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STADSNIEUWS 

    

TUBERCULOSE - BESTRIJDING. 

(S. CV. T) 

Beo long-onderzoek zonder Rontgen- 

onderzoek, is onvolledig. 

aa 
AA 

“Reg. Raadsvergadering. 

Op Zaterdag, 30 Dec. 1939, zai de 

de Rey. Raad alhier baar 5dez ver- 

gadering bouden in de vergaderzaal 

van het R:gentschapskantoor, aanvan- 

gende te 9 ure v.m. 

Da punten van de te bespreken agen- 

da luidt als volgt: 

1? Voorstel tot uitbreiding 

yan de ,,Vereenigiog 

schappen op Java en Madoera". 

lid 

van Regevt- 
als 

2, Voorsrel tot “afwijzing van de 

verzoeken om subsidiz voor bet jaar 

1940 aan : . 

ade Ondbeidkundige — Vereeniging 

"MAJAPAHIT" te Modjokerto : 

b.de Prov. Organisatie Oos-Java van 

de S.C.V,J. te Malang, 

3. Voorstel tot teekennirg van 

subsidie voor het jaar 1940 aan : 

a. het Czotraal Gsnoorscbap vcor Kin- 

derbersrellings- een Vacgntickolonies 
in Ned. Iodi& Afd. Kediri : 

b.de Vereeniging tot verbetering van 

het Lot der Blinden in Ned. Indie 

Bandoeng : 

c. de Plaatselijke Afd. Kediri van de 

S.C.V.T. io Ned. Indit : 
d. de Kedirische Vereenigirg tot be- 

strijding van Woeker : 

e. bet Zendingsziekenbuis te Modjo- 
.. 

een 

warno. , : 
4. Voorstel tot vaststelljng van de 

Begrootiog van#Uirgatenen O tvang- 

sten yag bet Regentschap Kediri voor 

het jaar 1940. 

Agenda vermakelijkheden. 

Societeit Brantas. 

Woensdag 20 Dec. Kinderbioscoop, 

aanvarg 6 u. n. m. Vrijdag 22 Dec. 

Bridge-driveaanvang 7.30 o.m, Zon- 

dag 31 Dec. '39, Maandag 1 Jan. 

'40 Rouletteavond. 

De societeit Brantaszal in den racht 

van 31 Dec. op 1 Jao. 1940 

gesteld blijven. . 
De roulette,zal om &€n uur draaieo. 

open- 

Jaarvergadering Codp. Doho. 

Op Zaterdagavond 30 Dec. a.s. 

sal de codp Saboen Doho baar jaar 

vergadering houden in het bedrijfs ge- 

bouw te Modjoroto, waarbij teveos 

een feest zal worden gegeven ter ber. 

deoking aan baar 8 jarig bestaan. Ver- 

nomen werd dat op ber feest wajarg- 

koelit zal worden vercoond met de 

bekende dalang Soeratmio. Bij deze 
gelegeoheid worden ook de dames 

van de leden uitgenopdiyd. 

3 Verdi ronken 

Op Zondagmiddag j.!. toen 2 koapen 

in de kali Brantas baaddeo, werd de 

“ 

  

tierjarige S wonende te Pakelan door 

de stroom mcegesleurd. 

O:middelliik werd er naar het lijk 

gezccht docb heden is het tot nog 

Diet gevonden. 

Besmettelijke ziekten. 

Gevallen tyobus abdominalis : 

Kediri 8, Paree 3, Nyandjoek 3, 
Biitar 8, Toeloergasoeng 2. 

Para'yphus A. Kediri 1, Parze 2, 

Ngandjoek 1. 
Dipbterie, Blitar 1 Paree. ! 

H.W 

Op Z:terdag, Zondag en Maandag 

23-24 en 25 dezes zal de Htzboel 

Wathon Kediri, waaronder 
Paree, Blitar, T.I. Ajoeng, Trenggalek, 
Ngandjoek en Kediri hooren, een daerah 

kamp houden, op bet Gem. veld, be- 
noorden bet sportveld Koewek. 

Ook de H.W. groepen van Ngoro, 

Dj mbang, Mad ozn Ponorogo 
worden uitgenoodigd. 

Daerah kamp. 

ressort 

en 

Op Zxerdag avond wordt ren re- 
ceptie kampvuur 

de plaatselijke padviod-rijan benevens 

gehouder, waarbij 

eenige p'aatselijke vereen'gingen wor- 

den uitgenoodigd Zondagmorgen van 

8-12. 

Demonstatie op padvinders gebiod 

Zondagmiddag. 

Taptoe. De K B.I. Naripij en Ancor 

worden verzocbt, hieraan ook deel te 

aemen. 

Maardag morgen Wedstrijden tus- 

schen de vertegenwoordigende H. W. 

groepen van de verschillende plaatsen ! 

Zondagavond, Afscheidskampvuur. 
Bij deze gelegenheid zullen de behaaide 
prijzen aar de overwinnaars worden 

vitgereikt. Het is te hopeo, dat het 

weer mee zal helper, de daerah-kamp 

200 luisterriik mogelijk te doen slager. 

Cc.C.W.O. 

Op Zondagavond j.l. te ha't negen 

was het Volta-theater stampvol 

Voordat de C.C W,O. met haar 

voorstelling beyon, heette de heer 

Sserjosoedjono de aanwezigen harte- 

lijk welkom, waarra hij bet visrjarig 
bestaan van de C C.W,O. memoreerde. 

Dz voorstelling op zich zelf kon als 

zeer goed geslaagd genormd worden, 
Op cen paar dunsfouten van de 

bizuwelingen na, werd alies kewiu 
uitgevozrd. 

We versemen, dat de C C W.O 

vermakelijkheidsbelasting heeft moeten 

betalen, ondaoks het feir, dat ze geen 

toegangs- maar witnoodigingskaarten 

beeft gebruikt. 

De fout zit o.l. hierin, dat ze de 

plaatseo in klassen verdeelde. 

Wie meer heeft bijgedragen, kreeg 

een betere plaats. 

De netto-opbrergst kwam toe aan 

de Dr. Ssetomostichtirg en de Armen- 
zorg van Moehammadijah 

Moment-Actie Parindra 
en P P.K.I. 

Evenals in andere plaatsen in Indig 

werd op Zondag j.l. in het Vota- 

theater, aanvangende te 9 uur “,m. 

order leiding van Dr. Kodijat, voor- 

zitter der Parindra afd. Kediri, en bij- 

gewoond door ruim 300 personen en 
23 vgrtegenwoordigers van verschil- 

lende vereenigingen van Kediri enom- 
geving, de moment-actie ingezet ter 

verkrijgiog vao eeo volwaardig Parle-   
    

ment, de opsiecuw opjestelde actie, 

welke uitging van sopgerichie 

Gapi, de federatie vev de politieke 
vereenigingeo hier te 'ande 

Nadat de voorzitter het verzoek 

hecft gedaas, de aanwezingen, die den 

leehijd van 18 jaar nog viet hebben 
bereikt, de zaal te verlateno, en op 
verzoek van de PLD. de verteger- 
woordiger van de Soeloeh Pemoeda 
Indonesia, de vereenging, die bet 

vergaderverbod kreey zich had ver. 

wijderd, beklom de heer 
het om 

van de Gapi te verkondiger 
trekken de 

toestind weer, 

Soeprapto 

spreekg sroelte het wezen 

Spreker gaf in groote 

huidiye loternatiooale 

waarbij hij er op wees, dat Nederland 

ook io gevaar kan worden gebrachr: 
en als het tot z00ver komt, zuilen de 

gevolgen voor Nederi.-Indit zeer zeker 

niet wegblijven, wiji het opperbestuur 

in Holland is gezeteid en de G. G. 

verteyenwoordiger is van het bestuur. 

