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Overdracht en inwijding van 
de stadsklok en raadszaal, 
Op Woensdagmiddag 29 j.I. wa- 

ren vele doer de fd. burgemeester 
uitgenodigden ter bijwoning van de 
overdracbt en inwijding van de stadsklok, 
present. We zageo den resident, den 
regent, de elite van Kediri. verschillen- 
de ambtenaren van het binnenlandsch- 
bestuur, benevens verscheidene politie- 
ambtenaren. 

Voor deze gelegenheid werd de 
viersprong bij de J. Baok in het groen 
en met vlaggen getooid, en voor ecenige 

minuten werd het verkeer gestopt. 
Nadat de fd. Burgemeester, de heer 

Scheitema de aanwezigen heefr ver. 
welkomd en voor de belangstelling 
heeft bedankt, liet hij het woord aan 
aaa den Secretaris van het Orarje- 

Comite de heer Ionker. 
In bet kort memoreerde deze dat 

van de“ingezamelde gelden voor het 
vieren van bet veertigjariz regeerings 
jubileum van Koningin Wilhelmina 
Dog een batig saldo hid en heeft 
het Oraoje Comite “besioteo de Ge- 
meeate cen atobument aan t& bieden 
ter herdenking aan die heuglike aan- 
gelegenheid ia de vorm van een Stads- 
klok. 

Namens de gemeentenaren van Ke- 
diri dankte, de beer Scheltema 
het Orsmje Comite hartelijik voor het 
Vorstelijke gescheok. Hij zeide dat 
het lang heeft geduurd, voordat 
het uitgemaakt kon wordep waar de" 
stadsklok zou staan maar eindelijk dan 
toch is ieder het er mee eens dat de 
viersprong bij de Javansche Bank de 
aaagewezen plaats is. 

Hierna onthulde Mevr. Ionker de 
prachtige stadsklok en na een hartelyk 
applaus begaf een ieder zich naar het 
Rsadshuis, 

Dit gebouw, heett, hoewel niet zoo 
mO0i van, vorm, tocheen mooi ruime 
en luchtige raadszaal, die zeker aan 
de eischen beantwoordt. De fd. burge- 
meester bedankte dam ook den ont- 
Werper en bouwer hiervan, den heer 
Stelter, Techoisch-leider van de Ge- 
meente. 

De resident wenschte de Raad geluk 
met het nieuwe raadhuis. Hy memo- 
reerde, hoe bij, toen hij voor het 
eerat te Kediri sankwam, graag bij 
de installatie van den heer Scheltema 
als fd. burgemeester tegenwoordig 
wilde zija, maar dat het niet kon, om 
de eeavoudige reden, dat er geen 
plants was. Hy haalde nog aan, dat 
het een verheygend' feit is, dat er 
goede samenwerking beerscht tusschen 
de: Gemeenteraad en het binnenlandsch- 
bestuur, want zeide bj: ,De geschil- 
lem tusschen den Assistentresident en 
dem: fd. burgemeester van Kediri zullen 
wet zeer miniem zijo.” 

Ook de regent bood, mede namens 
de Reg. Raad zija harteljke geluk. 
wemachen aan. en hoopte. hij op meer 
sawenwerking tusschen de 2 raden. 

Als oudste lid van den Raad felici- 
teerde de heer Djie Ting Hian de 
heer Scheltema met het'nieuwe raads- 
gebvuw en bood bij hem tegelijk een 
Compleet scbrijfgatoituur: aao. 
Di: heeren Hardosoemarto namens   

VRIJDAG 

de Ioh. fractie eo het Gemeentelijk 
personeel, en B.J.A, Stock nameos ket 
LE.V, wilden ook niet ten achter 
blijven. 

Op al dez2 welgemeende wenschen 
dankte de heer Scheltema recht har- 
telijk, waarna men rog wat bleef zit- 
onder het drinken ' van champagne 
waarbij lekkersen sigaren werden aan- 
geboden. 

Als bewijzen van symphatie zonden 
de regent van Kediri, het LE.V., en 
de bloemenhandel Dagevos zeer fraaie 
bonguetten. Om 10 voor 7 hield de 
raad zitting, die eenzeer vlot verloop 
had, 

Het volledige verslag zullen we in 
ons volgend nummer plaatsen, 

Alleen melden wij bierbij nog, dat 
de beeren Hardosoemarto en Moentoro 
Atmosentono als leden van de Comm. 
Voor de samenstelling van Kie zerslijst 
voor de groep Inb. Onderdanen niet 
Nederlanders werden gekozea ia de 
plaats Hr. Mr. Iman Soe- 
djahri en Soerono Tjitrosantjoko, de 
heeren W.C.H, Werdmii'ler en Joesoef 
Modjo als plaatsvervanyende leden 
van bet Stembureau voor de grozp 
Ooderdanen Nederl. en Ulith, Onder. 
danen niet Nederlanders in de plaats 
van de heeren E.W. Ciason en M. 
Soerono Tjitrosantjoko en de heer 
Jabdi a's plaatsvervangend lid van het 
stembureau voor de groep lah. On- 
derdaneo niet Nederlanders de 
plaats van den heer Mr. Iman Soe- 
djahri. 

van de 

ia 

Schvolnieuws. 
Het Dep. van Onderwijs & Eersdiert 

heeft besloten, om voortaan voor de 
Gowv. H.I.S. en Holl. Schakelscholen, 
behalve die op Bali, Balige, te Dolo- 
sanggoel in de res. Timor en Onder- 
hoorig heden, in de onderafd. Amboina, 
in de onderafd. Mivahassa afd Menado, 
bij de vast gestelde vacantieregelingen 
toe te voegen : Kerstvacantie van 8 da- 
gen, Aanvangende op 25 Dec. tot en 
met 1 Jaouari. 

Opening pasar Djagalan. 

Gisterenmiddag was de buurt achter 
Toko Soerabaia vdor de opening van 
de pasar Djagalan om half vijf reeds 
vol menschen. 

Om 5,30 opende de heer Hardasoe- 
marto, Wethouder van de gemeente 
namens de burgemeester de pasar. Aan- 
wezig waren de wedono, de assistent- 
wedono, de Gem. Controleur ev nog 
ander Gem- en pasar personeel, In het 
Javaaosch sprak de“heer Hardasoemar- 
to het volk toe, over het doel van de 
pasar o.I. ter beteugeling van de vee!vul- 
dige straatverkoop, die onbijgi#nische 
toestanden schept. 

De tarieven worden laag gehouden, 
zoodat het geen bezwaren voor de 
kleine verkoopers oplevert. 

De pasar wordt pasar Djagalan 
(djagal-slager) gedoopt ,,Dit wil niet 
zeggen”, aldus spreker : dat de verkoo- 
pers en verkoopsters afgeslacht zullen 
worden, maar (djaga--waken : lan-pluss) 
de Gemeente waakt en zorgt voor 
vermeerdering van hua iokomsten en 
verbetering van de ongezonde toestan- 
den”, 

Daarna werd slametan gehouden, 
terst bij het graf van de: ,poenden van 
Djagalan, bij volksmonde genoemd : 
»Mbah Goenoeng Sari” en op de pa. 
sar zelf, 
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AGENTEN 

Dien avond werd en Ketoprakvoor- 
stelling gegeven. 

