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DRUK- EN UITGAVE 

KEDIRI - SNELPERS 

Algemeene Leider up. Vv. WAARDENBURG 
  

REDACTIE- 

  

ADVERTENT!E- EN NIEUWSBLAD | ADV 

EN ADMINISTRATIE 
TELEFOON No. 83. 

ABONNEMENT 1 1.50 PER KWARTAAL, 
BIJ VOORUITBETALING. 

No. 354 

  

VOOR DE RESIDENTIE Seoiri. 

1 masi pi. ! 0.25 per regel. 
VERSCHUNT 

DINSDAG EN vBiJvAa 

AGENTEN IN OLLAND Abonnements 
PUBLICITEITSKANTBOR GLOBE" 

4 masi piaatsen 1 0.15 per res 
2.9. kleine aankondigingen | 

DINSDAG 5 DECEMBER 1939 

ISCHK COURANT 
ADVERTENTIE TARIEF TARIEF 

GEWONE ADVERTENTIE : 
2 maal pi. | 0.20 per rege 

advertentie 

LOSSE ADVERTENTIEN BIJ VOORUITBETALING. 

22e Jaargang 
  

  

STADSNIEUWS 

  

TUBERCULOSE - BESTRIJDING. 
GS. C.v.T) 

Bij verdeoking op tuberculose is spu- 

tum-onderzoek en Rodatgen-onderzoek 

absoluut noodzakelijk. 

Reg. Raadsvergadering. 
Op 9 December, te 9 ure v.m. zal 

de Reg. Raad alhier in de vergader- 

zaal van hetReg,kaotoor haar 4de : 
raadsvergadering houden, 

AGENDA: 

VodFatel tot vaststelling van de Be- 
grooting van het Bedrijfsfonds over 
het dienstjaar 1940 der Iri. G:meente 

Credietinsteilingen voor het Regentschap 
KEDIRI. 8 

Voorstel tot het voteeren van een 
ibedrag ad £ 951,77 den post vi 

avoorzlere dnegan Pa begreo- 
ting 1939 t.b.v. het te min betaalde 

bijdrage in de kosten van pensioenen, 

verloveo en wachtgelden, 

Voorstel tod wijziging eo aanvulling 

van de mBezoldigingsverordening Re- 

gentschap Kediri 1938” van 10 No- 

vember 1938. 

Voorstel tot wijziging van de ,,Do- 

meinverordening Regentscbap Kediri” 
van 24 Juni 1933. 

Voorstel tot wijziging van de ,,Pa- 
sarverordening Regentschap Kediri” 
van 27 November 1934. 

Voorstel tot hernieuwde vaststelling 
eener Verordening tot heffing 

vordering ceneg belasting op den ver- 
koop van vuurwerk in bet Regentschap 
Kediri, 

Voorstel tot goedkeuring. van het 

Besluit van bet Gollege ” van Gecom- 
mitteerden van 23 Augustus 1939 No. 

133/C inzake instelling van rechtsvor- 

deringen terzake van huurscbuld tegen 

PEK HONG HIN en SOEMARDI, 
beiden wonende te PAREE.— 

Voorstel tot aanvulling van het dic- 
tum yan het Raadsbesluit van 29 April 
1935 No. 19/R. inzake het verleenen 
van werkvoorschotten aan de daarvoor 
io aanmerking komende in dienst van 
bet Regetschap zijode dan wel ter 
beschikking van het Regentschap ge- 
stelde ambtenaren voor het doen van 
kleine uitgaven.— 2 

Voorstel tot “goedkeuring van het 
Besluit van het College van Gecom- 
mitteerden van 24 November 1939 No. 
192/C. iozake het overscbrijden van de 
bij of krachtens de artikelen 84 en 96 

Regentschapsordonnartie bepaalde be- 

voegdheden, — 

Voorstel tot intrekking van de 
Raadsbes'uiten Regentschaps van 30 
Juoi 1939 No's 12/R., 13/R., 14/R 
en 15/R., inzake de vaststelling van de 
Be, 9e, 10e, en Ile Begrootingewijzi- 
ging 1938. . 

Voorstel tot het doen wan de 2de 
Af- ea Oversebrijving der Begrooting 
voor dienstjaar 1930, — 

on in- 

e cenigingen voor Locale Belangen is op- 

  

Voorstel tot het doen van de 3de, 
4de en 5de wijziging der Begrooting 
voor bet dienstjaar 1939, — 

RONDVRAAG. 
(Eventucele suggesties op de Begroo- 
ting dienstjaar 1940).— 

Gemeenteraadsvergadering. 
Da Gem. Raadsvergadering op j. I: 

Woensdagavord 29/11 '39 werd om 
10 voor 7 door den fd. Burgemeester, 
den heer Scheltema geopend. 

Aaowezig waren de beeren Jabdi, 
Joesozf Modjo, Moentoro Atmosento- 
no. Djse Ting Han, Hardasoewarto, 
B.J.A. Stock, F. A. de Kanter, W.C.H, 
Werdaiuller ea Ir, W. L. Begemann, 
terwiji de secr. de h:er Klerks en het 
boofd van den Techn. Dienst teger- 
Woordig waren. 

De notuleo van de Raa Isvergadering 
op 27 Juai '39 werdeu zonder meer 
gearresteerd, 

Punt 2. hebben we 
vorig nummer gemeld, 

D2 voorzitter stelde den Raad voor 
de ex-leden de heeren Mr. Kroon en 
E. W. Ciason een schriftelijke dankbe- 
tuiging aao te bieden, voor hua diza- 
steo, de Raad bewezen, 

Bij punt 3 werd voor het onderzoek 
van de geloofsbrieven der nieuw ver- 
kozen verklaarde leden de heeren: J. 
M. Hidering (LE.V.) Th. M, -de Witt 
(LK.P) M. Soeoarto (Parindraf SD. 
J. Zaal (ILE.V.) cen commissie g» vormd 
bestaande uit de heeren: de Kanter, 
Moeontoro en Djie Ting Hian, welke 
geloofsbrieven in orde werden bevor.- 
den 

Puot 4. Door bet Bestuur den Ver- 

reeds in ons 

Dieuw het verzoek gedaan omals lid 
van b.g. Vereeniging toe te treden. 
Het lidmaatschap zal volgens de daar- 
ia vastgestelde contribuitieregeling voor 
de Stadsgem, Kediri f 100 'sjsar be- 
drageo, terwijl tot dusver siechts een 
subsidie ten bedrage van f 50 werd 
verleend. 

Ia de Raadsvergadering van 20 Dec. 
37 is door de Raad besloten in ver- 
band met de financieele aspecten van 
de Gemeente voorshands geen gevolg 
te geven aan de uitroodiging van ge- 
noemde vereeniging. De Raad kan dan 
ook vooralsnog geen aaaleiding vin- 
den het ingenomen standpunt te her- 
zieo. : 

Puot 5. 

