao hij nop eea weinig 
bewegen, z00dat hij temminste nog zelf 
kan eten, hetgeen bij doet met een 
lange vork die speciaal voor hem ge- 
maakt is. Hij verklaart het gevoel te 
hebben of hij in een steenen pantser 
zit opgesidteo, dat hoe langer hoedik- 
ker wordt en ,dat hem het leven tot 
cen kwelling maakt. ” - 

N. V.   

  

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, keuker, badkamers en 

W.c. 

Grooten tuin “6br ea achter, met 

vruchtboomen. Alles bandjirvrii. 

Te bevragen bij de 

Ked. Snelpersdrukkeri). 

  

Tekoop of Tehuur 
IL 

Ruime woning en erf 
bijzebouwen en mo- 
derne garage gele- 
gen Koewak, - 

IL 
Inlichtingen Bureau 

van dit Blad. 
  

  

  
  

Nieuwe zending. 
Dunlops Puur 

Vruchtensap, ni.: 

Djeroek Press 

  

  

  

Lobi-Lobi sap 

Papaja 55 

Ananas » 

Zuurzak » 

Belt u op No, 62 

Hoogachtend, 

TOKO 

»MADIOEN” 
KEDIRI Telif. 

MN 

|   

TENG HONG TJIANG 
VENDUHOUDER — COMMISSIONNAIR 

MEUBELMAKER 

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

Voor Uw meubialir en ootwerpen 

geroutiseerde toekangs en eerste kwa- 

liteit meubelhout. 

Zeer billijk io prijs ea levering op 

garantie. 

Voor, Uw vendujies gegarandeerd 

goede resultaten, 

Iopakken voor alle plaatsen. 

  

    

  

Dankbetuiging. 
Hartelijk dank ana alleo, die van hun 
belangstelling en deeloemiag blijk ga- 

ven tijdens ziekteen bij overlijdeo van 

onzen dierbaren man ec vader 

Mevr. de Wed. M. Brouwer 
en kinderen 

Kediri September 1939. 

  

  

  

Z
-
 

    

Dankhetuiging. 
Het is ons eemn beboefte ook langs 

dezea weg onzen hartelijken dank te 

betuigeo aan Dr. R. Mob. Salim, 

Indisch Arts alhier voor de zorgvolle, 
geduldige en liefderijke behandeling 

Onzen dierbaren man en vader bewezen. 

Mevr. de Wed. M. Brouwer 
@n kinderen 

Kediri, September 1939. 

  

  

  

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

DE AUTOWEGEN -ATLAS 
van JAVA, MADOERA en BALI 

1 2.75. 
io 5 kleurendruk 
op stevig ivoorcarton 

met Cartonnen omslag ep linnen rug. 
op Schaal 1: 500.000 
in totaal 9 aansluitende kaarten compleet bijgewerkt, en 
Waario opgenomen: 

alle berijdbare wegen 

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

Spoorwegen, Vliegvelden, Ondernemings - fabrieken 

Pasanggrahans en vele aanwijzingen voor toerisme. 
Verkrijgbaar bij de Ked, Snelpers. 

    

  

  |—.— 

ledera El Comercio 
is een genot van 
begin tot eind. Dat 
   

@en prima melange 
@n zuiver handwerk 
Kei gany handinslag: 
methode. 

EL COMERCIO 
“van 5 tot 10 cent”. 

»Ageaten: NN. Handel My. biintzel & Sehumacher” 

  

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. 

Polywog pasta in vasten en vloeibaren toestand, versch 
en tegen scherp cor.curreerende, dus 

beneden Soerabaiaprijzen, 
te leveren. 

t N.V, KEDIRISCHE SNELPERSDRUKKERIJ 

Da an as Senar 
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staat onder 

Zeiss - 

  
  

De optische afdeeling 
vakkundige 

| leiding. Moderne monturen. 
en crookesglazen. 

RESIDENTIE - APOTHEEK 
TELF. No. 52 

BRILLEN 

  

  

am nanrm me . ma 

PROTESTANTSCHE KERK 

Hollandsche Kerkdiensten, 

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

T.-Agoeng 5 ,, ».m. 

17 Sept. '39 Kediri 9 uur v. ». 

Paree 6. ».m. 

24 Sept. '39 Ngandjoek 9.uur v.m. 
Blitar 6, ».m. 

1 Ocr. '39 Kediri 9 uur v.m. 
Djombang 7 ,, ».m, 

enakan kanan 

Maleische Kerkdienst. 

