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DINSDAG 28 NOVEMBER 1939 22e Jaarcang 

wan D: I-.en2z. sweepstakeprijzeo wer- | Attentie ! ! Belangrijk ! ! | Sedragsregeis bU het Alarmsein. 
5S T A D S N I E Uu W S 1 respecrievelijk behaald door de 2 Thuts: 

———— www W- dekamm - We di ler Luchtbeschermingsoefenirgen n Alle diuren, ramen en blioden 

aa ea Paobuyszo—H.rsch, sluiten. 

DE AGENDA 

van de vergadering van de S adsge-. 

meenteraad, die op Woensdag, 29 

November 1939, ten 7.15 ure n.m. 1 
da nieuwe vergaderzaal van her G. 

meentehuis, gehoudea zal worden, luidt : 

Puont 1. Voorstel goedkeuring 

van de notulen van de Raadsvergade- 

ring van 27 Juoi 1930, 

Punt 2, Voorstel tot benoeming van: 

a.twee ledea van de Commissie 

voor de samenstelling van Kiezers- 

lijst voor de groep Irheemsche 

Onderdanen niet-Nederlanders, in 

.de plaats van de Heeren M-, 

Soedjahri ea M. Sberono Tjitrosao- 
tjoko3 

b. twee p'aatsvervangende leden van 

het S:embureau voor de groep O:- 

derdanen Nederlandersen U.theem- 

sche Onderdanen niet-Nederlanders, 

ioNe plaats van de Heeren E.W, 

tot 

Iman 

Schoolbestuur 

Moehammudijah 
OP Zate'dag avond j. I. becft het 

scbooibestuur van de Mveh-mmadijah 
aft, Kediri eenige paats lijke veree- 

vigingeo in het Mbeb, 

te komen, 

Lzbaraoweo- 

schoolgebouw 

vitgenoodigd, same 

ekaar de gebruik: lijke 

schen aan te bieden, 

om 

Zijn been gebroken, 

Marmoen was bezig, de brug te Soe- 
koramee te verven, toen hij eraf iu- 

meide, waarbij hij een been brak. 

Hj werd naar bet ziekeobus Gam- 
birao vervoerd, waar bij direct medi- 

sche hulp kreeg. 

J.LB. da en JL.B. 

Zondagmorgen j.. beeft de J.LB,da 
kuvsg Kediri een vergadering gehou- 

den waarbij bet bestuur van de J.I.B. 
ook aanwezig was. Bij de bestuurs- 

Oost - Java. 
Op Maandag 11 December 1939. 

IL ,Luchtgevaar aanwezig”. 

Tijdens den toestand ,,Lucbyevaar 

aanweziy” wordt de Beperkte Ver. 

duistering ingevoerd (Gu. n. m.) 

Wat gebeurt er bij beperkte 
Verduister.ng? 

»)io de stad: 

1. de electrische stroom blijft irge- 

#cbakeid, 

2 de reclame-verlichting wordt ge- 
doofd. 

3. de straatverlichting wordt gedeel- 
tlijk gedoofd en de nog brandende 

lampen worden afyeschermd. 

4. de buitenverlichting voor gebou- 

wen en woningen wordt gedoofd. 

5. in de wovingen bra: dt de burgerij 

alleen cA4- licht, waar zu'ks roodig is 

(dus waar men zich opboudt) en zorgt, 

1. Luchtalarm” 
is de toestand welke ingsat nadat ge- 

meld is dat vijaodelik: vliegtuigen op 
kcmst zijn. wordr aaoyeko: igd door 
midael van bet ontstekev vaneen bom, 
sirene'sen kentongan (8 sa- 
gen), tulkfoon, radio, enz. 

l Tijdeos de toestaod ,,Luchtai-ro” 
wordi de totale verduistering 
ingesueld. 

Wat gebeurt er bij totale ver 
dwstering ? 

Zowel de straatverlicbting als de 

1 verlichiing bionenshuis wordc geheel 

gedoofd, 

Binnensbuis mag voor z0over zulks 

noodig is slleen worden gewerkt met 

mnoodverlichting”, welke behoot-   

2 Alle lichten dooven behalve In het 

schulvertrek, 

3. De radio 200 mogelijk in werking 

laten. Ni-om go'flengte. 

4. U daarna (met de voorraad medi- 

camenter) begeven naar bet scbuilver- 

trek, na £ de me-st beschermd !ig-nde 

kam-r of den scbui loopgraaf. 

b) Oo straat: 

1 De cicbts bijzijnde sehuilplaats of 

woning opzocken, de publieke schuil- 

plaatsen zijn kenbaar gemaakt. 
2. lo elk geval niet op straat 

blijveo, 

3. Ia een voertuig gezeten zijnde, dit 

lioks van den weg plaatsen ( ichten 

gedoofd, motor af,ezet) en verlaten, 

c)la de bioscoop, kerk, win- 

kel enz, 

1. Blijven waar ge U bevindt. 

N. B. Bij alarm snel handeler, doch 

nooit Over- 

haasting ve-oorzaakt panick en 

overbaasrt. 

' . " | 

Lamo ca M. Soerooo Tiitrosao- | kering werd me. Soevjem as | dat geem Lcht naar buiten usraa, PA get porden atas paniek is fataa! ! 
Jadi d lid her Socratster gxkozeo, mej. Rahojoe als Jt) op het platteland: BT 3 8 at Op bet sigvaal ,Luchtalarm 

C. &€o plaatavervangend lid van het Secretaresse. 1. fabrieken, ondernemingen e, d. Uiten mag uitstraleu! | Gesindigd" tree di de tcevand van 
s8» S.embureau voor de groep Inheem- 

sche Onderdanen niet-N-dzrlanders, 

in de plaats van den Heer, Mr. 

Iman Soedjabri : 

Punt 3. Voorstel tot toelating van de 

op 2 Auyustus, 18 Augustus, 27 S-p- 

tember en 2! November 1939 nieuw 

verko&oa verkaarde leden van den 

Sradsgemezrteraad, resp. de Hesre: : 

JM Hilderiog, Th. M. de Wir, M 

Soeoarto, D.J. Zaal en E, Sa'jers: " 
Punt 4. Uunoodiging van de Veree- 

niging voor Locale Belangen om toe 

te treden als Iid dier vereeniying. 

Puot 5. Subsidie-aanvraag van de 
Proviociale Organisatie Oost-Java van 

de scv.T. te Malang. 

Puot 6. Voorstel tot het doen van 

uitgaven uitedea post voor ,,O voor- 

ziene Uitgayen,” der begrootiny 1939 

voor reswtutie yan de door verschi- 

lende Gowvernementsdiensten te vzel 
betaalde verpidegkosten, voor de in de 
Ziekeninrichting G.mwb:ran is 1937 

Verpl egde Landsdieraren. 

Punt 7. Voorstel tot vaststelling van 
tarieven voor de nieuwe buurtpasser 
in de dessa Djaga'aolor, 

Punt 8. Voorstel tot vaststelling van 
de maandeifjksche vergoedingen voor 
gebiuk vas gronden en weven in 

bebeer bij de Sradsgemeente Kediri, 
ten beboeve van industriebaveo. 

Punt 9. Voorstel tot nadere wijzi- 

ging van de ,, Bezoldigingsverordening 

Stadsgemeenie Kediri 1938”, 

Punt 10. Voorstel tot (4) wijziding 
van de begrooting diensj.ar 19.9. 

Punt 11. Voorstel tot (5c) wijziging 

van de begrooting dienstjaar 1939. 