Het Bestuur van de Prov. Organi- 
satie OJ. van de S.C, V. T, heeft het 
verzoek ingediend “om in aanmerking 
te komen voor een subsidie ten laste 
van de begrooting van den Raad ten 
behoeve van de door de Stichting 
geexploiteerd wordende sanatoria Ba- 
toe en Songgoriti. 
Aangezien aan de plaatselijke afdee- 

ling var de S.C.V.T, ten behoeve van 
bet consultatiebureau albier dit jaar 
reeds een subsididie van f 500—, is 
toegekend en het voornemen bestaat, 
om in de begrooting van 1940 hiervoor 
cen zelfde bedrag op te brengen, heeft 
de Raad besloten, het b.g. verzoek af- 
wijzend te beschikken. 

Puot 6 werd een hamerpuot, 200 
ook punt 7. en punt 8. 

lo verband met de in werking tre- 
ding van de Industriebaanordonnantie 

moeten met ingang van | Jao. 1940 
de heffingen voor het gebruik t. b. v,   iadustriebaan van gronden en wegen 

in beheer bij de Stadsgemkente Kediri 
plaats hebben overeenomstig het be- 
paalde in art. 4 leden len 2 van ge- 
noemde ordonnantie, jo. art. 21 van 
Stbl, '39 no. 39 en sub ten tweede van 
bet besluit van den Govverneur van 
O. J. van 6 Sept. '39 no. 14/46/C. 

Hierin is bepaald, dat de maxima 
van de maandelijksche vergoedirg 0 
voor het gebruik van gronden ea we- 
gen bedoeld in art. 4leden1 en 2 der 
Industriebaanordonpantie bedragen: 

voor het gebruik van gronden en 
wegen f 0,25 per strekkende h.m. en 
voor kruisingen met wegen f 1,— of 
f 050 pzr kruising, al naar gelarg der 
klassen dezer wegen. 

De Raad heeft besloten, om de tariz- 
ven voor bet gebruik van gronden en 
wegen in beheer bij de Gemeente Ke- 
diri vast te stellen op de toegeatane 
mzxima, 

Dz volgende punten 9, 
werden weer hamerpuntzn. 

Vau de rondvraag werd geen ge- 
bruik gemaakt en sloot de voorzitter 
de vergadering om 7.30. 

10 en 11 

Tweejarig bestaan K.E, C. 
Zooals reeds eerder vermeld bield 

The Kediri English Cub op Woeos- 
dagavond j.l. in het B. P.K. gebouw 
cen feestje, ter herdenking aan haar 
tweejarig bestaan. Ofschoon de K.E.C, 
ruim 30 leden telt, waren er slechts 13 
dames en heeren aanwezig, 

Het jaarverslag werd door den Secre- 
taris, den heer Simson voorgelezen, 
Waaroa het financitel verslag door den 
penningmeester volgde, 

Daar ,,Tbe Student in de laatste 
4 maanden niet meer is uitgekomen, 
werden eenige voorstellen geopperd, 
om het blad weer te doen verschijoen. 

Het oude bestuur bestaande uit de 
heeren Soehoed Nosingoa's voorzitter 
Simson als Szcr. 

Abdul Sukiman als penningmeester 
werd berkozen. 

Daarva bleef een ieder nog gezellig 
bijeeo, terwijl men de consumptie lek- 
ker liet smaken. 

Ontvangsten N, V, Kediri 
Stoomtram Mij, 

De Opbresgst bedroeg over: 

November 1939 f 30600 -— 
(voorl. opgave) 

November 1938 f 19621.— 
(defio. — , ) 

Siads 1 Jan. 1939 — f 266359,— 
(voorl. » J 

Hetzelfde tijdvak '38 # 229111.— 

(defio. »2) 

Resensie 
Van de boeken- import C. G. v, 

Wijbe kregen we een exemplaar. 
»la Oorlogstijd” toegezonden, bevat- 
tende 4 tijdpredikaties, gehouden door 
de Bstaviasche predikanten : 

H.J. Kater, K. Kostelijk, G. Mos- 
tert en P.A. Tichelaar 'in Sept. en 
Oct. 39 in een der Bat. Kerk-gebou- 
wen, 

I-dere rede is een oprechte en ware 
getuigenis, die door duizenden en dui- 
zenden gehoord en verstaan dienen te 
Worden. 

De prijs van elk boekje is f 0.35. 

Padvinderij. 

De Badan Persaudarsin Kepandoe- 
an Doho hield op Zaterdagavond ter   

eerz van haar officieele oprichting een 
kampvuur. 

Van de plaatselijke padvinderijen eo 
vereenigingen waren aanweng H. C. 
TN H, TH. HK, LL B, 
J. I. B. da, Moechammadijah, Pemoeda 
Moehammadijab, Aisijah, PP. G, K., 
P. G. I., en Parindra. 

Om 7 uur opende de voorzitter, de 
heer Simson (K.B.I.) de samenkomst 
met eenige welkomst woorden, waarna 
bij den leiding aan de heer Istarozdinan 
(Natipij) overgaf. 

Het vuur werd plecbtig ontstoken 
en daarna werden onder tromgercffel 
en hoorngeschal de 3 vlaggen van 
Natipij. K.B.I. ea H. W. gebeschen. 

Vervolgeos verklaarde de heer Sve- 
Wito, secr, van B.P.K.D. (H. W.) 
het wezen van de Badan Persaudaraan 
Kepandocan Dobo, wat een contact- 
lichaam is, gevormd door de 3 b, g. 
padvinderijen, ter bevordering van de 
onderlinge samenwerking, 

Vooral het voornemen van het hou- 
den van de Perkino, een kamp, die in 
Juli 1940 te Solo p!aats zal hebben, 
en waaraan bet grootste gedeelte van 
de Inb. padvinderijen in Ned. Indie 
decl zal nemen, heeft er niet weinig 
toe bijgedragen tot de vorming van   

b. g. contactlichaam. Hieroa werd de 
B. P, K. D. marsch uit volle borst ge- 

z0ngen. 

Alle aanwezigen boden hua geluk- 

wenschen aan en gaveo bun vreugde 

en sijmpbatie te keonen met de stap 

tot nauwere samenwerkiag van de 
Iob. padvinders. Na de plecbtigheid 

kwamen vrooifjk: nummers aan de 
beurt. 

Voordat het kampvuur werd geslo. 
ten, vormden de padvinders met el- 
kaar een keten, terwiji ze een miauut 

stil stonden. 

Sport, 
Osick — HCT.N.H. 0—5 

Heefe Ouick in de laatste 2 wed- 
strijden goede vorderingen gemaakt, 
bij de match op j.l. Zondag werd ze 
totaal door H.C.T.N.H. verslagen met 
5—0. 

KORFBAL. 

Op dienzelfden middag kwam het 
JLB. twaalftal tegen dat van @uick 
uit, waarbij de J.I. B. ers met 4-2 
werden kaalgeschoren. @uick speelde 
vlug, ea vooral Haccau maakte zich 
door zijn lengte zeer verdiensteliik, 
door meermalen de bal hoog boven 
zijo tegenstanders weg te grissen. 

Ook verstaan de Ouickers het doelen 
beter dan bun tegepartij. 

  

d PLERS 
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 zij den 
luisteraars in Ned.-Indi8 een Oopenba- 
ring zal zijn. 

Vraagt gratis demonstratie 

ol Y RA" 
Radio Goldberg 

Kediri-Tel. 70 
Hoofdstraat 

VENDU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS. 

