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STADSNIEUWS 

  

TUBERCULOSE - BESTRIJDING. 

(S. C. V. T.) 

Hoestende bedienden kunoen Uw kio- 
deren met tuberculose besmettenj stuur 

zeter onderzoek naar het Consultatie- 

bureau. 

Aa 

Kampvuur Natipij & H.W. 

Op Zaterdagavond om 7 uur was 
het erf van de Balai Moehammadijah 

volgepropt met padvioders van de 
Natipij en H.W. als gastheerer, van 

de K.B.L., T, H. H. K., benevers afge- 

vaardigden van de J.I.B., JI.B.da, 

Moehammadijab, Pemo:da Moeham- 

madijah, Aisjijab, Na-Aisjijab,— Aa- 

gor kwam later—en het schoolbestuur 

van de Moehammadijab, toen de voor- 
zitter van het Camite Pandoe Islam 

te Kediri, de heer Markoeo met de 

woorden : Allah is groot, de bijeen- 

komst opende, waaroa hij hen allen 

voor de betoonde belangstel'ing dazk- 

te, en welkom beette. De troep van 

H.C.T.N.H. kon niet komeo, vanwege 
een sterfgeval van een familielid van 

  

een van de leiders. 

Vervolgens maakte spreker bekend, 

dat het doel van het kampvuur was, 

ten eerste: berdenking aan de Gare- 

beg Besar en ten tweede j viering v/h 
vijf-jarig bestaan van de Natipij afd. 
Kediri. 

Onder leiding van den beer Soe- 

wito werd het vuur ontstoken, waarna 

de groene viag met ster en balve 
maao en lioks en recbts de Natipij en 

H.W. vaandels onder tromgeroffel 
werden geheschen. 

De Garebeg-Besar werd op eenvou- 

dige wijze voorgedragen en uiteenge- 

zet. Daarna herdacht de voorzitter 

van de Natipij het vijfjarig bestaan 

van zijo troep, en hoopte bij, dat met 

aller samenwerking bet doel en stre- 

veo van de padvinderij spoedig zulien 

worden bereikt. 

Vervolgens werden eenige padvin- 

ders geinstalteerd, 

Hierna werd 

gepauzeerd, terwijl 

werden rondgediend. 
Ais laatste nummer kwamen geest- 

driftige pummers en jels. Om 9 uur 

werd het kampvuur gesloten. 

minuten 

thee 

cen paar 

koekjes en 

Taptoe. 
Onder groote belangstelling bracbten 

de soldaten van Malang op Zaterdag- 

avond muziekstukken ten gehoore in 

het stadspark. Circa 8 uur begaven al- 

len zich naar het Residentiehuis, waarna 

de taptoe door de straten begon. De 

Kedirische jeugd danste en hoste achter 
de muzikanten aan, want bet was ook 

reeds langgelzdeo, dat de vorige taptoe 

werd gehouden. 

Om 9 uur hield men halt voor de 

Soos. Hier kondeo de muzikanten hun 

dorst lesschen.   

Garebeg-Besar. 

Op initiatief vas de Moebammadijah 

albier werd op Zaterdagmorgen een 

gezamenlijke bidstond gehouden, op het 

Dohoveld, 

Er waren niet zooveel deelnemers 
als den vorigen heer, doordat die dag 

geen vrije dag was. 

Gisteren middag herdacht de J, I. B. 

en J.I.B.de in het B.P.K. gebouw io 

intieme krinvg de Garebeg-Besar. 

Door den godsdienstleeraar, den heer 

Adenan werd de geschiedenis 
verteld, waarnaar een ieder met aan- 

dacht luisterde, 

oude 

Conferentie Parindra en 

Surja-Wirawan. 

Zhterdagmiddag j.I. vertrokken eeni- 

ge ledeo van de Parindra en Surja- 

Wirawan afd. Kediri naar Kertosono, 

om de conferentie aldaar, bij te woneo. 

Den volgenden dag werd er een 
operbare vergadering gehouden. 

SPORT. 
KORFBAL. 

2e @uick — 2e Mulo 1—0. 
Op Zaterdaymiddag kwam het 2de 

Ouick twaa'ftal tegen dat van Mulo 
vit, Van een goede wedstrijd. was 
geen sprake, van beide kanten kreeg 
men al te forsch spel te zier. 

sa 

Zondagmorgen speelde het korfbal- 
team van de 2de H.L.S. tegen de 
Schakelschool, door de laatste met 
9—1 gewonnen. 