Voorts legde sprsker e: os nadruk 

in de komende werei 

  

op, da 

dis door de ontwikk 

cor'Oy, 

  

van techoiek 

en weterscbap op velerlei gebied, rog 
vreeselijker zal zijn dan de 

Ned. Indigo vanwege de 

delfstoffen enz. 
den gebouden 

Dit alle”— alibs spreker, ,,heeft 

o.a. de Gapi doen ontstaan, maar deze 

vorige, 

aanw 

  

ige 
Diet eibuiten kan wot- 

federatie is niet nisuw aangezien reeds 

1918 en 

1939 soorrgelijke federaties zija opge- 

tevoren tusschen de jaren 

ricbt met name ,, Radicale Contrate", 

»Ali Indonesia Congress”, P. P. P. 

Kl. 
Hierra kwam de beurt aan den 

hzer Moentoro Amos otono om uit 

cenzetting te geven. wat een parlement 

is. 

Spreker zei dat slechts de naam hier 
nog vreemd is doch rist bet we 

ervan, aangezien de wijze van verkie- 

het 
vertegen- 

  

zen enz. terug te vinden zijn in 

dessabestuur, hetwelk zija 

woordiger (dessahoofs) uit en door de 

Na een bevolkiag zanwijsi verpelij- 

  

  

king te bebber gsmaakt van de sa- 

merstelling, recbten err. van Vo ks- 

raad en Paclemeot, brenyt cpreker 

Onder de aandecat, dat de actie, wel 

ke ihans is ingezet door de Gapi, om 

cen pariement te krijgen, ciets nicuw 

is, doch slechts sen verzoek is aan de 

Regesring. om baar belofte, bij mov- 
de van den R-geeringsyemacbtiude, 
Hr. Dr. Ta'ma, ra te komen, de 
»November- belofte in 1918”, 

  

Verk'aard werd, datin Ind € alsnog 

een verantwoordelijke Regeering zal 

worden ingesteld 

Door den voorzirter werd hieroa 

medegedeeld, dat cen motie is samen- 

gesreld, ter verkrijging van een Par- 

door den S:- 

Cretaris is vooryelezen, gaf de aan we- 

zigen, 
dat zij mzt de motie instammen. 

ment, en padat deze 

door het opstaan te kennen, 

De vergadering, die een rustig ver- 

loop bad, werd om half elf yesloten. 

Korfbal N.J V-—J. 1. B 0 — 1. 

Zondagmiddg, 17 dezer had de 
ontmoeting pl-ars tusschen N J. V. en 
JLB., dieineen 1-0 overwinning voor 
LI. B. eindigde, 

NJJ.V. beheerscbte hetspel voortdu- 
rend, liet een goeden viug samenspel 
zen. 

JL. B. daareotegen speelde vaak 
te dicbt bijelkaar, en konden hierdoor 
zich niet vrijaaken. Ook is gebleker, 
dat ze gauw vermoeid zijn, wat te 

Wiiten is aao bun te weinige 
alleen bun dek ing is goed, 

De sand 1 O voor N. J. V. z0u de 
sterkte vao beide partijea beter doen 

uitkomen 

training 

Sport, 
Liefdad gheids voetbai 

wedstrijden 

Om de ,H. W.-yambore& beker" 
Io verband met de yambvo && voor 

de resideniig Kediri van de H. W- | 
padvinderii, die hier ter stede zal | 
worden gehouden, zal de voerbal-ver- | 
eraiging Ps. H.W. op 23, 25 en | 
26 dezer voetbal wedsrijden organi- | 
seeren. waarvoor het C me van Ost- | 

vangst van b.y. yambb &€ een beker 

beschikbaar zal steilen, 
Er zijo in het oeheel 6 p'aarseliike 

vercen'gingen die d-araa wilen deel- 
nemen, a.l. .Guck", H.C.T.V. H., 

.Vosel E B.I OS, ,Perselands“ en 

Ps. H. W. 
Vo'gens de loting is het progamma 

pls volgt: Zatergag 23 dezer: Om 
3,30 ».m. A, ,Guck“ — E. BI. O. S. 
440 ».m B. Ps H.W.—, Perselaeds" 

la 25 dezer Om 330 . m. C 
» Volgel" Om 4 40 

AS — Wina, Bs. 

    

   
D.“ 

Gg wordt geen wedstrijd 

gespeeld, ar die dag grreserveerd 
wordt voor Compcritie wedstriid. 

D2 wesrriid tusscher H. C, TN. H. 
en Vogel verlisp in een 5-0 overwin 
ning van H G.T.N.H. 

- » & B 

  

RICHE THBATER. 

H-des 19 en Morgen 20 Dec, 
D- RK.O. R-4io wervelwind actie- 

flm ,LICHTNIN”  ARANDALL". 
met niewand minder dan Bob Seesle 
en de li frallige Lois Jinuary. 

Hier ziso wij wederom Bob Steele 
als de scbrik der desperado's van het 
wilde westen, 

MAXIM THEATER. 

Hedenavond voor bet laatst ,, MA- 
RIE WALEWSKA" 
Wornsday 20en Donderdag 21 Dec 

Ubiversal groot Dubbel progr. A's 
H -ofdfilm draait ,,Tbe WILD CAT- 
TER” met Scott C sitan-Jear Rogers e.a. 

E-n mooe fi'm met een boeiend 
verbaal, opgenomen in het centrum 
van €ki der grortste olievelden van 
Californi8 als Bif 'm (en tesdeslige) 
gaat vooraf : ,SPEED REPORTER”. 

Ben actievole flm mer Ricbard 
Barthelmess ea. 

  

Politie nieuws 

Tegen M., won. te Loeksongo werd 

p.v. opgemaakt terzake diefstal van 7 

L benzine t.w.v. f147 tn.v. G.F., 

woo. aan de Hoofdstraat. 

R., won. tesDandangan doet aangifte 
terzake diefstal van eeo rijwiel t,w.v 

f20,-, herwek onbeheerd voor het 
station S.S. alhier was gepl-atsr. 

  

1 PI) 

2. Ideale weergave 

hoog peii 

ring zal zijn. 

Kediri- 

y.— 

J.G.W. DEKKERS — KED 

VENDU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS. 

LERS 
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 

3. Eenvoud van bediening. 

Op deze drie pijiers steunt de brug, 

die U verbinding met de geheele we- 

reld verschaffan kan! 

De ralio ontvangst met Philips korte- 

golf-ontvangers is thans tot zulk een 

opgevoard 

luisteraars in Ned.-Indi8 een openba- 

dat zij den 

Vraagt gratis demonstratie 

bij 

»sLYRA” 
Radio Goldberg 

Tel. 70 

  

   IRI Teletfoon 2650. 
  

Transporteeren,   Emballeeren 

(Ook voor Europa en de buitengewesten) 

Handel in Nieuw- en 

  

   

    

Tweedehandsch Meubilair. 

 



  

     

  

- 

  

4 
De R.K.O. Radio Wervelwind Actiefilm 

met niemand minder daa BOB STEELE co d- 

STEELE als de scbrik der desperado's van bet 

van het begin tot den laatsten meter. 

Donderdag 21 t/m Zaterdas 23 Dec. 

Heden I9 en Morgen 20 Dec. 

skightnin Crandali" 
Ikpralye LO S JANUARY, Her zxo wij wederom BOB 

Spannend ... 
Zie BOB in zijn grootste avontuu: film ! 

Wilde Westen, 

Midnight” Paramount vroolijkste hit van het jaar '” 90 I ig 

met twee groote romantische sterren 
sprarkeit va 

ondeugende en bescsaaf le regi» ea bekoorlijke temperatmentvo! spel van een 

deze vroolike film zal U een vercukkelijk ontspanning en genoegen bezorgen ! 

Ongerwijfeld een film die 
een garaffineerde 

Kortom : 
— Mist dit viet! -- 

CLAULETIE COLBtKT en DON AMECHE in de hoofdrollen. 
n fijnen geest en brilaot en verrufug vuurwerk van tiatelende 

Mma ae 1 
— RICHE THEATER — 

boeiend.... opwindcod 

  

  

»Buck Rogers” (1s GEDEELTE) met den allrcund athleet ') BUSTER CRABE. 
Ame Fantastiscber dan, de beide Flash Gsrdon fi ms! 

