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— KEDI DUNE COURANT 
    

u EN DITGAVE ADVERTENTIE- EN NIEUWSBLAD 
VOOR DE RESIDENTIE KEDIRI. KEDIRI - SNELPERS 

Algemeene Leider J.D,L, v. WAARDENBURG 
  

REDACTIE- 
TELEFOON No. 83. 

EN ADMINISTRATIE 

ABONNEMENT 1 1.50 PER KWARTAAL.. 
BIJ VOORUITBETALING. 

No. 387 

nanas 

STADSNIEUWS 

WIE STEUNT MEE? 
18 tot 23 December. 

Groote inzameling van gelden tot 
steun aan Nederlandsche Oor- 
logsslachtoffers te land, ter zee 

en in de lucht. 

Laat voor dit doel Uw gelden 
rijkelijk vloeien! “zij vielen 

ook voor U! 

We vertrouwen, dat bovengeschre- 

ven aanhef veel gehoor zal krijgen, 

om het barde lot van de onschuldige 

menschen, die siachtoffers zijn gewor 

den van de wreede oorlog, ietwat te 

  

  

  

  

denigeo. 

Dames en heeren, steunt mee, en 

wij zija er zeker van, dat Uw wel- 

daad mft dankbaarheid zal 

vergolden, 
worden 

Vergadering Stadsgemeente 

" Kediri. 

“ De ageoda van de vergadering van 

den Stadsgemeenteraad van Kediri, te 

houden op Dipsdag den 19den Decem- 

ber 1939. ten 6.30 ureo.m. in de ver- 
gaderzaal van het Gemeente-buis luidt 

als volgt: . 

Puot 1. Voorstel tot goedkeuring van 

de notulen de Raadsvergade- 

ring vas 29 November 1939: 

oorstel tot het does van 

uitgaveo uit den post voor 

»Onvoorziene-Uitgaven” der 

begrooting 1939 
Voorstel tot vaststelling Yan 

de begrooting van Uitgaven 

en Ontvangsten van de Stads- 

Puot 2. 
- 

Punt 3. 

gemeente Kediri voor bet 
dienstjaar 1940. 

Punt 4. Rondvraag, 

Voertuigenbelasting. 

In het belastinpjaar 1940 zal de 

nummerplast bij riiwielen worden be- 

vestigd aan Ht voorste gedeelte van 

het frame, bij “dogcars eg tjikars aan 

de rechter-vogfstill van het voertuig. 

Vpor 3f Jan. 1940 moeten belasting- 

plichtigen ter Gemeente Secretarie 

aangifte doea van het aantal rijwielen, 
rij- en voertuigen, waarvan zij bouder 

zijo, met gelijktijdige voorbrenging van 

het vervoermiddel 

deler, waarvoor de belasting verschul- 

digd is teneinde de nummerplaat te 

bevestigen, onder aanteekening, dat de 
belasting betaald moet worden, tege- 

lijk met de aangifte. 

of de vervoermid- 

Expositie Djokjaasch 
zilverwerla 

Io het Restaurant van Hotel Riche 

alhier, wordt morgen, begianende te 

8.30 u. om, 1 u. o.m. en van 5 uur 

tot afloop bioscope voorsteiling een 

keurige expositie gehouden van echt 

Djokjsasch zilverwerk, zooals dat wordt 

vervaardigd in de Inheemsche bedrij- 

ven te Kota Gedeh bij Djokjakarta. 
Het is de verdienste der firma Wels, 

dat :ij sinds enkele jaren op gezette 

tijden in de voornaamste plaatsen op 

Java en Sumatra een expositie arrau- 

geert van dit unieke, zilverwerk, dat, 

mede dank zij den steun die van be- 

stuurszijde aan diy typische Djokjasche 

handwerk gegeven werd, een groote 

vermaardheid heeft gekregen. 
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VERSCHUNT 
DINSDAG EN VRIJDAG 

AGENTEN IN HOLLAND 
PUBLICITEITSKANTOOR ,GLOBE" 

     
ADVER 

1 maal pl. f 0.25 

TENTIE TARIEF 
GEWONE ADVERTENTIE : 

per regel. 2 maal pl. f 0.20 per regel 
4 maal plaatsen 1 0.15 per regel. 

2.9. kleine aankondigingen t 1.- per plaatsing. 
Abonnements 

VRIJDAG 15 DECEMBER 1939 

Men stelle zich echter niet voor, 

dat het vervaardigen van dit zilver- 

werk in groote bedrijven geschiedr, 

voor het meerendeel is het handwerk, 

dat als huisvlijt beoefend wordt en dat 

van vader op z00n overgaat. 

Wie bet vervaardigen van dit zil- 

verwerk van nabij heeft gadegeslagen 

kan slechts bewondering hebben voor 

de liefde voor het vak, die spreekt 

uit de zorgvuldige bewerking van de- 

ze stukken metaal, die vaak cen maan- 

denlange arbeid vorderer. 

Ook ditmaal is er een schitterende 

Ccollectie te bezichtigen, die 

nalaten vele koopers te trekken. 

niet zai 

Ledenvergadering J. I. B. 
Jongst ieden Zondag hield de J.I.B. 

afi. Kediri met de JLBda en Natipij 

de eerder aangekondiyde ledenverga- 

dering, waarbij niet minder dan 80 

dames, jongens en meisjes 

aanwezig waren. Ook de heeren: 

Joesoef Moedjo en Soenarto adviseurs 
van de J.I.B. waren gekomen. 

Om haif tien operde de voorzitter, 

de heer Soeselotomo de bijeenkomst 

met de ,alfatechah”, waarna hij het 

verslag van bet 12de Congres, dat op 
6 tot eo met 10 Oct. 1939 te Peka- 

longan werd gehouden, voorlas. 

heeren, 

De algemeene cooferentie in 1940 

zal te Kediri plaats hebben en de 

spreker beriep zich op ieders mede- 

werking, om de conferentie te doen 

slageo. 
Bij deze gelegenheid zal het 3de J.I.B. 4 

lusttum (15 Jarig bestaao) worden 

gevierd, 
We vernemen, datin Febr, a.s. een 

vergadering zal worden belegd, ter 

vorming van de verscbillende comite's 

en ter opstelling van het werkprogram. 

Als reserve-plaats voor deze conferentie 

is Solo aangewezeo. 

Het 13de Congres in 1941 zalof op 
Bandoeng of op Batavia worden 
gebouden. 

Er werd eenige minuten gepauseerd, 

waarbij allen werden opgenomen. 

Nadat de heer Soewito beknopt, doch 

duideliik over de alai bichalal wit- 
weidde, het kort een 

lezing gehouden omtrent de luchtbe- 

schermings dienst. De voorzitter hoop- 

te, dat eenieder op de hoogte is met 

deze luchtbescherming dochdat ze niet 

noodig macht zijn toegepast te wor- 

den. En als program werd 

Dasi-rawon opgediend, lekker toebereid 

door de dames van de J.I.Bda. 

Om half een werd vergadering gesio- 

ten, 

werd in 

laatste 

Besmettelijke Ziekten 
'Gevallen typhus abdomivalis : 

Kediri 12, Ngandjoek 4, Blitar 10, 

Toeloengagoeng 2, Trenggalek 1. ' 

Paratyphus A. Paree 2 Ngardjoek 1. 

Dyphterie Paree 1 Blitar 1. 

G. A. P. 1. 
Gapi, d- verkorting van Gaboengan 

Politiek Indonesia, een bond van ver- 

scheidene Inb. politieke vereenigingen 

heeft de Inah. pol. 

Indi: het verzoek gedaan, een moment 

actie te vormen, om Gapi te steunen, 

bij haar poging, voor ladi& eeo par- 
lement gan te vrages, 

In verband hiermede hebben de 

Parindra en de P.P.K.I. alhier beslo- 
ten, aan bet verzoek gehoor te geven, 

en op z0ondag 17 Dec. a.s. ia bet 

vereenigingen in   

Volta-Theater, aanvangende te 9 u. 

v.m. een openbare vergadering te 

houden. 

