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De gemeente-begrooting in 

den Raad. 

Bij den Gemeenteraadsvergadering 

op Diosdag 19 dezer waren aanwezig: 

de heeren: C.Th.M, de Witt, (I.K.P.), 

Joesoef Modjo, Soenarto, Moentoro 

Atmosentono, (Pariodra), 4 Hardosoe- 

marto, wethouder. Jahdi, (P.G.I.) Tan 

Swie Gwao, D.J. Zaal, BJ.A. Sock, 

wethouder, P. A. de Kaoter, W.Cb. 

Werdmtiller voo Elgg, (IE. V.). De 

vertegeowpordiger van het V.C. ont- 

brak nog. 

Da voorzitter opende de Raad met 

eem woord van welkom en sprak in 

ber bijzonder tot den ieuwe leden de 

beeren: de. Witt en Soenarto, eo 

hoopte, dat zij als goede opvolgers 

van hun voorgangers met vol animo 

desak zullen adavaarden in bet be- 

“ Isngyan de gemeeote. 

De 2“cerste agendapunten: voorstel 

tot Goedkeuring van de potulen van 

de.Raadsvergadering van 29 Novem- 

ber 1939 em voorsteltot het doen van 

uitgiveo uit den post voor »Onvoor- 

meme Uitgavep der begrooting 1939 

werden zonder meer gearresteerd. , 

Hierna werd overgegaan tot de be- 

kasdeling van de begrooting 1940. 

Bil de algemeene  beschouwingen 

apn heer de Witt cec woord 

van waftdeering uit te spreken aan 

Ker'adres vanhet Col, van B. & Wet- 

honders voor de goede samenstelling 

van de begrooting 1940. « 

Her kwam:hem-gewenscht voor, de 

toelichtingen wat uitvoeriger te maken. 

De heer Zaal, de nieuw fractie- 

Itider van bet I.E,V. onderstreepte de 

Woorden yan waardeering van den 

Beer de Witt: vervolgens bracbt hij 

3 punten voor: 

Ie. de instelling van een school-arts 

2e, oprichting ambachtsschool 

ze. subsidieeridg v.d. plaatselijke huis- 

houdscholen, P 

Ten aanzjen Gan de instelling van 

een schoolvarts was spreker van mee- 

ning, dat de buidige medische zorg 

#oor! ' de" schoolkinderer, welke 

hoofdzaak gezorgd wordt door een 

mantrie voor de scholen, nog zeer te 

menschen over laat. Spreker was er 

wan overtuigd, dat een iostelling vao 

teen schoolsrts voor de gemeente geen 

Iuxe zal zijo, 

in 

Betreffende het voorstel tot oprich- 

ting... van..een ambachtsschoo! wees 

apreker erop, dat bier in de stad nog 

veel jongelutwan verschilleade landaar- 

den zijo, die-de H.B.S. of Mulo niet 

kponeo bezoeken, en genoodssekt zijo, 

thuis te blijven. Ben plaats krijgen op 

eta andere, awbachtsschool —gaat 

meestal ook niet wegens plaatsgebrek 

of 'vanwege de te hooge kosten van 

kost en inwoning, en nog andere. 

Boreker erkent, dat te Paree ced am- 

bbmebtsleergang is, docb hij doelt op 

een ambachtsschool spetiaal voor de 

@butirizaten van de lagere scholen met 

bet Westersch: onderwijs. Bovendien 

hebben zoowel het Gouvernement als 

de: culwres ia. verband met de tijd 

technisch onderlegde jongelui noodig, 

mpodat hij cen ambachtsschool voor 

cen- stad ale Kediri noodig acht. 

“ 

  

De subsidieering van de huishoud- 

scholen ter plaatse achtte spreker met 

het oog op de goede resultaten van 

de scholen en het feit, dat zij een 

itkomst vormen voor de meisjes van 

Kediri en omstreken, urgent. Spreker 

verzocht dan ook bet Coll.van B.&.W. 

dit voorstel io overweging te willen 

pemen. 

Dz Heer Joesoef Modjo, fractielei- 

der, kon met de woorden van de vo- 

rige sprekers instemmen. 

De voorzitter, de sprekers beant- 

woordende, betuigde namens het Coll. 

vau B.&.W. dank voor de waardee- 

rende woorden. In de eerste plaats 

kon spreker in alle opzichten zich niet 

verernigen met de woorden van den 

heer Zaal, alszoude de medische zorg 

door de school antri, die hiervoor 

een speciale opleiding heeft gehad, 

niet genoeg zijo. Hii wees erop, dat 

z00wel de morgen- als de middaguren 

van de G.B.Z. zeer druk worden be- 

zocht door de scholiereo. De rappor- 

ten van de mantri en van de G.B.Z. 

bieromtrent zijn ook bevredigend. Aan- 

gezieo dit onderwerp ook reeds bij de 

vorige vergadering terloops voor werd 

gebracbt, heefc spreker naar aanleidiog 

daarvan eenige particuliere doctoreo 

ter plaatse aangescheven, wat zij per 

dag gedurende 2 A 3. uren met een 

honorarium van f 100,— 'smaaods 

zouden kunaen prestezreo. Hij heeft 

echter slechts | antwoord ontvangen, 

met de mededeeling, dat zoolang de 

Gemeentenog geen volwaardige school- 

arts kan aanstellen, de huidige medi- 

sche zorg voor de schoolkinderen 

reeds vo!doende kan worden geacht. 

Spreker meent dat een  volwaar- 

dige arts voor Kediri nier te betalen 
zal zijo. 

Alvorens de door den heer Zaal 

betreffende suggestie tot oprichting 

van cen ambachtsschool te beant woor- 

den, merkte spreker op, dat aan de 

band van de cijfers van de ontwerp- 

begrooting, de raming van de vaste 

uitgaven f.180000.- bedraagt, en de 

raming vaa de vaste inkomsten 

£170.000-. terwijl de begrooting sluit 

met een totraal bedrag van f.200.000,- 

Hiermede probeerde spreker aan te 

toonen, dat de Gemeente Kediri niet 

io staat is, op eigen rekening een 

ambacbtschool te stichten, Verwijzende 

naar de plao van het Dep, van O.& 

E, om in Kediri een kleine handels- 

school op te richten, heeft spreker geen 

bezwaar, het Dep, van O, SE, te pol- 

sen omtrent subsidie van een eventueele 

oprichsing van een ambachtschool. 

Het Coll. van B. &. W. zal dit ma- 

terie nog vader onder de oogev zien. 

Met betrekking tot subsidieering 

van de huisboudscholen is spreker in 

pringipe voor doch vreest antecedenten 

te zullen scheppes, indien de Gemeen- 

te zal moeten overgaan tot het subsi- 

die verleenen van particuliere scholen, 

aangezien er op de plaats meer par- 

ticuliere scholen zijo. Ea om pu aan 

al die scho'en subsdie te verleenen, 

zal de financieele draagkracht van de 

Gemeente overschreden zijo, 

In tweede instantie sprekende, stelde 

de heer Zaal voor. om de bespreking 

omtrent de instelling van een schoolarts 

en de. oprichting van een ambacht- 

school in de agenda van de eerstvol- 

gende vergadering te plaatsen. De 
Voorzitter zei dit toe. 

Hier werd overgegaan tot de arti- 

kelswijze behandeling. De heer Joesoef 

Modjo vroeg, of de Gemeente niet 

een openbare leeszaal, waar periodieken, 

kranten enz. kunnen worden gelezeo 

aangezieo tot nog toe Kediri van z00'n 

leeszaal verstoken bi ft. 

De voorzitter zal nader onderzoeken, 

in hoeverre hieraan behoefte bestaat. 