. Buck Rogers voeri U mede naar onbekende gebieden ! 
toont U vele vreemde 

oi 

dingen ! Kom dit zien !! 

derl 

Esn film, dis U geen seconde zal loslateo... 

Hij brengt U in kznnis met bewoners van andere pianeten en 

  

MAXIM THEATER 
ats . » 

Heden avond voor bet laatst .Marie Walewska 

Woensdag 20 en Donderdag 21 Dec. 

Ar tootiila der SIN Wild Catter” 
En moore fiim met een boeieod verh al, 

ten van Californie. Als BIJFILM 

dia'oog... 
usieke bezetting... 

Usiversal oroot Dubbel progr. 

met SCOTT COLTON — JEAN 

in het centrum vas €&3 der groosste orevel Pa 

.Speed Reporter 

ROGER5 e. a. 

En actievolle film met 
wee zeer goede acriefilms ! 

Vrijdag 22 t/m Zondag 24 Dec. 

  

opgenomen 
(cen zes3deelige gaat vooraf: 

RICHARD BARTHELMESS e.a.   
en angstwekkende   

  

Mijnwerkers eischen loonsver- 

hooging. 

Kaapstad, . 

Naar aanleiding van bet Regeerings - 

besiuit om de opbrengst van bet goud 

boven de 150/- per fija ons, voor 

zich te behouden, hebben de mijo- 

Wwerkersbonden zich tot de .Kamer 

van Mjjowese” gericht om loonsver- 

hoogi g voor de mijowerkers. Kort 

voor den oorlog bedroeg de goud- 

priis 148/-, doch door de Verdere 

wseardevermindering van bet Pond 

Srerling met rod 14//, zal de youd- 

prijs is tot ca. 170/- aan den Sraat 

z0u komen. Mede in verband met de 

priisstiiging van vele belangrijke yoe- 

deren achten de mijowerkersbonden 

het billijk, dat een deei dier ex.ra- 

Wwinst in dea vorm van loonsverhoo- 

ging aan hun leden ten goede komt. 

Hugenote nherdenking op Brakpan 

Kaapstad, . 

Ondarks de politicke zorgen her- 

denkt het Afrikanervoik met dank- 

baarbeid en geestdrift de landing van 

200 velen zijaer voorouders 250 jsar 

geleden aan de Ksap. Te Brakpan 

bield Prof. Dr. CJ.H de Wet van de 

Porcbefstroomsche Uaiversiteit en 

kracbtige rede, waario hij den Afci- 

kaners voorbield, dat de Hugenoten 

sterk stonden door bun godsdientiae 
overtuiging en gezonde moraal. Os 

der de bescherming vao Oonzen ver 

overaar zija elementen het laod bin- 

nengestroomd, dis vo'komen onver- 

schil ig staan tegenover ons Christeliik 

Volkslev-n” verklaarde spr. , Het wordt 

tijd, dat wij ons van die slechte lisden 

losmaken, Her Boereovoik zal net 

alleen zijo erfenis, ziin vrijheid terug- 

eischen, maar wij zullen ook ons and 

schoonmaken, De nieuwe volrseer- 

heid, die wij thans deelachtig ziin ge- 
worden, zai ons instaat stellen de slechte 

elementen buiten de deur te zetter. 

  

   

Wolboeren ongerust. 

Kaapstad, 
Engeiand hecft besloten alle Austra- 

liscbe wol op te koopen tegen een 

door Londeo vasrgestelden prijs. Dit 

fet beeft in de U sie groote ongerust- 

beid verwekt, daar de woboeren 

waarscbijolijk nist ten onrechre vree- 

Zen, dat zij onder dezelfde voorwaar- 

den hun wol moeten afstaan. Zooals 

bekend was voor den oorlog Dustsch- 
land de grootste cortractusele kooper 

op de Afrikaansche wolmarkt tegen 

een priis, die 109/5 boven den wereld- 

marktprijs "am, Egeland koop" van- 

zeifsprekend beneden den wereldmarkt- 

prijs in, z00dat dz woiboeren dan met 

ezn priis gevoegen zouden moeten, 

die ca. 205/, onder deo vroegeren prijs 

ligt. Japan neeft zich al als een groote 

afnemer aangediend, daar het nu geen 

wol in Australie kan koopen. Veei 

zal er van afhangen hoe de wolma- 

kelaars reageeren. 

D: imperialistische onder ben willen 

aan Engeland toegeven, de Afrikaners 

daarentegen verklaren zich voor de 

opza markt. Toch kunnen de wo'boe- 
ren noj wel eenige kracht bijzetten 

door zich uitsluitend te wenden tot de 

open markt voors'anders. In die rich- 

ting wordt dan ook de noodige actie 
gevoerd. 

Strijd in en om de aether. 

Kaapstad, 

Voor de eerste maal tijdens haar 16 

jariy bestaanis de Su d-Afrikaanschs 
radio voer partijpolitiek misbruikt. D 
nieuwe cerste minister genl, Smuts, heeft 

Zijv ambteraren opdracht gegeven een 

verdediging van zijo politieke standpust 

uit te zecden. Velen beschouwen deze 

handeliny als een gevaarifjke interpre- 

tatie van art. O der Radio-Bepalingeo, 
luidende : ,Beneveos bet gewone pro- 

gramma moet een zender op verzoek 

van den Postmeester-ge-eraal ook zaken 

voor openbare doeleinden witzerden. 
»Op een binnenkort te houden verga- 
dering van den Radioraad zal dit in- 
cidentin den breede worden besproken. 

  

De Scheepvaart-con- 
ferentie te Oslo. 

De Scbeepvaart-co: ferentie van de 

Oslo staten, gehouden te Oslo, heefr 

tot dozi de scba'e voor de neutrale 

staten, behoorende tot de Osio-groep 
z00veel mogelijk te beperken. Doordat 
de Enyelsche regeering opdracht heeft 

gegoven alle neurale scbepen te onder- 
z0cken op contrabande, is in deze sta- 
ten een acuur gebrek aan scheepsruimte 

Oontstaan, waardoor dringende transpor- 

ten niet kuonen plaa:s vinden. Op ge- 

noemde conferentie za! getracht worden 

cgsIngde treffen om elkaar we- 
derdzijds bij te staan om ontbrekende 
vrachrruimte voor dringende versche- 
pingen te verschaffen door hetaan e!- 
kaarwtieenen van ontbrekende tonnags. 

Dat zulks dringend noodzake'ijk is, biijku 
wel uir het feit, dat de vrucbrenhandel 
paar S-andinaviz lamgelegd is, doordat 
de schepen met ladingen vrachten z00- 
lang in de Downs opgehouden worden, 
dat de lading gebeei bedorven is, ter- 
sevolge waarvan de vruchtenhandels- 
firma's groote verliezen hebben geleden 

die op deo veroorzakker daarvan te ver- 
halen zijo. Trouwens, het ia bet Han- 
deisblaa van 14/10 39 geroemde 'ijsije 
van aangrhoudes neutrale schepen, 
sproekt voor 2 chzeif: 

»Tebian” op” 5 September te 
Gibraltar aangehouder, kon pas 22 S pt. 
vertrekken naar Weymouth waar zij nu 
nog ligt. S.s. ,Alirua” werd 4 Sept. 
bi Duins aangehouden en moest naar 
Midse'sborough vertrekken en ligt daar 

ru nog. S.s. »Alpberat” werd op 12 

Sept. bij Duins aangebouden en moest 

nsar Gravesend opsroomen, waar bet 

tbans nog is. S.s. ,Zuderkerk” werd 
op 5 Sepr. bij de Downs gedwongen 
te wachten moest daarra naar Londen 
stoomen en thans (iweede belft Oct.) 
heeft de Direciie vao de reederij noy 
steeds geen bericht, dat de leding, welke 
op beve! vao de autoriteiten daar gelost 

diende te worden, inderdaad gelost is. 

