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STADSNIEUWS 
aa 

Gemeenteraadsverkiezing. 

Het Stemkantoor van de Gemeeote- 

raad kwam op 3! Oct. j.!. bijeen. ter 

aanwijzing van den plaatsvervanger 

van den heer Ir. A. Nobbe, die het 

aannemen van zijo verkiezing gestelden 

termijn zonder kennisgeving heeft laten 

verstrijken. 

Inzijo plaats komt de heer M.V.W. 

Fransz. Het betcekkelijk proces-verbaal 

ligt thaos, voor een ieder ter ipzage 

op het Gem. kantoor. 

Pasar malem Parindra. 

Hedenavond te 6 uur opent de Per- 

himpoenau Sociaal- Economie Parindra 

afdeeling M4dioeo haar pasar malem 

op de aloon-alooo. 

      

" Ook eenige kunstnijverheidwiokels van 

Kediri, met name C. P. P. K., Boedojo 

en Raphasl werden verzocht, kunstar- 

tikelen te zenden, waar ze gratis stand 

zullen krijgeo, aan welk verzoek, naar 

we vernemen, werd vpidaan. 

De heer Moentoro Atmosentono, 

Secr. van de Parindra albier is als af- 

gevanrdigde van Kediri naar Madiotn 

overgekomeo. 

Cursus keurmeesters. 

De cugsus Voor keurmeesters vaa 

slachtvee en vleesch zal op 1 April '40 

te Buitenzorg aanvangeo. 

Ec kunnen siecht 12 leerlingen wor- | 

den toegelaten. t 

Voordrachteo moeten uiterlijk op 1 

Febr. '40 bij bet Dep. v. Ec. Zaken 

zjo. 

Cursus Roode—Kruis. 

De vierde cursus van het Roode Kruis 

werd in het wachtlokaal van het Ge- 

meentelijke Zickenbuis gehouden. 

Op interessadtie” wijze verklaarde dr. 

' Salim de open—em gesioten | verwon- 

dingen en been — breuket. 

Zer. Meyer" gal cea weinig theorie, 

waaraa zte verschillende manieren, naar 

gelang het voor .de zieken noodig werd 

geacht, van het opmaken van ziekbed- 

den voordeed. 

Voor ,een dubbeltje voor stroop” 

Wwilde een jongetje wel als patient 

spelen. 

SPORT. 
Op Zondagmiddag a. ». bervat de 

K.V.U. haar Competitie met de ont- 

moeting tusscben Ouick en Vogel, 

De korfbalsport wiat hoe langer 

meer veld op Bediri 

Ook de sportvereeniging Ouick heeft 

een korfbalafdeeling opgericht, die 

eenige dagen geleden het 2de twaarlftal 

van de Mulo met 2—1 heeft geklopt. 

RICHE THEATER. 

Offceert voor Donderdag 2 tim 

Zaterdag 4 Vpvember "39, 

De Zangvogel van Broadway ! 

Lily Pons.,.. met de gouden stem, 

geflankeerd door Jack Okie en Ed- 

ward Everett Hortoo is 

.FOBI SUZETTE, FOEI” 

(Huting a New High) 

Het allervermakelykst muzikael blij- 

spel dat in staat zal zjn Uw somber- 

ate bui te verdrijven. 
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VRIJDAG 3 NOVEMBER 1939 

»Hitting A new High” breogt U 

muzikaal geoot, want het is Lily Pons 

zelf die Suzette heet en met haar ver- 
rukkelijke sopraao voor U zingt: 

Iste De Titania-aria uit ,Migoon” 

van Ambroise Thomas. 
2de De krankzinnige-scene uit ,,Lu- 

cia di Lammermoos” van Donizetti, 

3de De nachtegaal-aria uit ,Parisa- 

tys” van Saint-Saens. 
4de De ,,Musical Souff Box” van 

Anatole Laidow. Met begeleiding van 

een 75 man sterk orkest onder leiding 

vaa Andre Kostenaletz, « 

Eo verschillende populaire songs van 

Broadway. 

Hoort Lily Pons zingen ,,Let's give 

another Chance”, en ziet haar met 

Jack Oakie samen in cen geestige co- 
medie-fantasie, bijgestaao door een staf 

van droogkomieken, wier maatscbap- 

pelijken staat varieert van Millioonair 

tot Clarinettist. 

MAXIM THEATER. 
Offreert voor Vrijdag 3 tlm 

Zondag 5 November '39. 

New Universal's moest actueele lucht- 

actie-film : 
»DE VLIEGENDE BENDE" 

(Pirates of the Skies) 

met Kent Taylor — Rochelle Hudson 
e.a. bekende sterren. Een zeer span- 
nende film mel een goed verhaal en 

die tot het einde weet te boeien. 
Nick Conlan, een jonge waaghels, 

die diverse vliegrecords op zijo vaam 

heeft, verbaast zijo vrienden en ken- 

nissen door bij de Staats Lucbtpolitie 

dienst te nemen. 

Zij kennen zijo vrijheidsliefde en zijo 

gebrek aan respect voor discipline en 

vermoeden, dat hij er wel niet lang 

blijven, daar in die tak van dienst 

iedere kleine afwijking van de voor- 

schriften met ontslag wordt gestraft. 

Majoor Smith, die Nick de aanstel- 

Hog bij de luchtpolitie geeft, waarschuwt 

hem dan ook en wijst hem er op, dat 

daar geen prijs wordt gesteld op indi- 

vidueele prestaties, records en acroba- 

tiek maar dat stricte opvolging der 

Instucties cen gehoorzaming aan de 

reglementen de voornaamste punten 

waren. 
Nick heeft namelijk een meisje lief, 

dat hem echter voor een zeer oneven- 

wicbtig persoon houdt met een ont- 

stellend gebrek uan plichtsbesef, en 

daarom zeer koel tegen bem is. 

Jerry Petri, de eigevaar van dat 

restaurant, staat in yerbindiag met een 

bandieten bende. 

Zoodoende komt Jerry, wanneer be- 

langrijke geld -of juweelenzendingen 

door de Staats Luchtpolitie zullen wor” 

den vervoerd en geeft zijn notities dan 

door aan een zekere Dr. Pettingill. 

Bekendmaking IJkwezen. 
nMet ingang van | December a.s, 

is het goedkeuringsmerk (ajsiwimeer 

geldig. 
Alle mater, gewichten, meet- en 

weegwerktuigen dienen vanaf diea 

datum dus voorzien van het geldige 
4, 

goedkeuringsmerk Fr) (de letter kin 

een vijfhoek). 

»Zij, die thans hun voorwerpen dit 

jaar nog niet hebben laten herijken 

warden dus, in hun eigen belang aan- 

geraden dit alsnog te doen geschieden 

op het Ijkkantoor voor 1 December 

a.s" . 
  

Politie nieuws. 

l. S., won. te Mritjan doet aangifte 
terzake dielstal vao eeo rijwijl t. w. v. 

f 10,— betwelk voor het hospitaal 
Gambiran onbeheerd was geplaatst. 

2. R. won, te Soemberdedoeg doet 

aangifte terzake diefstal van een rij- 
wiel ter waarde van f 7,50 hetwelk 
aan de Aloon - aloon straat onbeheerd 
was geplaatst. 

