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Reg. Raadsvergadering. 

(bezuiniging op Consumptie en 
declaratiegelden). 

R.T.A. Danoediningrat opende op 
Zaterdagmorgen 9 Dec. te 910 de 
Reg. Raadsvergadering met welkomst- 
en dankwoorden. Aanwezig waren 17 
Iobeemsche, 4 Europeesche-en 2 Chi- 
neesche leden, terwijl de heer Hermans 
van de Alg, Volkscredietbank ook 
tejenwoordig was. 

Ia de plaats van den heer R. S. 
Poespowardojo kwam de heer R. Soe- 
gibardjo. 
Voordat met de agenda werd begon- 
Der, maakte de voorzitter bekend, dat 
de Commies-Redacteur van den Raad 
de heer R.S. Poespowardojo eervol 
met pensioen werd ontslagen. Ec werd 
geen nieuwe C. Redacteur benoemd, 
docb in ziju plaats kwamen 2 3e klasse 
commiezen R. Soegihardjo en R. 

    

- Hoetomo, 
Vervolgdens Weidde de voorzitter eenige 
Woorden van de nagedachtenis van Wijlen 
den beer P. Ch. Brouwer die als lid 
van den Raad enals lid van de Techn. 
Comimissie veel voor het Regentschap 
heeft gedaan, waaroa bij alle aaowe- 
zigen verzocbt, een poosje te witlen 
staan, als hulde voor den gestorvene. 

Daarna verklaarde de Voorzitter, dat 
voortaan bij de vergaderingen geen 
Coosumptie meerzal worden gepresen- 
teerd en dat de declaratie-gelden, vol- 
gens het nieuw 'genomen raadsbesluit, 
zullen worden berekend, conform de 
Yoertuigen, waarvan de Ieden zich 
hebben bediend, 

De begrooting voor 1940 kon nog 
Diet worden voorgebracbt, aangezien 
die nog niet klaar is, maar die op 
30 Dec, a.s» wel gereed zal komen, 

Punten 1, Voorstel tot vaststelling 
yan de begrooting van het Bedrijfs- 
fonds over Het dienstjaar 1940 der 

In!, Gemeente”cfkdietinstellingen voor het Reg, Kediri, " 8 
ea 2, voorstelftot het VOteeren van 

cen bedrag ad. f951,77 vit den post: 
Onvoorziene Uitgaveo der begroo- 
tiog 1939 t.b.v. bet te min betaalde 
bijdrage in de kosten van Pensioenen, 
verloven en wachtgelden, werden z00- 
der meer gearresteerd. 
Ook punt 3, Voorstel tor Wijziging 

€n aanvulling van de Bezoldigingsver- 
ordening van het Reg. Kediri, werd 
aangenomen. 

Bij puot 4 memoreerde de voorzit. 
ter, dat naar sanleiding van de nieuwe 

industriebaanverordening, dfe in 1940 
in werking zal treden, de Domeinver- 

ordening Regentschap Kediri van 27 
Nov. 1934 gewijzigd moet worden, 
welke wijziging door den Raad werd 
goedgekeurd. 

Puot 0. Tot beden moeten alle 
Vuurwerkverkoopers de belasting in 
@ene keer betalen, doch daar het ge- 
bleken is, dat dit voor dg verkoopers 
al te zwaar is, stelt het Coli. van 
Gecomm. den Raad voor, de belas 
dag in termijaen te laten voldoe: 
ladien het noodig blijke te na 2 
verkoopets door middel van dwang- 
#chriften te dwiageg te betalen: het 
VOorstel werd aangenomen.   
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DINSDAG I2 DECEMBER 1939 

Het voorstel tot goedkeuring van 

bet besluit van bet Coll. v. Gec. van 
23 Aug. '39 no. 133/C-iozake instel- 

ling rechtsvorderingen terzake van buur- 

schuld tegen Pak Hoog Hin en Soe- 

mardji, beiden wonende te Paree werd 

cen hamerpunt. 

De heer Soepandji was van oordeel, 

dat de Raad het Coli. v. Gec. de mach- 

tiging moest geven om tegen wanbeta- 

lers rechtvorderingen in te stellen. Alle 

verdere voorstellen werden hamerpur- 

ten. Bij de roudvraag brachten eenige 

leden suggesties voor, inzake de ach- 

teruitgang van de passars, die mee- 

rendeels te wijten is aan de stijve ver- 

orderingen van het Regentschap. 

Als voorbeeld nam een van de spre- 

kers een geval, waarbij een passer stil 

werd, toen het in bandea vao het Reg. 

kwam. Maar dra werd bet weer aan 

de dessa teruggegeven, ofze werd weer 

druk bezocbt, 

De voorzitter dankte hen ailen, en 

z0u er goede nota van nemen. 

Voordat de vergadering werd gesloten, 

vroeg de voorzitter als regent, advies 

Omtreat bet hem door de Provincie 

toegezonden scbrijven, om de verkoop 

van zout via het Regentschap te laten 
gaan. 

De heer Ionker gaf de raad om de 

voor en nadeelen eerst te onder: 

voordat men tot een definitief uit 

komt. 

Oa 11 

gesloten 

uur werd de vergadering 

Kedirische-Restaurant. 

In &ka van de nieuwe gebouwen 

aan de hoofdstr. is heden een nieuw 

restaurant geopend, genaamd : Kedi- 

rische- Restaurant. 

Voor het bereiden van de gerechten 
heeft de eigenaar een speciale kok 

uit China over latea komea. 

Ook voor cou'ante bediening 3al 
worden gezorgd, 

We durven dan ook te voorspellen, 
dat dit restaurant veel bezoekers zal 
trekken, 

KV. U. 

Hedenavond om 7 uur zal de Kedi- 

rische Voetbal Unie in het I.E. V. 

clubgebouw aan de Baloewertistr. een 

algemeene vergadering houdeo. Alle 

bij de K.V.U, aangesloten vereenigin- 
gen worden beleefd verzochbt, te komen. 

De agenda luidt: 

|. Opening. 
2. Notulen vorige vergadering. 
3. Behandeling Huisb. Reglement. 

4. Verkiezing v.#Elftal,commissie. 
5. Rondvraag, 

6. Wat verder ter tafel zal worden 

gebracht. 

We vernemen nog geen bericht in- 
zake het protest van H.C.T.NH, bj 

de wedstrijd tegen Ps. H.W: De 

proteat commissie heeft nog geen be- 
slissing kunnen nemen. 

Kediri in het duister. 

De verduisteringsoefening welke gis- 
teren in Kediri werd gehouden mag 
als volkomen gesiaagd worden be- 
schouwd, 

Van alle kanten is naar beste ver- 
mogen medegewerkt tereinde deze 
orfening te doen siagen. Meerendeels 
wareo de buizen in esne diepe duister- 
nis gehuld en waar eveotueel nog een 
lampje brandde was dit behoorlijk en 
volgens. de regeles der kunst afge- 
achermd. 

Er bestond van de zijde der bevol- 
king voor deze verduisteringsproef 

  

eene groote belangsteliing en reeds 
uren tevoren werd  steeds naar in 
de lucht getuurd als verwachtte men 
een compleete vijandelijke aanval. 
Middels circulaires door bet bestuur 
verspreid was er voor gezorgd dat de 
bevolking behoorlijk was ingelicht eo 
geinstrueerd, zoodat men dus kon ver- 
wachteo dat alles naar beheoren zou 
verloopeo. 

Hetgeen dan ook geschiedt is. 
Allcen word o.i. van de politie op 

dergelijke verduisterings dagen of beter 
gezegd nachten mzerdere activiteit ver- 
eischt. Immers is zuks een prachtige 
gelegenheid voor het langvingerig gilde 
om door de duisternis begunstigd hun 
slag te slaan. 

'Toen op bet citieke moment de 
straatverlichting werd uitgeschakeld was 
Kediri dan ook inderdaad duister. Ner- 
gens was iets dat op licht duidde waar 
te nemen. 

Wij meeoen dan ook te mogen 
Constateeren dat deze oefeniog behoor- 
lijk is verloopen en als geslaagd kao 
Wordeo aangemerkt. 

Mutaties. 

Besoemd tot Oaderdistrictshoofd in 
de resideotie Madioen, Mas Ismangoen, 
thans Mantri-politie Iste klasse bij de 
bestuurspolitie te Ngandjoek. 