Bij de behandeling van de post : nAr- 

menzorg” brak de heer de Kanter een 

lans uit bet feit, dat de post f 500.— 

minder is geraamd dan in 1939, Mer   
  

  

  

VERSCHIJNT 

DINSDAG EN VRIJDAG 

AGENTEN 

verschillende voorbeelier toonde bij aan 

de moeilijkhedeo, we!ke zoowel Armen 

zorg-commisie als de Armenzorgvereeni- 
gingen te kampen hebben, om metbet 

bedrag rond te kurnen komen. Hij 

stekde voor, het bedrag van f6000.— 

van 1939 te handhaveo. Ook de heer 
Jahdi ondesteunde dit voorstel, aange- 

zien bij van meeoing is, dat ook de 

armen in dezen tijd bun uitgaven moe- 

ten vermeerderen, terwijl het publiek 

daarentegen minder vrijgevig is. Io 

stemming gebracht, werd dit voortsel 

met algemeene stemmen aargenomen. 

z00dat de raming ad (5.500 — werd 

verboogd tot !6,000.— De postver- 

hooging wordt genomen uit de post 

onvoorziene uitgaveo. 

Bij behandelirg "van Passarcrediet- 
wezen meende de beer Moentoro, dat 

de regeling, welke gevoerd wordt door 

de gemeente niet bevredigend is. De 

verkoopers kunnen slechts 2 X perjaar 

op bepaalde tijden leeven. Als gevolg 

bizsrvan betalen 22 trow, maar biet op 

tijd, aangezienzij toch weten, dat wan- 

neer zij huo schuld reeds bebben vol- 
daan, niet dadelijk een nieuwe leening 

kunnen afsluiter, 
Hij stelde voor, om de regeling z00 

te wijzigen, dat de leeners onmiddeiijk 

geld kunnen leenen. zoodra hun oude 

schu!id reeds is afbetaald. Speker is 

ervan overtuigd, dat dit meer doel. 

treffender is. terwijl eventueel de post 

ad. f2000 tot #1000 kan worden te- 

ruggebrachr. Dit heeft de credietinstel- 

ling van de Parindra bewezen. 

De voorzitter antwoordde, dat deze 

materie thans in studie is bij het Coll. 

vao Gzdep. van Oost-Java. Zoodra er 

sprake is van nicuwe regeling, zal 

spreker de beer Moentoroalsnog gaar- 

ne hooren. 
Dz heer de Witt informeerde, hoe 

het met de begraafplaats van de Iob. 

Christenen gesteld is. De voorzitter 

antwoordde, dat binnenkort hierom- 

trert beslissingen kunnen worden ge- 

nomen. De beer Moertoro vroeg om 

cen 2de vroedvrouw, waarop bij ten 

antwoord kreeg, dat advies zal wor- 

den ingewonnen bij den gezondheids- 

dienst. 
Na de behandeling van de ontvang- 

sten werd de beele ontwerp-begroo- 

ting door den Raad gearresteerd. 

Btj dam rondvraag wees de heer 

J. Modjo op de minder loonende pas- 

sar aloo-aloon. Hij stelde voor, de 

passar maar op te beffen en da-rop 

huizen te bouwen, aangezieo Kediri te 

weinig woningen heeft. De voorzitter 

zal dit bij de opmaking van de stads- 

plan voor de stadsgemeente Kediri 

nader in beschouwing nemen. 

Om kwart over 9 sloot de voorzit- 
ter de bijeeonkomst. 

De begrooting zullen wij 

volgend nummer plaatseo. 
in ons 

Lezing Hadji Jap A. Siong. 

Gistrenavond beeft Hadji Jap A. 

Siong, een bekende propagandist van 

de Persatoean Islam Tionghoa onder 

groote belangstelling een lezing ge- 

houden omtrent de Islam. 

Hi verklaarde oa. de beteekenis 

van de ,Roekoen Islam”: De Islam 

heeft in China thans 44000000 belij- 

ders, zoowat 3,3”/y van de beele be- 

volkiog. 

Hij legde er de nadruk op, dat een 

Islamiet steeds verdraagzaam moet zijo 

jegens andersdenkenden. 

A's slot sprak bij de hoop uit, dat 

te Kediri al gauw een afdeeling P.P.I. 

opgericht zal worden, in sameower- 

king met de andere Islamitische veree- 

nigingen hier ter tede. 

P. GL 

Op Zondagmiddag 17-12 j!, heeft 

de Persatoean Goeroe Indonesia een 

ledenvergadering gebouden in het Ba- 

lai Pertemoecangebouw. 

Nadat de beer Soenarto het con- 

gresverslag heeft voorgelezen kwam 

de bestuurverkiezing ter bespreking. 

GOURANT 
E- EN NIEUWSBLAD 

VOOR DE PESIDENTIE KEDIRI. 

IN HOLLAND 
PUBLICITEITSKANTOOR ,GLO BE" 

VRIJDAG 22 DECEMBER 1939 

    

ADVERTENTIE TARIEF 
GEWONE ADVERTENTIE : 

1 maal pl. f 0.25 per regel. 2 maal pi. f 0.20 per rogei 
4 maal plaatsen ( 0.15 per regol. 

z.y. klsine aankondigingen f 1.— per pimatsing. 

Abonnements advertentie gereduceard tarief. 

LOSSE ADVERTENTIEN BIJ VOORUITBETALING. 

22e Jaargang 

Het Nieuwe bestuur is gevormd als 

volgt: 

penningmeester : Hr. Hardjowasito 

Hr. Hr. Soenarto, 

Mevr. Ali-Ar- 
Commissarisseo : 

Li Ng 
Soedikio, Dj 
cham 

Hr. Mohamad Sabar 

Ronoatmodjo 

vice-voorz. Hr, D. Hardosoemarto 

3 PILERS 
De grondsiag voor goede korte golfontvangst. 

Nieuwe vindingen van het Philips laboratorium 

kunnen U grooter ontvangstgenoegen verschaffen. 

PHILIPS ONTVANG-TOESTELLEN 

munten uit door: 

1. Stabiele ontvangst 

2. Ideale weergave 

3. Eenvoud van bediening. 

Op deze drie pijlers steunt de brug, 

die U verbinding met de geheele we- 

reld verschaffen kan! 

De radio ontvangst met Philips korte- 

golf-ontvangers is thans tot zulk een 

hoog peil opgevoerd, dat zij den 

luisteraars in Ned.-Indis een openba- 

ring zal zijn. 

Vraagt gratis demonstratie 

bij 

sL YVRA" 
Radio Goldberg 

Kediri-Teil. 70 

Hoofdstraat 

Voorzitter : 
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VENDU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS. 

J.G.W. DEKKERS KEDIRI — Telefoon 250. 
EA AL EL 

    

Embalieeren 

(Ook voor Europa en de buitengewesten) 

Transporteeren, 
Handel in Nieuw- en 

Tweedehandsch Meubilair. 
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Door eigen import zijn wij in staat de beroemde 

CARIBONUM producten, z. a. 

Carbonpapier in diverse soorten. 
Schrijfmachinelinten in alle breedten, 

Schrijf-, vulpen- en stempelinkten. 

Polywog pasta in vasten en vloeibaren toestand, versch 

en tegen scherp cor.curreerende, dus 

beneden Soerabaiaprijzen, 
te leveren. 

N. V. KEDIRISCHE SNELPERSDRUKKERIJ   1 : ! | : ! 1 l 
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dialoog .... 
Uoieke bezetting.... 

  

ATTENTIEI Zaterdagmiddag 4.30 u. 
Zondag 24 en Maangdag 25 Dec. 

Users utwked: tImeuer sIne Road fo Reno., 
met RANDOLPH SCOTT — HOPE HAMPTON ea. sterrev. 
parodie zien wij de mooie actrice Hope Hampton terug, die jaren geledea voor een carri&re als opera- 

De film zelf is een vroolijk2 satire op het stadje Reno de ,,echtschei- 
Gingsmolen”, en heeft daarbij tevens een uitgesproken Westersch tintje. 

Zangeres baar filmcarr&re opgaf. 