KEDIRI — Telefoon 260. 
  

J.G.W. DEKKERS — 
ama 

Emballeeren 
(Ook voor Europa en de buitengewesten) 

Transporteeren, 
Handel in Nieuw- en 

Tweedehandsch Meubllair, 

      

  



  

aa ata aan 

R.K.O. Radio musical 
Western productie 

wet GENE AUTRY, de bekos 
kwintet ,The Cabin Kids” zuli 
Afrikaaosche tom-tom, 

WOENSDAG 6 DECEMBER. 

Donderdag 7 t/m Zaterdas 9 Dec. 

  

bekende Cowboy 
venissen van twee Cowboys vit Texas, in de 

U hooren zinger 

5, 2 yen aypama 
& RICHE THEATER 

troubadour. 

(alleen de 2e Voorstelling) b 
Round up time in Texas" | Ben vitstekende actiefiim met 

dichte wildernissen van Afrika ! 
» tezamen met Gene Autry, 

Twee voorstellingen als gewoonlijk. 

vele spannende bel:- 
Ook het bekende neger- 

op bet wilde rhijtme van de 

  

Manto  hd. 'Sal Wwaeragtig Vervaardigd door M. Frankep, 

van Indig's Marine volgen. 
Omvattend en ook boeiend 

Ind:& slechts zelden hebben 

met begeleidirgsmuzie film, welke velen een hart onder de riem zal steken, in ons Eilandeorijk. Sterker geboecid dan door weike 
't Sal Waerachtig wel gaen” 
beeld geeft van de Wijze, wa: houdt voor haar oorlogstaak, doch zij 
aanschouwd. 

is daarenboven een 

k vao J de Vsies vande N rog: 
toont U de paraatheid van de verdedigers der Wateren 
buitenlandsche vloot-film ook zult gij de verrichtingen 

is Diet allzen een film, die een indrukwekkend veel- 
arop de Marine zich heeft 

Staaltje cineastische visie, zooa's wij 

   
De lodi-che marine- 

voorbereid en gereed 
bier in 

  | 

Metro boeiende 
fi'mscblager 

met WALLACE BBERY 

MALXIM THEATER 
Woensdag 6 en Donderdag 7 Dec, 

»Stablemates" 
en MICKEY ROONEY. Een fiim met laatsten meter. Komt alieen deze bijzonder geslaagde filmwerk zien ! 

  

  

U-iversal buitengewone acriefilm 
met VICTOR MC, LAGLEN — TOM BROWN — NAN GREY a.s. Victor Mc. Lagien op zijn besr, aciie... 
strekking vooral, ook aan het jongere geslacht aanbevelen ! 

  
  

  

Vrijdag 8 t/m Zondag 10 Dec, f 

Champ" sEX 

  

Otschoon J.I.B. haar best heeft ge- 
daan, kon ze het toch niet helpen, dat 

ze een gevoelige nederlaag hebben 

geleden. De spelers en speeisters kon- 

den zich maar niet vrijmaken. Ben feit 

is ook nog, dat ze veel te weinig 

treiden enkel op Zondagmiddag, en 

naar we vernemen komen ze niet al. 

tiid compleet uit, 'c Is voor hen te 

hopen, dat ze voortaan beter hun best 

zullen doen, en bij de a.s. match te- 

gen de N,J.V, over 2 weken een goe- 
de partij zullen spelen. De wedstrijd 
werd goed geleid door Kok Aa van 

de Mu'o, A.s. Zaterdagmiddag zal de 

revarce wedstrijd plaats hebben tus 

schea Mulo en @uick op het Mulo- 
veld, 

RICHE THEATER. 
Offreert voor Dinsdag 5 en 

Woensdag 6 December "39 

»ROUND—UP TIME IN TEXAS, 
Ben R. K.O. RADIO Musical Wes- 

tern Picture met GENE AUTRY (De 
Gowboy Troubadour) 
Smiley Burnette. Maxine Doyle, The 

Cabia Kids, Champion Leroy 

Mason, en vele andere be- 

kende Westero-speler. 

MAXIM THEATER. 

Offreert voer Woensdag 6 en 

Donderdag 7 December '39 
Metro Spannende en Boeiende Film. 

scblager. 
»STABLEMATES 

(Het Beste Paard Van stal) 

Met in de hoofdrollen Waliace 
Beery—Mickey Rooney 

Ca. groote sterreo. " 

Politie nieuws. 

H. M, wonende te Setonogedong 
doet aangifte terzake diefstal van goz- 
deren ter waarde van f 4,— 

De beer W.A., wonende te Ringin- 
sirah doet aangifte terzake diefsta! van 
cen rijwiel ter waarde van f 10,—, het- 
welk onbeheerd vdor toko ,,M yako” 
was geplaatst. 

Tegen S. P., wonende te Pakelan 
werd procesverbaal Op3emaakt terzake 
Tchte mishandeling vao O.l. Kie, wo- 
nende te Pakelan. 

Door de politie werd aangehouden 
de persoon van S., wonende te Goerah 
terzake rijwiel-diefstal viermaal ge" 
Pleegd in de stadsgemeente Kediri, 

Tegen S., wonende te Pandean werd 
proces-verbaal opgemaakt terzake lichte 
mishandeling van H., 
Pandean. 

wonende te   

(Het beste paard van sta!) 
een goed verhaal, die U bseit tot den 

  

sensatie, van begin tot eind! Kortom een film, die wij door baar Komt en oordee't!! 

In deze spanvende film zien vij    

  

  

Tegen R., wonende te Pakelan werd 
proces-verbaal opgemaakt terzake lichte 

mishandeling R., wonende te 

Pakelao, 

van 

Tegen S., wonende te Ringinanom 
werd proces-verbaal opgemaakt terzake 
overtrediog der Gem. Verordening ter 
beteugeling van de straatsprostitutie, 

  

Nationaal-Socialistische 
Zending in de Kerk in 
Alkmaar! (Nd. Holland). 

Het te Hoorn verschijsend vrijzin- 
nig Christeliik weekblad'Oos Gods: 
dienstig Leven bevat ziio no. vao 4 
November cen redactioneel artikel, 
waarin gewezen wordt op een merk- 
waardige gescbiedenis, kortgeleden in 
Akmaar afgespeeld, Daar heeft 29 
October in de Ev. Lu:hersche Kerk 
cen predikant uit Purmerend, Ds. 
H.L.G. Ouwerkerk, den dienst geleid. 
Eenige dagen tevoren was een om- 
zendbrief verspreid door een Comitk, 
dat zich aandient met den naam: 
Evangelie ea Vo!k! Dat comite blijkt 
niets a-ders te zijn dan een nationaal- 
socialistische organisatie, die door mid- 
del van de niets vermordende kerk- 
genootschappen, prediking wil brengen 
io vationaal-socialistischen geest. 

Buiten het kerkbestuur om. 

