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Ontwerp begrooting 
Gemeente Kediri van 1240. 

Uitgaven gewone dienst : 
Algemeen beheer 20.204, — 

Openbare werken 49,921,— 

Openbare veiligheid 14.730, — 

Openbare gezondheid 838350, — 

Onderwijs, kuosten 

en wetenschappen 35.879. — 

Begraafplaatsen 2.378,— 
Passars 5.205,— 

Veterinaire dienst 2.203, — 
Overige sotiale ec 

econom. voorzieningen 6.600, — 

Kosten van indienstneming, 
verldven, wachtgelden, pen- 

sioeven en onderstanden 
van ambtenaren 11.067.— 
Andere uitgdven niet te rang- 

schikken onder de overige 
« afdeelingen 4.405,— 
"“ Onvagrziene uitgaveo 9.097, — 

Totaal 200,039 — . 
Ontvangsten gewone dienst : 

Batige sloteo van vorige 

dienstjaren . 22.794, — 

mmm « Uitkeeringemuuan-het Land sm — 

en van zelfstandige gemeen- 
schappeo 85.378, 
Belastingen en retrib 77.650, — 
Inkomsten uit verbuur, pacht, 
of in gebruik geven van, 

z0omede gndare inkomsten 

uit cigendommen en ia be- 

heer overgedragen zaken 7,834, — 

Andere ontvangsten niet te 

rangschikken onder een dere 
overige afdeeliagen 6.383, — 

Totaal 200.039, — 

Uitgaven buitengewone dienst : 

Uitgaven betrekking hebbende 

van de vorming van fondsen 

en reserves en wegens beschik- 
king daarover 2428. — 

Voorschotten eM rekeningen 
met derden ”& 7.689, — 

Yromal.. MO1 7 
Ontvangsten bNftengewone dieost : 

Batig slot vao het vorig 

dienstjaar 758, — 

Ontvangsten ten behoeve van 

de vorming van fondsen en 

reserves en wegens bescbik- 

king daarover 2.428, — 

Terugontvangsten van ver- 

leende voorschotten en reke- 

ningen met derden 7.689, — 
Totaal 10.875, - 

Gewone dienst 

Totaal der uitgaven : # 200.039, — 

Totaal der ontvangsten f 200.039, — 

Batig saldo nibil 

Buitengewone dienst 

£10.117,— 
10.875, — 

758,— 

SCHOOLNIEUWS. 

Met intrekking van het besluit van 
16 Sept. 1939 No. 77 begft het Coll, 

van B. & W. de volgende vacantiere- 
geling voor de openbare Inl. Vervolg- 

scholen binnen de stadsgemeente Kediri 
voor het schooljaar 1939/1940 vastge- 

steld. ”" 
1, een grodte Poeasa-vacantie van 

5 weken, aaovangen de na het eindi-   

geo der lessen op 14 Oct. 1939 met 

hervatting der lessez op 20 Nov.1940. 

2. een Besar-vacantie (Rajagoeng) 

van 1 week, aanvangende na het ein- 

digen der lessen op 16 Jar. 1940 met 

hervatting der lessen op 24Jan, 1940. 
3. een Mauloedvacantie van 1 week, 

aanvangende na het eindigen der lessen 

op 16 April 1940 met hervatting der 

lessen op 24 April 1940. 

4. een overgangsvacantie gedurende 

de laatste 14 dagen van de maand 
Juli 1940. 

De voorjaarsvacantie van 1 week is 

dus gewijzigd, en de vacantieregeling 

No, 2 iser voor in de plaats gekomen. 

Herdenking oprichting 

Parindra. 

Ter herdenking van de oprichting 

van de Parindra, hebber alle Parindra- 

afdeelingen op Zondag 24 Dec. j.!. een 
vergadering gehouden. 

Op 24 Dec. 1935 ».!. hebben de 

Boedi-Oz:omo en de P.B.I. eeo fusie 

gevormd, die zich Parindra noemt, 

Ia verbaod met dz ,,gembira” dag 

van de Surja-Wirawans vas Kediri op 

23 Dec. liet men dit herdenkingsfeest 

op denzelfden avond valleo. 

Eerst hield de heer Moentoro, waar- 

bij de jeugdstormers de zaal moeten 
verlaten, een lezina ovgguri olitieke 
partijen in Iodit, begionende met de 

oprichting van de Boedi-Oztomo in 

1908, de eerste politieke vereeniging 

op Java. « 

Ook somde spreker al de instellingen, 

CcOperatieve, roekoen tani, scholen en 

andere, die door de Parindra in het 

leven zijn geroeper. Hiernabecon de 
pret voor de Soerja Wirawaa met de 

jeugdstormers, die tot twaalf uur 

duurde, 
Voor den inwendigen mensch werd 

gezorgd en de muziek van de S. W. 
zorgde dat de stemming er in bleef. 

K.B.I. 
Ruim 50 voortrekkers van de K.B.I. 

van Soerabaia, onder leiding van dr, 
Wigojodipoera en Hr, Sareatoen van 

Paree. sloegen in de Kerstdagen hun 

tenten op, in d: buurt van de dam 

Damarwoelan. 
Ook voortrekkers 

en Kediri namen er aan deel, Behalve 

padvinderskennis, zooals bruggenbouw, 
morse-en vrede seinen enz, enz. werd 

er ook gelegenheid gegeveo, tot het 

behalen van vaardigheidsinsignes. 
Deze kamp die, tot in de puotjes 

geregeld werd, mocht dan ook als zeer 

gesiaagd worden genoemd. 

van Djombang 

Natipjj, 
Op Maandag j.l. hield de meisjes- 

troep van de Natipij een dagkamp in 

de buurt van Soember-Boeloes. Ook 
zij werden niet door den regen ge- 

spaard. Gelukkig waren er eenige jon- 

gevs meegegaan, z00dat alles toch noch 

goed afliep. 

Padvinders. 

Daerah-kamp H. W. 

Zooals reeds eerder gemeld hield de 

Hitzbvel Watkon ressort Kediri op 23, 

24, 25 en 26 Dec. een daerah-kamp. 

Gekomen waren padvinders van Ngan- 

djoek, Toel.-agoeng, Britar, Paree en 

Djombang. 

Op Zaterdagavond bield de H. W. 

een receptie, waarbij de leiders van de 

plaatselijke Ioi. padvinderjjen : K, B,I. 

  
  

  
  

- “oo ADVERTENTIE- EN NIEUWSBLAD | ADV! 
VOOR DE RESIDENTIE KEDIRI. 

  

VERSCMUNT 

DINSDAG EN. VRIJDAG 

AGENTEN 

en Natipij en eenige afgevaardigdeo 

van Baroe aarwezig waren. 
Na bet woord van welkom liet de 

voorzitter vao het cemit& van ontvangst 

de leiding over aan het hoofdbestuur 

van de H.W., die in het kort de be- 

teekenis van de daerah-kamp uiteenaet- 

te. De vlag werd in alle stilta geheschen. 

Nadat de H. W, wetten correct wer- 

den opgezegd, werd het vroolijke kamp- 

lied, gezongeo, doch jammer alleen, niet 

geestdriftig genoeg. 

De aanwezige vereenigingen kregeo 
ieder een spreekbeurt en om half negen 

werd de receptie gesloten, 

Den volgenden morgeo werden de- 

monstraties op padvindersgebied gehou- 

den. Maar de tentoongestelde brug en 

draagbaar waren geenszins practisch 
te noemen. 

Was het weer eerst helder in den 

namiddag werd ailes donker en niet 

lang daarra begon het te stortregenen. 

Lhaar de meeste opgeslagen tenten 

niet dubbel waren, werdalies kletsaat. 

