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Prof. Marvelly komt 
te Kediri. 

Op 6 Januari as. zal de alombeken- 
de bypootiseur, magnetiseur, psychme- 
trist, mysticus, occultist, en illusonist 

Professor Marvelly in de socizteit 

Brantas optreden. Wij durven te 

voorspelleo, dat de wereldbekende Ma- 
gitr de toeschouwers zal boeien door 

zija onge@venaarde prestaties op het 

gebied vaa massa-suggestie, hypnose, 

telekinese, illusionisme, 

mystiek. 

Om 6 uur ».m. vangt de kinder- 
voorstelling aan : de avondvoorstelling 

om 9 un.m. 

telepathie en 

- Bridge drive 

Aan de bridge-drive van 22 Decem- 

ber in de societeit Brantas hebbes 10 

paren deelgenomen. De 2 eerste prijzen 

de heeren van Diggelen en Schup- 

pers en de 2de aan de heeren Kamp- 

sthuur en Werdmulier. De sweepstake- 

prijzen werden toegekend aan de heeren: 

Edgar en de,Mos en Mevr. van 

Duioen en de heer Tomey. 

” Societeit . Brantas 

Vrijdag 5 Januari. Kegelavord K.16 

Zaterdag 6 Jan. Professor Marvelly. 

Kindervoorstelling's 6 un.m. Voor le- 
den en introduce's Gun. m. 
Zaterdag — Zondag 13—14 Jan. Ke- 

dirische kustkring Tentoonstelling van 

aguarellen en teekeningen. 

Aantal gemeentenaren Kediri, 

1935 1936 1937 1938 1939 

Europeanen 1195 1206 1238 1218 1240 

1nheem-46182 46575 48257 47915 49303 

schen 

Chineezen 3695 3471 3345 3505 3499 

Vr. Oosterlingen 40 50 50 98 81 
Japancers 23 23 21 1 

51112 51325 52913 5276354150 

Gebruik van niet- metrieke 
gewichtseenheden. 

Het is gebleken, dat niettegeostaan- 

de gebruikmaking van het metrike 

stelsel voor de aanduiding van maten 

en gewichten b.t.l. verplichtend is ge- 

steld, door verschillende organen zoo- 

wel van bet Land als van de gemeeoten, 

pog steeds niet-metriek eenheden wor- 

dea gebruikt, Zoo wordt b.v. nog ge- 
wogen in hoeveelheden, die met piccl 

Of kati worden aangeduid, In bericht- 
gevingen betrefferde de padi en rijst 

wordt als eenheid nog dikwijls het 

pikol (61,76 kg) genomen. Verscheide- 
he marktnoteeringen worden eveneens 

in niet-metericke eenheden opgegever: 

ook in tijdschriften treft men nog vee!- 

vuldig prijsnoteeringen aan in niet- 

metrieke eenhedeo. Vaak hoort men 
nog spreken van pikols per bouw, in 

plaats van kilogrammen per bectare. 

Het Dep. van Ec. Zaken heeft dan 

cook aan alle Overheidsorganeo in den 

lande om medewerking verzocht, door 
in den dienst en in rapporten zooveel 

mogelijk van metrieke maten en ge- 

wichten gebruik te maken. 

Jaarfeest cooperatie ,,DOHO”. 

Op Zaterdagavond j.l. hield de coo- 

pttatie Doho haar 8ste jaarvergade-   

ring in het verkoopgebouw t- Modjo. 

toto, Om 7 uur werd de bijeenkomst 

door den voorzitter, de heer Dwidjo- 

soemarto met een woord van dank 
geopend, Het jaarverslag werd voor- 
gelezen. Dz balans, genomea op 31 

Aug. 1939 wees een batigsaldo aan 

van f 256.715. 

Als vorige jaren werd 100/, van de 
winst vermaakt aan sociale instellinger. 

Bij de 

hbaast alle bestuursledeo berkozen, uit- 
gezonderd de heer Istad, is wiens 

bestuursverkiezing werdea 

plaats de heer Soeparman als 24e secr. 

is gekomen. Het bestuur wordt ge- 

vormd als volgt : 

Voorzitter — Hr. Dwidjosoemarto. 

Secr. Djoko Soeprapto. 

” Soeparman. 
Penningmeester- Hr. Prawirosentono. 
Commissarissen — beeren — Moerah- 

man, Moertadjab, Djojosoebroto en 
Soeparman. 

Comm. van toezicbt: 

Soeprapto, Sozrjoto en Wasis. 

Om 9 uur werd de vergadering 

gesloten en begon de wajangvoorste!- 

ling. 
De consumptie werd riet vergeten. 

RICHE THEATER. 

Vertoont Heden en Mprgevavond 
»Z AMBO" (Die aapmenscb) 

Een film enorm wild'en grootsch yan 
opzet, met een geweldige erscenFering 

als nooit tevoren aangedurfd. 

De sensaties die Uin deze bijzondere 

Juogle-film zal beleven zellen Uw 
bloed doen stollen !! 

MAXIM THEATER. 
Olfreert voor Woensdag 3 en Dondet- 

dag 4 Januari 40. 

R.K.O. Radio pracbtig gespeelde 
filmwerk 

HET GEZIN VAN 
MOEDER GAREY 

Zooals slechts de werkelijkheid tot 
het hart kanspreken, zoo spreekt deze 

film tot het bart der menscbheid. 

VOLTA -THEATER. 

Heden en Morgenavond draait 
Volta-theater de spanrende film: Wie 

doodde Gail Prestor. De film 
zal varaf bet begin tot het einde een 
ieder boeien, terwijl er een prijsvraag 

wordt uitgeschrever. 

de heeren: 

  
  

CARIBONUM 

( 

Door eigen import zijn wij in staat de beroemde 

Carbonpapier in diverse soorten. 
Schrijfimachinelinten in alle breedten, 

Schrijf-, 

Polywog pasta in vasten en vloeibaren toestand, versch 
en tegen scherp corcurreerende, dus 

beneden Soerabaiaprijzen, 
te leveren. 

N. V. KEDIRISCHE SNELPERSDRUKKERIJ 

Mutaties Jav.-Bank. 

We vernemeo, dat met ingang sen 3 

1 Januari 1940 de Heer A.M. BOM, 

thaos waarsemenod Kasgetmployeerde 
bij het Agentschap te Soerabaia, be- 
noemd werd tot Kasge#mployeerde bi 
dit kantoor, terwiji des eeraM. Pjan- 

tema, als waarnemengi Kasgetmplb: 
yeerde aldaar zal optrgder. 

De Heer Mr.F.H. armentie#fthaosf 

Kasgeemployeerde bij yhet. Agentsgbap 

te Semarang, werd biffhet Hoofdkan- 

“gesteld, ip 

teekeningsbe- 

  

     

     
toor te Batavia werkz 
verbaod waarmede zij 

voegdheid komt te ve: 
   

    

   
        

    

   

De grondslag voor goede Korte" 

Nieuwe -vindingen van her Philipe.Jabgratorium . 
kunnen U grooter ontvangstgenoggen pem harian. 