Als sprekers zullen optreden : 
de heer Soeprapto, over het wezen 

en streven van Gapi, en de heer 

Moentoro Atmosentono over een par- 

lement voor Indonesia. 

Vergadering K. V. U. 

Op Dinsdagavond j. I. hisld de K.V. 

U. eenalgemeene vergadering, waarbij 

Ouick, Ps. H.W., en Vogel werdes 

verstegenwoordigd. Er 

de volgende besluiten genomen: De 

protest commissie. wordt gevormd door 

de heeren, Soetojo. Tan Ping Djwan 

en Claesz. 

vit de heeren : 

en Smith. 
Met goedvinden van 

werd vastgesteld, dat 

wedstrijd tusschen Ps. 

T.N.H. zal 

zoodat Ps. H.W, nog gzen kampioen 

van de K.V.UL, is, zooals 
ons vorig blad hebben geschreven, 

Voorts kreeg H.W. toestemming, om 
tijdens de Kerstdagen bekerwedstrijden 

Uit te schijven. 

SPORT. 

A.s. Zondag Kgmst 

tegen Vogel uit. 

Padvinderij. 

De Kerstviering van de welpenen 

verkenners van de N. I. P. V., waar- 
bij vele kinderen uit arme gerinnen 

zullen worden uitgenoodigd, zal niet 

plaats hebben op 20, maar op 21 en 

22 Dec. 1939. 

werden s. a. 

De elftal commissie bestaat 

Nie Swan Tiat, Sielter 

beide kanten 

de competitie- 

H.W. en H.C 

worden — overgespeeld, 

we dat in 

H.C.T.N.H. 

RICHE THEATER. 

Offreert voor Donderdag 14 
t/m Zaterdag 16 December '39. 
»CAREFREE" 

R.K.O. Radio nieuwste muzikale 
comedie U weet nog niet wat dansen 
is totdat U deze populaire danskam- 
pioenen eindelijk weer tezamen beeft 
gezien in hun succesfilm 

» Carefree". 
Het woord ,Carefree” zegt het 

reeds: Vrij van zorgen”.... dat zult 
gij ook zijn alis gij deze heerlijke fim 
hebt gezien en ervan hebt genoten... 

MAXIM THEATER. 

Vertoont op Vrijdag 15 t/m 
Zondag 17 December "39, 

»THE CITADEL”. 
Met Rosalind Russell en Robert 

Donat in de hoofdrollen, bijgestaan 
door een Cast van groote sterren. 

King Vidor's ,Citadel” naar Cronsin's 
vermaarden doktersroman, is een pres- 

tige-film van Metro, waarin de hoog- 
ste troeven der artistieke reserve wor- 
den uitgespeeld en de beste krachten 
Zija gemobiliseerd. E€a der weinige 

films, waarop het praedicaat Meester- 

lijk ten volle van toepassing is. Het 
gaat over de strijd van een jong ide- 

alistisch dokter tegen den onwil en 
bekrompenbeid der mijowerkersbevol- 
king van Wales, later tegen de zeif- 
genoegzame salondokters van London's 
West End en tenslotte tegen onjuiste 

opvattingen van den Medischen Tucht- 
raad. 

Een getuigenis voor de 
van het Doktersberoep! 

Een onvergetelijke film, gebaseerd 
op de beste roman van bet jaar! 

  

Noblesse 

Politie nieuws. 
D., won. te Tosaren doet aangifte 

terzake verduistering van een gouden 

ring t.w.v. f8,- gepleegd door R., won, 

Wordt onderzocht. 

doet aangifte 

leege postzak 

te Pakoenden. 

De postbesteller M., 

terzake vermissing van   

tLw.v. f1,50 gedurende de verduiste- 

ringsproet te Kediri. Wordt onderzocbt. 

De heer BJ.A.S., wonende te Se- 

mampir doet aangifte terzake oplichtiag 

aan contanten adf 7,50 gepleegd door 

S., wonende te Djamsaren. 

LGT,, te Pakelan 

aangifte terzake diefstal van goederen 

wonende doet 

de persoon 

Tosaren terzake verduistering aan con- 

tanten ad f 3,— 

advertentie gereduceerd tariet. 

LOSSE ADVERTENTIEN BIJ VOORUITBETALING. 

22e Jaargang 

Door de Politie werd aangehouden 

van R. S., wonende te 

ten nadeele van de 

firma Exeelia albier. 

  

ter waarde vao f 8,50. 

LERS 
De grondslag voor goede korte golfontvangst. 

Nieuwe vindingen van h et Philips laboratorium 

kunnen U grooter ontvangstgenoegen verschaffen. 

PHILIPS ONTVANG-TOESTELLEN 
munten ui 

1. Stabiele ontvangst 

2. Ideale weergave 

3. Eenvoud van bed 

t door: 

iening. 

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.-Indis een openba- 

ring zal zijn. 

Vraagt gratis demonstratie 

bij 

»L YRA" 
Radio Goldberg 

Kediri- Tel. 70 

Hootdstraat 

J.G.W. DEKKERS — KED 

VENDU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS. 

    

IRI — Telefoon 250. 
  

(Ook voor Europa en 

Transporteeren, 

(|7— 

EEN PRACTISCH, HANDIG 

| 
van JAVA 

Emballeeren 

Handel in Nieuw. en 

  

de buitengewesten) 

Tweedehandsch Meubilair. 

  

EN KOSTBAAR 
WERK VOOR EEN LUTTEL BEDRAG! 

DE AUTOWEGEN -ATLAS 
MADOERA en BALI 

1 2.75. 
io 5 kleurendruk 
op stevig ivoorcarton 

met Cartonnen omslag evo linnen rug. 
op Schaal 1: 500.000 
in totaal 9 aansluitende kaarten compleet bijgewerkt, en 

waarin opgenomen: 

alle berijdbare wegen 
Kilometerafstanden va 
Hoofd-Afstandstabel v 
Bergen en plaatsen mel 

Spoorwegen, Vliegvel 
Pasanggrahans en vele 

n plaats tot plaats 

Oor grootere afstanden 
t hoogte-cijters 

den, Ondernemings - fabrieken 
aanwijzingen voor toerisme. 

Verkrijgbaar bij de Ked, Snelpers. 

     



    

    

4 
R.K.O. Radio nieuwste 
mei het beroemde danspaar 

Een film, die U boeit vao den eerste tot den laatsten meter..... 
Prachtig gespeeld door deze jeugdige kleine groote sterren, 

muzikale Dansfilm 

PN NP AN AE PAPAN 

  

Nog Hedenavond en Morgen 

.carefree” 
FRED ASTAIRE — GINGER ROGERS. 

ATTENTIE! Zaterdagmiddag 430u. Extra Voorste 

Ig RICHE THEATER — 
  

b 

Zondag 17 en Maandag 18 Dec. 

Me see ee toeta obisten Darling” 
met FREDDIE RARTHOLOMEW — J DY GARLAND ea. groot: sterrer. 

Vol vroolijkheid en afwisseling. 

  

Metro machtige fiimschlager 

ATTENTIE! 

  
mer ROSALINU RUSSt 

De strijd van eer jong idealistisc dokts 

Ek» der weinine films, waarop het praedic 

Zaterdagmiddag 430 u. 
Zondagmorgen 10 u. 

Zondagmiddag 4.30 u. 

MAXIM THEATER 

  

Heden 15 tm Zondag 17 Dec. 

THE CITADEL" 
LL — ROBERT DONAT ea. g:oote sterren. 

er tegen den onwilen bekrompenheid der mijawerkersbevolking van Wales. 

aat MEESTERLIJK ten volie van toepassing is. 

EXTRA VOORSTELLING! 