Sport. 
Ps. H.W. blijft kampioen. 

Jongstlede Zondagmiddag kwam Ps, 
H.W. uit tegen B.B.I.O.S, op uit- 
muntende wijze dogr den heer Schree- 
fel geleid. Ted 

Roestomo en Doel van H.W. speel- 
den vlug en goed. E.B.I.O.S, kwam 
ook heel sterk uit, z00dat men sreeds in 
spanning bleef, 

D2 wedstrijid verliep in eea 
3—2 overwinning voor H.W., zoodat 
deze het kampioenschap van de K,V.U, 
beboudt. 

Ze heeft 8 keeren gespeeld, 5 kee- 
ren gewonven en 3 keeren gelijkspel. 

Dan volut H.C. T. N.H., 6 keeren 
gespeeld, 4 keeren gewonnen en 2 
keeren verloren. 

Korfbal. 

Dz revanchewedstrijd tusschen de 
twaaiftalleo Mulo en Guick verliep in 
een gelijkspel O— O. 

De match was niet bijzonder aan- 
trekkelijk: het ging vaak al te forsch 
toe. 

Het korfbal-team van de Neutrale 
Jeugdvereenigiog aibier heeft de J.I.B. 
uitgenoodigd, om a.s. Zondagmiidag 
een friendley-game te houden, uitslui- 
tend met jongens. 

Dzze uitnoodiging werd aangeno- 

RICHE THEATER. 

Offreert voor Dinsdag 12 en 
Woensdag 13 December '39. 

Warner Bros' scbitterende filmschlager 

»ALS HET KINDJE 
BINNENKOMT" 

met Jobn Litle —Aon Sheridan en 
het zesjarige wonderkind Janet Chap- 
mar. 

Het ontroerend verhaal van eea 
weesje, dat er vast van overtuigd is, 
dat haar ,pappie” pog leeft enuit het 
Weeshuis wegloopt om hem te zoeken... 

Een aartsgokker van de renbanen, 
wiens verhard gemoed verteederd 
wordt door de onschuldige kleine dreu- 
mes, die in hem baar ,,droom-pappie” 
ziet en tenslotte haar droom verwe. 
zenlijkt ziet.... 

Het zooder'iogste kwartet dat men 
Ooit in een film zag... een verharde 
aartsdobbelaar en zijo grappige maat, 
een charmant meisje, en een allerhar- 
ten veroverend kind... daozijo er nog 
een stelletje gangsters en detectiefs.... 
zie hoe hun levens samenloopen in 
Eka der boeiendste en tevens aantrek- 
kelijkste verhalen van den laatsten tijd, 

Beroemd io &&n siag, door baar 
cerste film —Jaoet Chapman, de nieuw- 
ste, zesjarige ster-sensatie van War- 
ner Bros. !   

MAXIM THEATER. 

Offceert voor Dinsdag 12 
en Woensdag 13 Dec. '39 

Metro's Wouderbaarlijke film-evene- 
ment 

»MARIE ANTOINETTE" 
Met twee van filmlaod's grootste ster- 
reo, Norma Shearer en Tyrone Po- 
wer. 

Een drama van onweerstaanbare 
kracbt, welke hartslag tot diep in Uw 

ziel zal dvordringeo. 
Sceoes vao overgelijke schoonbeid 

en hartverheffende romaotiek. 

Politie nieuws. 
Door de Politie werd aangehouden 

de persoon van S, wovende te Ngan- 
djoek werd proces-verbaal opgemaakt 
terzake diefstal van een gouden arm- 
band terwaarde van f25,— ge pleegd 
Op het maalfeestterrein te Pesantren 
ia 1937. 

Tegen S., wonende te Pogalan werd 
proces-verbaal opgemaakt terzake dief- 
stal van een zilvereo zakhorloge ter 
waarde van f10,— ten nadeele van 
den Heer P., wonende te Pandean. 

  

Waterstaats-ingenieurs. 

De kring Oost-Java vav de Ver- 
eenigirg van Waterstaats - ingenieurs 
heefr Zaterdag 9 en Zondag 10 Dec. 
albier cen bijeenkomst gehouder. Zai- 
terdagmiddag bad allereerst een huis- 
houdelijke vergadering plaats, waarin 
verschillende vereenigingsaangelegen- 

Abonnements 

  

advertentie ygereduceerd tarief. 

LOSSE ADVERTENTIEN BIJ VOORUITBETALING. 

22e Jaargang 

heden van ioterseo aard besproken 
werdeo. Daarna bield ir. Vlugter een 
lezing over de Zuid-Toeloengagoeng- 
werken, welke met lichtbeelden gell- 
lustreerd werden. 

Na afloop hiervan vereenigde de 
deelnemers zich aan een gemeenschap- 
pelijken maaltijd io Hotel Riche, ge- 
volgd door eer reunsie in de socigteit 
Brantas. 
Zovdagmorgen werd een bezoek 

gebracbt aan de Waterstaatswerken in 
het Toeloengagoengsche. Bij terug- 
komst in Kediri werd de bijeenkomst 
besindigd met een gezamenlijke lunch 
in Hotel Riche. 

  

Mutaties Jav. Bank, 

We vernemen, dat de volgende 
Personeelmutaties in den loop van de 
maanden December 1939 en Januari 
1940 zullen plaats vinden. 

Tiidens het aan den Heer H. TEU- 
NISSEN, Agent te SOLO, verleende 
binnenlandsch verlof, is bet beheer van 
dit Ageotscbap opgedragen aan den 
Heer L. SWAAN. 

Aan den Heer A.M. VOUTE, 
P'aatsvervangend Agent te SEMA: 
RANG, werdeen buiteniandsch verlof 
verleend. In verband hiermede werd 
tot Plaatsvervangend Agent te SEMA- 
RANG benoemd de Heer L. MOSSEL, 
thans Paatsvervangend Agent te 
MALANG, die als zoodanig zal wor- 
den opgevolgd door den Heer L. 
SWAAN. 

  

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 verschaffen kan! 

De radio ontvangst met Philips korte- 

golf-ontvangers is thans tot zulk een 

hoog peil opgevoerd, dat zij den 

luisteraars in Ned.-Indis een openba- 

ring zal zijn. 

Vraagt gratis demonstratie 

bij 

»L YRA" 
Radio Goldberg 

Kediri-Tel. 70 

VENDU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS. 

Teletoon 250. J.G.W. DEKKERS KEDIRI 
  

Emballeeren 
(Ook voor Europa en de buitengewesten) 

Transporteeren, 
Handel in Nieuw- en 

  

Tweedehandsch Meubilair. 
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Groot Dubbei Progr. 

RICHE THEATER 
Hedenavond 12 Dec. 

Ais le Hoofdfilm draait : 

De uitstekende film .Yvette” 

terwiil als 22 Hoofdfilm vertoord wordt 

“ALS T KIN 
Warner Bros sch'tterende film 
met het zesjarige wonderkind JANET CHAP 

Het ontroerend verhaal vaa 

R.K,O. Radio nieuwste muzikale 
met het beroemde danspaar FR 
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skittle Miss Thoroughbred 
MAN bijgestaao door JOHN LITEL en ANN SHERIDAN. 

dat er vast van overtuigd is, dat haar ,pappie” rog leeft ea 
uit het Weeshuis wegloopt om hem te zovken. Ongetwijfeld een film, die in ieders smaak zal va'len, 

Donderdag 14 t/m Zaterdag 16 Dec. 

.scarefree" 
ASTAIRE — GINGER ROGERS. 

cen weesje, 

Dansfilm 
ED 

  

INNENKOM 
Twee zeer goede-fims, die mea niet missen mag. 

  

06 (Little Miss 
Tboroughbred) 

  

  

Metro's Wonderbaarlijke film-evenement 

met de bekoorlijke en begaafde actrice 

Het mooiste en kostbaarste fhimwerk ooit vervaar: 

heffende romantiek. 
N.B. Vanwege de enorme lengte van de fiim (gee 

Metro machrige filmschlager 
mer ROSALIN: 

De strijd van ezn jong idealistisch 

Ek» der weinige films, waarop 
dokter tegen den onwil 

MAXIM THEATER 

MIST DIT NIET!!!! 

Vrijdag 15 t/m Zondag 17 Dec. 