Nos Heden en Morgenavond 
2 96 

Paramouat vroolijkste hit van het jaar Midnight 
met twee groote romantische sterren CLAULETTE COLBERT en DON AMECHE in de hoofdrollen. | 

Oogetwijfeld een film die sprankeit van lijaen geest en briliant en vernuftig vuurwerk vanggiotelende || 
cen geraffineerde ondeugende en beschaafde regie en bekoorlijke temperamentvol s| 

Kortom : deze vroolijke film zal U een verrukkelijk ontspanning en genoegen"bezorgen ! 
Mist dit niet ! -- 

PTE NAN TV 
— RICHE THEATER — 

  

Extra Voorsteliing! 

In deze vioolijke, luchtige echtscheidit.gs- 

1 van een 

Mist dit niet! 

  

  

MAXIM THEATER     

  

  

BLUCK ROGERS is 

N.B, 

n
o
 

“Zaterdagmiddag 4.30 
Zondagmorgen 10 u. 

De meer dan schitterende Christelijke film 99! t. 
En film, die een ieder tijdens de Kerstdagen zeker viet zal willen missen! 

Heden 22 t/m Zondag 24.Dec. 
66 

Usiversal fantastisch ea fascineererd filmwerk »Buck Rogers 
met vicmand minder dan BUSTER CRABE, de arbleet bij uitnemendheid. 1 
sender nog dan de beide reeds vertoonde Fiash Gordon films. Volgt BUCK ROGERS io ziin onteibare | 
vreemde en wonderbaarlijke avonturen, dia bijgestaan wordt door de Cbarmante CONSTANCE MOORE. | 

zeker een productie, die han aan wie bet Rijk der Fastasie 'hog niet vreemd is gewor- || 
— den, uitermate zal boeien. — 

" EXTRA VOOR 
Maandag 25 en Dinsdag 26 Dec. 

Mary Magdalen” 

  

en bzter en span- roiprent, 

STELLINGEN! 

  

        

  

  

Melkonderzoek. 

“Nong ea woonplaats”— (ssmeostetina| Hord. heid. Tana 

Mevr. Bosveld, Meritjan zeer goed goed voldoende 

C. de Croust, Ngandjoek goed goed goed 

J. Gaillard, Semampir zeer goed zeer goed goed 

H. Gwan Kiet, Paree vold. goed voldoende 

Hotel Paree » zeer goed vold, voldoende 

Nio Tiauw Hie “ goed goed vold. 

Oei Soen Djiang ,, zeer goed vold. vold, 

Mevr, Schrauwen, Madjenang goed zeer goed vold 

Tjice Sian Bo, Dandangao goed goed vold. 

Vrouwe Tini, Bantengan | zeer goed | goed vold. 

  

Besmettelijke ziekten 

Gevallen typbus abdomiralis : 
Kediri 6, Peree 3, Ngandjoek 4, 

Blitar 9 Toel Agoeng 1. 
Gevalien paratyphus A 

Kediri 1, Paree 2, Ngandjoek 1. 
1 diphterie-geval Paree. 

   

Padvinderij. 

avond vierden de welpen 
IV in bun clubgebouw naast 

id kerstfeest, waarbij 15 
arrne gezinren, 5 Javaar- 

sche, 5 C che en 5 Europsescbe 
werden uitgenoodigd, 

Om 6 vur precies richte de plaat- 
s het openingswoord tot 

igen. Daarna werd door de 
as de oude Kersigeschiedenis ver- 

teld, terwijl cen ieder aandachbtig er- 
naar luisterde, 

Om de prettige stemming nog te 
verhoogen werd er gezongen met cen 
orgelbegeleiding. 15 gezinoen werden 
gelukkig gemaakt. 

Hedenavond zijaer wcer 15 jongens 
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    en meisjes uitgenoodijd, maar bier 
spelen de verkenners als gastheeren. 

Een ware liefdedaad, 

RICHE THEATER. 
Nog Heden en Morgenavond 

Paramovot vroolijkste hit van hetjaar 
#— sMIDNIGHT" —: 
met twee groote romantische sterren 
Claudetre Colbert en Don Ameche in 
de hoofdrollen. 

Osgetwifeid cen film die sprankelt 
van fijnen geest en briliant en ver- 
nuftig vuurwerk van tintelende dia- 
loog... een geraffineerde ondeugende 
en bescbaafde regie en bekoorlijke 
temperamentvol spel van een unieke 
bezetting ,.. 

MAXIM THEATER. 
Vrijdag 22 "/m Zondag 24 Dec. 
»BUCK ROGERS“ (le G»deelte) 

met den dfiround athleet Buster Crabe. 
Boeiender!  Fantastischerdao. de 

beide Flash Gordon films! 

Een film, die U geen seconde zal 
loslaten.... Buck Rogers voert U me- 
de naar onbekende gebieder! Hij brengt 
U in kenvis met bewoners van andere 
planeten en toont U vele vreemde 
aogstwekkende dingen ! 

Politie nieuws. 
Tegen M. en L. S W, beiden woneo- 

de te Pakoenden werd proces-verbaal 

Opgemaakt terzake wederzijdsche mis- 

handeling. 
Mevr. V. SW, wonende te Pandean 

doet aangifte terzake verduistering aao 

contanten ad f18,- gepleegd door baar 

rekeninglooper genaamd P, wonende 

te Tinalan, 

  

Kerkgebouw, Kergan- 
ger en Oorlog. 

Kerken zijn onbeschermbare ob- 
jecten en toch aantrekk ingspunt- 

De obscherming tegen gevaren uit 
de lucht bij een eventueelen oorlog, 
of door verdwaaide en zenuwachtige 
vliegers, van de kerkgebouwen, plaatst 
kerkvoogden voor cnoverkomelijke 
moeilijkheden. Allereerst gaat het om 
de kunstachatteo. De Goudsche glazen 
worden afgenomen en naar veiliger 
oorden getransporteerd. Wie deze ra- 
men gezien beeft, kan gemakkelijkna- 
gaan, dat dit geen arbeid is voor een 
paar dagzv. Vergissen we ons niet 
dan loopt het aantal dezer vensters 
ver in de twintig, Ze zijo all: van 
formidable afmeting eo voor elk raam 
is geruimen tijd noodig. Is het er een- 
maal af, dan volgt transport en t.z.t, 
datzelfde in omgekeerde ricbtiog. Dit 
alles kost een kapitaal! Hstzelfde doet 
zich voor in Delft. Es de Rotterdam- 
sche Kerkvoogdij zou waarschijolijk, 
voor de bescherming van hare bisto- 
rische gebouwen en halve ton uit te     

tellen bebben, waartoe zij niet over 
zal gaan. . 

Op 'tzelfde moment worden echter 
aan den auderen kant nog kapitalen 
vitgegeveo om zulke historische monu- 
menten in houdbaren toestand te laten 
voortbestaan. De restauraties gaan door 
en vergen veelgeld: of men gaat door 
met het bijeenbrengen van de midde- 
lendaartoe. Wij denken b.v. aan de 
Oude Kerk te Amsterdam, die reeds 
zou kunnevn instortenals er een fiinke 
explosie in de buurt plaats heeft. 

De vraag rij tof beschermingsmaat- 
regelen niet achterwege moeten b'ijven: 
immers als de ramen, als van Gouda, 
naar veiliger oorden zijo overgebracht 
en nochtans wordt de kerk in puin 
geschoten, dan beeft men bomvrije 
schuilplaatsen met een serie pracbtige 
glazer, maar geen kerk. Esn gothische 
kerk als de Sr. Jan van Gouda, is 
nocit meer te herbouwen. 

De namaak-gotbiek, gesteld dat er 
icts van te maken zou zijn, is erger 
dan de vervalen oorspronkelijkheid en 
er zou dan toch ee kerk gebouwd 
moeten wo'deo van het volume, waard 
om de geborgen ramen weer te bezit- 
ten. De Sint Jan is de grootste Pro- 
testantsche kerk uit nagenoeg geheel 
Europa. Geen verzekeringmaatschappij 
die zoovecl kan en zal uitkeeren dat 
dit megelijk is. Kostbare beschermings- 
maatregelen zijn dus dwaasheid en 
weggeworpen geld. Een vijandelijk 
bom-eskader respecteeit de kerken, 
omdat bet kerken zijn, eventueel. Al- 
leen daarop valt te trouwen. 

