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STADSNIEUWS: 
en 

# Feestdagen in1M404 “ 

Door dea :Directeur van Justitie gia 

de feestdagen in 1940, vitgezonderde 

$& de Zondagem, vastgesteld als volge:” 

Nieuwjaarsdag | Jauari. 

Garebeg Besar 21 Jan. 

Verjaardag van H.K.H. Prirftes 

Bcatrix 31 Jao, 

# Chineesche Nieuwjaar 8 Rebr. 

Asjoera 19 Februari. 

Goede Vrijdag 22 Maart. 

Tweede Paaschdag 25 Maart. 

Srerfdag Confucius 26 Maart. 

Tsing Bing 5 April. 

Garebeg Moeloed 20 April. 

« Verjaardag van H. K. H. Pripses 

Julidpa 30 April. 4 

Hemelvaartsdag van Christus 2 Mei. 

Tweede Pinksterdag 15 Mei. 

po. Verjaardag van Z.K. H. van Prins 

Berohard 29 Juni: 

EK Verjaardag van Hare'K, H. Prinses 

Irevem6. Aug. 

Verjaardag von H.M, Koningio Wil- 

helmina 31 Augustus. 

    

» Hemelvaarisdag van Mohammad 

2 28 Sapt. 

arebeg Pocasa 15 2: Novergher. 

'anggrKersidaryen “25/26 Decfmber. 

Neutrale Schcolvereeniging. 

Zooals we reeds eerder hebben ver- 

meld, zal de Netr. H.I.S. over eenige 

maanden verhuizen in het thaos nog 

niet gereed' gekomen gebouw naast de 

Ked. Huishoudschool te Dandangan. 

Men is nu al aardiz opgeschoten 

methet bouwen van deze ni-ywe school 

en denkelijk kan ze in Februari van 

het volgend jaar worden betrokken. 

Het tegenwoordige Neutrale H.LS.- 

schoolgebouw zal dan door de Neutra!e 

| Schakelschool worden gebruikt. Io ver- 

band met het'grootere.aantal leerlingeo, 

' worden er nog twee lokaleo bij ge- 

bouwd. 
. 

Wacht U, voor 

We vernfmen, Bat tegen een inwoner 

vao Kaoeman cegp procesverbaal werd 

opgemaakt, wegens bet vervalschen 

van de hier bekende merken : Oempling, 

Tjerjak, Kipas en nog andere. 

Hij nam de restjes tabak van de ba'f 

opgerookte strootj:s, en maakte hier 

nieuwe kreteks, die hij in de leege 

pakjza van de Ozmpling en andere 

verkocht. 

Zoodoende moest bij zich niet alleen 

verantwoorden voor vervalsching vao 

strootjes. doch ook wegens het ver- 

koopen zonder banderol. 

namaak ! 

Gevallen besmettelijke aekten. 

| Gevallen typhus abdomioalis : 

Kediri 5, Paree 3, Ngandjoek 6,Bli- 

tar 9, Toel Agoeng 4. 

Gevallen paratyphus A: 

Kediri 1, Paree 2. Ngandjoek 1. 

Taman siswa. 

We vernemen, dat de heer R. Abdul 

Sogkiman, schoolhoofd van de Taman- 

siswa alhier voor een paar waanden 

op:de Tamansiswa van "Ngadiloewih 

isigedetacheerd. Z n pisats is zoolang 

door den Heer- Akif Soepeno waar- 

gemomeo. 
De halfjaaclijksche confereotie, die 

op cind December ,gehouden zal wor- 
den, is wegens bezwarende redenen 

suitgesteld. 

| 

aa. koappen 

  

  

EN ADMINISTRATIE ii" 

RICHE THEATER. 
Offreert hedeu tot en 

met morgenavond. 

Piiramount “grootsche oorlogs-ro- 

xOmarcefilm, 

»HOTEL IMPERIAL?” 
Mat de exotisch schoone Isa M rada 

en kranigen- Ray 

Mi €n mef medewerking van bet 

Don Kozakken Koor mt Serge Jaroff 

als Dirigent. 
De Don Kozakken Were'd Beroem- 

de Zangers, treden ca 1 jaar, voor 

het eerst weder op ia de film van Pa- 

ramount ,,Hotel Imperiai”", met Isa 

Miranda, — Ray Miliand, — Reginald 

Owen die de hoofdrolleo in banden 
bebbzo. Ie laatste keer, dat dit Koo 
io een film optrad, was in de film 

»Maytime”. 

Dit Koor beeft ondervindingen ach- 

ter den rug, zoo Dramatiscb, als een 

geschiedenis slechts kan zijn. De leden 

van dit Koor waren allen so'daten tij- 

dens da Wereld-Oorlog. Ze werden 

samengebracht ia eeo Tu sch Gevac- 

gznen-kamp «n bet was daar, dat ze 

bes!oren,zich als zangers een bestaan 

te verzekeren, als ze ooit weder vrij 

kwamen, 

Toen 

paar de Balkan liet transporteeren in 

het begin van 1920, 

het cerst in Belgrado's music ball op 

...e5 onmiddellijk oogsten ze uitbuc- 

dig succes en werden beroemd door 

geheel Europa. 

Zs begreper, dat ze nimmer raar 

hun geliefd geboorteland terug korden 

keeren en Amerika werd bun doel. Z- 

kwamen daar eenige jaren geleden aan. 

Vroeger tot een van 'Tsaren's kra- 

nige ruiterijen behoorend. bescbouwen 

de ,Don Kozakken” hun rol in ,,Ho- 

'? als een manifestatie van 

de Fransche rggeeriag bun 

traden ze voor 

tel Imperiai 

het ,Lot”, want ze zijo hier ingedeeld 

ia de rollen van soldaten bij bet Kei- 

zerlijke Russisch Leger !!! 

Het verhaal is een scevario, dat de 

vosrvalien in een Grootsch Hotel laat 

zien, gecombineerd, met een Ongewone 

Romance van 2 Merschen, over wier 

liefde het Lot van de legers besliste !! 

Het Zwaard-spel in deze film is te 

onvervalschr, om in Mii'and's smaak 

te vallen 1!!! 
H-t Zwaard-gevecht, dat U tusschen 

R.y Millard en Graaf Arthur Cerni's 

in ,Hotel Imperial", zult zieo, is geen 

nagemaakte of »Hol'ywoodsche” fabri- 

cate. Dit Zwaardgevecht is zc0 realis- 

tisch verfilmd, dat Millaod, een pijo- 

lijke kwetsuuc opliep, en nauwelijks 

aan een blijvende yerminking ontsaapt 

is!!! 

Milland, die met Isa Miranda in 

deze film optreedt, pareerde een aan- 

Milland”s 

zwaard ving dat van zijn tegenstander 

zeer dicht bij het heft op. Cernitz's 

sabel brak door Milland's pareeren af, 

en de afgebroken sabel gleed tcen 

rakelings langs Milland's hoofd, wa r- 

bij dit wapzo 
wood toebracbt. 
snel uitwijken, 
letsel. 

val van Cernitz's sabel, 

Milland een 'pijoliike 
Siechts een b!iksem- 
voorkwam ernstiger 

MAXIM THEATER. 
offreert voor Vrijdag 29 /m 31 Dec.'39 
2e Tevens (Slot) Gedeelte van 
DE WERELD DER TOEKOMST 

»Buck Rogers" 
De spannendste en opwinderdste film 

ooit vertoond ! 
Een film, gebeurterissen behande- 

lend, die mogelijk in de toekomst 
plaats kunnen hebben. 