Het bestuur van de Lutbersche ge- 
meeote waarvoor ygenoemde predikant 
Ooptrad, wist viet af van zijo rationaal- 
socialistische sympatbie&o en was ook 
Diet op de hoogtz gesteld door het comi- 
t& van de verspreiding vas den om- 
zendbrief, die betrekking had op de 
op handen zijode spreekbeurt. Ver- 
scbillende lidmaten der gemeente 
bleken bij mavraag voikomen onbe- 
kend met die circulaire, die uit- 
sluitend bezorgd werd hij N.S.B'ers! 
Die beperkte bestemming is trouwens 
ook af te leiden uit den inhoud van 
het geschrif. Aan bet slot daarvan 
wordt gezegd: , Wij hebben met deze 
aankondiging een bizonder doel. Meer 
malen hoort men uit kringen der N. 
S.B., dat zij, die vroeger nog weleens 
naar de kerk gingepn, daar nu niet 
meer heengaar, omdat zij er voor pas- 
sen, gekwetst te worden in hun staat- 

  

OYLMPIA 
Schrijfmachines blijven toch al- 

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

N.V. Ked.Snelpers 

Drukkerij   
  

   

    

     

  

     

   

kundige gevoelens. Hat is tbans aar- 
hen om door aanwezigheid op 29 Oc- 
tober ons comite te tooner, dat zij de 
behoefte aan ,,de voor allen bestemde 
boodschap” w&l hebber. Wekt ook 
andereo, die wij mogelijk niet bereikt 
hebben, op, met U mee te gaan. I-- 
dien gij en vele aoderen komen zal 
Ons Comit€ weten, dat het zijn plicht 
is, ook zeif predikbeurten te doen 
vervullen. Terslotte nog dit: wij gz- 
nieten gastvrijheid in een kerk, waar- 
van velen uwer geen lidmaat zijn. 
Daarom is het ongewenscht, dus ver. 
boden, partij-insiynes te dragen,” 

Nationaal-socialisische 
zendingsorgangen 

Het Hooroscbe orgaan deelt mede, 
dat gend. Comite ook onder andere 
pamen optreedt, als: Orde van getui- 
gen van Caristus: Door roodgedwon- 
geo (te Amsterdam): Terug naar het 
Evangelie (ia den Haag): Terug naar 
het geloofj— D2 ,wet" van de Orde 
meldi als doel: o.a.: ,io de kerkelijke 
wereld op meer objectiviteit en waar- 
deering t.a.v. ce genocmde ra-ionale 
en sociale (Lees : ,natior.-socia'istische” 
zegt bet Hoornsche Orgaan) stroomin- 
gen aan te dringeo, zoodoende een 
goede verhouding tusscben bet keike- 
lijke en nicuwgrociende natiorale en 
socisle (,oazi” verbetert het Hooro che 
orgaao!) leven op te bouwen en te 
bewaren.” Bedoeld Hoorvsch blad ci- 
teert, ter kenschetsing van deze evan- 
gelisatie een en ander uit het maand- 
schrifc der Orde, dat cook de nzam 'Evasgelie en Voik' draagt. 

Anti-semitische oratorie is er regel: 
vao bet Nederlandsch2 voik heet het 
bijv. 

"Het voik, dat in de netten van den 
'joodscben geest verstrikt geraakte, kan 
'alleeo yered ,,worden door de gena- 
'de (II!) van 'een 'volksch”-(vBikisch) 
'ootwaken . .. .? Niemb!ler heet de 
'held-martelaar” van aile joder, mos- 
'coviten, anti-pationale Christenen, va- 
'derlandverraders en tot oor'og hit- 
'sende pacifisten”. 

  

Zending en zendelingen. 
Ontreot de leiders het volgende: de 

spil ervan is Baron van Liinden 
vao Horstwaarde, tevens voorzit- 
ter van den 'Raad van discipiine der 
N.S.B. Ds. Ouwerkerk werd, vs. te 
'Storm imleuw van 17 Oogstmaand' 
1939 in de nation. Jeugdstorm bevor- 
derd tot 'kornel', 

Het Hoornsche orgaan teekent nog 
aan dat die 'stormmeeuw' onder no. C. 
no. 7 met name genoemd wordt op de 
lijst van 'Verbodeo gescbriften” Minis- 
teriecle bescbikking 20-9.1939. Na te 
hebben gemeld dat het Comite een ver- 
geefche poging heeft gedaan om be- 
slag te leggen op gebouwen der N.H. 
gemeente in den Haag, besiuit bet 
Hoornsche Orgaan: De diverse Kerk- 
besturen zija hlermede gewaarschuwd. 
Ze zullen stellig de wegen vinden om 
zich te vrijwaren voor penetratie van 
de 'vOksche" zijde. 
Neuwe Rotterdamsche Crt.8 Nov. '39. 

Wijlen Ds. W.F. 

25/26 November 
he 
va 

  

zaam te ziju De afvaardigings en af- 
scheidssamenkomst, die namens het di- 
rectorium der S.Z'C. te Oegstgeey 2 
werd bijgewoond door zendingsdirec- 
teur Ds. B. C. J. Rijnders, was niet 
druk bezocbt, Ds. P. J. de Jong drukte 
io zijn openingswoord zijn teleurstelling 

Breyer te Bandoeng. 
In den nach van Zaterdag op Zondag, 

jl is te Bandoengin 
t Juliana Ziekenhuis, in de ouderdom 
a 67 jaren, overleden Ds. WF. Bre- 

yer, emeritus perdikant bij de Prote- | uit over deze geringe belangstelling. stantsche Kerk in Ned. Iad'&. Over- Ds. G. A. de Hertog verrichte de I:dene was Offcier in de Orde van p afvaardiging berinnerende aan bet Orarje - Nassau. 

nikendam: daarna werd hij ia 1899 
benoemd bij de Protestantsche Kerk 
io 
was 
bij 

tig 
kwam waar hij lange jaren verbleef. 

Ia 1928 werd hij Secretaris van het 
Kerkbestuur over de Prot. kerk in Ia- 
da, Die functi» bekleendde bij tot 1932, 
toen na 35 dienstjaren, werd gepen- 
sioneerd. Later 
Ba 

ZENDELING M.J. GUWELOOS 
dis in November met zijn echtgenoote, 
va 
en 
ongeval, weder naar Nederl. Indi& zou 
vertrekken is op 2 November il in 
de 
did, om ia opdracbt van het Tasik Malaya comi'& in Z.O. Celebes werk. | 

Wijlen Ds Breyer, geboren in Arn- 
hem op 5 Mzi 1872 was aanvankelijk 

woord uit 2 Cor. 5: 14, terwijl Ds. J. 
Cbr. Fritsche het slotwoord sprak. 

Prote.tantsche Leekenpreekers in Nederland predikaant, eerstte Mon- 4  Duitschland. 
Nu io dit land 420/ der predikanten " 

gemobiliseerd ! werden, het zijin actie- 
ven dierst, het zij als veldpredikers en 
daardoor tallooze gemeenten zonder 
herderlijke 20rb en prediking zija, ont- 
waakt dsar het leeken - apostolaat in 
Protestanscben zin. Ec wordt een beroep 
gedaan op gemeenteleden, die daartoe 
bereid en in staat zijo, om te zorgen 
dat de geestelijke arbeit toch wordt 
gedaan. Waar de godsdienstoefeningen 
niet in den gewonen vorm kunnen plaats 
vinden, werden reeds in zeer vele ge- 
meenten z.g.». leesdieisten ingesteld, 
geleid door gemeenteleden of leden van 
dzn kerkeraad, in sommige gemeenten 
door de predikantsvrovwen. Ook ber 
andere werk van predikanten, huis- en 
ziekenbezoek, godsdienstonderwijs enz. 
Wwordt zeer vaak door gemeenteleden 
Verricht z00dat veel arbeid zijn geregel- 
den vo-rtgang vindt. 