THE CITADEL" 
5 RUSSELL — ROBERT DONAT ea. gioote sterren. 

en bekrompenhseid der mijawerkersbevolking van Wales. 

het praedicaat MEESTERLIJK ten volle van toepassing is. 

.Marie Anftoinette” 
NORMA SHEARER eco TYRONE POWER 

tigd. S.&nes van onvergolijkelijke schoonbeid en hartver- 

n voorfilms aanvang der 
voorstellingen precies 7 u. n.m. eo 945u n.m.). 

  

in de hoofdrollen. 

  
  

Lord Nuffield 

Er gaat bijna geen maand voorbij, 

of de naam van Lord Nuffield ver- 

schijnt in de dagbladeo, betzij omdat 

hij weer iets voor Engeland heeft ge- 

daan, hetzij omdat deze philantroop 

Zijn reeks groote en beroemde scken- 

kingen weer heeft uitgebreid 

Nog maar enkele dager, nadat wij 

Lord Nuffield op het fiimjournaal za- 
ger, waar bij een chegu?» van eokelz 

duizenden ponden aan het Roode Krvis 

schonk, lezen wij in de dagbiaden, dat 
het luchtvaartministerie mededeelde, 

dat Lord Nuffield benoemd is tot di- 

recteur-generaal van het technische 

gedeeite van het luchtvaartministerie. 

Hij za! geen salaris genieten. Nuffieid's 

fuctie zal hierin bestaan, dat hij alg?- 

meen toezicht zal uitoefesen op de 

levering en op de leveringsdiensten van 

de Royal Air Force, met het oog op 

hun ccdrdinatie metde reparatiedieosteo. 

Ook zal hij het beheer hebben over de 

reparatie- werkzaambeden. 

Dat dit werk Nuftield wel toever- 

trouwd zal zijo, staat buitsn twijfel. 

Sinds ruim een jaar geleden begon de 

Engelsche auto-konirg immers met de 

ulizgtuigfabricatie, om Engeland meer 
Vliegtuigen te kunoen verschaffen. De 

carrs-e van Lord Nuffield is onge- 

twijfeld even romantisch als indruk- 

wekkend. 
Lord Nuffield begon zijo carriere als 

een heel eenvoudig rijwiel-reparateur 

met cen beginkapitaal van....5 pond 

sterling. Hij heeite toen nog maar heel 

eenvoudig William Morris, ea zija 

vrienden en klanten kenden hem als 

»Bil?". Zoo was bet in betjaar 1896. 

Muar Bill, die eigen'ijk voor dokter 
had willen studeeren, keek verder dan 

de fietsen, en al spoedig ging zijo be- 

langstelliog uit naar de auto's, die in 

die dagen opgang begonnen te maken. 

Hi iostalleerde zich als auto-repara- 

teur en hoewel hij geen mecanicien 

was, bed bij zich weidra ontwikkeld 

tot een voortreffelijk werktuigkurdige. 

Ziju reparatie-werkp'aats werd ste ds 

grooter en n'et minder groot was zijn 

klandizie. In 1910 besloot bij zelf een 

auto te gaan construeeren. Eerst kocht 

bij de onderdeel-n, zette ze in eikaar 

en verkocht de aldus verkregen ,,exem- 

plaren” tegen een matig winstje. Is 

1912 had bij hetzoover gebracht, dat 

bij de eerste Morris vao 10 P.K. op 

de markt kon brengen. Het was een 

gord denkbeeld van hem geweest, 
klcine wagentjes voor Jan en alleman” 
te vervaardigen. Bij bet uitbreken van 

den Wereldoorlog io 1914, bezat bij 

al een aardig fabriekje, dat toeo door 

de regeering gereguireerd werd om 

in massa-productie mijaen voor de 

scheepvaart-versperringen te maken. 

Toen de oorlog voorbij was, waren de 

machines z00 versleten, dat de heele 

fabrisk herbouwd moest worden. Hoe- 

wel Morris io die dagen alaardig wat 

verdiend bad, wareo zija financi&a voor 

deze geweldigz uitgave viet toereikend, 

in doodarm en mer geleend geld moest 

bij opoieuw beginnen. 
Maar nu wist bij precies, waarnaar 

bij streven moest, en in verloop van 

eenige jaren had hjj ziju fabriek uit- 

  

gebreid tot een reusachtig bedrijf, 

waar 20000 arbeiders werk vonden 

ea jaarliiks 100000 wagens produ- 

ceerden. Zijn fortuin wordt tbars op 

een paar honderd millioen guldeo ge- 

schat, maar nauwkeur g weet men het 

niet, ea ook William Morris, of Lord 

Nuffield zooals bij tegenwoordig heet, 

weet het niet precies. ,Ik geef geen 

zier om bet geld, dat ik met mijn fa- 

briek verdien”, zeide hij eens tegen 

ecenige journalisten. En dit is geen 

pose van hem, het is de waarheid. 

Hij meent bet eerlijk. Wat hem slechts 

interesseert, is de industridele ontwik- 

keling van zija land, de welvaart van 

zija volk, arbeiden ten bate van het 

algemeen, Daar voelt hij voor, daar is 

bij warm voor te krijgen. Zijn streven 

om zijo land groot te maken en de 

nationale indusirie krachtdadig te on- 

dersteuner, komt duidelijk tot uiting 

in zijo leuze: 
nIf you don't buy Morris, buy Bri- 

tish” (wanreer ge geen Morris koopt, 

koopt dan ia ieder geval Br.tsch fa- 

brikaat). Zoo eevig Enyelschman zijn 

streven om het algemeen belang bo- 

ven het persoonlijke te stellen, duide- 

Hjk aantoont, dan is bet zeker wel 

Lord Nuffield. 

Van rijwielreparateur tot auto-mag- 

naat en viegtuigbouwer is ongetwijfeld 

een geweldige stap: maar Lord Nuffield 

zelf is niets veranderd, Hij is de een- 

voudige en harde werker gebleven van 

voorheen, en als zoodanig wordt bij 

door zijo arbziders ge&zrd en gerespec- 

teerd, 
Hoewel hij is 1934 door den koning 

van Engelaod tot Lord Nuffield ver- 

heven werd, bleef hij voor zija vrien- 

den en kennissen Bil! Morris, de man, 

die goeden arbeid, van wien dan ook 

weet te waardeeren. Dagelijks kan mea 

hem in zijn eenvoudig kao oortje vin- 

den, dagelijks maakt hij met zija arbei- 

ders een praatje. Geen wonder, dat zij 

dezen man hoogachten. 

Nog socit is er een staking in zija 

fabriek uitgebroken, en dat is geen won- 

der, want de arbeidsvoorwaarden zijo 

uisstekend. Eenigen tijd ge eden, heeft 

bij zija arbeiders een aandeel in de 

winst gegeven, door hun de iokomsten 

te schenkea van aandeelen tot een 

waarde van 2.125 000 pond sterling. 

Maar niet alleen zija cigeo menschen, 

doch ook verscbiliende inste lingen be- 

denkt hij rijkelijk. De Ubiversiteit van 

Oxford kreeg 1.350.000 pond sterling 

tot bet inrichten van een medisch-we- 

tenschappelijk ceotrum, en toen men 

hem daarvoor bedankte, verklaarde bij 

tot onuitsprekelijke verbazing van de 

vergadering, dat hij er pu maar 2 mil- 

lioen pond van maakte. Ben gift van 

50000 pond sterling deed hij toekomen 

aan kozingin Mary voor den bouw van 
een kinderziekenhuis, en een van 15.000 

pond aan bet Prioses Elisabeth Ortho- 
paedisch Ziekenbuis. Ook ,gaf bij al 

cens 100.000 pond sterling aan de Ox- 

ford-Uviversiteit. 80.000 pond voor een 

tehuis van verpl-egsters, 35.000 pond 

voor het vervaardigen van braille-boe- 

ken voor blinde kindereo. en nog do- 

zijoen ,,kleinere” giften van 15 4 20.000 

pond. 
Nord Nuffield gevoelt nu eenmaal 

sympathie voor   een onuitsprekelijke 
  

degenen, die maatschappelijk of licha- 
melijk misdeeld zijo, en bij getroost zich 
alle mogelijke moeite, om het lijden van 
deze menschen te verlichten. Toch i 
het wegscheoken van miliioenen geen 
onverdeeld genoegen, want dagelijks 
ontvangt bij honderden bedelbrieven 
uit alle deelen van de wereld, volyens 
bem ,opgesteld door beroeps-bedelbrief- 
scbrijvers”. 