“ 

  

. COURAN 
          aa ga - 

ADVERTENT!E- EN “NIEUWSBLAD 
VOOR DE RESIDENTIE KEDIRI. 

VERSCHUNT 
binsDAadken vRiJDAAa 

AGENTEN 

Radio-programma's. 

Golflenten ia meterg der verschillende 
zendfts 

NIROM: — 196t— 34.41—106.08. 
A.R.V.O.: 61.29—10989 
P. M.Y.: 58.315 90.36 
B, R, V.: 61.66—157.89 
B. B. C: 1393- 1397— 1684. 

16.86- 19.82 
ZEESEN: 13.99— 16.81— 1689. 

19.63— 19.74 
PARIS : 16.81— 1968 
ROME: — 1961— 25.40 
PHOHI: 19,71 

VRIJDAG. 
29 DECEMBER. 

NIROM. 

631 Nicuws. 6.38 Gramofoon. 
7.30 Nisuws. 7.37 Gramofoon. 

1101 Felmselecties, 49.30 Oberacorcert 

1200 Petpourri's. » 30 Goacert. 

13.20 Nieuws. 13.35 Mllerlei. 

14.20 Nieuws. ta 

1701 Programma. J7 03 Theecorcert 

18.00 Kinderkoor. 18 40 Gramofoon. 

19.00 Nizuws. 
19.25 Orkest. 
20.09 G-amofoon. 

20.20 Concert. 

2100 Hoorspel 2MBO Cabaret. 

21-49 Filmsong “Kat. beurs. 

22.01 Dans uzick. 22.30 Gramofoon. 

—————— 

DE RECENTE AARDBEVINGEN 

In de Minahasa 

19.40 Causerie. 
20.05 J.H. Ritman 

Omtrent de aardbevingen, welke 22 

dezer in de Minahasa hebben gewoed, 

heeft de resident van Menado het vo!- 

gende officieele rapport ingediend, 

Deze bevingen werden dien dag om 

5 uur in den ochtend in de geheele 

residentie gevoeld en hielden 2 minuten 

aan. 

Te Kakas zijn 22 en te Mongendouw 

134 kamponghuizeo ingestort, 

Eokele kleine bruggen werden be- 

schadigd. Te Gorontalo zijn 2 toko's 

gedeeltelijkingestort. Verschillende steen 

en woninge en gebouwen zijn gescheurd. 

Ernstige persoonlijke ongelukken 
kwamen niet voor. 

De plaats Bangsai in de onderaf- 

deeling Posso werd ernstig door de 

aarbeving getroffen, Het huis van den 
zelfbestuurde is irgestort en 200 huizen 

zijn onbewoonbaar geworden. Twee 

personen worden gedood. 

Het beirag van de scbade kan nog 

niet met zekerheid worden vastgesteld. 

De weg tusschen Loewoek en Poh 

afstand van 9 K.M 

zwzar beschadigd. 

ang 

OLYMPIA 
Schrijfmachines blijven toch al- 

werd over een 

tijd aan de spits. Deze wereld- 

beroemde Duitsche machines kunt 

U tegen bijzondere afbetalings- 

conditie te Kediri, ALLEEN 

krijgen bij de 

N. V. Ked. Snelpers 
Drukkerij 

IN HOLLAND 
PUBLICITEI TSKANTOOR ,GLO BE" 

Ta VRIJDAG 29 PECEMBER 1939 

  

TADVERTENTIE TARIEF 
GEWONE ADVERTENTIE: 

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

2.9. kleine aankondigingen f 1.- per plaatsing. 
Abonnements advertentie gereduceerd tariet. 

LOSSE ADVERTENTIEN BIJ VOORUITBETALING. 

22e Jaargang 

3 PULERS 
De grondslag voor goede korte golfontvangst. 

Nieuwe vindingen van het Philips laboratorium 

kunnen U grooter ontvangsigenoegen 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.-Indig een openba- 

ring zal zijn. 

Vraagt gratis demonstratie 

»sL YRA" 
Radio Goldbergs 

Kediri-Tel. 70 

Hootdstraat 

          

  

«Kan Ia 

VENDU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS. 

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

(Ook voor Europa en de buitergewesten) 

Transporteeren, 
Handel in Nieuw- en 

Tweedehandsch Meubliair. 

| Emballeeren 

. 

  

  
  

RADIO 
VAN 

WINGEN 
Hiermede hebben wij het genoegen 

Aloon-Aloon Straat I3 

Telefoon No. 13 

KEDIRI. 

U beleefd mede te deelen 

dat wij op bovengevoemd adres een filiaal gevestigd hebben onder 

leiding van den Heer HO. Ninchritz. 
Alles op radio-gebied houden wij daar in voorraad, 

terwijl een goed uitgerust atelier UI prima service waarborgt. 

Op cine- en fotogebied kunnen wij U een mooiz collectie too- 

pen en is alles leverbaar. 

Mogen wij bij onze officieele opering op Dinsdag, 2 Javuari 

Uw bezoek tegemoetzien. 

aa 

     



    

  

     
    

  

, : - 
— POSISPAARBANK — 
VENDU-ACCEPTEN | EFFECTENBELEENWNGEN 
verzilvering bij alle postkantoren, Bi de seenbechapan te Batavia tak 
landska: seba d Mena petaaaaak 71 Soerabaia, Madan €0 Makassar. 
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15 RICHE TIhKEATER — 
     

  

         
  Nog sicchts Heden en Morgen 

Voortzetting der succesvolle vertooning van 
aa 6 

.Hotel Imperial 
met de exotisch schoone ISA MIRANDA en RAY MILLAND in de hoofdrollen. 

Het verbaal is een scenario, dat de voorvalien in een grootsch hotel laat zien, gecombineerd met een 

ongewone romance van 2 menscher, over wier lisfde het lot van de legers besliste. Men ziet Oorlog- 
Verwikkeling... men ziet dramatische samenzweringen. Ziet ,, Hotel Imperial” ... Het Grand Hotel van de 

front-linies ziedend door de intriges... omsingeld door de donderende razernij van een Oorlogswaanzinnige 
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— — — 3 wereid! Een fi'm, die zeker niet zal teleurstellen | 

ATTENTIE! Zaterdagmiddag 4.30 u. Extra Voorste!lingi 
Zondag 31 Dec. en Maandag 1 Jan. . 

Universal vroolijkz: filmslaaer 

Wij garandeeren, dat ,,SERVICE DE 
Een weekendfilm gespeeld in de midweek ! « 

c 
.Service de Luxe., 

met CONSTANCE BENNETT - CARLIE RUGGLES — MISCHA AUER e.a. 

twijfeld een avond van onafgebroken vermaak bezorgt. 
cen film is, die niet teleurstelt. 

Esn film, dte U onge- 
LUXE" 

  

  

MAXIM THEATER 

  

  

KORTOM! 
het eerste gedeeite. 

ATTENTIE! 

Verbazingwekkender.... 
Mist dit 

Zaterdagmiddag 430 u, 
Zondagmorgen 10 u. 

Heden 29 tm Zondag 31 Dec 

Tweede tevens Slotgedeelde van Usiversal ongekende Sensatie - flm 

.Buck Rogers” 
met den sympathieken BUSTER CRABBE in de boofdrol. E-n film, die U een ongekende sensatie zal 

aeven. Het is grootsch! Het is Fantastisch ! 
sensationeeler 

niet! 

