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STADSNIEUWS 

  

TUBERCULOSE - BESTRIJDING. 

(S. C. V. T.) 

, De Consultatiebureaux der S.C.V.T 

verstrekken U graties of tegen een 

geringe vergoeding eeo volledig onder- 

zoek. 

en an 

GEMEENTE ONVANGSTEN. 

D2 torale gemeente-ortvangsten over 
de maand December 1939 bedragen: 

f16.594,19., aan gewone  dierst 
f 15 678,90 en aan buitengewone dierst 

t915,29. 

Gewove diecast over Jan. tot en met 

November 1939 f167.177,36, bui-er- 

gewone dienst over bet zelfde tijdvak 

#5.855,22, over Januari tot en met 
December 39 voor bet diensijaar 1938 

f10,227,08. 

In memoriam. 

Op Zaterdagmargen, 6—1—'40 jl. 

te 9 uur is Mej. Soekinab, onderwij- 

zeres bij de Voikschool te Baloewerti 

aan een langduriye ziekte, overleden. 
Heel haar korte leven heeft zij haar 

krachten gewijd aan den jeugdveree- 

niging : de Jong-islamieten Bond, in het 

bijzooder, de Jong Islamieten Bond 

damesafdeeling. Zoolang de J. J. B. 
da van Kediri beeft bestaar, her 
zij steeds ian het bestuur gezeten, 

een bewijs, dat haar krachten onmis- 

baar waren. Toeo de J.!. B. heeren 

afdeeliag, die een'geo tijd vanwege 

te weinig leden is ontbonden, weer is 
Opgericbt, is zij tot vice-voorzitster 

gekozen, doch heeft zich, door haar 

ziekte genoodzaakt, moeten terugirek- 

ken. 

'Ook voor de Natipij stond ze altijd 

gereed met haar gocde adviezeo. Het 

is dus wel te begrijpen, dat door haar 

@verlijdea een groote leegte in de J I.B. 

Wwordt gevoeld. 

Bij de teraarde bestelling van haar 

stoffelijk overschot wareo de J.!.B, crs 

J.LB. daneo, Natipaner, ocderwijzers, 

onderwijzeressen vriences en kennissen 

sanwezig, om haar voor het laatst hun 

symphatie te betuigen. 

Zij cust in vrede. 

Toekenning kindertoelagen 

ten behoeve van kinderen 

yan de voorklasse. 

Bij het Regeerirgscbrijven van 4 

Juoi 1935 no. 1335 werd o.m. mede- 

gedeeld, dat de voorklassen welke se- 

dert Juni 1932 van het officieele 
scholenschema wareo afgevoerd, doch 

bij de paticuliere scholen nog beston- 
den, niet voldeden aan de eischeo in 

artikel 12 lid 2 der H.8.B.L, 1934, 

zoodat voor de kinderen, die een voor- 
klasse bezochten, geen kindertoelage 

Op den voet dier regeling kon worden 

toegekerd. 

Nu bij den aanvang van het loc- 

pende schooljaar 1939/1940 van Gouv.   

wege is overgegaan tot wederinstel- 

ing van de bedoelde klassen, dienen 
deze wederom te worden gerekerd tot 

de inrichtingea van lager onderwijs 

bedoeld bijar'. 17 lid2 van de B.B.L. 

1938, eco zai — uiteraard met io acht- 

oeming van de ovetige voor de toe- 

kenning van kindertoslajen gestelde 

cischsn — met ingarg van 1 Aug. j.! 

ten brhosve van de kinderen, welke 
opzrbare dan wel 

klassen bezoeken, meergenosmde toela- 
particuliere voor- 

ge kusnen worden genoten 

Krakers aan het werk. 
We vernemer, dat krakers op Zov- 

dagavond j.!. de hardz regen hebben 

benur, 

waarbij ze hebb?n getracht, de braod- 

kasjt te forceerea. 

Ook een log€ van Hotel Riche heeft 

een aangifte bij de politie gedaan, dat 

daarziju tasch,een bedrag van ru:m f86.- 

inhoudende, is gesto'en. Disn bewusten 

oacut breft hij met open ramen gesla- 

pen. 

om de muloschoolia te brekzu, 

MUTATIE'S 

Overgeplaatst van Leogkong. regent- 
schap Ngandjoek naar Nyancjock, de 
Msnti-politie bij de bestuurspolitie, 

MOEODO. 

Gzplaatst op de 2de Europ. School 

alhier mej. Arriens van Batoe, 

Opening buslija Kediri- 

Malang via Poedjon. 

Zondag, 7 dezer om 7 uur 's mor- 

gzos reden de eerste bussen van de Mij: 

Oost-Java van Kediri naar Malang eo 

omgekeerd van Malang naar Kediri. 
Voor proef mocht een ieder de reis 

gratis meemaken, zoodat de wagensal 

heel gauw zoo vol waren, dat er eeni- 

gan moesten uitstappen,en met de vol- 

gende moesten gaan. Ook wij kregen 

plaats op de 2 bus die van Kediri om 

9 uur vertrok. 

Voor dit zware trajecr, dat veel kracht 

van de machines vergt, moeten natuur- 

ijk goede motoren worden gebruikt. 
Dz onderveming: Oost - Java beeft dan 

ook 4 splinternieuwe Chnevroletbussen 

gebouwd. Alles is even gericfelijk en 

gemakkelijk ingericht. 

D2 wegen langs mooie bergstreken met 

bekoorlijke panorama's doch die bekend 

is, om de velz gevaarlijke bochten, 

vooral tusschen Batoe en Poedjos, 

worden thans breeder grmaakr, zoodat 

de katis op gevaar veel minder wordt. 
Om half &ea 

heerlijk uit te Malang aan en om half 

3 giogen we naar Kediri terug, alwaar 

we om half zes aankwamen. 
De tarieven zija laag. Voor Matang 

Kediri 32 de klasse hoeft meo s!echts 

f 0,85 te betalen. 

kwamen we na een 

Een koelie onder een 

steenen-wals. 

Het straatje rechts toko De 

Zuiger wordt gerestaureerd : io het 

midden hiervan heeft men steenen op- 
gestapeld, die met bebulp vao een 

zware steeven wals in den grond wor- 

d:n gedreveo. 

Ongelukkig kantelde de wals om, 

waardoor de beenen van een van de 

koelies er onder raakter, Per kar werd 
de ongelukkige naar het ziekenbuis 
vervoerd. 

Van   
  

EN NIEUWSBLAD 
VOOR DEYRESIDENTIE KEDIRI. 

  | 
kerscHuNT 

oa ga EN VRIJDAG 
AGENT IN HOLLAND 
PUBLICIT Pekan kran »GLOBE" 

DINSDAG 9 JANUARI 1940 

SOOS PAREE. 

Donderdap, 11 Januari 7.30 uur n.m. 
Bridge-drive met VASTE PARTNER 

Dorderdag, 18 Jacuari, 630 uur r.m. 

Kicderbioscoop. 

Maandag 21 Ja-vari, 830 uur ».m. 
sLezing, Nadere aar- 

uari,   

kondiging volgr. 

SPORT. 
Liefdadighe:dswedstrijd. 