Voetbal. 

Wij vernemen, dat a.s, Zondag Ps. 

H.W. ea H.C.T.N.H. voor de beslis- 
sing van den einsdtrijd moeten over- 

spelen. 

RICHE THEATER. 

Dinsdag 23en Woensdag 24 Jar. '40 

Universal uiterst spaonende en boeien- 

de film , PERSONAL SECRETARY” 

(Persoonlijke Secretaresse) Gespeeld 

door de lieftallige Joy Hodges-William 

Gargao-Ruth Donelly bekende 

sterren. 

MAXIM THEATER. 

Hzdenavosd het laatst2 gedeelte van 

Bob Steele in ,, THE LAW RIDES" 

Een wervelwind-actie-film die U van 
den eersten Meter-film tot het einde 
toe in voortdurende spanning houdt 

ea, 

— 
EEN PRACTISCH, HANDIG EN KOSTBAAR 
WERKs VOOR EEN LUTTEL BEDRAG! 

DE AUTOWEGEN -ATLAS 
van JAVA MADOERA en BALI 

1 2.75. 
in 5 kleurendruk 
op stevig ivoorcarton 

met Cartonnen omslag eo linnen rug, 
op Schaal 1: 500.000 
in totaal 9 aansluitende kaarten compleet bijgewerkt, en 

Wwaarin opgenomen: 

alle berijdbare wegen 
Kilometerafstanden van plaats tot plaats 

Hoofd-Afstandstabel voor grootere afstanden 

Bergen en plaatsen met hoogte-cijters 

Spoorwegen, Vliegvelden, Ondernemings - fabrieken 
Pasanggrahans en vele aanwijzingen voor toerisme. 
Verkrijgbaar bij de Ked, Snelpers. 

  

  

VERSCHUNT 

DINSDAG EN VRIJDAG 

AGENTEN 

Men misse deze'groote Super-Wes- 
tern van Bob Steele niet ! 

Woensd, 24 en Donderd. 25 Jan. '40 

Uoiversal uitstekende film - scblager 

»PARADISE CANYON“ met de 
populaire Johu Wanyae - Yakima Ca- 

nutt e.a. Wederom een spannende 

Western, met tal- van opwindende 
gevechten. 

Zie Jobn Wayne in deze actievol'e 
en sensationeele film, die belast is met 

het ontmaskeren en uitroeien van een 

misdadigersbende. 

VOLTA THEATER. 

Dinsdag en Woensdag 23 en 24 
zou is bet Volta Theater het 2e-tevens 

slotgedeeite van de film 

»SPIDER'S WEB". 

Een iotens pakkende film vol sen- 

saties, en emoties die U van de eene 

huiveringwekkende sceve in de aodere 

werpt, Een film die de spanning tot 

het toppunt zal opzweepen. 

Traangas en onder water geloopen 

Kamers zijn wapens die nog ontvlucht- 

kunnen wordeo. Het gevaarlijkste 
wapen is echter de doodende electri- 

sche straal waarmede alle viiegma- 

Ccbises kunnen T“— verniettigd, 

Vanaf Donderdag 5 t/m 

Maandag 29 Jacuari 
»DE MAN MET HET YZEREN 

MASKER” 

naar bet beroemde verhaal van Ale- 

xander Dumas waarin Louis Hayward 

en Joao Beonet de hoofdrollen spelen. 

  

Uit Paree. 
De Societeit Paree zal op Vrijdag 

2 Februari as. een Algemeen verga- 

dering belegg?a des namiddags om 8 

uur. 

De te behandelen agenda bevot een 

7-al puoten waarvan bet jaarvers'ay 

en verkiezing Bestuur wel de voor- 

raamste zijn. 