De zelfmoord op Madjenang. 

Ia ons vorig nummer hebben we 
9ge-cbrzven de zelfmoord op 
Madjenang, waarbij de kebon van de 
heer De Witt werd gearresteerd. 

Doch blijkens verscheidene brieven, 
die den doodde achterliet, was er hier 
sprake van zelfmoord, zo0dat de kebon 
weer op vrije voeten werd gesteld: 

Over 

    " 

Lezing van den heer Abdul 
Latief Hendraningrat. 

Op Dicsdagavond j.I. hield de heer 
Abdul Latief Hendraningrat op zeer 
interessante wijze de reeds eerder aan- 
gzkondigde lezingeg: over zija reis naar 
de wereldtentoonstelling te New-York, 
bij welke gelegenheid hij als leider van 
de Oost-Indische delegatie optrad, eerst 
in het Engelsch voor de leden van de 
K.E.C. ea daarna in het Maleisch voor 
de leden vao de Parindra en eenige 
vitgevoodigden. & 

In Februari scheepte hij zich met zijn 
vrienden te Priok in, voer via Singa- 
poer, Belawao, over de Indische Oce- 
aan, via Kaap de Goede Hoop, de 
Atlaotische Oceaan over naar New- 
York, en keerde later over de Groote 
Oceaan via Japan, China naar Java 
terug. 

Hij roemde de geestdrift van de 
Amerikaneo, die vooral bij het bouwen 
van de gebouwen voor de tentoonstel- 
lingen z00 duidelijk tot viting is ge- 

komen, 

Een groot stuk 

eerst niemand naar keek, waar al het 
vuil werd verbrand, 6 k,m. lang en 

ruim 3 k.m. breed, werd in korten tijd 

ineen stad omgebouwd, die de wereld 

van morgen : ,the worid of to-morrow” 

moest voorstellen. Aan dit werk werd 

niet minder dan f 300.000.000 besteed. 
Deze tentoonstelling beteekende veei 

voor Amerika. In de eerste plaats dien- 

de ze als herdenking voor bet 150 jarig 

bestzan van de Am. republiek, ter eere 

van Am. eerste president: George 
Washingtoo, ze moest Amerika's idealen 

vertolken : verbetering van de opvce- 

ding van de jeugd, rauwere samenwer- 
king met andere naties, uitbreiding van 

CoGperatieve instellingen, en a'les, wat 

kan bevorderen en 

moerasland, waar 

de wereldvrede 

verzekeren. 

Hiervoor hebben de Yankees cen 
origineel symbool bedacht, eeo ,,try- 

lon”, eer drichoekige pyramide van 

233 meter hoogte, voorstellende de 

geesteliike ontwikkeling, die tot bet 

Oneindige 

Daarvaast stond de ,,perisphere” een 
globe met een middelliin van 200 

meter. Tegen betaling van f 0.45 kon 
men de globe nauwkeurig bekijken, 

waarin: de wereld van morgen-, z00- 

als de Amerikanen dat voorstellen, 

werd weergegeven. Deze wereld van 
morgen werd in bet groot opgezet op 

het bovenomschreven stuk land. Twee 
rijen gebouwen, allemaal van dezelfde 

opgevoerd kan worden. 

grootte en vorm, verbonden door een 
grooter gebouw met in 't midden een 
groot park en er voor een groote 
vijver. 

De gebouwen werden ,,The Hall 
of Nations” genoemd: bijna alle landen 
werden vertegenwoordigd, herkenbaar 
aan hun vlagger, en bovenhet groot- 
ste gebouw wapperde the stars and 

IN HOLLAND 
PUBLICITEITSKANTOOR ,GLOBE» 
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“ADVERTENTIE 
GEWONE ADVERTENTIE : 

Mean 

TARIEF 
  

1 maal pi. 1 0.25 per regel. 2 masal pi. ! 0.20 per rege 
4 maal plaatsen 1 0.15 per regel. 

2.9. kleine aankondigingen ( 1.- per pia: 

stripes, s'Avoods straalden uit de te- 
gesover elkaar staande gebouwen el- 
kaar kruisecde lichtbundels, 
Amerika baar stralen 
wierp. Dit ailes had te beteekenen, 
dat de verschillende 
kaar kunnen 

Amerika aan het hoofd. 
Het plein werd genoemd: the court 

of peace-, de plaats, waar vriendscbap- 
pelijke onderhandelingen tusschen de 
verscbillende naties worden gevoerd, 

terwijl 
Voorwaarts 

landen met el- 
samen werken, met 

De vijver was niet mirder grootsch, 
Waters'ralen spoten naar boven, alsof 
het gedreven werd door muziek, want 
als zachte melodieen werden gehoord, 

spoot het water zacht naar buiten, maar 

zoodra levendiger toonen werden waar- 
genomen, spoot het ook met kracht 
omhoog. Deze waterstralen die nu eens 

rood, dan weer grozn, en dan weer 
andere kleuren kregen, typeerden te 
samen de mooiste bloemen., die er be- 
staan. 

Het Nederlandsche paviljoen, een van 
de mooiste gebouwea uit de tentoon- 
Stelling, bestond uit 3 gebouwen: 
Oost-ladi#, Holland ea West - Indig, 
Spreker verklaarde. dat de 
rikanen verbaasd stonden over de fijoe 
kunst van onze batikwerken, bandwerk, 

Ame- 

Abonnements 

LOSSE ADVERTENTIEN BIJ VOORUITBETALING. 

  

  

ing. 

tariel. 

  

advertentio gereduceerd 

22e Jaargang 

houtsnijwerk en de gamelan. Vooral 
toen ze te hooren kregen, dat een kain 

pasna 5 maanden klaar komt en het 
Diet meer dan 5 tot hoogsrens 20 gul- 
den kost, vonden ze het zeer goedkoop. 

Ben van de dames merkte op, toen 
op de gamelan werd gespeeld: ,,Really 
like Beethoven" 

Spreker vertelde ook over de trans. 
portwereld van morgen waar Forden 
de G.M.C. allerlei demonstraties ga- 
ven, De wegen werden niet gemaakt 
van rubber, maar van kurk. De tran- 
sportwagens werden gebouwd zooals 
ze er op de wereld van morgen zouden 
uirzien. 

De Amerikanen verklaarden, dat hun 
idealen in 1960 verwezenlijkt zullen 
worden. 

Spreker memoreerde, dat New-York 
niet op het vaste land, maar op het 
eiland Manbattan staat. 
Vroeger werd dit eiland door Ned. ko- 
lonisten voor f.60.— van de Indiaven 
gekocht en Nieuw Amsterdam werd 
gebouwd. Later hebben Eagelschen het 
hen afgenomen en werd N. A. in New- 
York berdoopt. 

»la den beginne“ z00 sprak de heer 
Hendraningrat verder, ,,was het zeer 
moeilijk, om voor ons log€ te krijgen, 
daar de Amerikan dachten, dat wij be- 
slist half-wilden zijn. Een familie heeft 
het dan toch eindelijk aangedurfd, en 
na 3 dagen zeidenze :” ,, You are gen- 
tlemen yust like us and we like you. 

  

ring zal zijn. 

   

  

J.G.W. DEKKERS 
   VENDU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS. 