  

ye 
NORMALI 

Voordeelen vandpaplernor- 
malisatikg: 

De voordeelen van Ggze normalisatie 

kuonen eerst goed totfihan recht ko- 

men, zoodra een iedegflaartoe zija me- 

dewerking verleent. uder gewoonte 

blijven nog velen de sfkur volgen, z9n- 

der zich rekenschap te H geven yan 

den grooten diecst, zij aan de 

gemeenscbap zouden kunnep bewijsen : 

de fabrikant tocb, die sleehts 

cen beperkt aantal aren heeft te |. 

leveren, kan de breeite' van di t- Pa 

baan daarnaar bepalen en za maghlpes- 

op volle belasting late er vef- Jis 

krijging yan het meesi, puttig effects, 

de papierhandelaar zal door” 

de beperking kleinere voorraden kuc- 

nen aanhouden, minder opslagruimte 

b:hoeven, mioder kapitaal hebben vast 

te leggen en dus minder risico looper: 

de drukker kan zich met de af- 

metingen van de perseo ricbten naar 

eenheidsformaten en deze op de voor- 

deeligste wijze ver werken: 

de verbuiker verkrijgt eenheid 

io zijo administratie en opbergsysteem, 

terwiji voor de grootconsumenten de 

mogelijkheid wordt gzopend om door 

concentratiz van bestellingen voordee- 

liger io te koopen. 

an 

Toerisme. 

Wij ootvingeo een exemplaan van 

het ,, NORTH SUMATRA NUMBER” 
van het periodik ,Tourism in 

the Netherlands Indies”. 
Dit rumer is voorzien van een spc- 

ciaal Informatie blad, betreffende Su- 

producten, z. a. 

vulpen- en stempelinkten.   
  

VENDU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS. 

J.G.W. DEKKERS 
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“gofSntyangsi." 

 PHILIPS ONTUANG-TOESTEELEN, . " 
. Munten Vit door: 

1. . Stabiele ontvangst . 1 

2. Ideale weergave "PA 

3. Eenvoud van bediening." «' / 4 
Op,deze drie pijlers steunt de brug, ng 

verbinding met de gelifale we. 
rschaffsh kan! a » 1 

“Be radio onfvangst met Philips korte- « | 

#8 

  

gelWontvangers is thans tot.izulk eem ? 

hoog peil opgevoerd, data'zij den” " 

luisteraars in Ned.-Indis eerr- penba-, 
& 

ja, 

jganat Aratis, demiohstratie 

ring zal zijn.”   
Lee 
Radio Goldberg 

Kediri-Tel. 70 
Hoofdstraat 

BA    

N 

KEDIRI Telefoon 250. 
  

Transporteeren, 

  

  

WINGEN 

. Sx 

RADIO 

dat wij op bovengevoemd adres een filiaal gevestigd hebben onder 

leidiog van den Heer HO. Niachritz. 

terwijl een goed uitgerust atelier U prima service waarborgt. 

nen en is ales leverbaar. . 

Uw bezoek tegemoetzien. 

Emballeeren 
(Ook voor Europa en de buitengewesten) 

Handel in Nieuw- en 
Tweedehandsch Meubilair. 

  

  

Aloon-Aloon Straat 13 

« Telefoon No. 13 

KEDIRI. 

Hiermede hebben wij het genoegen U belezfd mede te dee'en 

VAN 

Alles op radio-gebied houdenwij daar in voorraad, 

Op cine- en fotogebied kuonen wij U een mooie collectie too- 

Mogen wij bij onze' officieele opeding op Dirsdag, 2 Jacuari  



        

KAT: Tt, 

4 

alleclizfste PATRICIA ELLIS e.a. 
zarg. dolle stuaties em verrukkelijke 

genotvolle avonden. 

  

MAXIM THEATER 
Woensdag 3 en Donderdag 4 Jan. 

  

D: groote Junyle-film sLAM 
Een film, weike op all: plaatsen, waar vertoond volie zalen heeft getrokken. Wij raden een iederaan, 

deze fiim'ocder geen voorwaarde te misseo. 

— RICHE ThEATE 
Heden en Morgen 

  

Donderdag 4 t/m Zaterdag 6 Jan. , 
66 Metto meost-dendereode kel tia sETOCK-Heads 

met 's werelds beroemde koningen van den lach STAN LAWIEL en OLIVER HARDOY, bijyestaan door de 
Eep film van bet vieuwste genre, vol gezonde humor, geestige vondsten, 

Het is lacheo.... lachen, van begin tot eind ! 
»Bloek-Hcads” is de grootste en mooiste film van deze lachteam, 

Oordeelt! — —  Komt en 

    

Oo. welke zich geheel 

Voor alie leeftijden. 

    

      

  

   
   

afspeelt in de 
Britsch Indiscbe oerwouden. 

Wij garardeeren drie 

  

R.K.O. Radio prachtig gespeelde fi mwerk 
. 66 

.Het Gezin van Moeder Carey 
( hick-ns 

JAMES ELLISON e.a. 
werkelijkheid tot“het hart'kan spreken, z00 spreekt deze film tot bet hart der menschbrid.. Gzen sensatie, | 

n millioencen praal, doch een cenvoudige familie ge-chiedenis, de serene eenvoud, die het 
kenmerk van het ware is. 

met sterren als 

geen pompeuze 
La 1 Si ae 

ANNE SHIRLEY: — 
Mother Carey's 

RUBY KEELtR — 

Mist dit 

Vrijdag 5 t/m Zondag 7 Jan. 

Warver Bros heldendicht van het Oude Westen 

.De Verioren 
met niemand minder dan de populaire acicur 

een int 

voor kolonisatie op”nsteide. 

Zoon”" 

niet! — — — — 

(Tbe 
JAMES CAGNEY, Een film, grootsch van opzet, en met 

» spanning van begin tot eind. Z:e JAMES CAGNEY is decze fim als vogevrij verklaarde, 
welke U ia toomelooze vaart meesieept door de telbewoyen dagen toen Amerika verschillende landstreken 

Een film, die door niemand gemist mag wordeb ! 

Zooa's siechts de | 

Oklahoma Kic) 

  

  

matra, hetwelk talrijke, belangwekkende 

gegevens bevat, voor welke de meest 

recente bronnen zijn geraadp'eegd. 

Verder bevindt zich in dit nummer 

cen kaart in kleurendruk van Noord- 

Sumatra, waarop de spoorwegen, de 

voor bet toerisme in de eerste p'aats 

is aanmerking komende 

de rivieren en de bergen “zija aange- 
gsven, evenais de Scheep- en Lucht- 

autoweger, 

vasrtilfiren, terwiji de plaatsen waar 

Hotels, Pasanggrahars, lucbthavens of 

vliegvelden, zwemgelegenhgden, tile 

'ponten en plaatsen van toeristiek be- 

ang voorkomen, specaal zijn geker- 

merkt, 
D: volgende 2 nummers van ,, Tou- 

Netberlands Indies,” die 

   

  

    

  

risme in the 

aewijd zijn aan M Zuid-Su- 

ma'ra, zullen kaarten bevatten op de- 

zelfde schaal als die van Noord-Su- 
matra, terwijl ze daarop aansluiteo. 