Gavaar'iiker is de situatie voor ben, 
die in het kerkgebouw bijeenzijo. Thans 
vog niet, maar als Nederiand !uchtaan- 
vallen zou moeten vreezen, dan zija 
kerken kwetsbare. punten. Osdaoks 
maatregelen blijft de gemeente het ge- 
bouwals plaats van samenkomst be- 
houden, 
Wat gebeurt er, waaraan staat de 

gemeente bloot indien, tijdens de gods- 
dienstoefening het alarmsein gegeven 
wordt en de risico's nader komen ? De 
vraag rijst daarom, of het nietzaak is 
tbass uit tezien.naar andere plaatsen 
van samerkomst voor de gemeente en 
de kerkgebouwen voorloopig ledig te 
lateo. Osk, om de menschen reeds te 
wennen aan den nleuwen toestand. 

nTeekenend voor de situatie is wel, 
dat wij ia de meeste kerken zelfs met 
geen woord een toespeling hoorden ma- 
ken op de huidige situatie. Uitzondering 
vormen enkele kerkdiensten van de 
Lutherschen, waar de preek sterk poli- 
tizk getint was. Deo laatsten Zondag- 
morgen va» ons verblijf hoorden wij 
in de Ev. Liithersche kerk van Mii - 
chen bijvoorbeeld, een preek naar aan- 
leiding van Psalm 26, die zoo werd 
uitgelegd, dat God aan Duirschlaods 
zijde moest strijden tegen de 'fanatieke 
Polen' en de ,,Joodsche gangmakers van 
de Engelsche politiek. Ook in zijn ge- 
bed deed de prediker een hartstochte- 
lijk beroep op Gods bulp om bijstand 
te verleenen in den recbtvaardigen krijg 
van ,den Fiiarer"(!)— In de Roomsche 
kerken werd geen enkele toespe ing 
gemaakt op de huidige situatie. Wij 
waren in duitschland omsireeks “Aller- 
beiligen' en “A'lerzielen'. Alle preeken 

    

  

  

  

    

die wij hoordeo hadden slechts daar 
betrekking op.— De Belijdeniskerken 
waren in dit opzicht ook veel meer 
gereserveerd. Wel wordt de toestand 
onder 't ook gezien, doch de beide 
keeren dat wij een preek in een dezer 
kerkenbij woonden, liet de prediker 
zich nimmer tot eeo uitgesproken pro 
of contra verleiden." 

  

Kerk en Staat. 
»Waar gaan wij heen?” luidde de 

titel van een werk, dat eenige jaren 
geleden bet licht zag. De titil en de 
opzet van het boek (enkele meer of 
minder critische pogingen tot het uit- 
stippelen van lijoen, waarlangs de 
economische politiek zoch zou kuanen 
ontwikkelen), waren karakteristiek voor 
den tijd waaria het verscheen. De 
groote crisis van 1929 en volgende 
jaren had aangetoond, dat ingrijpende 
stroctureele verranderingen in het eco- 
bomische en sociale leven zich vol- 
trokken, Hoe groot de nood was die 
dit meebracht, men was in breede 
kriogen bercid tot een omscbakeliag 
Daar een nieuwe orde. Zij het ook 
met vragenden blik, men dcrst toch 
nog vooruit te zien 

Wanner wij thans de vraag stellen 
»waar gaan wj heen?”, bekruipt ocs 
de vrees, dat wij reeds te veel hebben 
gevraagd. Wij weten niet eens een 

      

. 
antwoord op de voorafgaande vraag: 
»Wwaar staan wij, waar bevinden Wo, 
ons?”, Dit is het beklemmende, dat ons 
dagelijks weer bezig houdt: ,ia welke 
situatie beviodeo wij ons?”, . 

Wij weter, dat er een soort ,straf- 
expeditie” gaande is geweest, die door 
andere staten als een rooftocht is ge- 
gualificeerd. Wij wijten, dat ideolo- " 
gleen in handeo van leiders murw zija 
gebleken als stopverf. Wij weten, dat 
Engeland en Fraokrijk het inmiddels 
tot zijo vaderefh verzamelde Polen zija 
bijgesprongao. Ea z00 weten wij enke- 
le uitwendige feiten meer, Maar wij 
tasten in een onbeilspellend duister 
rond, wanneer wij ons gaan af vragen 
hoe in dezen nieuwen Buropeeschen 
oorlog defronten zullen loopen, hoe de 
allianties tenslotte zullen zijo, welke de 
ware beweegredenen zija en wat ten- 
slotte de doeleinden van heide partijen 
zullen zijo, Vooral dit laatste vervult 
Ons met angst, en bieraan zien wij ook 
wel zeer duidelijk 't ziolooze vaa dit 
alles, Zullen de Westelijke machten 
weer oprukken ,,to make the wordt 
safe for democracy”, ook na de erva- 
ringen van 1919—1939? Als &ka ding 
gebleken is, dan is het wel “dit, “dat 
voor Duitschland een republiek naar 
Westersch model onbruikbaar was. 
Es een herstel van het keizerschap is 
van hen die in 1914—1919 niet tegen 
het Duitsche voik, maar tegeo zija 
keizer zeiden te strijden, moceilijk te., 
verwachten. 'T Duidelijkst is nog Da- 

  

VENDU-ACCEPTEN 
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— POSISPAARBANK— 

  

EFFECTENBELEENINGEN 
Ig da mgenschappan ta Batara (OS 
Soerabaia, Medan en Makassar.     

Radio - Techniseh 

  

RADIO LU 
- Burgan — xroiri — 

Hoofdstraat Al 

Telefoon No. 60 
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Het betere adres voor 
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MULOWEG / MADJENANG 
Telefoon Ked. No. 225 
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Levert versche volle melk. 

Leverancier van de groote ziekenhuizen te 

Kediri en Paree en de meeste Doctoren 

ter plaatse. 

PETA 

je 
Prima kwgliteit, 

  

    

   

    
    

Beleeid aanbevelend 

L. H. SCHRAUWEN. 

  

  

Uitgaand Kediri 
Hebt U reeds de excellente schotels 

gekeurd bij 

HET KEDIRISCHE RESTAURANT? 

Goedkoop en beter dan bij anderen, waarbij zindelijk- 
heid gewaarborgd wordt. 

Eigenaar van het voorheen zoo bekende dancing e 
restaurant , E LD OR AD O” te Malang. 

Adres: Nieuwe winkelgalerij, schuins tegenover de 
N. V. KED. SNELPERSDRUKKERI). . .   
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ladier waaneer ibjj zijn volk toespreek,, Alis het zoodoen de uiterst begrijpe- 

» Hg biijft concreet en zakelijk, wijst Op lijk, dat de Kerk zich voelt aangetrok- f 3 

bet gevaar, dat Elzas—Lotbaringea | ken tot het bevengeschetste regeerings- EEN PRACTISCH, HANDIG EN KOSTBAAR 
systeem, zij zouzich op een dwaalweg 
begeven, als zij aan deze historische 
grootheid haar lot verbond. 