KEDIRI 

d PILERS 
De grondslag 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 geheele we- 
reld verschaffan kan ! 
De radio ontvangst met Philips korte- 
golf-ontvangers is thans tot zulk een 
hoog peil opgevoerd, dat 
luisteraars in Ned.-Indid een openba- 

zij den 

Vraagt gratis demonstratie 
bij 

sL YRA" 
Radio Goldberg 

Kediri-Tel. 
Hoofdstraat 

70 

  

Telefoon 250. 
  

  

  

    

muziekhandel     Zaterdag 2 Dec. '39, Vendutie van den inboedel van den 
WelEdelen Heer H. O, NINCHRITZ in bet woonbuis van den 

»LYRA” Hoofdstraat te Kediri. 
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$ S, ae. & 25 @ Retourcommissie-affaire bij de Nirom. ,- 
pa 

Carel van der Bijl vraagt en ontvangt ontsiag. " 

  

      

  

   

RICHE THEATER 
Voortzetting van de schitterende Pa: amouat-film .Stolen Life" mel ELISABETH BERGNER. de grootste gevoels-actrice van Onzen tijd, bijgestaan door MICHAEL REDGRAVE. Ben film met een mooie verhaal, die ongetwijfeld een ieder in den smaak zal va!ler, Motto: Hij huwde met de eene zuster, maar vond de ander 's nachts in zijn kamer. Wie van de twee leefde een gestolen leven? Een film van vr cugde, van verdriet, van zonden en van geluk. Niemand misse deze prachtfilm ! — aterdagmiddag 4.30u. Ex Kr Voo 

Zondag 3 en Maandag 4 Dec. 
Paramount uitstekende filmschlager Thanks for the Memory" met SHIRLEY ROSS — BOB HOPE ea. bekende sterren. Ben buitengewoon aardiye film inct een goed verhaal en die U van begin tot eind boeit. Wij raden U aan deze film te komen zien ! 

    
Na twee, drie jaar kwamen de 

klachten. 
INHOUDING VAN SALARIS. 
Reeds enkele dagen was ons bzkend 

dat tegen den leider van het Nirom- 
orkest, den hrer 
bezwaren bij de 

Gebleken is dat de heer Van der 
Bijl tot enkele jaren geleden van le- , 
den van zija orkest gelden heeft ge- 
vraagd en aangenomen op een wijze 
die het voor de Niromdirectie onmo- 
geliik maakte, ebem te handhaven nu Care! van der Biji, deze zaak Pa het licht gekomen is. " 

directie naa PI ina gebracht waren, die, indien ab Wat zich tusschen de Niromdirectie, bevonden werden, zouden mocten lei- | Carel van der Bil en zijo orkestliedea den tot het ontslag van dezen orkest. | heeft afgespeeld, hehoort gedeeltelijk 
leider, aldus bet ,,Bat, Nieuwsblad”, tot het ioterne terrein der. Nirom. Ia Daar de zaak in orderzoek was, heb: verband ecbter met bet feit dat de 
ben wij den afloop daarvan afgewacht. | Omroepmwaatschappij io wezen cen open- bare instelling is, lijkt het ons noodig Vrijdagavond is de heer Van der | een volledige uiteenzetting van het Bijl in deze z2ak door de directie ge. | gebeurde te geven ook al omdat cen hoord, met dit resultaat dat bij va | behandeliog der affaire in haar juiste afloop der bespreking zija ontslag Pproporties slechts in het belang van heeft genomen, betwelk hem onmiddel- | alle betrokkenen kan zijo. lijk op dus danige voorwaarden werd la de wereld der cafe- en hotel- verlee.d dat gezegd kan word:n dat strijkjes is de oppermacht van den lei- ) de heer Van der Bijl na ommekomst | der geen onbekende figur van zijn reeds eenigen tijd op handen De leider-sls hoedanig zoowel de zijade Europeesch verlof dea dienst | Stehgeiger als ieder ander lid van het van de Nirom defivitief verlaat. orkest kan optredenj het hangt er maar Intusschen zal bij, zooals uit her | Van af, wie het meest commercieel is 
bovenstaande reeds volgr. in afwach. | dangelegd — ontvangt io den regel ling van ijin verirek niet meer in de | Yan de zaak) waarvoor MAL gEke Lyra ji een bepaa edrag per maand, - Niromstudio optreden. voor bij orkestmuziek levert. Wat bij 
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      MAXIM THEATER 
Hedenavond t/m Zondag 3 Dec. 

Warer Bros aeest cewek tin ss WINGS OF THE NAVY“ met GEORGE BRENT — OLIVIA DE HAVILLAND ea. sterren met medewerking van de Amerikaan- | sche Luchtvloot. Een aaneenschakeling van avontu:er, gevaren en spavaing doch tevens een propaganda voor een luchtvloot zooals en weinig op de wereld zija. Zelden is er een speelfilm op luchtvaartgebied verschenen, welke zulk aan goed beeld geeft van den werkelijken gang van zaken in de Vliegery als in 
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Spanneoder 

RICHE THEATER. 
Offreert voor Donderdag 30 Novem- 
ber t/m Zaterdag 2 December '39 
Paramouat grootste opzieobarende 
liefdesdrama is »STOLEN LIFE” 
Met Elisabeth Bergner, de grootste 
9evoels-actrice van onzen tijd, die thans 
een sensationeel dubbele rol vervult. 
Haar opmerkelijke veelzijdigeta lenten 

heeft zij reeds getoond, door de uit- 
beelding van verscheidene vrouwenty- 
pen in tooneelstukken en in films, 
Waarin zij zoovele malen opgetreden is! 

Elisabeth Bergoer heeft goudbruia 
haar en bruine oogen. Zij werd op 22 
Augustus in 1900 ia Weenen geboren 
en iseen beroemde Ster bij bet ,,Con- 
tinenta!” - tooneel. Zij heeft vele reizen 
gemaakt o.a, door de Oostenrijksche 
en Duitsche Provincies en wel met een 
tooneelgezelschap, dat Shakespeare- 
stukken opvoerde toen zij 16 jaar oud 
was enzij wordtnu geacht, de Grootste 
Shakespeare-Actrice, die ooit op bet 
vasteland heeft opgetreden, te zijn ! 

MAXIM THEATER. 
Offreert voor Vrijdag 1 Nov, t/m 

Zondag 3 December '39. 
Warner Bros opzieobarende en actueele 

»WINGS OF THE NHVY” 
(Luchtduivels Der Marine) 

Een imposaot filmwerk, dat io bet 
middelpunt van de hedendaagsche be- 
langstelling staat en waarin George 

film 

Zaterdagmiddag 4.30 u, 
Zondagmorgen 10 u. 

Maandag 4 en Dinsdag 5 Dec. Vervolg (Slotgedeelte) van Universal overweldigende Avonturenfilm 

»Wings of the Navy" wordt vertoond, 

EXTRA 
  

.Rimboe Jim” 
— Sensationeeler dan het le gedeelte. Mist dit 

| Brent-Olivia de Havilland John 
Payoe op eminente wijze de hoofdrol- 
len vertrolken. 