Punt 12. Mededeelingen: 

Puot 13, Ingekomen stuk- Of-choor de K.E.C, is de laatsten | de veie fiims, welke Lilian H.rvey en ' 

ken: tijd z00 goed als geen belangsreliirg | W. y Fcisch te zamen gespeeld beb | 5 

Puot 14. Rovodvraag. meer van de Kedirische ingezetenen | ben... | VENDU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS. 

Bridge drive. 
De laatst gehouden bridge-diive werd 

deelgenomen door 20 personen aan 
5 tafels. . 

De terste prijs kwam toe aan de 

dames: M-x en Vsugter met 101 punten, 

en de 2e. aan de heeren: Landmeter 

en Viugter met 95 puot,   

Na afloop werd.io intieme kiiig 
het 5 jarig bestaan van J.I.B.da kritg 

Kediri herdacht. 

Op 10 Dec. a.s. zal de J.I.B. metde 
J-LB. da een ledenvergadering houden, 
waarbij tevens gelegenheid zal worden 

gegeven elkaar met de Lebaran geluk 
te wensaben. De hoofdschotel van de 

agenda is bespreking van het jaarver- 

slag. 

Bij deze gelegenbeid zal de Natipij 
ook worden virgenoodigd. 

Zelfmoord? 

Op Ziterdag avond j.I, tusschen 10 

en II uur vond de kebon van den heer 

de Wit, leeraar bij de Mu'o alhier die 

toen nog met verlof was, den buisjoogen 

met beblo-de hals in de birnengalerij 

'iygen, met een scbeermes in de rech- 

terhand. 

Dadeiijk rapporteerde hij het geva! bij 

de familieleden van den ongelukkige 

Rar, z00als hij heetteen bij de politie, 

Tot 1 uur werd het onderzoek io 

g-steld waarna het iijk naar bet Gem, 

Z kerhuis Gambiran werd vervoerd, 

D-: kebon werd voorloopig in hech- 

tenis gesteld. 

Lezng Mr, Abdul Latief 
« Hendraningrat. 

Hedenavond zai de beer Mr, Abdul 
Livef Hd aningrar, diea 8 leider van 

ge lah. kuostenaars naar de wereldten 

tooastelliag te N-w York is gezonden 

eea lezing houden over. ,De Wereld- 

tentoonst-Iling in N w Yok". 

De lezing zal in het Egelsch en 

daarna'in het M.leisch wordeo gegeven. 

Tweejarig bestaan. K. E. C. 

geniet, wil ze toch de gelegenbeid niet 

voorbij laten gaan, morgenavond baar 

tweejarig bestaao 200 feestelijk moge- 

lijk te vicreo. 

Het ligt ook in de bedoeling om de 

belangstellag onder de ledeo weer op 

te wekken.   
handelen voor z02ver noodig als onder 

a) bedoeld, 

2. de kampongbevolking brandtalleen 

licar biovensbuis en zorgt er voor, dat 

geea licht nasr buiten uistraalt. 

3. lichten van voertuigen afschermen, 

  

Besmettelijke ziekten. 

Ge a leo tijpbus ab omi ralis: 

Kediri 3, Paree 5, Ngardjoek I, 

Bitar II, T. agoeng 2. 

Paratijphus U. 

Paree 2. Nyandjoek I. 

RICHE THEATER. 

Offreert voor Dinsdag 28 en 
Woensdag 29 Nov, '39, 

R.K O. Radio wervelwind ac i- fim. 
YODELIN' KID FROM 

PNE RIL GB 
met G:ne Autrey (D: Cowboy- 

Tro badour). 
Een knock film vol acrieen sensatie 

en die A van brgintot eind ia voort- 

durende span ig zal bouden, 

MAXIM THEATER. 
Offreert voor Woensdag 29 en 

Donderdag 39 Nov. '39, 
D» nis-uwste Ufa ,S-blager”.fla met 
Lilian Harvy— Wi y Pritsch ia 

ZEVEN OORVIJGEN 
bijyestaao door : 

A fred Abel—Oskar Saa—E-ich 
F.edler Mr. Ator Terbarks (A fred 
Abe) krijat van W him Terso: Mc 

Pbab (W Iy Fuuscb) Zeveo Obrvijgeo 

miettegenstaande 'o leger van derecti- 
ves en de iiefiall:ge millonvarrsdochter 

Daisy (Liliao Harvey) hem duartegen 

io nescbermirg nemea. 

nZveo Osrvijgen” is de beste van 

Het is een vlotte amusante histori", 

met tal van geestige verw-kkelicgeo. 

E-a film vol gezonde humor, met cen 

boeiend scenario en voortreffelijk spel 

van de hoofdrolvertolkers. Een lichte 
kostelijke comedie met ontelbare ko- 

mische momeoten, die tot de bese 

Harvey. Fcitsch fims gerekend moet 
worden, 

  

ring zal zijn.   
J.G.W. DEKKERS — 

Taterdag 2 Dec. '39, Vendwiie van den inboedel va den 

We Edelen He r H. O. NINCHRITZ in het woonhuis van den 

»LYRA" Hoofdstraat te Kediri, muziekhaodel 

De grondslag voor goede korte 

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 verbindirg met de geheele we- 

reid verschaffan kan! 

De radio ontvargst met Philips korte- 

golf-ontvangers is thans tot zulk een 

hoog peil opgevoerd, dat 

luisteraars in Ned.-Ind:6 een openba- 

  

KEDIRI — 

TA... 

3 PILERS 
golfontvangst. 

zij den 

Vraagt gratis demonstratie 

bij 

»LYRA" 
Radio Goldberg 

Kediri-Tel. 
Hoofdstraat 

70 

     

   

  

Telefoon 250.



  

“Rs 

Ag Pap pad Pergi 
— RICE THEATER 
R.K O. Radio wervelwind actie-film 

sYodelin' Kid from P met GENT AUIREY «.a, b kende Cowooy-sterren. En knockfit 
begin tot eind in veor'dure- de sranrinu zal houden, En Cowboy 

mM vol actie en sensatie 
film. die U niet mi sen mag | , 

  

en die U 

  

Motto: 
twee lerfde een gestolen leven ? 

Paramount crootste onrienb-rnde film 
me ELISARETH BFRGNER, de grootste 

REDGRAVE. En fim met cen mooie verhaal, 
Hj buwde met de esne zuster, 

  

geluk. 

gevoeis-actrice van Onzen 
die ongetwijfeld een 

»n film van vreugde, 

maar vond de ander 's nachts In zijn kamer. 
van verdriet, 

Nicmand misse deze prachtfilm! — — 

Donderdag 30 Nov. tm Zaterdas 2 Dec. 

.Stolen Life” 
tijd, bijgestaan door MICHAEL 
ieder in den smaak zal valien, 

Wie van de 
van z0nden en van 

  

  

De nieuwete Uh ,echlager”" film 

  

sche Luchtvoo:, 

met LILIAN HARVEY — WILLY FRIISCH e... 
verwikkelinyen  Z her voortreff lijke spel van de spelers | 

Warner Bros meest zctusele flm 
met GEORGE BRENT — OLIVIA 

Een aaneenschokelirg van avonturen, voor een luzhtvloot z00als en weinig op de wereld zijn, 
verschenen, welke zulk aan goed beeld 9eeft van den werkelijken gan 

MAXIM THEATER 
Woensdag 29 en Donderdag 30 Nov. 