3. R., woonende te Pandean doet 

aangifte, dat zij mishandeld is gewor- 

den door mevrouw M., wonende te 

Pandeao. 

4. Tegen A., wonende te Tinalao 

werd p.v. opgemaaktterzake verduis- 
tering van een tweetal rijwielen ter 
waarde van resp. f0,- en f 5,— ten 
nadeele van de personen S.en J. T. J,, 

resp. wonende te Ngadisimo en Boe- 

rengan. 

5. J. N., wonende te Goerah doet 

aangifte terzake diefstal van een cijwiel 

ter waarde van f 10,— hetwelk voor 

het hospitaal Gambiran onbeheerd was 

geplaatst. 

6. J. A. P., wonende te Wonosari 

doet aangifte terzake diefstal van een 

rijwiel ter waarde' yan € 7,50 betwelk 

voor de Afdeelingsbank onbeheerd was 

geplaatst. 

  

Estiand. 
Steeds meer dringt het tot de we- 

reld door, dat Rusland zich beijvert, 

zija invloedsferen uitte breiden. Hier- 

door werd thans ook het kleine Bal- 

tische staatje Estland dat juist dit jaar 

zijn 20 jarig bestaaa heeft gevoerd, 

genoodzaakt met Rusiend een verdrag 

van wederzijdschen bijstand te sluiten, 

waarvoor Rusland grooten invloed in 

dit land heeft gekregen. 

Hoewel de republiek Estland thaos 

pas ruim 20 jaar bestaat, heeft het 

land reeds een geschiedenis van veel 

gewicbt. In het begin van de dertien- 

de eeuw werden de Esten (ook wel 

Eesten genoemd) door bisschop Ada!- 

bert 1 van Riga en door koning Wal- 

demar van Denemarken tot het Chris- 

telfjke geloof bekeerd. Dit is gemak- 

kelijk te verklaren wanneer men weet, 

dat het land in die dagen aan Dene- 

marken behoorde, een toestand, diein 

1346 eindigde, omdat het land toen 
aan de Duitsche Orde verkocbt werd. 
Twee eecuwen later kwam ook hier de 

hervorming. Kort daarop, in 1561 giog 
Estland in Zweedsche handen over, 
tengevolge van de Russische aanvallen. 

Zweden, dat in die dagen een uiterst 
belangrijk rijk was, Stortte in 1721 

vitkeo en nu kwam Estland toch aan 
Rusland, waarvao het een provincie 

werd. Die toestand zou misschien wel 

altijd z00 voortgeduurd "hebben, ware 
in 1917 niet de Russische Revolutie 

uitgebroken, waardoor de bevolking 
van het landje de gelegenheid ikreeg, 

zich onafhankelijk te maken. 
In die dagea had in Estland de lands- 

raad de souvereine macht. Allereerst 

werd er nu een soort voorloopige 

constitutie gemaakt, die uitdrukkelijk 
den landsraad als wetgevend lichaam 

aanwees. Reeds spoedig daarop, den 

24sten Februari 1918 — een dag, die 
voortaan als pationale feestdag gevierd 

werd- is door een tweede provisoire 

Constutie Estlaod als republiek ver- 

klaard, Een voorloopig kabioet werd 
samengesteld en belast met de afwik- 
keling van regeeringszaken. Premier 

van dit'ministerie was Konstaotin Pzts, 
Io het voorjaar van 1919 kwam de 

wetgevende vergadering samen en het 

resultaat hiervan was een vooriSopige 

constitutie. Volgeve grondwet 

werd Estland tot een zelfstandige en 

onafhankelijke republiek verklaard. 

Deze grondwet verieende aan de min- 

derheden het recbt, hua moedertaal 
vrij te gebruiken ea dit recht was ook 

wel noodig, want Estland wordt door 

tal vao verschillende volkeren be- 

woond. De bevolking die uit ruim 
1.000.000 millioen zielen bestaat, telt 

80.000 Russen ea ruim 20000 Duit- 
schers. Tevens kan, volgens dezelfde 
grondwet, iedere burger vrijelijk zija 

nationaliteit bestemmen, De minder 

heden van de bevolking badden bet 

recbt, autonome vereenigingen te stich- 

ten. Voorts hebben de Russen, Zwe- 

den, en Duitschers het recht hun 

moedertaal te gebruiken bij briefwis- 

seling met officieele instanties. Uit eeo 

en ander blijkt duidelijk, dat deze 

grondwet op democratische leest ge- 

schoeid was, 

Spoedig evenwel weerklonken stem- 

men, die zich tegen deze democratie 

deze 

Abonnements 

  

advertontie gereduceerd tariet. 

LOSSE ADVERTENTIEN BIJ VOORUITBETALING. 

22e Jaargang 

verzetteny er werden dan ook ver- 

schillende pogingen ondernomen, om 

de grondwet te herzien. Een dergelijk 

voorstel werd in 1932 verworpen. 

Thans trad de vereeniging van deel- 
nemers aaa den vrijheidsoorlog op 

den voorgroond, hoewel deze veree- 

niying tot dusver nimmer met politiek 

ingelaten had. Dit plan tot berziening 

van den grondwet werd krachtig on- 

dersteund door Kostantin Piits: en op 

25 Jaouari 1934 werd dit 

aangenomen. Onder invloed der ont- 

wikkeling in andere Europeesche sta- 

teo, werd de sterke positie van het 

parlement door de grondwet aanziea- 
ljk beknot. De president, die voor 
den tijd van vijf jaar gekozen wordt 

is het hoofd der republiek en der re- 

geering, die groote volmachten bezit. 

Hj vertegenwoordigt de republiek naar 

buiten, benoemt vertegenwoordigers 

VOORRAAD 
Ruime keuze 

- Visitekaartjes 
voor de halve prijs. 

KED. SNELPERS DRUKK 
ALOON-ALOONSTRAAT 

Telf. No. 83. 

cntwerp 

    

  

d PILERS 
De grondsiag voor goede korte golfontvangst. 

Nieuwe vindingen van het Philips laboratorium 

kunnen U grooter ontvangstgenoegen verschaffen, 

PHILIPS ONTVANG-TOESTELLEN 
munten uit door: 

1. Stabiele ontvangst 
2. Ideale weergave 

3. Eenvoud van bediening. 

Op deze drie pijlers steunt de brug, 

die U verbinding met de geheela we- 

reld verschaffan kan! 

De radio ontvangst met Philips korte- 

golf-ontvangers is thans tot zulk een 

hoog peil opgevoerd, dat zij den 

luisteraars in Ned.-Indis een openba- 

ring zal zijn. 

Vraagt gratis demonstratie 

bij 

»sL YRA" 
Radio Goldberg 

Kediri-Tel. 70 
Hoofdstraat 

VENDU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS. 

J.G.W. DEKKERS — KEDIRI — Teletoon 250. 