Zelden is er een spselfilm op luch'. 
Vvaartgebied verschenen, welke zulk een 
goed beeld geeft van den werkelijken 
gang van zaken in de vliegerij als In 
»Wings Of The Navy” wordt vertoond, 

Niet alleen is deze film leerzaam voor 
die meer dan gewone belangstelling 
voor de luchtvaart koesteren, doch 
tevens is het geheel een van begin tot 
cind boeiend schouwspel, zoowel voor 
den leek als voor den vakman. 

De prachtige organisatie van den 

en 

Awmerikaanschen Lucbtvaartdienst, de 
grondige opleiding der viiegers, de geest 
van kameraadschap en niet het minst 
de keur van o'iegend materieel, waar- 
over dit luchtwapen beschikt, komen 
io deze film uitmuntend tot hun recht. 

Men heefi met succes getracht, goed- 
koope sensaties, die sommige lucht- 
vaartfiimsin de oogen van den ingewij- 
de 200 belacbelijk maken en die mees- 
tal een regelrechte propaganda tegen 
de lucht-vaart zijo, te vermijden, 

Ben van de mosiste momenten is de 
start van 17 groote tweemotorige Cor- 
solidated vliegbooten, waarvan de Ame- 
rikaaosche Marine er een paar honderd 
bezit vooreen non-stop vlucht van San 
Diego naar Honolulu, een afstard van 
4100 kmj met volledige bemanning en 
mi iraire uitrusting. Zulke dienstvluchten   

VOORSTELLING 

Diet! 

  

io groepsverband werden geregeld door 
de Amerikaansche Marine witgevoerd. 
D: close-ups geven cen kijkje op de 
moderne uitrustirg van zulk een vlieg- 
boot waarin zelfs de slaapplaatsen voor 
de hemanning niet zijn vergeten. 

Politie nieuws. 

Ber'cht ontvangen, dat P, bediende 
van den heer Th. de W, won te Ma- 
djenang, zich van het jeven hecft be- 
roofd middels het doorsvijden van zija 
hals met een scheermees. Het lijk werd 
ter schouwing naar de C.B. Z. over- 
gedracht. 

Siauw Tjwie Tjien, wonende te Dja- 
gelanlor doet aangifte terzake verduis- 
tering van 2 balen papier ter waarde 
vao £22,— gepleegd Idoortjikarvoer- 
der vao tjikar merk T.a. No. 468.— 

Tegen Djontono, wonende te Pa- 
koenden werd proces-verbaalopgemaakt 
lichte mishasdeling van Katijew, wo- 
nende te Pake'an. 

B. Pihardjo, wonende te Boerengan 
doet aaogifie terzake verduistering van 
3 kaisster waarde van f 725 gepleegd 
door B. Sastroardjojo, wonende te Goe- 
rab. 

Berich: ontvanger, dat M., wonerde 
te Djamsaren tijden het bijpompen van 
zijn brandende spiritus-comfoor door 
zija onvoorzichtisheid, de brandende 
spiritus op zijn linkerhard hsden ge-   kregen en met lichte brandwonden naar 
de G. B. Z. weri gezonden voor geices- 
kundige behardelic :. 

Tijdslijk zal als dirigent Optreden 
de Ie violist de beer 1. F:doroff tot 
een nieuwe dirigent is benoend, 

Het is vcorts niet uitgesloten dat 
het Niromorkest per 1 December zal 
worden versterkt met den heer Gzorge 
Setet violist.   het onder zijn menschen verdeelt, in- 

teresseert de directie van het betrokken 
caf& of hotel nier, mits er goede muziek 
geleverd word en er voldoende varia- 
tie in het programma zit. 

Of de orkestleider wellicht het leeu- 
wendeel der ontvangsten voor zich be- 
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Levert versche volle melk. 

. Leverancier van de groote ziekenhuizen ta 
Kediri en Paree en de meeste Doctoren 

ter plaatse, 
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Prima kwalliteit, 

Beleefd aanbevelend 
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f 1,— per maand voor €€n boek 
f 1,75 per maand voor twee boeken tegelijk 
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voor 30 boeken 
gulden. 
De bibliotheek - catalogus verschijot binnen- 
ort. 

met dien verstande,        
toch niet meer dan &n    voor ST. NICOLAAS . 

Oyj, K O R T I N G (Voeor Speelgoea) 

Vanaf 28 Nov. tot en met 4 Dec. 1939, 

DJABA KOTTA 
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houdt zal de onder hem werkende 
"NX. musici verder koud laten, als zij maar 

“ Chtvangen waar zij volgens de over- 
cenkomst met den leider recht op heb- 
ben, Deze is practisch gesproken dus 

“ tevens directeur van het gezelschap. 
Hy ontslaat musici die hem niet beval. 
len en neemt andere aan. bj bepaalt 
de condities en zorgt voorts voor aan- 
“vulling van bet repertoire, 

Onder deze Omstandigheden werd in 
1934 het orkest-Carel van der Bijl door 
de Nirom aangenomen. als het beste 

" strijkje dat toen in Indis 'hanwezig ge- 
acht werd, . 

Wel was er deze uitzo- Sering dat 
de salarissen (door van der Bijl) con- 
tractueel waren vastgelegd en door de 
Nirom werden uitbetaald aan de men- 
schen zelf, doch Van der Biji bleef 
voor allerlei vigaven—o.a. de aankoop 
van muziek en het salaris van een 
bediende — bijdragen van de orkestle- 
den vordern. 

Deze situatie was er toen de heer 
Kusters ia 1935 de omroep'eidirg op 
zich nam. Hij vond den toestand niet 
juist ea met icgang van 1 Juli 1935 
werden ricuwe contrecten gesloten, 
waarin het netto salaris van de orkest 
leden werd neergelegd. De Nirom zou 
nu zelve de onkosten betalen, die tevo- 
ren uit de bijdragen aan Van der Bijl 
werden bestreder. Van der Bijl bleef 
intusschen de iostantie, die musici aan- 
ham en onts'oeg. 

Langzamerhand groeide het strijkje 
tot een flink orkest en 1 Januari 1938 
onderging de positie van den dirigent 
Opniew een verandering, doordat de 
Niromleiding het weoschelijk vond, de 
menschen verder zelve te engageeren. 

Zij meende dat de toestand van 
voor | Juni 1935 waarbij dus verre- 
keningen tusschen Van der Bijlen zija 
orkestlieden plaats vond, geheel was 
verdw even. 