G:lukkig, dat de kampeerders vergur- 

ning van de gemeente kregen 's avonds 

zich onder de tribu 

Om T vur 'savon 
z0odat de optocht df de straten voort- 
gang kon hebben. Maar de volgende 
dagen werdeo eeg. mure beproeving 

See Helen NP. ye 
men wedstrijden, Ook de afscheidsbij- 

eenkomt moest in detribune gescbieden. 

te verschuilen, 

izld de regen op, 

Toegezonden kalender. 

Van toko Volta hebben we een 
pracbt kalender cadeavx gekregen. 

Toko Volta is albier &&n van de 

weibekendste adressen voor auto-on- 

deeler, electrische artikelep en loten. 

Gevallen besmettelijke ziekten. 

Gevallen typhus abdominalis: 

Kediri 6, Paree 3, Ngandjoek 4, Blitar 

9. Toel. Agoeng I. 
Gevallen paratypbus A. 

Kediri 1, Paree 2, Ngandjoek 1. 

Geval diphterie: Paree 1. 

Bekerwedstrijden. 
Vogel won de beker 

Bij de bekerwedstrijder, 

door de padvinders van H. W kwam 

Vogel, volgens de compelitie-wedstrij- 

den het zwakste elftal van Kediri, als 

Overwinnaar uit bet strijdpeck tevoor- 

schijo. 

le. dag. Ouick E.B.I OS 2—1 
Ps, H. W. — Perslands 4 — O. 

2e. dag. Vogel H.C. T. N H. 5—0 

Vanwege bet zeer late komen van 

H.C. T. N, H. z00dat van een wedstrijd 

geen sprake meer kon zijn, werd Vocel 

als overwinoaar verklaard, 

Ps. H. W. Ovick 0— 0. Na ver- 

lenging van 10 minuten werd de stand 

1— 1, zoodat door 3 trappen op 12 

passen afstand moest worden uitge- 

maakt, wie sterkste partij was Ouick 

was de gelukkige 4—2 voor Ouick 

3" dag. Finale wedstrijd. 
Ouick — Vogel. door de 

glansrijk met 3 — O gewonnen: 

Met toepasselijke woord bood het 

hoofd van de Mohamadijahschool de 

beker aan Yogei's captain. 

RICHE THEATER. 

, Donderdag 28 t/m Zaterdag 30 Dec. 
»HOTEL IMPERIAL” 

met de 'exotisch schoone Is Miranda 
en Ray Milland in de hoofdrollen. 

vitgeloofd 

laatste 

HE COURANT 
IN HOLLAND 

PUBLICITEITSKANTOOR ,GLOBE" 

DONDERDAG 27 DECEMBER 1939 
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ADVERTENTIE TARIEF TARIEF 
GEWONE ADVERTENTIE : 

1 maal pi. f 0.25 por regel. 2 maal pi. ! 0.20 per segel 
4 maal plaatsen 1 0.15 pe 1 

2.9. kleine aankondigingen f 1.— 

Abonnements 

   

  

r piaataing. 
advertontie gereduceerd' tariof. 

LOSSE ADVERTENTIEN BIJ VOORUITBETALING. 

22e Jaargang 

Het verhaal is een scenario, dat de 
voorvallen in een grootsch hotel laat 
zien, gecombineerd met een ongewone 
romance van 2 menschen, over wier 
liefde het lot van de legers besliste. 

Men ziet oorlog-Verwikkeling...men 
ziet dramatische samerzweringen. 

d PILERS 
De grondslag voor goede korte golfontvangst. 
Nieuwe vindingen van het Philips laboratorium 
kunnen U grooter ontvangstgenoegen verschaffen. 

PHILIPS ONTVANG-TOESTELLEN 
munten uit door : 

1. Stabiele ontvangst 

2. Ideale weergave 

3. Eenvoud van bediening. 
Op deze drie pijlers steunt de brug, 
die U verbinding met de geheele we- 
reld verschaffan kan! 

De radio ontvangst met Philips korte- 
golf-ontvangers is thans tot zulk een 
hoog peil opgevoerd, dat zij den 
luisteraars in Ned.-Indis een opehbas 
ring zal zijn. 

Vraagt gratis demunsu atie 

»L YRA" 
Kediri-Tel. 70 

Hooftdstraat 

Ziet ,, Hotel Imperial”... Het Grand 
Hotel van de front-linies ziedend door 
de iotriges... omsingeld door de don- 
dereode razernij van een oorlogs- 
waanzinnige wereld | 

  

     

  

     

  

  

VENDU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS. 

J.G.W. DEKKERS — KEDIRI — Telefoon 250. 
  

Emballeeren 
(Ook voor Europa en de buitengewesten) 

Transporteeren, 
Handel in Nieuw- en 

Tweedehandsch Meubilair. 

  

    

  

RADIO 

van WINGEN 

Begin Januari 

Opening 

Aloon-Aloon Straat I3 

Teleftoon No. I3 

KEDIRI. 
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Pan ae make rawa 
— RICE ThKEATER —     4 

Verwikkeling . .. 

  

front-linies ziedend door de intriges... 
wereld ! 

  

R.K.O. Radio wervelwiod Actiefilm Ride Ranger Ride" 
met GENE ANTRY, de cowboy-troubadour. 
HOORT Tennesse Ramblers” zal zich laten hooren. 

Donderdag 28 t/m Zaterdag 30 Dec. 

.Hotel Imperial" Ip 
met de exotisch schoone ISA MIRANDA en RAY MILLAND in de hovofdrollen. 

Het verbaal is een scenario, dat de voorvalien in een grootsch hote! laat zien, gecombineerd met een 
ongewone romance van 2 menschen, over wier lisfde het lot van de leyers besliste. 

men ziet dramatische samenzweringen. 

  

Een actievol Western-drema en zangfilm tegelijk. ZIET en 
Oagetwijfeld een fi'm met anderbalf uur Amusement ! 

Ziet ,Hotel Imperial”... Het Grand Hotel van de | | 
omsinge!d door de donderende razernij van cen Oorlogswaanziunige 

Een filg, die zeker niet zal teleursellen | -- — — — 

Men ziet Oorlog- 

  

  

    

HUGHES e.a. 

KORTOM! 
het eerste gedezite. 

MAXIM THEATER 
Woensdaj 27 en Donderdag 28 Dec. 

versal groot dubbel programma 

TROUBLE AT MIDNIGHT (Overval in den Nacbt) met NOAH BEERY— CATHERINE I 

Il. BREED OF THE BORDER x»et BOB STEELE e.». djago's tweede geweldige Actiefims | 

Vrijdag 29 t/m Zondag 3I Dec. 
66 

Tweede tevens S'otgedeelte van .Buck Rogers 
met den sympathieken BUSTER CRABBE in de hoofdrol. Een film, die U een ongekende sensatie zal 
geven. Hot is grootsch! Het is Fantastiscb ! 

Verbazingwekkender.... 
Mist dit niet! 

sensationeeler 

  

  

- 

en adembenemender dan 

  

  

MAXIM THEATER. 
Heden tot het laatsteavond. 

Universal groot Dubbel programma 
1. TROUBLE AT MIDNIGHT (over- 
val ia den Nacht) met Noah Beery — 
Catherine Hughes e.a, 
2. BREED OF THE BORDER met 
Bob Steeie e,a. djago's Twee gewel- 
dige Actiefilms ! 

». VOLTA- THEATER. 
"Mermont op Donderdag tot en met 
Zaterdag 20 — 29 — 30 Dec. 2.v. 
— THE GranjATOR" 

  

  

  

(De Kracht — Patser ) met E. Browr. 
Joe, als de ovoverwinbare foot-bal! 

held van de Campus, die zija teger- 
standers als-het-ware onder de vozten 
loopt. 