Oorvijgen” 
amu-ante historie met 

99 
En Viorte 

Vrijdag I t/m Zondag 3 Cec. 

tai van geestige 

sWINGS OF THE NAVY“ 

»Wings cf the Navy" wordt vertoond. 

D£ HAVILLAND ea. sterren mer medewerkig va, de Amerikaan- 
gevaren en spanning doch tevens een 

Ze!den is er een 
9g van zaken 

Propaganda 
speelfiim op luchtvaartgebied 

in de vliegery als in 

  

  

    

  

»SLAMAT“ AANGEZIEN. VOOR, '' 

  

—an 

EEN RAIDER. 
3 

Zenuwzieke scheepsdokter Springt overboord, 

WAARDIGE RESERVE. 
Zondagmorgen arriveerde te Tan- 

djong Priok het s.s. »Slamat” van 
den Rotterdamschen Ltoyd, welke 
cen. avootuuriijike reis bad, niet 
alleen doordat het door een E gel- 
schen kruissr werd verdacht een 
vermomde Duitsche raider te zijn, 
wmaar ook doordat op de Afrikaan: 
scbe kust de schrepsdokter plotse- 
ling overboord sprong. Hj werd 
gelukkig gered, 
De ,Siamat” behoort tot de reserve 

van den Rotterdamsch»n L'oyd, zij is 
her eenige st66mschip der maatschap. 
pij voor passayiersvervoer (wij zonde- 
ren nl. de vrachtschapen uit) en ging, 
toen het allemaal motorschepen wer- 
der, als laatste in dit Genre uit den 
gewonen dienst naar de reserve. D»ch 
zij isis haar tijd het mooste schip 
der reederij g-weest, zfj is nog alrjd 
geriefijk, buwt nog steeds goed zee 
eo haar machtiye turbines — (266 ou- 
derwetsch is de ,S amat” dus vit) — 
geven baar nog sieeds gemakkelijk een sneiheid van ruim 15 mijl, en zeifs 
meer als bet troet. 

Toen wij haar gistermorgen zagen 
binoeviooper, viel ong op welk een 
mooie slanke lijnen de grijze stoomer 
met zijo twee schoorsteenen hecft, en aan boord werden wij getroffen door dzo preti'g:n, rustigen, en toch chi ,uen 
stijl van de le klasse salons.   

Z?ker, de fans met het gewone montuur 
aan dep'afonds waren Ouderwetsch, 
maar oveyjgens... welk een beerlijke 
1ust sppeekt er uit het mooie interieur. 
Wearljik, deze reserve is nog steeds 

cen waardige vertegenwoordigster van 
Onzen nationalen scheepsbouw en 
scheepvaart en zij draagt met eere het 
rood.wit b'auw over de oc-anen, 

In Fransch Eskader geraakt. 
an een paar passegiers veroamen 

Wii, dat de ,,SI mat” een avootuurlijke 
reis achter den rug heeft. 

Io de eerste piaats zij vermeld, dat 
men vrijwel gedurerde den beelen 
Overtocht ruwe zee berft gehad, Het 
begon al direct op de Nvordzee, 

Voor de Franscbe kust kregen de 
Opvarenden te genieten van een prach- 
tig marineschouwspel, men kwam ri, 
een groot Fraosch eskader tegen. Het 
besod uit een dorijn groote en kiei- 
Dere kruisers, die io twee rijen voeren, 
weke zich openden om de Holland- 
schs mailboot door te laten. 
Z0 voer d: ,S amat” op betrek- 

keliik korten afstand tusschen de 
F-a sche oorlogsschepsn. Het was een 
machtig gez'cbt die grijze oorlogsmons- 
ters in groote vaart. zacht stampzod 
op de ruwe zee, de wit.gekuifde gol- 
ven te zien klieven, Viegtuigen ver- 
kenden van uit de lucht het vaarwa- 
ter, en het middelbaar geschut was 
gevechtsklaar ui'gedraaid om eventueel 
vijandelijke duikbooten te bestrijden.     

  
nLochtgevaar aarwezig” weder in: 
(Beperkte verduistering). 

Het signaal ,,Lucbta'arm ge &indigd” 
Wwordt niet gegeven door middel van 
sirene's, doch door middel van bet 
luiden van Kerkklokken, bellen en door 

een kentongansignaal (een roff.l op de 
kentongan, z. 9. oeloek-oelork signal), 
Werkt 

Luchtbeschermingsoefening 
volledig doen slagen! 
Het is ook uw belang! 

Luchtbesc'erm'ngsdienst 
Madioen. 

allen mede om de 

te 

  

De Kerk in Oorlegstijd. 

Wat wij 'argeo tijd dreigend heb- 

ben zien naderen en op allerlei wijze 

hebben wilien tegenhouden, is geko- 
men: Is verklaard | Wij 
staan nu nog aan het begin, Wat zal de 

de oorlog 

u'tkomst ztn? D- ouderen on ter ors, die 

den wereldoorlog van 1914 — 1918 
hebben beleefd, vragen zich arus 1g 
af, of al die ellende weer de 
wereid moet komen en dan is nog 

over 

Veel erger mate, gezen de verdelyings- 
middelen sinis sien witgevonden en de 
striidmethoden, die nu worden toege- 

past. 

Twee verschijrselen zijo er echter, 
Waardoor de tegenwoordige omstan- 
digheden zich aanmerkelijk van die 
van 1914 onderscheiden. Ten eerste 

het totaal gems aan oorlogsent- 
housiasme en ten tweede het vesl 
sterkere bewustziin van saamboorig- 

heid der volken. Van  versierde 
locomotieven, met groen overdikte 
karonnen en juichende soldaten : geen 
spoor! Overal heerscht in de leyers, 
die nu tegenover elkander Staan, esa 
ionerlijke afkeer van het oorlogswerk, 
Waartoe men geroepen wordt, Van een 
nfrissche vroolijke oorlog” zal niemand 
meer spreken! En tegenover dezen 
negatieven factor staat de positieve, 
dat n.l, door de internationale confe- 
renties in de laatste 25 jaar, vooral 
onder de jongeren gehouden, de vol- 
ken van Europa veel dicbter tot ei- 
kander zijn gebracbt. 

Daartoe h.bben vooral de christe 
lik: kerkea medegehopen. Toen in 
1914 de oorlog wtbrak hebben velen 
gevraagd : wat deden de 
den oorlog te verbinderen? Dat kan 
mM?n nu Diet meer vragen. De kerken 
bebben alles gedaan, wat zij konden, 
om dezen oorlog te verbi derer ! Zy 
hebben luide geroey baac stem doer 

kerken om 

hooren eo zija cikwij s gesoeg in al- 
lerlei netelige kwestes opyekomen   

voor waarheid en gerechtigbeid. Dat 
men niet naar haar beeft willen luis- 
teren, haar vask genoeg, zooals in 

Rusland en Duitschland, op den mond 
heeft geslagen en baar het sprek:n 
heeft belet, is niet haar scbuld. 