Deze gegevers toonen duidelijk aan, 
welk een schade den betreffenden im- 
porteur zoodoende wordt toegebracht, 

doch bovendien wat voor gevaren deze 
controle io zich sluit voor de voorzie- 

  

    

ning van eerste levensbehoefteo voor 
de neutralen, want hoe minder scheeps- 
ruimte beschikbaar is, deste kleiner za! 
de zanvoer van levensmiddelen worden. 
Bovendieo beteekent het een «x ra be- 
lastivg cp de bevolking, want de kosten 
van den wachrtijid in de Engelsche 
havens zul'en natuurlijk verrekend wor- 
den in de prijzen der artikelen, welke 
toch al, tengevolge van hooyere assu- 
rantis en gages aanmerkelijk gestegen 
zijo. 

  

Deontrichting van het econo- 
mische leven in Belgie. 

Meer enmzer dringt hettot de ver- 
antwoordelijike instanties door, dat de 
oorlog van Frankriik en Enge and tegen 
Duitsch!ard corsegrenties met zicb zal 
brengen, welke men niet voorzien had, 
of die altans, z00 meende men, zich 
Diet in 100 scherpen vorm zouden 
manifesteeren. 

Men ziet langzamerhand welin, dat 
z00 deze oorlog eenige jarenblijft duren, 
een a'gemeene ontwrichting van het 
economsche 'even der neurra'en te 
vreezen staat. Zoo scbrijft de Te'egraaf 
van 19/10 in cen arsikel over den eco- 
bomischen toestand in Belgi&, naar 
aanleiding van aan den beer G. Sap, 
den minister van Econ. zaken gesteide 
vragen, dat Belgis op ecoo. gebied naar 
alle zijden verlamd is, met het gevola 
dat inzonderheid de  grondstoffen 
schaarsch zijo grworden, dat de prijzen 
stiigen de werkloosbeid tozneemt en 
tijd en geld verloren gaan. 

Hoe machteloos de regeering zich 
gzvoelt ten yevolge van de bijna onbe- 
perkte Engelsche blokkade biijkt ust de 
mededeeling van mirister Sap, dat hij 
viet gelooft dat een grooten stoutmoe- 
dig, vastom'ijnd economisch plan een 
oplossing wit de huidige situatie kan 
brergen. Hij zeide, dat de Beigitche 
economi-che machine gedurende dezen 
oorlog niet kan en zal draaien zooa's 
de minister het wil, maar geheel :fhan- 
ke'ijk is van de maatregeleo der oor- 
logvoerenden, 

  

Rantsoeneering der vrachten. 

Amsterdam, -g- Tengevoige van bet 
gsbrek aan scheepsruimte heeft de 
Holland Amerika Lijo z'c5 yenoodzaakt 
geuen can de verladers mede te deelen, 
dat zij slechts die goederen sasvaardt, 
welke aan de regeering geconsigneerd 
zijo. 

Te Nzw York wachten reeds vele 
goederen op verscheping, hetzelfde is 
het geval in Nederl. 1 dit, waar de 
bavenisoodsen geheel vol liggen. Om 
den langen ligtijd bij de Engel-che 
Controle te korten laadt men momen- 
tee) alleen die goederen waarvan de 
aard gemakkelijk is vast te stellen, De 
gegevens die op de lading betrekking 
hebbzr, worden vooruit ter kern's 
van de Britsche controle autoriteiten 
gebracbt. 

Het artikel waaruit wij deze gege- 
vens ontleenen, vooikomende in bet 
Als. Harde sblad van 10 Oct. vermeldt 
nog, dat de maatregeleo door Erg-land 
genomen, van stonde af aan bedoeld 
zijoalle doorvoer paar Duitsch'and via 
neutrale baven tegens te aaan. Dat 
daarmede aan bavensteden als Antwer- 
pen en Rotterdam den nekslag wordt 

  

  

gegeven lijdt geen twijfel, maar scbijot 
geen gewicbt in de :chaal te leggen. 
Evenmin bltjkt het van belang te zijo, 
dat Enge'and hiermede ziju standpuat 
geheel prijsgeeft van de ,,voorwaarde- 
liike cootrabande, lnteressant is het in 
dir verband te constateeren, dat Enge- 
land, toen hetzeif belanghebbende was, 
een geheel ander geluid liet hooren. 

Duitschland en de Neu- 
tralen een diplomaat 

aan het woord. 
De Duitsche nota over het kon- 
voieeren door oorlogvoerenden 

van Neutrale koopvaardijschepen. 

Amsterdam, 
In de ,,Europa'sche Revue”, het 

Duirsche buitenlandsch-politieke maand- 
blad, waarvan de redactie in banden 
ligt vao Prof. dr. Freiherrn von Frey- 
tag'Loringhoven, heeft de vroegere 
Dustscbe ambassadeur te Rome, Von 
Hassell, die z00 juist is teruggekeerd 
van een missiz ia D-nemarken, Zwe- 
den, Noorwegen en Finland, een artis 
kel geschreven over ,,Duitschland en 
de neutralen”, 

De schrijver begint met vast te stel- 
len dat neutraliteit de logische hou- 
ding is van een land, welks levensbe- 
langen niet tot deeineming aan den 
strijd dwingenj om vervolgens de 

ceutraliteit naar trappen van intensi- 
tcit te onderscheidea. Het zwakst is” , 
de zuiver feitelijke neutraliteit. Meer 
uitgesproken is die, welke met een 
officieele verklaring is bekrachtigd. “ 
Soms (Belgic) hebben de buursrat:» 
waarborgen gegeven voor het geval 
van schending der onzijdigheid, Het 
meest absoluut is de neutraliteit, welke 
van te voreo en voor altijd is bepaald 
en ia de grondwet verarkerd ligt 
(Zwitserland). ,,Practisch gesprokeo 
moet #chter als regel geldea : neutraal 
is veutraalW 

Belangwekkend is het artikel, waar 
gesproken wordt van de actueele 
vraagstukken : ,Er zijn vele aaowijzin- 
gen voor de tegenstanders van Duitsch- 
land, juist als in den wereldoorlog, er 
naar streven neutraleo in hua front 
io te schakelen, ter vervanging van 
de anderes ontbrekende middelen om 
Duitschland klein te krijgen. Ook dit- 
mwaal beboeft het daarbij n'et te gaan 
om een formeel verlaten van de neu- 
traliteit: in vele geva'len volstaat het 
voor de Engelsche belangen dat de 
handel van een neutratralen staat z00 
geformeerd wordt, dat Duirschland 
d:aronder lijdt. 

Het Duitsche standpunt daartegen- 
over is volkomen duidelijk: Duitsch- 
land weoscht onder geen bedirg dat 
cen land, weiks belangen door den 
oorlog niet worden geraakt, een on- 
neutrale houding aaneemt ten guoste 
van Dui'schland's tegenstanders. 

  

VENDU-ACCEPTEN 
werzilvering bij alle postkantoren, 
landskassen en agenischappen der 

Postspaarbank     

— POSTSPAARBANK — 
EFFECTENBELEENINGEN | 
Di de agentschappen te Batavia (C1 | 
Soerabaia, Medan en Makassar. ) 
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Levert versche volile melk. 2. 

3“ van de groote ziekenhuizen te 

Kediri en Paree en de meeste Doctoren 

ter plaatse, 
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Prima kwaliteit. 

Beleefd aanbevelend 

L. H. SC(HRAUWEN. 
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een abonnement voor &€n boek 
or U &€a gulden betaalt evo U 

dan betaalt U 
toch niet meer dan &ta 

. 

ea 
s Drukkerij. 