Joe. als de stzrke, kampioen worste- 
laar die de groote reus en wereld kam- 
pioen Mas Mountain Dean als een 
luciferstokje buigt en breekt ! 

En dan meisjes.... meisjes,... en 
nog eens meisjes, de bloem van Hol- 
Iywood”s jeugd in strijd om de liefde 
te winnen van de zegevierende Romeo - 
Joe. 

  

Van 2 Koninklijke Broeders 
  

Aan het Westfront 

Benvoud siert beiden 

Sinds het bezoek van koving Gzorge 
leeft madame Jeanne in de wolken. Het 
is niet veroorloofd haar familienaam 
te vermeider, want daaruit zou men 
kunoen opmaken, waar haar cafk-res- 
taurant ergens acbter de Britsche linie- 
staat.... Haar was aangezegd, dat ze 
een belargrijk persoon aan bet koffie- 
maal z0u krijgeo in bet eer-voudige 
lokaal, waar ,de korporaals van een 
Enyelsch regiment cen tafei hebben. 
Maar hoor bhaar zelf: 

  

  

»Ik zei tegen me ze'f, misschien 
| Gomelia en ik was heel 

. Maar toen ik las, dat de kos 

  

ning van Engeland in Frankrijk was 
en de Britsche sectoren zou bezoeken, 
heb ik dadelijk geraden, dat hij komen 
z0u. Ik beb toen terstond de dienst- 
meid naar dz stad gestuurd om bioe- 
men te koopen en me aan het poetsen 
in het caf€ gezet. Terwijlik bezig was, 
kwam mijn zwager binnen. Ik zei hem : 
de kening van Engeland komt hier 
eten. Je bent mal, aotwoordde hij. Ik 
wed dat mijn man mz evenmin gelooft, 
als hj mijn brief krijgt. 

Toen de koning binnenkwam — wat 
ziet bij er jong it — scheen hij door ! 
en door koud. In p'aats van bem mija 
ruiker rozen aan te bieder, hadik lust 
hem een heete grog voor te zetten. 
Maar ik gaf hem de bloemen toch en 
bij scheen er heel blij mee. Hij daokte 
me als een gewoon soldaat. Het was 
voor mij niet alleen een groote eer, 
maar ook een groote vreugde, want 
mijo mseder, die boven ziek ligt, wordt 
door een Engelschen dokter verzorgd, 

Tot z00ver de opgetogea herber- 
gierster, 

Aan den wand hangen biljetten, die 
den soldaat voorhouden nooit in het 
openbaar over militaire dingen te 
spreken zooals in alle caft's van den 
sector. Een officier van den geseralen 
staf hecf: er cen geteekend: ,een 
meisje wordt het hof gemaakt, een 
gzheim gedeeld, een kameraad verlo- 
ren, u dient den vijand”. Op eenander 
zit men cen so'daatafscheid van zija 
vader nemen met de woorden: , We 
vertrekken naar.... dekseis, daar had 
ik bijaa gezegd waarheen”,   

  

Toen de konirg er binnentrad, nam 
hij eerst eeo glas portom zich te ver- 
warmen en zijn yevolg volgde het voor- 
beeid, Aan tafel dronk hij whiskey en 
soda. Op de spijslijst stondeno.a. kip, 
Kerstpudding en kaas. De koning wei- 
gerde den pudding: 

»Hij ziet er heel smakelijk vi", maar 
wat zwaar. 'k Zou er vanmidday sla- 
perig vaa kunaen wordeo en ik heb 
100 veel te zien, " " 

Soldaten diende, bij wie de koning 
een vroegeren bediende van Bucking- 
hampaleis herkende. 

Ik hoop je er spoedig weer te zien, 
voegde de koning hem met een glim- 
lach toe. 

Daarna dronken ailen de koffie, die 
madame Jeanne bereid had Buiten 
hielden Britscbe so'datea de wach', 
Fransche kamerader van een naburig 
stations hadden het voorrecht gevraapd 
zich bij hen te voeger, Voor de komst 
van den doorlucbtigen gast was het 
koffiebuis door Pravsche politie be- 
zocht. Het maal werd o.a. door zes 
Fransche generaals gedeeld. Den vo- 
rigen dag bad een Duiisch vliegtuig 
zich boven dit deel van den Britschzn 

| sector vertoo d. 

De Broeder. 

Aan het Engelsche front kan men 
een gecamoufieerden auto zien, die 
het best als een gemotoriseerden woon- 
wagen omschreven wordt, en door 
twee mrilitairen bewoond wordt, den 
bertog van Windsor en zija beide 
adjudasteo. Aan deze mavier van het 
front bezoekeo yeeft de voormalige 
koring de voorkeur. Een med.werker 
van de Excelsior vertelt, dat hij nooit 
in het hoofdkwartier onderkomen beeft 
gezocbt, ofschoon alles daar natuurlijk 
op berekend is. Met dat rijtuig, zijn 
kleinen particulisren wagen en de 
motorfiets kan hij elle plekken van de 
Britsche linies bezoeken. 

Ia den staf is zija taak niet duide- 
lijk. Zeif zegt hij: ,ik geloof, dat mijn 
beste rol is me z00 nauwkeurig moge- 
lijk rekeoschap te geven van dea toe- 
stand en het moreel van den troep en 
hun een lichamelijk en geestelijk wel- 
zija te verzekeren,” Met alles komen 
de mannen bij hem en z00 eenigszins 
mogelijk laat de bertog er zija secre- 
taris nota van nemeo, methet oogop   

fnwilligirg. Zoo hoort hij: ,, Hoogheid, 
mijn vrouw en de tweeling, dien ze io 
September gekregen heeft, zijnin Frank- 
rijk aangenomeo, ik wilde ze opzoc- 
ker.” 

»Konisk'ijke Hoogbeid, i' wou graag 
wat boeken ontvangen."" 

Zelf stel: hij allerlei vragen: — is de 
gezondhcid goed?, ben je naar behoo- 
ren gevoed en'igelogeerc?, zijn de 
scheermessen sieBht?, neemt de zeep 
bet vuil niet af?, worden de hemden 
slecht geknip:?, zijn de zakdoeken te 
klein....? 

AN Spa Bear de For ati 
op bet hoofdkwartier ontboden. Hij 
houdt ervan onverwacht in een Ickaal 
binnen te vallen, waar d2 officieren 
tafelen en elken avond bij het blauwe 
licht scbrijft bij aan de bertogia.. 

    

Bij den dood van 
Anthony Fokker. 

Wijlen Anthozy Herman Gerard Fok- 
ker werd op 6 April 1890 te Kediri 
geboren en genoot zija opvoeding te 
Haarlem. 

Te Mainz bouwde hij zija eerste 
vliegtuiy, hetwelk door hem zeif werd 
beviogen. Op 5 Mei 1911 maakte bij 
zijo eerste vlucht, In het volgend jaar 
begon hij te Johannistahl met den bouw 
van cen vliegtuigfabriek, volgens zijn 
systeem. In 1913 richtte bij in Schwe. 
tineen vliegschool op, waarbeen hij later 
ziin geheele arbeidsveld overbracht. 
Gedurende den wereldoorlog werd zeer 
veel arbeid voor de Duiische legcr- 
macht verricbt, 

Na den oorlog welke het einde be. 
teekende van zijn arbeid in Duitschland 
ging Fokker naar Amsterdam, waar hij 
de Nederland:che Vliegtuigfabrieken 
oprichtte. 