Door het bezit van de 3 Sumatra 

nur rs heeft men dus een kasrt van 

goheel Sumatra, welke vo'gens de 

  

laarste gegevens is bijgewerkt 

  

Westhill - Conferentie 
in Indis. 

Bi vo'doeade belanystelli-g en 
d name bestaat het plan om ia de 

Paasch - Vecentie, 
dus in M 1940 D. V. in Sseki- 
boemi een Contererte te houien van 
ds» Vere nigns Voor JEUGD en     

   

  

a 
M-ar 

ssie va 
me deelname 
die met het 

nieuwe 
d van het 

   

    
rloopig programma 

   

    

  

     
    

     
   

n dat vermeldit: 

» - onderwijs - vroejer 

1 omgang tus- 
, er/of as- 
sist onder 

3 Wet exp-essie? 
4 en bij klassen met leer- 
lin ischilenden landaard. 
5 k het best, imaansliu- 
ting aa » gedacbtegang van het 
kind in I 

(Dit onderwerp zal worden ingeleid 
door een tur een Chineschee 

1 en een So » Leidster of as- 
sistente.) 
Tenslorte Conferentie 200 

neem- 
arbeid te 

ng van 

    

ervariog. 
Er zal op den Zondag 
staan een Westhill-ki 

wosen, 

   
derdienst 

Naar vermogen zal getracht worden 
in koyies te voorzierj in ieder geval 
zullen de kosten zoo laag mogelijk 
worden gehouden. 
D2 Commissiz van Voorbereiding za 1 
zeer op prijs stellen te ver- 
nemenoferin Java of daar- 
buiten belanpstellisg. be. 
staat voor een dergelijke 
Conferentie. 
Bericiten daarover 
ingezonden aan 
Mejuffrouw A.Berkholst c/s 
Meisjeshuis Sockabgemi sche- Opvo:- 
dings Gestichten SOEKAB OEMI 
of: 
Beer A K. de Groot Kerkstraat 
66 Batavia (Meest:rcornelis). 

Voor adviezzn of wenschen houdt 
de Commissie van Voorbereiding zich 
bi-onder aanbevo'en. 
Esn nader programma kan de volgen- 

  

kunnen  worden 

de maand worden tegemoet gezier. 

Ns, de Cie van Voorbereiding 
Nej. A. BERKHOLST. 

  

De groote Loterij. 
Wi laten hier thans de volledige 

trekkingslijst volgen : 
£ 80.000 — 39100 
f 20.000 — 14902. 
f 10.000 — 46206. 
f 5.000 — 20683, 29816. 
f 1000 — 14526, 10528, 21656, 

25816, 28885, 41228, 36141, 
44583 

20 a f 500.— 

24035 46614 23226 36161 44894 42795 
43869 1135113203 20921 19495 12777 

34235 38272 18609 42395 45484 43459 
18004 30314. 

25 a f 400.— 

  

  

38817 11213 40610 1218218187 38617 | 19509 13907 30151 30281 13058 34080 

19918 33996 38515 16695 21738 28958 | 23612 11160 21699 10970 12779 13583 

(en 1 1 EEN PRACTISCH, HANDIG EN KOSTBAAR 
WERK VOOR EEN LUTTEL BEDRAG! 

DE AUTOWEGEN -ATLAS 
MADOERA en BALI 
1 2.75. 

van JAVA 

io 5 kleurendruk 
op stevig ivoorcarton 

met Cartorren omslag ce» lirnen 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 en vele aanwijzingen voor toerisme. 
Verkrijgbaar bij de Ked, Snelpers.   

  
  

22560 32633 40736 34328 45525 18509 
33246 38022 28964 28804 41437 28344 
25259. 

3504 100 — 

23223 10265 45071 17550 20500 22071 
11481 3256118480 26936 36661 15805 
41430 36486 23235 28306 25854 23034 
34956 2671516881 38413 1906238111 
4201 51323671 28031 36024 17621 
1380910536 19332 33938 10431 28179 
18967 14588 38765 31369 30432 30781 

35837 31970 44163 46441 27055 10585 , 

22857 12313 45780 37673 31908 28912 
19659 30605 37783 37333 31745 32578 

44078 11180 44071 21797 1461916351 1 

11199 12231 13073 30759 33640 24639 

27730 38493 16548 24761 20996 38805 
28554 46330 16540 46728 11703 14207 

33431 46617 40897 22500 37356 34517 

25745 33849 19779 13082 28808 44541 

19083 11811 33222 1127416242 28982 

41652 40803 25045 39159 19855 25383 

25072 10972 37204 11766 11594 12447 

21692 29359 18826 13396 22017 18078 
32143 18707 44267 43027 19635 45209 

46220 46715 43278 45080 10634 15916 

19751 16356 41520 26340 45379 15416 

11926 25365 44811 37616 46274 26045 

27687 45148 32013 19626 46010 27044 

30032 37853 19667 15539 10137 30743 

20650 36154 10605 31491 26698 30587 

44404 17824 1013219166 45224 22961 

20729 11476 29555 14567 41499 42772 

31129 29403 17072 18422 27510 24243 

18945 28032 10279 /2013 14183 16831 

26747 1146426476 11714 46778 18425 

29970 43469 34177 11407 12201 16561 

26438 26608 13674 20354 31382 23809 

22282 32092 11619 40182 25900 10156 

  

    

  
  

14272 31234 14736 20878 16400 36887 
41714 12727 41440 21238 12584 27725 
24884 20334 38081 11551 37144 21707: 
19809 14024 42974 10451 21268 33763 
41950 45166 39905 29369 40036 04199 
25160 38003 19373 21846 30610 24091 
35294 37022 29585 30696 12658 46156 
16506 27225 18166 24826 25052 32479 
19690 39492 40908 12337 42488 46161 
19172 15706 44139 30086 24227 38677 
17888 19919 17658 36508 I16I1 15061 

    

11475 41360 42997 45420-31325-30177 

41797 22943 44006 30295 29424 21337 

17600 18869 34775 42887 30395 26012 

20632 30526 46538 21871 38918 22779 

15011 46742 42445 19874 23922 43476 

45024 10981 45212 15370 23208 36292 

22865 12914 39300 11505 45323 20762 
34855 17682 25321 19935 17376 46852 

45146 13182 11272 3577039549 40305 
23282 42175 24191 14029 38340 10367 

19288 21978. 
  

De Vrouwen, die 

Verklaarden den 

MONSTERS VAN EGOISM£. 

»Vereeniging van 
gelijk Staats- 

burgerschap” beeft mevrouw L' In g- 

Voor de 

Vrouwenbelangan en 

else-Grafstien dezer dagen een 

lezing gehouden over ,, Vrede”. 

Spreekster betoogde dat de wereld: 

vrede niet denkbaar is 

ware vrede, waarvan de Bijbel zegt. 

dat hij alle verstand te boven gaat, 

Mevr,  Talens - Ebbens, schrijfster 

van »Moderne Vrouwen Kruistocht" 
ziet in de vredesbeweging den wil tot 

het goede gegroeld. Zij heeft 

geest der menschheid tot de vrede 

voorbereid, doch niet tevens de vrede 

zonder de 

den 

  

den Vrede willen. 