Ondanks dit alles is Lord Nuffield 
een eenvoudig man gebleven. Zijn ge- 
lukkig buwelijk bleef kinderloos, en dit 

is dan ook waatschijolijk de reden, dat 
bij z00 gul met Ka millioenen is. Lie- 
ver zijn millicenga man weldadige in- 
stellingen te geven, dan aan familic- 
leden, die er op zitten te loeren, en 
vroeger nooit een band voor hem uit- 
staken. 

Misscbien is zijn faam als pbilantroop 
noy grooter dan zijn beteekenis als 
industriBel: dit stempelt hem tot een 
van Eogelaod's meest beminde zone... 

L. B. 

Blinden door zienden 

gegroet ? 
Een blinde, die zich noemt eenstille 

Opmerker in het openbare leven, schrijft 
in bet Duitsche blad ,,Die Blindenwelit” 
over het groeten van zienden, 
We ontlecnen er het volgende aan: 
Een blinde is, betzij bij in de stad 

of op het platte laod woont en vaak 
alleeo door de straten gaat, spoedig 
bekend bij zija stad- of dorpsgencoten, 
al kent bij zelf hen niet. Zija blind. 
heid maakt dat hij spoedig bekend is, 
Heeft iemand bem eenige keeren ge- 
zier, dan informeert hij bij vrienden 
Of kenvissen al gauw ,wie toch die 
blinde 1s.”. 

De blinde weet niet wie er in zija 
Daaste omgeving woven, omdat zijn 
oogen, de beste bemiddelaars, het 
hem »iet kunnen vertelleo. 

Hoe komt het nu, dat de blinde 
hoewel overbekend, op straat, in den 
wiokel, in de tram enz. zoo weisig 
gegroct wordt ? 

Verschillerde redenen zijn daarvoor. 

Er zija zierden, die bang zijo een 
blinde aan te spreken, Zij hebben me- 
delijden met hem, willeo dat niet too- 
nen en wetea niet wat zij zeggen zul- 
len. Aoderen zija oppervlakkiger en 
deoken: ,hij kan toch niet zien, dat 
ik hem tegen kom", ,zij weet niet, dat 
ik io de tram zit”, Ook zijn er zier- 
den, die opzetteliik den blinde niet 
groetenj zij oordeelen: ,,het is maar 
goed, dat bij me niet ziet”. 

Hoe gebeel aoders handelen dege- 
nen, die vriendelijk groeten en z00 
noodig hulp biedeo, als zij den blinde 
Ontmoeten in de concertzaal of op de 
wandeling. Zij begeleideo hem naar 
de garderobe, vaar zijo plaatssummer, 

naar een bank in hetpark of brengen 
hzm naar de tram. Hoe dankbaar eo 
vriendelijk zal de blinde ee bartelijken 
groet als: ,,Ocb, bent u daar juf- 
frouw H! ,Halo mijobeer P.” ,,Is dat 

niet de kleine Wim !” beaotwoordeo? 
Obok personen, die de bliode niet on- 
mddellijk aan de stem berkent (het 

voornaamste kenteeken voor een nict- 
ziende) zal altijd een vriendelijken 
groet terug krijgen. 

Natuurlijk moct worden toegegeveo, 
dat er onder de blisden everals on- 
der de zienden zonderlingen zijo, die 

een groet misschien heelemaal niet of 
bromrend teruggeven of die goed 

bedoelde bulp in bet verkeer onbele:fd 

afwijzen. Maar zij behooren tot de 

uitzonderingeo en zulke slechte erva- 

ringen mag men de blinden in bet 
algemeen niet aanrekenen. 

Tor z00ver bet stukjein ,Die Blic- 

denweit”. 

LANDVOOGD ALS ARBI- 

TER IN BIZONDERE 

GEVALLEN 

Nieuwe leeftijdsgrenzen. 

De reeds jaren aauhangige herzie- 

ning van de filmkcuringsvoorschriften 

heeft thans eindelijk haar beslag ge- 

kregen in een gebeel nieuwe ordon- 

nantie met voorzieningen ter bestrij- 

ding van de zedelijke eu maatschap- 

pelijke gevaren, aan filmvoorstellingen 

verbo-den. Het ontwerp hiervan is 

VENDU-ACCEPTEN 
verzilvering bi 
landikassen en 

    

    

— POSTSPAARBANK — 

Het bovenstaande bewijst wear zens 
welk een daokbaar werk het is, cen 
blinde boorbaar (de eenige wij & 
waarop men hem kan bereiken) te 
groeten. Juist op den opeobaren weg, 
in eeo vergadering eoz., is een niet- 
ziende geisoleerd door bet gemis der 

oogen. Ea elke toenaderingen en tee- 
ken van herkeoning is een weldaad. 

Bovendien, hoe vernederend is het 
voor een nietziende, later te hooren 

van menschen die hem gezien hebben 

en niet gegroet... omdat hij toch niet 
zien kan.” “ 

A. Didpenborst-de Gaay Fortman. 

De Filmcensuur opnieuw geregeld. 

Keuring van smalfilms wordt ingevoerd. 

zoojuist bij den Volksraad ingediend 

ea vertoout ten opzichte van de oude 

Fi'm-ordonoantie in hoofdzaak slechts 
dit verschil dat de z.g. ,smaifilms” 

thans ook in de censuur ziju betrok- 

ken, en verder dat de mogelijkbeid 

van beroep op den landvoogd ge- 

opend wordt, een nieuwe bepaling 

die vooroamelijk ia bet leven werd 

geroepen met het oog op films waar- 

van de vertooning nationale gevoe- 

ligheden kan kwetsen. Terslotte zijo 

de leeftijdsgrenzen naar bet Neder- 
laodsche voorbeeld in drie categoriego 

van bioscoopbezoekers gedifferentieerd. 

EFFECTENBELEENINGEN 
bi de agentichappen te Batavia (U)," 
Sesrabaia, Medan em Makasszr.   

  

  

  

       

      

       
    

    
     

   

Het betere 

  

RADIO LU 
Radio - Technisch - Bureau — xzoDiri — 

RADIOTOESTELLEN 
en 

KOELKASTEN. .. 

BOERDERIJEN ,,SCHRAUWEN“ 

   
Hoofdstraat 4&i 

Teletoon No.60 

adres voor .. 
4 

  

  

  
  

  

KEDIRI IN WATES , 

MULOWESG / MADJENANG ni 

Telefoon Ked. No, 225 PERCEEL-PAKISSADJI 
Ta AA 

. 

Levert versche volle melk. -. 

“ 

Leverancier van de groote ziekenhuizen te 

Kediri en Paree en de meeste Doctoren 

ter plaatse, 

    

  

      
    

  

Prima kwaliteit 

Beleefid aanbevelend 

L. H. SCHRAUWEN. 

  

LEESBIBLIOT HEEK 
  

De abonnementsgelden bedragen: 

voor 
gulden. 

kort. 

DJABA.   1,— per maand voor 6€n boek 
£ 1,75 per maand voor twee boeken tegelijk 

f 2,50 per maand voor drie boeken tegelijk 

met dien verstande, dat LI z00 dikwijls moogt ruilen als U wilt 
Indien U duseen abonnement voor €€n boek 
beeft, waarvoor U 6€n gulden betaalt e» UI 
ruilt het boek iederen dag, 

30 boeken 

De bibliotheek - catalogus. verscbijot bioven- 

Wordt lid van 

LEESTEZELSCHAP — LEESBIBLIOTHEEK — 

Ked. Snelpers Drukkerij, 

    
    

  

     

      

      

dan betaalt U 
toch niet meer dan €€a 

KOTTA
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Aan de memorie van toelichting oot- 
leenen wij hier, het volgende: 
« Dat aan cea a'geheele herziening de 
Voorkeur is gegeven- boven aanvulling 

en wijziging van het bestaande viodt 

zija oorzaak viet slechtsin het feit, dat 
deze laatste werkwijze tot een zeer 
onoverzichtelijk gebeel zou voeren, 
doch mede in de omstandigheid, dat 
de in 1927 plaats gehad hebbende wij- 
ziging io het systeem van wetgeving 

hier te lande er toe leidr, dat de te 
regelen stof verdeeld wordt over een 

ordonnantie, weike de koofdzaken re- 
geit en cen regeeringsvyrordening, 
waarin de secuadaire voorscfiriften wor- 

den opgenomen. Op deze beide legisla- 
tieve-producten zal dan aansluiten een 

besluit van den Directeur van Bionen- 

landsch Bestuur, boudende uitvoerings- 

voorschriften vao administratieveo aard. 