VENDUTIE 

Woensdag, 8 November 1939, 

COMMISSIE VENDUTIE 
Gelegenheid tot bijbrengen van goederen.     
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RICHE THEATER — 
Bekendmaking Dkwezen, 

In ijkgebied dieren uiterliik op 30 
November a.s. alle maten, gewicbten, 

mect- ec weegwerktuigen voorzien te 

  

OYLMPIA 
Schrijfmachines blijven toch al- 

tijid aan de spits. Deze wereld- 
beroemde Duitsche machines kunt 
U tegen bijzondere afbetalings- 

    

conditie te Kediri, ALLEEN , 
krijgen bij de 

N.V. Ked. Snelpers 
Drukkeril 

da
 

Nog Heden en morgen b zija van bet soedkeuingrmerk (1) 
R.K.O. Radio overweldigzode musical 

“6 . .Hitting a New High - 0. zargrox van Beosswan 
met LILY PONS met de gouden sem, geflankeerd door JACK OAKIE en Edw. E. HORTON. 
Het aliervermakelijkst muziekaal blijspzl dat ia staat zal zijo, Uw somberste bui te verdeijven. Hoort de 

verschillende populaire songs van Broadway. Genict van de heeriijke muziek in deze mooie film en Ziet de 
scbitterende revue's, uitgevocrd door tientallen scboone en knappe showgirls | 

Wij raden een ieder aan, deze film NIET te missen. 

Attentiel Zaterdagmiddag 4,30 u. Extra Voorstelling! 

  

Zondag 5 en Maandag 6 Nov. 
| GONG AMUSANTE ea OVERVROOLIJKE FILM | 

« »St. Martin's Lane 
— — — — met CHARLES LAUGHTON en VIVIEN LEIGH in de hoofdrolleo. -—- — — — 

Een film die U van begin tot eind zal doen schateren van 't lachen. 

New Universa! meest actueele lucht-aciie film “5 

.De Viiegende Bende” ca 0.» 5x0» 

  

   
Komt en» Oordeelt! — — Te — — 

MAXIM THEATER 
Heden 3 t/m Zondag 5 Nov. 

  

DNV 
MODE 
REVUE 

MET EEN DUBBEL AANTAL 

      

  

   

    

  

  

RADERPATRONEN 

met KENT TAYLOR — ROCHELLE HUDSON ea. bekenden. Een actievoile film meteen goed verhaal ! 

Sensationeel.... spannend van begin tot eind ! | PRIJS PER JAAR F7.25 

! i , PER, JAAR F 3.75 Vooraf! Als Extra Attractie! Aca DER AAA NT 
De sensationeele Boksmotch JOE LOUIS TONNY GALENTO. 

Zaterdagmiddag 430 u. ATTENTIE ! 20ndssnoe” is: EXTRA VOORSTELLING 
2 1 kki peni Maandag 6 en Dinsdag 7 Nov. mena 

versus 
  

N. V. Kedirische Snelpers Drukkerij. 

  

  ,Dancing Pirate” Man ee” : 
(geneel ia natuuriijke kleuren). 

Met een sterke rolbezetting. woo, STEFFI DUNA de beroemde Cucareaha-danseras en zangeres. 
MIST DIT NIET, 

Hoofdstraat 4I 

Telefoon No.60   

ge mao, maar onverzetteliik is hij, 

waar het de uitvoerisg van zijo werk 
betreft, la zijo vrijen tijd-is bij boer. 
la de omgeviog van de hoofdstad 

Tallian bezit hij eeo boerderijtje, waar 
hj zich, wanoeer de staatszaken hem 
niet in beslag nemen, met land- en 

TN ea 

"3 

   
            

tuin- bouw bezighoudt. 

De toestarden zijn overingens in 

Estland niet scbitterend, daar men er 
zeer met de werkeloosbeid te kampen 

heefr. 'sZomers kan men er altijd werk 
vinden, hetzij op bet land bet zij in 

de bosschen. Daar de stedelijke ar- 

beiders niet met het landwerk ver- 

trouwd zijn, siageo zij er evenwel niet 

  

&. . ,De nieuwe Blaupunkt" 
Door eigen import zijn wij in staat de beroemde 

CARIBONUM producten, z. a. 

Super Swing contant f 275— 
ook op afbetaling leverbaar, 

    Carbonpapier in diverse soorten. 
Scbrijfimachinelinten in alle breedten, 

2
 

— 
—
 

Polywog pasta in vasten en 

Schrijf-, vulpen- en stempelinkten. 

en tegen scherp corcurreerende, dus 
beneden Soerabaiaprijzen, 

te leveren. 

N.V. KEDIRISCHE SNELPERSDRUKKERIJ : 

vloeibaren toestand, versch 

, 
: 
5 
: 

in, aldaar werk te vindeo, temeer, daar 

zij hun woonp!aats nizt zo0 gemakke- 

lijk verlaten kunveo. Zoo blijkt het dus 
duidelijk dat men ook in het vcrre 

Estiand met tal van moceilijkhedeo te 

kampen beefi een dit zal thaos wei 

des te meer gaan blijken nu het zich 

ia cen z00 hachelijke positie bevindt 

tegenover de grooten buur, den Reus 

Rusiand. 

  

naar het buitenland, dient wetsoat- 
werpen in, is opperbevelbebber van 

  

de weermacht en kan 
verdragen 

voikrechterlijke 

De 

allereerst a's 

ratificeeren, premier 

Konstavtin Pars werd 

loco-presi 

  

»t benoemd. 

  

Geboren in 1874 op een boerderij 

in cen buurt van de Oostzeebadplaats 

Pasou, studeerde hij in de recbten te 

  

Dorpat. Na zijn promotie wierp hij 
zich met groot enthousiasme 

vrijmaking van zijn volk. Als zoodanig 

voerde bij in 1901 als hoofdredacreur 

  

hem voortdurend herkozen, ook, toen 

er eens weer droevige toestanden in 

het land uitbrakeu. In Maart 1934 ».!. 

werd de vereeniging van deelnemers 

aan den vrijheidsoorlog te machtig. 

Daarbij kwam nog, dat de tendeoz 

van deze organisatid uit gesproken 

Communistiscb geworden was, terwijl 

verschillende leiders gearresteerd wer- 

dea. Het eind van het liedje was, dat 

de politieke partijen io Estland kortweg 

verboden werden. In April daaropvol- 

gend zouden de presidentsverkiezingen 

De kleine Tarzan, 
Grootgebracht door Batavianen 

Heusch gebeurd. 
In Nederiandsche bladen 

dat voigens Engelsche bladen, o. m. 

Daily Herald, prof. R. Ruggles Gare 

boogleeraar ia de ervelijkbeidsieer aan 

de universiteit te Londeo, mededeelin- 

gen had gedaan over een jongen, die 

door bavianen in Zuid-Afrika zou zija 

grootgebracht. Het verslag Over dezen 

lazen wij 

  

Radio - Techniseh - Bureau — xeoDiri — 

Wi blijven neutraal 

Alleen wij durven 

2 

1 
—.—. 

Annonceeren. Tema 

-— 

  

BOERDERIJEN 

MULOWEG / MADJENANG 
Telefoon Ked. No. 225 1 PERCEEL-PAKISSADJI 

  
  

Leveri versche volie 
. 

melk. ... 

Prima kwaliteit, 

Leverancier van de groote ziekenhuizan te 
Kediri en Paree en de meeste Doctoren 

ter plaatse. 