Man den Oorlog. 

  

| 

  

als werkelijkheid aan de menschheid 

kuonen brengen. Hierdoor wordt, on- 

danks den groecienden vredeswil der 
voikeren, de bewapzniog der landen 

met onverminderde kracht voortgezet, 
Zulks is in het algemeen niet omdat 

deze landen den oorlog wenschen, 

maar omdat zij den oorlog vree- 
zen, omdat, andere woorden, 
de werkelijkheid van deze wereld nog 

strijd, zelfhandhaving en macht is en 

met 

aldus oorlopsdreiging ia zich bergt. 
Omdat ecbter elke bewapening, zij 

het uit zelfverweer, preventief en met 

oorlogsgedachten 

voedi, oorlogsmogelijkheid onderhoudt 
en oorlogskansen kweekt, daaromwordt 

reserve toegepast. 

  

  

RADIO LU 
Radio - Techniseh - Bureau — kebiri — 

Het betere adres voor 

RADIOTOESTELLEN 
en 

KOELKASTEN. 

Hoofdstraat 4I 

Teltefoon No. 60 

  
  

  

KEDIRI 
MULOWEG / MADJENANG 
Telefoon Ked. No. 225 

  

    

BOERDERIJEN ..SCHRAUWEN“ 

1 
WATES 

PERCEEL-PAKISSADJI 

  

  

Hebt U 

heid gewaarborgd wordt. 

Adres:   
  

Nieuwe winkelgalerij, schuins tegenover de 
N. V. KED. SNELPERSDRUKKERIJ. 

  

Levert versche volle melk. 

Prima kwaliteit, 

Leverancier van de groote ziekenhuizen te 

Kediri en Paree en de meeste Doctoren 

ter plaatse, 

Beleeid aanbevelend 

L. H. SCHRAUWEN. 

  

Uitgaand Kediri 
reeds de excellente schotels 

gekeurd bij | 

HET KEDIRISCHE RESTAURANT? 

Goedkoop en beter dan bij anderen, waarbij zinde lijk- 

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

  

  

   



    

  

  

de wil tot de vrede eenerzijds door de 

daad van onvrede anderzijds geneutra- 

liseerd, Zdo blijft de menschbeid ook 
hler gevangen in de vicieuze cirkel van 
oorzaak en gevolg, die wreede nood- 
zaak schept en worden ook bier haar 

edelste aandriften tegen de harde wer- 

kelijkheid kapot geslagan. 

met bet kleine begonnen worder. Wis 

zou echter met dit kleinnz eerder en 
beter kunnen beginoen dan de vrouw? 

Zij die door baar taak in bet huisgezin 

ea door de opvoediag barer kinderen 
dagelijks gelegeoheid vindt tot kleine 

vredesdaden, welke de vrede in het 

kleine in huisen hart als werkel ijkheid 
zullen brengen. Zij die ook in de maat- 
schappij door haar idealisme gepaard 

aan practische levenszin bij uitnemend- 
heid de taak zal 

aas werkelijkheid te binden 

Hier moet 

verstaan, om ideaal 

Terwiji Virgioia Woo!f o.m. zegt: 
Na de giuwelijke jaren van den we 

reldoorlog als de vrouw steeds meer 

in openlijk ver et gekomen. Het besef, 
de schenkster en beschermster van bet 

leven te zijo, begint in steeds meer 

vrouwen door te dringen en in bijna 

alle landen van de wereld kwamen 

vrouwen-vereeniyingen op, die Vrede 

en Vrijbeid in bun banler schrevev. Dit 

bracbt natuurlijk direct de vraag mee : 
wat kunven de vrouwen doen om den 

oorlog af te schaffen ? Virginia Woolf 

antwoordt hierop, niets! 

Zoolang zij nog niet die positie kun- 
nen ionemen, waar zij ook leiding 

kunnen geven op de verschillende ge- 
bieden van het maatschappelijk en eco- 

namisch leven, zoolang zuilen zij mach- 

te'oos zijn om met den man samen het 

volk te leiden naar vrede en welveart 

en hun kinderen cen zuiver democia- 

tische opleiding te doen geven. 

Zoek de vrouw. 

De Franscbman zegt.— ,Zoek de 
vrouw achter alles wat gebcurt”— en 

dat is een waar woord. Er is 

waar de man meer op gesteld is dan 

op de bijval, 

niets 

de goedkeuring, de sym- 

pathie en de toewijding van de vrouw 

ea niets wat den kweit 

vo'slagen onverschilligheid 
van de vrouw voor zijn persoon en zijn 
gedoe. Dat is de sterke 

man meer 
dan een 

indirecte in- 

vlo:d yan de vrouw en die moeten wij 
uitbuiten tot bet uiterste, zigt Virginia 
Woolf. 

Men zal ons dan wel vragen, bebt 
Uu dan geen vaderlandslicfde ? ze,t het 
Wwoord patriottisme u dan viets? moec- 

ten wij dan niet vecbten om ons land 
te verdedigen? Wij vechten toch ook 
om u zeif en uw kicderei te beschzr- 
men? 

Laten wij dat eeas bekijken. 
Wat jullie mannen doen is jullie 

zaak, maar wij vrouwer? Zoolang 

Wwij nog totaal athankelijk vaa den 

man zijn bebben wij ook heel andere 

belangen. 

Of wij niet houden van ons vader- 
land? Zeker, 

taal, 

wij houden van onze 

petuur, dat is 

iets heel anders dan wat gij mannen 

van oLze maar 

nder het woord vaderland verstzat. 

Wat hebben wij te danken aan uw 

vaderland ? 

Hoeveel land, rijkdom en eigendom 
is in het bezit sexe? Ge- 

huwde vrouwen hebben zelfs niet het 

recht volkomen vrijte bescbikken over 

het beetje fortuin dat hun ouders ken 

hebben nagelater, Wij hebben niets te 

zeggen in de exploitatie van de natio- 

van onze 

nale rijkdommenj zelfs niet in de op- 

leiding vau onze kinderen, gij mannen 

stelt vast wat zij leeren moeten en 

hoe de wet de minderjarige kinderen 

onder het toezicht van de ouders stelt, 
stuurt gij hen toch de kazeroe io, 

ondanks het verzet van de ouders, 

ofschoon gij erkent dat zij nog niet op 
den Iseftijd gekomen zija van een eigen 

oordeel des onderscbeids. 

Een oprechte manzal zeggen : 

Wwij stemmen toe dat de vrouw econo- 

zeker 

misch nog zeer misdeeld is en dat zij 

ook zeer moeilijk recbt kan krijgen 

maar gij kuot dat zelf veranderen, want 

gij hebt toch het stemrecht ! 

Zeker, dat is ons netjes geschonken 

en daarmede is zoo handig uitgespeeld 

onze plicht als bewaarster van de bui-   
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selijke vrede en onze gehoorzaag heid 

aan den echtgenoot tegen wat eike 

ontwikkelde vrouw - voelt als haar 

plicht tegenover haar sex2. 

Holle Frasen. 