Ook in de thans ontworpen regeling 

is vastgehoudeo aaa keuring door &€n 
Centrale, te Batavia gevestigde commis- 

sz. De cectraksatic van k-ur'ng, is dian 

zin, dat io een aantal over den archipel 
verspreid liggende plaatsen afzonderlijke 

keuringscommissies zouden arbeiden, is 

Op principieele en practische gronden 

ongewenscht eo ovuitvoerbuar. 

D: voornaamste uitbreiding, welke 

de nicuwe regeling brengt is, dat voor- 

taan ook de 7. g. .smaifilms”, voorzoo- 

ver bestemd voor voorstellingen in het 

openbaar, aan keuring zullen zijo 

onderworpen. Ten tijde van de 
totstandkoming der thans vigeereode 

ordonnantie hadden deze films vaa 
kleinere breedte nog vrijwel uitsluiteod 

het karakter van amateurfilns, bestemd 
voor verrooning in den huiselijken krisg. 

Vertooning in het oreabaar was, tenein- 

ge het censuursysteem te doen sluiten, 

ingevolge artikei 3 lid 5 der Filmor- 
donnantiz 1925 verboden, 

De voortschrijdende onwikkeliny op 

het gebied van toepassing en tecbniek 

der film heeft met zich mede gebracht, 

dat ook ,smalfilms" meer en meer in 

aanmerking komen voor vertooning in 

het openbaar, waartoe zij van tevoren 

diesen gekeurd te worden. Niet slechts 
is de smaifilm eea rol gaan spelen ia 
bet bedrijfsleven voor demonstratie of 

reclamedoeleindeo, maar ook alis bios- 
coopfilm begint zij onmiskenbaar ter- 

rein te winnen, zoodat ook hier te lao- 

de de mogelijkheid van openbare ver- 

. tooning na keuring dient te worden 

geopnd, 
Voorts brengen de nieuwe bepa- 

lingen een verder doorgevoerden groe- 
peering voor wat betreft de leeftijds- 

grenzeo der personer, die tot film- 

voorgtellingen to:gagg hebben. Maakt 

de bestaande ordonnantie slechts een 

onderscheid tusschen volwassen en kin- 
deren beneden den leeftijd vao zeven- 

tien jaar, in de nieuwe ordonnantis is 
in den geest van de Nzderlandsche 

filmwetgeving een onderscheid gemaakt 
tusschen drie categorie&a: kinde-en 

beneden dertien jaar, jeugdige, perso- 

nen van derwen tot zeventien jaar en 
volwasseneo. 

Volledigheidshalve wordt hierbij aa. 
geteekend, dat, zo0als uit het ontwerp 
kan blijken, geeo aanleiding is gevon-, 

den tot de iavoering van bet instituut 
van ,gedelegeerde ledeo” der Film - 
Commissie buiten Batavia, ooch tot 

het betrekken van filmreclamemateriaal 
in de door de Fi'mcommissie te ver- 
richteo keuringswerkzaambeden. 

Tenslotte zij nog vermeld, dat de 
Filmcommiefsie evenals tot bedeo, al- 

vorens cen film voor openbare vertoo- 
ning toe te laten ook in de toekomst 
zal beoordeelen of deze is: 

a. strijdig met de goede zeden: 
b. Ongewensebt vit cen oogpuot 

van “openbare orde : 
€. aanstootelijk, hetsij im het alge- 

meeo, hetfzij voor bepaalde na- 
.Honaliteiten, rassen, godsdiensten 
of geestesrichtingen j 

d. van verderfelijken invloed wit 
anderen hoofde, 

  

Mijnen met ,,magneti- 
sche ontlading,” 

Het onschadelijk maken. 

Onmiddelliik na de ramp van de 
“Simon Bolivar” klonk vao Engelsche 
zijde de beschu'diging, dat de onder- 
gang van dit schip, bijaa in den mond 
van de Theems, te wijten was aan 
door Duitschz onderzee8rs @itgestrooi- 
de mijuen, eem beschuldiging welke 
door Berlija even perticent werd af- 
gewezen, waarbij te kennen werd ge- 
geven dat het Engelsche mijoen wareo, 
die de vaart in dit deel van de Noord- 
zee onmogelijk maakten, Hoe het ook 
zfj, het verbijsterend aantal scheeps- 
rampen, dat in de laatste dagen in de 
buurt van de Eogelsche Oostkust is 
gescbied, heeft allerlei geruchten doen 
Ontstaan en &bo daarvan is de mare, 
dat de Duitsche marise dn de laatste 
dagen gebruik heeft gemaakt van een 
2.9. magoetische mijo, waarin sommi- 
gen zelfs het geheimzinnige wapen 
zien, dat Hitler in een van zijn rede- 
Voeriogen heeft aangekondigd. 

Bestaan er ,,magnetische” mijnen, 
wat zijn dit" voor « mijaen, op welke 
wijze verrichten zij haar vernielend 
werk? Dat zja de vrageo, die eea 

. 

r Pt 

au zich stelt, te meer waar een 

ultlatiag van den Engelschen minister 

wan Fivancitr, sir Joho Simon, ia zija 

gisteravond gehouden radiorede er op 

z0u kunnen wijzen, dat de Britscbe 

regeering zelf wel zou gelooven in 
magnetische mijaen. 

Wij hbebben ons van deskundige zij- 

de doen voorlichten, schrijft de Te I, 

en daarbij is wel gebleken, dat mea 

geen geloof behoeft te hechten aan de 

gedachte, dat een mijn als gevolg van 

zija magnetische lading door de fjzer- 

massa vas een passzereod schip naar 

boven zou worden getrokken, waarca 

de”mijn de kiei van het schip zou ra- 

ken en de ontpioffing zou volgen als 

gevolg vao de beschadiging van de 

gevoelhorens van het scbip kan de 

kleioe massa van de mijn onmogel k 

aantrekken, daar ook bet weestandbie 

dende water zich hiertegen verzet. 

Naar de meeniog der dz::kundiyen 

mort men in aodere richting zozkeo. 

Men vermoedt — ea dit vermoedea 

wordt versterkt door het vinden van 

aangespoelde mijce) op de Engelsche 

kust, dat het hier cast om de magne- 

tische ontsteking van mijoen Hierdoor 

z0u een mija op de plaats, waar zij 

rich bevindt, bv. op dea bodem van 

de zee, waar zij zou zijn uitgestrooid, 

tot ontp'offing kuanen worden ge- 

bracht, Daarbij zou dan gebrvik ge- 

maakt kuonen worden van een zeer 

gevoelig radio-technisch apparaat, 

Houten mijnenvegers. 

Iomiddels heeft—naar Uoiteud Press 
meldt—de Britscbe marine reeds een 
middel ter bestrijding van deze mijoen 

gevonden door de uitrustirg van oiet- 

magnetische mijnenvegers. diz voor het 

allergrootste deel uit hout zoudeo wor- 
den gebouwd, Op behoorlijkeo afstand 

acber zich zouden schepen een soOrt 

nlokeeod” van metaal met zich voereo, 
die, zoodra zij in dz nabijkeid komen, 
alle op den zeebodem liggeode mijoen 
tot zich zou trekker, nadat bet niet 
magnetische scbip er zonder bezwaar 
overheen gevaren z0ou zijo. 

Voor den bouw van dergelijke sche- 
pon zija de ricbtlijaen in eeu varend 

voorbeeld voorhanden. Nog nauwelijks 
een jasr geleden vertrok uit een Engel- 
sche haven eenklein scheepje van bij- 

zondere censtructie. De onderdeelen 
var het vaartuig, die poodzakelijkerwij- 

ze van metaal moesten zija. wWarea oiet- 
magnetisch. Zoo bestond de machine 
uitsluitend uit koper en brons, bet 

want bestond uitsluitend uit touwwerk. 
en er was ook overigens geen stukje 

staandraad aan boord : Zrlfs de uitrus- 
ting vaa de bemaosiag was niet mag- 
netisch. Spijkers ia de laarzen waren 
uitgesloten er was zelfs geen stalen 

scheermesje aan boord. Men had gla- 
zen mesjes om zich vao den baard te 
ontdoen. 