J. W. Rumbajan. 

10 Sept. '39. 

Kediri 9 uut v.m. 
Kertosono 4 u.».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 uu nm. 
Pan 

OOST - JAVAANSCHE KERK 
lederen Zondag 

dienst 9 u. v.m. 
Te Kediri (Baloewertistraat) 
Blitar, Toeloengagoeng, 

Ngandjoek, Paree, 

Pn 

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Zondag. 

ta Kediri le H. Mis 

2e H. Mis 
Lof 5.30 uur 0. m. 

6 uur v. m. Stille H. Mis 

7.30 uur v. m.  Hoogmis. 

5,30 uur n. m. Lof 

(Kruisweg), 
Onderricht Kath. Javanen 6 uur n. m, 

6 uur v. m. 

7.30 uur v. m 

te Blitar 

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. 

  

  

Houtsniwerk 
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 aanbevelend, 
TOKO 

»SOEN” 
Aloon - Aloonstraat Teif. 63 

KEDIRI. 
  

 



  

Telegrammen overg. uit de Ind. Courant, 

ZWAAR ARTILLERIEDUEL TUS- 
SCHEN MAGINOT- EN 
SIEGFRIEDLINIE. 
  

Vooral in het Moezelgebied is het vuur 
geconcentreerd.- De Duitschers hebben 
in Polen Bromberg 
De 
zetel 

en Krakau bezet.— 

Poolsche regeering verlegde den 
van Warschau naar Lublin — 

Eerste Duitsche luchtaanval op Londen 
afgeslagen.- Door afkondiging van de 
neutraliteitswet in de Vereenigde Sta- 
ten is het wapenembargo ingesteld en 

kunnen geen vliegtuigen meer 

worden nitgevoerd, 
  

Nieuwe leening van 8'. milliocen pond 
aan Polen. 
  

Beschieting Siegfriedlinie. 

Brussel, 6 Sept. (Aneta-Reuter). 

Dagbladcorrespondenten te Luxemburg 

en Bazel melder, dat tusschen 

de Maginotlinie en de Sieg- 

friedlinie een 

arti'llerieduel plaats vindt. 
Het vuren duurde den ge- 

nacht en was zeer 

zeer zwaar 

heelen 

hevigin het Moezeldistrict. 

De aanval op Duitsche vloot. 

Lorden, 6 Sept. (Aneta A.N.P.) 
Van Britsche zijde wordt gemeld, dat 

er reden bestaat om aan te remen, 

dat bij den aanval van de R.A.F.-toe- 

Ilen Duitsche marine-eenbeden 

  

op 

io Duitsche wateren grooter resultaten 

werden bereikt, dan aanvankelijk werd 

gemeend, 

Krakau bezet? 

Berlin, 6 Sept. (Aneta Reuter). Het 
Deutsches Nacbrchten Buere meldt, 

dat de Duirsche troepen zonder strijd 

Krakau bezetten. 

De bruggen over de Weicbsel wer- 

den niet beschadigd, 

Krakau niet bezet? 

Londen, 6 Sept. (Anet Reuter). De 
bewering van Duitsche kringer, dat 
Krekau zou zijn veroverd, wordt door 
Radio-Warschau tegengesproken. 

Verklaard wordt, dat heden een 

luchtaanval op Krakau plaats had, 
tijdens weken vijftiev vijandelijke 

Vliegtuigen werden neergeschoten, 

Een commun'gue, dat werd omge- 

   2gt, dat de Poo'sche troepen 

irsch van de Duitschers aan 

het Zuid- Westelijk front stuiten. 
Het Pooische garnizoen in Wester- 

  

platte houdt stand. 

D: Polen bombardeerden cen ge- 
mechaniseerde colonne ia de nabijheid 

van Clestechowa. 

In de Vereenigde Staten van Ame- 

Poolsch legioen ge- 
5.000 mannen hebben 

rika wordt een 

vormdj reeds 

dienstgenomen. 

Regeering verlaat Warschau. 

Parijs, 6 Sept. (Aneta-Reuter). Vol- 

gens een telegram uit Warschau ver- 

liet de Poolsche regeering deze stad. 
Het telegram zegt, dat een door den 

Poolschen generalen staf uitgegeven 

communigue verklasrt, dat de evacua- 

tie van Warscbau door het centrale 
oldaten en 

  

door gewonde 
Poolsche cfficieele nieuws- 

bestuur, 
door het 

agentschap is voltooid, 

Groot - Brittanit 
DE DUITSCHE SOCIALISTEN. 