Heeft haar arbeid dan gefaald ? 
Wanneer men vraagt naar zichtbare 

Maar als 
het gaat om den geestelijken invloed, 
die van baar g-tu'genis en haar arbeid 

die piet met in- 

Dat de 
innerlijke afk-er van den oorlog en 
de toenadering van de leden van ver- 

schillende volksgemeenschappen voor 
een groot deel aan haar optreden zija 
te da ken, kan mocilijk worden tegen- 
gesproken. Van een 
Jeugdconferentie, als onlangs te Am- 
sterdam gehouden, m6bt zegen zijo 
uitgegaan. De indrukken door honder. 
den jongz menschen mee naar huis 

resultaten, dan zeer zeker. 

is uirgegaan, dao is 

wendijen maatstaf te meten. 

internationa'e 

genomen, verwaaien door den storm 
van bet oorlogsrumoer ni-t meer, maar 
blijven, en slian steeds dieper wortel. 
Wij ge &0ven dat, wij ziin daarvan 
vast Overtugd, omdat achter bet werk 
en bet getuig-nis der Cars'e'ijke Kerk 
saat de beeriijkheid van J zus Cnris- 
tus, diz door kruis en opstandiny der 
wereld overwonnen heeft en van Zijn 
Kerk vraagt die Overwinoing aan de 
wereld te verkondigen, in (' gzloof 
aan die overwinning de taak der lief- 
de te volbrengen, die juist nu in deze 
dagen van leed «n spanning van baar 
wordt gevraagd. 

Veei meer daa vroeger is het oog 
van duzenden en duizerden voor de 
beteckenis van de Christeliike Kerk en 
voor de boodschap, die zij aan de we- 
reld becft te brengen, opengegaan. E, 
daarom voelt de Kerk just in deze 
benarde tijden baar heilige roeping om 
vOort te gaan op deo haar door God 
gewezen weg en den band te bewaren, 
die de kerken van alle oorlogvoerende 
landen blijft vereenigen en de liefde te 
betoonen, waar zij daarto- wordt ge- 
roepen. Zij gevoeir, dat zij nizt maar 
Is een vereenging van godsdienstig 
92 iikyestemde menschen, die, ver van 
het gewoel dezer wereld, in stilte hun 
godsdienstig even hebben aan te kwee- 
ken, maar dat zij is de beraut Gods 
en als z00davig aan de wereld de bood- 
schap hveft te brengen van de komst 

Goss.ijk. Ia deze wereld, 
waatia de zonde alles uned rukt en 

beefe zij dat 
zij den band legt tusschen alien, die 
ge'ooven in J-zus Christus, den Heer, 
cen band. die door bet oorlogsyeweid 
Diet mag worden verbroken. De tegen- 

van bet 

verscheurt, te toosen, 

    
   

        

    

    

      

   

Woordige omstandigheden toonen hoe 
mer, trots alle hooggeroemde cultuur, 
bopeloos vasiloopt en midden in de 
eilende terecbtkomt, wanneer men cigen 
Wwegen gaat zonder te vragen naar den 
wil vas God, Aan de Christelijke Kek 
de taak om biet langs theoretischen, 
maar langs praktischen weg te 16xen, 
dat het Cbristerdom waarheid is en de 
Christelijke Gemeente baar tempel, en de 
werecld, die naar verlossing soakt, door 
daden te bewijzen, dat deze alleen in 
Jezus Christus is te vinden, Neen, wij 
wilen in deze dagen het hoofd niet 
laten hangeo, maar ons bereid stellen 
tot den dienst van God. 

Prof. Dr, J. A Cremer.   

  

Nuttige Wenken. 
Als u witte saus maak", doe dan de 

benoodigde melk ia een pan, sprenkel 
de biorm er licht op en kop meteen 

eierklopper. Vervolgens boter en zout 
toevoegen en normaal koken. Dit is 
veel gemakkelijker dan te trachten de 
b'oem met de boter te vermengen en 
toch krijgt men cen volkomen gelijk- 

RADIO LU 

  

    

Het betere adres voor - 

Hoofdstraat 4 

Telefoon No.60” 
Radio - Techniseh - Burean — xroiri — 

en 

RADIOTOESTELLEN 

KOELKASTEN.- . 
  

  

KEDIRI 
MULOWEG / MADJENANG 
Telefoon Ked. No 225 

  

P3 
BOERDERIJEN »SCHRAUWEN“ Il 

WATES. 
PERCEEL-PAKISSADJI 

  

matige saus. 
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Om coteletten voor uitdrogen te be- 

hoeden, overgiete men ze met 'vet en 
zet ze in de koeikast. Dageolang zullen 
dao nog sappig blijveo. 

» 
Indien u oranjemarmelade maakt, 

kuot u de schillen uiterst gemakkelijk 
van de sivaasappelen verwijderen, in- 
dien u ze ongeveer 5 minuten in ko. 
kend water Jaat staan. Hetzelfde ge'd 
voor tomaten, doch die moeten niet 
langer dan 2 & 3 minuten in het wa- 
ter blijven, 

. 

        

Pr 

Levert versche volle melk. . 

ima kwaliteit, 
Leverancier van de groote ziekenhuizen "te 
Kediri en Paree en de meeste Doctoren 

ter plaatse, 

Beleefd aanbevelend 

L. H. SCHRAUWeN, 
Aa 

an 
  Is er in de keuken wel iets dat z00 

voortdurend onze aandacht vraagt als 
bet vokomen reinigen van de meik- 
kaaven en bussen? Melk toch is vet 
en zet zich gauw vast: daarbij is deze 
gezonde drack nog al spoedig aan 
bederf onderhevig. 

Naast de dagelijksche waschbeurt 
moetes de voorwerpen, waarin de 
meik bewaard wordt toch minstens 
cens per week flink geschuurd worden 
met warm water en zout. 

Het overkokea van melk kan voor- 
komen worden, indien U een weinig 
boter strijkt aan denrand van de pan, 
waarin U de melk kookt. De vloeistof 
zal dan nooit hooger stijgen, dan het 
raodje boter, 

  
  

    

LEESBIBLIOTHEBEK 
  

De abonnementsgelden bedragen : 
f 1.— per maand voor E€n boek 
£ 1,75 per maavd voor twee boeken tegelijk f 2,50 per maand voor drie bocken tegelijk 
dat U z00 dikwijls moogt ruilen als U wilt Indien U duseen abonnement voor &€n boek 

met dien verstande, 

heeft, waarvoor U 
Tuiit bet boek iederen dag, dan betaalt U voor 30 boeken 
gulden. 
De bibliotheek - cat, 
kort. 
Wordt : an 

DJABA- K 
— LEESTEZELSCHAP — LE ESBIBLIOTHEEK 

Ked, Snelpers Drukkerij. 

alogus verschijot binoen- 

  

€€n gulden betaalt en U 

toch niet meer dan &&a 

OTTA 

    
     



  

  

  

     
  

  

  

Groote Uitverkoop 
SPEELGOEFD 

voor ST. NICOLAAS 

Oo KORTING wsor seoesoon 
Vanat 28 Nov. tot en met 4 Dec. 1939, 

Voor direct gevraagd te Paree: 

Een flinke kinderjutfrouw 

op de hoogte van naaien en Ichie 

huishoudelijke bezigheden. Lefst «x- 

tern, Brieven met opgavz van verlangd 

salaris leeftijd opleidirg enz. aan Me- 

vrouw va L: yveld, Z. Isr, Toeloeng- 
redjo Paree. 

    

"Aan boord van de »Slimat” 'iep, om 
Z00 te zeggerj edereen uit om van 
dit onjewore schcuwspel te genieten. 

Voor Kap St. Vcent, het meest 
zuidelijke punt var Portugal, kwam het 
cerste onverwacbte, echte avontuur 

Verzocht te stoppen 

In den namiddag kwam cen Esgel- 
sChe kruiser io z'cbr, die spoeocig her 
bevel tot stoppen en bijdraaien g-t. D 
Brit scheen de zaak niet te vertrouwen, 
want hij zond een, officer met mar - 
scbappen aan boord tot onderzoek var 
descheepspapieren en de schoorsteener ! 