Dat zij geheel aan dit gevaar ont- 
komt is niet vol te houden. Vooral in 
Aogelsaksische en dan nog meer in't 
bijzonder Amerikaanscbe kringen dreigt 
dit wel eens: de rede van een zeer 
bekend Amerikaansch gedelegeerde in 
de opeobare bijeeokomst in't Ajax-sta- 
dion einde Juli wees in deze richtiog. 
Ook hierom was het wel zeer treurig, 
dat daar die ,leege plek“ was, waar 
Dr, Virsser,T Hooft op wees, Waot 
hoe dan ook, de Kerk zal ook haar 
plaats moeten vindeo in de ,,niet-de- 
moeratische staten, en ook daar bet 
Woord van haar Heer doen klinken. 
Dat zij in die taak van de zijde dier 
staten veelal gehinderd en gdwars- 
boomd wordt isalernstig geooeg. Laat 
zij ervoor waken vao baar kan bet 

loopt. 
« Hoe verder wij onze blikken vaar 
het Oosten werpen, hoe duisterder de 
verboudingen, hoe onbeilspellender de 
moeilijkheden. Dat dit nieuwe mon- 
Sterverbond mogelijk bleek, verraste 
velen, die aan het nationaal-socialisme 
tegminste nog deze eer wilden laten, 
dat het bolsjewisme fel bestreed. Deze 
winst is teominste te boeRen, dat wel 
voor leder zonneklaar is geworden, 

“ dat de kerk van bet nazisme zoomin 
positief als negatief iets te verwachten 
beefr. Ja, wat meer zeg', dat zij hier 
de macht tegenover zich vindt die baar 
in alle opzichten evkel nadeel kan be- 

tokken. Het argument, dat door de 
Duitsche regeering uit den treure tegen 

" de belijdenis-kerk werd gebruikt: daok 

( zij ons optreden zijn de Duitsche 
kerken niet door bet communisme 
gesloten: zal herzien moeten worden. 
En eveneens de leuze, dat daok zij | contacht niet te verbreken voordat zij 
bet optreden der NS.D.-A.P. Europa | kan zeggen: ,God zelf gebiedt her 
voor het bolsjewisme werd bewaard. | mijs. 
Want ydank” zij het politiek genie 

Lon juist Ontnakt: 
thaos voor het eerst sinds jareo weer 
van een Russisch tot eeo Europeesch 

Uitgebreide Collectie 
van diverse soorten 

probleem geworden. 

Kers artikelen. 

Wij vrag:n ons af wat de volgende 
phase zal zijnj een versterking van bet 

Ook in groote voorraad di- 
verse dranken zooais : 

nieuwe verbond, ook tot een ideologi- 
sche entente cordiale? Waoneer wij 

Champagne Demi-sec en Seo. 

Asti Spumante. 

nauwlottend zien op boodschap en mct- 
hoden der twee voorma:ige vijandeo, 
Ijjkt dit zeer wel uitvoerbaar. Eeo nieu- 
we partijcongres van de vrPde zou de 
bezegeling kuanen vormen. Of moeten 
Wwij ons voor bereiden op die andere 
mogelijkheid: m.aw. heeft de ultra- 
linksche pers, die niet ophoudt het po- 

litieke genie van Sialin c.s. te prijzen, 

Likeuren. 

Bols rood. 

Orange bitter. 

Medoc superieur. 

St. Emillon. 
St. Jullien. 

Ch. Cantemerlie. 
Ch. Pontet-canet. 

Petit bourgogne. 

  

ditmaal eess recht op erastig gehoor? 
Na het einde van den vorigen we- 

reldoorlog zou Benedictus XV het diep- 
zionige woord: ,Luther hatden Krieg 
verloren" gesprokrn hebben. Voor den 
goedea verstaander een uitspraak dezen 
grooten Paus waardig. Wij twiifelen 
wel of de vroegere kardiraal Pacelli 
of zija eventueele opvolger bij her ver- 
loop van deo nu ontbranden strijd op 

, dea gchtergrond nog de figuur van 
-& .Maarten Lutber zal ontdekken... 

"". Dat de syphatbieen in kerkelijke Chablis 
kringen,“eveoals bij vrijwel geheel ons : 
Volk.Westelijk gericbt zija, ligt in den | Sparkling Burgundij. 
aard der zaak. Al moet de Kerk steeds | Pommard. 
bereid zijn io de catacomben te gaao, | Chambertin. 
wanneer bear de vrijheid wordt toege- Enz-Enz. 

laten, het Woord te #brengen, moet zij 
deze dankbaar aanvaarden en uitbuitzn. 

#  Tenslotte kao zij hbaar taak in en ten 
opzichte van deze wereld alleen dan 
goed vervullen, wanoeer zij haar stem 
vrij mag doen klinkeo, ook dan wao- 
veer haar Boodschap aan de overheid 
niet welgevallig is. Ea relatief heeft 
zij deze vrijhgid onder geen reg'me in 
hooger cs genoten dan onder dat, 
wat met eea verzamelwoord wdrdt 
genoemd : de Westersche democratie, 

Beleefd aanbevelend, 
TOKO 

»SOEN" 
Aloon - Aloonstraat Teif. 63 

KEDIRI. 

Reeds verkrijuhaar : 
Kerst-artikelen 

Voor 25-26 dezer, 

Choco: Kerstkransjes. 

Choc: Figuren 
Luxe doozen. 

Kerstboom Kaarsen. 

Kastanjes. 

Okker & Hazeinoten. 

Dadels enz. 

Beleefd aanbevelend 
TOKO 

»MADIOEN” 
NEDIRI, Aloon-aloonstraat 

No. 17 Telf. No.62. 
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Wiat U, dat At 
Huidontsieringen 
z00 gemakkelijk en afdoend 

genezen kunnen worden? 

! Als uw gelaat ontsierd wordt door 
vitslag, puisten, roode vlekken, 

( vurigheid of ruwheid der huid, 
zonnebrand, enz., onthoud dan dat 

gij niets anders te doen hebt dan 
'savonds de aangedane plaats te 
bedekken met Purol, de sindajaren 
bekende probate huidzalf. En poe- 
der u dan 's morgens na het man- 
diin met het verrukkelijk opdro- 
gende en verkoelende Purolpoeder. 
Beide preparaten bevatten verechil- 
lende onge8venaarde medicamenten, 

NP 
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WERK VOOR EEN LUTTEL BEDRAG! 

DE AUTOWEGEN -ATLAS 
van JAVA MADOERA en BALI 

1 2.75. 
in 5 kleurendruk 
op stevig ivoorcarton 

met Carionnen omslag en linnen rug, 
op Schaal 1: 500.000 
in totaal 9 aansluitende kaarten compleet bijgewerkt, en 
Wwaario opgenomen: 

alle berijdbare wegen 
Kilometerafstanden van plaats tot plaats 

Hoofd-Afstandstabel voor grootere afstanden 
Berger en plaatsen met hoogte-cijters 

Spoorwegen, Vliegvelden, Ondernemings - fabrieken 

Pasanggrahans en vele aanwijzingen voor toerisme. 
Verkrijgbaar bij de Ked, Snelpers. 

mam — —— - 0 

PROTESTANTSCHE KERK 

Hollandsche Kerkdiensten. 

25 Dec. Iste Kerstdag 

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

31 Dec. Oud Jaar Blitar 6 uur ».m 
Ds, van Akkeren 

Kediri 8 uur n. m. 

KERSTFEBESTEN. 

Kediri  Vrijdag 22 Dec. 6 uur n.m, 
kleintjzs toten met 3 de 
klas lagere school in den 
Prot. Kerk. 

Zaterdag 23 Dec. 6 uuro.m. 
grootere kinderen in den 
Pcot, Kerk. 

Blitar Vrijdag 22 Dec. 6 uur an. m. 
Kleinijes tot en met 3 de 
klas lagere school. 

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

Paree Woensdag 20 Dec. 6.30 n.m. 
Djombang Vrijdag 22 Dec. 6 uuro.m. 

T, Agoeng Donderdag 21 Dec. 6u. o.m, 
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Zoo regent het nabe- 
stellingen, iederen dag! 
El Comercio is een Schlager! 
Grooter succes werd nimmer tevoren 
geboekt. Wie &€nmaal El Comercio 
heeft gerookt, blijft bij: zuiver hand- 
werk volgens handinslag methoda. 

EL COMERCIO 
Nieuw Fabrikaat! 