In 1923 richtte hij een andere onder- 
neming in New Jersey, bij New York, 
op n.!. de Atlantie Aireraft Corpora- 
tion. Daar werden voor de Amerikaan- 
sche luchtmacht verdere nieuwe typen 
gebouwd, In 1931 trok hij zich, we- 
gens meeningsve-schillen, uit deze Ame- 
rikaansche maatscbappij terug, om zich 
daarna weer met volle kracht op zijn 
Hollandsche ondernemiogen toe te leg- 

  

  

gen. 
In Mei 1931 gaf bij ,Oorlogsherir- 

neringen” uit, weike hier en daar sen- 
sationeel klinken, Zoo schrijft bij, dat 
hij, ofschoon tot een neutralen staat 
behoorende, tijdens deu oorlog, onder 
den druk van een militairen kliek in 
Duitschland, werd — genatura!iseerd, 
Voorts scbrijfc hij, dat tijdens den oorlog 
een aanbod van de geallieerden om 
tegen betaling van 40 millioen rijksmerk 
in Holland voor de geallieerden vlieg- 
tuigen te bouwen, door den Duitschen 
geheimen dienst werd onderschept en 
dat hem sedert dat moment geen toe- 
stemming meer werd verlsend om over 
de grens te gaan. 

Toen na den corlog de geallicerden 
uitlevering van alle Fokkervliegtuigen, 
eischten, gelukte het hem, door omkoc- 
ping van grensbeambten, zes treinladin- 
gen vliegtuigen over de Hollandsche 
grens te smokkelen. 

    

  

  

Friederich Koenig. 
Den 17 den April 1774 werd te Eis- 

leben in Duitschland Friedrich Koevig 
als zoon van een kieine bser geboreo. 
Zija vader stierf in het jsat 1791. en 
Niet vrouwen kindereo in zorgwekken- 
de omstandigheden acbter. Priedrich 
was als jongen steeds vol energie en 
werklust, doch geld om hem op school 
te laten studeeren was er nooit ge- 
weest, totdat hij door persoonlijke re- 
laties in staat geste'd werd eerst pri- 
ve-lessen te neman en in het jaar1783 
het gymnasium te betreden, Ia 1790 
verliet Koenig het gymnasium, maar 
de slechte economische toestanden 
dwongen hem een practisch beroep 
t2 aanvaarden. 

Zoo kwam Friedrich Koenig als zet- 
ter en drukker bij de bekende uitge- 
vers Breitkopf & Hartel in Leipzig 
waar bij zijn lIsertijd doormaakte tot 
1794. Reeds gedurende deze leertijd 
is bij hem vele malen de gedachte op- 
gekomen om het drukken met de hand- 
pers te vervangsn door machinala 
druk, zooals ook ia dienzelfden tijd de 
spismachise algemeen het weefgetouw 
givg vervangen. Na bre&indigiog van 
zijn leertijd besloot bij oiet het berozp 
van drukker uit te oefenen, doch leg- 
de hij zich, ondanks de slechte- finan- 
cieele toestand waarin zijn moeder 
leefde, door zelfstudie toe op de wis- 
eo natuurkunde. 
  

VENDU-ACCEPTEN 
rerrilvering bij alle postkantoren, 
landskassen en agentschappen der 

Postspaarbaoh   

  

— POSISPAARBANK   

Ia het jaar 1802 slot Friedrich 
Koenig met zija vriemd Rieder eeo ver- 
drag tot oprichtidg van een boekhaty 
del of boekdrukkerij, waarvoor Rie- 
del een bedrag van 5.000 daalders 
zou voorschieteo. In hoevere zijo plao” 
Om een drukmachine te vervaardigen 
reeds in zijn brein was vastgeworteld, 
blijkt wel uit het feit dat het verdra 
met Riedel indien zio veranderd werd, 
dat de voorgzschoten som gebruikt zou 
worden voor de verwezenlijking van 
Koenig's planner. 

la het piaatsje Subl, bekend door 
de wapcofabrieken bezon Koenig in . 
1803 aan de uitwerkiog van zija plaf 
en z00 ontstond in de werkplaats van 
Wolfaang Kummer de eerste druk- 
machine, de zgo. ,,Subler Presse”. 

Deze Subler pers was geheel van 
hout en smeedijzer vervaardigd, want 
her ijzergieten was toen ia Duitsch- 
land nog niet bekend. Behalve het “ 
in- en uitleggen van het papier eo het 
sluiteo van het dekraam, functionneer- 
de deze machine geheel automatisch, 
aangedreven door cen groot houten 
drijfwerk met tandraderen, Het inkt- 
werk trekt bizonder de aandacht en 
wordt beschouwd als de voorlooper 
van alle cylinder-irktwerkan5 zelfs de 
zijdelingsche verwrijving ontbrak niet. 
D2 lettervotm werd door &en lederen 
rol opgerold. 

Helaas mocsten de proefnemingen 
met deze pers gestaakt worden, want 
Riedel kwam in financieele moeilijk- 
beden en er ontstonden meeningsver- 

0—mu 

EFFECTENBELEENINGEN 
bij de agentschappen te Batavia (CO), 
Soerabaia, Medan en Makassar.     
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BOERDERIJEN ..SCHRAUWEN“ 
KEDIRI 

MULOWEG / MADJENANG 
Telefoon Ked. No. 225 

  

1 
Levert versche volle melk. 

WATES, 
PERCEEL-PAKISSADJI 

' 

» 

Prima ni 
3 “ 

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

ter plaatse, 

V — 

Beleefd aanbevelend 

L. H. SCHRAUWEN., 

    

  

   
Hebt U reeds de 

heid gewaarborgd wordt. 

Adres:   

Uitgaand Kediri 

gekeurd bij 

HET KEDIRISCHE RESTAURANT ? 

Goedkoop en beter dan bij anderen, waarbij zindelijk- 

Eigenaar van het voorheen z00 bekende dancing en 
restaurant ,E LD OR AD O” te Malang. 

Nieuwe winkelgalerij, schuirfs tegenover de 
N. V. KED. SNELPERSDRUKKERI). sg 

    excellente schotels 
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schillen aset Kummer, wiens mechani- 
ache mal ag onvoldoende wer- 

2 “den geacht. 
Na enkele vergeefsche pogingen bij 

den Beierschen stagat, de uitgever 
Goschen en de Weefschen staatsdruk- 
kerij, om aldaar ondersteuning te vin- 
den, vertrok Friedrich Koevig in den 
z0omer vao het jaar 1806 naar Peters- 
burg met een persoonlijke introductie 
voor keizer Alexander van Rusland. 
Hij werd daar echter maandenlang aan 
bet lijotje gehouden en, besloot uitein- 
delik zich in te schepen naar Londen. 
Het was Koenig duidelijld geworden, 
dat alieeao het geindustrialiseerde en 
rijke Engeland hem het noodige geld 
zou kuonen verschaffen dat hij voor 
de voortzetting van zijn uitvinding noo- 
dig had, 