Begia van deze maand ontving de 
directie (overal, waar sprake is van 
directie is bedoeld de vertegenwoordi- 
Ing der direcrie in Ind &) een per 1 

Pan mba 1939 gedngteekenden brief 
van @r. G. A. Lamsvelt te Batavia- 
Centrum, waarin deze er de aandacht 
Op vestigde dat er tegen Carel van der 
Bij! behalve @artisiieke ook nog andese 
bezwareo wareo aan te voeren, De 
heer Lamsvelt doelde hier op retour- 

" commissies. 
“ De Nigomleiding heeft bieraaar aan- 
stonds een onderzoek ingesteld, doch 
de orkestleden lieten niet veel los, Zi 
bleken het gebeurde te beschouwen 
als een zaak tusschen hen en Van der 
Bijl, waar de Niromleiding buiten 

stond, 1 
Van der Biji zelf verklaarde positief, 

dat na I Juli 1935 op bet gebied der 
mretourcommissie” of hoe men de bij- 
dragen der orkestelden ook noemen wil, 
niet meer was voorgevallen, 

Hiermede was hetonderzoek dus op 
ten dood spoor gekomen, in dien zin 
dat geen andere conclusie kon worden 
getrokkcr” dan dat de door mr, Lams 
velt aangeroerde kwestie verjaard was 
€n geen nieuwe gezichspuoten opende, 

Donderdagavond echter bleken ex. 
kele orkestleden bereid, iets meer te 
vertellen, 

Zi kwamen toen met de mededeeling 
dat Van der Byl in 1936 ea in 1937 
n0g van twee orkestleden bijdragen had 
gevorderd—van hua salaris ingebou- 
dea— z0nder dat deze op rechtmatige 
Wijze gemotiveerd konden worden, 

Ta totaal hebben sinds het optreden 
van het Niromorkest zicb, voor z00- 
ver nagegaan kgn worden. zes gevallen 
Van retourcommissie in een of anderen 
Vogm voorgedaan,ewelke gevallen zich 
dan over eeo kortere of langere pe- 
Tiode van magndelijksche betalingen 
uitstrekten. . 

De betrokkenen hebben alien ver- 
klaard, yeheel uit vrijeo wil yehandeld 
te hebben en niet op een of andere 
Wijze geprest te zijn. 
Intusscben stond de Niromleiding door 
dese nieuwe Gegevens voor cen moei- 
lijk dilemma, ook door de bijkomstig- 
heid dat reeds sedert geruimen tijd voor 
baar vaststond dat bet Niromorkest 
Was uitgegroeid tot een orkest dat een 
andere leiding behoefde dan Carel van 
der Bij', met alle appreciatie voor tao 
bekwaambeden, na een langdurige loop- 
baan als violist van ecen hotelstrijkje. 
kon geven. Dit was reeds maanden 
geleden met Van der Biji besproken 
ea er bestonden reeds plannen om 
naast v. d. B. ecp anderen dirigent te 
benoemen, 

Vond men ia het gebeurde—dat im- 
mers enkele jaren achter ons ligt—geen 
aanleidiag tot onmiddellijke maatrege- 
len, aan den andere kani stood toch 
vast dat xijn prestige tegenover zija 
ondergeschikten z00danig had geleden, 
dat hij niet meer als dirigent zou kun- 
neo optredeo. 

Toen dit Vrijdagavond ia de bespre- 
king tusschen de Niromleidjng en Ca- 
rel van der Bijlnaar voren kwam. nam 
de lantste zijo ontslag, 

rest weet men, 
Er zija over deze affaire talrijke ge- 

ruchten ia omloop die niet op goede 
gronden berusten. Zoo heeft bijv. de 
gewezen Niroryviolist Jaarsma van den 
rechter niet teruggekregen wat van 
der Biji hem onrechtmatig zou hebben 
afgehouden, doch eenvoudig een ver- 
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goeding wegens onrechtmatig ontslag 
Op staanden voet. 

Dit was nog voor de reorganisatie 
van 1 Juli 1935. 

De Nirom heeft toen de helft be- 
taald. terwijl de rest door de leden 
van het orkest bijeengebracht is, On- 
der de huidige verhoudingen zouden 
pe conseguenties van cen onrechtma- 
tig ontslag uiteraard geheel voor re- 
kening van de Nirom komen. 

SI. MICOLANS 
Uitgebreide collectie van: 
St. Nicolaas en 

Kerst artikelen, 
zooals : 

Chooolade letters. 

Chooolade in 

tuxe dozen. 
Chocolade poppen. 

Chocolade kransen, 
Chocolade sigaren 

en sigaretten. 

Marspein. fondant 

borstplaat, 
Kerstboomen, kerstkaarsen, 

kerst-artikelen, enz. enz. 

Prima kwa!iteit, Billijke prijzen. 
Beleefd aanbevelend, 
TOKO 

»SO EN" 
Aloon - Aloonstraat Teif. 63 

KEDIRI, 

    

PETROMAX COMFOREN, 
WI 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. 
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TENG HONG TJIANG 
VENDUHOUDER COMMISSIONNAIR 

MEUBELMAKER 

TRANSPORT — ONDERNEMING 
KEDIRI — Klentengsiraat 64 — Telat, No, 107 

  

MOOIE HUIS. VENDUTIE 
Maandag, 4 Dec. '39, v.m. 9 uur 

ten huize van den WelEdelen Heer 
W. F. SNACKEY. 

Ambtenaar v/d Bevolkingsrubba:- 
Restrictismetingen 

NGADISIMO- KEDIRI. 
van een zeer goed onderhouden in- 
boedel, 
Kijkavond, Zondag, 3 December '39, 
van 5 tot 7 uur ».m.     

  

EL Cool 
Nieuw Fabrikaat! 

go 1 
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beamen: 

slag methode. 

Iedereen 

Y— roept 
over 

“SEL COMERCIO 

     
   

  

El Comercio is niet alleen 
NIEUW: nieuw in kwaliteit, 
infabricageeninverpakking, 
maar ook ENORMI ledera 
rooker die kennis maakte 
met El Comercio zal 

zachter, 
tischer sigaar zag men nooit 
@n nimmer te voreni Zuiver 
handwerk volgens handin. 

dit 
aroma. 

Overtuigt UI Vraagt 

  

ERCIO 

»van 5 tot 10 ceut“, 
»Ngenten: N. V. Handel My. Giintzel & Sehumacher” 
Gw . i  .00....... 

I NEEMT NU BEN ABONNEMENT OP 

     
MOD£ 
REVUE 

MET EEN DUBBEL AANTAL 

  

RADERPATRONEN 

PRIJS PER JAAR F 7.25 
» PER'V,JAAR F 3.75 
” PER KWARTAALF 2— 
  

f 
  

  

1 2.75. 
in 5 kle endruk 
op Stevig ivoorcarton 
met Cariorren cmslag «» linen rug, 

op Schaal 1: 500.000 

N. V. Kedirische Snelpers Drukkerii. 

in totaal 9 aansluitende kaarten compleet Lijpewerkt, en 
waarin opgenomen: 

alle berijdbare wegen 
Kilometerafstanden van pizats tot pisais 
Hoofd-Afstandstabel «ocr grootere afstanden 
Bergen en plaatsen met hoogte-cijters 
Spoorwegen, Vliegvelden, Ondernemings - fabrieken 
Pasanggrahans en veie aanwijzingen voor toerisme. 
Verkrijgbaar bij de Ked, Snelpers. 
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Vichy 

Source de Beaute 

    

  

preparaten voor 

Wetenschappelijk samengestelde 
verzorging en 

verfraaiing der huid. 

    

RESIDENTIE APOTHEEK - KEDIRI 
Telefoon No. 52 

PROTESTANTSHE KERK 
Hollandsche Kerkdiensten. 

3 Dec, '39 Djombang 9 uue v. m. 
Kediri 7 uur ». m. 

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

T. Agoeng 5 yur ». mn. 
17 Dec, '39 Ngandjoek 9 uur v. m, 

Paree 6 uur n. m. 
25 Dec. Iste Kerstdag 

Kediri 9 uur vm. 
B.itar 6 uur n.m. 

31 Dec. Oud Jaar Biitae 6 uur D.m 
Ds, van Akkeren 

Kediri 8 uur po. m. 