  

 



    

Het beoogt nech. eea militair.ingrij- 
wpta van zulke sraten, noch op econo- 
misch of op zede'ijk gebied eeo hou- 
ding, welke—in tegenspraak met de 

“neutraliteit — Duitscbland zou begun- 
stigen. Keoteekenend is in ecovomiscb 
opzicht de bepaliog vao het Duitsch- 
Deensche nier-aanvalsverdrag, die uit- 
Grukkelijkt vast srelt, dat bet niet als 
onvereenigbaar met de neutraliteit 
wordt beschouwd, dat een onzijdige 
staat zija normale goedereo verkeer 

en de transito maar de tegenstanders 
van Duitscbland voortzet. De betee- 
'kenis van dit Duitsche beginsel kan 

niet' hoog worden aangeslagen” —aldus 

Von Hasell”, Maar hoe is nu de 

houding op de andere zijde ? De Temps 

schreef met openhariigheid, die op- 

merkelijk is, dat mea middelen moest 

vinden om de buren van Durscbland 

te beletten dit land te verzorgeo met 

cigen cf uit de ko'onien ir g-voerde 
waren: dit is bijvoorbeeid mogeliik 
door bet aankoopen van grondstoffen 
en voedingsmiddelen, ,Wij kuanen 

vooral dark zij kunven vooral daok 
zij de moreele st-un die de meerder- 
heid der neutralen ons verieent, met 

hen afspraren treffen over hun impor- 

ten, scbriift bet leidende Fransche b ad. 

Men ziet wat men in regelrechte 
tegeostelling met de Duitscbe rechtlijn, 
van de andere zijde van de neutralen 
zou willen vergeo. Terwijl het ver- 
trouwd dat de neutralen daarop niet 
zullen ingaao, is Duitscblard vao zy 
kaot vast besloten aan zijn grondrege! 
vast te houden. Het moet echter zij- 

nerzijds er op blijven staan, dat de 
neutrale landen geen maatr-gelen van 
de tegenstanders, vooral geen coniro- 
le op cigen ecooomie en verkzer dui- 
den, weike oiet strooken met de ge- 
lijkmatige voortzet'ing van de handels- 
betrekkingen met beide partijen, want 

zulk een houdiog zou onverrciidelijk 
de eraan beantwoor iende reaciies van 
Duitsche zijde opwekkeo 

Meer dan een eeuw geleden, toen 
Napoleon I het continentale stelsel in 
werkirg steld en de Britten met dra- 

Conische tegenmaatregelen antwoord- 

den, stond bijoa geheel Europa, ja de 
wereld onder een geweldigen dwany 
om tot eigen nadeel msete werken aan 
de economische oorlogvoering of z:c 

“te oggerwerpen. De Amerikanen, de 
zwaar g@troifeo waren in hun handels- 
belanger. beweerdes toen zich te ge- 
voeien ala reizigers te midden var 
strukroovers en verklaarden ten siot- 
te E sgeland kortweg den oorloy. Zoo”. 
reactke is lastig mogedijk vcor militait 
zwakke neutrale landen tegenover 
Bogelscbe druk, die de neuwaler:i: 
dubieus maakt . Vele bunner bevinder 
zich ecbten juist tegenover Engelang 
tijdens den oorlog in een posirie, dic 
economisch verweer mogelijk maakt — 
namelijk door te bouwen op de moge- 
liikheden, weike bet Duitsch: en in het 
Oosten e !d-Dosten acbter Du:tsch- 
land liggende produc ie-en markrgebies 
thaos en inzonderheid in de toekomst 
openen", 

Zoover deze Duitsche diplomaat. 
M-t zija meening correspdodeert de 
Dui sche nota, waar io gewaarschuwd 
word tegen een Engelsch aandod om 
neutrale handelsscbepen te konvoye - 
ren, Nederlandscbe antwcord op deze 
nota wordt gezegd dat zulk een 

Engelsch asagbod nier is ontvangen er 
voorts dat als de N-d. regeering aan 
leiding ziet voor pewapend konvooi, 
zij daarvoori, kan beschikken over sche- 

pen der Nedergandsche marine. 
Nagekomen Berichten 

De vraay rijst'of bet inderdaad niet 
tijd wordt tot dit laatste over te gaan, 

Dz oorlog duwt al selteiike weker 
en er basa arsan scbaarschte te beer- 
schen caan verschillende waren. Dt 
tekort staat in samenhang met het op- 
bouden van Nederlandsche schepen te 

Duios. Weken -en wekenlang moeten 

onze schepen daar wachten ev worden 

dan vervolgens gedwongen waren te 
lossen, welke in het geheel ri t waren 
ingescheept met bestemming voor 
Engelsche, maar enkel en alleen voor 
Nederlandsche magen. Deze gang van 
zaken schept op den duur niet slechts 
economische, dochb steliig ook politieke 
problemeo. 

Zooa's men weet torpedeeren de 
Duischers en neutrale scheper, die 

goederen vervoereo, welke de Duit- 
scbers yep'aatst hebben op? de cou- 

trabandefiiist, Nederlandscbe schepen, 
die onder de driekleur goederen voor 
Nederland vervoeren, blijven onge- 
moeid, Men vrage zichecbter eens af, 

wat er gaat geb-uren, indien deze 

schepen steevast bii binveokomst in het 

Kanaal door de E ge'scben ontdaan 
Wworden van alle goederen, die op de 
Engelscbe contrabande lijst staan, die 

echrer tege ijkertiid ook staan op de 

Ifjst van de Duitsche tegen-blokkade. Io 

feite beteekert dit, dat de Britteo er 
in slagen de hand te legcen op dui- 
zenden tonnen aan goederen, We Ike zij 
hard kuonen gebruiken en die omdat 
zij zija vervoerd onder Nederlandsche 
vlag en geconsigneerd aan N-deriand- 
sche firma's duizendmaal mioder kaos 
loopen naarede diepte te worden ge- 
zonden dan bij aanvoer op Britsche 

bedems! M, a. w. : Engeland breidt 

zo00doeade zija scheepsruimte ecorm 

“ 
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Gelegenheid tot plaat- 
sen van Nieuwjaar-an- 
nonces, tegen betaling 

van f 0.50. 

Adm Ked. Courant. 
  

Uitgebreide collectie van: 
Kerst artikelen, 

z00als : 
Chocolade !etters. 

Chocolade in 

luxe dozen. 
.Chocolade poppen. 

Chocolade kransen, 

Chocolade sigaren 

en sigarettien. 

Marsepein. fondant 

borstp!aat. 

Kersiboomen, kerstkaarsen. 

kerst-artikelen, enz. enz. 

Prima kwa!iteit, Billijke prijzen. 

Beleefd aanbevelend, 
TOKO 

»SOEN” 
Aloon -Aloonstraat Telf. 63 

KEDIRI. 

Reds verkrijghaar : 
Kerst-artikelen 

Voor 25-26 dezer, 

Choc: Kerstkransjes. 

  

Choc: Figuren 
Luxe doozen. 

Kerstboom Kaarsen. 

Kastanjes. 

Okker & Hazelnoten. 

Dadeis enz. 

Beleefd aanbevelend 
TOKO 

sMADIOEN” 
KEDIR!, Aloon-aloonstraat 

No. 17 Telf. No.62. 

  

  

uit, ontduikt aar'shandig de Duitsche 
tegeoblokkade en spaart zijn eigsn 
handelsvloot. Nu kan men van Neder- 
Iindsche zijde dit negeeren, doch dan 
zet men bet leven der zeelieden op bet 
sp2l. Struisvogs Ipolitiek brengt in de- 
zen tijd, gegeen baat. Beter is derhalve 
er tijdig voor te z 
verwijt niet kan worden gema 
roe sraan twee weyen open. Men kan 
N-cerlandsche koopvaardijschepen door 
marine vaartuigen doen konvoyeeren, 
Als de Nederlandsche vlag op handeis 
scbepen geen respect, beefr dan sture 
men onderzeetirs enf orpedo jag-:s mze | 
E:n tweede mogelikheid ligt io de 
suggestie van Von Husssell: uibreiding 
van den baudel rget het continent. 
W-ilcht is men daar in Engeland ge- 
voelig voor. 

Men b-hoxft niet te verhelen dat de 
meerderheid der Nederlanders meer 
met Engeland dan met Duitschland 

   

sympathiseert. Mzn zou omg keerd 
ve wachten dat de B itten met bun 
blokkade /oiet/ de Nederlanders/ tot 
maatregelen dwingen om het duidelijk 
te makeo dat zij met het land van 

an 

Goedkoop en beter dan 

heid gewaarborgd wordt. 