Zoo kwam in November 1806, ge, 
heel onbemisde ll en zelfs met schu'den- 
een kleine, “onbekende uitvinder, ge- 
naamd Friedrich Koenigin de wereld- 
stad aan. Het gelukte hem een brtrek- 
king te vinden, eerst in een druk- 
kerij, daarra bij den boekhandelaar 
Weise, om zoodoende in zijn levenson- 
derhoud te voorzien. Maar zijn groote 
plan verloor hij siet uit het oog. Reeds 
in 1807 had hij contact gekregen met de 
bekende bozkdrukker Tho as Bensley, 
met wien hij een contract s!cot volgeos 
hetwelk Kozuig de helft van de wisstyal 
welke Bensley met Koenig's uitvinding 
maakte, zou ontvangen. In S:ptember 
1809, toen het Bensley te gewaagd 
scbeen bet financieele risicoalleeo te 
blijven loopen, namen ook de boek- 
drukkers Georg Woodfall en Richard 
Taylor aan het contract geel. De ma- 
Chine zou moeten worden vervaardigd 
en men wilde haar patenteeren. Koenig 
zoueen som van 1060 Engelsche Ponden 
Ontvangen, wanneer de machine meteen 
bediening van twee man (263 iolegger 
en &&n afnemer) een uurproductic vao 
400 druks laverBe. De verlangde pa- 
tenten werden verkregen en de pers 
werd in 1811 in gebruik genomev. 
Reeds bij den afbouw van deze eerste. 
z0owe! als bij de hierna volgerde 
mechines, ondervond Koenig grooteo 
steuo van zijn vricod F, A. B:uer 
dien bij in Londen had leeren kennen” 

Deze eerste Londensche machine 
kwagm io principe overeen met de Sub- 
ler pers, zij was echter geheel van 
jizax vervaardigd en bezat meer machi- 
netechBische e'ementen. Het onbehol- 
pen houten aandrijfmechanisme van de 
Sukler pers was geheel door een voor 
dien tijd modern drijfwerk vervangen. 
Het inktwerk telde twee opdraagrollen, 
waarvan de eene fol de vorm op de 
hcenweg, de andere ro! de vorm op de 
terugweg inrolde. De rollen bestonden 
uit een holle messingbuis, bekleedmet 
leder en werden door de holle spil met 
water of stoom vochtig gehouder, om 
het leer soepel te houder, De eerste 
oplaag welke deze machine verwerkte 
telde 3.000 exemplaren van bet ,,An- 
nual R er 1810“ en de pers most 
bij dit werk aan de gestelde eischen 
hzbben voldaan, want Koenig ontving 
de hem volgens contract toegezegdg 
som van 1060 Ponden. 

De geslaagde proefneming had tot 
gevolg dat In Londen een eigen werk- 
plaats werd ingericht, Aanpezien de 
productiekosten tamelijk hoog waren 
bleck een productiestijging van 250 vel 
tot 400 vel te gering en Koenig besloot 
derhalve tat cylinderd uk over te gaan. 
Io 1811 verkreeg hij biervoor een pa- 
tent en in December 1812 was de eer- 
ste cylindersnelpers gereed. De druk- 
cylinder bad drie drukvlakkenen maakte 
voor de heenyen de terugloop van den 
vorm €£n,derdg omwenteling. 

Na elke gedeelteliike amwenteling 
stopte de cylinlMr om'aan te leggen, 
terwijl de Vorm terugkeerde, De aan- 
drijvibg van deo drukcylicde geschied- 
de vanuit de hoofdaandrijving van de 
machine. Het inktwerk was wederom 
beduidend verbeterd. Het kon ten aller 
tijde af- en aangesteld worden en ook 
afzonderlijk ioloopeo. De inktbak was 
cylindrisch en vcorzien van een zui- 
gerstang welke de inkt op de inktcy- 
linder perste. Voorts bevatte het inkt- 
werk vijf verwiijfroller, afwisselend 
van leder en metaal vervaardiud. 

Met deze soe!pers bereikte Koenig 
een productie van 800 bedrukte vellen 
per uur. Op uitnoodiging van den 
uitvinder werd de machine door Mr. 
Walter, eigeraar van de ,Times” be- 
zichtigd en Koeoig verkreeg Opdracht 
tot levering van twee dubbele suel- 
persen, waarvoor reeds van te “oren 
patent genomen was. Met de vervaar- 
digingen van deze machines, waarvoor 
Koenig 22 man in dienst genomen 
had, werd terstond begonoen en na 
twee jaren konden de machines worden 
afgeleverd. Ook bij dit type waren 
vanzelfsprekend verdere verbeteringen 
doorgevoerd, vooral wat bet inktwerk 
betreft. 

In November 1814 'Wwerden beide 
machines heimelijk in een speciaal lo- 
kaal van de ,,Times” opgesteld en in 
den nacht van 28 op 29 November 
werd in tegenwoordigheid van Koenig, 
Bauer ep Walter, de geheele oplaag 
van de ,Times” gedrukt, terwijl de 
drukkers aan de handpersen wachtten, 
in de verorderstelling dat nagekomen 

“ berichten van het vaste land het 

“ 
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EEN PRACTISCH, HANDIG EN KOSTBAAR : 
WERK VOOR EEN LUTTEL BEDRAG! 

DE AUTOWEGEN -ATLAS 
van JAVA M ADOERA en BALI 

1 2,75. 
in 5 kleurendruk 
op stevig ivoorcarton 

met Cartonnen omslag e» linnen rug, 

op Schaal 1: 500.000 
io totaal 9 aansluitende kaarten compleet bijgewerkt, en 
waarin opgenomen: 

alle berijdbare wegen 
Kilometerafstanden van plaats tot plaats 
Hoofd-Afstandstabel voor grootere afstanden 
Bergen en plaatsen met hoogte-cijters 
Spoorwegen, Vliegvelden, Ondernemings - fabrieken 

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

na an 

klaarmaken van de vormen stag- 
veerdel De machines drukten met 
twee man bediening 1100 enkelzijdig 
bedrukte vellen per uur. 

Koenig stond toen op het hoogte- 
t van zija leven. Hij, de arme, on- 

bekende immigrant van het jaar 1806, 
was in 1814 a'sschepper van ecenzeer 
belangrijke druktechniscbe verbetering 
en leverancieren vriend van de groot- 
ste Engelsche courantuitgevers beke:d 
geworden. 

Maar Koenig kende geen stilstand. 
Rzeds met Kerstmis 1814, nauwelijks 
vier weken na de aflevering van de 
machines aan de ,,Times”, diende bij 
zija vierde patent in, volgens betweik 
de cylinder constant met yelijke snel- 
heid doordraaide en twee omwentelia- 
gen voor elke heen- en terugloop van 
de vorm maakte. Dit was dus de eer- 
ste toepassing van bet tweetoerenprin- 
cipe. Ook schiep Koenig een soort 
inlegapparaat met cen eiodloos bar- 
densysteein, waarbij bet vel langzamer- 
hand dezeifde snelheid als de drukcy- 
linder verkrzeg. 

Al deze verbeteringen gebruikte 
Koenig bij den bouw vanee schoon- 
en weerdrukpers, welke bij in dejaren 
1815- 1816 voor Thomas Bensley ver- 
vaardigde en welke m-chine een uur- 
productie bereikte van 900 tot 1.000 
tweezijdig bedrukte vellen. Van groote 
beteekenis was het geb:uk van spe- 
Cierollen in plaats van leeren rollen. 
Hen zekeren Foster badeen lijmspecie 
gebruikt voor de vervaardiging van 
ballen voor het oprollen van de vor- 
men in de hardpersen, Koenig greep 
deze uitvinding direct aan en nam 
proeven met een mengsel van lijm, 
suiker en gummi, weike samenstelling 
uitstckend geschikt bleek voor de ro!- 
len van zijo scboon- en weerdrukma- 
chive. 