Maandag 18 en Dinsdag 19 Dec. 
- 79 

Mo Were sMarie Walewska 
met GRETA GARBO en CHARLTS BOYER is de hoofdroilen 

Ben film, de zeker niemand zal willeo missen. 
Komt vroegtijdig voor de beste plaatsen 

  

  

Chirurg, Advocaat en ook Diplomaat! 

Maarin werkelijkheid was hij een geslepen aartsoplichter. 

Amsterdam, 23 Nov. AID, Wanneer 

men cen brief zou moeten ricnten tot 

den vreemden verdachte - voorioopig 

adres : Huis van Bewaring-die vandaag 

voor de rechtbank alhier wegens op- 

lichting terecht stond, dan zou bet ter 

bekorting van de adresseering geboden 

zijo er het bekende s.s.t.t. aan toe te 

voegen. Wast de man in kwestie heeft 

vele titels, al bestaan zij dan cok alleen 

maar in zijo rijke fantasie. 

Hij zou zijn: eerste assistent aan het 

Binnengastbuis in de Coirurgische af- 
deeling, doctor en meester in de rech- 

ten, praktizeerend advocaat, lid van bet 

Corps Dip omatigue, e:geraar van iwee 

hotels in Amerika co medewerker aan 

de Intelligence Service” te Londen. 

In werkelijkbeid is hij een aartsop- 

lichter: het typische voorbeeld van 

den gentleman-opichter noemde de 

Officize van Justitie, mr. L. de Bi6- 

court, hem, t6en deze in eca sirafre- 
guisitoir drie jaar gzvangenisstraf tegen 

hem siscbte. 

Als men dezeo bleeken dertigjariaen 
man, met zijn diepliggende scbuwe 
oogsn, daar in de verdachenban'« aan- 
schouwde, kwam bet ongloofelijk voor, 
dat hij erin geslaagd 1S mer zijn mooie 

praatjzs en voorgewende titels zoovee! 

brave menschen om den tuinte | iden 

en tien hunner ertoe te beweger, hem 

hun geld &a vertrouwen te schenken. 

De leden van de rechtbank waren 

fel op hem gebeten. Zoowel van de 
zijde van ber O.M. als door de cech- 
ters werd bem bet vuur na aan de 

scheven gelegd. 

» Waarom,” vroeg de officier, ycigen- 
de u zicb al die titels toe ? 
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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, 

Schrijt-, vulpen- en stempelinkten. 

Polywog pasta in vasten en vloeibaren toestand, ver sch 

en tegen scherp corcurreerende, dus 

beneden Soerabaiaprijzen, 
te leveren. 

N.V. KEDIRISCHE SNELPERSDRUKKERIJ 

»Omdat ik hier in Nednrland aan 
mijn cigen titels niets had," antwoord- 

de de verdachte. 

Verder wilde bij op die vraag niet 
ingaan 

»jawel,” constateerde de officier, 

»gewichtig doen, daar vlieet jedereen 

in, maar wij niet. Mar, je bent een 

gewone leugenaar. Doe maar gewoon, 
dan doe jz ai gek gevoeg”. 

Hij bleek reeds vroeger veroordeeld 
te zijn wegens oplichting, eenmaai tot 

ze8, een anderen keer tot negen maan- 

den. Eenmaal weer in vrijbeid, hervat- 

te hij de oude praktijken. 

Hij kwam vooreerst in kennis met 

een Duitscben vluchteling, die bier een 

fabriekje was begonnen. Dens vrouw 
bevond zich nog in Duitschland. De 

man zou haar graag maar Nederland 

laten komen, en zelf de Nederlandsche 
nationaliteit verwerven. 

O, dat was voor onzen man maar 

eru kisinigheid, Net alleen, dat hij 

eerste ent-cbiurg was bet 

Binnengastbuis, bij beschikte over uit- 
sebreide relaties bij het Corps Dip'o- 
matigue, wegens zija verbindingen met 

de Enye'scbe Intelligence Service. Hij 

z0u den Duitscher wei belpen, neer, 
Diet terwille van financieele voordee- 

len. Was hij niat de gelukkige cige- 
« van twee hotelsin Amerika, waar- 

van bij tweemaal per jaar f 3750.— 

ontving ? 

Zoo kreeg de Duitscher vertrouwzn 

in hem, het weik nogtoenam, toen de 
mas met Duuschiand telefoneerde 

de echigenoote van den emigrart nog 
eenige vragente stellen en haar mede 

te declsn, dat alles spoedig in orde 

zo0u komen. 

in 

      

3 
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D: Duitscher gaf hem graag f 340.— 
toen dr oplizhter zeide wat krap te 
zitten. De ckegue uit Amerika was 
cog niet binnengekomen. 

Geen argwaan? 

—Viel het u niet op, dat een man 
met z00 machtige relaties io zuik een 
bescheiden 'ogement woonde, terwijl 
bii zulk een klein bedrag aao geld 
crorgT aldus vroeg de verdediger, mr. 
J. Hzil, aan den Duitscher. 

Neen, dat was hem niet opgevallen. 
Trouwers de man had een veel groo- 
ter bedrag gevraagd voor de formali- 
teiten en ovkosten. Hij bad immers eev 
telefonisch gesprek van f 1l.— met 
Duirscbla d gevoerd Bovendien had 
de Duitscher kennis gemaakt met de 
familie van zija verloofde en was bij 
witgenoodigd voor de bruiloft, die over 
drie dagen zou plaats vinden. 

Van die trouwpartij is immer wat 
gekomen. Want &€a dag te voren werd 
de oplichter in een cefetaria gearres- 
teerd, 

Ook ziju mzisje was verleid door de 
mooie p.aa:jes. Het wasecn verpleeg- 
ster, Ooste.riiksche van geboorte, die 
gescheiden lecfde van baar man en 
Giznst deed in het Binnengasthuis, in 
een lunchroom had zij hem leeren 
kennen. 

Daar bij tegenover haar niet den 
chirurg van het Binnengastbuislkon spe- 
len—omdat zij immers aao die iostel- 

ling wes verbonden-bevorderde bij zich 
nu tot advocaat, doctor in de rechten. 
Hij voerde ze!fs zen heele komedie voor 
haar op. Zij vergezelde hem naar het 
Paleis van Justitie, waar hij voor mr. 
Jolies, den president vao het Hof, een 
prosfp erdooi moest houden, Zij geloof- 
de dat grif, want in een aktentasch 
droeg hij,.. cen toga bij zicb. 

Het mcisje liet bij evenia eeo wacht- 
kamer. Er drie kwartier later kwam 
hij haar weer halev. Alles was O.K.! 

In Toga? 

De heeren achter de groene tafel 
keken vreemd van ditalles op. Deof- 
ficer, mr. Dr, Bi&court, wilde weten of 
de man de toga grdrageo had en wat 
hij ia die drie kwartier had uitgevoerd. 

Neer, de toga had hij zich om de 
schoud-rs geslagen, Hij was even naar 
de griffie geweest om te informeeren 
of het kind van zijo verloofde uit het 
eerste buwelijk ook van naam kon ver- 
anderen. 

Eo wat bij verder gedaan had? Daar- 
over kon hij zich viet uitl.ten. 

Nadat mr, De Bl€court za verba- 
zing te kenven had gegeven, dat ieder- 
een maar onder een va'sch voorweod- 
selio een Rijksgebouw kon bionen- 
dringen wilde een der rechters weten, 
boe de man aan de toga was gekomen, 
Na lang aarzelen kwambet er uitj in 
Parijs gekocht. En hij noemde een adres. 

Met welk doel, werd gevraagd, bad 
bij die toga gekocht?. 

D:ar ging de mao niet op in. Waar- 
op mr. D2 B court prompt voor hem 
antwoordde : ,Om te kuonen oplizhten.” 

Ook had hij bij het meisje latea 
doorschemeren, dat bij spic nnage-dieo- 
st:o verrich:te, Wat niet belette, dat bij 

I - aa 

vaak in geldverlegenheid zat en zij bem 
met bedragen van honderd en twee- 
bonderd guldeo bielp. 