Maar wijofferen toch ons ieven om 

vrouw en kind te beschermen ? Durft 

gij die frase og uit te spreker, ruer 

bijva nicts anders gesproken 
wordt dan over ,,!uchtbescherming” en 

wij vrouwen ze'fs gedwongen worden 

actief aan de luchtbescherming deel te 

nemen ? 

over 

Biijf ons met die praarjss van het 

if zeg de waarteid eo de waarbeid 

»s, dat de economische belangen van 

jullie mannen van veel grooter waarde 

vcor ben zijn dan het leven van hun 

vrouwen en kinderen en van ailes wat 

zij zeggen lief te hebben. 

levert voor ons de Ju'lie vecbten 
allcrgrootste onzekerheid op. Jie be- 

    

Wij eischen dat ook de hoogste es» 
meest verantwoordelijke betrekkingen 
voor ons bereikbaar zullen zija. 

Maar gij mannen wilt dat niet. Gij 
mannen gooit liever milliardenen mil- 
llarden weg aan wapertuig en gaat er 
prat op thans reeds in staat te zijn al- 
Ie leven op aarde te kunnen vernieti- 
gen. Gij zegt lief te hbebben en maakt 
Uu kiaar om alles waar gij dus liefde 
aan geyeven hebt te vervietigen eu de 
dood in te sturen? En waarom dat ai- 
les- 

Omdat gij niet de kracht hebt U 
zIF te herziso en door verdi:piag u 
zelf te hervormen naar.de ecischen van 
dezen tijd, omdat gij nog verbiind zijt 
door uw zeifzuchr, uw ijdelheid uw 
onbeschrijfelijke b-krompenbcid on- 
danks al uw kennis en ge'eerdheid, 
En daarom moeten wij vrouwen en 
kinderen sterven, 

En dan vraagt gij nog onze hulp en 
sympathie en medeweiking ! 

Zoolang gij ons nog be 
oursiders, zullen wij ons 

    

als 
Is oulsiders    

  

griragen, tot onze onverschilligheid u 
zol gedwongen bebben uw waas van 
Meerter over de were'd te zijn. van     

  

langer, dat is jullie vaderland en a!s | Meester te zijr, over ievenen dood los 

Julie belangen buiten de grenzeo liy- 1 date voor een icts menschelijker 
1 n . standpuri. 

ger, dan offer jz met de vrouwen en Berat dan za! #AUROnkeiin 

kinderen ook ja vaderiand op. Dat $ 

heeft toch de laatste ooclog wel bewezer. | 

Ms-ar a's ons land door vreemdehx- 

gen vezet wordi? 

Veraudert dat iets aan onze cultuur 
taal, aan onze beschaving, aan onze 

aan alles, waar wij vrouwen aan hech. 

ten? Wij hebben gcen vaderiand, ons 

vaderland is de becle wereld en dat 

weet gij manven heel yoed, want bebt 

gijzelf niet de bepaling grmwaakt. dat 

als wij trouwen met een vrecmdeling 

wij onze eigen nationaliteit kwijt zijn 

en die van oszen echtgenoot moeten 

Oovernemer, alsof wij aardappels ziju, 

die jz kurt schudden van de cene zak 
is de andere. Laten wij even de pun- 
tjes op dei zetter. Gij zeyt te vechten 
voor onze rechten em onze vrijheid, 
maar wij hebben geen rechten en vrij- 

beid 
Gij zegt te vechten voor onze vei- 

ligheid, maar wij zijna nooit z00 onvei- 

lig als wanneer gij veclt, 
Gij zegt te vechten voor ons vader- 

land, maar wij hebben geen vaderland 
De plchbt, die op ozs vrouwen Igt 

is gelijk voor allz vrouwen van de beele 
wereld en daarom staan wij radicaal 
onversebillig tegenover al jullie gedoe 
en toch vraagt gij onze bulp. 

  

Wij zijo bereid die te geven maar 
daarvoor eischen wij van de maunen, 
die het overal en alies te zeggen heb- 
ben, dat gij ons eco omi ch onathan- 
kelijk maakt, dat wij buisvrouwen en 
moeders door de staat betaa'id zuilen 
worden omdat wij de ailerhoogste en 
allervooroaawste taak in de wereld 
vervuilen en dus ook beschouwd moe- 
ten worden als de hoogste staatsdie- 
naresser. 
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TOKO 

»MADIOEN” 
KEDIRI, Aloon-aloonstraat 

No. 17 Telf. No.62. 

Maakt bekend : 
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, 

Nieuwe en versche 

goederen. 

Beleefd aanbevelend 
aan Sama SNN Ni BENAR 

TENG HONG TILANG 
VENDUHOUDER —  COMM 

MEUBELMAKER 

TRANSPORT — ONDERNEMIN 
KEDIRI - €8 — Tela 
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Belangriike HKHuisven- 
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. 

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 gratis beschik- 

baar voor plaatsen liggende afd groo 

te weg Kediri—Lestarie, 
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Vichy 

Source de Beaute 

preparaten voor 

Wetenschappelijk samengestelde 

verzorging en 

verfraaiing der huid. 

    

ESIDENTIE APOTHEEK 

  

Telefoon No. 52 

  

  

PROTESTANTSCHE KERK 

Hollandsche Kerkdiensten. 

OOST - JAVAANSCHE KERK 

lederen Zondag 

dienst 9 Uu. vm. 

Te Kediri (Baloewertistraat) 
Bhtar, a Toeloenyag 

  

     
ROOMSCH-KATHOLIEKI 

leder :n Lonuay 

Mis 
Mis     

PETROMAX COMFOKEN. 
Wij ontpakten zoojuist 

De Nic        uw 

  

en noodigen U uit tot e 

zichtiging dezer 

Schitterende en Prattisehe 

Pefromax Comioren. 
Verkrijgbaar bij : 

Toko Wed. 

Tan Bing 

    

KEDIRI, Tel No 149   

  

To ji iuist Untoak: 
Uitgebreide Coiledie 
van d:verse soorten 

Kerstartikelen 

Gok in groote vo   ppaad dt oorpaai di- 
verse dranken z00ais : 

Champagne -emisec en Sec 

Asti Spumante 

Likeuren 

Bois rood. 

Orange bitter 

Medoc supnerieur 

St Emilion 

St Jullien 

Ch. Cantemertis 

  

Ch Pontet canet. 

Petit bourgogne 

Chab 

Sparkling Bu 

Pommard 
| Chambertin 

Enz.- 

Beleeri aanh 
Toko 

»50 
Aloon - Aioons 

KEDIRI, 

IN VoohhAaD 
|Ruime keu 
| Visitek 

voor de halve prijs. 

KEP. SNELPERS 
LLOON-ALOONSI Ra 

Teif. Nc 83. 
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OLYMPiIA 

    

  Sehrijfr ines blijven toch ai 

tijid aan de spits. Deze w 

beroemde Duitsche machines kunt 

U tegen bijzondere afbetalings- 

conditie te Kediri, ALLEEN 

N. V. Ked. Sneipers 

| 

| krijgen bij de 

| 
| Drukkerij



  

BNN and anang 

Buitenlandsch overzicht overgenomen uit het Soer. Hbld. 

DALADIER VRAAGT MATERIEELE 
GARANTIES. 