»van 5 tot 10 cent“. 

uentenz N. V. Handel My. Giintzel & Sehumacher” 
@Oo—. ah 

| NEEMT NU BEN ABONNEMENT OP 

  

MU 

De 
MODE 
REVUE 

MET EEN DUBBEL AANTAL 
RADERPATRONEN | 

PRIJS PER JAAR F8.— 
# PER',JAAR F 4.25 

PER KWARTAALF 2.25 

. V. Kedirische Snelpers Drukkerij. 

| ma 

  

    
  

die de huidofitsteking desinfectee- 
ren, de huidweefsels voeden en op- 
bouwen,: alle ontsiering der huid 
doen verdwijnen, en uw gelaatshuid 
weer frisch, gezond, jeugdig en 
soepel maken. En men zal u, als 
gii dageliiks gebruik maakt van 
Purolpoeder, benijden om uw vol- 
komen gave, matte teint. 

PUROLPOEDER 
Inbursenvan 90ct.en f.1.50 

PUROL 
Per does / 0.40 en f 0.75. 
In alle opotheken en toko's. 

Vichy 

   

  

            

  

      Source de Beaute 
Wetenschappelijk samengestelde 

preparaten voor verzorging en 

verfraaiing der huid. 

“' RESIDENTIE APOTHEEK - KEDIRI 
Telefoon No. 52 

  

Maleische Kerkdienst. 

H. B. Matulessy. 

24 Dec. '36 Kediri 7 u. o.m 
Voorbersiden & Kerstboom 

25 Dec. '39 Kediri 10.30 u. vm, 
Kerstfeest 

"39 Madioen 9 u. v.m, 
2e Kersifeest 

Ngawi 4 

26 Dec 

Uu, om. 
31 Dec. '39 Madioen 5 "om 

Oudjaar's avonds 

1 Jan. "40 Kediri 9) u. vm. 
Nieuwejaar 

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

  

OOST - JAVAANSCHE KERK 

lederen Zondag 

dienst 9 u. v.m. 

Te Kediri (Ba'oewertistraat) 
Blitar, Toeloengagoeng, 

Ngandjoek, Paree, 

  

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Zondag. 

i le H. Mis 6 uur v. m 
2e H. Mis 7.30 uur v. m 
Lof 5.30 uur a. m. 
6 uur v. m. Stille H. Mis 
7.30 uur vw Hoogmis 
5,30 uur n. m. Lof 

OCaderricbt Kath. Javanen 

  

te Blitar 

6 uur o.m. 

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 Wed. 

Tan Bing Wie 
Klentengstraat No. 90, 

KEDIRI, Tel. No. 149. 

  

TENG HONG TIANG 

  

VENDUHOUDER COMMISSIONNAIR 

MEUBELMAKER 

TRANSPOR 

    

KEDIRI — Klenteri 

Belangriike Huisven- 
duftie : 

wegens vertrek van den Weledelge- 

strengen Heer 

LC. VONCK. 
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 ajd groo- 

te weg Kediri—Lestari 

  

   



Buitenlandsch” overzicht overgenomem, ut? Tur Soerabata Handetsorad. 

GEALLIEERDEN LEVEREN FINLAND 
WAPENEN. 

  

Opperste oorlogsraad besprak ook het geval, dat Noorwegen en 

Zweden worden meegesleurd. 

  

Wrijving met Rusiand neemt toe. 

VREDESBEROEP VAN DENPAUS. 

Duitsche paraplu voor 

Chamberlain. 

Londen, 19 Dec. (Aneta Havas). Io 

diplomatieke kringen meent men, dat 
de Britsche ea Fransche minister he- 

den de Finsche kwestie bespraken. 

Hoewel geen officieele verklaring 

werd uitgegeven, verklaatt men in be- 

doelde kringen dat beide mogendheden 

voorremens zijn den steun aao Finland 

uit te breiden en het zooveel mogelijk 

te voorzien van automatische wapenen, 

veldartilerie, vliegtuigen, evenals van 

gasmaskers, cbemische producten voor 

explosieven, vrachtauto's en levens- 

middelen. 
In deze kringen werd met voldoe- 

ning kennisgenomen van het bericht 

dat de Amerikaansche regeering had 

toegestaan 44 vliegtuigeo aan Finland 

te leveren en hoopt men dat de Ame- 

rikaaosche hulp zal worden uitgebreid. 

Io dit opzichtis de positie van Zwe- 

den zeer lastig met het oog op de 

maatregelen, die het io acht moet ne- 

men voor zija eigen veiligheid. 

Volgens bedoelde kringen is de hou- 

ding van Itali&, na de rede van dex 

Iialiaanscben minister van Buitenland- 

sche Zaken Graaf Ciano, niet duidelijk 

en is bet niet onmogelijk dat Italis, 

onder den druk van Duitschland be- 

sloteo-heeft zijn aandacht van Noord- 

Europa terug te trekken en te coocen- 

treeren op midden- en Zuid-Europa. 

Wat betreft Duitschland, is men 

van meening, dat daar twee tenden- 

zen heerschen, die met elkander in 

strijd zijo: Ribbentrop, onder wiens 

invloed maatregelen werden genomen 

om den doorvoer van wapenen naar 

Finland te beletten, en Garing, die 

tegen de Russiscbe politiek iseo tracht 

op verschillende manieren een tegen- 

actie op touw te zetten of de uitwer- 

king van de door minister Von Rib- 

bentrop genomen maatregelen te ver- 

zwakken, 

Communigu€ van Oppersten 

Oorlogsraad. 

Parijs, 19 Dec. (Aneta Reuter). Het 

communigu&, dat heden na zitting 

van den gealliieerden Oppersten Oor- 

logsraad werd uitgegeven verklaart, 

dat Fraokrijk vertegenwoordigd was 

door Premier Daladier, den minister 

van Lucbtvaart Guy Lacbambre, den 

onder-secretaris van de @uai d'Orsay 

Cbampetier de Ribes, generaal Game- 

lin, admiraal Darland en den secreta- 

ris-generaal van de Ouai d'Orsay 

Alexis Leger. 

Eogeland werd vertegenwoordigd 

door Premier Chamberlain, lord Ha- 

lifax en lord Cbatfield, die vergezeld 

werden door Ronald Campbell, gene- 

raal Ironside en sir Alexander Cado- 

gan. 
Bij de begroeting van de Britsche 

vertegenwoordigers wenschte Premier 

Daladier Engeland geluk met zija ze- 

gevierende vloot-actie, weike leidde 

tot de vernietiging van de ,Admiral 

Graf Spee'”. 

Na de algemeene situatie op gton- 

dige wijze te hebben bestudeerd coo- 
de Opperste Oorlogsraad, 

dat algemeene overeenstemming be- 

stond tusschen de standpunt der En- 

gelsche en Fravsche regeering betref- 

fende vele vraagstukken, die besproken 

werden. 

Besloten werd maatregelen te ont- 

werpen ter versterking van de midde- 
len van actie, welke ter beschikking 

van Esgeland en Fravkrijk staan, zo0- 

wel op diplomatiek als op militair 

gebied. 

stateerde 

Als Zweden en Noorwegen 

worden meegesleurd. 

Parijs, 19 Dec. (Havas). In welinge- 
lichte krinvgen wordt vernomen, dat 
tijdens de zitting van den geallieerden 

Oppersten Oorlogsraad van heden het 

vraagstuk werd bestudeerd hoe bet 

mogelijk zou zijo Finland doeltreffendeo 

materieeleo steun te verleenen. 

In dip'omatieke kringen verklaart 

meo, dat het zeer waarschijolijk is, dat 

Chamberlain Daladier ook het 

vraagstuk hebben bestudeerd wat de 

Britsche en Franscbe regeeringen zou- 

den moeten doen wanneer Zwedenen 
Noorwegen in het conflict zouden 
werden medegesleurd. 

De zitting van den Oppersten Oor- 

logsraad stond Engeland en Fravkrijk 

toe huo houding te bepaleo ten aan- 

zien van de interoationale situatie, die 

aaomerkelijk gewijzigd is, daar Rusland 

niet langer een neutrale mogendheid 

en geen lid meer van den Volkeobond 

en 

is. 