Zij raakte door hem baar betrekking 
kwijt. Want toen de politie bij het 
onderzoek vermoedde, dat de man zich 
met spionnage bezigbield—wat intus- 
scben siechts een zijner voorgewende 
bezigheden was — heeft het Bionen- 
gasthuis de relatie met het meisje ver- 
broken. 

Ziju arrestatie verstoorde de bruiloft, 
Thans ontmoette het gezelschap elkaar 
in de rechtszaal, Aan den verdachte 
was alleen oplichting van dea Duit- 
scher en van de pensionhoudster ten 
laste gelegd. 

— 0 

  

Mysterie van 
Duimafdruk. 

Twee gevangenen verwisselden 
van rol. 

Dertig dagen extra. 

Djono en Paidjo zijn twee zeer on- 
schuldig klinkende namen, doch bet 
Ware te wenschen, dat de houders van 
die namen ook minder schuldig waren, 
waot bepaaide lieverds waren bet niet, 
gezien het feit dat ze allebei vertoef- 
den in de Semarangsche gevangenis. 

Djono oefende in gewone tijdeo het 
beroep uit vao landlooper, eo bij mocbt 
1 maand brommen, Paidjo was koelie, 
had een ernstiger misdrijf gepleegd en 
was biervoor voor den tijd van 5 
maanden van zija vrijheid beroofd.. 

Nu behoort het beroep ,landlooper” 
tot een beel andere klasse, dan dat 
van ,koelie”.   

  

Djono srelde de uitstekende verzor- 
ging in de gevangenis zeer op prijs, 
terwijl Paidjo dag en 'hacht peinsde, 
welk een eerzaam burger hij in vroe- 
ger tijden toch was geweest en dat bij 
uu vijf maanden lang tusschen de bar- 
de, witte muren moest zitten. 

Deze beide manuen onmoetten elkaar 
in de gevangenis en spraken af, de rol- 
len te verwisselen: Djono werd Paidjo 
en Paidjo werd Djono. Zoodoende z0u 
Paidjo dus spoedig weer zija vrijheid 
terug krijgeo, terwijl Djono zekerheid 
had, iederen gvond met een gevulde 
maag Bea baleb-baleh te gaan. 

Toen dud de maand gevangenisstraf 
voor Djono verstreken was, trad Pai- 
djo naar voren, zeide Djonote zijn en 
wenschte ziju vrijheid terug. Als af- 
scheid mocht hij nog even zija duim- 
afdruk in een groot boek plaatsen en 
zie., de duimafdruk klope niet met dien. 
welke vroeger reeds was genomen. toe 
Djono opgesloten werd. 

De pseudo-Djono werd duchtig aan 
den tand gevoeld, maar het was ver- 
wonderlijk. bij wist precies op te noe- 
men welke garderobe Djono bij zijn 
komst in de gevangenis in bewaring 
bad gegeven en allerlei bizondzrheden 
meer zoodat het voor de ambtenaren 
wel uiterst moeilijk werd, 

Was er een vergissing met dien 
duimafdruk in het spel. of was dit Djo- 
no toch niet,....? 

Tenslotte kwam een van de ambte- 
raren op sen luisterrijk idee : Waar- 
voor ben je eigenlijk gestraft? vroeg 
bij pseudo-Djono. 

»Voor slapeo op den Aloon-Aloon“ 
luidde het antwoord. ,,Mis!” zei de 
ambtenaar toen, want Djono was ge- 
straft voor slapen op het station... 

Hortend en stootend kwam toen de 
bekentevis en Paidjo, die zoo graay 
vrij bad willen zijo, kreeg er nog 30 
dagen bij. Arme Paidjo. 

  

  

Techniseh 
     

  

RADIO LU 
- Burgau — xeDiri — 

  

Het betere adres voor .- 

RADIOTOESTELLEN 
en 

KOBLKASTEN. -- 

Hoofdstraat 4I 

Telefoon No. 60 

  
  

    

BOERDERIJEN ..SCHRAUWEN“ 

  
  

KEDIRI WATES . 
MULOWEG / MADJENANG Teletoon Ked. No. 225 PERCEEL-PAKISSADJI 

mana “KA 

. 

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 
  

gulden. 

kort,   De abonnementsgelden bedragen : 
1,— per maand voor 6€n bock 

f 1,75 per maand voor twee boeken tegelijk 
f 2,50 per maand voor drie boeken tegelijk 

met dien verstande, dat UI z00 dikwijls moogt ruilen als U wilt 
Indien U duseen aboncement vcor &tn boek 
beeft, waarvoor U €6€n gulden betaalt e» U 
ruilt het boek iederen dag, 
voor 30 boeken 

Wordt lid van 

DJABA.KO 
LEESPEZELSCHAP — LEESBIBLIOTHEEK 

Ked. Snelpers Drukkerij. 
ka wsssjj525—..i) 

dan betaalt U 
toch niet meer dan €€n 

De bibliotheek - catalogus" verscbijnt binnen- 

TTA 

       
P-



      

f Ane Bakaen ane 1 “5 BEN PRACTISCH, HANDIG EN KOSTBAAR 
WERK VOOR EEN LUTTEL BEDRAG! 

DE AUTOWEGEN -ATLAS 

io 5 kleurendruk 

van JAVA MADOERA en BALI 

2.75. 

op stevig ivoorcarton 
met Cartopnen omslag «» linnen rug, 
op Scbaal 1: 500.000 
in totaai 9 aansluitende kaarten compleet biigewerkt, en 

waarin opgenomen: 
alle berijdbare wegen 

Kilometerafstanden van piaats tot plaats 
Hoofd-.Afstandstabel voor grootere afstanden 

Berger en plaatsen met hoogte-cijters 
Spoorwegen, Vliegvelden, Ondernemings - fabrieken 

Pasanggrahans en vele aanwijzingen voor toerisme. 

Verkiijgbaar bij de Ked, Snelpers. 

AA. a ed 

Brunner aan het woord. 

Prof. Dr. Emil Brunner in een toe 

   

  

  

spraak t» Ziuricb op de Zw :sersche 
gebeds en boetedag : 
Wat zulien Zwisus doeu? Wij 

moster vo'bardis ir gb Op- 
houden t2 bidden heterkerr de eerat2 
schrede op den weg naar zelfverooding. 
Wij zien reeds waartoe dat ieid Bidden 
wi zegg iica met eeo dankbaar 

bart r Go's leidiny sie'len. Wese 
deemord is de ware groortitid van den 
mensch, 

De meest ontroerende schildering op 
de tetoonstelling te Ziirich was die van 
de drie kruisen: bet Crucifix het Zwi- 

    

    

  

  

   
tesersch2 kruis en het Roode Kruis 
Deze “ ezamen onz Zwi- 
sersche hsiocofsbelijdenis. De lisfde, wel 
ke van God komt, wekt de ware hu- 
maritei:: goedheid zonder sentimenta- 
litcit, kracht zonder bruut . 

Zwirserland zou zijn eer verspelen, 
wanneer het weigerde, vluchtelingen 
op te nemen. Wij moeten 1.en blij- 
moedig van tcvensmiddelen voorzien en 
hev op waarlijke groossche wijze die- 
nen.— 

Door Gods osnadz I-ven wij sar 
de bMonpen van de groote stroomen 
van Eurapa, daarom moeten wii ook 
de wachuers zijn voor de beste Euro- 
peesche tradities, Het furdament echter 
van alle ware menscbeliikheid is de 
gebaprzaambeid j'yeps God, de gever 
van kec ieven, Goris Woord moet op 
onze harten stral-o. Waaneer wij op- 
houde cen biddend, geloovend en op 
Gods Woord vertrouwend volk te zfjn, 
z0u bet met de roeping van Zwitser- 
laod gedaan zijn. De plicbten, welke 
ons worden opgel"yd. vragen Prze 
volledige zelfverloochening. Wij zulleu 
deze ecatep ddechts kunnen vervullen, 
indien wij verbonden blijven met de 
bron van allz licht, van alle kracat en 
van alle I-ven-schenker Ce warmte j al- 
leen gemeenschap met God schepts 
pieuw leven en onverwinnekjke liefde." 
Alg. Weekblad Kerk en Chris ndom. 