KERSTFEESTEN., 
Kediri — Vrijdag 22 Dec. 6 uur n.m. 

klsintjes toten met 3 de 
klas lagere school in den 
Prot. Kerk. 

Zaterdag 23 Dec. 6 uur D.m. 
g9rootere kinderen in den 
Prot, Kerk. 

Bitar — Vrijdag 22 Dec. 6 uur n. w. 
Kleintjes tot en met 3 de 
klas lagere school. 

Zaterdag 23 Dec. 6,30 n.m. 
grootere kinderen 

Paree Woensdag 20 Dec. 630 D.m. Djombarg Vrijdag 22 Dec. 6uur ».m. 
T. Agoeng Donderdag 21 Dec. 6u om, 

ee mmmmmuuumumyawenang 
Maleische Kerkdienst, 

H. B. Matulessy, 
29 Nov, '39 Kediri 6.30 u, n.m, 

voor Zending, 
3 Dec, '39 Blitar 7.30 u. v.m. 

Wiingi 10.30 u. —.m. 10 Dec, '39 Ngandjoek 9 u vm 
Kertosono 4 Uu. om. I7 Dec. 39 Trenggalek 9 yu. vm, '39 T. Ayoeng 4 U. n.m. 

24 Dec. '36 Kediri 7 Uu om. 
Voorbereiden & Kerstboom 

25 Dec. '39 Kediri 10.30 u. v.m. 
Kerstfeest 

26 Dec '39 Madioen 9 u. v.m. pe Kersifeest 
awi 31 Dee. 39 Madioen 5 Tm. 

Oudjaar's avonds 
1 Jan, "40 Kediri XL u vm. 

Nieuwejaar 

J.W. Rumbajan 24 Dec. 7.30 v.m. Djombang, 
——---—-——mmm—uumun 

OOST - JAVAANSCHE KERK 
lederen Zondag 

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

Ngandjoek, Paree, 
——— 

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK Tn CL )$|L—.... lederen Zondag. 

te Mod Ie H. Mis 0 uur v.m 
2e H. Mis 7.30 uur v.m | 

TP Lof 5.30 uur am. EEN PRACTISCH, HANDIG EN KOSTBAAR 8 slllar 6 uur v. m. Stile H. Mis WERK VOOR EEN LUTTEL BEDRAG ! 130 uu v. m.  Hoogmis 5,30 uur n. m. Lof DE AUTOWEGEN -ATLAS Oaderricht Kath. Javanen 6 uur n.m. 
van JAVA MADOERA en BALI aa 15—. 

BBZOEKT U 
“HEDEN 

»Toko MADIOEN” 
"Nleuw-Tokogebouw' 
Aloon-aloonstraat No. 17 

Teletoon No. 62. 

ONDER COULANTE BEDIENING 
Reeds ontvangen : 

»SINT-NICOLAAS CADEAV" 
Choc. letters. 

Choc. luxe doozen. 
Choc. tiguren. 

Marsepain. 

Borstpiaat. 

Taai-Taai. 
Beleefd aanbevelend 

      

TOKO 

»MADIOEN” 
KEDIRI, Teif. No. 62.   

  

  

 



  

Buitenlandsch overzicht 

- 

  

Overgenomen uit de Ind. Courant. 

MOSKOU LAAT DE TANDEN ZIEN. 
——— 

De diplomatieke en economische betrekkingen met Finland verbro- 
ken,- Het leger gelast, zich gereed te houden.- Er zou een ultima- 

tum gezonden zijn.- Amerikaansch aanbod tot bemiddeling. 

Pa —————— 

We verlangen geen wraakgierigen vrede, aldus Chamberlain, 

Rusland verbreekt de diploma- 
tieke betrekkingen. 

Moskou, 29 Nov. (Aneta Havas). 
Molotoff verklaarde tijdens een rede 
voor Radio-Moskou: ,,Dz Russische 
regeering besloot onmiddellijk de di- 
plomatieke en economische vertegen- 
Woordigers uit Finland terug te trek- 
ken. Zij gelastte de Russische troepen, 
zich voor alle gebeurlijkheden gereed 
te houden. 

Molotoff zeide nog in zija rede, 
waarin bij de verbreking van de di- 
plomatieke betrekkingen met Finland 
aankondigde : 

»De politiek van de Finsche regee- 
ring, die Rusland vijandig gezind is, 
verplicht ops onmiddellijk maatregelen 
te nemen, ter bescherming van de 
grenzen van Leningrad. 

De maanden geleden geopende on- 
derhandelingen zija mislukt. 

Erostige provocaties hadden bij de 
greos plaats door Finland, dat her- 
haaldelijk het non-agressiepact schond, 
z0odat wij dit opzegden en bevel 
hebben gegeven aan het leger en de 
vloot, om op alle overrompelingen 
voorbereid te zijn en eventueele nieu- 
we Fiosche amavallen in de kiem te 
smoren. 

De beweringen van de buitenland- 
sche pers, dat wij voornemens zijn 
Finlaod aan te vallen en bij de Sov- 
jet-Unie in te lijveo, is infame laster. 

De Russische regeering heeft nooit 
zulke verlangens gekoesterd, en is in- 
tegendeel steeds bereid geweest Fin- 
land bij territoriale vraagstukken tege- 
moet te komen, z0odat het Karelische 
volk met het verwante Finscbe volk 
in eeo onafhankelijken staat zoo kun 
nen worden vereenigd. 
Wi beschouwen Fioland als een 

onafhankelijke en souvereine staat en 
zijo bereid het Fiosche volk te helpen 
en de Fioscbe vrijheid te waarborgen. 
Het eenige streven van onze regeering 

is: de verzekering van Rusland's en 
Leningrad's veiligheid. 

De volkeren van de Sovjet Unie 
en het Finsche volk moeten de hang- 
ende problemen gezamenlijk oplossen, 
daar slechts een absolute veiligheid 
van Leningrad de basis zal zijn voor 
een duurzame vriendschap tusschen 
Finland en Sovjet-Rusland, 

Moskou, 29 Nov. (An: Uo. press)" 

Potemkin ontving den Finschen gezant» 

wien hij een nota overhandigde, waar- 

in de redenen tot afbreking van de 

diplomatieke betrekkingen werden uit- 
cengezet. 

Russisch ultimatum ? 

Kopenhagep, 29 Nov. (Aneta Ha- 

vas). De correspondenten te Helsinki 

van de ,,Berlingske Tidende” en van 

de ,,Politiken” meldeo, dat Sovjet-Rus- 

land heden eeo ultimatum aan Finland 
zal stellen, waarin bet terugtrekken der 

Fiosche troepen tot op 25 km. van de 

landepgte van Kareli& word gesischt, 
en wel binnen 18 uur. 

De correspondent van de ,, National 
Tidende”, te Helsinki verneemt uit ge- 
zaghebbende bron, dat Finland aan 
Rusland een nieuw bewijs van good- 
will zal geven. 

Het vuur wordt aangestookt. 

Moskou, 29 November (Havas). De 

Sovjet-Russische radio - campagne te- 

gen Finland bereikte hedenochtend 

haar boogte punt, toen de Finsche 

regeering in de eerste uitzending van 

Radio-Moskou beschreven werd als 
»een stel dolle honden”. 