Zondagmiddag 430 u. 
Maandag 1 en Dinsdag 2 Jan. 

Universal nieuwste Serie film sOREGON TRAIL“ 

met JOHN MACK BROWN ce.a. s1 

Zondag 31 Dec. 10 u.».m. 430 u.r.», 

Maandag 1 Jan. 10 u.v.m. 430 u.».m. N,B, 
rren, 

Speciaie voorst 

Geweldigs actie van bsain tar eind, 

en adembenemender dan 

EXTRA VOORSTELLING! 

Zie episoden 1 t/m 5. 

lilnyeo van 2 yroore bokshims. 

Joe Louis — Max Schmeling 
Joe Louis — Tonny Galento 

  

Friederich Koenig. 
Slot, 

Hetgeen Koenig in nauwelijks tieo 

jaren beeft volbracht dwingt zeker 

onze bewondering af. Materieel eckh- 

ter was hij in ziin werk teleurge- 

steld. Hij had gedurende zija periodo 
van sameowerking met Beosley gc- 

noegen genomen met een- salaris 

van 10 Ponden per maand en had ail- 
reden voor boop op een betere toekomst 

door de licentiebedragen welke hem 

volgens contract ten goede kwamen 

voor het gebruk van zijn machines 

door Waiter, Bsnsley en Tay'or. Wal- 

tereo Taylor kwamen huone verp!ich- 

tingen dan ook prompt na, doch Ben- 
sleyonitrok zich aan zijn verp ichtingen, 

nder het voorwendsel dat Koenig's 

es nog niet volmaakt wareo. Hij 

wilde echter voor all-s alleen van bet 

voordeel van machina'e druk profi- 

teeren en verhinderde zelfs de verzen- 

diag van een prospectus, dat door 

Koenig ontworpen was en aan de 
voornaamste Engeische drukkerijen zou 
worden toegezonden. Aangezien Ben- 

sley het meerendeel der aandeelen bezat 

was zijo invloed doorslaggevend. 

Dientengevo'ge ws een verdere sar 
menwerking op den duur onmogelijk. 

Ia 1816 kwam een nieuw contract tot 
stand, waarbij de werkplaats opgeheven 

en onder de ndeelhouders verdeeid 

z0u wordeo. Koenig vatte met zijn 
vriend Bau:r hetp'an op on in Duitsch- 
land, ergens aan den Rijn, Main cf 
Neckar eca sneipersenfabriek te gaan 
Oprichten en zoodoende machines tegen 
lagere prijzen vaar Eogeleni te gaan 

utvoeren. Bensleyen Tayor verp'icb:- 
ten zich tot D-cember 1828 ze'f geen 
drukpersen te bouwen, noch deze door 

derden te laten bouwen. Beosley was 
echter wederom de man die zch niet 
aan het verdrag hield en liet reeds in 
1822 door Cowper & Anplegash te 
Londen een machine van Koenig ra- 
bouwen, 

     

  

  

Door bewiddeling van een jeugdvriend 
vas Bauer kocbt Koenig het hij Wiurz- 
burg gen klooster Oberzeli, dat 
sedert de secularisatis leeg stond en voor 
de helft toebehoorde aan de Beiersch- 
staat en voor de andere helfc cigendom 
was van bet bekende Juliushospitaal te 
Wii-zburg. Zoo kwam dit kostelijk be- 
zit voor een lageo prijs in Koenig's 
handen. 

Den 9den Augustus van het jaar 1817 
sloten Koenig en Bauer in Londen een 
verdrag tot oprichting van de Firma 
Koenig & Bauer, aan welk verdrag zij 
zch beide als goede vrienden op eer- 

ljke wijze tot aan hun dood hebben 
gehouden. 

Friedrich Andreas Bauer was in 1783 
te Stutrgact geborenen vertoefde voor 
de bebindiging van zijo studie te Lon- 
den, toen hij Koenig ontmoette. Hj is 
voor Koenig in zija verdere geheele 
leven een onmisbare steun geweest. 

Zoodra het verdrag met Bauer ge 
teekend “ reisde Koenig terug naar 
Duitscblarg en Bauer volgde in 1818 
nadat de tweetoereomachine voor T-y- 

lor was ongesteld en de afrekening me: de 
Engeische aandeelhouders plaats bad 
gevondeo, 

  

  

Bauer biacbt uit Londen een opdracht 
van de ,Times” mede om de bside 
geleverde machines om te bouwen en 
Koenig verkreeg in Berliin een be- 
langrijke opdracht voor de levering van 
zes persen. 

Het bleek al spoedig dat de moei- 
ljkheder, waarmede Koenig en Baur 
in Dwitschland te kampen kadden, vele 
waren. Vrijwel alle materialen en de 
werktuigmachines moesten vasuit En- 
geland aangevoerd worden en ook ten 
opzichte van de werkuemers had men 
moeilijkhedev. Bauer had uit Londen 
&€a draaier meegebracht en verder 
was men op de ongeschoolde krachtan 
van de sircek aangewezan. 

Dank zij de groote energie van 
Bauer, die op onvolprezen wijze zija 
werknemers zeif schoolde, en dank zij 
de medewerking van de Bvierscbe staat, 
die Koesig & Baver financieel steunde, 
beefr men langzamerhand de moeilijk- 
heden overwonnen. Na erkele bestel- 
lingen uit Duitschland, kwamen nu ook 
Orders uit Kopenhagen, van Gnyot & 
Scribe tz Parijs, Buscheve & LZonev 
te Haarlem e.a. 

Reds bij den aankoop van bet klocs- 
ter Oberzell vatte Koenig het plan op 
om een pasieif-briek te aan opricl:- 
ten, aangezien hij gelocfde dat bet 
toenmalige Duitscbland slechts twaa'f 
van zija machines zou kusoen gebrui- 
ken, 

In 1825 volgde inderdaad de op- 
ricbting van de papierfabriek, nadat 
Koevig in 1823 te dien eirde een 
studiereis naar Engeland had order- 
nomen. Hj had voor de oprchting 
van deze fabriek een contract gesloten 
met Cotta, ciyenaar var de ,, Augsbur- 
ger Aluemeire Zeitu»g,” waarbij deze 
voor &&a derde pedeelte dee'nam. In 
1828 kwam de papisrfabriek Oberzell 
in bedrijf, als de derde papierfabriek 
io Duirschland. In 1863 werd de pa- 
pierfabriek verkochr, aangezien de 
snelpersenfabriek de ondersteuning van 
de papierfabr cage niet meer noodig 
had en men het beter acbtte zich te 
specialiseeren in drukmachines. 

   
   

Met het uitbreken van de Fransche 
Revolutie in 1830 zag Koenig zich we- 
derom voor groo'e mocsilijkheden ge- 
plaass". Het aantal werknemers in zijr 
fabriek daalde van 120 man tot 14 
man. 