»de Nzderlander,” 

N. Indi&, waar zijn eerste standplaats 
Socmenep op Madoera. Later was 

predikant te Cheribon en te Sala- a, terwijl htj in 1905 te Batavia 

vestigde hij zich te 
ndoeng. 

ammekomst van bet Europa verlof 
herstel na het hem in overkomen   #ppelkerk te Amsterdam afgevaar-   
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Het betere adres voor —- 

RADIOTOESTELLEN - 
en 

KOELKASTEN.- . 
    
  

BOERDERIJEN ,SCHRAUWEN" 

  

            

KEDIRI | WATES. 
MULOWEG / MADJENANG ULOWEG (MA DSENAN PERCEEL-PAKISSADJI 

Levert versche volle melk. , 

Prima kwaliteit, 
« 

Leverancier van de groote ziekenhuizen: te 
Kediri en Paree en de meeste Doctoren 

ter plaatse, 

Beleefd aanbevelend 

L. H. SCHRAUWEN. 

  

LEESBIBLIOT HEEK 
De abonnementsgelden bedragen : 

1,— per maand voor 6€n boek 
f 1,75 per maand voor twee boeken tegelijk f 2,50 per maand voor drie boeken tegelijk met dien verstande, dat U z00 dikwijls moogt ruilen als U wil 
Indien U duseen abonnement voor &&n boek beeft, waarvoor LI €€n gulden betaalt en U ruilt het boek iederen dag, dan betaalt U 
voor 30 boeken toch niet meer dan &&a 
gulden. 
De bibliotheek - catalogus verschijot binnen- 
Oort, 

Wordt : -an 

DJABA KOTTA 
LEESTEZELSCHAP — LEESBIBLIOTHEEK " 

Ked, Snelpers Drukkerij. 

       



  

Ds. L. NIEUWPOORT, tot voor kort 
Predikant vgo de Protestaantsche Kerk 
in N. Indid en seder in Nederland 
aangekomen, heeft zich voorloopig in 
Geriochem gevestigd. Bekendmaking 

  

   

PUNTEN VAN 

    

PROTESTANTSHE KERK 
Hollandsche Kerkdiensten. 

10 Dec. '39 Blitar 9 uur v. m. 
T. Agoeng 5 uur n. m. 

    

  

Thans meldt de Javabode dat Ds, ai : Nieuwpoort, die tot dusverre behoo-de | De Regent van Kediri maakt mits BELANG: 17 Dec. '39 Ngandjoek 9 uur v. m, bij de ,Gereformeerde kerken in Her. | deze bekend, dat de ontwerp-Be- aree 6 uur am. mela Kebun is Onetaranan tot de | grooting van Uitgaven en Ontvang:- 
25 Dec. Iste Kerstdag . ederlansc! »rvormde 2rK, & 

. 
Nationale bijeenkomst geestelijke sten van dit Regentschap voor het Oni ba 2 uur vm. her-bewapening. Als onderdee! van | dienstjaar 1940 gedurende vier we- Binrenwerk Ga var n.#, de door Dr. Fravk Buchman voor 1.2 | ken voor eenieder ter lezing wordt . 31 Dec. Oud Jaar Blitar 6 uur o.m. en 3 December e.k# aangekondiode gelegd ter Secretarie van den Re- @ Dekblad Ds. van Akkeren wereldactie voor Geestefjkz Her-B:- 

Kediri 8 uur n. m. 

  

gentschapsraad van Kediri en in 

  
wapeviop zal op Vfijdag Een Ta 
December in de Apo'lhal te Amsterdam | de kantoren der Districtshoofden 

KERSTFEESTEN. ce N tiooale Geerteiike Herbewape: | hinnen het regentschap. Kediri “Vrijdag 22 Dec. 6 uur o.m 
ngs enkomst voor Nederland ge- 

g . .m, ben gn en aa Sdn KEDIRI. 1 DECEMBER 1939, 
kleintjas toten met 3 de »De taak van ecn Neutraai De Regent van Kediri. 
Drat Ea school in den A ' 

. Kerk. Lan Akom doonverasnlng der eU DANOEDININGRAT, Zaterdag 23 Dec. 6 uur om, Voor 2 ea 3 December zijn vele aa 
9rootere kinderen in dea if an over het geheele land te houden bij- 

B v 2 Kerk. 
litar rijdag 22 Dec. 6 uur n. . 

eenkomsten in vocrbereiding. 

  

  

De groote loterij. 
Wj laten bier de volledigs tr k- 

kingslijst van de recente groote loterij 
volgen : 

f 80.000— 13959. 
f 20.000 — 283109 
f 10.000 — 346 26. 

f 5.000— 47749, 34553. 
f 1.000—39795,25004, 4346 3, 
45627, 20277, 23289, 46201, 
12 612, 24803, 43404. 

402 1 500.— 

24605 44660 10356 16405 41287 41272 
13118 19837 45538 11290 32710 28307 
28185 33685 10548 29416 31362 42119 
44275 26728 21972 26802 27037 24690 
31546 11827 15743 31374 37488 39873 
32090 29330 24965 16594 43602 26851 
17655 11911 38909 33925. 
. 400 A f 100.— 

24369 44052 20527 11504 44815 23200 
41420 40298 46918 23045 45214 40738 
42073 38078 14536 15950 17281 44418 
21000 45945 28954 21335 17148 10379 
15809 11989 1608 29317 25434 44663 
40089 13621 42568 30536 28779 25511 
30901 43781 20134 43783 42027 21943 
20 44714 21333 25542 31606 41549 
13523 16107 27757 24448 21657 20360 
21120 19428 16534 18558 3331210772 
46778 37905 24593 14"88 21688 28029 
32957 21225 16809 23695 10031 14911 
10777 1516429179 24786 37986 21697 
20162 41819 23000 40607 43337 19645 
40644 12948 41473 25073 44814 11301 
38171 32473 46583 24319 40797 48000 
15932 26372 4518 22606 33947 34096 
19827 44048 14645 29094 4338: 34116 
34236 10235 37651 11659 38737 31342 
15958 44832 25365 31013 31929 15151 
36352 12291 29647 16544 42587 41168 
4210& 44307 14586 12012 17921 22708 
40884 31779 10917 36343 28119 47515 
13407 47722 27414 45062 39754 11497 
31103 34452 34411 10467 39357 45423 
21520 27709 10295 24987 13899 30752 
45167 28834 44793 21349 23712 37989 
35422 44874 46945 15835 27606 19273 
35828 23967 40704 39813 24456 20510 

  

zooals : 

Chocolzide !etters. 
Chocolade in 

Chocoiade poppen. 
Chocolade kransen, 
Chocolade sigaren 

Marspein. fondant 

Kersiboomen, kerstkaarsen, 

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

Aloon - Aloonstraat Telf, 63 

BEZOEKT U 

    

OT. NICOLAAS 
Uityebreide collectie van: 
St. Nicolaas en 

Kerst artikelen, 

luxe dozen. 

en sigaretten. 

borstp!aat, 

kerst-artikelen, enz. enz, 

»SO EN" 
KEDIRI. 
  