De ,,R:searsch“, zooals het scheep- 
je heette — het was nieuw gebouwd 

en kwam in de plaats van een vroeger 

oiet-magretisch schip, de ,Carnegie"' 
—vertrok naar Tristan da Cuoha, het 
eenzamte eilandje in het Zuiden van 
den Atlantischen Oceaan om op den 
weg daarbeen verscbillende opmetirgen 

te doen met betrekkiog tot de kom- 
pasvariaties, 

Wellicht is de ,Researsch" bet eeni- 

ge Bogelscbe vaartuig. dat geen gevaar 
loopt te worden getorpedeerd. Zij heeft 
namelijk door alle zeemogeodneden 

geteekende brieven aan boord, die haar 

tegen aanval en iobesliagoeming vrij- 
waren. 

De veroaderstelling. 

Om dit duidelijk te makeo het vol- 
gende: Als een stuk ijzer, d.w.z, bet 
schip, zich op een afstand beweegt 
langs cea in een mija gemonteerd 
spoeltje, waardoor een zwakke elec- 
triche stro»m loopt. dan kaaer in bet 
spoeltjz een extra stroomstootje ont- 
staan en dit zou met behulp van een 
radio-graphische stroom z00 versterkt 
kucoen worden, dat een relais de mija 
tot ontploffing zou kunnen brengen. 

In de mija z0u dus een kleioe zend- 
en ontvanginstallatie moetea zijn inge- 
bouwd. De miju zeu dus explodeeren, 
wanneer een schip dicht genoeg gena- 
derd is om he: schade aan te brengen.   Duidelijk is, dat de mija dus niet meer 
in werkelijke aaoraking met het scbip | 

Bekendmaking. 
De Regent van Blitar maakt bij 

deze bekend, dat op den 30sten De- 

cember 1939 des voormiddags ten 

12 ure op het Regentschapskantoor 

te Blitar een onderhandsche aan- 

besteding zal worden gehouden 
betreffende : 

de levering van steenslag van 

verschillende grootte en materiaal- 

soorten (geen kalksoort zijnde) tot 

een maximum hoeveelheid van 
6500 m3 ten behoeve van het 
gewoon onderhoud der Regent- 

schapswegen in het Regentschap 

Blitar, alsmede eventueel de aan 

deze wegen voorkomende wegher- 
stelling als anders-zins gedurende 

het jaar 1940, onder de voorwaar- 

den zooals zijn vermeld in het door 

het College van Gecommitteerden 
opgemaakte model van de onder- 

handsche overeenkomst. 
Gegadigden gelieve het inschrij- 

vingsbiljet voor bovengenoemde 

aanbesteding per gezegeld couvert 

te willen inzenden aan den Regent 
van Blitar, uiterlijk op den dag van 

inschrijving. 

Inlichtingen te bekomen ter Re- 

gentschaps-Secretarie te Blitar op 

iederen werkdag vanaf 8 uur v.m. 
tot en metl uur n.m— Ku 

Blitar, den 8sten December 1939, 
De Regent van Blitar, 

WARSOADININGRAT 

  

behoeft te komen. Door deze vergroo- 
te werkingssteer is de trefkars van 
z00'n zoogenaamde magnetische mijn 
veel en veel grooter. Bovendien ver- 
liezen de paravanes gebeel haar nut, 
daar bet hier gaat om aan kabels ver- 
aokerde mijnen. Vcoropgesteld dient 
echter te worden, dat deze geheele 
redeneering berust op vermoedens, 
welke echter een schijn van waarschija- 
ljkheid krijgen door van verschillende 
kaoten binnenkomende berichten. 

N VOORRAAD 
Ruime keuze 

Visitekaartjes 
voor de halve prijs. 

KED. SNELPERS DRUKK 
ALOON-ALOONSTRAAT 

Telf. No. 83. 

  

  

EXPOSITIE 
van modern uitgevoerd 

Djokjaa's Zilverwerk 
te houden in het 

GRAND HOTEL RICHE 

op ZATERDAG 16 DECEMBER van 8,30-1 

uur en van 5 uur tot afloop voorstelling Bioscope. 

Beleefd aanbevelend 

J. Wels-Schotel 
DJOKJA. 

  

  
  

S1. NICOLANS 
Uitgebreide collectie van: 

Kerst artikelen, 

  

zo0als : 

Chocolade letters. 

Chocolade in 
luxe dozen. 

Chocolade poppen. 

Chocolade kransen. 

Chocolade sigaren 

en sigaretten. 

Marsepein. fondant 

borstplaat. 

Kersiboomen, kerstkaarsen, 

kerst-artikelen, enz. enz. 

Prima kwa!iteit, Billijke prijzen. 

Beleefi aanbevelenid, 
TOKO 

»SOEN" 
Aloon - Aloonstraat Telf. 63 

KEDIRI. 

Reeds verkrijabaar : 
Kerst-artikelen 

Voor 25-26 dezer, 

Choc: Kerstkransjes. 

Choc: Figuren 
Luxe doozen. 

Kerstboom Kaarsen. 

Kastanjes. 

Okker & Hazelnoten. 

Dadels enz. 

Beleefd aanbevelend 

TOKO 

»MADIOEN” 
KEDIRI, Aloon-aloonstraat 

No. 17 Telf. No.62. 

No 

  

  

  

  

Vichy 

  

   
    

preparaten voor 

verfraaiing der huid.   Source de Beaute 
Wetenschappelijk samengestelde 

verzorging en 

“— RESIDENTIE APOTHEEK 
Telefoon No. 52 | 

  

  

PROTESTANTSCHE KERK 

Hollandsche Kerkdiensten. 

17 Dec, '39 Ngandjoek 9 vuur v. m, 
Paree 6 uur n. m. 

25 Dec. Iste Kerstdag 

Kediri 9 uur v.m. 
Blitar 6 uur n.m. 

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

Kediri 8 uur n. m. 

KERSTPFEESTEN. 

Vriijdag 22 Dec. 6 uur n.m, 
kleintjas toten met 3 de 
klas lagere school in den 
Prot. Kerk. 

Zaterdag 23 Dec. 6 uur v.m. 
arootere kinderen in den 
Prot, Kerk. 

Vrijdag 22 Dec. 6 uur n. w. 
Kleinijes 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. 

Dj-mbarg Vrijdag 22 Dec. 6uur o.m. 

T, Agzoeng Donderdag 21 Dec. 6u. £.m, 

Kediri 

Biitar 

  

Maleische Kerkdienst. 

H. B. Matulessy, 

17 Dec. '39 Trenggalek 9 u. v.m. 
"39 T. Agoeng 4 Uu, n.m. 

24 Dec. '36 Kediri 7 u. nm 
Voorbereiden & Kersiboom 

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

26 Dec '39 Madioen 9 Uu. v.m 
2e Keistfeest 
Ngawi 4 Uu. ».m. 

31 Dec. '39 Madioen 5 Uu n.m 
Oudjaar's avends 

1 Jar. "40 Kediri Ad) u. v.m. 
Nieuwejaar 

J. W. Rumbajan 
24 Dec. 7.30 v. m. Djombang 

  

OOST - JAVAANSCHE KERK 

lederen Zondag 

dienst 9 u. v. m. 

Te Kediri (Baloewertistraat) 
Bluar, Toeloengagoeng, 

Ngaodjoek, Parec, 

  

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

ederen Zondag. 

le H. Mis tk S uur v. m 
2e H. Mis 7.30 uur v.m 
Lof 5.30 uur oa. m. 
6 uur v. m. Stille H. Mis 
1.30 sur v. mm Hoogmis 
5,30 uur n. m. Lof 

Ouderrichi Kata. Javanen 

PETROMAX COMFOREN. 
Wij ontpakten zoojulst 

e Nieuwe 

Modellen 1939 

en noodigen U uit tot een be. 

kir 

Biiiar te 
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Buitenlandssh  overzicht overgenomen vit de Ind. Courant. 