Nauwelijks was de E geische 9 der- 
20x kings-petrouille aan boord of de krui- 
ser verwijderde zich en intusschen was 

met de k.t pult een vliegtuig afgescho- 
ten, dat voortdurend om de ,,Slamat"” 
Cirkeide. 

Wat wa3 het geva'? 

D: Brit verdacht de goede, oude 
"Slamet" ervan een vermomde Dvit- 
scben raider te zijn. Want meo bad aan 
boord van den kruiser eeg foto ven de 
»Slamat”, waarop dit schp stond 4f- 
gebeeld met siechts &€n schoors:eer- 
(Wii meener, dat het zu terschip van 
de ,S amat", de vroegere ,, Patria" && 
schoors een heeft, doch oospronkelijk 
met twee was gebouwd, — Rev) 
Enfin, dekruiser vertrouwde bet zank- 

je maar half: en zocht d-n omtrek af 
naar een of meer Duitsche duikbooten 
die moceijk in de buurt aanwezig 
konden zijo"... 

Bo de ondeyzoekende Esgel-che pa- 
trouille san bgord heeft z ch—terwijl 
de off cier de scneepspapieren inkeek — 
door koppin grvan Gvertu'gd, dat de 
beide schoorsteenen van de ,,Slamar,, 
echr waren, en dat er beusch ni-t &€ 
was biigemaakt van bik of zesidoek, 
zooals bij derge ijke .verkleedpartijen” 
Van schepen de mode is. 

Na een poosj  kwam de kruiser terug, 
en de patrouile vertrok na den gezag- 
Voerder van d:n mai boot vergunni g 
te hebben gegeveu de reis te vervolgen. 

Scheepsdokter over 
boord. 

Het tweede avontuur gebeurde op 
de Afrikaansche kust “66: kaspsiad. 
H-t schijot, dat de scheepsarts een ze- 
nuw ijder is, Op een namidday sprong 
de man plotse.ing overboord. 1 

Het gaf eem beele cooster aie. E- 
werd onmiddeliijk alarm gemaakt, bo-i- 
en vlogen over boord. en spoeuig lag 
het maiscbip bijgedraaid en g s op", 
terwijl een boot werd uitgezet om den 
drenkeling op te pikkeo, 

Het avostuur bleek vrij goed af te 
loopen want de drenkeling bad zich 
voor Zijn sprong voorzieo van een...... 
2zwemvest!! 

Dz lezing welke aan het geval werd 
gegeven, was de voigende: de dokter 
had zich verbeeidiemand in zee te zi-n, 
dien bij bad willea redden, en daarom 
had hij zch eerst vao een zwemvest 
Voorzien. 

G-durend bet ovetige deel van de 
reis stond de doktor Onder to-zichr. Es 
is niets meer gebeurd, doch het 1cee 
en derg-lijke patient tot :cheepsaris 
te hebben, vonden de passayiers na- 
tuurljk nier gezellig. 

  

  

D. s wat wij van passagiers over 
de rcis vernamen, Nadere in icbtingen 
bij den gezagvoerder waren niet te 
kiijgen, aangezien deze door cen be- 
diende liet verk'aren geen tijd te hvb- 
ben ons te ontvangen. 

Lian min 
Eere zij ....... den 

soldaat ! 
H-1 bleek dar desrijds Pcof. Hu zi- 

nga werscht.3 bij een z00voe ste h-r- 
vtuk van zijn vermaarce ,,Schaduwer.” 
om de airea te verduideiken waarin 
bij - dient»ch geea verstandig mensch 
z0u durven i doelen bij de afncbtelijke 
cateuorie der verheerlijkers van den 
oorloy - den s0 daat buide bracht. 

Teger die deze, than weer 200 aciu 
#:le passage herleest, moct- du kt ons 
-itStemmen met dat ,eere zij d nsol- 
daa”, de man immers die niet vraagt 
raar bet bocen bet wasrom, maar die 
simpelweg beeid is (als we ons hier 
'n termen van het Evangeiie mogen 
utdrukker) zijn leven te yeveo voor 
zijn naaste, voor zija vrienden, 

E. welicht is het good dat wij, Ne- 
d-'landers tracht-n, ons dit afsccuwe- 
lijk-cenvovdige feit te realissceren : mil 
Joenen jongemarnen, Van allerlei ian- 
daard z0onder vija-dscbap 10 bun barr, 
liygen in hua Jinies tegeoover aikances, 
Bo waar en wanneer het bun bevolen 
wordt, zu'len zij trachten e kander te 
dooder. Omdat en z00gra het bun be- 
volen wordi: ook de diepst-over tuigde 
pacifist kan niet anders dan mnt e- r- 
bied denken aan deze bereidheid 101 het 
offer van het eeniy Onvervangbare dat 
Wen geven kan: zijn .ijen le.en, 

Bere zij den sotdaat!..,, 

In voorraad —F' 
kinder boeken 

en 

Modebladen 

N.V. Ked. Snelpersdrukkerij 

TI. No. 83 Aloon-Aloorstraat 

  

  

| Vichy 
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TENG NONG TJIANG 
VENDUHOUDER — COMMISSIONNAIR 

MEUBELMAKER 
TRANSPORT — ONDERNEMING 

KEDIRI — Klentengstraat 64 — Telat, No, 107 

MOOE HUS. VENDUTIE 
Masndag, 4 Dec. '39, vm. 9 uur 

ten huize van den WelEtelen H-er 
W. R. SNACKEyY. 

Ambtenaar v/d Bevo kingsrubba - 
R sirictemeringen 

NGADISIMO- KEDIRI. 
van een zeer goed ondeihouden in- 
boedel, 
Ktikavond, Zondag, 3 D.cember "39, van 5 tot 7 uur o.m. 
— EN —— 

Te Huur 
In de Bandarlorstraat No. Il a. 

Fen groot huis Huur f 30,— 
's maands. 
Hoofdgebouw: Groote voor — en 
@Cbtergalerij met 4 slaapkamers, 
Bijgebouwen : Zeer ruime garage 
Drie kamers, keuken, badkamers er 
W.c. 

Grooten tuin 166r en achter, met 
vruchiboomen. Alles baodj rvrii, 
Te bevrageo bij de 

Ked. Snelpersdrukk rij' 

ea 

BEN PRACTISCH, HANDIG EN KOSTBAAR 

   

91. NICOLANS 
Uitgebreide collectie van: 
St. Nicolaas en 

Kerst artikelen, 
zooals : 

Chocolade letters. 

Chocolade in 

luxe dozen. 
Chocolade poppen. 

Chocolade kransen, 
Chocolade sigaren 

en sigaretten. 

Marspein, fondant 

borstp'aat, 

Kersiboomen, kerstkaarsen, 

kerst-artikelen, enz. enz. 

Prima kwa!iteit, Billijke prijzen. 

Beleefd aanb:velend, 
TOKO 

»SO EN“ 
Aloon - Aloonstraat Teif, 63 

KEDIRI. 
  

  

  

PETROMAX COMFOREN, 
Wij ontpakten zocjuist 

De Nieuwe 

Modellen 1939 

en noodigen U uit tot een be- 

  

zichtiging dezer 

Sch.tterende en Practische 

Petromax Comforen. 
Verkrijgbaar bij : 

Tcko Wed. 

Tan Bing Wie 
Klentengstraat No. 90, 

KEDIRI, Tel. No. 149. 
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WERK VOOR FEN LUTTEL BEDRAG! 