Door de vele zorgen om het be- 
staan begon Koenig weer te lijden 
aan een hartkwaa', welke hem vroe- 
ger in Londen cok reeds parten had 
gespeeld. Ondanks dit alles werkte 
Koenig's geest onverschrokken door 
aan de verdere opbouw van zijn on- 
derneming en wij vinden in eex pros- 
pectus, dat in 1832 werd uitgegeven, 
zelfs den voorwoord waarin hij zir- 
spce'top d: tegenwoordige couranten- 
rotatiepers: De ,drukmachine voor 
eindloos papier” houdt Koenig ,niet 
alleen voor mogelijk, doch cok ge- 
makkelijk uitvoerbaar, Alleen, of men 
daarmedz direct eea groot resultaat 
zal bereiken, daarvoor zija er volgens 
onze meening, zooveel hinderpalen, 
welke voortspruiten uit de geringe 
afzetmogelijkheid en uit de hedendaag- 
scbe doorgevoerde methoden, dat wij 
Diet tot een proefoeming konden be- 

sluiter, alhoewel wij daartoe alle mid- 
delen bezitteo.” 

Koenig's gezondheid ging echter 
sael achteruit. In December 1832 trof 
hem een beroerte en in Januari 1833 
overlezd hij, de zorgen voor de fabriek 
acbterlatende aao zijn vriend Bauer en 
zija vrouw, 

Studenten onder 

tnilitaire controle 
Toekomstig€ medfff#gemobili- 

seerd en toch op de 

collegebanken 

Iets gehee! nieuws 
voor Holland 

GEEN SPRAKE MEER VAN 
FUIVEN 

Bij uitstek guostige 

ling wordt 

  

rege- 

hoog 

gewaardeerd 

Het Nederlandsche leger heeft op 

het oogenblik eenije honderden stu- 

denten-in-actieven-dienst, d.w.z, studen- 

ten wier actieve dienst bestaat uit stu- 
deeren, Geheel hun leven is millitair 

ingedeeld, doch terwijl gewone militai- 

deel van bua tijd 

moeten besteden aan de dingen die des 

so'daten zijn, moeten deze studenten- 

ir-uniform het grootste deei van hun 

tijd geven aan de studie. En daarbij 

zijn het de militaice autoriteiten, die 

ren het grootste 

hen contro!ecreo, 

Het zijo allen studenteo in jde medi- 

Cijner, voor wie aao de verschillende 

Nederlandsche universiteiten deze rege- 

ling door den minister van Defensie in 
het leveo is geroepen, 

Oorlogsellende, 
In de huidige tijdsomstandighede nis 

het gewenscht zich op gezette tijden 

te bezinnen over de plaats, welke wij 

als mensch innemehemidden van het 

oorlogsgewoel in Europaen ons daar- 

bij af te vragen op welke wijze wij ons 

verdeswerk zullen voortzetten. Want 

dat wij dit laatste doen kan niet wor- 

den ontkend. Juist nu is het voor de 
vredeswerkers van het grootste belang 
Op post te staan en in woord en daad 

getuigenis af te leggen van hetgeen 

noodig is ter verspreiding van de vre- 

desgedachte, 
De were'd dreigt wederom uit zijo 

voegen te geraken. Aan verschillende 

fronten wordt strijd gevoerd zonder dat 
men zeggen kan, waartoe dit leiden   zal. De Europeesche oorlog is uitge- 
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RADIO LUX saereonvo.co 
5. Teehniseh - Jaran Tenan - 

Het betere adres voor 

(Ml RADIOTOESTELLEN 

      un Ba 

BOERDERIJEN .,SC(HRAUWERN“ 

  
  

  

    

   

KEDIRI IN WATES 5 
MULOWEG / MADJENANG 3 

Telefoon Ked. No. 225 RERCEEL-PAKISSADJI 

Levert versche volle melk. , 

ea   Prima kwaliteit.. : 

Leverancier van de groote ziekenhuizen te 

Kediri en Paree en de meeste Doctoren ' : 
ter plaatse. . 

Beleefd 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 danfing tn 

restaurant , E LD OR AD O” te Malang. “ 

Adres: Nieuwe winkelgalerij, schuins tegenover de 

N. V. KED. SNELPERSDRUKKERI).     
  

  

    

f EEN PRACTISCH, HANDIG EN KOSTBAAR 
WERK VOOR EEN LUTTEL BEDRAG! 

DE AUTOWEGEN -ATLAS 
van JAVA MADOERA en BALI 

1 2.75. . . 
in 5 kleurendruk . 
op stevig ivoorcarton - 

met Cartonnen omslag en linnen rug, 
op Schaal 1: 500.000 
in totaal 9 aansluitende kaarten compleet bijgewerkt, en 
Wwaarin 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 en vele aanwijzingen voor toerisme. 

ia Verkrijgbaar bij de Ked, Snelpers. , 

Jp... N  



  

  
  

  

De abonnementsgelden 

gulden. 

kort. 

DJABA- 

  

  M 
broken tusschen de drie groote mogend- 

heden, maar eev werkelijke oorlog, 
zooals wij een oorlog na die vau 1914- 

1918 hadden gevreesd, zette nog niet 

io, Een het4s juist deze toestand, die 
ailer wege angst verwekt, die de ge- 

moederen in spanning houdt, een augst 

voor de onbestemde dreiging, die in 

dit alles opgesloteu ligt. 

Waar zijn wij aaa toe ?. 

De werkers voor den vrede voelen 

zich vreemd tegevover de huidige con- 

stellatie, die zoo moeilijk onder woor- 

den te brengen is en zoo weinig hou- 
vast geeft voor hun actie. Teleurge- 
steld zijn vejen oveg een wereid, die 

€en Voikenbond niet heeft kunnen ma 

ken tot het lichaam, dat niet alleen 

het recht maar ook de macht z0u be- 

zitten om haar doelsteiling, het voor- 

komen van oorlog en bet handhaven 
van vrede, te werwerkelijken. Ontstemd 

.zijo anderen door zoo'n wereld, die 

.pa de doorgestane ellende van den we- 
seeldoorlog nog riet voldoende de ze- 

gecingeh wan den vrede kent om er 

alles vgor over te hebben de vrede 

te behouden. Onverschillig zija zij ge- 
worden, die meenen dat al het ver- 

richtte werk ia het hzlang vao den 

vrede voor niets is geweest, 
mocite en tijd. 

verloren 

Maar is het bu wel juist dat we Ge 

heel opnieuw moeten beginnen en ge- 

heel onvoorbereid staan tegenover de 
nieuwe verschijaingsvormen, waaronder 

deze oorlog rah tegerover de vredes 

stroomingea stelt? 
Wjj weten van de tastbare, zicht- 

base ellende, welke een oorlog brengt 

en ook nu reeds in tal va landen 

gebracht heeft, maar we weten ook 

van de namelooze geestelijke ellende 

en ontreddering, die tijdens en na de- 

zen oorlog over de geheele wereld zal 

waren. Van de naweeta van den mor 

deroen, totalitaireo oorlog is bet 
laatstbedoelde verscbijnsel wel een de- 

ergsten door baar hardnekkig karakter 

maar vooral omsle kiem, die het in 

zich draagt voor Sa hernieuwde oor- 

log. - . 

Een oorlog slaat diepe, smartelijke 

wonden “doordat het aan millioenen 

betzij door den dood van nabestaanden, 

hetzij door eigen lichamelijke of geeste- 

lijke iovaliditeit, de kansen ontneemt, 
die hua anders geboden zouden zijo. 

In dergelijke geva!len gaat bet individu 

er maar al te dikwijls toe over zich te 
huilen in een waas van onverschillig- 

heid, afgestomptheid en afgesloteoheid 

van zija omgeving, Oaevenwichtig en 

lichtgeraakt, wantrouwend en haatdra- 
geod van aard zija deze oorlogsslacht- 

offers als wrakgeslagen schepen zon- 

der stuwkracht eg zonder doel. 