KV.U., bec uan weer cen groote 

ji Voetbalwedsrrii 

dagmiddag a.s. op het Koewakveld, 

Ditmaal moet het K.V.U. bondselftal 

haar krachten eens meten tegen Sport- 

vereeniging SS. van Se:rabaia, het 
sterkste team #mo ber kantoorvoeibal- 

bond aldaar, 

Behalve dat biet een spanneade match 

beiooft te worden, zal de netto-op- 

brengst aan dr Nzderlandsch2 oorlog 

georganiseerd op Zon- 

slachtoffers worden vermaskr, zoodat 

de toeschouwers behalve, dat ze goed 

voetbalspel zu!len zen, ook cen goede 
daad verrichten, 

Het is daarom te hopzo, 

wak as. Zondag vol zal loopzr. 
dat Koe- 

Opste:ling S.V.S.S, 

Soewarvo 
#4 Lose Warimin 
Sadiran Soedibio Soeg'asto 

Mapginsela S.Ngalim Butteweg 

Keyer Nti 

Oo 

Nie Swan Tiar Roestomo 

v. Oorde — Ninchritz Everhard 

Goen Liang Bakri Goen Gwan 

Doel Dacblan 

Dawwijck 

Tribuce f0.25 

Staanplzatsen 0,12 

Inbeemscben 006 

Strijd om K.V.U. 's kampioen. 

schap nog niet beslist. 

Zondagmiddag jl. 

titie-wedstrijd plaats tusschen Ps. H.W. 

en H.C.T.N.H. di: 
maken, wiezicb kampiosn van K.V.U 
mag nocmen. 

Ongelukkig trof men het s'rcht met 

Voor de wedstrijd bielden 

de voorzitter van H.C.T.N.H ea de 
Ccaptein van Ps. H.W speeches, waar- 

bij ze de spelers aanmaander, 

sportief te spzlen. 

had de compe- 

zZ0U moeten uit- 

het weer. 

vooral 

Doch 5 musurenna het begin beyon 
het spel reeds forsch te worden. Beide 

partijen warea zoowat even sterk: H. 

C.T.N.H miste Djirg Swie, roodat H. 
W's doel no0it ernsiig werd bedreigd, 

Bovendien kreeg Ps. H.W in Kabar 

een forsche, doch goede achterspeler. 

stand 1-0 

voor H.W. Daarna kwam er nog een 

puot bij, Dertieo minuten was er nog 

Voor de pauze was de 

te spelen toen het veid vanwege het 

water moest worden afgekeurd. 

Tbans is bet de vraag, of er weer 

Overgespeeld zal moeten worden, of 

dat ze slechts 13 minuten hebben te 

kampen. 

DOHO—Ps. H.W, Paree 1-2. 

De voetbalwedstrijd tusschen Ps. 

Doho en Ps. H.W. van Paree verliep 
io.een 2-1 over winning voor de laatste.   

ADVERTENTIE TARIEF 
GEWONE ADVERTENTIE : 

1 maal pl. (0.25 per regel. 

kleino aankor 

  

2.86. 
Abonnements adverteniia 

23e Jaarvarg 

3 PILERS 

gereduceerd 

Yen L— per plaatsing. 
tarist, 

LOSSE ADVERTENTIEN BIJ VOORUITBETALING. 

2 maal pi. 4 0.20 per rege! 
4 maal plaatsen f 0.15 per regel. 

De grondslag voor goede korte golfontvangst. 

Nieuwe vindingen van het Shuips aboratorium 

kunnen U grooter onivangsigenoegen verschaffen 

PHILIPS ONTVANG-TOESTELLEN 

1S 

munten uit door: 

tabiele onivangst 

2. Ideale weergave 

3. Eenvoud van bediening 

Op 
die 

reld 

De 

goli- 

hoog peii 

luist 

ring 

Vraagt gratis dermonstratie 

deze drie pijlers steunt de brug, 

U verbinding met de gehesie we- 

verschaffan kan! 

radio onivargst met Philips korte- 

onivangers is ihans tot zulk een 

den dat zij 

openba- 

opgevoerd, 

eraars in Ned.-indie een 

za! zijn. 

bij 

.sLY RA" 
Radio Goldberg 

  

  

  

Kediri-Tel. 70 
Hoofdstraat 

  

    

    

de NIEUWSTE 

PHILIPS ONTVANGER 
met 

GRAMOPHOONGEDEELTE 

RADIO van WINGEN 
KEDIRI. 

Aloon-Aloon Siraat 13 

Teiefoon No. I3 

  MA — Pe 

VENDU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS. 

J.G.W. DEKKERS KEDIRI Teletoon 250. 

Emballeeren 

(Ook vaor Eur 1 de buiteng ) 
Transporteeren, 

Hancel in Nieuw- en 
T weedehandseh Meubilair 

   



    

    

  

Pe aa ta aa 

RICE TREATER —) 
Ufa Superfilm uit een interessante wereld 

»sARZT AUS LEIDENSCHAFT“ | 

met ALBRECHT SCHONHALS — HANS SOHNKER — KARIN HARDT e.a. 
Een film, die diep ingrijpt in het menschelijk leven, met al zijo deugden en tekortkomingen. Een film 

met pakkenden inboud die ver van aile onwerkelijke romantiek het ware leven weergeeft. Kortom, een 
voortreffelijk gespeeide film, die zeker ook voor medische kringen een bijzondere attractie zullen blijken. 

Mist deze mooie film uit de medische Wereld niet ! 

Donderdag ii t/m Zaterdag 13 Jan. 
Warner Bros meer dan schirtererde Super Schiager 

COMET OVER 
met KAY FRANCIS — IAN HUNTER — MINNA GOMBEL e.a. sterren. 
roman van FAITH BALUWIN. Hier wordt de opkomst en het verval besctreven van een groote actr ce, 

Op aangrijpende wijze wordt hier het drama beschreven van baar privk-leven, dat de oor:aak wordt 
van bet feit, dat zij den man dien zij liefheeft vaarwel zeat en tevens den schitterende loopbaan den 

toekeert, teneinde een jeugdmisstap te boeten. 

  

  

    

ADWAY”“ 

Een rolpreor, dis een ieder zal boeien 

MAXIM THEATER 

    

  
    

            

Verflmd naar de bociende 

tug 

  

  
  

met. BARBARA BEDFORD — 

Woensdag 10 en Donderdag II Jan. 
R.K.O. Radio uiterst spannende fiim 

.De Mexicaansche Kroeg” 4... c.ro | 
Mt HARRY COREY — JOHN BEAL — ARMIDA ea, De spannende lotgevallen van cen jonge man, 
die in gen kroeg san de grens van Mexico, waar den duur van een 

snelheid van een revolverkogei. Een film vol actie, 

Vrijdag 12 t/m Zondag 14 Jan. 

Gong overweldigende lunole-film sFOUND ALIVE“ | 
Een drama van menscbelijke en dierlijke MAURICE MURPHY e.a. 

hartstochten. De meest sensationeele dierengevechten, die ooit zijn verfilmd. 

  

schenleven afbankelijk is van de 
opwinding, sensatie ! | 

Een ontstellend verhaal van 
bet leven in de wildzrnis en haar passies! Het is ongewoon! Het is realistisch! Het is een openbaring ! 

Ta —Mist dit niet! sm 

  

MAXIM THEATER. 

Offreert voor Woensdag 10 en 

Donderdag 11 Jan. 

De uiterst spannende R. K. O. 

Radic-Film 

»DE MEXICAANSCHE KROEG" 

»Border Cafe” met Harry Carry 

Jobn Bzal- Armida e. a. sterren. 

De spavnende lotgevallen van een 

iongeman die io een kroeg aan de grens 

van Mexico, waar den duur van een 

menschenleven afaankelijk is va: de 

snelheid van een revolverkogel. 
Opzwepende Mexicaarsche volks- 

zangen en de hartstochrelijke dansen 

van de vurige Mvxicaarsche darseres 

vormen een der hoogtepunten van deze 

sublieme sensantiefilm. 

RICHE THEATER 

Dinsdag 9 en 

Woensdag 10 Jan. '40. 

Een Superfilm uit interessante 
wereld, 

ARZT AUS LEIDENSCHAFT 

Ben film uit de Medische Wereld" 

met Aibrecht Schonhals--Karia Hardt- 

Sibnker—Gerda Maurus. 

voortreffelijk gespeelde film. 