Deze schoon- en weerdrukmachine 
werd in tegenwoordigheid van twee 
Ooste-rijksche aartshertogen in gebruik 
genomen. 
Thomas Bensley was nu de eigenaar 

van de eerste cylinderdrukmachine en 
de schoon- en weerdrukpers. Het lag 
voor de hand dat ook aan Tay'or g-- 
Isgenheid geboden werd de uitvinding 
van Koening te benutten. Inmiddels 
was Woodfall afgetreden als aandeel- 
houder en had zijn aandeelen met 
goedkeurirg van Koenig aan Bensley 
overgedaan. Voor Taylor bouwde Koe- 
niog in 1817 de eerste tweetoerenpers 
met &€a cylinder. Zij kwam in wezen 
overeen met een balve schoon en weer 
drukpers, doch werd eerst later, in 1818, 
toen Koenig reeds naar Duitschland 
was teruggekeerd, door Bauer afgele- 
verd 

Wordt vervolgd. 

OLYMPIA 
Schrijfmachines blijven toch al- 

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

N.V. Ked. Sneipers 
Drukkerii       

  

  

Gelegenheid tot plaat- 

sen van Nieuwjaar-an- 

nonces, tegen betaling 

van f 0.50. 

Adm. Ked. Courant. 
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Jon juist Ontpakt: 
Uitgebreide Collectle 
van diverse soorten 

Kerst artikelen. 

Ook in groote voorraad di- 
verse dranken zodais : 

Champagne Demi-sec en Sec. 

Asti Spumante. 

Likeuren. 

Bols rood. 

Orange bitter. 

Medoc superieur. 

St. Emillon. 
St. Jullien. 

Ch. Cantemerlie. 

Ch. Pontet-canet. 

Petit bourgogne. 

Chablis. 

Sparkling Burgundij, 

Pommard. 

Chambertin. 

Enz.-Enz. 

Beleefd aanhevelend, 
TOKO 

»SOEN” 
Aloon -Aloonstraat Telif. 63 

  

  

leverancier El Comercio, zuiver handwerk 

volgens handinsiagmethode. 

  

»van 5 tot 10 cent“, 

.Muenten: N. V- Handel My. Gintzel & Sehumacher” 
AE an 0 

NEEMT NU EEN 
   Oa 

ABONNEMENT OP 

sU | 

Me 

MODE 
REVUE 

MET EEN DUBBEL AANTAL 

  

RADERPATRONEN 

PRIJS PER JAAR F 8.— 
» PER",JAAR F 4.25 
n PER KWARTAALF 2.25 
  

N. V. Kedirische Snelpers Drukkerij. 

  

Vichy 

Source de Beaute 
   
       

preparaten voor 

verfraaiing der huid. 

Wetenschappelijk samengestelde 

verzorging en 

-” RESIDENTIE APOTHEEK - KEDIRI 
Telefoon No. 52 
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PROTESTANTSCHE KERK 

Hollandsche Kerkdiensteri' 

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

Kediri 8 uur n. m. 

  

Maleische Kerkdienst. 

H. B. Matulessy. 

31 Dec. '39 Madioes 5 Uu, ».m. 
Oudjaar's avonds 

"40 Kediri Nll)u. v.m. 
Nieuwejaar 

J. W. Rumbajan 

1 Jao. 

  

OOST - JAVAANSCHE KERK 

lederen Zondag 

dienst 9 u. v.m. 

Te Kediri (Baloewertistraat) 
Blitar, Toeloengagoeng, 

Ngandjoek, Paree, 

  

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Zondag. 

t: Koairi te H. Mis 6 uur v. m 
2e H. Mis 7.30 uur v.m. 
Lot 5.30 uur o. m. 

t2 Bitar G6 uur v. m. Stille H. Mis 
7.30 uur v.m.  Hoogmis 
5,30 uur n.m. Lof 

O desricht Kath. Javanen 6 uur n.m. 

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 Bina Wie 
Klentengstraat No. 90, 

KEDIRI, Tel. No. 149. 

  

  

Reds verkrijobaar : 
Kerst-artikelen 

Voor 25-26 dezer, 

Choc: Kerstkransjes. 

Choc: Figuren 
Luxe doozen. 

Kerstboom Kaarsen. 

Kastanjes. 

Okker & Hazelnoten. 

Dadels enz. 

Beleefd aanbevelend 
TOKO 

»MADIOEN” 
NnEDIRI, Aloon-aloonstraat 

No. 17 Telf. No.62. 

    

TENG HONG TJIANG 4 NG HONG TJIANG 
VENDUHOUDER — COMMISSIONNAIR 

MEUBELMAKER 
TRANSPORT — ONDERNEMING 

KEDIRI — Klentengstraat 68 — Telef. No, 107 

  

  

Belangriike Huisven- 
dutie: 

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. 

Kijkavon d, Vrijdag, 5 Januari 

1940, van 5 tot 7 uur n!m. 

Voor het transport van gekochte 

goederen op deze vendutie stellen 

wij onze vrachtauto grati #beschik- 

baar voor plaatsen liggende a/d groo- 

te weg Kediri—Lestarie, 

& Tr TR aa 
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Baitenlamdsoh overzicht Bao arraee 
overgenomen uit het Soer. Hbld. 

Ia ra 

De Rooden erkennen 
hun nederlagen. 

Zij het op humoristische wijze. 

Moskou, 23 Dec. lohet rapport v,, 

den generalen staf vav bet militaire 

district Leningrad, betreffende de ope- 

raties in Finland wordt met radruk 

nogmaals gewezen op de groote ter- 

reinmoeilijkheden, welke de Russische 

troepen daar ondervinden. 

In dit rapport wordt geprotesteerd 

tegen de pogingen, welke in de Brit- 

sche en Fransche pers worden gedaan 

om de vechtwaarde van het Russische 

leger in discrediet te brengeo. 

Het terrein, dat het roode leger 

moest bezetten) wordt zoo vervolgt 

bet rapport, gekeomerkt door een vol- 

komen afwezigheid van wegen, eu door 

de aanwezigbeid van tallooze meren 

en rivieren, waartusschen terreinstroo- 

ken die kracbtig zijn versterkt met be- 

tonnen kazematten en machinegeweer. 

nesten, 

Vooral in bet district Viborg is bet 

terrein uiterst moeilijk aangezien de 

Finsea daar, volgeos hun eigen mede- 

deelingen, gedurende vier jaar bezig 

zija geweest met het bouwen van for- 

tificaties, teneinde een basis te verkrij- 

gen voor een eventuecelen aanval op 

Leningrad, 

Het roode leger, z00 gaat het rap- 

port verder, wist tevoren, dat het op 

uiterst moeilijk terrein moest opereeren 

en het heeft dan ook geen moment 

gerekend op een gemakkelijke over- 

winning met cen enkelen siag. 

Het rapport kwalificeert de desbe- 

treffende opmerkingen in de Fransche 

en Britsche pers dan ook als dom. 

Het rapport beweert vervolgeos, 

dat de z.g. Mavnerheimlinie, de voor- 

paamste Finsche verdedigingsgordel, 

reeds op meerdere plaatsen door de 

Russen werd doorbroken. 

Volgens meergenoemd rapport kan 

de omvang van de Russische succes- 

sen het best worden gewaardeerd, in- 

dien zij worden vergeleken met de 

pogingeo van de Engelsche en Fran- 

sche troepen voor de Siegfriedlinie. 

Het rapport bes'uit met op te mer- 

ken, dat, terwijl de vorderingen der 

Russische troepen in Fioland kunoen 

worden berekend in kilometers, die 

van de geallieerde troepen aan het 

Westfront gecalculeerd zouden moeten 

worden in centimeters....indien er 

althans vorderingen door hen zija ge- 

maakt. 

WAHRHEIT OF DICHTUNG ? 

Onvoldoende verzorging van 

Britsche troepen? 

Bussel, 23 Dec. Volgens berichten 

uit betrouwbare bron heeft Chamber- 

lain zich tijdens zijn recent bezoek aan 

Frankrijk ter plaatse zelf op de hoogte 

gesteld van de accommodatie voor de 

Britsche troepeo in Frankrijk. 