    

Oorlog wordt voortgezet tot de overwinning : Niet 

tevreden met beloften, 

    

Roosevelt wil den vrede dienen. 

MET LEIDERS ALLER 

GELOOVEN. 

Finsche aankoopen in Amerika. 

Parijs, 29 Dec. (Ansta-Reuter). Da- 

ladizr verklaarde in den Sevaat o.m.: 

»Ik verklaar nadrukkelijk, dat Frank- 

rijk zonder materieele, positieve waar- 

borgen de wapens nietzal neerieggen. 

»Evenals ik theoretische begrippen 

wantrouw, evenzeer gecf ik de voor- 

keur aan materieele waarborgen tegen 

een herhaling van gebeurtenissen, z00- 

als wij die thans medemaken en even- 

ben ik dat 

risuw Europa een veel ruimere orga- 

hebben 

zeer yan meening, cen 

    

pisatie zou dan die, 

welke thans bestaat 

»Het zal noodig zijo het tuilverkeer 

te verveeivoudigen en wellicbt de 

federale banden tus- 

staten van Europa 
organisatie van 

n verschillende 

  

Onder de oogen te zien. 

. Wij zija bereid 

met allen, die eenzelfde doel nastreven 

samen te werken 

als wij. 

.Alle pogingen om ons te verdeelen, 

alle leugens Duitsche propa- 

ganda, zulien geen witwerking hebben 

op de Britsch-Fransche solidari eir. 

Ik ben er zeker var, dat alle Frac- 

schen Frankrijk zullen geven wat hun 

van de 

land noodig heeft. 

»Laat ons slzchts &en ziel, &€n wil 

hebben om de overwinning te berei- 

ken,” 

Credieten voor luchtmacht op 

eerste plaats. 

Bij de credieten, welke werden aan- 

gevraagd, nemen die voor de lucht- 

macht een eerste plaais ir, terwijl ook 

ing 

materialen, welke nuttig zijn 
die voor de vervaar van tanks 

  

ea andere 
   

voor onze troepen, vooral artil'erie, 

een voor ne plaats innemen. 

Wij hebben ook 

voortzetting van den bouw van drie 

van 35.000 

ter 

  

vcorzien in de 

slagschepen tons, aange- 

zien de heerschappij zee cen ka- 
pi 

z00als deze oorlog wederom aantoont. 

toonde de 

factor is voor de overwisning, 

  

In de eerste gevechien 

luchtmecbt haar superioriteit 
terwijl onze v'iegers legendarische 

Britsche 

aa», 

wapevofe'ten verrichttan 

D2 marine ver 9 U-booten 

en bisld 300000 tons goederen aan. 
igde 

    

   

   

Wjj kunven viet alleen rekernen op 

de kracht van ons eigen volk, doch 

ook op die van ons onmetelijke Rijk 

en van het Britsche Rijk, waarmede 

volledig verbood werd gesloten 

yenootscbap kwam onlangs 

tot uiting ia een besluit 

agressic tegen het heldhaftige 

  

en in de hulp, 
door de 

d te veroordeele 
wij Firland ver 

     
nen 

uiten van den Volkensond uit te 

    

Roosevelt noodigt leiders aller 

gelooven uit, 

Washingtor, 29 Dec. (Aseta Rir.) 

Pre 

dat bij op bet Witte Huis gaarne de 
dent Roosevelt verk'asrde heden,   

lsiders aller gelooven zou begroeten, 

die de pogingen terbereiken van den 

  

wereldvrede z a willen bespreker. 

D: Pre 

de leiders 

bespreking van eventueele vredesmaat- 

  

st sprak de hoop uit, dat 

hem zouden bezoeken ter 

regeler, welke zij in gedachten hebben. 

Braziliaansch p'eidooi voor 

internationale politie. 

Londer, 28 Dec. (Aneta Reuter) 

Tijdens een afscheidspartij, welke door 
de Braziiaamsche te Londen 

werd aangeboden aan Senhor Regis 
kolonie   

de Oliviera, deu deken van bet diplo- 

maticke corps, die na gedurende 15 

jaar Brazi''asosch ambassadeur te Lon- 

den te zija geweest met pensioen gaat, 

verk'aarde de Braziliaansche 

generaal, Szoor De Vasconcellos, 
consul- 

dat 

er meer dan ooit een dringende be- 

bosfte bestaat aan een internationale 

strafwet. 
Senhor Da Vascorcellos voegde 

bicraan toe: ,Zooals een moordenaar 
verbonden is met zijn misdaad z00 is 

cen oorlog van agressie onafscheidelijk 
verbonden met wreedheid. Voor een 
calamiteit van zulk cen omvang kan 

er slechts een oplossing zijn—de ver- 

drijving vao den agressor door de 

meerderheid politie-interventie door 

de vredelievende landen.” 

Rantsoeneering in Engeland. 

Londen, 28 Dec. (Aneta-Reuter). 

De minister van van Levensmiideleo, 

Morrison, verklaarde, dat het vleesch- 

rantsoen beneden de gewoone 

»eetbaar 

afval”, zooals pens, lever, hart, nierea, 

niet ver 

behoeften zal liggen, terwijl 

en tongen niet zullen wordea gerant- 
sozneerd, evenmin als—behoudens be- 

paalde beperkingen ten aanzisn van 

den inhoud—worst, hovfdkaas en der- 

gelijke producten, 
Visch zal niet gerantsceoeerd worden, 
Wat de rartsoeneering van suiker 

betreft zuilen o.a. extrarantsoenen van 

3 Ibs suiker worden 
cike 2 Ibs sincasappelen. die voor bet 

toegestaan, voor 

maken van marmelade worden gebruikt, 

soortgelijke 
worden toegestaan tijders het vruchten 

seizoen. 

terwijl Concessies zullen 

Het ministerie van L:vensmiddelen 

verklaarde dat, wanneer de suikerrant- 

soeneerirg wordt ingevozrd, dit cen 
vermindering van het rormale verbruik 

met 25”, beteekent. 

De regeering streeft er naar bet vol- 

gende jaar de bionenlandsche pro iuctie 

van suiker te vergrooten, 

De iaatste raming v n den binnen- 

landschen oogst in ditjaar was 475.0C0 
ton tegen verleden jar 289.000 ten. 

Zweedsch fonds voor de Finnen. 

S:ockho'm, 28 Dec, (R-uter). 
H-t bedrag van ' 

tijdens de in de Kerstdagen gehouden 
Zweden ten be- 

bosve yan Fialand opgehaald, medege- 
3 

» mlloen Kronen, 

narionale collecte ia 

reke     . belospt het totaal bedrag van 

bet Fonds ten bate van de Finnen thans 

—volgens Radio-Stockhola - 5 millioen 

Kroven. 

Men meent echrer dat een bedrag 

Kronen zal worden vas 10 millioen 

  

bereikt, daar vele organisaties, die aan 
de collecte deelnemer, de opgehaa'de 

bedrager, nog niet hebben gestort. 

Finsche aankoopen in de 
Ver. Staten 

Washirgtor, 29 Dec. (Aveta-Rir.) 