Oifreert voor 

een 

     

Bijna alle scenes spelen in de verschil- 
lende afdeelingen van cen groot zie- 

enhuis en ziin z00 in alle details ccbe 
« war het spelder hoofdpersonen 

    

betreft—dat zeker ook voor medische 

en cen bijzondere attractie zu'len 

    

die ia het Een 
menschelijk leven, met al ziin deugden 

film, diep ingriipt 

en tekortkomingen. Een film, die de 

menschen waarheidsgetrouw kenteekent 

Es fo, inhoud, 

die ver van alle onwerkelijke roman- 

met pakkenden 

    

  

tiek het ware leven weergeel:, 

Ih een spannende handeling wordt 
in deze film weergegeven dat de te- 

genwoordige tijd niet meer geeft om 

dode paragrapben, doch met het oor” 
deel van het volk rekening boudt. 

Politie Nieuws. 

Door de Politie werd aangehouden 
de-peesooo van G:, zonder vaste woon: 
en verblijfplaats terzake diefstal van 
diverse goederen, 4 maal gepleegd op 
plaatsen ia en buiten de Gemeente 
Ked 

De heer L.A.A.S., wonende te Soe- 
rabaja doet aanynfie terzake diefstal van 
diverse goederen ter gezamelijke waar- 
d» van t 68.- gepleegd in bet hotel 
nR che". 

  

K., wonen te Balong doet aangifte 

terzake dizfstal van een vulpenhouder 

ter waarde van f 6.50. 

Drukte bij de K.L.M. 
Het luchtverkeer van de K. L. M. 

heeft op het Europecscbe net van de 
maatschappij weer een uitstekende be- 
zetting. Aseta seia dat de zettings 
graad  zelfs tot de nog nosit 
bereikte hoogte van 65 pCr. is geste- 
gen en dar ook het vracbtvervoer is 
toegenomen, Dagelijks wordt van Am- 
sterdam naar Londen een hoeveelheid 
van 4 tor 500 kg post vervoerd. 

Cijfers, die spreken. 

Op het moment, dat het Europee- 
sche conflict uitsrak, had de K.L. M. 
1916 merschen in dienst."Hiervan wa- 
ren 72 vliegtu'gbestuurders in Europa 
en 6 vliegbestuurders in West-Indie 
Bij den technischen dienst waren 576 
persosen werkzaam op Schiphsl, 14 
op Waaihaven en 36 in Wesr-Ind& 
(Niet in Oost-Indi8, omdat dear de 
techrische dieost der K.N.LL M. voor 
de vliegtuigen der K.L.M. z0rgt). Tot 
het overg- vliegend personeel behoo- 
ren 25 stewards en 21 steward-ssen, 
54 radiotelegrafisten. 
De tecbnischg dienst in Schiphol kan 
doorwerken voor de militaire lucht- 
vaart. Ook voor het roekhcudperso- 
neel kon onmiddellijk emp'osi gevon- 
den worden, de chauffeurs krsgen een 
plaats bij de Veldpost. Het administra- 
tief personeel tracht men onder te 
brengen bij de crisisdiensten, Maar om 
het vliegend personeel aan den gang 
te houden, moet er gevlogen wordea. 
Eo daarom wordt er gezocht raat 
nieuwe mopelijkheder, daarom wordt 
de liin op Wesi-Ind& een belang van 
de eerste orde, 

De Oranje-vloor. 

De glanz-nd-zi!veren k'cur, 2100 ker- 
merkend voor Doug'as- en Lockheed- 
machines, bezorgde de toestelen dr 
N derlandscbe burgerlucbtvaart wel 
cens den bijoaam van de ,zilveren 
vloot”, weike in vredestiid uitvloog 
naar pracusch aile deelen van Europa 
en naar het Verre Ooster.—Dz tijden 
zijo nu beel and-rs geworden en de 
oorlogstoestand maakte het raadzaam 
om het zilverach:iye duralumirium door 
een op verren afstard herkenbare 
verflaag te bedekker, teneinde ,,mis- 
verstanden” inde lucht te voorkomen. 
De KLM., de Zweedsche luchtvaart 
maarchappij A.B.A., de Belgische 
S.A.B.E.N.A. hebven hare lijntoestel- 
lea thans in een Oranjekleed gehuld, 
omdat proefondervindelijk bewezen is, 
dat Orarje van alle kleuren ket best 
aan het gestelde doel beantwoordt. 
Onze Nationale Luchtvaartmaatschap- 
pij heeft de leuze: ,Oranjs boven”, 
pu wel op zeer bijzordere wijze tot 
uitdrukking gebracht. 

Wie in deze maanden op Schiphol 
de K.L. M. toesteilen naar Sboreham, 
Kopenhagen, Malmi, Stockholm of 
Brussel ziet vertrekken, kan naar waar- 
heid getuigzn: ,De Oranje-vloot rukt 
nog steeds uit, ondanks oorlog en oor- 
logsgevaar, ondanks regen- of hagel- 
buien.”     

Italiaansch - Hongaarsche 
besprekingen. 

Venetig&, 7 Januari. Dz Hoogaa-- 
sche misister van Buitenlandsche Zaken 
graaf Csaky en zijo Italaansche ambts- 
gznootr graaf Ciano kwamen we- 
derom te Veneti8 bijeen, ber was de 
laatste bespreking welke beide staats- 
lieden samen hadden. Graaf Ciano 
vertrok rog heden naar Rome, teneir- 
de Mussoliti over de besprekingen 
rapport uit te brergen, graaf Csaky 
vertrekt morgen naar Bo-dapest. 

Het communigue, dat betreffendz 
de besprekinyen werd gepubliceerd, 
welder, dat beide staarsliedeo van ge- 
dachten wisselleo omtrent de Eurc- 
peesche situatie, waarbij wederom met 
voldoening kon wordeo vastgesteld, 
dat de vriend chap en samenwerkirg 
tusschen beide staten op hechte grond- 
slagen trust, terwiji volledige overeen- 
stemming van zianswijze bestaat ten 
2anzien van ale gemeenscbappelijke 
probl men. 

Ook verschillende problemen, de 
Balkan betreffesd, kwamen ter sprake, 
terwijl met waardeering wordt gewag 
yemaakt van de pogingen weike Hon- 
gariie in het werk stelt om in Zuid- 
en Zuidoost- Europa den veede te band- 
haven, 

D» Ikaliaansche pers wijst er naar 
aanieiding van de gehouden bespre- 
kingen op, dat Iral:& niers heeft tegen 
de Sovjet-po'itiek, zoolang deze zich 
beperkt tot Rusland zelve : strekt deze 
politiek zich echter buiten de lands- 
greozen uit, en komt zij daarbij in 
botsing mer laliaansche belargen, dan 
zal Itali? het juiste antwoord weten te 
vindee. 

Koning Carol waarschuwt. 
Boekarest, 7 Jaruari. Tijdens 

cen plechtigheid, waarbij de leiders 
der O-krajiensche en avdere minder- 
beden in Roemeni& aan Koning Carol 
werden voorgesteld deze o.a. : 

nIndien eenige pogirg wordt onder- 
nomen om Brssarab'& binnen te dria- 
gen zal Roemeni& :zich :te weer stel- 
lin, en vechten a's 641 gesloten le- 
Vznde meer." 

Neutralen en Volkenbond. 
Kopenhagen, 7 Januari. De 

"National Tidende” behandelt 
in eea hoofdartikel de positie der 
ocutrale sraten in verband met de 
strooming in Duitschland, welke eiscbt, 
dat de kleine neutrale staten zich uit 
den Volkenbond slecbts gesehikt is 
hun positiz van neutraliteit in gevaar 
te brengen. 