De omroeper verklaarde: ,,De ma- 

trozen van de roode viootia de Oost- 

zee en de Sovjet-vliegers wachten vol-   

ongeduld op het bevelom de F.nsche 

krankzionigeo een laatste les te geven. 

Het Sovjet-Russische volk keurt een- 

stemmig bet besluit van zijo regeering 

om het Sovjet-Russisch-Finsche non- 

agressie-pact op te zeggen goed". 

Voorts maakte de Sovjet-Russische 

rtadio-omroep melding van een motie, 

welke ward aangenomen tijdens ver- 

gaderingen van arbeiders, luidende : 

n»Het bloed der Sovjet-soldaten, dat de 

Fiosche bandieten hebben doen vlocien, 
zal worden terugbetaald”, 

Aan Finsche zijde niets bekend 
van grens-incidenten. 

Helsinki, 29 Nov. (Aneta-Reuter). 
Bij informatie door de autoriteiten 

is gebleken, dat de grenswacht te Sal- 
mie tea noorden van het Ladogameer 
niets afweet van de door de Russen 

gemelde grensschendingen. 

Helsinki, 29 Nov, (Aneta-Reuter). 
Aan de Fiosche patrouilles werd ge- 

last, zich op bepaalden afstand van de 

grens terug te trekkea. 

Finsch antwoord aan Moskou. 

Helsinki, 29 Nov. (Aneta-Havas). 

Het Finsche antwoord op de Russi- 
sche nota, waario het nonagressiever- 

drag door Rusland werd opgezegd, is 

hedenochtend naar Moskou verzonden. 
Inmiddels werden tot dusver geen 

bizondere maatregelen in Finland geno- 

men na de voorbereidingen, die reeds 

zes weken geleden werden getroffen. 
Hoewel intrekking van alle militaire 

verloven wordt overwogen, heeft dit 
nog niet plaatsgehad. 

Het Russische antwoord 
aan Finland. 

Moskou, 28 Nov. (Reuter). 

Ia het Russische antwoord op de 
jongste Finsche noto, ia welk aotwoord 
het Finsch-Russische nonagressie-pact 
wordt opgezegd, wordt verklaard, dat 
de Finsche regeering bet pact practisch 
heeft geschonden. Door de Fiosche 
agressie-daad te weerspreken heeft de 
regeering blijkbaar de openbare mee- 
ning willen misleiden. 

De weigering van Finland om zijo 

troepen van de grens terug te trek- 

ken toont aan, dat de Finschen regee- 

ting verlangend is Leningrad onder 

recbtstreeksche bereiging van zija leger 

te houdeo. De Finsche regeering heeft 
een vijaodige daad tegenover de Sovjat- 

Unie gepleegd door de meerderheid van 

baar troepen te concenteeren in de 

nabijheid van Levingrad. De tegen- 

Woordigheid der Fiosche troepen aldaar 

vormt een rechtstreeksche bedreiging 

van deze stad. De Sovjet - troepen 

daarentegen vormen geen bedreiging 

voor Fialand. Het z0u absurd zijn, de 

Russische troepea 20 km. van de grens 

terug te trekkeo, daar zij dan voorbij 
de voorsteden van Lenningrad terug- 

getrokken zouden moeten worden. 

Bemiddelingsaanbod van Amerika 
Washington, 29 Nov, (Aneta Un Pr.). 

Cordell Hull maakte bekend, dat de 

Vereenigde Staten van Amerika bereid 

ziju goede diesten aan te bieden voor 
het regelen van het Russisch-Finsche 
geschil. 

Engelands houding. 

Milaap, 29 Nov. (Aneta Tr. 

oc.). Ia verband met de toenemende 
spanving tusschen Sovjet Rusland 
en Fioland publiceert de »Gazeta 
del Popolo” heden een bericbt 

van de Londenschen correspondent, 

dat Lord Halifax den Russischen am- 

bassadeur Maisky heeft medegedeeld, 

dat de Britsche regeeriag niet geneigd 
is de Fiosche zaak te ombelzen, en dat   

  

zij niet voornemeos is de handelsbe- 
sprekingen met Sovjet Rusland af te 
breken teneinde pressie op Moskou 
vit te oefeoen met betrekking tot de 
Finsche kwestie. 

Geen Britsche kruiser 
getorpedeerd. 

Londen, 29 Nov. (Aneta- 
Reuter) De Admiraliteit 
verklaart, dat de Duitsche bewe- 

ring. als zou een kruiser van de 

»Londoo” - klasse zijn getorpe- 

deerd, volkomen onwaar is. 

De biokkade van den Duitschen 
uitvoer. 

2 
Londerj” "28 November (Ha- 

vas). la welingelichte kringen 
woidt gewezen op de beteekenis 

van de maatregelen tegen den 
Duitschen uitvoer, waartoe door 

de geallieerden bes'oten werd. De 

totale waarde van den Duitschen 
uitvoer bedroeg verleden jaar 

2.200.000.000 mark aan buiten- 

landsche deviezen, welke buiten- 

landsche deviezen Duitschland 
noodig heeft voor zijn aankoopen 

in bet buitenlaod en voor bet voe- 

ren van propaganda in neutrale 
landen. 

Duitsche tegenmaatregelen, 
Berlijo, 29 Nov. (Aneta Reuter). 

De Duitsche regeering maakte bekend, 
dat zij zich het recht voorbehoudt, 
tegenmaatregelen te nemen tegen het 

Britsche Kovinklijke Besluit inzake de 

aaohouding van Duitsche exporteo. 

De Britsche maatregel wordt be- 

schreven als ,,een nieuwe schending 

van bet internatiooale recht, weike de 

neutralen evenzeer als het Duitsche 
Rijk treft”, 

In de bekendmaking wordt geen 
zinspeling gemaakt op het besluit van 

Fraokrijk van dezelfde strekking. 

Noorwegen behoudt zich recht 

tot schadevergoeding voor. 

Oslo, 29 Nov. (Aneta Reuter). De 

Noorsche regeering drong er bij de 

regeeringen van Engeland en Prankrijk 

Op aan, het besluit tot aanhouding 

van Duitsche exporten opsieuw in 

beschouwing te nemen in bet licht van 
het internationale recht. 

Zij behoudt zich het recht voor 

Compensatie te eischen voor eenige 

schade, aangebracht aan de Noorsche 

scheepvaart, als gevolg van de maat- 

regelen van de geailieerden, 

Verkenningen in de Vogezen. 

Parijs, 29 Nov. (Aneta Reuter). 

Op twee verschillende punten in bet 

centrum van het beboschte gebied der 

Vogezen voerden de Franscbe troepen 
ges'aagde verkenningen uit. Zij droa- 

gea een mijl diep bet Duitsche gebied 

binnen en brachten waardevolle in. 
lichtingen aan. 

Groot- Brittanne. 

Verkenningsvlucht naar 
Borkum. 

Londen 29 Nov. (Aneta-Rtr). Uit ge- 

zaghebbende broo wordt gemeld, dat 

de R. A. F.-vliegtuigen, die aao krach- 

tigen aanval deden op de Duitsche vlieg- 

booten, welke mijven aan de Britsche 

kust bebben gelegd en zich te Borkum 
bevindeo, de vijandelijke defensie vol- 
komen hebben verrast. 