De Britsche soldaten blijken namelijk 

nog steeds in tenten en tijdelijke loop- 

graven te zija ondergebracht, aangezien 

een legerorder verbiedt, dat zij in de 

dorpen worden ingekwartierd, terwijl 

de speciaal voor hen bestemde kazer- 

nes nog niet gereed zijn. 

Een groot deel van de Britsche ex- 

peditionnaire macht in Fraokrijk heeft 

slechts eenige dagen geleden lange 

mantels gekregen, aangezien, toen de 

troepen naar Fraokrijk overstaken, deze 

mantels nog niet in voldoelde hoeveel- 

heid beschikbaar waren. 

Bovendien schijot ook bet aantal 

dekens voor de soldaten nog lang niet 

toereikend te zijo, waardoor zij aan 

diverse ziekten zijo blootgesteld. 

Dit alles maakte, dat de stemming 

Onder de Engelsche troepen verre van 

opgewekt was er in bet Eagelscbe 

Lagerhuis is terzake griaterpelleerd ge- 

worden, waarbij zelfs het hzengaan van 

den minister van oorlog Hore Belisba 

werd getiscbt. 

Hetgee voor Chamberlain gereede 

aanleiding was om eens persoonlijk een 

| 

  

Onderzoek naay de 'gegrondheid dezer 

klachten in te stellen, 

AFTREDEN LORD GORT 
AANSTAANDE? 

Verschil van meening met 

Gamelin 
Brussel, 23 Dec. Het eenige doel 

van de bijeenkomst van den Pransch- 

Engelschen oorlogsraad te Parijs op 

19 deze blijkt, volgens berichten uit 

gezaghebbende broo, te zijn geweest 

het uit den weg ruimen van ernstige 

meeningsverschillen tusschen generaal 

Gamelin, den Opperbevelhebber van 

de geallieerde legers, ea Lord Gort, 

opperbevelhebber van de Britsche ex- 

peditionnaire troepeomacbt, 

Lord Gort heeft aan deze bespe- 

kingen niet deelgeoomen, daarentegen 

wel generaal Ironside, zooals bekend 

de groote tegenstander van Lord Gort. 

Ia welingelichte kringen verwacht 

men, dat Lord Gort binuenkort zat 

aftreden. 

GEVAARLIJKE TRANSACTIES 

Voor neutralen 

Rotterdam, 23 Dec. Verscheidene 

ageoten der Britsche regeering hebben 

de laatste dagen Nederland bezocbt, 

tencinde pa te gaan in hoeverre de 

Nederlandsche stoomvaartmaatschap- 

pijen bereid zouden zijo om hun schepen 

aan Engeland te verhuren. 

Reeds slaagden, naar uit Belgia wordt 

gemeld, Britsche vertegenwoordigers 

er in om een groot aantal Noorscbe 

schepen te chartereo. De desbetreffen- 

de contracten werden door fictieve 

tusscheopersonzo gesloteo. 

TEGEN VERDERE RUSSISCHE 

AGRESSIE 

Groote geallieerde troepenmacht 

naar den Baikan 

Rome, 23 Dec. Lovato, de corres- 

pondent van de ,Popolo di Koma” te 

Damascus, wist heden te melden, dat 

Frankrijk eeo aanval op Soviet Rusland 

voorbereid, teneiode de aandacbt van 

dat land van het Noorden te doen 

afwenden, 
Generaal Maxime Weygyand, de op- 

perbeveihebber van de Fraosche troe- 

penmacht in het rabije Oosten, is voor- 

nemens een gecombineerd Fransch- 

Engelscb, Arabisch en Britsch Iodisch 

leger te gebruiken, zoowel voor defen- 

sieve als voor 'offeosieve doeleinden: 

Het voornaamste offensiefplan van 

Weygand is het dirigeeren van een 

gecombineerde expeditionnaire macbt 

van 200.000 man naar den Balkan, 

teneinde daar ieder slachtoffer van 

Russiscbe agressie bijstand te ver!eenen. 

Aan dit plan is nog eea tweede 

toegevoegd, n.l. een offensief tegen de 

in den Kaukasus gelegerde Russische 

troepenmacht, indien deze mocht trach- 

ten in Zuidelijke richtingen te gaan 

opereeren en zich een weg te banen 

naar 
en Irag. 

Een voorname voorwaarde voor het 

welslagen vao dit plan is uiteraard een 

aaosluiting van Turkije bij de gealii- 

de petroleumvelden van Iran 

cerden. 

OPVALLENDE SPOORWEG- 
ONGELUKKEN 

In Duitsland 

Londen, 23 Dec. De dagbladen wijzen 

er op, dat het ernstige treinongeluk, 

Gentbio heeft plaats 
is sedert het 

dat gisteren te 
gehad, bet zevende 

vitbreken van den oorlog, waarbij in 

totaal 183 personen werden gedood. 

Nog een bvising. 

Karlsruhe, 23 Dec. Dertig personen 

werden gedood en 40 gewond, toen 

een passagierstrein uit Markdorff te 

Karlsruhe in botsing kwam met een 

goederentein. Doktoren en verplegend 
personeel werden ijlings uit Friedrichs- 

bafen naar de plaats des onheils ge- 
dirigeerd. Twee stationschefs werden 
gearresteerd. 

Ernstiger afmeting. 
Berlijo, 23 Dec. De gevolgen van 

de treinbotsing bij Genthin zijn ernstiger 

dan aanvankelijk werd gedacht. Het 

aantal dooden is gestegen tot 132 en 

het aantal gewonden tot J09.   

DE TERUGTREKKENDE ROODE 
BENDEN 

Finnen geven geen respijt. 

Helsinki, 23 Dec. Verscheidene Rus- 

sische bataljons zijn thaos door de Fin- 

neo omsingeld in Sarmijaervi welke stad 
eenige dagea geleden met den grond 

gelijk werd gemaakt, tden de Finnen 

terugtrokken. 

Naar verluidt hebben de Finnen ook 

de verbiodingslinies afgesneden van de 
Russische troepenmacht bij Petsamo, 

waardoor de Russen gedwongen wor- 

den in Oostelijke richting terug te trek- 

ken, onder hevig “artillerie eo macbi- 

negeweervuur van de Finnen, De Fin- 

nen verklaren, dater geen levende Rus 

meerten Zuiden van Salmijaervi, aan 

het Poolfroot, iste vinden. De weinige 

overlevenden zijn ten gevolge van de 

bittere koude, welkz daar momenteet 

beerscht, omgekomeon. 

Tallooze krijgsgevangenen werden 

gemaakt, o.m. een volleding muziek- 

Corps, dat paar de gzvangenen verklaar- 

den er alvast op uit was gezonden om de 

roode eindoverwianing meerderen luis- 

ter bij te zetten. 

De Russen gebruikten voor hun ope- 

raties in dit terrein geen vechtwagens, 

doch slechts tanks, en dan meestal 

ampbibie-tanks, doch ook deze vielen 

als gewillige en gemakkelijke slacht- 

offers in dit bedrieglijke terrein. 

Verwacbt wordt dat de Russen zich 

io deze streken voorloopig viet meer 

aan operaties op groote schaal zullen 

wager, 

BIJIZONDER KARAKTER 

Van handelsverdrag tus- 

schen Frankrijk en 
Yoego Slavis 

B-lgrado, 23 Dec. ,,Politika“ publi- 

ceerk bijzonderheden van bet tusscben 

Frankrijk ea Yoega Slavi& gesloten 

handelsverdrag, hetwelk tot voornaam- 

ste doel heefc te trachten Duitschlaod 

uit den Yoego Slavischen export te 

houden. 