Het blad wijst er op, dat een aantal 
weinig eervolle episodes de krachte- 
loosbeid van den Bond volledig hebben 
bewezen, terwijl steeds grooter gevaar 
bestaat, dat de Bond slechts voor 
bepaalde acties der Westelijke mogend- 
heden zal worden misbruikt. 
Daarom dient zorgvuldig te worden 

Ooverwogen, of het voor de kleine 
Deutrale staten geen aanbeveling ver- 
dient uit een oogpunt van voorzich- 
tigbeid en absolute neutraliteit het 
lidmaatschap van den Volkenbond op 
te zeggen. 

  

  

  
  

Russisch-Duitsche handelsbe- 

sprekingen. 

Berlijo, 7 Januari. De Russisch- 
Duirsche handelsbesprekingen, welke 
te Moskou worden gevoerd, stuiten op 
verschillende moeilijkheden in verband 
waarmede de leider der Duitsche de- 
legatie zich naar Berlijn begaf teneinde 
nicuwe iostructies te verkrijgen. 

Dz voornaamste moeilijkheden is 
het transportvraagstuk, veroorzaakt 
door het verschil in spoorwijdte der 

  

Het betere 

  

    

RADIO LU 
Radio - Technisch - Bureaa — Kxeoiri — 

RADIOTOESTELLEN 
en 

KOELKASTEN. 
- RADIOREPARATIES 

— ONDER GARANTIE 

  

Duitsche en Russische spoorwegen: 
Duitschland beeft de standaardwijdte, 
terwijl in Rusland de spoorwjdte bijna 
8 c.M. meer bedraagt. 

Het denkbeeld, om de beladen wa- 
gens aan de Russische grens van hun 
chassis te lichten en op een Duitsch 
chassis over te brengen heeft men om 
redenen van tecbnischen aard moeten 
loslateo. | 

Hoofdstraat 4i 

Telefoon No.60 

adres voor 
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MULOWEG / MADJENANG 
Telefoon Ked. No. 225 

  

OERDERIJEN ..SC(HRAUWEN“ 
WATES 

PERCEEL-PAKISSADJI 

  

Levert versche volle melk. 

Prima kwaliteit, 

Leverancier van de groote ziekenhuizen te 

Kediri en Paree en de meeste Doctoren 

ter plaatse. 

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

excellente schotels 

  
  

  

"Peyeen saga yaa 

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

DE AUTOWEGEN -ATLAS 
MADOERA en BALI 
1 2.75. 

van JAVA 

in 5 kleurendruk 
op stevig ivoorcarton 

met Cartonnen omslag e» lirnnen 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 
Verkrijgbaar bij de Ked. Snelpers. 

  

  

   

    

   

                

   

  

aanwijzingen voor toerisme. 

    

PA BA PT AN PAN TAN ME NT NT MNTANER MAT



  

  

Nederland. 
WAT DOET COLIJN? 
Naar Parijs en Rome. 

Parijs, 7 Jav. De gewezen Neder- 
landschen minister - president Dr. H. 
'Colijn zaleen bezoek brengen aan Parijs, 
€o vardaar naar Rome doorreizen, 

Oorsprovkelijk werd gemeend, dat 
deze reis verband houdt met de orga- 
nisatie van de nieuwe ceotrale commis- 
sie voor financicele eo economische 
aangelegenheden van den Volkenbond, 
maar politieke kringen a'hier hechten 
daaraan geen geloof. Zij wijzener op, 
dat Colija daartoe geen bezoek aan 
Rome behoeft te brenger, aangezien 
Itali& geheel buiten den Voikenbond 
staat. 

Men meeot ia verbard daarmede, 
dat de reis van den Nederlandschen 
staatsman cen geheelander doel heefr. 

Naggiar teruggeroepen ? 

Parijs, 5 Jatuari. Volgeos ,,” Intiao- 
sigeant” zal d: Fransche amb: ssadeur 
te Moskou, Paul Emile Naggiar, bio- 
nenkort Moskou vcor langen tijd ver- 
later. Men rcemt dit cen maarrenel, 
welke ten nauwste verband houdt met 
bet royeeren van Rusland als lid van 
den Voikenbond. 

Spanje. 
“Directe treinverbinding hervat. 

Barcelono, 5 Javuari. De directe ex- 
Pres-treinverbinding tusscben Prankrijk 
en de Osst-Spaansche haven Barcelona 
is Woensdag hervat. Voor het eerst 
sedert bet uitbreken van den Spaanschen 
burgeroorlog is een trein uit Marseille 
hier gearriveerd. De treia was niet 
verplicht aan de grens van !ocomotief 
te verwisselen. 

Turkije 
Handelsverdrag met Frankrijk. 
Istanboel, 7 Jaruari, Vo'gens weli- - 

gelichre kringen zal dezer dagen een 
handelsovereenkomst worden geteekend 
tusschen Turkij€ en Frankrijk. 

De onderbandelingen werden sinds 
eenigen tijd in Parijs gevoerd, 

Amstleven. 
»Schepen”. 

Io afwijking van de tot dusver g-- 
volgde methode van reclame-makeo 
heeft de N.V. Amsterdamsche Maat- 
schappij van Levensverzekering (Amst- 
leven) gemzend dit keer een recl.me 
uit te g:ren, welke ook na verloop 
van tijd haar waarde niet verlorer zal 
hebben en steeds weer met belang 
stelling ter hand gznomen zal worden. 

Amstleven heeft een jongensboek 
uitgegeven over koopvaardij- en oor- 
logsschepen. Naast den tekst bevat '« 
ruim dertig platen in zevekleurencruk 
en een twintigtal penteekeningen, te- 
zamen van over de vijftig, grooten- 
deels Nederlandsche zeil-, stoom- en 
motorschepen, die thans de zee#n be- 
varen.... of dat strats zullen doen, 
want verscheidese zijn nog in afbouw. 

Aan allen, die een bedrag van ten 
minste drie kwartjes per postwissel over- 
maken aan Awmstleven, Wi lemskade 
Soerabaia, onder de toevoeging ,,Red- 
dingsbootfonds”, wordt dit leerzame 
boek uirerliik binnen twee weken na 
de ontvangst hunner remise toegestuurd 
over de post. 

Een ieder, die zich het boek op de- 
ze wijze aanschaft, draagt daardoor bij 
tot een pracbtig doel. want, na aftrek 
van een kwartje per verzordzn boek 
als aandeel in de hooge expeditiekos- 
ten, wordt te zijoer tijd al, wat inIn- 
di& en Nederland in het Fonds is ge- 
stort, overgedragen aan het bestuur 
der Noord-en Zuid-Hollandschz Red- 
ding-Mastschappij te Amsterdam, dat 
zijo instemming met dezen opzet beeft 
toegezegd, het ortvangen bedrag te 
zullen bsteden a's (bijdrage in de) bouw 
som voor cen nieuwe motorstrandred- 
dingsboot. 

Gaan alle wenschen in vervu ling, 
dan kan misschien ook rupsbandruim) 
wagen, waarop de boot ,in zee wordt 
gereden, uit het Amstleven-fonds wor- 
den bekostigd. 

Wie z0u viet graag eraan meedoen 
dit plan tot werkelijkheid te makeo? 

Duitschland 
SOLDATENKINDEREN 

Worden verzorgd 
Berlijn, 7 Januari. Om streeks 

600.000 kinderen van soldatep, io den 
leeftijid van zes weken tot 14 jaar, 
Wworden tbans verzorgd in biet minder 
dan 14.000 tehuizeo, waar deze kin- 
deren, gedurende den dag worden op- 
gepast. 