Beleefd aanbevelend 

.SCHRAUWEN“ 
WATES |, 

  

van cen strijdkrant een intentieve | plaats vinden. De rust van het land Jongen z04 yaa bet an anna L. H. SCHRAUWEN, 
1 ijo van pr van de Universiteit 

propaganda, voor de erkenning van | was echter nog niet teruggekeerd, ma ni Bro, 5 
£ ideBs z $ van Witwatersrand, aa Sa 

de rechten van de Esten, Zose ook | z00dat de verkiezingen uitgcsteld wer- Fa : 
bee ht voor di AN yan ai Ia de mededeelingen waren eenige 
ijverde hij voor de autonomie van zijn | den. Daar zich intusschen een oppsitie 

Ik T 3 puntten cie cpbeldericg vereischten, o. 
volk. ai van avonturen dwongen | gevormd bad, waardoor de rust vav 
hem her land te veriaten en na vele het land in gevaar gebracht was, werd | jiende of elide j ken heef Li ai SN PAN bc og mek at SBIBLIOTHEEK Ma gen - - 1g kabah de bijeenkomst van het parlement ver- | geleerd. L E E 
and, later in Finland terecht, waar sn , Gn 2 an tkdalend Kent Agen Ta vroegd en ontbondenj sindsdien re- Het ,Alg. Hbd” heeft zich daarom 

contact bleef. Nadat hij het eindelijk 

gewaagd had in zijn land terug te 

keeren, waar hij gevangen genomen 

en weer vrijgelaten werd, begon bij 

weer die strijdkrant ,,Tcataja” uit te 
geven, terwijl kort daarop de wereld. 

oorlog uitbrak. Hierbij stond hem.&c&n 
diog vasi voor oogen: van deze woe- 

lingan moest hij gebruik maken om 

zija volk onafhankelijk te maken, iets, 

waarin hij volkowes geslaagd is, zij 
het dan ook onder tallooze moeilijk- 

hedea, die eerst overwonoen moesten 

worden. 

Dat de Esten hun president waar- 

deeren, blijkt wel uit bet feit dat ze 

geerde het kabinet zonder parlement. 

Op 8 December 1935 riep Piitseen 

congres bijeen, teneinde de de toe- 

komstige staatsvorm te bepaler. De 
exleider van de vereeniging van deel- 

nemers aan de vrijheidsoorlog die naar 
Fioland vitgeweken was, bad van daar- 

uit verder gewerkt en 'een complot 

tegen de regeering gesnieed. Dit werd 

ecbter ontdekt en in den nacht vanden 

8sten December werdea tal van ar- 

verricht Pas den 31 stea 
December 1835 kon Pits zija voor- 
dracht bij bet Congres indieneo. Uit 

dit alles blijkt wel, hoe bijzonder flink 
en resoluut het staadshoofd van Estland 

is. Uiterlijk is bij een vriendelijke rusti- 

restaties     
m,of het ju'st is dat de jorgen op zija 

tot prof. Raymond A. Dart, hooglee- 
raar in deanatomie, gewend, en kreeg 

op zija vragen de volgende antwoor- 

den: de jongen Lucas” scbijut io of 

Omstreeks het jaar 1904 door de politie 

gevargen te zijo. Zija leeftijid werd 

toen op tiens & twaa!f jaar geschat, 

z0odat de man io kwestie thans 45 A 

57 jaar oud is. Hij herionertzich niet, 
dat hij door bavlaneo werd wegge- 

voerdj er wordt dan ook sargenomen, 

dat dit geschisdde toen hij een zui- 

geling was. Na bet vangen van den 

jongen werd bekend, dat een inboor- 

linge ongeveer tien jaar te voren haar 

baby was kwijtgeraakt. Nadat de jongen 
aangehouden was leerde hij (Engelscb)         De abonnementsgelden bedragen : 

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

met dien verstande, dat U zoo 
Indien U duseen abonnement voor &€n boek 
heeft, waarvoor U &€n gulden betaalt eo U 
ruilt het boek iederea dag, 

30 boeken voor 
gulden. 
De bibliotheek - catalogus verschijot binnen- 
kort, 
Wordt I: 

DJABA 
—  LEESCEZELSCHAP — LEESBIBLIOTHEEK. — 

Ked. Snelpers Drukkerij, 
  

dikwijls moogt ruilen als U wilt 

dan betaalt U 
toch niet meer dan &€n 

an 
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: spreken. 

  

Over aen jongen zijn geen 
piblicaties verscheoen. Dit zijn de ge- 
gevens van prof. Dart. 

Het geval van dezen vondeling blijkt 
dus echt te zijr. Of de jongen inder- 

daad door bavianen is grootgebracht, 

is aiet met zekerheid te zeggen. Die 
opvatting berust op een - veronderstel- 

ling. De man herinoert zich- maar heel 

weinig uit zijn jeugdjaren, 

Het geval is ia zooverre merkwaar- 

dig wijl er uit blijkt, dat een jongen 
van tien & twaalf jaar, dus als de ge- 

voeliye periode voor leereu spreken 

voorbij geacht moet zijo, toch nog 

sprekeo kan leeren, een feit, dat tot 

officieel nu toe nog niet eerder is 

vastgestc'd, 

  

Zuid-Afrika's politie In den Brit- 
schen statenbond. 

Kaapstad, —g— 

Hoe laoger da Europeesche aan- 
houdt, des te feller en veelvuidiger wordt 

erin de Uie gerprokes ca» giscbre- 

ven voor af teen Zuid-Afrika's neu- 

traliteitin geval van cen Europeeschen 

ooriog, waarin Eogeland betrokken is. 

Het Volksraadslid, dhr. JH Hof- 

meyr, heeft zijn meening io The Forum 
uitgedrukt, hierbij stvunende op he- 

verslag van eea debat in het Cana. 

d-esche Parlement over deze kwestie. 
Dhr. Hofmeyr zet daarin uiteen, dat 
er teo deze in de Unie vier standpun- 

ten bestaan: |) dat der Nationale 
Partij: de Usie moet zich reeds voor 

het uitbreken van een oorlog voor een 

neutraliteitsbeleid verklarer, wat vol- 
genus dht. gelijk staat met cen eisch 

tot afscheiding : 2) het standpuo: der 

Dominion Partij: Zuid-Afrlka moet deel- 
hemen aan een alyemeen2 schema der 

Rijksverdediging, betgzen de Unte au- 
tomatisch in elken Britschen oorlog 

-- betrektj 3) geni. Hurtzog's stacdpunt : 

de Unie raakt niet automatisch ineen : . 
oorlog gewikkeld omdat een ander deel 
van den Siatenbond daarin verkeert 
doch zal vorzeelf het al of niet decl- 
nemen beslissen: en 4) het standpunt van, 

genl. Smuts : de Uniewordt wel auto- 
matisch in een oor'og gewikkeld, ech- 

ter zal zijn zelf kunnen beslissen over 

de mate harer actieve deelname. ' 

Dhr. Hofmeyr verdedigt praktisch 

bet standpunt van geni. Smuts, wan- 

neer bij zich beroept op den Cana- 

deeschen, MiniSter van Justitie, die o.a. 
verklaarde, dat weliswaar in Zuid- 

Afrika en den lerschen Vrijstaat de 
opvatting wordt gehuldigd, dat de 

Kroon deelbaar is, doch " dat alie 
buitenlandscbe regeeringen van mee- 
ring zijr, dat ceu dominion niet 

neutraal kan olijven wanneer Engeland 

in een oorlog gewikkeld raakt, Dus 
het bekende standpunt: Indien de 

Kroon in oorlog geraakt, is de gehee- 
le Britsche Statenbond in oorloy. 