Het verdrag beteekent een bijzonder 

novum in de handelsbggrekkingen tus- 

schen Frankrijk ea Yoego S'avi& 

Dz totale Yoego Slavische export 

naar Frankrijk kan 1 milliard dinari&n 

bereiken, tegen tevoren slechtens 100 

millioev. 

Het verdrag komt eerst werking, 

nadat de Fraosche regeering het zal 

hebben geratificeerd. 

Alle privileges voor den export van 

Yoego Slavit naar Frankrijk blijven ten 

volle gehandhaafd. 

Frankrijk betaalt over de geheele 

linie prijzeo, welke booger zija dan 

die, welke door Duitschland worden 

aangelegd, 

U.t Fraokrijk io Yoego Slavit inge- 

voerde producten mogen door Yoego 
Slavi& met producten worden betaald, 

De voornaamste producten, 

Yoega Slavi8 kranchtens dit verdrag 

zal uitvoeren, zija kopzr, bout en wi 

welke 

neraler, 

Er bestaar een mogelijkhe'd, dat al- 

leen de uitvoer van koper reeds een 

bedrag van 360 milioev dinarifn zal 

bedragen. 

H-t verdrag beteekent, dat de Fran- 

sche regeering inderdaad een uiterst 

krachtige pogirg doet om Duitschland 

verder geheel vit de Yoego Slavische 

exportmarkt te houden. 

MIJNEN RAKEN OP DRIFT 

Door stormweer 

Tallioo, 23 Dec. Ten gevolge van 

den storm, welke de laatste paar dagen 

ia de Golf van Pinland heeft gewoed 
zija tallooze mijzes, welke door de Fin- 

nen zijn gelegd, op drift geraakt en 

aan de Esilandsche kust aangespoeld, 

Een ingesteld onderzoek heeft aao 

het licht gebracht gebracht, dat deze 

mijnen grootendeels van Engelsch fa 

brikaat zijo. 

Het is bekend, dat Finland hoeveel- 

heden oorlogsmateriaai uit Engeland 

hecft betrokken en volgens betrouw- 
bare bronnen zijn de Finnen geevszios 

tevreden over de 

Bedoelde mijnen bleken bovendien nog 

van oud model te zija 

kwaliteit daarvan. Y   

COMMERCIEELE 
BESPREKINGEN 

Tusschen Rusland en 
Japan 

Tokio 23 Dec. Gisternamiddag heeft 

de eerste conferentie plaats gehad te 

Moskou tusschen den Japansche am- 

bassadeur Togo en den Russische volks- 

Commissaris voor den buitenlandschen 

handel Mikayan teneinde te geraken 

tot het sluitea ven een handelsverdrag 

tusschen Soviet Rusland en Japan. 
De conferentie duurde 50 minuten, 

gedurende welke tijd de handelsaange- 

legenheden van beide landen breed- 

voerig werden bestudeerd, Ezn tweede 
conferentie zal og voor 1 Januar 

worden gehouden. € 

En tusschen Frankrijk en 
Japan. 

Tokio, 23 Dec. De besprekingen te Pa- 
rijs over de vernieuwingen herziening | 

van bet Fransch—Japansch bandels- 

verdrag, welke momeoteel te Parijs 

worden gevoerd tusschen den Japan- 

schen ambassadeur Savada en de Fran- 

sche regeering, hebbenen vlot verie 

meldt de Parijsche correspondent van 

de ,,Nishi Shimbun“, die voorspelt, 
dat het nieuwe verdrag Japan een 

goeden afzet van zijde in Fankrijk 
zal verzekeren, terwijl Japan bovendien 

ia staat zal wordea gesteld stzenkool, 

en ijzer van Indo Chisa te betrekkeol 

brruime keuze   

Nurmi, Me nationale held 
Naar he front, “ 

Helsinki, 23 Dec, Paavo Nurmi, de t. 
vermaarde Fin: wereld-kampioen, 
heeft aan eea correspondent van Uni- 

ted Press verklaard dezer dagen naar 
het front te zullen vertrekken. 

Nurmi is nog steeds Finland's nati- 

onale held. Zag men reeds vroeger 

zija foto meermalen in de dag- en 
weekbladen, th9os is zulks nog meer 

het geva', doch dan ia militair uoiform, 

Tot op heden heeft hij, steeds io uvi- 
form, zija winkel in een der buitenwijken 

vaa Helsinki gaande gehouden. 

Op de wacht 
Voor Duitsche schepen 

Parijs, 23 Dec. Overal zija thans 

maritieme strijdkrachten-dergeallieerden 
gestationneerd om uit te kijken naar 

Duitsche scbepen, welke naar verluidt. 

opdracht hebben gekreyea diverse 

neutrale bawens te verlateo, 
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Op rif geloopen. 

Positie hachelijk. 

Amsterdam, 23 Dec. Aneta). 

Van de Konioklijke Nederlandsche 

Stoomboot Mip is bericht ontvangen, 
dat het m.s. ,,Flevo” op bet eiland 

Aves (tusschen Curagao en San Do- 
mingo) op een koraalrif is vastgeloopeo, 

De positie van bet schip is hachelijk. 

doch er bestaat geen gevaar voor de 

opvarenden, 

Het s.s, ,,Paricles” van de K.N.S.M. 

is ter assisteotie naar de plaats des 

onbeils gedirigeerd. 

VOOR WAPENSTILSTAND. 

Pogingen worden voortgezet. 

Kopenhager, 23 Dec. (Aneta-Reuter), 

Volgens den Berlijnschen correspos- 

dent der ,,Berlingshe Tidende” heeft 

de laatste dagen verhoogde politieke 

samenwerking plaats gehad tusschen 

Berlijn, Rome en bet Vaticaan. 

Volgens onbevestigde geruchten zijn 

de hierbij in het werk gestelde pogin- 

gen gericht op het tot stand brengen 

van een wapenstilstand. 

Admiral Rader. 

Bern, 23 Dec, (Aneta-Havas). 

De Berlijosche correspondent van de 

»Basler Nacbrichten” meldt, dat Wil- 

helmstrasse officieel het gerucht tegen- 

spreekt, volgens hetwe!k Admiral Raider 

ontslag zou hebben gevraagd.   

. 

Anthony Fokker 7 

Aneta Reutef seint uit New York, 

dat Anthory Fokker is overlederne 
. 

DE STRIJD IN FINLAND.. 

Russische winterslaap, 

Stockholm, 23 Dec. (Aneta-Rtr.) 

De Amsterdam3che correspondent 

van de Daily Express" meldr, dat vol- 
gens aldaar ontvangen betrouwbare 

berichten de Russen besloten hebben de 

operaties in Finland tot het voorjaar 

te staken. 

Neutrale militaire deskwgdigen zija 

van meening, dat het roode leger zich 

in de reeds veroverde posities zal in- 

graven, in afwacbting van beter weer. 
. 

Finsche successen. 

Stockholm, 23 Dec. (Aneta-Rtr.). 

De Finnen verzekeren, dst de Rus- 

sen als gevolg van bet Finsche teger- 

offensief Salmijaervie hebben ontruimd. 

Volgens het ,Svenska Dagbladet' 

werd de spoorweg naar Moermansk 

Vrijdag eraostig door Fidsche bombar- 

deervliegtuigen beschafligd. 

Helsinki, 23 DecefAneta Reuter). 

Uit Finsche bron wordt vernomen, 

dat de Finnen op de landengte van 

Kareliz tot ecen tegenaanval overgingen 

over een front van 18 K.M., hetgeen 

in een volledige Fiosche overwinning 

is gesindigd. 
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