Deze tebuizen werden door de staat 
en de partij door het geheele land op- 
gericht, teneinde op die wijze tege- 
moet te komen aan bet gebrek aan 
Verzorging, ontstaan door bet fet dat 
de vaders in militaire dienst zijo, en 
de moeders buitenhuis werker. 

Ooderwijzers en verp!eegster hou- 
den in deze tebuizen toezicht. 

De kinderen blijven er iederen dag 
10 A II uren- en worden ec ookgevoed,   

DUITSCH PERCOMMENTAAR 

Op Roosevelts redevoering 

Amsterdam, 5 Januari. Volgens 
der Berlijnscbe correspondent van de 
»Telegraaf” beschouwen politicke 
kriogen te Berlijn Roosevelts rede van 
het begin tot het eind als een aanval 
op Duitschland. De correspondent ver- 
klaart, dat deze kriogen de overtui- 
ging hsbber, dat Roosevelts rede bet 
neutrale Amerikaansche standpunt ver- 
zwakt. Deze meening zou verder wor- 
den versterkt door het bericht, vol- 
gens hetwelk de Amerikaansche minis- 
ter van Marine, Charles Edison 
zou hebben: voorgesteld bepaa!de in- 
dustri&a onder directe regeeringscon- 
trole te p'aatsen, en men wijster voorts 
op dat Amerika thans een zelfde koers 
volgt als in 1917, kort voordat de V. 
S. aan den Wereldoorlog deei ramen, 

»Hoewel men zich realiseert, dat 't 
te ver zou gaan te beweren, dat de 
V.S. de bedoeling hecftaan den Euro- 
peeschen oorlog deal te remen," zoo 
vervolgt de correspondent, best:at er 
weinig vertrouwen, dat Amerika on- 
der alle omstandigheden zijn neutrali- 
teit zal blijven handhaven.” 

Finland 
SANDLER IS CONSEGUENT 

Voegt zich bij vrijwillige s 

Stockhol. 7 Jinuari. D2 afgetreden 
minister van Buitenlandsche Zaken, 
Sardler, die actieve stzun van Zweden 
aan Finland voorstond, is heden uit 
Zweden raar Fipland vertrokken. 

Hij za! zich in Noord- Pir land bij 
bet  Zweedsche vrijwilligerskorps 
voegen. 

EVACUATIE VAN RENDIEREN 

Helsinski, 7 Januari. D- Finnen zijo 
begonnen de groote rendierkudden in 
Lap'and te evacueereo. 

2ze kudden omvatten naar scha:- 
ting 200.000 rendieren, welke thans in 
Wesrelijke richting naar de Zweed:che 
grens worden gedreven. 

De rendieren zijn voor het Fincche 
legerzeer belangrijk, daarvan rendier- 
buid, laarzen, mutseoen jassen worden 
gemaakt, terwiji het vleesch der 
rendieren een belangrijk voedin, smid- 
del van het Fisische leger is. 

Belgig 
HET NIEUWE KABINET BIJEEN 

Sterker eenheid 

Brusse', 7 Januari. Gist-renmiddag 
kwam het nisuwe B-Igische kabinet 
voor de eerste maal bijeer: men is 
algemeen vau meening dat bet door 
beperking van de samensteiling cen 
groorere hemogeniteit vertegenwoor- 
digt hetgeen in verband met de huidige 
internationale toestand, weike uileraard 

een oovermijdelijke weerslag op de 
binoenlandsche situatiz heefi, als zeer 
gewerscht moet worden beschouwd. 

ENGELANDS POSITIE 

In Britsch- India 

M oskou, 7 Januari, De moeilijke 
Situatie, waarin momenteel de Britsche 
heerschappij in B-i.scb-Indi? verkeerr, 
is bet onderwerpvan een arkel in de 
»Krassny Flot”, het orgean der 
Russische Marine, dat zich reecs va- 
ker met dit onderwerp beeft bezig ge- 
houdeo, 

Het blad wijst er op, dat de tijd, 
waaris bet Indische volk zich slech's 
door passieve tegenstand 
Bcitsche heerschappij 
voorbij is. 
De beweging voor nationale bevrij- 
ding, neemt thans een meer agressie- 
ve vorm aan. en de campagre welke 
daarvan een gevolg is, boudt geheel 
Ind:& in berorriag. 

Uteraard is daarvan &€a der voor- 
raamste oorzaken het bewustzijo, dat 
Engeland wederom tracht het Is- 
dische volk in cen oorlog te betrekken 
tencinde het Britsche imperialismz te 
kunnen handhaven. 

Reeds hecft de Britsche regsering 
ronduit verklaart Indi8 te beschouwen 
als een'and dat schoucer aan schouder 
vecbht met bet Britsch Fransche oor- 
logsblok. 
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Polywog pasta in vasten en 
en tegen 

TENG HONG TJIANG 
VENDUHOUDER COMMISSIONNAIR 

MEUBELMAKER 

TRANSPORT — ONDERNEMING 
KEDIRI — Klentengstraat €8 — Tolef. No. 107 

  

Voor Uw meubialir en ontwerpen 

geroutincerde toekangs en eerste kwa- 

iteit meubelhour, 

Zeer billijk in prijs en levering op 

garantie. 

Voor Uw vendutie gegarandeerd 

yoede resultaten. 

Topakkzn voor ale plaatsen. 

aa 5 535$5.—. 
Als protest daarteyen hebben ecat 

provinviale r geeringen ir Brirsch-In- 
! die onmiddellijk ontsi:g genomen, ter- 

wijl in bet geheele Isnd verscbiliende 
stakingeo uitbraken hetgeen de oppo- 
sirie voldoerde demonst-earc. 

D: leidende politiske organisaties 
weigeren met de grootste vasibera- 
denheid Engeland in dezen oorlog ter- 
zijde te staar, en dit vat te meer op, 
waar in den vorigen oorlog een be- 
langrijk lichaam als het Indische na- 
tionale Conyres rog :|'es hexft gedaan 
om E gsiand te steuner , 

Thans echter neemt dit Congres een 
gebeele andere houding aan, her eischt 
openlijk zeifbestuur voor Ind &, een 
eigen wergevende volksvertegenwoor- 
diging, en een onafnankelijke Jad:sche 
buiten'andscbe po itiek. 
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Door eigen import zijn wij in staat de beroemde 

CARIBONUM producten, z. a. 

Carbonpapier in diverse soorten. 
Schrijfmachinelinten in alle breedten, 

Schrijf-, vulpen- 

scherp corcurreerende, dus 
beneden Soerabaiaprijzen, 

te leveren. 

MODE 
REVUE 

        

   
    

en stempelinkten. ( 

vloeibaren toestand, versch 

   

  

TOKO 

»SMADIOEN” 
KEDIRI, Aloon-aloonstraat 

No. 17 Teli. No.62. 

Maakt hekend: 
Aan alle klanten te Ke- 

diri en omstreken. 

Dat Toko Madioen 

reeds verhuisd is. 

In het Nieuwe Tokoge- 

bouWw aan de aloonzstr. I7 

Onder Coulante 

bediening. 

En direct thuis 

bezorgen. 

Nieuwe en versche 

goederen. 

Beleefd aanbevelend   
ABONNEMENT OP 

BBEL AANTAL 

  

RADERPATRONEN 

PRIJS PER JAAR F8 
" PER'",JAAR F 4.25 
» PER KWARTAAL F 225 
  

N. V. Kedirische Snelpers Drukkerii. 

an 0 00 maan SR 
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& 
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Vichy 

Source de Beaute 

| preparaten voor 
Wetenschappelijk samengestelde 

verzorging en 

verfraaiing der huid. 
  

RESIDENTIE APOTHEEK KEDIRI 
Telefoon No. 52 

  

  

  
  

PROTESTANTSCHE KERK 

Hollandsche Kerkdiensten. 