DE AUTOWEGEN -ATLAS 
van JAVA M ADOERA en BALI 

1 2.75. 
in 5 kle endruk 
op stevig ivoorcarton 
met Caricrren cnelag «» lirnen rrg, 

op Scbaal 1: 500.100 
io totaal 9 aansluitende kaarten compleet bijgewerkt, en 
waarin ongenomen: 
alle berijdbare wegen 
Kilometeraistenden van plaats tot plaats 
Hocfd-A fstandstat el voor grcotere afstanden 
Bergen en plaatsen mer hoogte-cijters 
Spoorwegen, VlicgveIden, Ondernemings - fabrieken 
Pasarggr: hans en veie aanwijzi gen voor toe.isme. 
Verkrijgbaar bij de Ked. Snelpers. 

Source de Beaute 
Wetenschappelijk samengestelde 
preparaten voor 
verfraaiing der huid. 

verzorging en 

I 

RESIDENTIE APOTHEEK - KEDIRI 
Telefoon No. 52 

  

   

  

PROTESTANTSHE KERK 

Hollandsche Kerkdiensten. 

3 Dec. '39 Dj»mbang 9 uur v. m. 
Kediri 7 uur co. m. 

4 'Avondmaal 
10 Dec. '39 Blitar 9 uur v. m. 

T. Agoeng 5 uur D. m. 
17 Dec, '39 Nsandjoek 9 uur v.m, 

Paree 6 uur no. m. 
25 Dec. Iste Kerstdag 

Kediri 9 uur vw, 
B itar 6 uur ».m, 

31 Dec. Oud Jaar Bitar 6 uur n. m, 
Ds. van Akkeren 

Kediri 8 uuc om, 

KERSTPFEESTEN. 
Kediri Viijday 22 Dec. 6 uur ».m 

klinj s toten met 3 de 
ksas lagzre school in den 
Prot. K sk. 

Ziterdag 23 D c. 6 uurn.m, 
orootre kinderen in dea 
P.or, K rk. 

Bitar — Vrijtag 22 Dre, 6 uur n. m, 
Kiei js tot en met 3 de 
klas 'ayere school. 

Zarerdag 23 D c. 6.30 n.m. 
grootere kinderen 

Parez Worrsdag 20 Dc. 630 n.m. 
D, mbarg Viijdag 22 D.c. 6 uuro.m. 
T. Asoerg Donderdog 21 D c.6u. o.m, 
—m an 

Maleische Kerkdienst. 

H. B. Mswulessy, 
29 Nov, '39 Kediri 6,30 u, n.m. 

voor Z ding, 
3 Dc, '39 Blitar 730 u. v.m. 

Wogi 10.30 u. n.m. 
10 Dec, '39 Nj,angjoek 9 u. v.m, 

Kertosono 4 u. om. 
17 Dec. '39 Trenggalek 9 0, v.m, 

'39 T. Ayoeng 4 Uu. o.m, 
24 Dec. '36 Kediri 7 u. ».m. 

Voo b-reiden & Kersiboom 
25 Dec. '39 Kediri 10.30 u. v.m. 

Korsifeest 
26 Dec '39 Maasoen 9 Uu. vm. 

2: Ksisifest 
Ngawi 4 Uu. nm. 

31 Dee. '39 Midioen 5 Uu. D.m. 
Ou jsar's avonds 

1 Jao. "40 Kediri 9d )u.v.m. 
N-euwejaar 

J.W. Rumbajan 
24 Dec. 730 v.m. Ujombang 

—— 

OOST - JAVAANSCHE KERK 

lederen Zondag 

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

Ngandjoek, Paree, 
aan 

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Zondag. 

te Kodise Ie H. Mis O uur vm. 
2e H. Mis 7.30 uur v. m 
Lof 5.30 uur om, 

te Blitar 6 uur v. m. Stille H. Mis 
1.30 uut v. m Hoogmis 
5,30 uur o.m. Lof 

O derricht Katb. Javaoen 6 vur p.m. 

aa aa 

BEZOEKT U 
HEDEN BIJ 

,Toko MADIOEN” 
»Nleuw-Tokogebouw' 

Aloon-aloonstraat No. 17 

Teletoon No. 62. 

ONDER COULANTE BEDIENING 
Reeds ontvangen : 

»SINT-NICOLANS CADEAU" 
h-c. letters. 

Choc. luxe doozen. 

Choc. figuren. 

Marsepain. 

Borstp aat. 

Taai-Taai. 
Beleefd aanbevelend 

TOKO 

»MADIOEN” 
KEDIRI, Teif. No. 62. 
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Buitenlandsch  overzicht 
7 overgenomen uit de Ind. Courant. 

RUSLAND HERVAT DE ANTI-FIN- 
SCHE CAMPAGNE. 

  

  

Moskou meldt een incidentaan de Finsche grens, waarbij vier Rus- 

sische militairen gedood zouden zijn.- De Russische bladen bevatten 

weer hevige kritiek op Finland - De telegrafische verbindingen tus- 

schen Roemenit en het door Rusland bezette deel 

van Polen Zijn verbroken, 

  

  

Opnieuw een aantal schepen op mijnen geloopen, 

Finsch- Russische grens incident. 

Moskou, 26 Nov. (Aneta Havas). 
Molotoff overhandigde den Pinschen 

gezaot een protestnota nopens inciden- 

ten, de heden aan de grens tusschen 

Fu land plaats vonden, 

Om 15 u.45 opende de Finsche 
artillerie bet vuur tegen de Sovjer- 
trocpen, Z-ven schoten werden afge- 
geven, waardoor 3 Russische soidaten 

en 1 officier gedood, en 7 soldaten en 

2 offcwren gewond werden. 

Voigens Sosjsi Radio brantwoord- 
den de Russen bet vuur niet, 
Commandant Tichomirow, cbef van 

de eerste afjeeling van den Russiscben 
Geoeralen Staf, werd met het onder- 

zoek belast, 

Rusland hervat den propaganda- 

oorlog. 

Moskou, 26 Nov. (Aneta Havas). 

Sovjer-Radio bervatte heden de anti- 

Fiosche propaganda, 

la een bijkbaar 

Commentaar wordt erop gewezen, dat 

de lasten, welke door de Fnsche re- 
geering aan het volk werden opgelegd 

voor de dekking van de militaire uit- 

gaven, zwaar op de arbeiders en boe- 

@ Taspireerden 

ren drukken, 
Hieraan wordt toegevoegd, dat bet 

economische leven ip F.nland verlamd 

is door het op de been houden van 

een leger, bestaande uit 300.00 man, 

terwijl ook een inflatie moet wordeo 

tegemoet gezien. 

Moskou, 26 Nov. (Aneta R-uter) 

Onder het opscbrift van ,, Potsenmaker 
vervult de post van premier” critiseert 

de ,,Pravda” den Finscben premier 

Cajander. 
Het biad verklaart, dat Finland door 

provocateurs in een slecbt, gevaar ijk 

spel is betrokken en hoopt, dar her 

RB sche voik niet zal toesiaan, dat 
marianetten als Cajander voortgaan met 

Finland te suren in den fatalen koers 
van Beck en Moscicki. 

Moellijk e'en irzake de herope 
ning der nieuwe Roemeensch- 

Russische grens. 