Londen, 5 Sept. (Aoeta Reuter). Io 
eeu boodschap van Duitsche ovafbao- 

kelijke socialisten aan de Britsche 

1 onafhankelijke socialistische partij wordt 

verklaarde, dat de Duitsche arbeiders 

en boeren geen oorlog wenscheo. 

De verklaring, welke werd geschre- 
ven aan den vooravond van het uit- 

breken van den oorlog, luidt: 

»Ofschoon wij ons vaderland lief- 

hebber, hebben wij oiets gemeen met 

het buidig regiem. In onze pamfletten, 

welke zelfs verspreid onder 

arbeiders, werkzaam aan 

ken, welke door de Gestapo werden 

bewaakt, protesteerden wij tegen de 

Oostenrijk, tegen de 

Oostenrijk en tegen 
Hitler's politiek van agressie en oor- 

log. »Deze oorlog is nietonze oorlog' 

Temidden van dood 

vergeten wij niet de idealen, waarvoor 

de onzen onder martelingen zijn 

gestorven of in concentratiekampen 

werden 

vestingwer- 

bezetting van 

annexatie van 

en vernieling 

hebben geleden, 
Wjj hebben ons land 

gij her uwe, dcch ons 

pelijk vaderland is de menschheid." 

DE UITERLIJKE TEEKENEN. 

Londen, 5 September (Reuter). De 

voornaamste 

den oorlogstoestand te Londen zija het 
feit, dat de omvang der dagbladen tot 

de heift verminderd is ende schaarsch- 

te aan tex's, waarvao een groot 

aantal is gereserveerd voor den hulp- 

brandweerdienst. 

Boven Londen gliosteren honderden 

lief, evenals 

gemeenschap- 

uiterlijke teekenen van 

ballonnen vav de ballonversperringen 

als balletjes kwik tegen den blauwen 

hemel. 

Meer dan 650.000 schoolkinderen, 

vrouwen, ouden van dagen en zieken 

zijo de laatste 3!/, dag uit Londen 

getvacueerd, zonder dat zich bierbij 
eerig incident voordeed. 

Voor de bureaux van den burger- 

ljjken stand staan lange files van jonge- 

lieden, die wachten om in den echt te 

worden verbonden. Vele aanvragen 

kwamen bioneo voor speciale vergun- 

ningen. 

Ook voor de politiebureaux staan 

lange files, n.I. van Duitschers en 

Oosrenrijkers, die hun namen en adres- 
sen moeten opgeven. Zij mogen zich 

zonder toestemming niet veder dan 8 

km. van hun woning vewijderen, 
In officieele bekerdmakingen wordt 

met npadiuk verklaard, dat Tsjechen   zich niet behoeven te melden. 
  

ia het siswa 
Londen, 6 Sept. (Aveta Reuter). Het 

ministerie, van .lolichtingeo .maakt be- 

kend, dat bet niet altijd gewenscht is, 
nieuws betreffende vernieling of be- 
schadiging van vijandelijke onderzee- 

booten door de Britsche Marine en 

lucbtstrijdkracbten bekend te maken, 

zoodat, wanneer 'geen nieuws wordt 
gepubliceerd, miet moet wordea aange- 

homen, dat geen successeo zijo behaald. 

Aan den anderen kantzal de admi- 
raliteit folichtingen vrijgeven, zoodra 

dit wenschenlijk wordt geacht. 

Nleuwe leening aan Polen. 
Londeo, 6 September (Aneta R-uter). 

De schatkist maakt bekend, dat bz- 

halve de crediten, welke onlangs door 

de Britschz en Fransche regeeringen 

cen financieele overecenkomst tusschen 

deze regeeringen en Polen werd ge- 

teekend, waarbij aan Polen een leening 

ten bedrage van circa 8', milioeo pond 

sterling in contanten werd toegestaan. 