  

  

—. 

HEDEN 

  

Toko MADIOEN” | 
",Nleuw-Tokogebouw' : 

  

  

3 Steunpilaren yan El Comercio's Toem, want op alle 3 de punten is El Comercio superieur. 
fiinste melange. Het dekblad is 

Het binnenwerk is van de 
yan den laatsten oogst. De ceder-verpakking is z00 senvoudig en doelmatig mogelijk. Alle waarde zitin detabak en de Fabricage: zuiver handwerk volgens handinslag methode. Overtuig U vandaag nog. Vraag 

EL COM 
Nieuw Fa 

MEEEEEEEEEN VANAF 5 

ERCIO 
brikaat! 
CENT ANN 

»van 5 tot 10 ceut“, 

,Mtenten: MN. V. Handel My. Giintzel & Sehumacher”” 

   NEEMT NU EEN    
MET EEN DUBB 

“Gn 00. 

ABON EMENT OP 

  

EL AANTAL 
RADERPATRONEN 

  

N. V. Kedirische Sne 

  

Ipers Drukkerij. 

  

       

  

   

Kleioijes tot en met 3 de 
klas lagere school. 

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

Paree Woensdag 20 Dec. 6.30 n.m. 
Djombang Vrijdag 22 Dec. 6 uur n.m. 
T, Agoeng Donderdag 21 Dec. 6 u. nm, 
—-—---—-—mmm—umummumnumuan 

Maleische Kerkdienst. 
H. B. Matulessy, 

'39 Ngandjoek 9 
Kertosono 4 

'39 Trenggalek 9 uv. 
'39 T. Agoeng 4 “ Bem. 
'36 Kediri 7 u. ».m. 
Voorbereiden & Kerstboom 
'39 Kediri 10.30 u. v.m. 

Kerstfeest 
'39 Madioen 9 

& Kerstfeest 
gawi 4 Uu. nm 

'39 Madioen 5  y, Da 
Oudjaar's avonds 

"40 Kediri Al)u. vm. 
Nieuwejaar 

J. W. Rumbajan 
24 Dec. 7.30 v.m. Djombang. 
—------————mmmuumumumunmmuan 

OOST - JAVAANSCHE KERK 
lederen Zondag 

10 Dec, u. vm. 
u. om. 

17 Dec. 

24 Dec. 

25 Dec. 

26 Dec 
Uu. vm. 

31 Dec. 

1 Jao. 

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

Ngandjoek, Paree, 
————mmwmmmmam mama, 
ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Zondag. 
te Kediri le H. Mis 6 uur v.m 

2e H. Mis 7.30 uur v.m 
Lof 5.30 uur a. m. 
6 uur v. m. Stille H. Mis 
1.30 uut v. m Hoogais 
5,30 uur n. m. Lof 

te Biitar 

Osderricht Kath. Javanen 6 uur ».m. 

aa 

    

  

11421 25282 a07 sn Kn Tan Ban 
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Buitenlandszh overzicht orergenomen it de | Ind. Courant. 

KRACHTIG FINSCH VERWEER TE- 
GEN HET ROODE LEGER. 

—————— 

Hevige gevechten. op de Karelische landengte.en ten N. van het 
Ladoga-meer.- De Finnen blazen hun nikkelmijnen op.- Helsinki 

getvacueerd.- De marionet-regeering sluiten verdrag met Moskou.- 

Versterking der Zweedsche defensie. 

—— 

De volkenbond zai 9 December bijeenkomen. 

Riga, 3 Dec. (Aneto-Transoc.). Volgens Zondag in den namiddag uit 

Finland ontvangeo berichten is aan de zoogenaamde Mannerheim-linie, langs 

de grens tusschen Finland en Rusland, een veldslag in vollen gang. Beide zij- 

den bevestigen, dat de strijd zeer hevig is. 

Finsche experts meenen, dat de Finnen in eea gunstige strategische positie 

verkeeren, en hopen in staat te zijo, de versterkingen geruimen tijd te verdedigen- 

De Russen vertoonen toenemende superioriteit in de lucbt, terwijl de Rus- 
sische vloot de activiteit langs de Zuidkust van Finland uitbreidt. 

Het Finsche opperbevel scbijat verrast te zijn door den opmarsch van de 

Russen naar het Noordeo. Ia allerijl werdea Fiosche troepen per autobus en 

in geforceerde marschen naar het Noorden gezonden, teneinde den Russischen 

opmarsch tot staan te brengeo. 

De Fionen moesten de befaamde nikkelmijnen bij Salmjaervi verlaten. Zy 
bliezen de mijaen op, alvorens te vertrekken. 

De ontruiming van Helsinki werd heden voltooid. 

Het is nog niet bekend, welke plaats voor den nieuwen zetel van de Fin- 

sche regeering zal worden gekozen. 

Hevige gevechten. 

Helsinki, 3 Dec. (Aoeta Reuter). 

Gemeld wordt, dat gedurende den 
afgeloopen nacht hevige gevechten 
plaats vooden ten Noorden van het 

Ladogameer en bij Suojarvi. 

Vernomen wordr, dat de Fionen, 

ondacks de zeer hevige Russische aan- 

vallen, er io slaagden huo stellingen 
te behouden. 

Ook ia het z.g. ,niemandsland” 

wordt hevig gevochten: de Russen 

verloren daar verschillende tanks. 

Gemeld wordt, dat de krachtige 
tegenstand van de Finven de Russen 
klaarblijkelijk verraste. 

Het Fiosche leger is goed gewa- 
pend en bezit een mitrailleur op elke 

elf geweren. 

Petsamo nog niet gevallen. 

Londeo, 2 Dec. (Reuter). Ia een 

commusigu€ van bet Fiosche ministe- 
rie van Defensie, dat hedenavond door 

Radio-Helsinki werd  omgeroepen, 

wordt melding gemaakt van hevige 
gevechten in het districr Suojarvi, dat 

in de nabijheid van de Zuid-Oostelijke 

grens vao Finland is gelegen. 

Het communigu€ verklaart, dat de 

verdedigers op sommige plaatsen tot 

den aanval overgingen en terrein won- 

nen, terwijl op andere punten een 

tactische terugtocht plaatshad, doch 

dat bet front over het algemsen ge- 

handhaafd bleef. 

Hieraan wordt toegevoegd, dat de 

havenplaats Petsamo nog steeds in 

Fioscbe handeo is. 

Nicuwe aanvallen op Hangoe 
Verwacht, 

Stockholm, 3 Dec. (Aneta Trans- 
ocean). ,Afton Bladeo” verneemt uit 

Hangoe, dat groote eskaders van de 

Russische vloot geconcentreerd liggen 

tusscheo de kust van Estland eo Han- 
goe. 

Maandag zal waarschijolijik de aan- 

val op Hangoe hervat worden. 