Het Statuute Westmicster, 

de verplichtiggen, der verscbillende 

dominiums geregeld zijat, meer 

dorada voor jurisfea dan een staats- 

stuk voor de prgktische politiek te 
zijo, nu zelfs “binuen eene partij—m,n. 

de Regeeriagspartij — minsten twee 
viteenloopende opvattingeo gehuldigd 

worden (Hertzog contra Smuts). 

Het valt dan ook viet te verwon- 
deren, dat de nuchtere zakelijke Afri- 
kaver zich van al deze spitsvondighe- 

den afwendt en zich alleen afvraagt : 
Wat is bet belang van Zuid - Afrika 

ia geval van eca Bui opeeschen oorloy? 
Ea bij komt dan op een zeer logische 
wijze tot da slotsom, dat aan het neu- 

traal blijveo der Unie de minste risico 
verbonden is. Doet Zuid Afrika mee 
met Engeland,, wint, dan blijft alles 

onveranderd, Verliest Engeland, dan 
is de Unie een buit van den overwin- 

naar, Blijft Zuid Afrika neutraal en 
Eogeland wint, dan blijft ook alles 
ongewijzigd. Verliest Eageland, dan 
heeft de Unie een redelijke kans baar 
algeheele onafbavkelijkheid te verkrij- 
geo, 

In voorraad 
kinderboeken 

en 

Modebladen 
N.V. Ked. Snelpersirukkerij 

Aloon-Aloonstraat TI. No.23 

waacbij 

cen 

    

Bekendmaking. 
De fd. Burgemeester van Kediri 

maakt bekend, dat in de op Dinsdag 

31 October 1939 gehouden vergade- 
ring van bet stemkantoor de Heer: 

M.F,W. FRANSZ 

tot lid vav den Stadsgemeeoteraad 
van Kediri is aangewezen, zulks in 

de plaats van den op 11 October 

1939 tot lid van voornoemden Raad 
verkozen candidaat Ir. A. Nobbe 
die den voor het aannemen vaa zijn 

verkiezing gestelden termijn zonder 

kennisgeving heeft verstrijkeo. 

Het betrek-elijk proces-verbaai ligt 

voor een jeder te zijnen kantore ter 

inzage. 

laten 

Kediri, 3 November 1939. 

www 

Fxecutoriale Verkooping 
cp Zaterdag 11 November 1939 om 

10 uur v.m, in bet kantoor en ten over- 

staan van dea Notaris-Veodumeester 
te KEDIRI van: bet erfpachtsperceel 
Verp. No. 179 (Blimbing I) gelegen ia 

het district Modjoroto, desa Biimbing- 

  

| kidoel, ageotschap en residentie Ke- 
diri, buiten eenige kadastrale indeeling, 

meetbrief 3/6-1896 No. 54, oppervlak- 
te 597400 m2, blijkens gerccbtelijke 

akte dd. 26/1-1897 No.12 staande ten 
name van C.M.A. de Rijk. 

EXECUTANT: 
Financi&o, Hoofd der Inspectie Kediri, 

worende aldaar, 

PROCUREUR : Mr. Henricus Zeyd- 

ner, landsadvocaat, wonende te Soe- 

rabaja , 

GEBEXECUTEERDEN : de gezamen- 
iiike orbekende erfgevamen van wijien 

C.M.A. de Rijk (voorcoemd), zich 
ook geroemd en gragbreven hebbende 
C. M.A. de Rijck van der Gracht, in 

Nederlardsch-'od.8 n'et cen woorplaats 

hebbende, daar ook niet een hgkend 

werkelijk verblijf bezittende en zijode 

de lospectceur van 

hua woonplaass buiten Nederlaodsch- 

Indi8 onbekend, 

Houts nijwerk. 
Wij hebben een 

keurcollectie 
Japara's houtsnijwerk ontvan- 

gen zooals: 

Presenteerbladen. 

Poederdoozen, 

Sigarettekokers 

Inktkokers 

Broodplankenenz. enz. 

Wij raden U aan om gauw 

Uw keuze te doen, aangezien 

alles grif weggaat. 

Beleefd aanhevelend, 
TOKO 

»SOEN” 
Aloon - Aiconstraat Teif. 63 

KEDIRI. 
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DeModekor el 
valt op met een toilet uit de 

MODE REVUE 
Thans met het dubbele aantal 

raderpatronen | 
| Ab. prijs F 7,25 per jaar, 

| :IF 3,85 per half jaar, 

F 2,— per kwartaal./| 

   

    

    

     

     

  

    

  

    
  

N 
N: V: KED. SNELPERS 

DRUKKERIJ   

  

   

nieuwsonder 
de evenaar! 

GOED NIEUWSI 'n Nieuwe sigaar 

van oude faam, in een nieuwe 

Ceder verpakking. Zuiver hand- 

werk volgens handinslag methode. 

EL COMERCIO 
Nienw Fabrikaat! 

TEE VANAF 5 cant SI 

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

DE AUTOWEGEN -ATLAS 
van JAVA MADOERA en BALI 

1 2.75. 
in 5 kle endruk 

op stevig ivoorcarton 
met Cartornen cmslag «« lirnen reg, 

op Schaal 1: 500.000 
ia totaal 9 aansluitende kaarten compleet biigewerkt, en 

waarin opgenomen: 

alie berijdbare wegen 
Kilometerafstanden van plaats tot plaais 

Hoofd-Afstandstabel voor grootere afstanden 
Bergen en plaatsen met hoogte-cijters 
Spoorwegen, Vliegvelden, Ondernemings - fabrieken 

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

  

  

  

   
      Vichy 

Source de Beaute 
Wetenschappelijk samengestelde 

preparaten voor verzorging en 

verfraaiing der huid. 

RESIDENTIE APOTHEEK - 
Telefoon No. 52 

  

  
      

PROTESTANTSHE KFRK 

'? Hollandsche Kerkdiensten. 

  

OOST - JAVAANSCHE KERK 

lederen Zondag 

dienst 9 u. v.m. 

Te Kediri (Baloewertistraat) 

Blitar, Toeloengagoeng, 

Ngandjoek, Paree. 

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Zondag. 

  

te Hedi je H. Mi- 6 au m 
2e FP ' m 
Lc! m 

te 8 a s 
7 ut m “00gmis 
3.30 uu Lof 

Oo ath. Javanen 6 uur ».m. 

Bekendmaking. 
Beleefde mededeeling aan onze 
geachte Clizntele, dat ddo. 28 
dezer a.s, onze 

  

  

zaak overge- 
bracht zal worden naar nieuw 
Tokogebouw aan deAloon-aloon- 
straat No. 17 Kediri, 

Hoogachtend. 

TOKO 

»MADIOEN” 
KEDIRI Telf. No. 62. 

  

  

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 : 

TYuko Wes. 

ian Bing Wie 
Klentengstraat No. 90, 

KEDIRI, Tel. No. 149. 