  

KERK en RADIO in Engeland. 

Da Engelsche radio (British Broad- 
casting Corporation) beef: bet resultaat 
gepubliceerd'van een rondvraag onder 
de luistzraars over de zssultaten der 
vitzendingen op de arbeidende bevol- 
king van Engeland. Belangrijk is wat 
medegedecld wordt over den invloed 

van de radio Bpe de podsdienstige ge- 
Zindheid. Daarui@ b'ijkt, dat zeer vele 
huisvrouwen geregeid naar de morgen- 

wiidingen luister#n. Het werk wordt 
ervaar, gereycld, De uitzendinaen van 
de godsdienstzendingen van Zondags 
ea Donderdags worden zeer gewaar- 
deerd. In de familiekring worden de 
liederen meegezongen. 

Van de 807 jeugdige luisteraars ver- 
klaren ruim 400, dat zij de godsdienst- 
oefeningen door de radio almede tot 
bet beste rekenen, wat geboden wordt, 
Eeo groot aanta! luisteraars verklaart 
dat deze diensten van grooten invloed 
op hun leven geweest zijo. Zij ver- 
klacen zelfs dat d-ze sedert den oor- 
log van 1914— 1918 van den groot- 
sten invlsed geweeri ziin op Ja ver. 
andering der voiksme Jtaliceit, 

Pertinent wordi verkiaafd, dat de 
vitzending vam godsdienstoefeningen 
geen nadeelingen iovloed gehad beb- 

ben op het kerkbezoek, omdat ten- 
slotte de radio niet de kracht en de 
wijding heeft van de Kerk. Maar de 
verwachting dat deze uitzendingen het 

kerk bezoek zouden stimuleeren, blijkt 
niet te zijn bewaarheid, 

De Merapi 
Langdurige werking' verwacht 

Wij vernemen vit Magelst 9. dat be- 
den Dr. Stebn, boofc van den vul- 
kanologischeo dienst, van de Kioet 
arriveerde enzich onmiddellijk vaar de 
waarnemingspost Triosing begaf : teo- 
zelfder tijd arriveegde uit Batavia van 
d-nzelfden dienst Dr. Neumann. 
die vaar de waarnemingspost Baba- 

dan vertrok. 

| PETROMAX COMFOREN. 
Wij ontpakten zoojuist 

De Nieuwe 

Modellen 1939 

en noodigen U uit tot een be- 

zichtiging dezer 

Schitterende en Practische 

Petromax Comforen. 
Verkrijgbaar bij : 

Toko Wan. 

Tan Bing Wie 
Klentengstraat No. 90, 

KEDIRI, Tel. No. 149. 

  

H-denocbter zoder beide deskundi- 

gen, ieder aan cen zijde, trachten de 

krater te bereiken. teneinde de werking 

te observeeren. 
Tevens werd versterkinvg van het 

aanwezige personeel van den vulkad- 
ologischen dienst gevraagd teneinde 

verschillende posten voledig te kuonen 

bemannen, o.a, Sz:0 en Trinsivg. 

Dr. Stchn verkiaarde op door- 

reis te Magelang, dar hij, gezien de 
verscbijnselen,een lange periode van 

werking vecwacbt, evenals dit het geval 

was in de jaren '30 en '31, zoomede 

"33 en '35. 
Het zicht is ecter nog 

veei waar te nemen, 

Tevens deelde Dr. Stehn mede, dat 

in 1888 evcreerseen uitbarsting plaats 

vond, waarbij gloedwolken, evenals 

thans door de ravijnen van de Kali 

Tcivsing en de Kali Secowo werden 

gestuwd, waarbij het vooriand tot op 

en diepte van 8 K.M. werd vernield. 

De resident van Kedoe heeft besloten 

de wegen van Moentilan naar Doekoen 

en van Tegeisari naar Sroembing voor 

bet verkecr te s'uiten : tijdens de groote 
erup'ie van 30/31 was op drze wegen 

de tocvloed vad belangstellendeo n.l. 

z00 groot, dat honderden auto's bet 
verkeer blokkeerden. 

te slecht om 

  

Te Huur 
In de Bandarlorstraat No. Il a. 

Een groot huis Huur f 30.— 

's maands. 

Hoofdgebouw: Groote voor — en 

achtergalerij met 4 slarpkamers. 

Bijgebouwen : Zeer 

Drie kamers, keuken, 

W.c. 

Grooten tuin 

ruimc garage 

badkamers en 

v60e en acbter, met 

vruchtboomen. Alles bandjirvrii. 

Te bevragen bij d- 

Ked. Snelpersdrukkeri).   

Reeds verkrijgbaar : 
Kerst-artikelen 

Voor 25— 26 dezer, 

Choc : Kerstkransjes. 

Choco: Figuren 
Luxe doozen. 

Kerstboom Kaarsen. 

Kastanjes. 

Okker & Hazelnoten. 

Dadels enz. " 

Beleefd aanbevelend 
TOKO 

»MADIOEN” 
KEDIRI, Aloon-aloonstraat 

No. 17 Telf. No.62. 

IN VOORRAAD 
Ruime keuze 

Visitekaartjes 

voor de halve prijs. 

KED. SNELPERS DRUKK 
ALOON-ALOONSTRAAT 

Telf. No. 83 

  

  

  

  

Uityebreide collectie van: 
Kerst artikelen, 

z00als : 
Chocolade 'etters. 

Chocolade in 
luxe dozen. 

Chocolade poppen. 

Chocolade kransen, 

Chocolade sigaren 

en sigaretten. 

Marsepein. fondant 

borstplaat, 

Kersitboomen, kerstkaarsen. 

kerst-artikelen, enz. enz. 

Prima kwa!iteit, Billijke prijzen. 

Beleefi aanbevelend, 
TOKO 

»SOEN" 
Aloon -Aloonstraat Teif. 63 

KEDIRI. 
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EXPOSITIE 
van modern uitgevoerd 

Djokjaas' Zilverwerk 
te houden in het 

RESTAURANT VAN 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. 

an 00 Os —.. SN 

NKEMT NU EEN ABONNEMENT OP 

3 

D 
MODE 
REVUE 

MET EEN DUBBEL AANTAL 

RADERPATRONEN 
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Kedirische Snelpers Drukkeri). 

  

Vichy 

   

  

    
preparaten voor   Source de 
Wetenschappelijk samengestelde 

verzorging en 

verfraaiing der huid. 

, RESIDENTIE APOTHEEK - 

Beaute 

Telefoon No. 52 
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PROTESTANTSCHE KERK 

Hollandsche Kerkdiensten. 

17 Dec. '39 Ngandjoek 9 uur v. m. 

  

Paree 6 uur ». m. 

25 Dec. Iste Kerstdag 
Kediri 9 uur v.m. 
Blitar 6 uur ».m, 

31 Dec. Oud Jaar Blitar 6 uur n.m 

Ds. van Akkeren 

Kediri 8 uur n. m. 

KERSTFEESTEN. 

  

      

   

   

Kediri Viijdan 22 Dec. 6 mur ».m, 
kleintjes taten met 3 de 
kias lagere school in den 
Prot. Kerk. 

Zaterdag 23 Dec, 6 uut o.m. 
grootere kinder den 
Prot, Kerk 

Blitar Vrijiag 22 Dec. 6 uur ». m. 
Kleintjes tot en met 3 de 
klas lagere scho 

Zarerdag 23 Dec. 6 m. 
grootere kindsren 

Parez Wo 20 Dec. 6.30 ».m 

ag 22 Dec. buurn.m 

dag 21 Dec. &u. n.m, 

Maleische Kerkdienst. 