Tien Russische vliegtuigeo vlogen 

Zondag over Hangoe, doch zij lieten 

geen bommen vallen en beperkten 

zich slecbts tot het uitvoeren van ver- 

kenvingen. 

Een luchtaanval op Hangoe werd 

in den nacht verwacht. 

Russische oorlogsschepen 
getroffen. 

Moskou, 2 December (Havas). Uit 

Helsioki wordt gemeld, dat de Finsche 

generele staf heden het volgende offi- 
cieele commuvsigu€ uitgaf: , Gisteren 
werd te Kotka bet alarm voor een 
luchtaanval gegeven. Sovjet vliegtui- 
gen vilogen over de stad en vele fa- 
brieken werden door bommen getrof- 

fen, 

De eilanden Hochland en Odskaer 
.werden herhaaldelijk door Vliegtuigen 

en oorlogsschepen gebombardeerd.” 

Van betrouwbare zijde wordt ver- 

nomen, dat de 8600 ton metende Sov- 

jet-Russische kruiser ,,Kirov“ gisteren 
door de Finsche batterijen te Hangoe 

getroffen werd, doch er in siaagde, 

Op eigen kracht weg te stoomen. 

Aan den andere kant wordt gemeld, 

dat bij Hangoe een Fiosch oorlogsschip 

tot zioken werd gebracht. 

Volgeos berichten uit Stockholm 
werd gisteren door de kustbatterijen 

bij Hangoe een Sovjet-Russische tor- 
pepdobootjager tot zioken gebrachbt. 

In verband met de berichten, dat 

twee compagniega Sovjet-soldaten door 

cen detachement Finsche scherpscbut- 

ters op de vlucht werden gedreven, 

wordt onthuld, dat de scherpscbutters 

afkomstig zijo uit bet district Oester- 

bottep, waar het voornaamste bedrijf 

der bevolking het jagen op robben is, 

Wwaardoor de mannen een bizondere 

vaardigheid io het schieten op het ge- 

weer verkrijgen. 

Uit Oslo wordt gemeld, dat de Fin- 
sche autoriteiten de berovering van 

Petsamo officieel bevestigen. Hieraan 

wordt toegevoegd, dat ia de nabijbeid 

van Salmjjarvi 150 Sovjet-Russische ge- 

vangeven werden gemaakt. De Sovjet- 

soldaten waren siecht uitgerust en 

hongerig. 

Een voortdurende stroom van Fia- 

sche vluchtelingen komt Noorwegen 

binnep. Het zija bijoa uitsluitend vrou- 

wen, kinderen en oude mannen. 

Finsch onderhandelingsvoorstel. 

Stockholm, 3 Dec, (Aoeta United 

Press). Officieele berichteo, die in offi- 

cieele kringen alhier werden ontvangen, 

melden dat de Finsche regeering de 

Zweedsche regeering verzocht. het 

voorstel voor het houden van onder- 

handelingen aan de Russiscbe regeering 

over te brengen. 

Evacuatie van Finsche steden. 

Helsinki 2 Dec. (Transocean) De 

evacuatie van de Finsche hoofdstad be- 

reikte baar hoogtepuot in dea nacht 

van Vrijdag op Zaterdag en duurde 
hedenavond nog sreeds voort. 

Gemeld, dat Viborg heden eveneens 
werd ge#vacueerd, 

De Sovjet-Russische zaakgelastigde te 

Helsiaki Judanoff verliet heden aan 

boord van het Duitsche s.s. ,, Donau" 

Helsinki. 
Verklaard wordt, dat de Finsche re- 

geering ook voornemens is haar zetel 

te verplaatsen, Io dit verband wordt 

de stad Vaasa gevoemd als nieuwe ze- 

tel der regeering. 

Buitenlanders vertrekken. 

Helsinki, 3 Dec. (Aneta Reuter). De 

Britscbe legarie adviseerde den Brit- 

schen onderdanen heden Finland te 
@erlateo .     
  

De Amerikaaneche onderdanen ver- 

trekken morgeo naar Zweden. 

De Duitsche legatie en 400 tot 500 

Duitsche onderdanen vertrekken heden 

Gemeld wordt, dat de Russen Duit- 
scbland de verzekering geven, dat de 

Duitsche onderdanen in staat zu'len zijo, 
veilig weg te komen. 

De Russen pacteeren met de 

Finsche landverranders. 

Moskou 2 Dec. (Hfavas). De Russi- 

sche omreep maaktefheden bekend, dat 
cen verdrag van wederzijdschen bij- 

stand en vriendschap is gesloten tus- 
schen Rusland en de nieuwe Fiosche 
volksregeering: als gevolg van de be- 
sprekingen, die heden plaats hadden 
tusschen Kuusinen en Stalin en Wor- 
rosjiloff. 

De huid al verkocht. 
Londen 2 Dec. (Reuter). Radio- 

Moskou maakte bekeod, dat bet ver- 

drag van wederzijdschen bijstand. dat 

heden gesloteno werd tusschen de Sovjet- 

Uoie en de ,regeering van de Firsche 

democratische republiek", er in voor- 

ziet, dat Sovjet-Rusiaod een gedeelte 

van Sovjet-Kareli# ter groorte van 

70.000 vierkante kilometers aan Fia- 
land zal afstaao in ruil voor ee gebied 

van 3.970 vierkante kilometers op de 
landengte van Kareli£ ten Noorden van 

Leningrad. De Sovjet-Usie za! voorts 
cen schadevergoeding vas 120 millioen 

Fiomarken voor dit gebied betalen. 

Voorts verpacbt de ,,regeering van 
de Fiosche de mocratische republiek" 
het scbiereiland Hangoe en de aangren- 

zende territoriale wateren, alsmede een 

aanial eilanden ten Zuid-Oosten van 

Hangoe voor den tijd van 30jaaraan 

de Sovjet-Unie. 

De Sovjet-Unie zal te Hangoe een 
marisebasis vestigen, ,ter bescherming 

van de toegangen tot de Golf van 

Finland tegen agressie“. 

Bij dit verdrag wordt eea aantal 
eilanden in de Golf van Finland, 

waaronder Hochbland, Seiskaari en 
Bjorkoe, aan Ruslaad afgestaan, 

everals de Fivsche gedeelten van de 

scbiereilandeo Rybachi en Sredny aan 
de Noordkust van Finlaud. Hiervoor 
zal Sovjet Rusiand een schadevergoe- 
ding van 300 milliosn Finmarkeo 

betalen. 

Da Sovj:t-Unie verbindt zich, de 

»Finsche democratische 
wapenen en oorlogsmateriaal te ver- 

schaffeo. 

Het verdrag, dat te Moskou io te- 

gegeowoordigheid van Sralin, Worosji- 
loff en Zdanoff door Molotoff en 
Kuusinen werd onderteekend, is ge- 

sloten voor den tijd van 25 jaar en 
trredt onmiddelijk in werking. 

regecriag” 

Het verleden van Kuusinen. 
Bern, 2 Dec. (Reuter). De Finsche 

legatie maakte bekend, dat de premier 
dar nieuwe Finsche ,,volksregeering” 

ip 1918 lid was van de ,,roode” Pinsche 

regeering : later vluchtte Kuusioeo naar 

Moskou, waar bij totnu toe &£n der 

secretarissen van de Derde Interpatiora- 
le was. Voorts deelde de Finsche legatie 

nog mede, dat de plaats Terijoki zich 

nietin handen der Russen bevindt. 