  

TENG HONG TJIANG 
VENDUHOUDER — 

MEUBELMAKER 

COMMISSIONNAIR 

TRANSPORT 
KEDIRI — Klentai 

ONDERNEMING 
at 64 — Telef, No, 107 

  

  

Voor Uw meubilair en ontwerpen 

seroutiveerde toskangs eu cerste kwa- 

liteit meubelhout. 

Zeer billijk in prijs ea levering op 

garantie. 

Voor Uw venduties gegarandeerd 

goede resultaten. 

lopakkso vcor alle plaatsen. 

  

Te Huur 
In de Bandarlorstraat No. 11 a. 

Een groot huis Huur f 30,— 

's maands. 

Hoofdgebouw: Groote voor —en 

achtergalerij met 4 slaapkamers. 

Bijgebouwen : 

Drie kamers, keuken, 

W.c. 

Grooten tuin v66r 

Zeer ruime garage. 

badkamers en 

en achter, met 

vruchtboomen. Alles bandjirvrii. 

Te bevragen bij de 

Ked. Snelpersdrukkerii. 

 



  

   

  

Buiten ndsch overzicht overgenomen 

uit de Ind. Courant. 

Duitsche duikhoot lag twee dagen 
op de loer. 
— 

Langdurige verkenning ging aan 

torpedeering van ,,Royal Oak“ vooraf. 

—Duitsche critiek op vermeende 

Engelsche nalatigheid, 

    

OORLOGSSCHEPEN EN 

VLIEGTUIG. 

Berlijo, 17 October. 

Io bevoegde Duitsche marinekringen 

beschouwt men de tot dusver bereikte 

resultaten als boven verwachtirg gun- 

stig. Hoezeer men zich daarover ook 

moge verheugen en hoe trotsch men 

op deze resuliaten ook is, men moet 

toch erkeonen, dat de Eogelschen 

slechts door nalatigheid den Duitschen 

zeestrijdkrachten het succes hebben 

vergemakkelijkt. 

De duikbootcommandant Prien heeft 

zich twee dagen lang. Zonder te wor- 

den opgemerkt, voor Scapa Fiow op- 

gehouden en hij had allen tijd uit de 

bewegingen der kleine Eongelsche 

vlooteenheden op te maken, waar de 

vaargsulen tusschen de mijnenvelden 

ende netten zich bevonden. Er waren 

er verscheidene, zoodat Prisn cooclu- 

deerde dat zoowel binneodringen als 

ontsrappeo zeer wel mogelijk was en 

hij maakte dan cok met beleid van 

deze gelegenbeid gebruik. 

De voorzorgsmaatregelen hadden io 

1914 tot 1918 reeds 

een hoog peil bereikt, hetgeen toea 

van zelf sprak, Men kon redelijkerwijs 

verwachten dat zij thans op een hoo- 

ger peil zouden staan, maar het tegen- 

deel Ironisch hoort 

men hier dan ook opmerken, dat de 

laksche geest of geest van achterlijk- 

heid, welke het Engelsche regeerings- 

beleid de laatste jareo beeft geken- ' 

merkt, zich ook meester schijot te 

hebben gemaakt van de leiding der 

den oorlog van 

was het geval. 

Engelsche vioot. 

Het Duitscbe zelfvertrouwen is ech- 

ter niet alleen door de geslaagde duik- ' 

bootonderneming in Scapa Flow aan- 

merkelijk gestegen, maar ook door bet 

resultaat van den luchtaanval in de 

Firth of Forth, welkeals de eerste van 

dien aard moet worden beschouwd. 

De ervaringen tot dusver opgedaan 

in den strijd tusschen lucbt- en zee- 

strijdkrachten leidden volgens de hier 

heerschende meening tot de veronder- 

stelling, dat het weliswaar bijaa niet 

mogelijk is op groote scbaal met 

vliegtuigen oorlogsbodems te vernieti- 

gen, maar dat het daarentegen zeer 

we! mogelijk is met bombardeervlieg- 

tuigen vijandelijke oorlogsschepen z00 

aanzienlijk te beschadigen, dat zij voor 

geruimen tijd buiten gevecbt worden 

gesteld, zoodat ce» staat, die ter zee 

zwakker isdan een andere staat, voch- 

htans zeergoed dezen staat de beer- 

scbappij over de zee kan betwisten, 

mits bij in de lucht de sterkste is. 

Men heeft er dan ook, z0ooals be- 

kend is, geen gras over laten groeien 

an beden reeds den eersten sterken 

aanval uit de lucht op de Engelsche 

kust door twee nicuwe aanvallen, elk 

met circa honderd vliegtuigen, laten | 

volgen. Dat een van die aanvallen 

wederom tegen de Firth of Forth was 

garicht, strookt geheel mei den Duit- 

schen stelregel, dat men den gehaven- 

den tegeostander nimmer rust moet ! 

gunnen en geen tijd moet latcu weer 

op zijo verhaal te komen. 

Kapt. Priens wedervaren. 

Aan de ,Telegraaf” ontleenden wij 
het volgende kapt. 
Prien : 

nHet eerste wat wij zagen, toen wij 

voor de haven van Scapa Flow aar- 

kwamen, was een uitgebreide mijover- 

sperring. Wij scharreidener door heen 

interview met   

en toen bevonden wij ons plotseling 

midden in de haven met vlak bij ons 

de Britsche oorlogsschepen. Ten Noor- 

den van ons lagen er twee,” aldus 

verhaalde de commandant van den 

Duitschen onderzeser, Prien, die er io 

slaagde door te dringen tot in deze 

zeer belangrijke Britsche oorlogshavan 

io het Noorden. 

»Ik was er, en ik wilde iets doen 

voor den man, die destijds bier zulke 

moeilijke urea doormaakte: admiraal 

Von Reuter. Maar ik was hier niet 

alleen om iets uit te richten tegen de 

vijardelijke vloot, maar ik moest bo- 

vendien aan mijo schip en mijn be- 

manning deokeo, Nadat wij onzeo 

plicht zouden bebben gedaan, moesten 

wij er ook weer uit kunoen komen. 

Ik verloor derhalve geen tijd eo vuur- 

de onmiddelliik een torpedo af, die 

blijkbaar bet eerste schip trof: de 

»Royal Oak”. Eokele minuten later 

schoten wij een tweede projectiel af 

en daarna nog cen en nog een. 

Voortdurend stegen nu waterzullen 

op, die gevolgd werden door een serie 

hevige explosies en een hooge vuurzuil. 

Het was een onheilspellend schouw- 

spel, dat vuurwerk in de lucht. 

  
Masten, schoorsteenen, deelen van det 

brug, zwaar ijzerwerk, alles vloog door 

de lucht. Het eerste sch'p, dat wij ge- 

troffen hadden, 

stukken zijo. En daarachter lag een 

schip met den boeg onder water. Het 

had twee schoorsteenen. Het kan der- 

halve piet de ,Royal Oak” geweest 

zijoj het moet de ,,Rzpulse” zijn ge- 

weest, 

De terugkeer. 

Noch wij moesten aan onze eigen 

veiligheid gaan denken, wilden wij viet 

als krijgsgevangenen in Engelend ach- 

terblijven. Opnieuw wisten wij onge- 

deerd door de mijnversperring te ko- 

men, en reeds toen wij in open zee 

voeren, boorden wij acbter ovs de 

doffe knallen van de dieptebommen. 