Kediri — 21 Jan. '40 9 vur v.m 
Blitar 14 , 9 uur v.m. 

B-vestiging Kerksraadslid. 
28, 9 uur v.m. 

S. FE. v. Lseuwen. 
Tuur nm, Djombang 21 

  

    

Pares 28, 9 uut v.m. 
T. Agoeng 14 , 5 uur o.m 

Ma'eische Kerkdienst. 

H. B. Matulessy 

14 Jan. 140 Ked     
J. W. Rumbajan, 

28 Jan. 1940 T30 v, 

    

   

    

(ATHOLIEKE K 

  

PETROMAK COMFOREN 
Wij ontpakten zoojuist 

De Nieuwe 

Mod S 

en noodigen U uit tot een be- 

    

len 15 

  

zichtiging dezer 

Schitterende en Practische 

Petromax Comioren. 

Verkrijgbuar b 

Yoko Wed. 

Tan Bing Wie 
Klentengstraat No. 90, 

KEDIRI, Tei No. 149, 

Loo juist Eninakt: 
Dok in groote vogrraad di- 

verse dranken zooais 
Champagne ' emisec Sec 

Asti Spumante 

Likeuren 

Bols rood. 

Orange bitter 

Modoc superieur 

St Emilion 
St Jullien 

Ch. Cantemerlie 

Ch. Pontet canet. 

Pett bourgogne 

Chabiis 

Sparklirg Burdundij 

Pommard 

Chambertin 

Enz.-Enz 

Beleefd aanhe 
TOKO 

»SDOEN” 
Aloon - Aiconstraat Taif 

KEDIRI. 

In voorraad 
kinderboeken 

en 

Modeblasen 
N.V. Ked. Snelpersdrukkerij 

Ti. No. 83 

en 

  

   elend, 

& 3 

Aloon- Aloonstraat



    

Buitenlandseh oversicht overgenomen uit het Soer. Hbld. 

CHINA'S NIEUWE NATIONALE 
REGEERING. 

  

Beteekent tevens bedreiging van 
Japansch Kabinet. 

Tokic, 6 Januari (Aeta Tr.). Vol- 
s politiske kringen aibier zullen de 

lingeo, die door de Japan- 

e regearing met Wang Ching-Wei 

worden betreffende 

9 tusschen Japan en de nieuwe 
cesche centrale regeering, dis zal 

   

  

aevoerd samen- 

    

    

  

den gevormd onder leiding van 
3g Ching: Wei, z00 moselijk tegen 

dio Janusri tot een einde worden 

cbt, 

Derelfde kringen verklaren dat bet 
kahinet-Abe in staat wenscht te zijn 

voor den Japanschen Rijksdag te ver- 

cen lijst vao 

  

bijneo met volledige 

pamen van de nieuwe Chineesche mi- 
cs 

  

De conferentie van vertegenwoor- 

zrie van Oorlog 
Staf, die hier gis- 

  

digers van het mic 

  

en den Generalen 

teren werd gehouder, keurde de priv- 
Cipes goed, waarop de irstelling van 

de nieuwe centrale Ghineesche regee- 

ring zal moeten worden gebaseerd en 
waartoe vroeger door Wang Cbing- 
Wei en de Japansche autoriteiten in 

Chica werd besloten. 

De onderbardelingen werden voor- 
pamelijik in beslag genomen door de 

Ss 'menwerking van Wang Cbisg- Wei 

en de Japansche autoriteiten met het 

doel geleidelijk den vrede te herstellen 

en cen nicuwe orde in China te ver- 

  

krijgen. 
Tijdevs de conferentie werden voorts 

vraagstukken behandeld inzake militai- 

re bezettingen, permanente garnizoener, 

maritieme douave evo weder-insteling 

van volledige vrijheid van het gebruik 

vao verbindingen in China. 

Kabinet in gevaar. 

Chungking, 6 Januari (Aneta Reu. 

ter). De Japanscbe plaovea om spoe- 

dig een ,,nicuwe centrale regeering in 

China” in te stellen, onder leiding van 

Wang Ching-Wei, zal viet all-en een 

spoedige betindiging van de Chinecsch- 
Japansche vijandelijkheden teweeg brer- 

gen, doch zal resulteeren in een ineer- 

storting van het kabinet-Abe, aldus is 

de eenstemmige meening in Chineesche 

kringen te Chungkirg. 

Staatsobligaties. 

Tokic, 6 Januari (Aneta Transoce- 

as). Albisr wordt gemeld, dat de 
Japarsche regeering met ingang van 

| April regeerinysobligati:s zal ui'ge- 
van tot esn bedrag van 5.600.000.600 

yen voor het jaar 1040/41. 
bedrag zai 1.671.000.000 

en benut voor algemeene doelein- 

267.000.000 yzn voor ver- 
Iendz poster, die door de regeering 

s baar zitting van vandaag zuilen 

  

Van di 

   

  

   

  

en vasigesteid. 

Een bedrag van 360.000.000 yzn za! 

den gebruikt voor de bestrijding 

    

   

van butengewone militaire uirgaver. 

  

van de regeerings obii- 

treeks 300.000.000 y:n 

pen dan in het loopende 

inancieele jaar 

Hongarije 
"OEMEENSCHE VERSTERKIN- 
GEN GRENS MET RUSLAND. 
Porlapest, 5 Jan. (Aseta Transoce- 

Het dagblad Uj 
liceerde heden een be- 

  

Hongaarsche 

   -2dek pu 
van zija specia'en correspondent 

te Boedapest, waario de e meidt dat 

men in de Roemeeosche hoofistad van 

bet bezoek van 

Boekowina en 

het 

  

van meening is, dat 
Karel aan de 

ten doel beeft 
aan de versterkingswerker, die ter 

plaatse worden aangelegd, te inspec- 

teeren. 
Dit gedeeite van de Roemeensche 

koni 

  

Bessarabie werk 

grzns, dat vroeger aan Polen grensde 

was niet versterkt, voordat de Sovjet- 

Russische troepen Oost Polen binven- 

rukten,   

Duitsche waarschuwingen aan 

Zweden. 

Berlija, 5 Jan. Aneta-Transoc.) Het 
»Hamburger Fremdenblatt” schrijft dat 

tijdens de jongste zitting van den Vol- 

kenbond te Gere@ve besloten werd tot 
nhet voeren van een soort collectieve 

en dat de Noordsche landen 
in moeten 

actie” 

dientengevo'ge thans er 

toestemmen of moeten weigeren zich 

ter beschikking van de groote West- 

EBuropeesche mopendheden te steilen 

voor den doorvoer van oorlogsmate- 

riaal naar Finland. 

»Wanreer deze staten hua grond- 

gebied door den doorvoer van En- 

gelsch eo Fraosch oorlogsmateriaal 

naar Finland beschikbaar zouden stel- 

len, zullen hieruit problemen van wij- 
der strekking voort 
in overeenstemming is met de duide- 

liike bedoeling van de Britsche en 
regeering”, 

vloeier, hetgeen 

speciaal van de Fransche 

aldus het b'ad. 

»Duitschland”, scbrijft de ,,Deurscbe 
A'lgemeine Zeitung”, ,,heeft een der- 
gelyke situatie voor oogen, wanueer 

het de neutrale landen ernstig waar- 

schuwt zich niet door de geallieerden 

Ek reutraal Eu- 

ropeesch land moeten ten volle be- 
grjpen dat D sitschland verplicht za! 

te laten misbruikec. 

ziio zich overal, waar zijn 
ders er naar streven in een betere 

tegenstan- 

positie te komen om den oorlog voort 

te zetten, te verdedigen. 

Te verre eisch. 