Na beeindiging der vergadering zal 

cen roulette avond wordes organi- 

seerd, 

  

Neutraal jichtpoeder. 
Hiiler61 (Denemarken), 17 Dec. — 

Apotheker Becker in Huillerdi is een 

braaf en gerespecteerd burger, die 

stonds 34 jaren een gerenommeerd 

poedertje voor de jicht- verkoopt, Vele 

  

    

  

   

                    

      
  

IN HOLLAND 
PUBLICITEI TSKANTOOR ,GLO BE" 

DINSDAG 23 JANUARI 1940 

  

ADVERTENTIE TARIEF TARIEF' 
GEWONE ADVERTENTIE : 

1 maal pi. ! 0.25 per regel. 2 maal pi. ! 0.20 per rege! 
4 maal plaatsen 1 0.15 per regel. 

2.9. kleine aankondigingen ( 1.- per plaatsing. 
Abonnements advertentie gereduceerd tarlet. 
LOSSE ADVERTENTIEN BIJ VOORUITBETALING. 

23e Jaargang 

3 PILERS 
De grondslag voor goede korte golfontvangst. 

Nieuwe vindingen van het Philips laboratorium 
kunnen U grooter ontvangstgenoegen versehaffen. 

PHILIPS ONTVANG- -TOESTELLEN: 
munten uit door: 

1. Stabiele ontvangst 

2. Ideale weergave 

3. Eenvoud van bediening. 

Op deze drie pijlers steunt de brug, 

die U verbinding met de geheele we- 

red verschaffan kan ! 

De radio ontvangst met Philips korte- 

golf-ontvangers is thans tot zulk een 

hoog peil opgevoerd, dat zij den 

luisteraars in Ned.-Indig een openba- 

ring zal zijn. 

Vraagt gratis demonstratie 

»LYRA” 
Radio Goldberg 

Kediri-Tel. 
Hooftdstraat 

70 

Ka 
VENDU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS. 

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

  

        

   
   

      

VENDUTIE 

Op 15 Februari I940, ten buize van den WelEd. Heer J. B.A.G 

KWAAITAAL Schoolhoofd te KERTOSONO 

  
    

Erres-vogeltjes zingen 

voor Radio naar 

VAN WINGEN 

KEDIRI. 

Aloon-Aloon Straat 13 

Teletoon No. 13 

     



    

      
    

Universal uiterst boeiende film 

TERNANDEL, de groote 

56 sPersonal Secretary 
met de lieftallige JOY HODGES — RUTH DONELLY — 

seosatie en verwikkelingen. Men verzuime oviet deze uitstekende productie te komen 

  

An 2 
2 RICHE THEATER 

Heden 23 en Morgen 24 jan. 

  

d 
(Persoon!ijke S-creraresse) 

WILLIAM GARGAN ea, Een film, vol 
zien! 

Donderdag 25 t/m Zaterdag 27 Jan. 
droogkomiek in het oergeestige Franscbe filmwerk 

Un de Ia Legion” (De Big van bet Vreemdenlegioer) bijgestaan door een keur van eerste klasse artisten. Een zeer amusante film, die de lacbspieren tot bet 

seling de cabine van het vliegtuig bia- 
nen en richtte zich tot den heer Dam- 
me met de mededeeliag, dat hij langs 
radiografischen weg verbinding met 
Java bad gekregeo. Van Brugge was 
ia contact gekomen met een radiopost 

io dea Archipel, en had verteld, dat 
bij onder commando van Parmentier 
met de ,Xema” boven de bevrorea 
Nederlaodsche binnenzee vioog. dat 't 
erg koud was in Nederland, dat er 
cen auto op het ijs van bet IJselmeer 
reed en dat de heer Damme aan boord 

    

was. Hierop vroeg de man op Java, 
ot de heer Damme wellicht nog een 
boodschap voor Iod'& had. 

Van Brugge verliet zfjn luisterpost 
voor een oogenblik om de mededee- 
ling en het verzoek aan den heer 
Damme over te brengeo. Hoewel de 
heer Damme als directeur-generaal 
van de P.T.T. het een en ander op 
radiogebied gewend is, was hij toch 

wel een weinig verbaasd over dit 

aardige voorval. Meo denkt niet zoo 
gauw aan het warme Iodig als men 

  

  

  

   Hoofdstraat 4i    Heeft U 
die U anderhalf uur cen genoeglijke 

Mist dit vooral niet. 

einde toe in beweging houdt, De eene dwaasheid volgt op de andere. 
NANDEL in Un de Ia legion” 

kopzorgeo? Zie FER- 
avond zal bezorgen.    RADIO LUX samooono.co 

Radio - Techniseh - Bureau — xeoir: — 
   

  