Boven ons speelden de zoeklichten 

over zee. Blijkbaar dachten de Engel- 

schen, dat wij nog steeds in de haven 

waren. Ik behoef niet te vertellen, hoe 

de stemming aan boord was, toen ik 

de bemanning van bet verloop van de 

expeditie op de hoogte stelde. Br ging 

een daverend gejuich door het scbip.” 

De bemarning, met den kapitein van 

den onderzee#r aan het hoofd, is door 

den opperbevelhebber van de Duitsche 

vloot, admiraal Rider, persoonlijk ge- 

complimenteerd. De geheele bemanning 

is onderscheiden met het IJzeren Kruis 

tweede kiasse, 

Kapitein Prien heeft ook een onder- 

houd toegesraan aan enkele journalis- 

ten, die hem vroegeo, waarom bij juist 

Scapa Fiow had uitgezocht voor zijo 

optreden. Zes weken van den oorlog 

waren voorbijgegaan, aldus kapitein 

Prien, zonder dat wij cen enkel vijan- 

delijk schip hadden gezien. Het leek 

onmogelijk, in open zee een Britsch 

oorlogsschip te vinden, zoodat ons geen 

andere mogelijkheid open bleef, dan 

binnen te dringen io een Britsche oor- 

logshaveo. Na een iangen tijd van af- 

wachten slaagden wij er tea slotte in, 

cen doorgang te vinden. 

Was het schip, dat bet dichtst bij ons 

was, geheel ovder water verdwenen, bet 

| tweede lag alleen met den- voorsteven 

Onder water. Dat kon ook niet anders, 

want het dicbtstbijliggende scbip dekte 

gedeeltelijk het achterste, 

moest volkomen in " 

  
  

Een gsredde vertelt. 

Bea 18-jarige opvatende van de 

»Royal Oak”, die thans met andere 

geredden ia een Engelsch hospitaal 

verpleegd wordt, heeft aan cen mede- 

werker van Reuter een relaas van den 

ondergang van het siagschip gedaan. 

Toen de eerste ontploffing geboord 

werd, lag bij in zijo baogmat, Hij 

rende naar bet dek om te zien, water 

gebeurd was. Twintig minuten later 

volgde tweede ontploffing en 

daarna een derde en een vierde, Het 

schip maakte slagzij en z00k suel. 

De jeugdige zeeman, die ook op de 

»Courageous” was toen dit schip on- 

derging, vertelde verder: .Gedachtig 

aan betgeen er op de ,,Courageous” 
gebeurde, trok ik al mijn kleereo uit. 

Ik bond mij dea reddingsgordel om en 

sprong io het water. Zoeklichten 
schenen op het water en ik zag hor- 

derden hoofden om mij heen. Groote 

hoeveeiheden olie kwamen naar de 

oppervlaktej mijn oogen deden pijaen 

de gezichten van de zwemmenden wer- 

den vettig zwart. G:durende verschei- 

dene minuten was ik in de bundels der 

z0eklichten gevanger: ik zag, dat twee 

van mija kameraden naast m 

men, doch later kreyen zij kramp en 

zij verdwenen. Er kwam een bootje 

voorbij, waaruit gercepen werd of er 

nog overlevenden wareo, doch men 

boorde mij niet en de boot verdween 

in bet duister. Ik weet niet, hoelang ik 

gezwommen heb, maar ik moet onge- 

veer anderhalve mijl afgelegd hebben, 
Toen voelde ik een rots onder mij. 

Wat er daarna gebeurde, kao ik mij 

nauweltjks berionerer, Het was als een 

pachtmerrie. Ik weet nog vaag, dat ik 

zeven tot tien meter kolom en boven 

op de rots ging liggen. Ik verloor het 

bewustzijn en kwam eerst weer bij, 

toen zes mannen mij voedsel brachten. 

Zij hebbea mij maar cen hotel ge- 

bracbt.” 

ZWOm- 

Nieuw soort topedo? 

Naar aanleiding van deo ondergang 

van het Britsche linieschip ,Royal 

Oak” merkt de ,,Dail Express” op, 

dat uit het ontstellende verlies van 

menschenlevens scbijot te moecten wor- 

den opgemaakt, dat de aangerichte 

schade z00 uitgebreid was, dat bet 

schip heel sael gezonken is. Als het 

schip in den nacht getroffen is, moet 

tweederde der bemaniong benedendeks 

in zija kooi gelegen hebben. 

Geen scbip is onziokbaar, zegt het 

het blad. Dat is een waandenkbeeld 

vas landrottep. Maar wel dacbt meo, 

dat de groote, moderne oorlogssche- 

pen z00danig gebouwd waren, dat zij 

zelfs, al werden zij door drie torpedo's 

op drie verschillende plaatsen getroffen, 

nog niet onmiddelltjk naar des kelder 

zouden gaan. De gevallen van de 

»Courageous” en de »Royal Oak” 

schijnen zulk te weerspreken. 

Het is mogelijk, dat er eev rizuw 

element in de strijdmiddelen is gevon- 

der, waarvan men tbans eerst kennis 

krijgt. Eenige maanden voor bet uit- 

bteken van den oorlog was er onder 

technische deskundigen sprake van bet 

z0eker naar een nieuw soort torpedo. 

Men beschreef deze torpedo als een 

een ,nor-contact” torpedo, d.w.z. een 

projectiel, dat zou otploffer, zonder 

met zijn doel in aavraking te zijn ge- 

komen. Zoo'o torpedo zouden moeten 

ontploffen onder de kiel van ee schip, 

waardoor de uitbulting, bij moderve 

schepen ter zijde van de scheepswan- 

den aangebracht ter bescherming tegen 

torpedo's ontgaaa zou worden. De 

mocilijkheid was een middel te vindea 

om de torpedo juist tot ontploffing te 

laten komen als zij zich onder de kiel 

van cen schip bevond. 

Men meende in Bogeland, dat het 

middel nog piet gevonden was, doch 

hetis mogelijk, dat de Duitschers' er in 

zijo geslaagd het te vindenoen dat der- 

lijke torpedo's den ondergang van de 

beide groote Engelsche schepen ten- 

gevolge hebben gehad.   
    

— 

Finland in een mocilijk parket. 
  

  

De Finsche regeering acht zich door de bekendmaking der Russi- 

sche eischen voor een nieuwe situatie geplaatst. — De reis der Fin- 

sche delegatie naar Moskou gaat door. — De eerste Duitsche ver- 

5 kenningsvluchten boven Fransch gabied. 

  

  

De wereldtentoonstelling te New - York 
gisteren gesloten. 
  

  

Filand onaangenaam verrast. 

Helsinki, 1 Nov. (Aseta-Reu- 

ter). En regeeriagrcommunigue wijst 

er op, dat het nog te vroeg is om te 

gissen of de rede van Molotoff bet 

Finsche standpunt bij de besprekingea 

zal beinvloeden, docb vanzelfsprekend 

zal zij leiden tot langdurige bespreki- 

ngeo. 