Russische Hetze tegen 

geallieerde. 

Stockholm, 19 December (Aveta- 

Travsocean). Het Aftonbladet meldt 

beden uit Moskou, dat de voortduren- 
de agitatie in de Russiscbe pers en 

door den Russischen omroep tegen 

Eogeland en Fraokrijk en het feit, dat 

bet volk en voortdurend eraan wordt 

berionerd, dat de Westersche mogend- 

heden 20 jaren geleden tezamen met 

de Wirgardisten een bloedbad in Rus- 

land op touw tracbtten te zetten, zulk 

een baat tegen Frankrijk en Engeland 

heeft verwekt onder de bevolking, dat 
de G.P. Oe gedwongen was de Brit- 
sche en Fransche ambassades te Mos- 
kou order speciale politiebewaking te 

stellen. 

Duff Cooper acht ooriog met 
Rusiand mogelijk 

New-York, 19 Dec. (Aneta Tr.). 

De vroegere minister van Oorlog, Duff 
Cooper, (bedoeld wordt minister van 

marine. Red.), die thans een propagar- 

da-tourn&z door de Vereenigde Staten 

maakt, voorspelde tijdens een voor- 

Connecticut, de 

miogelijkheid van eenoorlog tusschen 

Bngeland en de Sovjet-Unie in geval 

Rusiand de overwioning zou b-halen 

op Finlard en hier door de contrdle 

dracht in den staat 

z0u verkrijgen over de Scandinaafsche 

laoden. 

Noorsche grens geschonden 

Stockholm, 19 December (Aneta 

'Transoc.). Volgeos een bericht aan het 

Aftonbladet 

Kaskamo-sector in Finland oprukkende 

Russische tanks op Noorsch gebied. 
Het blad verklaart, dat deze grens- 

schending het orderwerp zal vormen 

van een diplomatieken stap, die door 

de Noorsche regeeriog te Moskou zal 

worden ondernomen, 

kwamen dein den 

OLYMPIA 
Schrijfmachines blijven toch al- 

tijd aan de spits. Deze wereld- 

beroemde Duitsche machines kunt 
U tegen bijzondere afbetalings- 
conditie te Kediri, ALL EEN 

krijgen bij de 

N.V. Ked. Snelpers 
Drukkerij 

  

  
  

  

Kabinet nlet te Helsinki: 

Heosioki, 19 December (Aseta- 

Transocean) De leden der Finsche re- 

geering bevonden zich heden niet te 

Helsinki toeo de Russiche luchtaaoval 

op de Finsche hoofdstad plaatshad. 
Het Fiosche parlement is hedenavond 

bijeengeroepen in een stad in midden- 

Finlaod, waarvan de naam om veilig- 

heidsredenen niet wordt onthuld en de 

leden van het kabinet hadden zich reeds 

daarheen begeven. 

Duitsch-Russisch verbond 
verraste Italis 

Rome, 19 Dec. (Aneta - Havas). 

Waarnemers te Rome zija na de door 
minister Galeazzo Ciano gehouden rede 

voor de Kamer van Fasci en Corpo- 

raties van meening dat het thans niet 

laoger aan twijfel onderhevig is dat het 

niet deelnemen door Itali& aaa het 

Europeescbe cooflicr moet worden toe- 

geschreven aan bet feit dat Duitschland 

door zija aanval op Polen den huidigen 

Europeeschen oorlog voortijdig deed 

ontstaan. 

Voorts zijo dezefde waarnemers nog 

van meening dat de heimelijke ver- 

standhouding tusschen Duitschland en 

de Sovjet-Unie zich buiten Italid om, 

dat voor een voldongen feit werd ge- 

steld, voltrok. 

Deze indruk wordt door de 

mentaren der Italiaavsche pers bevestigd. 

Zoo schrijft de Tribuna b.v.: ,Twee 

vieuwe elementen komen uit de door 

minister Ciano afgelegde verklaringen 

baar voren. Het eerste is het voortij- 

dige karakter van de Duitsche actie, 

met betrekking tot de wederzijdsche 

verplichtingeo, die het Duitsch-Italiaan- 

sche bondgenootschapsverdrag met zich 

bracht. 
Het tweede is bet in het geding 

brengeo van den Sovjzt - Russischen 

factor, dat deze factorio bet spel zou 

worden gebracbt, werd eerst aan den 

vooravond van de orderteekening van 

bet Duitsch-Russische 
verdrag ter kennis vande Italiaarsche 
regeering gebracht”. 

Bovendieo verzekert 

com- 

niet-aanvals- 

de Corriere 

Padaoo dat Itali& oier verantwoordelijk 

is voor den Sovjet-Russischen opmarsch 

in Europa. Het blad beschouwt hetals 

kka der vernuftige punten van de ,,as”- 

politiek, dat Itali2 niet verantwoorde- 

lijk is voor bet ingrijpen door Sovjet- 

Ruslaod in de gebeurtenissen in Europa. 

»Eerst op de 21sten Augustus j.l. werd 

minister Ciano door minister Voo Rib- 

bentrop op de hoogte gebracht van de 

aanstaande sluitiog van bet Duitsch- 

Russische niet-aanvalsverdrag, zoodat 

“j niet 

zijo”, aldus de Corriere Padano. 

daarvoor verantwoordelijk 

Engeland kocht dadels op 

Kopenhager, 19 Dec. (Aneta-Tr.). 

Reeds gedurende eenigen tijd worden 

dcor de Deensche schepen in het ge- 

heel geen dadels meer in Denemarkeo 

aangebracbt, In vorige jaren werdeu 

tegen Kerstmis duizenden Engelsche 

tonpen dadels in Denmarken ingevoerd. 

Vernomeo wordt dat Eogeland alle 

voorraden aan dadels heeft opgekocht: 

gemeead wordt dat dit geschiedde om 

reserves aan levensmiddelen voor de 

Arabische en andere onder Brische vlag 

strijdende troepen in het nabije Oosten 

te hebben, wanneer in dit gebied een 

conflict zou uitbreken. 

Poolsche bisschoppen 
in de gevangenis. 

Berlijn, 19 Dec. (Aneta-Transocean.) 

De laatstse dagen werden ia bet bui- 
tenland verschillende berichten gepu- 

bliceerd, waarin werd gemeld, dat de 

bisschop van Lublin in Polen evenals 

de hulpbisschop in hetzelfde diocees 

zonder reden door de Duitsche politie 

zouden zija doodgeschoten. 
lo verband hiermede wordt heden In 

welingelichte kringen te Berlijo verklaard 

dat beide bisschoppen einde November 

inderdaad door een Duitschen krijgs- 

raad ter dood werden veroor 
deeld, daar zij in hunne woningen wa- 
pens verborgen hadden gehoudeo. 

De doodstraf werd ecbter door den 
gouverneur-generaal in verband met de 
kerkelijke positie van beide beklaagden 
in gevangenisstraf gewijzigd. 

  

Vredesberoep van den Paus. 

Berlijo, 20 Dec. (Aneta Reuter). 

De pauselijke nuotius te Berlijn, mon- 

seigoeur Orsenigo had op Wilbemstras- 

se een langdurig onderboud met Von 

Ribbentrop. 

Volgens een correspondent te Berlija 

van de Bazelsche National Zeitung bield 
dit bezoek verband met het vredesbe- 
roep van den Paus. 

De correspondent voegt hier aan toe 

dat de Heilige Vader een beroep ten 

behoeve van den vredezal richteo tot 
de geheele wereld. 

De Kerstboodschap zal aan alle R. 

K. kerken in de wereld worden voor- 

gelezen. 

Blokkade export in 
werking 

Volgens Londen valt de 
practijk mee. 