Kopenhagen, 5 Jan, (Aneta-Rer.) 

Dz ,,Nationaltiderde” reagsert op 
krachtige wijze op het bericbt, dat 

Duitschland de Noordsche landen zou 
hebben gewaarschuwd z'ch niet a's 

instrumenten in de Britsche oorlogs- 

po'itiek te laten gebruiken. 

Het blad scbrijft: ,Wij verklaren 

openlijk dat wij het tot ru toe niet 

mogelijk hadden geacbt, dat Du tsch- 

land bet noodzakelijk zcu kunnen vir- 

de Noordsche landen te waarscbuwen 

Diet toe te siaan, dat hun grondgebied 

door groote mogendheden voor mili- 

tarz doeleir dev zal worden gebruikt 

een dergelijke mogelijkheid bestaat 

Diet, 

Vcorts moeten wij rog &kn ding 

absoluut duidelijk maken, ».I, dat mc- 
reele, materieele en militaire cischen 
te ver gann, wanreer bierin van de 

Noordsche volken wordt ge&scht dar 

zij twee groote mogendheden verhn- 

  

deten het door de Boisjewistische 
overmacit bedreigde Firla-d te bel- 
pen”, aldus de ,National:idende”, 

» Pure nonsens”. 

Berlijs, 5 Jan. (Ab era-Transce). Io 
gezanbebbende BB rlijesche kringen 
wordt de in het buiteniand geuite ver- 

zekering, dat volkscommissaries Mslo- 
tolf eeo berorp om bijsrand op Dui'sch- 

z0u hebben gedaar, nopmaa's 
cadiukke!iik 9 
ncemd. Mun verkaart te Berlijn met 

land 

als pure ponsens” 

nadruk dat noch Sovj-i-Rus'and noch 
Finland eenig beroep op Duirsch!and 

hebben gedaan met betrekking tot bet 

conflict tusschen deze beide landen. 

Zweden. 
Generaal Stern's loopbaan 

Stockholm, 5 Jin. (Aceta-Tr,). Voi- 
gens heden in de Zweedsche pers ver- 

schenen berichten is generaal Gregori 
Stero, die in de toekomst de Russische 

Operaties tegen Finland za! leider, te 

Mirienbann op de Aaland-eilanden 
gzboren Oorsprorkelijk heette de ge- 
neraal Georg Matsson. 

Ia vroegere jaren heeft generaal 

Srern co'lege geloopen op de techni- 

sche boogeschool te Helsirki. Toen de 

Sovjet-Russische troepen in 1918 de 

Aaland-eilarden ontruimden, volgde 

Matssoo hen naar de Sovjet-Ulvi, waar 

hij de school van officiereo vao het 

roode leger bezocbt. 

  

  

Na gedurende vele jaren adjudant 
te zijin geweest van den Russischen 

volkscommissaris vzn oorlog, maar- 

schalk Woresjiloff, werd generaal 
Stern tot opperbevelbebber van bet 

Russiscbe leger in het Verre Oosten 
benoemd: hij volgde als zoodanig 

maarschak Blicher op. 

Engeland. 

Geruchten over Duitsch-Russische 
afspraken. 

Londen, 5 Jan. (Aaeta Havas). 

De militaire medewerker van de York 

Shire Post en de Lzeds Mercury ver- 

klaart in Enrge!sche diplomatieke krin- 
gen vernomen te hebben dat Sralin 
geweigerd zou hebben een militair bond- 
genootschap met Duitschland te s'uiten 

eo dat bij niet zal toestaan dat de situ- 

atie, waarin Sovjet Rus'and door den 

oorlog mt Finland gekomen is, ook 
maar eenige wijzigirg in zijo politiek 

zal brengen. 

De medewerker voegt hizr aan toe 

dat bet 

Sovjzt-Usie ges'oten niet- aanval- ver- 

tusscheo Duitschland en de 

drag io dien zin zou zijn uitgebreid, 

dat her het aandeel van Duitschland 

z0u zijo naar buiten diuk uit te ocf.- 
een en bedreigingen te uiten, teneinde 

F.nland te isoleeren. Ook zou Duitsch- 

land op zich hebben genomen een vloot- 

actie te beginnen, wanneer eenige po- 

ging zou worden g-daan oOfficieele for- 

maties van buitenlandscbe troepen in 

de Noorsche havers te landen, 

Tenslotte meidde de militaire mede- 

werker van York Shire Post en Leeds 
Mercury nog dat aan Rijkskanselier 

Hitler zou zija overgelaten te beslissen, 

wanacer de sterkte der vogr Fivland 
bestemde buitenland vrijwilligers wer- 
lijke afm. tingen zou aannemen, dat zij 

door de betrokken regeeringen als troe- 

pea van cor'ogvoerende mogendheden 

zouden kunsen worden omschreven. 

Nazi no. 2 en vijand no. 1. 

Londer, 5 Jar. (Aneta-Havas). 

De beroemiog van maarschalk G6. 

ring tot oppersten leider van de Duit- 
sche ecoromi:che oorlogvoering wordt 

door de Britscbe pers als een cebcur- 

tenis van de eerste orde beschouwd, 
die veeibeteekerende aanwijzingsn voor 

de tozkomst inboudt. Het bericht worde 
door de ,,Dai'y Mail” onder bet hoofd 

»GoO-izg, Nazi No. 2, wordt onze vijand 
No. 1” gepub'iceerd. 

De Londenscbe bladen hechten bij- 
zondere waard2 aan de benoeming van 
maarschalk G6ring tot leider der Dui:- 
sche econcmische ooriogvoering daar 
hieruit blijkt dat bij een groot cucces 
heeft be baaid dan andere Duitsche natio- 
vaa'-socialisti che leiders, die vijandig 

  

tegerover ziju planneo op economisch 
en f narcieel gbied stonder. Tevens 
is thans gebieksn dat aile geruchtep, 
waarin werd beweerd dat Garing in 
oogenade zijn gevallen, geheel onge- 
grond warer. 

Amerika moet haast maken, 
meent Londen. 

Lobuder, 5 Jio. (Anesa Havas). 

In Britsche kringeo wordt verklaard 
dat de sympathis, die dz Vereenigde 
Sraten voor F.sland betoonen, zeer be- 

   

angwekkend is en zefs interessanter 
dan de Amerikansche demonstraties van 
sympatbie voor de zaak der geallicer- 
ben. Hier wordt aan toegevoegd dat 
laatstgeroemde zaak door de Vereenig- 
de Staten over het 
verdedigd en dat dit 

algrmeen wordt 

bes'issenden io- 
vloed op den loop der gebeurterissen 

zou kusnen hebben. 

In dezelfde kringen voegt men even- 

wel hieraan toe dat de Amerikaansche 

hulp aan Finland vertraagd is, terwijl 
de geallieerder, ondanks hun io verband 

met den oorlog reeds loodzware lasteo, 
bereids oorlcgsmatefiaal paar Pinland 

hebben gezonder. Men geeft evenwel 

io Britsche kringen uiting aan de boop» 

dat de Amerikaanscbe bijdrage voor de 

Fioscbe zaak in een versneid tempozal 

plaats hebben, voordat Sovjzt-Rusland 

zich een positis zal hebbea weten te 

veroveren. waaruit de Fingea hen slechts 
met veel moete zouden kuonen ver- 

drijveo.   

Italig 
ZWEDEN BUIGT NIET 

Rome, 5 Jan. (Aneta-Havas). Io 

een correspondentie uit Stockholm, die 

io de Popolo di Roma werd gepu- 

bliceerd, wordt erop gewezen dat de 

Zweedsche pers en de Zweedsche 

Openbare meening zeer scherp 

geerden op de in de Duitsche dagbladen 
verschenen artikelen, waarin Zweden 
Wordt gewaarschuwd tegen de gevolgen 
van het verleenen van eenige hulp aan 
Fiolaod. 