  

  

JOHN WAYNB. de populaire Cowboy-reld ia 

sParadise Canyon” 

R.K.O, Radio succesvolle Musial 

k
n
 

a
n
 

| 

en aardige songs. 

sIhe Life of the Party” 
met sterren als GENE RAYMOND — HARRIET HILLIARD — ANN 

Een denderende muzikale Showfilm met tal van de nieuwste dansoummers, verscheidere goede Orchesteo 
... dets bijzonders op musical gebied ! 

tapoummers uitvoeren voorwaar een zware concurreote van Eleanor Powell ? 

Ists vieuws , 

Een film, die niemand misseo mag!! 

MAXIM THEATER — 
Woensdag 24 en Donderdag 28 Jan. 

Eeo zeer epasscnde Western, met tal van opwindende gevechten, Zie JOHN WAYNE in deze sen- 
sationeele film, die belast is met het ontmaskeren eo uitroeien van cen misdadigersbende. 

Eeo Ubiversal Western, die niet teleurstelt | 

Vrijdag 26 tm Zondag 28 Jan. 

('t Succes van den avond) 
MILLER en vele andere bekenden. 

Z:e ANN MILLER de nieuwste 

  

notabelen van het stadje hebben reden | ten slotte in een wolk van rook en Engeland zal in de eerste maanden Aa hem dankbaar te zijr, Onlangs las hij | schuim onderging, zageo zij hem opcen | van 1940 een zeer sterke agressieve 
.. in zijo lijfblad, dat Chamberlain ver- | stuk wrakhout zitten, dat in water | activiteit ontwikkeleo. Eogeland wordt BOERDERIJ EN »SC HRAUWEN pinderd was io bet Legethuin te ronddreef. van den druk 2 aa vrij in eea KEDIRI WATES en vaawege cenaanval van jickr Korten tijd later bevond bet dierzich | tiid, dat juist Duitschlandland in een MULOWEG / MADJENANG | | PERCEEL-PAKISS 

. ti 
“ ADJI 

Becker aarzelde niet lang. Hij pak- vellig en wel aan boord vanhet Brit- | groote crisis geraakt. Engeland sal ge- Telefoon Ked. No. 225 Fa te wat poedertjes in en bracht ze in sche oorlogsschip. leidelijk meer ia Rusland dan in AI TP een keurig pakje naar de Britsche le- 

gatie te Kopenhageo, die echter—het 
is oorlogstijd nietwaar, ea men kan 
Dooit weten -- weigerde het pakje te 

verzenden. Maar daarom niet getreurd : 
als het gezantschap zija pakje viet 

wilde aannemen, dan z0u hij het zelf 

wel versturen, En z00 geschiedde. 
ederland. Heden ontving apotheker Becker een ten uitvoerige prognose over Moderen ter plaatse brizf van Chamberlain's secretaris met 1940. Het volgende is er aan |) Spaoningen als in November zullen 

de mededeeling, dat Chamberlain weer Ontleend : niet bespaard biijven, vooral Februari Beleetd aanbevelend 
beter was, Of het nuvan bet poeder- 

tje/daa wel van ists anders kwam, 

stond wel is waar riet in den brief te 

lezen. Maar hoe het ook zij, apothe- 

ker Becker meende blijkbaar deze ge- 

nezing wel op zijn credit te kunnen 

scbrijven, en als go:d neutraal burger 

merkte hij op dat als Hi:ler somseens 
jicht moch krijgen, bij 

poedertje zou stureo. 

hem ook een 

» trouwen in Amerikaansche fondsen “. perk) zullen dan ook niet door oorlog | wordt ongerechtvaardigd geacht. n Staakt het Vuren.”“ | ot sand komen. De onm'ddellijke De Astrologische Wereldschouw ber- Kedirische » Vootuitzichten zijn intusschen 20g a- | haalt aan bet slot zija over 1939 ge- —— lesbebaive rooskleurig. Expacsiestreven 
ia Londen, 18 Dec. Tot tweemaal toe 

beeft het Britsche oorlogsscbip, dat den 

Duitschen koopvaarder ,, Adolf Leon: 
bardt", nadat hij door zijn bemanning 
was veriaten, tot zinken heeft gebracbt, 
bet curen op het schip gestaakt. Het 
bleek, namelijk, dat er rog cen bond 
en een aapaan boord waren achterge- 
bleven, 

Het oorlogsscbip had ju'st het vuur 
geopend, toga Ontdek' verd, dat er nog 
zen bond op bet schip was. 