De Finsche militaire attact€, kolonel 

Zillacus, onthulde, dat Finland onder- 

handeit over den aankoop van oorlogs- 
     vliegtuiger, gasmaskers en sneile mo- 

torbooter. 

Wanordelijkheden te Moermansk. 

Stockholm, 29 Dec, (Aneta Havas), 

Bevestigd werd, dat te Moermanck 

tinjevolge van onvoldoenden aanvoer 
van voorraden wanordelijkheden uit- 
braken onder de Russische troeper. 

Duitsch protest tegen 
mandaatvoering 

Berlijr, 29 Dec, (Aseta Reuter) 

De Duitsche regeering heeft hedens 
nota's gezonden dan de in de mandaten 
commissie vertegenwoordigde neutrale 

staten en ook aan de Britsche en Fran-   

sche' reyeeringer, waarin wordt gepto- 

testeerd tegen het feit, dat Engeland 

eo' Frankrijk gebieden, waarover zij 

mandaat voeren, voor oorlogsdoeleinden 
benutten. 

Ia de Duitsche nota wordt radrukkelijk 

betoogd, dat de mandaatgebieden niet 

onder Britsche of Pransche souvereini- 
teit staan ea dat het de plicht van de 

mandaatmogendheden is deze gebieden 

geleidelijk tot ontwikkeling te brengen 

en den vrede daarin te handhaven. 
Wat Engeland en Frankrijk doen, is 

een grove schending van de mandaat- 

verplicbtingen. 

Engeland verveelvoudigt 
productie geschut. 

Londen, 29 Dec. (Aneta Reuter). 

Volgeos minister Burgin is ia som- 

mige geva!len de productie van geschut 

sedert het uitbreken van den oorlog 

verachtvoudigd, terwijl de productie van 

granaten werd verdubbeld. 

Turkije arresteert Syrische 
communisten. 

Istanboel, 28 December (Aneta 

Transocean). Alle leden van de Syrische 

communistische partij, die de mandaat- 

autoriteiten bekend waren, werden he- 

den gearresteerd. 

Ia plaatselijke politieke kringen betwij- 

felt men ecbter de juistheid van de 

Fraoscbe verzekeringen, dat alle gear- 

resteerdz persosen communisten zijo. 

Gemeend wordt, dat de Frarsche auto- 

riteiten van de gelegenbeid gebruik 

bebben gemaakt om de voorvaamste 

leden van de Syrische nationalistische 

partij op te sluiten, daar het Syrische 

pationalisme voor Fcankrijk eev mic- 

stens even groot gevaar is als het 

commu:isme. 

De houding van Ibn Saoed. 

Rome, 28 December (Aneta Trans- 

ocean). Despeciale correspondent van 

Popolo di Roma in het 

Nabije Oosten, Antonio Lavato, schrijft: 

»Aile geruchten, dat Ibu Saoed een 

eenzijdig besluit zcu bebben g?nomzn 

de 

teh gunste van de geallie#rden, zija 
onjuis”. 

L:vato wijst-erop, dat Ibn Saoed als 

voorvechter van de Pan-lslamietische 

gedachte genoodzaakt is zija land open 

te houden voor alle geloovige Moham- 

medanen van andere nationaliteiten. 

Een ander sireven van Ibn Saoed is 

een lid van zijn familie op den troon 

van Syri@ te zier, 
In verband hiermede is de vroegere 

Saudi-Arabische minister van Buiten- 

laodsche Zaken en vertrouweosman 

van Ibn Saoed, Fuad Hamza, onlangs 

benoemd tot Saudi-Arabisch gezaot 

te Parijs, 

Japan hoopt op ver- 
drag met V.S,. 

Tokio, 28 December (Aneta Tran:- 

ocean). Zisspelende op de handelsbe- 

trekkingen ra het afloopen vao het 

Jipavsch-Amer kaanscbe bandelsverdrag 

op 26 Januari a.s., verklaarde dz woord 

voerder van het Grimusho, dat de 

Vereenigde S:aten slechts hebben be- 

loofd, dat de normale gevolgen van 

ezn verdrag'osze siluatie niet in wer- 

king zu len worden gesteld tegen Japan. 

Zoo zal cok geen extra-iovoerrecht 

van 10”, ad valorem op Japavsche 
goederen worden geheven, terwijl even- 

min de volle havenrechter zullen 

worden geheven. s 

Japan boopt, dat een modus vivendi 

gevondeo zal kunnen worden ten aan- 

zien van de rechteo van Japanoers om 

zich in Amerikaansch gebied te vestigea, 

Is antwoord op andere vrageo ver- 

klaarde de woordvoerder, dat de hui- 
dige situatie in wezeo gelijkt op een 

overeenkomst van dag tot dag, doch 

dat Japan hoopr, dat overeenstemming 
kan worden bereiktt.a.v. een regeling, 

die ten minte voor den tijd van een 

jaar zal gelden. 

Amerika versterkt de defensie 

Washington, 28 Dec. (Aneta-H.) 

Het departement van Oorlog vaardig- 

de een order uit tot opricbting van 

52 eskaders voor de versterking van 

de defensie van de Kleine Antillen, de 

Pacific en het Amerikaansche vasteland.   

aa ana -.. 

De eskaders zuilen worden verdeeld 
over het Panama-kanaal, het eiland 

Hawaii en Alaska.” 

Japanners in dal gelokt. 

Chungkiog, 29 December (Aneta 

C.N.A). Tijdens den strijd om het bezit 

van Niu-peicbi (Osseorugbergkam), 16 

K.M. ten Noord Westen vao Liangkow: 
gelegen, lokten de Chineezen de Japan- 

ners in een nauw dal, waarna zij zich 

van alle zijden op de Japanners neer- 

de Japansers lieten 2000 

dooden achter. 

BRODEZ, BRODEZ TOUJOURS. 

Het wijsje wordt afgezaagd. 

stortteo : 

Berlija, 30 Dec. Ia een proclamatie 

aan zijo partij heeft Hitler heden, na 

een chronologisch overzicht te hzbben 
gegeveo van de gebeurtenissen, welke 

tot dezen nieuwen oorlog bebben ge- 

leid. o.m. verklaard, dat de groote 

successen, welke Duitschland dit jaar 

heeft geboekt op politiek gebied, te 

davken zijo aan deiaternationale evo- 

lutie van het Duitsche volk, hetgeen 
is bewerkstellijd geworden door het 

vationaal-socialisme. 

De opvoeding, welke het nationaa!- 

socialisme bet Duitsche voik heeft 

gegeven, zoowel op politiek als op 

economisch gebied, werpt rijke vruch- 

ten af. 

Daarenboven is de militaire herbe- 

wapening ondersteund geworden door 

de economiscbe politiek, welke xiet 

alleen het .Rijk onafhankelijik heeft 

gemaakt van het buitenland in velerlei 
opzicht, doch welke tevens het Riik 

ia staat stelt de werkloosheid het 

hoofd te biedep, ea dat in een mate, 

zooals tot beden zelfs door de groote 

Westersche mogendheden nog niet be- 

reikt is kunnen worden. 