Adres:   

Uifgaand Kediri 

Hebt U reeds de excellente schotels 

gekeurd bij 

HET KEDIRISCHE RESTAURANT ? 

Eigenaar van het voorheen zoo bekende dancing en 

restaurant , E LD OR AD O” te Malang. 

Nieuwe winkelgalerij, schuins tegenover de 
N. V. KED. SNELPERSDRUKKERI). 

Grotius te doen hebben. Het begiosel 
van de Vrije Zee, waar voor in bet 
verleden tal van Nederlanders bun le- 
ven veil badden, is ook thans nog ve- 
len beilig. 

  

bij anderen, waarbij zindelijk- 
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Hebt U de nieuwe El 

Comercio al gerookt? 
Niet? Wacht dan niet lan- 

ger. U zult spijt hebben 

van iederen dag, dat U 

de kennismaking uitstelt. 
Zviver handwerk volgens 

handinslag methode. 

Nieuw Fabrikaat! 

  

van 5 tot 10 cent“. 

JIgentenz N. V. Handel My. Giintzel & Sekumacker” 
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N. V. Kedirische   MET EEN DUBBEL AANTAL 

| RADERPATRONEN 

PRIJS 

Sne!pers Drukkerii. 

  

| Vichy 

Source de Beaut& 

preparaten voor 

Il | Uu 

Wetenschappelijk samengestelde 

verzorging en 

verfraaiing der huid. 

  

RESIDENTIE APOTHEEK - 
Telefoon No. 52   

  

PROTESTANTSCHE KERK. 

Hollandsche Kerkdiensten. 

25 Dec. Iste Kerstdag 
Kediri 9 uur vm. 

B itar 6 uur D.m. 

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

Kediri 8 uur n. m. 

KERSTPEESTEN. 

Vrijdag 22 Dec. 6 uur n., 
kleintj:s toten met 3 de 
klas lagere school in den 
Prot. Kk. 

Zaterdag 23 D-c. 6 uur n.m. 
9rootere kinderen in den 
Prot, Kerk. 

Vrijdag 22 Dec. 6 uur o. m. 
Kleinijzs tot en met 3 de 
klas lagere school. 

Zaterdag 23 Dec. 6.30 n.m. 
grootere kinderen 

Paree Woensdag 20 Dec. 630 n.m. 
Dj mbarg Vrijdag 22 Dec. Guur n.m. 
T. Ajoeng Donderdag 21 Dec. 6 5. ».m, 

Kediri 

Blitar 

  

Maleische Kerkdienst. 

H. B, Matulessy. 

24 Dec, '36 Kediri 7 u. 0m. 
Voor bereiden & Kerstboom 

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

26 Dec '39 Madioen 9 Uu. vm 
2e Kerstfeest 
Ngawi 4 u. om. 

31 Dec. '39 Madioen 5 u. ».m 
Oudjaar's avonds 

1 Jao. '40 Kediri AIDu. vm. 

Nieuwejaar 

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

OOST - JAVAANSCHE KERK 

lederen Zondag 

dienst 9 u. v.m. 

Te Kediri (Baloewertistraat) 
Blitar, Toeloengagoeng, 

Ngandjoek, Paree. 
  

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Zondag. 

le H. Mis 6 uur v.m 
2e H. Mis 7.30 uur v.m 
Lof 5.30 uur am. 
6 uur v. m. Stille H. Mis 
7.30 uur v. m. Hoogmis 

5,30 uur n.m. Lof 

O iderricht Kath. Javasen 6 ur n.m. 

tz Kediri 

te Blitar 

PETROMAX COMFOREN. 
Wij ontpakten zoojulst 

  

De Nieuwe 

Modellen 1939 

en noodigen U uit tot een be- 

zichtiging dezer 

Schitterende en Practische 

Petromax Comforen. 
Verkrijgbaar bij : 

Toko Wed. 

Tan Bing Wie 
Klentengstraat No. 90, 

KEDIRI, Tel. No. 149. 

  

  na 

TENG HONG TJIANG 
VENDUHOUDER —  COMMISSIONNAIR 

MEUBELMAKER 
TRANSPORT — ONDERNEMING 

KEDIRI — Klentengsiraat £8 — Telaf, No, 107 

Belangriike Huisven- 
dutie: 

wegens vertrek van den Weledelge- 

strengen Heer 

Lc. V ONCK. 
Administrateur der sf. Lestarie. 

sf. LESTARIE — KERTOSONO. 

op Zaterdag, 6 Januari 1940, 

v.m. om 9 uur. 

Kijkavond, Vrijdag, 5 Januari 
1940, van 5 tot 7 uur n!m. 

Voor het transport van gekochte 

goederen op deze vendutie stellen 

wij onze vrachtauto gratis beschik- 

baar voor plaatsen liggende a/d groo- 
te weg Kediri—Lestarfe. 
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Baltenlandscb overzicht overgenomen .uit het Sotrabala Handblsblad. 

DE ,SPEE” BRACHT ZICHZELF 
TOT ZINKEN. 

Het schip rust op den bodem der zee, op3 mijl van dekust vanUtruguay. 

Vele handelsschepen verloren. 

VOORAL NEUTRALE. 

Ongeluk met de ,Duchess" kostte 

vele slachtoffers. 

Xontevideo, 17 Dec. (Aoeta Havas). 

De ,Graf Spee” vertrok hed 'nmiddag 

17.15 localen tijd. 

Zichzelf tot zinken gebracht. 

Buenos, Ayres, 17 Dec. (Aneta Reu- 

ter). Montevideo Radio maakte bekend, 

dat de .Graf Spee” hedennacht 23 30 

GMT. door de eigen bemanning tot 

tioken zal worden gebracht. 

Zware ontploffing. 

Montevideo, 17 D-c. (Aneta Uni- 

tedpress). Hedenavond 19 50 bad een 

zware ootploffing plaats aan boord 

van de ,Graf Spee”, die onmiddeilijk 

in vlammen stond. 

Hetaantal slachtoffers is klaarblijke- 

ljjk zeer klein. 

De ramp bad plaats buiten den toe- 

gang tot de baver. De ontploffing 

geschiedde in bet munitiemagazijo. 

Ook wordt gemeend, dat de Ar- 

gentijosche booten langszij het scbip 

met dynamiet waren geladen. 

De Graf Spee” is gezonken en rust 

thans op dea bodem der zee. 

Diesel-motoren beproefd. 

Bueoos, Aires, 16 D-c. (Anera-Reu. 

ter). Voigens de laatste berichten vit 

Montevideo werden de Diesel-motoren 

van de ,Admiral Graf Spee" beden- 

middag beproefd. 

De Duitsche gezant te Buenos Ai: 

res begaf zich heden in gezelschap van 

deo marine-attach€ naar 

voor cen geheime conferentie met den 

Duitschen gezaot te Montevideo. 

Kapitein Landsdorff en de gepensi- 

onneerde Duitscbe :dwiraal Riide, die 

een deskundige is op bet gebied van 

de vaarwateren op de Ro de Ia P.ata, 

woonden de cooferentie bij, 

Io plaatselijke kringen begint men 

Montevideo 

meer en meer 

»Admiral Graf Spee”" zal trachteo in 

Argentijosche wateren te b'ijven rond- 

kruiseo totdat andere Duitsche scbepen 

bet slagschip te hulp zouden kunsen 

komen. 

te gelooven, dat de 

Britsche commandanten onder 

scheiden, 

Londen, 16 Dec. (Aneta Havas). 

Commodore Hzory Harwood, de com- 

mandaot van het eskader Britscbe krui- 

sers, dat den striji aanbord mer de 

»Admiral Graf Spee” werd benoemd 

tot K.C.B. en kapitein WE. Parry van 

de ,Achilles", kapitein C.H.L. W od- 

house van dz ,Ajax” en kapitein F.S 

Beli van de ,Exeter” tot C.B. 

Commodore Harwuod werd tevens 

bevorderd tot schout-bijracht. 

Duitsche verlieslijst. 

Berliin, 17 Dec. (Areta Transoc ). 