De commandandt liet onmiddellijk 
bet vuren staken en een boot strijken, 

die den hond veilig en wet naar bet 
oorlogsschip terugoracht. Nauwelijks 
bad men echter opnieuw vuur gegeven, 
toen men een aap met razende snelheid 

aaar het topjz van een der masten za3 
vliegen en opoieuw werden de kanor.- 
aen tot zwijgen gebrach'. Wederom 
3ingen eenige mannen vaar bet nu reeds 

zivkende scbip, doch bet bleek een vo!:- 
komen onmogelijke taak het angstije 
dier io veiligheid te brengen. Men kon 
het slechts van &€s kant benaderenen 
het weigerde perticest van zija hooge 
plaats omlaag te komen. Men moest 

den aap derhalve laten waar bij was 
en opende opnizuw het vuur. De ma- 
irozen verloren het dier evenwel niet 
uit het oog en toen de Adolf Leonhardt'"   

  

Astrologische prognose 
over 1940. 

Het Januari-nummer van de 
Astrologische Wereldschouw bevat 

Het jaar 1940 zal in belangrijkheid 
zija oomiddellijke voorgangers over- 
treffer, omdat het keerpuct van den 
huidigen toestand verwacht kan wor- 
den. Het ecooomische vraagstuk zal 
de eerste aandacht vragen en daar dit 
met wapengeweld siet is opte lossen, 
is de huidige oorlog de onbegriipe- 
lijkste oorlog, welke ooit gevoerd i 
geworden. De oplossing en de opgang 
naar een beteren tijd (Aguarius tijd- 

is door de intrede van Saturous in het 
teeken Taurus tot mis'ukking gedoemd. 

Duirschlaod zal zich ia bet begin 
van 1940 aangorden tot ecen enorme 
krachtsinspanning, alles op alles zet- 
teo, Trots bulp van moreelen aard, 
zal de inspa-ning viet slagen. Er is 
oneenigbeid in vok en regeering beide 
te wachten. Hitlers horoscoop voor 
de eerste 4 maanden van 1940 is zeer 
Ongunstig: zija leveo zal voortdureod 
io gevaar zijr. Indien bij de maaod 
Mei baalt, waaraan sterk wordt getwij 
feld, wordt de horoscoop minder on- 
gunstig. Met Hitlers z00 goed als 
zeker geachten val gaat gepaard een 
Omwenteling. 

Wat Rusland betreft wordt verwacbt, 
dat in 1940 het Balkanvraagstuk zeer 
actue.| zal wordeo Stalin zal dezelfde 
fout maken als Hitler ten opzichte van 
Poler. Het Russisch — Duitsche Ver- 
bond gaat een slechten tijid tegemoet, 
daar velen in Duitschland daarvan af. 
keerig zija en veei meer voor toena- 
dering tot Engeland voeler, Ruslands 
zorgen zullen in de tweede helft van 
1940 steeds grooter wordeo. Stalias 
populairteit en macht zullen steeds 
meer verzwakkeo. Io Maart staat zijn 
leven aan groote gevaren bloot.   

Duitschland den hoofdvijaod gaan 
zien: Bageland en Rusland zullen bei- 
de den iavloed op bet Duitsche volk 
trachten te vergrooten en dat zal 
spanningen geven, welke de hecle 
wereld in beroering zullen brengen. 

zal onrustig zijn, maar Holland biijfe 
cen bevoorrecbte positie innemea Oo, 
land word niet in den oorlog betrok- 
ken. De Balkan za! aller belangstelling 
opeischen. Men beware dus in 1940 
onder alie omstandigheden ziju kalmte, 
de vooruitzchten van ons handelsver. 
keer zijn niet onverdeeld ongursngj de 
Beurs zal zeer zware scbommelingen 
ondergaan. M:n zij dus met zija beleg- 
gingen 26€r voorzichtig. Het groote ver- 

dane voorspel'inger, van welke wij moes 
ten erkennen, dat ze merkwaardig Juist 
Zija geweest. Des te meer trof ons, dat 
de progoose voor 1940 nog al vaag i- 
vitgevallen. 