Engelands gouvoorraad. 
Londen, 6 September (Aneta Reu- 

ter), Teneindz de buitenlandsche hulp- 

bronnen van de regeering in &€a re- 

serve te concentreeren, kwamen het 

departement van financitn en de Baok 

of England overeen, dat de geheele 

goudvoorraad, ter waarde van 380 

milioen pond sterling, welke thans bij 

het circulatie - departemeni berust, op 

het exchange accouot zal worden over- 

geboekt, welk gevormd werd ingevolge 

de Currency Deferce Act 1939. 
Sir Joha Simon deelde ia het La- 

gerhuis mede, dat deze overdracht een 

toename van de ongedekte bankooten- 

circulatie van de Bank of England tot 
580 millioea pond sterling ten gevolge 

heefe. 

Vijandelijke viiegtuigen. 

Londen, 6 September (Aneta Reu- 

ter). Van officieele zijde wordt verno- 

men, dat hedenochtend vroeg nabij de 

Oostkunt: van Engeland vijandelijke 

Vliegtuigen werden gerapporteerd. 

Noor z00ver bekend is, braken deze 

Vliegtuigen nergens door de defensie- 

liniesen er wordt geen scbade gemeld. 

Eerste Duitsche 
luchtaanval. 

Londen, 6 September (Aneta Reuter) 

De eerste Duitsche lucntaanval op 

Engeland vond hedenochtend 6 u.30 

plaatss de Duitsche bommeowerpers 

werden teruggedreven, voordat bom- 
men kooden worden geworpeo. 

Verscbeidene eskadrilles vliegtuigen 
werden  waargenome, viiegend in 

de richting van Londer, doch of ber 

Britsche dan wel Duitscbe waren kon 
toen nOy niet worden vastgesteld. 

Gedurende eenigen tijd bleef ailes 

rustig. De zon scbeen helder en de 

menigte stond voor de scbuilplaatsen 

naar den blauwen hemel te turen. 

P.otseling opende de lucbtdoel-artillerie 

bet vuur en de lucht was vol rook 

van de ontploffende granateo. 

Verscheidene eskadrilies Britsche 

Vliegtuigen vlogen over de stad en bet 

geluid van het machtinegeweervuur 

was te hooren. De aanvallende vlieg- 

In voorraad — 
kinderboeken 

en 

Modebladen 

N.V. Ked. Snelpersdrukkerij 

  

Aloon-Aloonstraat Tel. No. 83. 

IN VOORRAAD 
Ruime keuze 

— Visitekaartjes 

voor de halve prijs. 

KED. SNELPERS DRUKK 
ALOON-ALOONSTRAAT 

Telf. No. 83. 

  

  

   

  

  

tulgen bevonden zich toen op - cow 

hoogte, om gezien te kunnen worden. 
Het ,alles veilig“-signaal werd te 

Chatham om ca 0900 uur ontvangen. 

Te Southend waren de schoten van de 
luchtdoelartillerie duideltjk te hooren. 

Ia Essex werd niet gevuurd en de 
Vliegtuigen zijo 1 ljjkbaar niet zoover 
gekomen. 

Ben lid van het A, R.P. vertelde: 
»Om ca 08.30 uur zag ik iets wat op 
cen Duitschen bommenwerper geleek : 
het vloog hoog en zeer snel. Er was 
veel geschuitvuur", 

De bevolking in Noord - Londen 

boorde verwonderd het geschutvuur. 

  

Tijdens de periode tusechen bet alarm 
en bet ,alles veillg”-signaai overvlo- 

gen verschelderie Britsche vitegtulgen 
de city. 

Ben ander bericht melde, dat geen 

bommen werden geworpen. 

Een man verklaarde, dan hij zes 

Vliegtuigen zag, vliegende ia twee groe- 

pen van drie. Zij werden beschoten 

door de batterijen van de luchtdoel- 

artillerie en teruggedreven. Later keer- 

den zes toestellen terug: z7 werden - 

ecbter wederom teruggedreven. 

  

Boodschap tot Duitsche volk. 

  

  

  

De man, die vele malen zijn woord gaf 
en het even zoo vele malen brak, 

PI 

ZIJN CYNISCHE VOLTE FACE. 
Londen, 4 Sept, (Aneta Reuter). In 

een radio-toespraak tot het Duitsche 
voik in de Duitsche taal verklaarde 
Chamberlain : 
»Uw land en het mijoe zijn thans 

in oorlog. Uw land was het vrije, 
onafhankelijke Polen binnengevall:n 
en bad dit land gebombardeerd, welk 
land mijao land zicb verbonden had te 
verdedigeo. 