Niet alleen enkelingen, geheele groe- 
psa van persoen, gebeele volken: hebb- 

en te lijden gehad onder deze na- 

oorlogspsychose. Vervuld van ontevre- 

heid en haat tegen de bestaande 

orde'in binnen- ea biutenland zijo zij 

bet vni. geweest op wier afwijzende 

houding vele pogingen om de eertijds 

oorlogvoerenden tot elkander te bren- 

gen zija gestrand, 

Hoe staan wij hiertegenover? Kun- 

nen wij ons als neutrales van 1914 - 

1918 en dok thans van 1939-? reali- 

Feeren, wat deze geestelijke ellende be- 

tekent? Beseffen wij de draagwijdte 

Li 

. 

'bedragen : 
f 1,— per maand voor 6€m boek 

f 1,75 per maand voor twee boeken tegelijk 

f 2,50 per maand voor drie boeken tegelijk 

met dien verstande, dat U z00 dikwijls moogt ruilen als U wilt 
Indien U duseen abonnement voor &&n boek 
heeft, waarvoor U €6€n gulden betaalt en U 

“ruilt het boek iederen dag, 
voot 30 boeken 

De bibliotheek - catalogus verschijot binnen- 

Wordt lid van 

LEESPEZELSCHAP -- LEESBIBLIOTHEEK 

Ked. Snelpers Drukkerij. 
  

  

dan betaalt U 
toch niet meer dan &€n 

KOTTA 

  

daarvan als wij, het goede willeode, 

doch steeds gewapznd met critischen 

zin, deze psychische gesteldheid als 

funest voor den wereldvrede karakte- 

riseeren en zulks aan de groote klok 

hangen? A's wij voo: ons zelf par'ij 

kiezend—het geen ons goed recht is 

—daarmede ons propagandisch werk 

doortrokken voelen en anderen ver- 

oordeelen ter illustratie van onze eigen 

Opvattingen? 

  

Protestantisme in 
Frankrijk. 

In 'La Revue Protestant2 Belaie !ezen 
wij over de moeiiijkhedeo io Fsankrijk 
door de mobilisatie var talrijke Pre- 
dikanten eo de evacuatie de bevolking 
in Oost-Fraokrijk. Volgzas voorloopi- 
ge opgave van begin October zijn 174 
Franscbe predikers en 27 Zwitsersche, 
ia dicost der Herv. Kerk van Fraok- 
riik, gemobilisserd en 19 indienst van 
bet ,Centraal Evangeliesch G:noot- 
schap“ Nog 22 predikanten kusnen 
grmobiliseerd worden. D» Fiansche 
Keik mist dus bijna de helft van hare 
geestelijke leiders.— Het Narionale 
Kerkbestuur der Fr. Herv. Kerk heefi 
de kerken aangescbreven in contact 
te blijven met hun vluchtelingeu ea 
geevacuserden door alle mogelijke 
middelen, bv. door toezending van 
het plaatselijk kerkblad-opdat al de 

afwezigen zich leden blijven voelen 
yan bur” eigen grmeenten, waar ze 
snaks hopeo terug te keeren, De 

predikantsvrouw, op baar post ge- 

b'even ea  zich bezig houdende 

met den gorden gang van za- 

ksn der gemeente, worde opgeroepen 

tot de vergadering van den kerkera-d 

om dezen van advies te dienen. Ds 

eestelijke verzorging van Protesrant- 

sche gemobiliseerden wardt behartiyd 
door 80 aalmoezeniers tegenover”p:m. 

200 R.K. aalmoezeniers. Een speciale 
tak van arbeid bemoeit zich met de 
onder gekleurde trorpen verspreide 
Christener.— Het Ev. Zendings Gz- 

nootsch. te Paris maakt ook moeilijke 

tijden door, meer dan de helft van het 
manlijk personeel is gemobiliscerd : 

50 van de 98. De taak van die op 
hun post bl:veo, inzonderbeid de 
vrouwelijke zendelingen, de onderwij- 
zZeressen en de verpleegsters is boven- 

mate zwaar, 
Voor de Kerk als voor de zerding 

komen, bij de persoreel zorgen niet 
minder zware financiee!e zorgeo. Drin- 
gende oproepen zijn reeds gedaan in 
de Fransche en Zwitsersche Protes- 
tantsche Pers.- D: Theo'ogische facu!- 
teiten van Paris en Montpellier blij- 

ven geoperd, Die van Strassbourg is 
overgebracht naar Clermo «Ferrand' 
waar de coileges deze maand zouden 
worden hervat.— Het Contrale Bu- 
reau vao de Hervormd? Kerk werd 

tijdelijk verplaatst van Paris naar La 
Rochelle, Maar de “President Marc. 
BOEGNER bleef te Paris om die 
maatregelen te nemen, die de oorlogs- 

    
  

  toestand vraagt. 

  

   De KEDIRISCHE SNELPERS 
DRUKKERIJ 

Wweoscht hare klanten een Woorspoedig 

pieuwjaar toe. 

  

BOERDERIJ) SCHRAUWEN 

wenscht hare vrienden en begunstigers 

cen gelukkig en voorspoedig 1940 toe. 

  

LIM HWAT SWIE 
en kinderen. 

Kediri, 1 Jaouari 1940 
Bandjaranostraat, 

Bekendmaking. 
De fd. Burgemeester van Kediri 

maakt ingevolge artikel 128 lid 2 

P.£ 

  

der Stadsgemeenteordonnantie be- 

kend, dat de begrootings- rekening 

van Uitgaven en Ontvangsten van 

de Stadsgemeente Kediri over het 

dienst jaar 1938, 

gedurende 2 weken opzijn kantoor 

van af heden 

(Gemeente - Secretarie) voor een 

ieder ter inzage is necr-gelegd. 

Kediri, 29 December 1939. 

  

Gelegenheid tot plaat- 

sen van Nieuwjaar-an- 

nonces, tegen betaling 

van f 0.50. 
Adm Ked. Courant. 
  

Banken te Soerabaja gesloten 

De banken te Soerabaja zu'len op 

Zaterdag 30 December en Maandag 1 

Januari a.s. ges'oten zijr, met uitzonde- 

ring van de Gemeente Spaarbank. welke 

op 30 December geopend zal zijn. 

TABAKSVFRKOOP AAN 
AMERIKANEN. 

Aneta seint uit Medan, dat volgens 

de ,,Sum. Post” eind Januari te M-dan 

de eerste tabaksverkooping aan Ame- 

rikaven zai p'asts hebbeo, Verschil- 

lende Amerikaanschz koopers worderi 

in de komende weken te Medan ver- 

wacht, 

     
TOKO 

»MADIOEN” 
KEDIRI, Aloon-aloonstraat 

No. 17 Telf. No.62. 

Maakt bekeni : 
Aan alle klanten te Ke- 

diri en omstreken. 

Dat Toko Madioen 

reeds verhuisd is. 

In het Nieuwe Tokoge- 

bouw aan de aloon'str. 17. 

Onder Coulante 

. bediening. 

En direct thuis 

bezorgen. 

Njeuwe en versche 

goederen. 