Cernauti, 24 Nov. (Havas), De te- 

legrafische verbindingen tusschen Roe- 

meni& en het door Sovj t-Rusland be- 

Zette gedeelte van Polen werden gis- 
teravond verbroken, Het berseel dezer 

verbindingen op 18 dezer I-idde tot de 

verwacbring, dat de Russisck-Roemeen- 

schen grens spoedig zou worden hero- 

pend, terwijl tevens de bekendmaking 

werd gedaan, dat Rs-meensch-, Rus- 

sische en Duitsche deskundigen zouder 

bijee komen met het o-g op en her- 

vattirg van bet goederen-verkeer "us- 

schen Rocmen & en Duitschland via 

Zud-Obst Polen. 
D-ze bijeenkomst werd echter uit- 

gesteld in verband met meerin,sver- 
scbillen, welke tusschen de Russisc e 

en Duitscbe gedelegeerden waren ge- 

rezen. Vervo'g:vs werd besloten dar 
Op 22 dezereen Roemeensch-Russisch- 

Duitsche conferentie te Cerraui z0u 

bijeenkomen, doch gecn der Duitsch- 

of Russiscbe gedelegeerden verscheen. 

Ook Finlard overweeg! protest 
tegen dc b okkade- 

maat egelen, 
Volgeos eeo Aseta Transocean-tele- 

gram ut Helsioki beeft Erkko aan een 
vertegeowoordiger van de »Uusi Suo- 

mi" verklaard, dat de F.osche regeering 

thans ook ee» protest overweehr tegen 

de nieuw- E :geische en Fravsche blok- 

kade-maatregeleo. Alvorees echier de-   

finitief stappen zullen worden gedaan, 

wacht de regeering nadere inl:chtigen 
af. 

Duitsche lucht-aavaal op Britsche 

oorlogsschepen, 

Berlijn, 26 November (Aneta-Trans- 

ocesn) Het Dutsche oppercommando 

deelt mede, d-t een Duitsch vliegtuig- 

eskader op 25 dezer eeo aanval deed 

op Britsche vlooteenbeden io het Noor- 

dlijke deel van de Noordzee, 
Zij maakt n vier voltreffere, waar- 

van &&3 op een kruiser van bet ,,Au- 

rora”-iype. 

Duitschlands verlies aan 
duikbooten, 

Parijs. (Havas). Verklaard wordt dat 

meer dan 1/3 gedeelte van de Duitsche 

onderzee&5, diz op den 4den S:piem- 
ber j.|, den oorlog ter zee begonnen, 

een tragisch einde vond of zwaar werd 
beschadigd, met een gemiddelde van 

drie per week. Zelfs wanneer Duitsch- 
land in staat is per week 2 nieuwe 

duikbooten te bouwen — hetgeen rro- 

gslyk is—zal het aaotal U booten blij- 

ven afnemeo. 

Dit feit, gekoppeld aan de moeilijk- 

beid om nieuwe geoefende bemannin- 

ngen voor den orderzeebootdienst te 

vioder, heett Duitscland er toe ge- 

bracbt, nieuwe tactieken bij den onder- 

zeebootoorlog uit le werken. 

Slechter weer aan het front. 

Parijs, 25 Nosvember, Nadat het 

weer zich gedurerde korten tijd goed 

had gehouden, waardoor gevecbr- en 

verkenningsvliegrs konden opstijgen, 

werd bet weer later, weer siecbter, 

waardoor dz lucht-activiteit vermio- 

derde, 

Parijs, 25 November. Volgeos bet 

ochtendcommu: gu& viel gedurende den 

afgeloopen nacht "1ersb zonders voor. 

Gisteren werd een aantaal Duitscbe 
yevangenen gemaakr, toen een mislukte 

Duiscbe stoot werd beantwoord door 
een verrassenden F.anschen tegenaan- 
val, 

De Duitsche troepen zagenzich toen 

gedwongeo zich te verspreiden, als ge- 

volg van bet krachtige bombardemeot 

der geal ieerden, 

Lendeo,25 November. Het miviste- 
tie van lucotvaart maakt bekend, dat 

da Britsche luchtmacbt gi:teravond en 

hrdea succesvolle viuchten boven 

Novord - West- Duitsch'ard heeft ge- 

maakt. 

B rliin, 26 No. (Aneta-Transocear) 

Het Duitsche opperbevei gaf heden de 

volgende verklariny uit: 

Ia het Wesren bad geringe activi e.t 

van de artiilerie plaats. 

De verkenningsviuchten van de 

uchtmacht strekten zich gisteren we- 

derom uit tot de Shetland-eilaoden, 

De vijand trachtte gis-erenamiddag 

via Helgoland Noo-d - West  Duirsch- 

land te bereiken, coch bij bet bereiken 
van de Noordzeekust dwong de Duit- 

sche luchtafweer hem. terug te keeren. 

De Duitsche luchtmacht leed geen 

verlezen. 

De patrouslleboor 301 zonk na een 

ontploffing aan de Zuidelijke monding 
va» de Groote Bzit, 15 koppen worden 

vermist. 

Monnet voorzitter der Britsch- 

Fransche codrdinatie- 

commis:ie. 
Londen, 26 Nov, (Aseta Reuter). 

Officieei wordt gemelu, dat de Brit-   

sche en Fransche premiers gezamenlijk 
Jzan Monnet benoemden tot voorzitter 

van de Britsch - Franshe codrdioatie- 

commissie. 

Haar taak zal zijn de cobirdinatie 
van het werk van de uitvoerende com- 

missies, de behandeliog van moeilijk- 

heden inzake de voorziening en den 

aaokoop van munitie, levensmiddelen, 

steenkolen etc. 

Conterentie der Oosizee staten. 

Bero, 25 Nov. (Havas). Het ,D. 

N. B." meldt uit Riga dat de mi- 
nisters van Buitenlandsche Zaken 
van Letland, Estland en Lithauen 

besloten, in de naaste toekomst te 

Reval een vergadering van vertegen- 
woordigers der Osstzee -staten te be- 

leggen Deze conferentie zou aanvan- 

kelijk te Gerdve gehouden zijo, doch 

zij moest vanwege den oorlog worden 

uitgesteld, 

Groot-Brittannit. 

De dagelijksche lijst van ver- 
ongelukie schepen. 

Londer, 25 Nov. (Aveta-Ha- 
vas). Her 11.000 ton merende s.s. 

»Sussex” werd in bet Karaal door 

een mn beschadigd, toen het, door 

sleepbooten vergezeld, de Theems 
bereikte. 

Londen, 26 Nov. (Aneta Reuter). 

De ,Sussux” ligt thans in dok. 
Gemeld wordt, dat het schip lich- 

te schade bekwam. 

Londen, 26 Nov. (Aneta Reuter) 
De Admiralireit meldt, dat de 17000 

ton meteode gewapende koopvaar- 

der ,,Rawalpinai”, vroeger een stoom- 

schip van de P. & O. gezonken is, 

Londen, 26 Nov. (Aneta Reuter). 

H-t verluidr, dat het aavtal opvareo- 

den van den huip-kruiser ,,Rawalpindi” 
oogeveer 3000 bedraagt. 

G:vreesd wordt. dat alle officieren 
en de geheele bemaaning op 17 per- 

sonen na zijn verloreo. 

.. 
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Berlijr, 26 Nov. (An. Transoc.). Het 
Engelsche s.s.,,Bordfield”, dat tegesijk 

met eenand r Eogelscbs.s. , Diybu gn” 
op 12 dezer van Leith naar Aotwerpen 
voer, liep een ha.f uur pa het vertrek 

Op een mijn en zonk, 

Het ss. ,Dryburgh" liep een uur 

later op een mijn ea moest door 2 

Eogelsche torpedobootjagers als totaal 

verloren op het strand nabij North 

Berwick worden gezet. 