Zij bereikten hun objectief 29 mi- 
buten voor de duisternis: de leidende 

sectie viel onmiddellijk drie vliegboo- 

ten aan die op eenscheepshelling wer- 
den waargenomen, 

Machinegeweren, op de daken der 

loodsen opgesteld, suelvuurgeschut en 
Duitsche schepen openden het vuur, 

doch de R.A.F.-toestellen richtten de 
meschinegeweren op de vliegbooten en 

het vijandelijke afweergeschut. 

Na voltooiing van den aanval vlogen 
de R.A F.-vliegtuigen terug: men 
kwam geen vijandelijke vliegtuigen te- 
gen. 

Londen, 29 Nov, (Aneta). Het Mi- 
nisterie van Luchtvaart meldt, dat alle 
vliegtuigen van de Eogelsche Lucht- 

macbt, die 27 dezer hebben deelgeno- 
men aan de verkeoniogsvlucht boven 
Noord- West-Duitscbland, behouden zijn 

teruggekeerd.   

Hieraan werd toegevoed, dat geen 
waarheid ligt in de Duitsche verklaring, 
dat de Engelsche vitegtuigen bierbij bo- 
ven Nederlandsch gebied hebben ge- 
vlogen. 

Onderhoud van Halifax 
en Maisky. 

Londen 28 Nov. (Havas). Heden 
werd vernomen dat onlangs een be- 
spreking plaatsvsnd tusschen Lord Ha- 
lifax ea den Sovjet-Russi-schen ambas- 
sadeur te Londeo, Maisky, betreffende 
zoowel Engelandals Sovjet-Rusland in- 
teresseerende problemen. Het onder- 
houd vond plaats op initiatief van mi- 
nister Halifax eo gemeend wordt dat 
hij den Sovjet-Russischen ambassadeur 
Oom ecenige opheldering omtrent de Rus- 
sische buitenlandsche politiek verzocht. 

Men voegt in welingelichte kringen 
bier nog aan toe, dat het onwaarschija- 

lijk dat ambassadeur Maisky in staat 

was veel licht te werpen op de hou- 
ding der Russische regeering wat be- 
treft de vovrbereidende handelspreki- 
ngen, die een maand geleden over 

Britsch-Sovjet-Russische handelsvraag- 

s:ukken werden gevoerd, 

Duitsch viegtuig neergeschoten. 

Londep, 29 Nov. (Aneta Reuter). 

Het ministerie van Luchtvaart maakt 

bekend, dat een Duisch Heinkel-vlieg- 

tuig, dat hedenochtend de Noord-Oost- 

kust naderde. werd aangevallen door 

een R.A.F,-fighter. 

Het Duitsche vliegtuig dook verti- 

caal door de wolken in de richting van 
de zee. 

Nader wordt gemeld, dat het Hein- 

kel bomviizgtuig werd neergeschoten, 

na een hevigen slag met het R. A. F.. 
toestel te hebben geleverd, 

Ran'soeneering van borer en spek. 

Londen, 28 Nov. (Reuter) Offlcieel 
werd bekend gemaakt dat het rantsoe 

neerings-schema voor boter en spek op 

den 8:to Jaouari a. s. van kracht zal 
Worder, Begonnen zal worden met het 

wakelijks beschikbaar steilen van 4 ons 

(van 1/16 Engelsch poad) per persoou 
van elk der beide artikelen, Den con- 
sumenten werd verzobt hun namen bij 

huo kruideniers voor den aavkoop van 

suiker te laten ioschrijven en hun aao- 

koopen tot &€n Engelsch pond per 

week te beperken. 

Versterkingen aan de 

Russische grens. 

Londen, 28, Nov. (Havas). 

Uit zeer betrouwbore bron word 

vernomer, dat Duitschland bezig is met 

het aanleygen van versterkingen aan 

ziju greos met Rusland. Deze verster- 

kiogen bestaan niet alleen uit loopgra- 

ven, doch ook uit betonnen bouwwer- 
ken. 

Uit een aodere, eveneens betrouw- 

bare, bron wordt vernomer, dat Sovjet- 

Ruslard hetzelfde doet aan de Sovjet- 
zijde der gr?vs, 

Het verlies aan duikbooten ' 

Parijs, 29, Nov. (Aneta Havas,). 

De Ministe van Marine, Campiochi, 

verklaarde bedenavond aan de pers: 
»Sedert het begin van den oorlog ver- 

Schrijfmachinelinten in alle breedten, 
Schrijf-, vulpen- en stempelinkten. 

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

beneden Soerabaiaprijzen, 
te leveren. . 
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Door eigen import zijn wij in staat de beroemde 

CARIBONUM  producten, z. a. 
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Carbonpapier in diverse soorten, 

loor de vijand.ca 30 Ubooten, hetgeen 
meer dan de belft is yan de U-boot- 
vloot”, Ng 

  

Welkom in Indi&! 
A propos, u wilt vooruitkomen en 

slagen. Daarvoor bent u hierheen 
gekomen, en u weet natuurlijk al 
eenigszins, dat het klimaat in Indie 
gehcel andere eischen stelt.als dat 
in het moederland. En nu geef ik 
u een goeden raad: Wees matig in 

alle opzichten, in eten en drinken, 
in genoegens enz.: vermijdt geprik- 
keldheid en zenuwachtigheid : ver- 
z0rg uw uiterliik voorkomen en ver- 
zorg uw lichaam. En dit laatste be- 
teekent: .verzorg uw huid" 
Want de huid is in Indig onderhevig 
aan tal van aandoeningen. Nood- 
zakelijk is het om de minste be- 
schadiging of verwonding der huid 
onmiddellijk te genezen, want de 
kans op besmetting is hier veel 
grooter. Purol heeft tot genezing van 
snij-, brand-, val- of klemwonden 
zijn afdoende werking bewezen en u 
doet derhalve goed steeds een 
doosje in huis te houden. 
Huidontstekingen, uitslag, roode 
hond, eczeem enz. reinige en heele 
men door het geregeld gebruik van 
Purolzeep, de heerlijk verzachtende 
en desinfecteerende medicinale zeep. 
En een noodzakelijke vereischte is 
het om dagelijks na het mandiim 
uw huid vooral in de huidplooien 
te bepoederen met het verrukkelijk 
opdrogende en verfrisschende Purol- 
poeder, dat overraatig trarbpiteeren, 
stukgaan der huid, doorloopen der 
Voeten enz. tegengaat. 
Dere drie praeparaten bevatten alle 
medicinale bestanddeelen, welkeode 
huid ond, veerkrachtig en gaaf 
houden. Wilt gij u dus steeds wel- 
verzorgd, opgewekt en paraat voor 
uw taak voelen, maak dan geregeld 
sebruik van de cnovertrolfen Purol- 
middelen. “ 

    

    

    

    

  
Pureliep - - - 1090 per canon 
#uretparter0.502011.501 
Purel. (0400110. 

Kinderyreedha 
H 

Toilelpoeder 
ads 

Toelpocder 

    
           

   

  

  

OYLMPIA 
Schrijimachines blijven toch al- 

tijid aan de spits. Deze wereld- 
beroemde Duitsche.machines kunt 
U tegen, bijzondete afbetalings- 
conditie te Kediri, ALLEEN 
krijgen bij de . 
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