Beleefd aanbevelend 

TENG HONG TIHANG TEN 1 NONG TITANG 
VENDUHOUDER COMMISSIONNA'IR 

MEUBELMAKER 

TRANSPORT — ONDERNEMING 
KEDIRI — Klentengstraat €8 — Telef. No, 107 

  

Belangriike Huisven- 
dutie : 

wegens vertrek van den Weledelge- 

strengen Heer 

L. Cc. 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—Lestarie,   
Poo Ba 0 

NEEMT NU BEN 
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    S. 
MODE 

ABONNEMENT OP 1 

EVUE 

  

  

| 

| 
MET EEN DUBBEL AANTAL 

RADERPATRONEN 

PRIJS PER JAAR F8— 
P3 PER ',JAAR F 4.25 ») 
» PER KWARTAALF 2.25 

N. V. Kedirische Snelpers Drukkerii. 

  

Vichy - 

Source de Beaute 
KI 

| 
   

  

    
preparaten voor 

verfraaiing der huid. 

|| Wetenschappelijk samengestelde 

verzorging en 

. RESIDENTIE APOTHEEK KEDIRI 
Telefoon No. 52 

    

. 

Hollandsche. Kerkdiemeten. 

Ds. van Akkeren 

  

Ge Kediri 8 uur-n. m. 

Maleische Kerkdienst. 

H. B. Matulessy. 

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

1 Jao. '40 Kediri AdlI)u. v.m. 
Nieuwejaar 

J. W. Rumbajan 

  

OOST - JAVAANSCHE KERK 

lederen Zondag 

dienst 9 u. v.m. 

Te Kediri (Baloewertistraat) 
Blitar, Toeloengagoeng, 

Ngandjoek, Paree, 
  

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederes Zondag. 

  te Kediri le H. Mis 6 uur v. Mm 
2e H Mis 730 uur v. m. 
Lof 5.30 uur a. m. 

te Bli 6 uuz v. m. Stille H. Mis 
7.30 wur v. m. — Hoogmis 
5,30 uur o. m. Lof 

Osderricht Kath. Javanen 6 uur n.m. 

  

PETROMAX COMFOREN 
Wij ontpakten zoojuist 

De Nieuwe 

Modellen 193O 

en noodigen U uit tot een be- 

zichtiging dezer 

Schitterende en Practische 

Petromax Comforen. 

Verkrijgbaar bij : 

Tako Wed. 

Tan Bing Wie 
Klentengstraat No. 90, 

KEDIRI, Tel. No. 149. 

Loo juist Ontpakt: 
Uitgebreide Collectie 
van diverse soorten 

Kerst artikelen. 

Ook in groote voorraad di- 
verse dranken zooais : 

Champagne Nemisec en Sec. 

Asti Spumante. 

Likeuren. 

Bols rood. 

Orange bitter. 

Medoc superieur 

St. Emilion. 
St. Juliien. 

Ch. Cantemerlie 

Ch. Pontet canet. 

Petit bourgogne. 

Chablis 

Sparkling Burgundij, 

Pommard. 

Chambertin. 

Enz,-Enz. 

Beleefd aanhevelend, 
TOKO 

»SO EN" 
Aloon - Aloonstraat. Teif, 63 

KEDIRI. 

  

    

IN VOORRAAD 
Ruime keuze 

Visitekaartjes 
voor de halve prijs. 

KED. SNELPERS DRUKK 
ALOON-ALOONSTRAAT 

Telf. Noy 83.   

-PROTESTANTSCHE.KERK .. 

31 Dec. Oud Jaar Btitar 6 uur n.m ' 
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Wegens “9ntPVredenheid met het verloop der campagne in Finland. 

  ta : TEE) 
  A3 Ta 

LUCHTGEVECHTEN BIJ 
NOORDZEE, 

Parijs, meldt- geslaagde aanvallen 

» op U-booten. 
Helsinki, 27 Dec. (Aneta-Rtr.). Ben 

Communigu€ meld', dat een nieuwe 

Russische poging om het. Suvantomeer 

Over te steken werd verijdeld, doch 

cen'nieuwe poging is reeds ingezeten 

de sirija duurt voort. 
Op de Karelische landengte werden 

8 taoks vernietigd, io andere sectoren 

van het front werden 8 tanks buitge- 

maakt. . 

Russische”lucbtaanvalleo veroorzaak- 
ten pi aa RED fFinsche 

militaire objecten, doch- verscheidene 

burgers werden gedood. 

Gedurtde Finsche poging. 

Londen, 27 Dec. (Aneta-Rtr.).. In 
Londensche Finsche kringen werd ver- 

nomen, dat het uit Salia oprukkende 

Fiosche leger eeo zeer ambitieus pian 

tracht uit te voeren, n.l. Rusland bin- 

nep.te dringeo totaan Kannanlabtien 
den Moermans-spoorweg af te snijden. 

De Finnen zija van meening, dat, 

wanneer deze operatie slaagt, de Rus- 

sische legers in het hooge Noorden 
zullen worden geisoleerd, waardoor de 

Russische campagse daar zal ineen- 

storten, aangezien de Russische troepev 

ia het Petsamo-district grootendeels 

afhankelijk zija van den aanvoer van 

Ooverzee, uit Alexandrovsk ea Moer- 

maosk. 

De Finneo twijfelen slechts, of hun 
froepenmacht groot genoeg zal zija 

om'zulk.een manoeuvre uit te voeren, 

doch de poging wordt ia elk geval 

gedaan. 

Rusland doodt zijn gezsnt. 

Helsinki, 27 Dec. (Aneta Reuter) 
Volgeos berichten uit betrouwbare 
Zweedsche bronnen is de vroegere 

Russische gezant te Helsinki door de 

Soviet-autoriteiten doodgeschoten. 

Het. gaat. prachtig. 

Londep, 27 Dec. (Aneta Reutcr) 

Radio Paris meldr, dat volgens een 

bericht: uit. Moskou 3 Russische gene- 

raals en 6 andere bevelyoerende offi- 
cieren van het roode leger door de 

geheime politie werden doodgeschoten 

in verband met de tegenslagen in de 

Finsche campague. 

Dooden bij vrouwen-organisatie. 

Helsinki, 26 Dec. (Aseta Rtr.). Drie 

leden van de Finsche vrouwen-organi- 
| satie voor de Defensie werden — naar 

gemeld—gedood, terwijl zij disnst de- 

den aan het front. 

Twee harer sneuvelden aan de kust 

van de Noordelijke IJszee, terwijl de 

derde in een wildercis in het oosten 
Fvan bet land om het leven kwatn. 

De vrouw, die eerst werd gedood, 

was reeds vanaf het begin vao den 

Russischen inval in dienst. Zij weiger- 
de haar ,gevaarjijken post te verlaten, 

Maarsebalk Mannerheim bracht -in 

een dagorder hulde aan de organisatie" 
| Yoor haar motd, « 

 '" wijding voor haar plicht, 

Vertrouwen ea tbe- 

Neergesciioten Russische “ 
Vliegtuigen. 

Helsioki,.27 Dec, (Aneta Reuter). 
D4 Finnen hebben tijdens de Kerstda- 

gen minstens 40 Russische vliegtuigeo 

neergeschoteo, 

z 
Duitsche tanks. 

Stockholm, 27 Dec. (Aneta Hi). De 

Cosrespodenit vao de ,Dagens Nybe- 
ter” aan het FioscheNoordfront meldt 
dat de Biwsengebruikmaken van tanks 
van “Duitsch fabrikaat. 

“4 Iran vertroowt Rusland niet. 

1 Iran concentreert. 

Rome, 27 Dec, (Aneta Transoc.). 