Het Duitsche opperbevel deelt offi- 

cieel mede, dat 36 leden van de be- 

manning van de ,,Admiral Graf Spee” 

werden gedood, terwijl 6 personen 

zwaar en 53 personen licht gewond 

werden. 

De mosterdgasbeschuldiging. 

Moatevideo, 16 Dec. (Areta Traos- 
ocean). De News Caronicle zond den 

beroemden oogspecialist professor dr, 

Waither Meerboff, hoogleeraar 

de universiteit te Montevideo, het vol- 

gende telegram: ,Dr. Walther Meer- 

medica specialist, Mostevideo, — Het 

telegrafisch 

aan 

ZT0U Ors aangeraam zija 

van U te vernemen of U bij het on- 

derzoeken van de gewonden van de 
»Admiral Graf Spee” sporen van gas 

hebt gevonden”. 

H-t'antwoord van prof. Meerboff 

aan het Londensche biad, dat in bet 

Spaansth wes gesteld, luidde als voigt: 

»News Coronicie Looden—Overtuigd 

“Yan de verantwoordelfjkheid, die op   

mijrust. beb ik mija antwoord uitge- 

steld. Als gevolg van een zorgvuldig 

onderzoek van foto's, die genomen 

zijo, meen ik te kuonen vast stellen, 

dat de vergondingen van de zeelieden 

van de Graf Spze” het gevolg zija 

van caustisch dicloretgy!-sulpide vao 

mosterd, ofscboon ik mij zou verbeu- 

gen, wanneec ik mij vergist bad. Ik 

z0u daarom ten zeerste de diagnose 

yan een commissie van hoogleeraren 

yan de medische faculteit toejuicheo — 

dr. Waltber M-erboff.” 

De ..Exeter” naar de Falkands- 

eilanden. 

Buenos, Ayres, 17 Dec (Aneta 

'Transocean). Het bericht, dat de 

zwaar bescbadigde Britsche kruiser 

»Exeter'” net naar de Argentijosche 

haven Bab'a Blanca koers". werd bier 

beden bevestigd. 

De Britsche kruiser tracht, ondanks 

zware slagzij, de Falklandseilanden te 

bereiken. 

Ook een ondezeerboot. 

Montevideo, 16 Dec. (Anera-Tr.). 

Tot de Britsche oorlogschepen, die de 

.Admiral Graf Spee” buiten Monte- 

video liggen op te wachten, behooren 

ook een siagschip van de ,Barham" 

klasse en een onderzeeboot. 

Geweigerd aanbod. 

Ia een ander telegram ui: Mostevi- 

deo wordt gemeld dat de Britsche 

autoriteiten a'daar den Duitschen ne- 

zant ino Uruguay grond van den Brit- 

scbe kerkhof te Montevideo 

scbikking stelden voor de begrafenis 

der 36 gesneuve!de Duitsche zeelieder: 

de Duirsche gezant weigerde echter 

dit aanbod aan te nemer. Dz gesneu- 

velde Duitschers zullen cp bet in bet 

Noordelijke stadsgedeelte van Mont: - 

video gelegen kerkhof worden begra- 

ven, 

ter be- 

Niet het laatste woord. 

Uit New York wordt gemeld dar 

de New York Times, 

mentaar leverend op den zees'ag tus- 

.chen de ,,Admiral Graf Spee” en de 

drie Britscbe kruisers ,, Ex»ter”, , Ajax” 

en ,,Achilles", schrijft dat her succes 

der Britten werd verkregen door be- 

kwame zeemanschapen vasthoudenden 

moed, 

verkregen door den langen, roemrijken 

dikwijls op 
verrichten dienst der Britsche marine. 

com- 

weike eigenschappen werden 

en onopvaliende wijze 

Hr vesizakslagschip, hoeweliagenieus 

gebouwd, is ecbter duidelijk riet het 

laatete ”woord gebied 

scheepsbouw 

op het van 

Nieuw Zeelanders op de 
»Achilles” 

Uit (Neuw-Zeeland) 

wordt nog gemeld dat 327 Nieuw- 

Z-elanders op den Britschen kruiser 

» Achilles" deelnamen aan den zeeslag 

tegen de ,,Admiral Graf Spee”. De 

gouverncur-generaal van N euw-Z-ee 

Wellington 

land, G.Iway, zond een telegram aan 

den Brit:chen minister van Dominions, 

waarin bij den commandant van de 

»Achilles”, Parry 

manschappen van den oorlogsbodem 

kapitein en alle 

gelukwenscht met de beldhaftige rol, 

die zij hebben gespeeld bij het ver- 
s'aan van de ,,Admiral Graf Spee”. 

De Nieuw- Zeelandscbe premier, 

Savage, verklaarde dat de 

tusschen de drie Britsche kruisers en 

zees'ag 

bet Duitsche vestzakslagscbip een eer 

vollz plaats in de glorierijke annalen 

van de geschiedenis der Britsche ma- 

rise zal invemeo. Hij voegde hieraan 

toe dat bet tot groote 

stemde dat de Nieuw - Z:elandsche 

zeelieden tijiens de eerste maritieme 

voldoening 

actie, waaraan zij d-elnamen, de groote 

traditie der Britsche vioor hebben 

boog gehoudeo. 

  

  
  

Berlijn hondt vast aan 
overwinning. 

Parijs, 16 Dec, (Aneta-R). Niet 

tegerstaarde de neutrale zeemogenhe- 

den, in bet bijzonder de Vereenigde 

Staten en Itali, van meeving zijo, 

dat de zeesiag bij de Uruguayscbe 

kust is getindigd io cen overwinning 

voor Engeland, biijft de Duitsche pers 

volhouden d t de slag een schitterend 

succes voor Duitschland is geweest, 

dat ,onberekenbare zal 

hebben. 

De Iraliaansche pers, die zeer veel 

ruimte aan het gebeurde besteedt. 

noemt het resultaat van den siag een 

duidelijke strategische — overwinning 

voor de Bagelschen 

gevolgen” 

Aangehouden 

Londen, 16 Dec. (Aneta - Reuter). 

Het Japansche s.s. »Sanyo Maru” 

arriveerde heden ter boogtz van de 

Britsche kust met cen volle 

welke—paar verluidt — ook Duitsche 
lading, 

machinerie&a porasch omvat. 

Ht schip wordt thans door ambte- 

paren van de B itsche contrabandecor- 

trO!e onderzocbt. 

Van gezaghebbende zijde 

vernomen, dat dit onderzozk op nor- 

en 

wordt 

male wijze zal worden uitgevoerd. 

De ,Sanyo Maru" vrijgelaten. 

Londen, 17 Dec. (Aneta Rzuter). De 

Sanyo Maru" werd na een oponthoud 

van 24 uur aan de contrOlebasis weer 

vrijgelater. 

Duitsche mijnen in Engelsche 

rivieren. 

Londen, 16 December (Aneta Reuter). 

De admiraliteit waarscbuwde heden de 

scbeepvaart, dat voor de mondingen 

van Tyaoe en Tees Duitscbe mijnen 

iggen. 

Ve-geefsche aanval van U-boot 

Kaapstad, 16 Dec. (Aneta-Rr.). Heden 

werd on:huid, dat het 13000 ton me- 

tende Zuid-Afrikaaosche walvischvaat- 

morderschip ,Tafeiberg” .eenige weken 

geleden in het Westelijk deel van den 

Atlantischen Oceaan door een U boot 

werd aangevalier, doch onpeschadiyd 

wist te on'komer, 

De U-boot was blijkbaar dezelfie, 

die ongeveer in dezelfde periode bet 

Nicuw Zselandsche passagiersschip 

»Mataroa” ten Zuid-Oosten van Beruda 

aaoviel. 

Slachtoffers van de ,Duchess” 

Londen, 16 Dec. (Aneta-R). De 

admiraliteit maakte bekend, dat zes offi- 

Cieren en 123 mioderen van de 

»Duchess” zija omgekomen toen deze 

torpedobootjager na een aanvaring met 

cen ander oorlogs-schip zook. 