ZWARE STRIJD AAN DE FINSCHE 
FRONTEN, 

Zoowel in Noord-Finland als op de landengte van Karelie wordt 
hevig gevochten.- De Mannerheimlinie nog niet doorbroken:- Rus- 
sische luchtbombardementen op Hangoe.- Hochland in Russische 
handen.- De Volkenbond begint de Finsche kwestie te behandelen. 

Opnieuw brand in een Roemeensche olieraffinaderij. 

Hevige gevechten in het Noorden. 

Helsinki, 9 Dec. (Havas). Volgens 

berichteo uit betrouwbare broo, we!ke 

te Helsinki werden ontvangen, hadden 
hedenochtend aan het Noordelijk front 

hevige gevechten plaats, waarbij de 

Russea zware verliezen leden, 

D2 Finven, geheel in het wit ge- 
kleed, gingen over een front van 3 
km. tot een overrompelenden aanval 

Over en dreven bun tegenstanders op 

de vlucht. Volgens militaire deskundi- 
gen komt de superioriteit der Finnen 

bij het schieten op overweldigende 

wijze tot uiting. 

De Sovjet-Russische 

het Noordelijke front bestaan in hoofd- 
zaak uit Kirghiezeo. 

trozpen aan 

Hevige Russische aanvallen op 
de landengte van Kareli8. 

Londen, 9 Dec. (Reuter). Berichten, 

die te Londen werden ontvangen van 

kolonel Mellbtom, die de Finsche 
troepen te Viipuri (Viborg) comman- 

deert, verklareo, dat op de 'andengte 

van Kareli& uiterst hevige gevechten 

woeden. De Russen, die versterkingen 

hebben ontvanger, doen heftige aao- 

vallen, doch zija er nog op geen en- 

kel punt in geslaagd de Mannerheim- 

linie te doorbreken. 

De definitieve cijfers van de slacht- 

offers van de luchtaaovallen op He!- 

sinki zija 65 dooden en 160 gewon- 
den. Sedert Je eerste twee dagen van 

den oorlog hebben geen luchtaanval- 

len op Helsinki meer plaatsgehad. 

Helsinki, 9 December (Reuter). De 
Russen naderen thans de sectoren, 

waar de landengte van Kareli& meer 

vit meren dan uit land bestaat en waar 
de Finoenin hun speciale versterkingen 

op ben wachten. 

De voornaamste gevechten bestaan 

nog io hoofdzaak uit schermu:selingen 

tusschen de Russen, die in massa-for- 

matie voortrukken, en mobiele Finsche 

compagnoi: €n, die met geweren en op 

ski's opereeren of de Russen vanuit 

machinegeweernesren beschieten, 

De Russen trachtten landingen te 

verrichten op de Zuidkust, doch zij 

werden tot dusverre steeds door de 

Finsche marine en kustdefensie terug- 

gedreven. 

Gevangenen verklarer, dat de Kirg- 

hiezeo die de Russen naar het Noor- 

delijk front hebben 

ellendig voelen onder de voor 

gezonden, zich 

zeer 

hen ongewone omstandigheden en in 

hua bijyeloovigheid volkomen in de 

war worden gebracht door de Finsche 

troepeo op bun ski's die zonder ge- 

rucht in het halfduister als geesten op 

ben afsch'eten. 

Nieuwe Finsche tactiek. 

Stockholm, 8 Dec. (Havas). Uit 

Helsinki wordt gemeld, dat het Sov- 
jet-leger in Karel& zijo aandacbt in 

het op den 

Kailaine-sector, 

De Russen hebben de Mannerheim- 
linie nog niet bereikt en de Fionen 

maken gebruik van eeo nieuwe tac- 

tiek, welke de Russea in verwarring 

brengt. De Fiooen vechten individueel 

en in Compagaietn, hetgeea hen be- 

laogrijke voordeelen bezorgt in moei- 

lijk begaanbare gebieden, 

bizonder concentreert 

De Russen daarentegen vallen aan 
in massa-formaties en worden dan 

door de Finneo hevig met machine- 
geweren bestookt, zoodat zij groote 
verliezeo lijden. 

Gemeld wordt, dat de Finoen aan 

het Petsamo-front den tegenstand 

nog steeds voortzetten, niettegen- 

staande het feit, dat zij voor een 

enorme overmacht staan.   

Ontpoffing tijdens een Russische 

landing. 

Oslo, 8 December (Reuter) 

Alhier werdeo berichten ontvangen, 

volgens welke de Russen tijdeos het 

landen van troepen te Liirahamari 

zware verliezen leden.  Russische 
vaartuigen naderden de kust, toen 
een geweldige ontploffing plaatshad. 

Ezn aantal booten kapseisde, waar- 

door verscheidene honderden man- 

schappen verdronken. Tegeolijkertijd 

Openden de Finsche machinegeweren 

het vuur. 

Gevechten in het duister. 
Kopenbagen, 8 Dec. (Tran s- 

ocean), De speciale correspon- 

deoteo der Deensche bladen in Fin- 

laod melden, dat de Russen tijdeos 

de gevechtea in Noord-Finland ge- 

bruikmakea van sterke afdeeliagen 

Kirghiezen. D2 correspondenten ver- 

klareo, dat groote groepen Kirgbiezen 

veroiatigd werdeo, daar zij, zonder 

dekking te zoeken, regelrecht in het 

machinegeweervuur der Fioneo lie. 

pen. 
De siagvelden ia dit gebied liggea 

bijoa den geheelen dag in bet duister, 

hetgeen eengroot voordeel is voor de 

Finoen, 

die volkomen op de hoogte zijn van 

de ligging van het land, voortdurend 

in de weer zijo. 

De correspondenten maken melding 

van geruchten, dat Britsche oorlogs- 

schepen zouden zija waargenomen ter 

hoogte van Petsamo, doch bevestigiag 

van deze geruchten kon nergeos worden 

verkregen. 

wier verkenoingspatrouilles, 

Russische 'ucht-aanval op 
Hangoe. 

Helsinki, 9 Decemoer (Trans-ocean) 

Russische eskadrilles ondernameo he- 

deomiddag 12 uur een aaaval op bet 

scbiere!land Hangoe en bombardeerden 

dit. De aanval kwam zoo plotseling, 

dat het alarm eerst weerklook, nadat 

de forten door de eerste bommen ge- 

troffen warer, Na eea uur verscheen 

opvieuw een eskadrille, dat baar aan- 

dacht corcentreerde op de haven van 

Hangoe. De go'fbreker werd door 

verscheidene bommen getroffen. 

Om drie uurin den middag had een 

derde aanval plaats. De luchtdoelbat- 
terijen begonnen eerst tijdens den der- 

den aanvai te vuren en men beef nog 

niet kunnen vaststellen, of der 

Russische toestellen is afgeschoten. 

Szdert kwart over twee zija alle 

telegrafische en telefonische verbin- 

dingen tusschen Hangoe en Helsinki 

verbroken. 

een 

Hochland in Russischz handen. 

Helsinki, 9 Dec. (Reuter). De 

Fianen geven officieel de bezetting 

van bet eiland Hochland door de Rus- 

sen Gzmeld wordt, dat zes 

wachtslieden, die het eenige garnizoen 

van Hocbland vormdep,'t eiland ver- 

lieten, voor de Russische aanval be- 

gor. De Russea bombardeerden bet 

eiland gedurende vijf dagen vanuit zee 

en vanuit de lucht, daarop zetteo zij 

een aanval in, om slechts te bevinden' 

dat gedurende al dieo tijd op Hoch- 

land geen verdedigers aanwezig waren 

geweest, 

toe. 

Finsche aanval op Moermansk ? 

Kopenhager, 8 Dec. (Reuter). 

De ,National Tidende” verklaart, dat 

te Helsinki het gerucht de ronde doet, 
dat Fiosche torpedo-motorbooten een 

aanval deden op de Russische haven 
Moermaosk. Het blad voegt hieraan 

toe, dat te Helsioki wordt verklaard, 

dat Sovjet-Russische troepen uit Azie   

en wet speciaal uit Mongolit, naar het 

Finsebe front aan de Noordelijke 1Js- 
zee zullen vertrekken, daar deze troe- 

pen de koude in dit gebied beter kun- 
nen doorstaan dan de uit Europeesch 

Rusland afkomstige soldaten. 