Het fet, dar dit pieuws eerst ihans 

uitlekt, bewijst slechts opoieuw, dat het 

de Britsche politek is de scheepsver- 

liezen door mijoen z00 lang mogelijk 

gcheim te houden. De werkelijke ver- 
lhezeo zija veel hooger dan tot dusver 

is toegegeven, 

De meening werd verder versterkt 

door de verklaringen van Zweedsche 
kapiteins, dat zij in den mond van de 

Humber 26 wrakken van pas gezooken 
scbepen zagen. 

Ook de ,Pilsudski” g:torpedeerd 
Parijs, 26 Nov. (Aneta Havas). 

P.A.T. meldt, dat het  Poo:sch 

Transatlantiscb .. #Pilsudski”, 

van 14294 ton, hedenmorgen aan de 

Noord-Westkust van Bongeland werd 

getorpedeerd. 

De geheeie bemaanning werd gered. 

De slachtoffers van den oorlog 

Londen, 23 November (Reuter). 

De admiraliteit maakte bekend, dat 

sedert het uitbreken van den oorlog 

tot dusverre 1526 personen werden 
gedood. 
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OYLMPIA 
Schrijfmachines blijven toch al- 

tiid aan de spits. Deze wereld- 

beroemde Duitsche machines kunt 

U tegen bijzondere afbetalings- 

conditie te Kediri, ALLEEN 

krijgen bij de 

N.V. Ked. Snelpers 

Drukkerii 
      

Van de koopvaardij 250, waarvan 

170 d or aanvallen met U-booten en 

80 door mijuontploffingens bij de 
Britscbe luch:macbt bedraagt het aan- 

tal gedoodeo en vermisten 370, waar- 

van vermoedelijk nog geen 30 percent 
als gevolg van vijandelijke actie. Bij 
het leger werd | mao in Fraokrijk 
gedood, 

Ec werd geen Fransche slachtcffer- 

Hat gepublicserd, 
gesneuvelde Franschen bedraagt waar- 

scbijoliik veel minder dan dat der 
Britsche slachtoffers, 

doch bet aantal 

Weer aansl”gen van lersche 
terroristen. 

Milaar, 26 Nov. (Ao. Trans. oc). 
Volgens de berichteo uit Londeo, bad: 

den aldaar meer dan 20 bomaaaslagen 

plaats, waardoor een aantal 

cellen vernield werd. 

B:weerd wordt, dat de bedrijvers 

wraak wilden nemeo voor de vonnis- 

sen, welke de laatste dageo door de 

E :gelsche rechibanken tegen de lersche 

revolutionvairen werden uitgesproken. 

In verscheidene wijken io B'rming- 

ham vonden terroristische demonstra- 

ties paas. Ih verscheidene Eageische 

steden werden de brievenbussen door 

telcfso - 

springstoffen vernieid. Een bom werd 

tegen de politie-kazerne geworpen. De 

politie arresteerde eea aantai verdach- 
ten, 

Duitschland. 

Verscherpte mijnenoorlog? 

Amsterdam, 25 Nov. (Reuter), 

Volgens eeo uit Berlin ontvangen 
berichc zou Rijkskanselier Hitler, ra de 

cesultaten van de cerste week van den 

onbeperkten mijsen-oorlog te hebben 
bestudeerd, opdracht hebben gegevea 

deze oorlogsvoering op verscherpte 

wijze door te voeren. De Fiihrer zou 

zich met de hoop vleinen, dat hij Eoge- 

land door het gebruk der mijueo, die 

bij momenteel als het krachtigste wapen 

beschouwt, in de verdediging heeft 
gedrongen. 

Rusland. 

Rusland verlangt terugtrekking 

van Fnsche truepen. 

Moskou, 26, Nov. (An. Transoc.). 
Hedenavond overhandigde Molotoft 

den Finschen gezant te Moskou een no- 

ta, waarin geprotesteerd werd tegen 

de beschieting van Russische troepen 

der Fiosche artillerie te Meinil. 

Dc onmiddellijke terugtrekking van 

de Finsche troepen op de landengte 

van Karei& tot een liin van 15 km. van 
de Russische grens werd ge&schr, 

In de nota werd echter toegevoegd, 

dat Rusiand de beteekenis van het 
iocideot niet wenscbte te overd ijven, 

Stockholm 26 Nov. (A:. Rcueer), 
Volgens een telegram ut H Isioki, ver- 

klaren de Finsche militaire autoriteiten, 

dat hen niets bekend is omtrent het 
incideot. 

Luchtberchermingsoefeningen 
en vloot manoecuvres. 

Helsinki, 26 Nov, (Aa. Trs. oc.). 

In de laatste dagen hadden luchtbescher- 
mingsoefeningen te Leningrad plaats. 
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Door eigen import zijin wij in staat de beroemde 
CARIBONUM producten, z. a 

Carbonpapier in diverse soorten. 
Schrijfmachinelinten in alle breedten, 0 

ijff-, vulpen-- en stempelinkten. Schrijf- 

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

beneden Soerabaiaprijzen. 
te leveren. 
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Het luchtalarm weerklonk verscheidene . 
malen en overeenkomstige defensie- .” 
mastregelen werden genomeo. 

Kid sstadten andere vestirgen langs 
de Zuiikust en de Finsche Golf waren 
verduisterd. 

De Sovjet.Russische vloot in de 
Oost-Zee voert thans in samenwerking” 
met de lucbtmacht u tgebreide manoeu- 
vres uit in de Finsche Golf en in de 
Oossy-Zee, 

Rsssschp Onderzeetr8 maakten uit- . 
gestrekte tochten tot de geheele Oost- 

Zee, Aan de Westkust van Estiand 
en Letland en op een aantal eilanden 

in de Oost.Z-e werden cieuwe radio- 
stations gevestigd. 

Finland. 

Weer Finsche schepen door de 

Duitschers aangehouden, 

Helsic kr, 26 Nov. (Aneta-Trarsocear) 
Het PF osche vrachrschip ,, Britraonia”, 

metende 3800 ton, geladen met cellu- 

lose, bestemd voor Eegeland, is op de 

Osstzee nabij de Zweedsche kust door 

eeo Duitsch oorlogsvaartuig in beslag 

genomen. 

Helsioki, 26 Nov. (Aneta. Reuter), 

Wederom werd een Fiosch stoomschip 

op de Oosrzee door een Duitsch oor- 
logsvaartuig aangehouden, 

Het is de ,, Anton”, metende 1426 

ton, met een ladiogpapier op weg naar 
Amsterdam. 

Frankrijk. 

Oorlogsscrip getorpedeerd ? ) 

Ger&ve, 26 November (Aveta- 

Transocean). Volgens berichten 

uit Parijs is het Fraosche oorlogsvaar- 

tuiy ,Bordelais" te. hoogte van 

bayonne getorpedeerd, 

Het scbip zonk: de bemanving werd . 
gered, 

  

De olympische winterspelen. 
Gecanceld. 

Berlijio. 24 November Aneta-Trans- 
ocean). De vijide Ol .mpische Winter- 
spelen, weike in 1940 te Garmisch 

Partenkirchen zouden worden gehouden, 

zija gecanceld. 
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— Visitekaartjes 

voor de halve prijs. 

KED. SNELPERS DRUKK 

ALOON-AL9ONSTRA AT 
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