Ust Peshawar wordt veroomen, dat 

Iraansche troepenconcentraties plaats 

hebben langs de Iraansch-Russische 

grens, tusschen Kazuit en Tabuz. 
Verklaard werd, dat tusschen Ha- 

maldan en Karamanska meer den 20.000 
man zullen worden geconcentreerd, 

Volgers Iraanscbe bronoen moeten 

deze concentraties slechtsals voorzorgs- 

maatregelen worden beschouwd. 

Britsche aandacht voor 
Saudi Arabi8 

Cairo, 26 Dec. (Aneta - Transoc.). 

Thans worden in de Egyptische dag- 

bladen bijzonderheden gepubliceerd 

inzaken de onderhandelingeo tusschen 
Saudi-Arab:& en den Emir van Kuwait, 

dat door de Engelscheo in een marine- 

basis en een centrum van vestingwerken 

lar gs de Perzische Golf is omgebouwd. 
Volgens de te Cairo verschijnende 

dagbladen werd de Emir-van Kuwalk, 

die zich op bet oogenblik in de hoofd- 

stad van Saudi-Arabis, E' Riad, bevindr, 
door de Engelschen aangespoord om 

den Ibin Saud te verzoekem'Saudi- 
Arabit open te stellen voor den door- 

voer van goederen naar Kuwait. 

Epyptz en Saudi-Arabi&g bebben 

onlangs een evereevkomst geteekend, 

volgens welke Egypte den 2ajleg van 

nieuwe wegen ig, Saudi-Arabit "zal 
finarcieren en doen uitvoeren. 

“1 

Geen Kerstwapensti'stand 

Parijs, 26 Dec. (Aaeta-Reuter). Aan 

bet Westelijk front bad.geen Kerstwa- 

penstils'and-plaats, De Duitschers waren 
bijva even bedrijvig als gewoonlijk en 

zonden patrouilles en verkenningsafdee- 

lingen uit. Zij wareo bijzouder bedrij- 

vig ten Oosten van den Moezel, doch 

bun operaties waren sporadisch en wa- 

ren niet meer dan plaatselijke raids. 

De voornaamste aciie had plaats op 

Kerstmorgen te omstreeks 4 uur toen 

onder het gebruikelijke vuur van arti!- 

lerie eo loopgraafmortieren een aanval 

yan eenige beteekenis werd ondernc- 

men op een bosch ten Oosten van den 

Moezel. 

De vijand tracbtte gedurende 11, uur 
een Franschen post te naderen, die door 

cen spervuur gedekt werd, doch de 

aanval mislukte als gevolg van bet vuur 

vag automatische wapenen en artillerie. 

Schermutselingen in de lucht 

Loader, 27 D.c. (Aneta Rsurer). 

Vilegtuigen van de Roygl Air Force 
hadden ontmoetingen met vijandelijke 

Vliegtuigen en opperviak:e-vaariuigen 

op de Noordzee. 

Ees» Doroier-bomwerper werd verschei- 
dene mala getroffer. 

Twee vijandelijke torpedojagers en 

Vier patrouillebooten werden gebom- 

baardeerd, 

Later vielen dezelfde vliegtuigen 7 

Dui'sche patrouillevaartuigen aan, 

waarbij treffer werd 

geboekrt. Ben bom kwam neer op het 

achterschip van een Duitsch patrouil- 

levaartuig, dat ontredderd werd. 

Alle Britsche vliegtuigen keerden 
veilig terug. 

Tijdeos de gevechten met Duitsche 

vliegtuigen werden drie Dorniers aan- 

gevallen en bun mitrailleurs werden tot 

tenmistz een 

zwijgen gebracht. 

De Eogelschen leden geen verliezen. 

Aanvallen op U-booten 

Parije27 Dec. (Aneta Reuter). Het 
avondcommurigu& maakt melding van 

en zeer opvallende patrouille-activiteit 

aan beide zijden, hoofdzakelijk van de 

Vetkennings-afdeelingen tusschen Moe- 
zel €@n Saar.   

YP De ian 

RUSSISCHE :GENERAALS: WORDEN 

  

1 3 

deltjke” onderzebts met “#iicces . door 
patrovillevaartulgen” aangevallen,: cen 

door een escortevaartilg en een andere 
'door-de. torpedojagers. ,Sirocco” en 

nia Railleuse”, in samenwerking met 

cen marinevliegtuig. « 

Zonder waarschuwing 

getorpedeerd 

Londen, 26 Dec. (Aneta-Reuter). 

Het 2473 ton metende Britsche- s. 3. 

»Stanholme”, werd gisteren ter hoogte 

van de Westkust van Engeland door 

cen U-boot zonder waarschuwing tot 
zioken gebracht: 14 menschenlevens 
gingen hierbij verloreo. De tien over- 

levendea zija gewond, 

Te laat gezien, 

Londen, 26 Dec. (Aneta-Reuter). 

Eeo matroos van de ,,Stanholme" 

ontdekte de onderzeeboot, doch te laat 
om op doeltreffende wijze alarm te kus- 

nen maken. 

Een overlevende verklaarde, dat de 

radiotelegrafist op slag door de ontplof- 

fing werd gedood. Hij bad twee onder: 

zeebooren gezien, die het schip echter 

niet hadden gewaarscbuwd alvorens het 

torpedeeren. 

Br was niet voldoende tijd om de 

sloepen te vieren, zoodat degenen, die 

niet door de ontploffing gedood waren, 

overboord sprongen. Sommigen humuer 
slaagdeo eria zich opeen klein vlot te 

Wwerker, waarvan zij later werden ge- 

red. 

Australisrs bij R. A. F. 

" Londen, 26 Dec, (Aneta-Reuter). 

Het in Bageland aarg:komen conti- 

gent Atistralische vliegers bestaat uit 

volledig opgeleide vliegers, mitrailleur- 

scbutters, waarnemers en mecaniciens 

van" den gronddienst, die onmiddelllik 

hua plaatsen in de gelederen der Roya! 

“Air Force kunven ianemer. Zij staao 

onder bevel van den luitenant-kolonel 
van de Ausiralische luchtmacht, L. V, 
Lachal. 

Belgische indrukken van 

Duitschland. 

Brusse!, 27 Dec. (Aneta-Tr.). 

Da speciale correspoodent van het 

Belgiscbe dagblad: Vingteme Sitcle, die 

van zijo reis naar Duitschland is terug- 

gekeerd, verklaartdat ,,er op het cogeo- 

blik geen enkele aanwijzing bestaat dat 

het Duitsche volk zija vertrouwen in 

den Fuibrer zal verliezen of dat bet de 

Wwapenen- zal neerleggen voordat de 

overwinning in behaald of voordat bet 

gebeel vernietigd is“. 

D: Duitschers zijn vervuld van sta- 
len energie en zijn vastbesloten den 
ooilog voort te zetten. 

Niet een van de duizenden Duitscbers 
gelooft dat Ergeland en Frarkrijk stiij- 

den tegen het rationaal-socialisme en 
niet tegen Duitschland. 