»Aldus censgeziod in het binnenland, 

economisch sterk, op alles voorbereid 

en tot de tanden gewapend, gaan wij 

het meest beslissende jaar io van de 

Duitsche geschizdenis. 
»Want, mijne nationaal-socialisten, 

van bkn ding moeten wij ons ten allen 

tijde goed verzekerd houden: de ons 

vijandig gezinde Joodscbe en kapitalis- 

tiscbe wereld kent slechts &&9 enkel 

doel: de verwoesting van het Duitsche 

volk, het doet er niet toe hce. 

nZij trachten dit doeleinde te ca- 

movufleeren door allerlei phrdsen, doch 

met dat al blijft hun einddoel onver- 

anderd, als door mij aangegeven. 

»Oaze vijaoden hebben beweerd 

Polen niet tot den oorlog op te zetter, 

n»Toen evenwel de Poolsche staar, 
dank zij de kracht der Duitsche wa- 

peven, aao den lijve de gevolgen beeft 

oeten ondervindea van zijn onzuivere 

acties, kon het herstel van den Pool. 

schen staat niet langer het oorlogsdoel 

der geallieerden zijo, doch toen werd 

als doeleinde van den oorlog opgege- 
ven het verbietigen van mijn prsooo 

en dus van het nationaal-socialisme. 

»Toen orze vijarden tot de ont- 
dat het Duitsche 

voik, ra de lessen van 1918, zich niet 

voor een tweeden keer wenscht te 

laten bedriegen, kwam ten langen Iste 

de aap uit den mouw en eindelijk 

spraken zij toen de waarheid met te 

verkondigen, dat bet uitroeien van het 

Duitsche volk zelf het doel van den 
oorlog is, alsmede de vernietiging ea 

Ontlediog vao het Derde Rijk. 

»Ea in huo woede om dit doel te 

bereiken, deinzen zij er viet voor terug 

»neutraleo” voor buo vechtwagen te 

dekking kwamen, 

spannen en om betaalde moordeoaars 

te huren. 

»Het Duitsche volk weoschte dezen 

oorlog niet. Tot op het laatste ooger- 
biik beb ik getracht Bageland Duitsch- 

land's vriendschap aan te bieden en 

daarenboven beb ik, nadat met Polen 

was afgerekend, getracht deo vrede te 
berstellen niet alleen, doch ook te 

consolideeren cen 
periode, 

»la mija pogingen ben ik vooral 

gesteund -geworden “door Mussolinie 
yan het fascistische Ita'ig, die, in den 

gzest van de tusschen ons bestaande 
vriendschap, “alles in bet werk heeft 
gesteld ter voorkoming van een ont- 
wikkeling, welke slechts catastropbaal 
voor “heel Europa -kan ziio. 

voor langdurige   

    
»Maar de Joodsche en reactionnaire 

Oorlogsgoden in de  kapitalistische de- 

mocrati#n hebben gedurende vele ja- 
ten op dit uur gewacht en zij bleken 
niet bereid te zijo terug te komen op 

hua wensch om Duitschland te ver- 
bietigen. 

| #Die heeren, die z00 geinteresseerd 

rija in den oorlog, wenschen niets 

anders dan oorlog. 

#Zij zullen dien hebben. 

»Reeds heeft de eerste phase van 
dit conflict twee dingen bewezen: ten 

keerste, dat niemand het nog heeft 

nangedurfd om Duitschland's Westwal 

an te valleo, ten tweede, dat, waar 

'ook de Duitsche soldaat met den vijand 

slaags raakte, de glorie en de reputa- 

tie van deo Duitschea soldaat tea vol- 
le gehandhaald bleven. 

»Moge het jaar 1940 een beslissing 
brengen." 

»Want, wat het ook moge brengen, 

de overwianning zal ons zijn. 
»Welke offers ook van de Duitscbers 

mogen worden gevraagd, zij zija niets, 
vergeleken bij het geen hun te wachtea 

zou staao, indien de liegende misda- 
digers van Versailles wederom aan de 

macbt zouden komen. 

»Wij hebben daarom &ka duidelijk 

oorlogsdoel: Duitscbiand, en daarne- 

vens ook heel Europa, moet worden 

'bevrijd van de voortdurende bedreiging 

van de zijde van het vroegere en het 

huidige Engeland. 

»Ditm:.al moeten dz wapens defini- 

tief aan de handeo van dz oorlogsma- 

kers worden ontwrongen. 

»Wij vechten niet alleen tegen de 

Onrechtvaardigheid van Versailles, doch 
| tegea de nog grootere onrechtvaardig- 

heid, welke dit verdrag straks even- 

tueel zou vervanger. 

Om positief te zija: wij vechten 

voor den opbouw van een nieuw 

Europa, waarin slechts plaats zal kunven 
zija voor staten en volken, die, aan de 

hand van hetgeen zij hebben gewrocht, 
kuanen worden beschouwd alsjong en 
productief. 

nan deze jonge naties en systemen 
behoort de toekomst. 

»De Joodsche kapitalistische wereld 
zal de twintigste eeuw niet overleven. 

»Nationaa!-socialisten, Duitsche ka- 
meraden, ia het afgeloopen jaar hebben 

Onze volken miraculeuze en unieke re- 

sultaten bereikt, dank zij de Voorzie- 
nigheid. 

»Bij den aaavang van 1940 kusneo 

wij slechts God bidden om ons ook 
verder Zijn zegen te geven in onzen 

strijd voor vrijheid en onafhankelijkheid, 

voor het bestaan en de toekomst van 

ons volk. 

nWij zelf echtzr, in de erkenning van 

de plichten, welke ons wachten, moeten 

alles in het werk stellen om met ijver 

en ambitie de taken te volvoeren. 

»Dan zulleo, dan moeten wij slagen,,. 

DUITSCHE ANTI NAZIS 

Naar het Vreemdelingen-Legioen 

Parijs, 30 Dec. Het eerste Duitsche 

vrijwilligers-legioen, bestaande uit on- 
geveer 600 Duitsche anti-Nazi's, die ia 

Fraokrijk werden gerecrureerd, zijn 

heden in een Frarsche Middellandscbe 
Zeehaven geembarkeerd, met bestem- 

miog bet Fransche Vreemdelingea Le- 

gioen te Sidi bel Abbes. 

Toen zij zich ioscheepten, riepen de- 

ze recruten uit: , Weg met Hitler. 

WBER EEN TON VOOR 
DE FINNEN 

In Amerika bijven giften 
binnenstroomen 

Washington, 30 Dec. Ex-President 

Hoover kondigde beden aan, dat door 

bet Finsche Steuofonds, waarvan hij 

de Voorziiter Is, een derde :remise van 

100,000 dollars aan giften paar Fioland 

overgemaakt is geworden. 

Hoover, die momenteel te Chicago 

vertoeft voor het mooie doel van zija 

Comit€, verklaarde, dat de giften -nog 

steeds in onverminderde mate bij de 

centrale thesaurie blijven bionen- 

stroomen, 
Er is geen limite gesteld geworden, 

want, z00 verklaarde Hoover, het is 

ten “eenenmale onmogelijk om de be- 

hoeften voor een dergelijk doel ook 

elfs bij benadering te schatten,
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