H. B. Matu essy. 

  

17 Dec, '39 Trenggalek 9 u, v.m. 
"39 T. Ayoeng 4 Uu. om. 

24 Dec. '36 Kesssi 7 u. o.m 
Voorbsreiden & Kerstboom 

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

26 Dec '39 Mauioen 9 u. v.m 
2e Kerstfeest 
Ngaw 4 wu om. 

31 Dec. '39 Madioen 2 Uu, o.m 
Oudjaar's avonds 

1 Jav. 40 Kediri Iu v.m. 
Nteuwejaa 

J.W. Rumbajan 
24 Dse. 7.30 vm. Ojombang 

  

OOST - JAVAANSCHE KERK 

lederen Zondag 

dienst 9 u. v. m. 
1 
Te Kediri (Ba'ozwertistraat) 
Rluar, Tocloengagoeng, 

Ngandjoek, Paree, 

  

ROOMSCF-KATHOLIEKE KERK 

lecloren nidag 

i I- H. M 6 uut v. m 
2e H. Mis 7.30 uur v. m 

Lot Duur am. 

  

H Mis 

    
LANG 
SIONNAIR 

TENG MONG TJ 
VENDUHOUDER 

  

MEUB 

TRANSPOR 
KEDIRI 

    

Klen 

  

Belangriike Huisven- 
dutie : 

wegens vertrek van der 

Sstrengen Heer 

Lc. VONK. 
Administrateur der sf. Lestarie. 

sf. LESTARIE—KERTOSONO. 

op Zaterdag, 6 Januari 1910, 

v.m, om 9 uur. 

Kijkavon d, Viij 
1940, van 5 tot 7 uur 

Voor 

goede 

wij or 

Weledelge 

   

  

   

het tra    
     1 op 
1ze vrachtauto gratis 

baar voor plaatsen liggen 

te weg Kediri—Lestar 

  

  

  

OLYMPIA 
Schrijfmachines blijven toch al- 

tjd 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 

 



  

  

Buitenlandssh overzicht overgenomen uit het Soer.Handelsblad. 

FINSCHE OORLOG BEWIJST 
KRACHT DEFENSIE 

  

Vestingwerking met betonnen schuilplaatsen en verdere uitrusting 
bijna onoverkomelijk. 

    ———---- 
  

Russische spoorweg vernield. 

RUSLAND BLIJF! AANVALLEN. 

Volgens de Finnen werden tot 

nu toe slechts derderangs- 

soldaten gebruikt 

Parijs, 12 Dec. (Aneta Havas) De 

ootwikkeling van de operaties in Fio- 

land, in het bijzonder die op de land- 

Karela, bevestigen de 
den Spaanschen burger- 

oorlog en ook de lessen van de twee 

  

engte van 

lessen van 

cerste maanden van het huidige con- 

flict tusscben Fogelaod en Frankrijk 

cenerzijds en Duitschland aan den an- 

deren kant: Een stelsel van kracbtige 

vestirgwerken, gebouwd met betonnen 

schiu plaatsen en machinegeweerposten, 

voorzien vao prikkeldraadversperringen 

en tankvallen met een 

groote hoeveelheid automatische wa- 

en uitgerust 

pener, vormt een bijna onoverkome- 

lijke hinderpaal voor den vijand, ook 
alis deze numeriek in de meerderheid 

en ook al wordt bij ondersteund door 

vliegtuigen. 

De 
Russische troepen, die voor 

hebben de 

de Man- 

laatste twee dagen 

nerheim-linie liggen, geeo nieuwe po- 

ging gedaan om door deze linie heen 
te breken en de in dezen 

beperkt 

operaties 
sector bleven tot patrouille- 

activiteit 

Sommige waarnemers 
de Russische troepen in dezen 
op versterkingen wachten. 

meenen, dat 

sector 

Aan den anderen kant toonen de 

berichten uit Finland aan, dat de staf 

van het militaire districr Leningrad bij 

den aanvang der vijandelijkheden be- 
schikte over ongeveer zeven divisies, 

150 180 duizend man 

ondersteund door een onbekend aar- 

tal afdeelingen her Russische 
motor-corps, die eik 500 tanks tellen. 

iv totaal tot 

van 

Aan den anderen kantzijn orgeveer 

200.000 man Sovjet-Russische troepen 

samengetrokken langs de spcorlijn van 

Leningrad naar Moermansk, waarvan 

de voorhoede voortrukt langs de on- 

dergesnecuwde wouden over sen on- 

metelijk front, dat zich vitstrekt van 

ten Nvorden van het Ladogameer tot 

aa0 de Noordelijke iJszee. 

Slecht moreel der Russen. 

  

  

    

Viipuri wordt vernomen, dat 

bysieke en geestelijke toestand der 

Sovjei-Russische gevangenen, die door 

de Rinnen werden gemaakt, slecht is. 

Zij bevesiige , dat de organisatie van 

het roc eger verre van volmaakt 

is, terwij! de officieren over bet alye- 

meen een slechte opleiding hebben 

genoten. 

De osbekwaambeid van den Russi- 

schen generaleo staf wordr duidelijk 

aangetoond door het feit, dat de Sov- 

dan 600 meer 

   
& gisterer 

  

     

vuurde zonder maar een 

t soldat te trffeo, 

daar posi ie bestookt werd, 

tijdig door de Fionen was ontruimd 

De Russen waren zich hiervan io het 

geheei niet bewust, 

Tot de heldhaftige daden, die door 
de 

  

nen worden uitgevoerd, behoort 

Finschen officier, die 

gisteren tijdens cen Sovjet-Russische 
aanval op sen Russische tank sprong 

en alle inzittendea met zijo revolver 

doodde. De 

Fiosche troepev buitgemaakt. 

tank werd later door de 

Nog slechts derde-rangssoldaten. 

Heisinki, 12 December (Aneta Reu- 

ter). Fiosche waarnemers komen ge- 

leidelijk tot de conclusie, dat de Rus- 

slecbts hun derde- 

het veld hebben 

G:meend wordt, dat de 

sen tot dusverre 

rangs-soldaten in 
gezonden. 
Sovjet-Russische legerleiding, die tot 

bet besef is gekomen, dat zij de kracht   

van den Finschen tegenstand in groo- 

te mate heeft onderschat, thans besio- 

ten heeft haar beste 

veld te brengen. 

reserves in het 

Russische aanvallen voorigezet. 

Helsinki, 12 Dec. (Aneta-Tr). 
Volgsns de berichten, die hedenoch- 

tend in de Finsche boofdstad werden 

Ontvangeo zetten de Russen hunoe aan- 

  

vallen aan de drie voornaamste frooten 

in Finland voort. 

In de berichten 

Noord-Finland, io het district Persamo, 

wordt bevestigd, dat de srad Salia door 

de Russen werd veroverd, D2 verove- 

van bet front ia 

  

ring van deze stad is van zezr groote 

strategische beteekenis, daar de Russi- 

sche opmarsch in de richting van Sal- 

mijaervi en Pilkaejervi thansin groote 
mate wordt vergemakkelijkt. 

Hot is bekead, dat te Pilkaejaervi de 
spoorlija paar Torvea en Haparada 

begint. 

De situatie in dezen sector wordt 

door de F,nnen in verband met den val 

van Salla bijzonder gevaarlijk geachbt. 

Aan de gevechten in dezen secto word: 

aao Finscbe zijde io het bijzonder deei- 
genomen door Lappen, terwijl aan Rus- 

sische zijde afieelingen Kirghiezen 

strijden, die verscheidene weken voor 

het uitbreken der vijandelijkheden aan 
de Sovjet-Russisch-Finsche yrens arri- 

veerdeo, 
Gedurende de laatste 24 uur is de 

temperatuur gedaald tot 15" Celcius 

onder O. 

Russische druk in het Noorden 

Aan het front tea Noorden van het 
Ladogameer is de druk op de Finsche 
linies eveneens verhoogd. Op verschil- 

lende punten werden Fioscbe storm- 

trozpen van hua hoofdmacht afgesneden 
en door de Russen gevangen genomen. 