Op mijnen geloopen 

Londen, 16 Dec. (Aneta-Reuter). 

Het 3000 ton meteode Noorsche s.s. 

»Ragoe” her 1907 ton groote 

Noordsche s.s. ,H. G. Fiood” zijo in 

de Noordzee op mijnen geloopen en 

gezonken. Van de ,Ragoi” worden 6 

en vande ,H.C. Food” 4 man vermist. 

Dertig overlevenden der beide schepen 

werden in een baven aan de Noord- 

Obst-kust Eogeland door een 

Britsch schip aan wal gezet. 

en 

van 

Duitsch schip bracht zichzelf 

tot zinken 

Londer, 16 Dec. (Aneta-Reuter). 

Vernomen wordt dat het 2436 ton 

metende Duitsche  koopvaardijschip 

»Teneriffe” door eenbeden der Britsche 

vloot werd aangehoudenj toen de 

Bcitsche patrouil e-vaartuigeo naderden 

werd het schip door de Duitschz be- 

manving tot zinkeo gebracbt. 

Nader wordt gemeld dat door het 

tot zinken brengen vande .Teberifte' 

hst totale aantal koopvaardijscbepen, 

dat Duitschlaod sedert het begin van 

den oorlog door buitmaking of tot zio- 

ken brengen door de eigen beman- 

ningen bij hetaanhouden door Britscbe 

oorlogschepen verloor, 39 bedraagt. 

Twiatig Duitsche schepeo werden buit- 

gemaakt, terwijl de rest door de be. 

manningen tot zinken werd gebracbt 

Dz hoeveelheid scheepsru'mte, die z00- 

doende voor Duitschland verloren giog 

bedraagt thans meer dan 180.600 ton, 

siti 

  

« 
gan — 

Opstootjes in Belgrado 
Groote demonistraties van 

Communisten 

Brigrado, 15 Dec. (Aneta-Tr.). Gis- 

teravond laat vonden in de: Joegosla- 

vische hoofstad opstootjes plaats. Ver- 

scheidene winkelruiten werden inge- 

gooid en de politie moest tusschenbeide 

komen. Toen de politie de te boop 

geloopen menigte verstrooide werdem 

twee revolverschoten gelost, waardoor | 

twee personen werden gewond. 

Dz menigte bekogelde de politie met 

steenen. Verscheidene politie-beambten 

werden gewond. Oageveer zestig per- 

sonen werden door de politie gearres- 

teerd. Alle arrestaotsm werdeo tot der- 

tig dagen gevangenisstraf veroordeeld. 

In een officieel cowmuniguk dat he- 

denochtend door de te Belgrado ver- 

schijsende dagbladen werd gepublis- 

ceerd, wordt verklaard dat groepen 

Communisten - studenten en arbeiders - 

op verscheidene plaatsen van de stad 

baddeo gorganiseerd, 

die evenwel oumiddellijk door de po- 

lite werden verspreid. 

Havas meldt nog uit Belgrado dat 

tw2e studanten werden gedood ea ze- 

d-monstraties 

veo benevens elf politie- 

ajenten werden gewond, toen B-lgra- 
aaderen, 

do gisterea door communistische de- 

monstaties, waarbij een buitengewoon 

groot amntal arbeiders en studertzn 

betrokk n waren, in beroering werd 

gebracbt, Toen de politie ingreep en 

de demonstranten met den guwmistok 

vit elkander wilde drijven, werd door 

laatstgeooemden een zantal schoten ge- 

lost, terwijl de diesarzn der wet voorts 

met een steenenregen werden begroet, 

Teoslotte werden 

tea verspreld. 150 Arrestaties werden 

verricht. Dz arrestaoten werden in een 

de nabijheid gelegea bioscoop gebracht, 

waar zij den gebezien nacht werden 

vastgehouden. Door de autoriteiten 

wordt een onderzoek ingesteld naar de 

oorzaak der communistische warorde- 

ljkheden in Gemeend 

wordt dat buitenlandsche agenten de 

arbeidersmasa's opstooktern, om onge- 

regeldheden te verwekker. 

de demonstran- 

Jbegoslavie. 

Ook een siraatgevecht 
te Split 

Belgrado, 17 Dec. (Aneta Trs. oc.) 

Zondagworgen had in het stadje Split 

(ia DalmatiB) ceo straatgevecbt plaats 

tuschen communisten en de politie, 

waarbij 1 co munist werd gedood eu 

verscheidene personen werden gewond, 

Verscheidene honderden communi- 
nisten tracbtten in de straten van Split 

te demonstreeren. 

De politie trad tusschenbeide en 
werd ontvangen met salvo's steenen 
en zelfs met pistoolschoten. 

Vele personen werden gearresteerd. 
De rust is inmiddels hersteld. 

IN VOORRAAD 

  

Finnen houden .. 
tegenstand vol. 

  

  

Rusland vordert in 
het Noorden. 

Overal eiders bereikten zij 
sleckts weinig. 

Moskou" 17 Dec. (Aseta Transoc.). 

Een bericht van het Russiscbe leger 
op Zaterdag j.l. luidde: 

Opereerend vanuit Moermansk. en 

Ucbta zetten de Sovjet-Russische troe- 

pen den opmarsch voort. 

In andere sectoren waren de gevechten 

van minder beteekenis en schermutse- 

lingen haddeo plaats tusschen de voor- 

posten. 

ID: Finsche troepen trokken zich van 

Salmijaervi terug, oa alle woningen in 

brand te hebben gestoken en de Fio:che 

bevolking gedwongen te hebben te 

evacueceren. 

Russische actie in het Noorden 
is gevaarijjk. 

Parijs, 17 Dec. (Aneta Reuter.). 

De laatste berichten omtreot den 

oorlog in Finland doea zieo, dat de 

Finnen met succes tegenstand bieden 

op de landengte van Karelit. 

Nabij het Ladogameer werden Rus- 

sische aanvallen afgeslagen. 

Ia het Noorden vorderen de Russen 

in een poging bet Jand in twee-ente 

snijdeo. Minstens 2 Russische colonnes 

treden met dit doel voor ongen actief 

op en de meening hier is, dat zij in de 

toekomst gevaarlijk zulleo wordeao Voor 

de Fiosche defensie, 

gaan, op dezelfde wijze als tbans, vor- 

deringen te maken. . 

indien zij voort- 

Vreemdelingenlegioen. " 

Stockholm, 16 Dec. (Aneta-Rtr.) « 

»Reuter” in 

de Zweedsche hoofdstad vernam heden 

tfjdens ezn telefoongesprek met Helsin- 

ki, dat goede vorderingen wordep ge- 

maakt met de vorming von eea Fiosch 

vreemdelingenlegioen, dat in hoofdzaak 

zal" bestaao vit Engelscben, Canadeezeo 

zelfs Enge!schen uit Britsch-Iodig, 

De organisatoren van bet plan hopen 

binnen cen maand een bataljon gereed 

te hebben om naar het .front te ver- 

trekken. 

Dz correspondent van 

Enge'and zendt oorlogsmateriaal. 

” Looden, 15 D-c. (Aneta-R uter). 

Van gezaghebbende zijde wordt ver- 

nomeo, dat alles wat Bngeland aan 

oorlogsmateriaal kan missen ter beschik- 
king van Fioland staat. En hoeveel- 

heid oorlogsmateriaal werd reeds via 

Noorwegen en Zweden haar Fioland 
Verzoodeo. 

Finsch communigue. 

Halsioki, 17 D c. Lao. Traosoc.). 

D: legerleiding gaf te 1200 het vol-   Ruime keuze — 
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gende commun g€ uit. 
Op de 'landengte van Kareli? werden 

alle vijandelijke aanva'leg op gisterer, 
nabij het Taipal-enjoki-meer afges'aseo. 
Dertig pantserauto's werden door onze 

troepeo vernietigd. 
E-o poging vaa den vijaod om bet 

Suvantomeer over te stekeo werd verij- 
deld, terwijl dcie 30-tons metende tanks 
werden vermetigd. 
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