Radiorede van Ryti. 

New-York, 2 Dec, (Reuter). Wi zijo 
bereid over ieder vraagstuk te onder- 

haodelen, dat zich tusschen de twee 
aangrenzende landen Sovjet-Ruslanden 
Fioland zou kuosea voordoen”, 
klaarde de nieuwe Fiosche premier Ryti 
io een radiorede tot de Vereeniyde 
Staten. Hij voegde hieraan toe: , Wij 

zijo echter oiet bereid, onze onafhan- 

kelijkheid te verkwanselen, terwijl wij 

@evenmin ons recht om over onze eigen 

aangelegenheden te mogen beslissen, 

wenschen prijs te geven”. 
Washington, 2 December. (Havas). 

In aansluiting op bet -bericht over de 
radiorede, die de niewe Fiosche premier 

Ryti tot de Vereenigde Staten bield, 
kao nog worden gemeld, dat Ryti om- 

trent de stichting door de Sovjet-Rus- 

sische regeering van ,,een Fiosche ma- 

rionetten-regeering” zeide, dat dat een 

veelbeteekenend feit is, daar hierdoor 
de waarde wordt aangetoond van de 

vroegere verklariagen van den Sovjet- 

Russischen volkscommissaris van Bui- 
tenlandsche Zaken omtrent het voorne- 

ver-   

men der Russische regeering om de 

onafhankeltjkheid en souvereioiteit van 
Finland te handhaven. 

Premier Ryti besloot zijn rede met 
te.zeggen, dat het doel der. Sovjet- 

Russische politiek is Finland bij de 

Sovjet-Unie in te Ijveaen het de bo!- 
sjewistische vrijheid te verleeneo. 

Verklaring van Roosevel:. 

Washington, 2 Dec, (Reuter). Pre- 

sident Roosevelt gaf heden een formee- 
lee verklaring uit, waarin wordt gezegd, 

dat de Amerikaansche fabrikanten en 

exporteurs van vliegtuigen en viiegtulg- 

onderdeelen rekening zoudea moeten 

houden met de politiek der regeering, 

welke het ,,zonder eevige aanleiding 

bombardeeren van burgers” veroor- 
deeli. 

Roosevelst secretaris Early verklaar- 

de, toen hij deze boodschap van den 

president aao de pers versirekte, dat 

bij de aandacht zou wiileo vestigen op 

dea prachtigen geest van samenwerking 

van de zijde der Amerikaansche fa- 

brikanten en exporteurs met dein de 

verklariog geschetste politiek der re- 

geering. 

Communigu€ van Moiotoff. 

Moskou, 2Dec. (Reuter). Door 
volkrcommissaris Viacheslaff Molo- 
toff werd, in antwoord op de nota 

van president Roosevelt, cen com- 

muniguk uitgegevep, waarin wordt 

verklaard dat de vervanging der Fin- 

sche regeering- Cajander door 

mibisterie- Tanver den toestand iet 

verbetert, 

De vorming van ezn ,,volksregee- 
ring” te Terijoki aan de Fiosche 
grens, welke plaats door het roode 

leger werd bezet, doet hoop ontstaan 

Op een vreedzame regeling van het 

Russisch - Finrche geschil. De Russi- 

sche regeering besloot de Finsche 
»volksregeering” te erkennen. Kuusi- 

nen, dz premier der nieuwe Finsche 

"volksregeering”, maakte bekend voor- 
nemens te zijn, diploma'ieke betrek- 

kingen met de Sovjet-Uoie in te stel- 

leo, 

cen 

Toenemende Amerikaansche 
verontwaardiging. 

Washington, 2 Dec. (Havas). 

De Sovjet - Russiscbe 

Finlaod doet steeds grooter veront- 

waardiging in alle kringea der Am:- 

rikaaosche bevolking, zonder onder- 

scheid van partij-meeningen, onistaan. 

Deze verontwaardiging heerscht ook 

io diplomatieke kringen. President Roo- 

sevelt bad een onderhoud met minister 
Cordel! Hu'l over het Russisch-Fioscbe 
coofiict, waarna hij zich met den voor- 

zitter van de Commissie voor Buitec- 

landsche Zaken van den Seraat, se- 

nator Pittman, over hetzelfde onder- 
werp onderbield. De president ontving 

noj geen antwoord op zijn aan de 

Sovjet-Ulsie en Finland gerichte nota's 
over het bombardeeren der burgerbe- 
volkiog. 

aanval op 

mena gatammasa: 

  

Finland, de correcte betaler. 

Parijs, 2 Dec. (Reuter), Volgens, - 
een bericht van Radio Paris maakte 
de Finsche gezant te Washington -be- 
kend, dat Finland als gewoonlijk de 
rente vao 'zija oorlogsschuld aan de 
Vereenigde Staten, die bet op ' den 
eersten December a.s. verschuldigd is, 
zal betalen. 

Deed Duischland een stap 
ve Moskou ? 

Amsterdam, 2 Dec. (Reuter). 
Uit gewoonlijk betrouwbare broo 

te Berlija wordt vernomen, dat Duitsch- 

land in het geheim vertoogen heeft 

gericht tot Moskou, voordat het roode 

leger Fialand binvenrukte. 
Stalin zou echter hebben geweigerd 

te antwoorden. 

Verklaard wordt, dat deze weigering 
cen nieuwe golf van ontsteltenis heeft 

gewekt io regeeringskringen te Berliju. 

In hooge nationaal-socialistische kringen 

begint men te beseffen, wat Duitsch- 

land moet betalen voor dea steup vaa 
Sovjet-Rusland. 

Gemeld wordt, dat ernatige twisten 

zijo uitgebroken onder Hitlers mede: 

Wwerkers, terwijl wordt verklaard, dat 

zelfs generaal Von Braucbitsch, die 

steeda werd beschouwd als een ..ja- 

broer", in tegenwoordigheid van Hit- 

ler Von Ribbentrop op heftige wijze 
heeft aangevallen, 

In legerkringen zist men niets dan 
moeiliikheden voor Duirtschland in 

Ruslands opmarsch naar het Wes- 
ten, Verklaard wordt, dat de marine 

ernstig verontrust is. Admiraal Rider 
vreest, dat de Duitsche vloot haar 

vrijheid van bandelen zal verliezen in 
de ,gebolsjewiseerde Oostzee”. 

Hitler was tot dusverre gedwongen 
de politiek van Von Ribbentrop ten 

aanzien van Rusland te steuoen, 
doch gemeend wordt, dat hij ten 

zZeerste wordt verontrust doeP het 

besef, dat bet leger, de vioot en her 

volk io het Pinsche conflict alle te- 

gen hem zijn. 

In voorraad . || 
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Door eigen import zijn wij in staat de beroemde 
CARIBONUM producten, z. a. 

Carbonpapier in diverse soorten, 
Schrijfmachinelinten in alle breedten, 

Schrijf-, vulpen- en stempelinkten. 

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

beneden Soerabaiaprijzen, 
te leveren. . 
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