In deze correspondentie wordt ver- 

klaard dat ,,in Zweedsche kringen de 
stelling wordt verkocdigd, dat n utra- 

liteit niet op &€n voet moet worden 

gesteld met onverscbilligheid of on- 
recntvaardigheid". 

rea- 

In Zweedsche kringen wordt bet 

voorbeeld van het vreemdelingen-legi- 

oea genoemd, waarin mannen van bijna 

alle nationaliteiten strijden en de vraag 

wordt gesteld hoe Sovjet-Suslaod, dat 

zelfs beweerde niet met Finland in 

oorlog te zijn, doch slechts de ,,wertige 

regeering“ van Finland tegen de ,,Man- 

nerheim-bende” te belpeo, het recht 

zou kunnen hebben te protesteeren 

tegen het strijden van buitenlandsche 

vrijwilligers ia Finiand”. 

Het ia de Popolo di Roma gepu- 

bliceerde artikel wordt besloten 

de woorden: ,,Men krijgt te Stockholm 
de zekerheid, dat, wanneer de vijand 

Zweden z0u aanvallen, de Zweden 
wederom de krijgslieden van vroeger 
zoudea zijn. 

met 

Ver. Staten 

Mislukte Lynch-partij 

Militie kwam met traangas 

tusschenbeiden 

New York, 5 Jan. (Aneta - T:). In 

de nabijheid van de in den staat M.s- 

sissippi gelegen stad Meadville heeft 

een borsing p'aarsgehad russchen on- 

100 gewapende burgers en 

leden van de staats-militie. 

geveer 

Ia en eenzame boschut werden 

2 negers door deze gewapende burgers 
belegerd. Zij wenschten de negers we- 

gens moord op een politizagent te 

Iynchen. De sherff van Meadville 

vroeg den gouverreur van den staat 

Mississippi, White, 45 manschappen 

van de militie, gewapend met traangas- 

bommen te zerden. Deze slaagden er 

uiteindelijk ic de gewapende burgers 

te verspreiden en de negers te ar- 

resteeren. 

Terzelfder tijd werd bekend dat in 
Columbia City een groote mevigte twee 

maa! trachtte een gearresteerden neger 

uit de gevangenis te baleno, teneinde 

hem te !ynchen, 

Denemarken 

Noorwegen op alles voorbereid. 

Kopenhagen, 5 Jan. (Aneta Trans- 

oceen). In ezn telegram vit Os'o aan 
de Faedrelandet wordt melding 

gemaakt van gerucbt, dat het 

Noorsche leger zich tbans op alle 

mogelijkhedeo veorbereid houdt. Voorts 

wordt in dit bericht verklaard dat de 

bewering, dat de Russen zouden wen- 

schen io deo loop van het voorj:ar 
cea gedeelte van de Noordsche Arlan- 

tische kunst te bezetten, in politieke 

kringen te Oslo met groote engerust- 

heid wordt besproken. 

cen 

Denemarken beperkt import 

Kopenhager, 5 Jan, (Aneta Transoc.). 

De Deensche regeering beeft heden- 

ochtend bekendgemaakt dat zij over- 
weegt dea iavoer in Devemarken van 

Diet van vitaal belang zijnde goederen 

in J940 tot eea waarde van minsters 

100 millloen kronen te verminderen, 
Bovenaan de opgestelde lijat van de 

goederen, die volgens de regeering 

ontbeerd kuonen worden, staan tabak, 
koffie en gedroogde vruchten. 

Bekende Deensche vliegers 
naar Finland. 

Kopenhageo. 5 Jan. (Aneta Transoc, ) 

Twee der beste Deeosche marine- 
vliegers luitenaot Ulricht «en luitenant 

Kalmberg, zijo naar Finlaod vertrokken, 

teneinde dienst te nemen io het Finsche   

leger, gemeld wordt dat zij hiervoor 
geen toestemming kregen vao hun 

meerderen. Voorts werd Heden nog 

gemeld dat kortgeleden twee andere 

officieren vao de Deenscbe luchtmacht 
hetzelfde hebben gedaan. 

Da twee luitenant-vliegers, die thans 

naar Finland zijo vertrokken, zijo In 
Deensche militaire kringen welbekend 

voor bun durf en bekwambeid. 

Deensche boeren naar Finland. 

Kopenhagen 5 Jan. (An.- Tr.). De 
Deensche, te Graassen gevestigde laod- 

bouw-hoogeschoo!, gaf haa- directeur 

Staermose opdracbt zich naar Finland 

te begeven, teneinde de mogelijkheid 

te bestudeern van het van 

Deersche boeren en landbouw - des- 
kundigen naar Finland. Gzhoopt wordt 

dat met behu'p van deze Deensch des- 

kundigen de Finsche producteo op bet 

normale peil zal kuanen wordea ge- 

bouden eo dat de thans ia den land- 

werkende 

zenden 

bouw en in de irdustrie 

Finneo bierdoor in staat zullen zija 

zich bg het Fivscbeleger te voegen. 

Turkije 
Nieuwe ellende 

Istaoboel, 7 Januari, Aneta. 
Havas. Zeer hevige stortregens veroor, 
zaakten ernstige overstroomingen in 
Smyroa, waar aanzienlijke schade 
werd aangericbt. 

Het aantal 

bekerd. 
slachoffers is nog nie 

Handelsoveree: komst 

Istanboel, 7 Januari Aneta-Reu- 
ter. Officieele kringen bevestigea dat 

als resultaat van besprekingen, welke 

sinds eenigen tijd te Parijs worden ge- 
vozrd tusschen een Turksche delegatie 

en verteoenwoordigers der Fraosche 

reegering in de eerstvolgende dagen 
cen hardelsovereenkomst tusschec Tur- 
kije es Fiarkrijk zal worden. 

Fintand 
Finsche dank voor steun 

Stockholm, 5 Jar. (Aceta Trans- 
ocean). Uit Helsioki wordt gemeld dat 
de cerste Zweedsche vrijwilligers heden 
in verschilleode deelen van het front 
in Fioland arriveerden, onder wie ook 
talriike vrijwilligerss uit Noorwegeo. 

De vrijwilligers, waarvoor door 
beide Scandibaafsche landen een corps 
werd opgericht, zullen niet allen aao 
cenzelfde front worden tewerkgesteld, 
doch zullen z0oveel mogelijk over ver- 
schi!lende sectoren worden verdeeld. 
Vracht-, ambulance- en particuliere 
auto beladen met voorraden unifor- 
men ea medicijnen komen gestadig uit 

Zweden en Noorwegen in Finland aan 
Zij zija in Zweden ea Noorwegea a!- 
le wit geverfd, 

De Finsche dagbladen publiceeren 
dankbare commentaren op de tseunver. 

leening door Zweden en Noorwegen- 
Tusschen de regels door kan men de 

vraag lezeo wat voor steun de West- 
Europeeschz mogendhedo van plan zijn 

te verleenen. 

Volgzns cen bericht uit Londen, ge- 

pub'iceerd ia de Firsche dagbladen, 
staat eeo Franscbe militaire missie op 

het puot naar Finland te vertrekken- 
G:meld wordt dat de taak van deze 

missie echter slechts is zich te verge- 
wisseo van de voorradeo die Fioland 
noodig heeft. 

BRITSCH CREDIET MOGELIJK 

Aansterdam, 5 Jaouari. (Aoeta Trans- 

ocean). De mogelijkheid dat een crediet 

van 10 millioen pond sterling door 

Eogelaod binnenkort aao Finland zou 

wordeo verleend, werd ontbuld door 

den politieken correspondent van de 

Daily Express. 
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