Aangezien uw troepen zich na de 
Britsche nota niet hebben terugge- 
'rokken, is oorlog gevolgd.“ 

Na een overzicht te hebben gegeven 
van de feiten ten aaozien van Hitler's 
aanbod aan Polen, verklaarde de 
Premier : 

n»Waarom achtten wij het noodig 
eea Oost-Europeesche mogendheid te 

verdedigen, terwijl onze belangen in 

het Westen liggen ? 

Het antwoord, z00 moet ik tot mijn 
leedwezen zeggen, is, dat niemand io 

dit land het woord van uw leider ge- 
looft. 

Hy gaf zija woord, dat hij het 

Verdrag van Locarno z0u eerbiedigen 
eo hij brak bet. 

Hi gaf zija woord, dat bij eveomin 
wenscbte als voornemens was om 

Oosteorijk te annexeeren eno hij brak 

het. 

Hy verklaarde, dat bij de Tsjechen 
niet bij Duitschland zou inlijven en 

bij deed dit toch. 

Hij gaf zija woord, na Miincber, 
dat bij geen verdere territorjale oog- 

merken in Europa bad eo hij brak 
het 

Hij gaf zijn woord, dat bij geen 

Poolsche provincies verlangde en hij 
brak het. 

Hj heeft gedurende jaren gezworen 
cen doodsvijaod te zija van het 
bolsjevisme : hij is thans hun bond- 

genoot. 

Verbaast het u 

woord het papier 

waarop bet geschreven staat ? 

Het Duitsch - Russisch verdrag was 

een cynische volte-face ter vernieti- 
ging van het Vredesfrort, doch deze 
speculatie mislukte en het Vredesfront 

is hecht gebleven. 

Uw leider offert u 

nog monsterachtiger speculatie van 

een oorlog om uit de onmogelijke 

positie te geraken. waario bij zichzelf 

en u beeft gebracht. 

Wij vechten niet tegen bet Duitsche 
Volk, wij vechten tegen het tyranniek 

regiem, dat eigen volk en de geheele 
Westersche beschaving, en alles, dat 

Wen Ons dierbaar is, heeft verraden. 

dao nog, dat zijn 

Diet waard is, 

thans ,op aan   

Chamberlain besloot met de woor- 
den: ,Moge God het recbt ' bescher- 
men,“ 

  

Verstandige : 
menschen. : 

Dagelijksch baden is een noodzake- 
lijke vereischte in Indit. Immere'de 
huid, welke per cM? ongeveer 500 
ademhalings-porisn bevat, werkthier 
krachtiger. Bovendien bezit de huid 
een groot aantal kliertjes, die een 
Olieachtige massa afscheiden, welke 
door uiterst kleine openingen naar 
de oppervlakte der huid gebracht 
wordt, Niet alleen uitwendige, doch 
ook inwendige onzuiverheden be- 
dekken derhalve de huidopper- 
vlakte. Als de olieachtige massa en 
de transpiratie niet Voldoende ver- 
wijderd .worden, raken de porien 
verstopt en mist de huid zoodoende 
een veiligheideklep der gezondheid, 
hetgeen onvermiidelijk kwade ge- 
volgen voor uw welzijn heeft. 
Wenschelijk is het daarom de huid 
goed te reinigen en voor dit doel 
bestaat geen beter middel dan 
Purolzeep. De zeep toch bevat geen 
vrije alcali en is dus zeer zacht. Ze 
bevat tevens geneeskrachcige be- 

standdeelen, die alle huidontsierin- 
gen en -ontatekingen volkomen op- 
heffen. Het overvloedige echuim 
neemt alle onzuiverhegen in zich op, 
dus goed sirammen nadien en vervol- 
gens de huid terdege drogen vooralin 
de huidplooien door drukken met 
er. ruwen handiloek. 
Vervolgens poedere men de huid 
met het 200 hefrlijk verkoelende 
en opdrogende Purolpoeder, Vooral 
daar waar huidoppervlakten op 
elkasr komen. 
En eerst na een dergelijke behan- 
deling van uw huid, zult gij opge- 
wekt en welgemoed, en met de over- 
tuiging van u goed verzorgd te 
weten, de mandikamer verlaten om u 
tekleeden voor uw dagelijkechetuak. 

PUROLPOEDER 
Inbussenvan POS. en 4.150 ai              

  

Losse en opgemaakte, tegeh zeer 

concurreerende prijzen. Ook orchideetn. 

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

GEOPEND VAN: 7 u. V.M. TOT 5u NM. 
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