De Russeo zetten buo opmarsch in 

de richting U eaborg 
klaarblijkelijk met doel Noord-van Zuid- 

Fioland af te snijdeo. 

Gzen defiisieve berichten zijn be- 
scbikbaar omtrent de situatie te Suomis- 

saimi. Terwijl de Russen bewezen, dat 

deze stad sedert Donderdag j. I. in huo 

bezit is, beweren de Finnes van hun 

kant, dat dit strategisch belangrijke punt, 

dat op 35 KM afstand van de Russi- 
sche grens in Finsche handen is. 

van voort, 

Volgers de Finnen is Suomissalmi in 

hoofdzaak bezet geweest door Finscbe 

communisten, diein het Russische leger 

dieneo. Verklaard wordt, dat allz com- 

cb 

werden gegeven. Tijdens de gevechten 

tusscben de troepen der Finsche reyee- 

  

mando's aan deze troepen in het 

ting en de Finscbe communisten zouden 
de laatsten zware verliezen hebben ge- 

leden. 

Gemeld wordr, dat de Russen in dezen 

sector uitstekend zija uitgerust met ge- 

werenen machinegeweren van bet meest 

tegenstelling met de 

docb 

volgens de Finnen zijn de Russisehe 

moderne type in 

troepen in dsn Petsamo-secto 

onvoldoende geoefend. 
Verklaard word, 

in dezen sector, waar de Finnen krachtig 

versterkte posities in gersedbeid badden 

dat de gevechten 

gebracht, bijzonder hevig zijn geweest 
en dat elke duimbreed grond op hard 
nekkige wijze door de Finnen werd 

verdedigd 

Verrassend sti'zwijgen te Moskou. 

Moskou, 12 Dec. (Aneta-Havas). 

E:o verrassend sti'zwijgen wordt te 

Moskou over de operaties der roode 

strijdkrachten tegen Finland bewaard. 
Buitenlandsche waarvemers merken op 

dat het dorp Muolaa, dat de Russen 

verklaren gisteren veroverd te hebben   

achter de waterlinie der Vwoskimeren | 
gelegen .is die volgans de/Ruasen reeds 
door hen werd bezat. 

Het verluidt in welingelicbte kringen 
dat de Sovjet-Russische troepen slechts 
bepaalde punten van de Finsche ver- 
dedigings-linie naderen en dat zij nog 
op zeer grgoten afstaod van de twee! 
voornaamste sleutelpunten ter Fiosche 
defensie-linie op de landsogte van! 
Kareli&, namelijk Kersholm en Vli- 
puri, zija verwijderd. Ia Sovjet- | 
Russische kringen wordt verklaard dat 
het roode leger aan het leger der Fin- 
sche voiksregeering de kans wenschte 
geven haar land te beroveren, hetgreo 
den langzamen Russischen opmarsch 
verklaart. 

Hz gerucbt doet de ronde dat 
groote saavtallen  Sovjet - Russische 
troepen te Kirovsk in het Kolaschier- 
eiland zija sameo getrokken, waar- 
schijnliik voor het inzetten van een 
nieuw offensief, dat ten doel zou hebben 
de verbindingan van Finland mer 
Zweden en Noorwegen af te snijden. 

Moermansk verwoest? 
De Finnen verklaren dat de zwakbeid 

der Sovjet-Russische tactiek wordt 
aangeroond door bet feit, dat de Sovjet- 
Russische afdeelingen dikwijls io ge- 
slctsn formaties aanvallen, die de Finoen 
met gebu'kmaking van bun automatische 
vuurwapenen gemakkelijk kunven de- 
cimseren. In het witgekleede, achter 
boomen verborgen Finnen slaagden 
erin Sovjet-Russische tanksin brand te 
sieken, door vanaf korten afstand olie 
over de tanks uit te gieten. 

  

Russische spoorweg vernield. 

Stockholm, 13 December, Aneta- 
Havas. Uit Helsloki wordt gemeld, dat 
de Finsche lucbtmacht 17 Kilometer 
van den spoorweg tusschen Moermansk 
en het Lidogameer op Russisch gebied 
verpietigde. 

Moskou meldt vorderingen. 

Is Sovjet-Russiscbe kringeo wordt 
verklaard dat, wanneer de Finsen, 
dank zij bet bezit van afdoe de ver- 
sterkirgswerken, op de landengte van 
Karelie gemakkelijk aan dea Sovjet- 
Russischen opmarsch het hoofd kuzneo 
bieden, bun positie op het geweldig 
uitgestrekte Oostelijke front veel min- 
der gunstig is. Aan dit front vallen de 
Sovjet-Russische troepen in vijf rich- 
tingen san, ten einde Fiolandin tweega 
te verdeelen en zijn verbindingen met 

Zw den af te snijden. 

Generaal Laidoner bij Stalin. 
Moskou, 12 Dec. (Aneta - Havas) 

Het T as s-agentschap maakte gisteren 
bekend dat Joseph Salin den opper- 
bevelhebber van het Esilaodscbe leger, 
generaal Laidoner, die vergezeld was 
door den gezant van Estland te Maskou, 
Rzi, ontving, Het onderhoud tusschen 
Stalin en de Estlandsche gasten werd 
bijyewoond door volkscommissaris Mo- 
lotoff en maarschalk Worogjiloff: de 
bespekingen duurden meer dan eea wur. 

Itali8's aspiraties 

Gayda vraagt uitgang uit Midd. 
Zee. kolonifn en invloed 

in den Balkan. 
Rome, 12 Dec. (Aneta-Trans-ocean). 

Virgisio Gsyda, die dikwijls optreedt 
als spreekbu's van bet Italiaaosche mi- 
nisterie van Buiteolandsche Zaken, be- 

handelde in cen radiorede, welke in de 
cerste plaats bestemd was voor de 
Italiaaosche studenten, het probleem van 
de ,natuurlijke aspiraties van het Ita- 
liaanscbe vo'k”. 

Senator Gayda ving aan met te 
verklaren dar, ofschoon bet tijdstip 
zeker nog nietis aangebroken om deze 
aspiraties io detail te scbetsen, hij 
viettemin een algemzen overzicht van 
deze aspiraties zou geven. 

De Mddelandsche Zee—z00 ver- 
klaarde bij—is Italig's levens-ruimte, 

doch zij s geen open zee en de toe- 
cangspoorten tot de Middellandsche 
Z:e—G braltar, het Suezkanaal en 
sedert het sluiten van het pact door 
Turkijz met de Westersche mogend- 

heden cok de Dardanellen—staan Onder 
toezicht van Eogeland, dat deze toe- 
gangspoorten kan sluiteo en hier-door 
de Middellandsche Z:e geheel isoleeren. 
In zulk eeo geval zou Irali8 verstikt 
worden, daar het geen toegang tot dev 
Atlantischen Oceaan heeft zooals Fraok- 
rijk eo Spanje. 

Italig is hedea wederom een mogend- 
heid met b:langen in alle deelen van 

de wereid. Het aantal Italianen, dat in 

overzeesche landeo woont, bedraagt 

tientallen millicenen en Iral& heeft wijd- 
vertakte economische belangen, die zich 
tot de verst afgelegen markten 
uitstrekken. 

Om deze reden beeft Ital'& volkomen 
terecht een vrijen en veiligen uitgang 
uit de Middellandsche Z-e gegischt. 

Gayda verklaarde.verder, dat Itali& 

bovendien een herziening wenscht van 

de bestaande regelingen ten aanzien 

in dit verband 

vergeleek spreker het onmetelijke Fran- 

scbe koloniale rijk met zijo uitgebreide 
hulpbroonen aan grondstoffen met Ita- 

tf's koloniale bezittingen. 

van de kolosifo en   
  

“Franspireerende Hiandon en Vosten. Deze zeer vervelende kwaal 

wijkt spoedig door het geregeld gebruik van het heerlijk 'verkoelende en 3 

opdrogende Purolpoeder, dat tevens den onaangenamen reuk verdrijft. Purol- 

poeder is verkrijgbaar 'in bussen van f/090 en f 1.50. In apotheken en tokos. 