Mislukte Russische landings. 
pogingen. 

Den Haag, 10 Dec. (Aneta). 

Uit Helsinki wordt gemeld, dat een 

eigenlijk groot Russisch offensief nog 

Diet is ingezet, doch spoedig is te ver- 

wachten. 
Men kan aannemen, dat Moskou 

besloten is den Pinschen tegenstand te 

breken, v6dr de winter in alle streng- 

heid optreedt. 

Op de landengte van Kareli& zijn 

thans 2 Russische legers gereed, terwijl 

steeds reservetroepen worden aange- 

voerd. 

Gemeld wordt, dat de Russea opeen 

amntal punten aan de Zuidkust van 

Finland pogingen hebben gedaan om 

te landeo, doch tot dusver zonder succes. 

Russisch leger-communigue. 

Moskou, 8 Dec. (Havas). 
Door het ,,Tass-agentschap werd 

het volgende officieele communiguk der 

Sovjet-Russische legerleidicg gepubli- 
ceerd: ,Vaouit Moermavsk rukten de 

Sovjet,-Russiscbe troepen over eeo af- 
staud van 45 kilometer ten Zuiden van 
Petsamo op. In de richting van Oukata 

Repola en Petrosavodsk vorderde de 
Sovjet-Russischea troepen tot op een 
afstand van 75 kilometer van het front. 

Zij maakten 15 kanonnen, 20 mitrail- 

leurs, 37 snelvuurgeweren en vele op- 

slagplaatsen van levensmiddelen en 

militaire uitrustiogstukkeo buit. 

De Fiooen moesten talrijke gewon- 
den en meer dan 300 doodgevroren 
soldaten op het strijdrooneel achterlaten. 

Het Sovjet-Russische luchtafweerge- 

schut vernietigde 2 vijandelijke vlieg- 

tuigen. 

In het Oostelijke gedeelte van de 

landengte van Karelit hebben de Sovjet 
Russische troepea d2 voorvaanste Fin- 
sche verdedigings-linie, die gebaseerd 

is op de aldaar lodpende Vuoksarrivier, 
doorbroken en wisten zij 8 tot 12 ki- 

lometer ten Noorden van de Taipalez- 
yogi-rivier te vordzren. Ia het Weste : 

van de landengte van Karelit vorder- 
den de Russische troepen 9 ki'ometer 
langs den vaouit Viipuri naar het Noord- 
Westen loopenden spoorweg, waarbij 

zij vele stations wisten te bezetten. 

Het slechte weer, sneeuw en mist 

beletten de Sovjet-Russische vliegtuigen 
Op te stijgeo. 

Finsch communigue. 

Helsinki, 10 Dec. (Ao. Trasoc.), 

Eco hedenavond uitgegeven commu- 
viguk verklaarde : 

De vijand zette zija aanvallen nabij 

de Paipal-rivier voort en werd afge- 
slagen. 

De Russische vloot bombardeerde vele 
plaatsen aan de Fioschbe kust. De 

kustbatterijen beantwoordden het vuur. 

Hedeomiddag bombardeer- 

den de Russen de Hoivisto-eilanden. 

De Finsche luchtmacht voerde verken- 
ningsvluchten uit en bombardeerde 
diverse Russische detachemeoter. 

Gesteund door de artillerie slaagde 

zij er in een tankcolonre van den 
vijand te vernietigen 

Russische tegenspraak. 
Moskou, 9 December (Reuter), 

Door bet officieele Russische T ass- 
agenscbap werd een verklarivg uit- 

gegeven, waarin word medegedecld, 

dat de beweringen, dat de 

Sovjet-Russische troepen in Finland 

dum-dum-kogels en gifgas worden ge- 

bruikt, op kwaadsappige leugens be- 

rusten, 

OLYMPIA 
Schrijfmachines blijven toch al- 

tijjd aan de spits. Deze wereld- 
beroemde Duitsche machines kunt 
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Vele Duitschers willen!in Finland | 
blijven. 

Helsinki, 8 December (Reuter). Het 
is thaos gebleken, dat ondanks de 
raadgeving der Duitsche autoriteiten 
Oom te vertrekken bet meerendeel der 
in Finland wonende Duitschers heeft 
verkozen te blijven. 

EBokele dagen geleden vertrokken 600 
Duitschers aan boord vao bet s. s. 
»Dovau“, doch het totale aantal Duit- 
sche inwoners van Finland bedroeg 
Omstreeks 4000 

Amerikaansche steun voor de 
Finnen, 

New-York, 9 December (Havas). De 

demonstaties van sympathie voor Fio- 

land blijveo in het geheele gebied der 
Vereenigde Staten voertduren, 

Ia den staat New Jorsey werd door 

emp!oy€'s van hotels op spontane wijze 

een inscbrijvingslijst geopend: zij ont- 

vingen bisnen zeer korten tijd vrij be- 

langrijke bijdragen. 

Voorts werd door 13 vaa de meest 
vooraanstaande New- Yorksche bankiers 

een speciaal comit& gevormd,dat een 

berozp deed op alle emp'oy€'s van 

Amerikaansche banken om bijdragen 
te schenken voor de Finsche zaak. Dit 

beroep werd vergezeld door een circu- 

laice, waario uiting wordt gegeven aan 

»bewondering en eerbied voor bet Fin- 
sche voik, welks houding als voorbeeld 

moet dienen voorallen, die de vrijheid 
liefhebber, 

Geen toepassing der Amerkaan 

sche neutraliteitswet. 
Washington, 10 Dec. (Ao. Havas). 

Welingelichte kringen bevestigen, dat 

president Roosevelt de neutraliteitswet 

niet zal toepassen tegen Rusland en 

Finland, teneinde Finland in de gele- 

genheid te stellen van de Amerikaan- 

sche credieten gebruik te make». 

Sympathie-betoon voor Finland. 
Boedapest, 10 Dec. (Aseta Hvs.). 

Een duizendtal studenten van de tech- 

nische school groepte zich samen voor 

de Finscbe legatie ea juichten Finlaod 

toe, 

Rom», 10 Dec. Aneta Havas, Nicu- 

we betoogingen ten gunste van Fin- 

land hadden albier plaats. 

De studenten juichten Finland toe   en hoonden Ruslaod. 
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De Volkenbondsraad bijeen. 

Genev€, 9 Dec. (Havas). De 100de 
zitting van den Conseil werd  beden-” 
ochtend met een niet openbare bijeeo- 
komst, onder voorzitterschap van den " 
Belgischen afgevaardigde Carton de 
Wiart, geopend.. De Sovjet- Russisehe 
ambassadeur te Parijs en vertegenwoor:" 
diger der Sovjet-Unie bj den Volkene 
bond, lakov Suritz, woonde de zitting 
viet bij. . 

Na cerix de agenda te hebben goed- 
gekeurd, hoorde de Conseil het betoog 
van den afgevaardigde van China dr. 
Wellington Koo, aan, die verklaarde 
dat, terwijl hij ermede instemde dat 

China's beroep tijdens de huidige zit- 

ting van den Volkeobond niet 

in behandeling zal worden geno- 
men, hij niettemio bierover een ver- 

klaring bet licht zou doen zien, voor- 
dat de openbare zitting van den Bond 
ezn aanvang zal nemen. 

Londen, 9 Dec. (Reuter). Tijdens de 
middagzitting van den Conseil had een 

voorloopige gedachtenwisseling plaats, 

nadat de secretaris-generaal van den 

Volkenbo.d, Joseph Avenol, de cor- 
respondentie voorlas, welke tusschen 

bet secretariaat van den Volkeabond 

eenerzijds en Finland ea Sovjet-Rus- 
laod aan den anderen kant had plaats- 
gehad. - 

De Finsche gedelegeerde Holsti ver- 

zocht hierop, dat de zaak zonder 

verwijl aan de Assemblite zou worden 

voorgelegd. 

Na de zitting kwamen de vertegen- 

woordigers der Latijosch-Amerikaan- 

sche landen bijeen om de mogelijkheid 

van een gemeeoschapelijke actie te 

bestudeereo. Gemeend wordt, dat de 

Argentijosche gedelegeerde ten zeerste 

geporteerd is voor de uittetting van 

Sovjet Ruslaad vit den Volkenbond. 
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