Londen, 20 Dec. (Aneta Reuter), 

Uit officieele broonen wordt verso- 

men, dat de cootio!e op contrabande 
in wezea nog biet is toegepast opden 

export van Duitschen oorsprong, of- 

schoon een aantal ladingen slechts werd 
doorgelaten overeenkomstig de bepa- 

lingeo de z.g. »Black Diamond Guarao- 

tee", waarbij de betrokken reederij de 

garantie geeft, dat de vervoerde goe- 

deren niet ia de haven van bestemming 

zullen worden afgeleverd, voordat de 

autoriteiten van de contrabande-con- 

trOle zich ervan overtuigd hebben, dat 

de ladingaan de gestelde voorwaarden 

voldoet. 

Men is niet van meening. dat een 
groote aanhouding van Duitsche uitvoe- 
goederen ooit zal plaats hebben, in ve- 

band met het natuurlijke verlangen van 

de neutralen om geen risico te loopen 

dat Duitsche goederen door de controle 

in beslag worden genomen, zoodat zij 

er de voorkeur aan zullen geven, de 
Duitsche goederen via de landroutes te 

betrekken, davwel de goederen elders 

te bestellen. 
De contrOle op contrabande staat een 

zekere speeiruigpte toe, onlangs werden 

verscheidene ladingen van Duitschen 
oorprong, bestaande uit anilioe en ge- 

peeskrachtige ingrediinten, die van 

Nederland naar Zuid-Amerika werden 

verscheept, doorgelaten. 

China strijd op de 
verbindingen. 

Aller oogen gericht op slag 
bij Nanning, 

Chungking, 20 Dec. (An. Reuter). 
Chineesche veldtelegrammen van bet 

front te Kiangsi melden, dat de Chi- 

neesche troepen slaags raakten met de 

Japanners in de buitenwijken vao de 

hoofdstad van Kiangsi, Nanchaog, na 

uit het Noorden, Oosten en Westen op 

de stad te zijn geconvergeerd. 

Verklaard wordt, dat de Cbineesche 

troepea aan dea Kiukirng-Nanchang- 

spoorweg, na Lohua veroverd te heb- 

ben, de Noordelijik buiteowijken van 

Nanchang bereikten. 

Istusschen veroverde de Chineesche 
troepen het ten Westeo van Narchang 

gelegen Tachengen rukken thans tegen 

Wanshoukung op. 

In Hupeh bezetten de Chineesche 

troepen de ten Noorden van Haokou 

gelegen stations van Kwangshui en 

Huayuao aan dea Pinghanspoorweg 

(tusschen Peiping ea Hankow). 
Ten Noorden van Canton openden 

de Ghineeozen aaa den Canton-Han- 

kow-spoorweg op 18 dezerte 12.00 in 

3 colonnes een aanval en rukten naar 

het Zuiden op langs den spoorweg. 

nadat Yuantang bezet was. 

Aan het front te Nanoing gingen de 

Chineesche troepen ten Noord-Westen 
van Naoning. aan den straatweg van 

Wuming caar Nanning, gisterochtend 
tot cen aanval over ter ondersteuning 

van het Chioeesche offensief ten Noord- 

'Oosten van Nanoing. waar de Chinee- 

zen naar het Zuiden van Pingyang 
drongen. 

Verzekerd wordt dat de Chineesehe 
troepen Takaofeng, een strategisch be- 
langrijken bergpas, die den Noord- 

Westelijken toegang tot Nanning be- 

schermt veroverden.   
  

Chineesche -mobtele colonnes veeren. 
aanvallen uit op de flanken enia ded', 

rug van het Japansche leger te Noord- 

Oosien van Nanniog en: ten: Noord- 
Oosten van Yamchowr, dat: thanedoor 
de Japaoners te Nanning, als basis san 
de kust wordt gebruikt. 

In "Suiyuaa (Binneo-Mongoli£) on- 
dernamen de Chineesche troepen 18 - 

dezereen aanval en veroverden Sahsien, 

Ook het station van Chengkou. .nabij, 

Paotou werd aangevallen. 

Aller oogeo zija thans gericht op 
den slag bij Nanning, waarin verwacht 

wordt, dat de Chioeezen een hardnek- 
kige poging zullea doeo om: de uit 

50.000 man bestaan de gemechaniseerde 
Japansche troepen die ondersteund zul- 

len worden door een groote luchtmacht, 

uit de hoofdstad van Kwanhsi te ver- 

drijven. 

Japan verhoogt. marine- 
begrooting. 

Tokio, 20 December. Aneta-Reuter. 
Volgens de heden gepubliceerde ont- 

werpbegrooting wordt geraamd, dat 

Japan bet volgende fiscale jaar om- 
streeka 60 millicen pond sterling voor 

de Marine zal uitgeven, hetgeen 1Z 

millioen pond sterling mee is dan over 
het loopende jaar. 

Commandant van 
,”Spee” pleegt 

zelfmoord 
Lot van zijn schip gedeeld 

Parijs meldt vernietiging 
van U-booten 

Buenos Aires, 20 Dec. (An. Rzr.). 

De Duitsche ambassade te Buenos 

Aires maakte bekend, dat de com- 

mandant van de ,Admiraal Graf Spee". 

Landsdorff, zich gisteravond in bet 

marine-arsenaal te Buenos Aires" met 
en revolver schot van het Teven be- 

roofde, ? 
Het lijk van den commandant werd 

hedenochtend gevonden, 
Gemeld wordt, dat bij een brief 

achterliet waarin "bij verkiaarde,” dat 
hij vanaf het eerste moment besloot 
het,lot van zijo schip te deelen. doch 
de daad uitstelde, tot dat de veiligheid 

van de bemanning verzekerd wat. 

Commandant Langdorffs ecinde 

Buenos Aires, 21 December Het 

stoffelijk overschot van Kapitein ter 

zee Langdorff, commandant van. de 

wAdmiral Graf Spee". die na zija be- 

manving veilig naar Buenos Aires te 
hebben gevoerd de hand aaa zich zelf 

sloeg werd, met maritieme honneurs 

te Buenos Aires ter aarde besteld. 

Officieren en bemanaing van da 
»Graf Spee“ werden in gesteld staat bij 

de begrafenis tegeawoordig te zijo. 
Een missie van Britsche zeelieden 

hechtte een kraus aan ge baar, 

Begrafenis met mjlitaire eer. 

Buenos Aires, 20 IDec, » (Ao. Rtr.). 
Commandant Kandsdorff za! heden met 
militairen ecer wordemf begraveo. 

Gisteren verklaarde bij aan, verte- 
genwoordigers van dagbladen : 

»Er is hedenavond niets bijzonders, 
doch waarschijolijk zal.er morgea voor 
U groot nieuws zijo.” 

Hulde der Duitsche marine. 

Berlija, 20 Dec. (Aneta Reuter). 
Het opperbevel van de marine maakte 
bekend, dat ,,Commandant Landsdorff 
zija schip is gevolgd”. 

Het communiguk voegt bier aan toe: 
De marine begrijpt en  waardeert 

deze daad. 
Landsdorff deed, als strijder en beld, 

wat door den Fuebrer, het Duitsche 
volk ea de marine van hem: werd ver- 
wacbt.” » 

U-booten vernietigd. 

Parijs, 19 Dec. (Aneta Reuter). 'De 
minister vao. Marine,  Campinchi, 
maakte bekend, dat kortgeleden.twee 
U-booten door de geallieerde. vidten 
tot zinken werden gebracht. Een ervan 
werd door den Fravschen . kruiser 
“Sirocco” in dea grood geboord. 

Zij was de derde-U-boot, die door 
de ,Sirocco” tot zinkeo werd gebracht, 

De ,Bliicher” zwaar. beschadigd, 

Ziicich 20 December, Aneta-Reuter. 
De Berlijosche correspondeot van: de 
»Neue Ziricher Zelitung" 
verklaart, dat welingelichte kringen te 
Berlijn bevestigen dat de Duitsche 
kruiser ,Blicher” door een torpedo 
zwaar werd beschadigd, 
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