De dagbladen vestigen de aandacht 
op bet feit, dat de Sovjet-eisch voor 

het aanleggen van versterkingen te- 

genover de Baltische havens in Est- 
land tot gevolg zullen hebben, dat 

belangrijke havens ls Helsinki, 
Viipure en Koika zoo goed als onder 
buiteolandsche cootrdle zullen komen, 

en voorts verscherping der Finsche 
handelsbepalingen zulleo bewerkstel- 

ligen. 
De hoop wordt uitgesproken, dat 

middelen zullen worden gevonden om 
beide partijeo te bevredigen, 

Het Finsche kabinet beraadt zich 
nader. 

Kopeohagen, 1 Nov. (Ane ta- 

Havas), De dagbladberichteo uit 
Helsioki melden, dat het Finsche ka- 

binet den geheelen nacht een bespre- 

king hield, inzake de raadzaambeid 

van het zenden van een nieuwe d- 

legatie naar Moskou, met het oog op 

de nieuwe situatie, die dooor de rede 

van Molotoff werd geschapeo. 

Tenslbtte werd besloten, dat 

delegatie zou vertrekken. 

de 

Duitsche pamfletten naar het 

verkeerde adres. 

Brussel, 1 Nov. (Aneta Reuter). 

De correspondens te Luxemburg van 

de ,,Libre Belgigue” verklaart, dat de 

Fraosche afweerbatterijen de Duitsche 

vliegtuigen, die een pamflettenraid 

maakten, op warme wijze begroetten, 

De correspondent voegt bier aan 

toe, dat de machiaes gedwongen wer- 

den z00 hoog te klimmeon, dat de 

pamfletteo, waarin bij de Franschen 

wordt aangedrongen niet de kastanjes 

voor anderen uit het vuur te halen, 

in Luxemburg neerfiadderden. 

Fransche en Engelsche commen- 

taar op de Italiaansche mutaties. 

Parijs, 31 Oct. (Havas). Ia diplo- 

matieke kringen io de Fransche hoofd- 

stad bestudeert mea op nauwkeurige 

wijze de samenstellirg van het nieuwe 

fascistische kabinet. Mev verklaart, 

dat de samensteliing van dit nieuwe 

kabinet niet kan worden beoordeeld 

z00als een nieuw kabioet in een land 

met een democratischen regeeringvorm, 

daar er geen sprake is van een even- 

wicht tusschen vesschillende partijen. 

'Toch meent men in bedoelde krio- 

gen, dat de huidige reorganisatie 

overeenkomt met de ontwikkeling der 

Italiaansche houding in den loop der 

laatste maanden. Men wijst er op, 

dat mannen alis Alfiere en generaal 

Pariani een belangrijke rol hebben 

gespeeld Hjdens de periode van nau- 

we samenwerking met Duitschland, 

Dino Alfieri sloot de sultureele over- 

eenkomsten met Duitschland, generaal 

Pariani bereidd: het sluiten van het 

Duitsch-Italiaansche militaire bondge- 

nootscbap voor. 

Hun vertrek bete-keot niet, dat 

Italit deze overeenkomgten prijsgeeft, 

doch wel, dat onafhaokelijkheid de 

grootste zorg is van Italid's buidige 

politiek. 3 

Aan den anderen kant wijst men 

er in politleke kringen op, daf Starace 

als secretaris der fascistische partij 

vorantwoordelijk was voor he leuzen,     

die aan de fasci eo door de fasci aan 
de bevolking werden gegeven. Ziju 
Opvolger, generaal Ettore Muti, stond 

steeds bekend als anticommunist, bet- 

geen waarschijoliik zija benoeming 

verklaart op een tijdstip, dat de Itali- 

aansche pers scherpe critiek uitoefent 

op de Sovjet-Russiscbe polttiek. 

In diplomatieke kringen corcludeert 

men,” dat Mussolioi zich blijkbaar 

wenschte te omgeven met nieuwe 

mannen ler doorvoering van de poli- 

tiek, die hij reeds verscheidene malem 

heeft uiteengezet, o.a. op 28 October 

jl, ol. cen politiek vaa monthoudiog” 

en afwachter, waarbij uitsluitend wordt 

rekening gehouden met de Italiaansche 

belangen, los staavde van elke ideolo- 

gie ea alle gevoelens. 

Uit Londen wordt gemeld, dat men 

er ia diljlomatieke kringen aldaar op 

Wwijst, dat de reorganisalie van Ikali- 

aanscbe kabinet een bevestiging vormt 

van Itah&'s neutrale houdiog. 

Men wenscht zich echter van over- 

matigen commentaar te onthouden, 

daar deze de Italiaanscbe regeering 

z0u kunoen hinderen in hade ontwik- 

keling in de richting van eea volko- 

men onafhankelijk politiek. 

Men wijst er echter op, dat de peest 

prominente pro - Duitsche personages 

van bun ambt zija ontheven. Hierdan 

wordt toegevoegd, dat bet juist is dat 

de Italiaansche politiek zeer soepel is 

en dat geen definitief standpunt is 

ingenomen onder de huidige omstan- 

dightden. 

In elk geval meentmen io politieke 

kringer, dat de bekendmaking vaa 

heden mogelijk een eerste stap is van 

heden mogelijk eeo eerstg stap is van 

de Italiaarsche diplomatie io eem rich- 

ting, die verschillead is van die, weike 

tot dusverre werd gevolgd, 

Mlen meen ia diplomatieke kringeo, dat 

door de benoeming van een Briiscben 

consul-generaal te Tiraoa de lali 

aanscb - Britsche betrekkingeo zullen 

verbeteren, Tot dusverre had Evgeland 

slechts een vice-consul te Tjrana en na 

de benoeming van den Consulgeneraal 

vragen verscbillende Lagerbuisleden 

Tich af, of dit eea de facto- dan wel 

een de jure-erkeaning wan het Itali- 

aansche protectoraat over Albanie door 

de Britsche regeering "beteekent. 

lo diplomatieke ksingen verklaart 

men, dat bet vrij nutteloos is hierover 

een debat te voeren en wijst men er 

op, dat bet Britsche gebaar onder de 

de huidige omstandigheden niet alleen 

gerechtvaardigd is, doch ook oppor- 

tuun, 
In dezelfde kringen berinnert mener 

aan, dat de Britsche autoriteiten meer 

dan eens te kennen hebben gegeven, 

dat zij geen bezwaar hebben tegen een 

toenadering tusschen Itali& en de Bal- 

kan-staten of zeifs tegen een Itali- 

aansche actie, vooropgesteld, dat deze 

er toe bijdraagt, dit deel van Europa 

te stabiliseeren. 7 

Duitsch legercommunigut. 

Berlijo, 1 November (Aneta- 

Tr). Het Duitsche militaire boofd- 

kwartier meldt dat in het Westen lo- 

caal artillerievuur plaats vood eo dat 

boven de Noordzee 0 vliegtuigen wer- 

den neergeschoteo, waarvan vier 

Britsche. 

Parijs, 1 Nov. (Avseta Reuter.) 

De Duitscbe verklaring, dat vier 

vliegtuigen van de geallieerden zouden 

zija neergeschoteo, wordte officieel 

ontkend. Alle Fgansche vliegtuigen 

keerden dien dag terugj een Britsch 
toestel wordt vermist. 
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