Zoo vaak als de Belgische journalist 

deze kwestie paar voren bracht, we-d 

hm steeds medegedeeld: ,,Eens ver- 

telden-zij ons dat zij oorlog voerden 

tegen den Keizer en niet tegen het 

Duitsche volk. Wij hebben de resulta- 
ten gezien”. 3 

De corresponi zeide verder, dat 

de beperkirgzn “tengevolge van den 

oorlog de goede stemming onder het 
volk nauwelijks in gevaar zouden bren- 

gen, daar het Duitsche volk er vast 

van overtuigd is, dat Du'tscbland den 

oorlog niet zal Verliezen en dat bijge- 
volg al deze maatregelen slechts van 

tijdelijken aard zijo. 

United States #uges villen varen 
onder che viag. 

Washington (D.C.) 26 Dec. Aneta- 
Reuter). De United States Lines heb- 
ben de. Maritime Commission om. tde- 
stemming verzocbt acbt barer schepen 
aan de Noorsche firma ,,North Atlantic 
Transport Compary te verkoopen, 
waardoor zij onder Noorsche vlag zou- 
den komen. 

Wanneer toestemming wordt verleend 

zullen de schepen tusschen New York, 
Londen 'en Liverpool vareo. 
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VREDE “ 
Nog tijd om tot 'een: regeling:. 

te komen 
Dublin, 26 Dee. (Aneta Havas). Ty- 

deasieen radio-toespraak tot de Veree- 
nigde Staten, deed de premier van Eire, 
Eamon de Valera, het voorstel dat een 
conferentie zou worden belegd van de 
leiders der oorlogvoerende landen, ten 
tinde naar middelen te zoeken om een 
oplossing van de huidige geschillen te 
verkrijgen. 

Premier De Valera verklaarde dat 
zoowel de Vereenigde Staten, als Eire 
sympathiseeren met de volken, die thans 
de verschrikkiogenvan den oorlog on- 
dervinden en hij voegde hieraan toe 
dat, na een moderoen krijg, zoowel 
overwionaars als overwonsenen nog 

gedurende jaren na den oorlog ootbe- 
riagen moeten lijden en dat ook dit 
feit er toe moet bijdrageo de meening 
te doen postvatteo, dat naar een alye- 
meene regeling van de Europeesche 
problemen dient te worden gestreeefd, 

De Valera besloot zijn radiorede met 
de woordeo: ,Naafloop van den oor-” 
log zal men door middel van bersad- 
slagingen vrede moeten stichten, Het 
gezonde verstand zegt dat men recds 
thaos, nu de oorlog nog niet zija ergste 
verwoestingen jheeft aangericht, moet 
trachten door onderling overleg tot 
een rageling te komen”, 

Sijanje hoopt op vrede 
Madrid, 26 Dec. (Aneta Reuter). De 

Spaansche bladeo besteden groote aan- 
dacht aan de gadioredevan konig Ge- 
orge, doch nog grootere affidacbt wordt 
gewijd aan de 'vredesboodschappen van 
Z. H: den Paus ea Presideot Roosevelt. 

De hoop van Spanjz is gericht op 
een spoedige begindigiog van het Eu- 
ropeesche conflict. De Spanjaarden 
verk'aren, dat een regeling onontbeer- 
lijk is in geval Europa met bolsjewi- 
seering zou worden bedreigd, 

BRITSCHE GEZANT TE « 

CHUNGKING 
Tokio, 27 Dec. (Aneta Reuter). Vo!- 

gzus Japansche bronoen arriveert de 
Britscbe ambassadeuc in China, Kerr 

Clark Kerr, Zaterdag a.s. te Chucg- 
king. 

Hij zal met Chiang Kai-Shek corfe- 

reeren over algemeene ecconomische 

vraagstukken. io het bijzonder over 

den yuan-sterlingkoers en het Tient- 
Sinzi'ver-vraagstuk. 

Londen, 27 Dec. (Aneta-Reuter). Het 

bezoelsan Kerr. Ciark Kerr aan Cbung- 
king wordt officieel bevestigd. 

Turkije door aard- 
schokken geteisterd, 
HONDERDEN DOODEN. 

Ankara, 27. December Aneta- 
Reuter. Ia verscheidene deelen van 

Avnatole werden vier aardschokken 

gevoeld, waarvan twee hevige. Men 

vreest dat er slachtoffers geva'len 
zijo. 

Uit sommige steden werd gemeld, 
dat de schokkea z00 hevig waren, dat 
de iostrumenten werden verrield. 

Bepaalde teekenen wijzen op een 
epicentrum ia Armenia, 

Anas 
Ankara, 27' De 

De -door. de aardbesin'gen. aangerii 
schade kan.nog..niet Worden. vastge- 
steld, Velen weflen gedood en ge- 
Wond.en de schade is groat, " 

Er werdeo in totaafszeven schokken 
gevoeld, alle. hevig en heel Aobtolis 
is geteisterd. , 

Havas voegt hier nog het volgende 
ama toe: 

Groote woogbuizen, banken, regee- 
ringsgebouwen, 'moskees ea minarets 
zijn ingestdet. 

De bevolking bivakkeert op open 
veld, ondanks de fe'le koude. 

Vooral yeteisterd werden de distric- 
ten Ankara, Tokat, Samsoun, Yorgad, 
Amassia eo in het bijzonder Sivas, 

   

  

Minister derwaarts. 

Aokara, 27 Dec. (Aneta-Rer.). De 
minister van binvenlandsche zaken is 
vertrokken, teneinde persoonlijk het 
reddingswerk in Anatolig te leiden, 

Het is nog niet mogelijk dea omvang 
van.de schade en het aaotal siacht- 
offers vast“te stellen, aangezien de 
verbindiagen met sommige geteisterde 
gebieden zijn verbroken en de voor- 
naamste steden in de Oostelijke der 

partemeot zija verwoest. Ook.vele dor- 
.pan zija io puin gelegd. 

Honderden dooden. 
Aokara, 27 Dec. (Aneta-Rtr). Men 

meent, dat het aantal slachtoffers ver- 
scheidene honderden bedraagt. 

Ook in Zwitserland gevoeld. 

Ziirich, 27 December, Aneta-Reu- 
ter. Ook Zwitsersche waarnemingsin- 
strumenten werden door zware schok- 
ken beschadigd. Observatoria geven 
op, dat mogeliik het epicentrum is 
gelegen in bet Tif is-district, De schok- 
ken werden ook te Lnden en Brussel 
gevoeld. 

  

Vlug en pijnloos 

| Scheren 
| Seherenisvoor veleneen dagelijkete- 

| rugkecrende kwelling door de bran- 
derige pijn van de stukgegane teere 
huid in de tropen. Men kent er 
»le feu du rasoir” maar al te goed, 
tenzij men z00 verstandig  gich 
V66r het scheren even in te wrijven 
met een weinig Purol. Dit onvol- 

» | prezen huidmiddel toch maakt de 
huid soepel en de baardhaartjes 
200 zacht als fluweel, zoodat het 
mes na het inzeepen als het ware 
over de huid glijdt en gij in een 
wip geschoren zijt. Nu nog even 
wat Purolpoeder er op en gij kunt 

er zeker van zijn, dat gij nier den 
minsten last zult hebben vpn pijn- 
lijk trekken der huid of stukschrij- 
nen door Uw boord. 
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Door eigen import zijn wij in staat de beroemde 
CARIBONUM producten, z. a. 

Carbonpapier in diverse. soortem 
Schrijfmachinelinten in alle breedten, 

Sehrijf-i valpen- en stempelinkten. 

pasta in vastem en wloeibaren toestand, versch 
en tegen scherp” 

beneden Soerabaiaprijzen, 
te leveren. 

Corcurreerende, dus 
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