  

De .oplossing vanihet kolooiale pro- 

bleem zou volgens Gayda voor Itatit 
het bereiken van gelijkheid met de an- 

dere groote mogendheden beteakenen. 

De derde Italiaansche nationale aspi- 

ratie is volgens Oayda de ontwikke- 

ling van vriendschap, gebaseerd op de 

gemeenschappelijke belangen, met zijn 
nabuurlanden. in bet bijzonder met die 

io bet Donau-bekken en op den Bal- 

kan. 

Senator Gayda besloot zija toespraak 

met er met nadruk op te wijzeo, dat 

de rechten van elk land slechts worden 
gzterbiedigd op vcorwaarde dat zich 

daarachter een voldoende gewapende 

macht bevindt. Dit was dereden waar- 

om Mussolivi had besloten Italia's na- 
tionale aspiraties te steuneo door eeo 

uitbreidiag van Italit's weermacbt. 

Kort Buiten! Nicuws. 

Brussel, 12 Dec, (Aveta-Tr.). Door 

Fransche en Ecgelsche dagbladen werd 

gemeld dat de Duitsche regeering bij de 
Belgische regeering z0u hebben gepro- 

testeerd tegen het toekeonen van een 
grooteo Britschen order voor de leve- 

ring van ijzer en staal aan Belgiscbe 

ficma's. In gezaghebbende kringen te 

Brussel is echter niets omtrent een 

dergelijk protest bekend, 

Wordt Rusland uit 
Bond gezet? 
Commissie stelt 

motie op 
Streven naar verdere 

hulp in de Veree- 
nigde Staten 

Gentve, 13 December, Aneta-Reuter. 
Gesteld voor de Russische verwerping 
van bet Volkeobondsberoep om bet 

Russisch-Fiosche conflict onderwerp te 
maken van besprekingen onder auspi- 

citn van den Volkeobond, zal de ae- 
sembte hedenmiddag beslissen tot wel- 

ke actie zal worden overgegaan. 

Teneinde een en ander te bespoe- 

digen zullen geen redevoeringen meer 

worden gehouder, en zal bet voorstel 

van den Argentijoschen gedelegeerde 

rechtstreeks aan de commissie van 13 

ter beoordeeling worden voorgelegd. 

Finland lid van den ' 

Conseil 
Geneve 13 December Aneta-Reuter. 

Finland, Zuid-Afrika en Bo'ivi# wer- 

den tot leden van den Volkeobonds- 

raad gekozen. 

Rusland zou zitting mogen 
. nemen 

Parijs, 13 December, Avata- Reuter. 

De correspondent van Havas Geneve 

wijst er op dat, indien Rusland uit den 

Volkeobond zal worden gezet, dit 

slechts kan geschieden door den Vol- 

kenbondsraad. 

De Russische delegatie zou gerech- 
tigd zijo de zitting bij te woneo doch 

het is twijfelachtig of de Russische re- 

geering daartoe bet initiatief zal ne- 

meo. 

Voorstel tot uitzetting 
verwacht 

Gengve. 13 December, Aneta-Reu- 

ter, Naar verluidt zal de commissie 
van 13 hedenmiddag bij de assemb'€e 

een motie indieoep, die naar gemeend 

wordt uit twee deelen zal bestaan. 

In bet eerste deel wordt verklaard, 

dat de Sovjet-Uoie een aanvalsdaad 
tegen Finland beging, terwijl de iadi- 

viduseke ledea worden uitgenoodigd 

Finland afzonderlijk te helpee. 
Ia het tweede deel zal toepassing 

vao artikel 16 en uitzettimg van Rus- 

land yit den Volkeobond worden aga- 

bevolen. 

Parijs koesterde gees i lusies 

Parijs, 12 Dec. (Anete-Havas). De 

Parijsche ochtendbladen maken zich 

geen enkele illusie @mtreat den aard 

van bet Sovjet-Russiscbe antwoord op 

het telegram van den Volkehbond. 

Le Petit Parisien scbrijft: ,Het 

Kremlin zal een veelbeteekenend stil- 
  

amijgeo bewaren, of het zal antwoorden 

met &&o van die onbeschaamdheden, 
die de Sovjet-Unie van de regeering te 

Berlijn heeft overgenomen". 

iLton Blum schrijftin Le Popu- 

laire: Engeland en Fraokrijk zou- 
den hei spel geheel verliezen, indien, 

Zij ook slechts &&a minuut zouden.aar- 

zelen bet oordeel uit te spreken, dat 

de aanval van Stalin verdient. Doch 

Fioland eiscbt minder een bestraffing 

van den aanvaller, dan bulp voor 

zichzelf”. 

Pertinax scbrijft in L' Ordre:” 
»De eenige handeling, die den Volken- 
bond tbans kan doen, ramelijk een 

vitzetting van Sovjet-Ruslaod uit den 

Bond, kan siechts resultaat hebben 

dat de overeenstemming tusschen Hit- 

ler en Stalin grooter wordt”. 

Londen voelt niet voor sancties. 

12 Dec. (Aneta - Havas). 
Io verwacbting van bet antwoord van 

Moskou op bet telegram van den 

Volkenbond, verwerpen de Londen- 

sche bladen de mogelijkheid van het 

iostelleny van sancties tegen Sovjet- 

Rusland. De bladen zijn vav meening 
dat de Conseil met algemeene stem- 

men een motie zal aannemen, waarin 

de Russische aanval op Finlaod wordt 

veroordeeld. 

Londen, 

Amerikaansche pers bepleit 

verdere hulp. 

New York, 12 Dec. (Aneta-Reuter) 
De dagbladen te New York publi- 

ceeren alle op hun voorpagina's op 

opvallende wijze het door den Vol- 

kenbond aan de Sovjet-Unie gezonden 

telegram en de berichten omtrent den," 

geslaagden tegenstand der Fihnen aan 

den Russischen aanval. 

Zoo schrijft de N e w York 

Herald Tribune b.v. dat de 
oude, io den hoezem van den Nolken- 

bond bestaande cooflicten omtrent de 

doelstellingen van den Bond en zijn 

politiek getindigd zijn door 't uittre- 

den yan de helft van de belangrijkste 

leden uit den Volkenbond, die thans 

de resteerende leden gemeenschappe- 

lijk min of meer bedrrigen. Dit heeft 

tot resultaat gehad dat de Bond thans 

io staat is met een snelheid en een- 

stemmigheid te handelen, die de Vol- 

kenbond in zija oorspronkelijke sa- 

menstelling nimmer wist te bereiken. 

De New York Times merkt 

op dat er reden bestaat om aan te 

Demen dat, zelfs wanneer de Volken- 

bond er niet in zou slagen als een 
cenbeid te handelen, de verschillende 

landen afzonderlijk het Pinland moge- 
lijk zullen maken voorraden te ver- 

krijgen. Het blad voegt hieraan toe 

dat de Amerikaner. rinland daokbaar 

zija voor zijo beldhaftigen strijd voor 

vrijheid, fatsoen e.- een internationale 

regeling van verschillen tusschen de 

staten onderling. 

Teoslotte verklaartde New York 

Times nog dat de Amerikaneo er 

afkeerig van zijn dat de hulp der 
Vereenigde Staten aan Fioland niet 
verder zou gaan dan het tot nu toe 
gedane: de Amerikanen zullen hopen 

en erop vertrouwen dat er middelen 

zullen kunnen worden gevonden om 

Finland prompt hulp te verleeneo. 

daar waar die het meest noodig is. 

In voorraad II 
kinderboeken 

en 

Modebladen 

N.V. Ked. Sneipersdrukkerij 
Aloon-Aloonstraat Ti. No. 83 
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