    

Contact met Java 
Boven het ijs van het IJselmeer 

Toen de ,XEMA" op Il 
boven het IJse'meer vioog, op weg 
naar Schiermonnikoog en Ameland, 
met passagiers—onder wie de direc. 

teur-generaal der P.T.T., dr. ir. M. 
H. Damme—post eo vracht aan boord, 
stapte de marconist Vaa Brugge plot- 

OLYMPIA 
Schrijfmachines blijven toch al- 

dezer 

  

tijd aan de spits. Deze wereld- 

beroemde Duitsche machines kunt 

U tegen bijzondere afbetalings- 

conditie te Kediri, ALLEEN 

krijgen bij de 

N. V. Ked. Snelpers 
Drukkerij 

  
  

    

  

  
Het betere adres voor 

RADIOTOESTELLEN 

KOELK ASTEN. 
RADIOREPARATIES 

ONDER GARANTIE 

   

    

  

  

  

   
    

  

Levert versche volie melk. 

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

aa 

Prima kwaliteit,    L. H. SCHRAUWEN. 

  

    

  

WILT U LEKKER ETEN? 
Ga dan naar het 

Restaurant 

  

Opgeluisterd door Radiomuziek 
Eigenaar van het voorheen z00 bekende dancing en 

Testaurant ,E LD OR AD O” te Malang. 
Adres: Nieuwe winkelgalerij, 

N. V. KED. SNELPERSDRUKKERI)J. 

   

  

     

  

       
   

schuins tegenover de 

      

  

  

  
  

LEESBIBLIOTHEEK 
  

De abonnementsgelden bedragen : 
f 1,— per maand voor &€n boek 
f 1,75 per maand voor twee boeken tegelijk 
f 2,50 per maand voor drie boeken tegelijk 

met dien verstande, dat U z00 dikwijs moogt ruilen als UI wilt 
Indien U dus een abonnement voor &€n boek 
beeft, waarvoor U &£n gulden betaalt eo U 
ruilt het boek iederen dag, dan 

30 boeken voor 
gulden. 
Wordt lid van 

DJABA.KO 
LEESCEZELSCHAP — LEESBIBLIOTHEEK 

Ked. Snelpers Drukkerij. 

betaalt U 
toch niet meer dan &&n 

OTTA 

 



boven Nederlandeche ijsvelden vliegt 

en Van Brugge's mededeeling kwam 

daardooredes te meer onverwacht. De 
heer Damme vroeg den marconist zijn 

groeten te willen overseinen aan den 

heer ir. C Hilleo, hoofd van de P.T. 

T. in Ned.-Iodia. Aan dit verzoek vol- 

deed Van Brugge uiteraard gaarne. 

Een aardig staaltje van wat de mo- 

derne radio vermag, 

  

Deze dwaze wereld, 

Tijger als huisdier 

Voor den landrechter te Batavia 

stond dezer dagen de hoofdagent van 
politie G. terecht wegens het op zijn 

erf hebbez van een koningstijger, die 

aan een ketting aan een houten paal 
op de zijgalerij van diens huis placht 

te liggen, Zonder verguaning. 
Hij bad z00 vertelt het B.N. het 

beest gekocht van eeo inlander, die 

het met zijn pikolan meevozrde langs 

de huizen in een bamboe kooitje, even 

gemoedelijk als b,v. kramerijen. De 

tijger was toen iets grooter dan een 

flinke kater, Vijftig gulden had bij er- 
voor betaald. 

Overigens had bet beest een volko- 

men ongevaarlijk karakter, een gevolg 

van de opvoeding, die bij bad genoten 

io des agenten huis, verklaarde de 

politieman. Het is een bizonder exem- 

dat is het. Het laat zich 
streelen en aanhalen en blaast als het 

iemaod io het zwart ziet, 

Zijo doel met het houden van den 

tijger was om zich te ontwikkelen als 

amateur in dezoologie. verklaarde hij 
voorts. 

Nu is het beest in den Plantenen 
Dierentuin. Het wooot daar nuin een 
hok. 

Als getuige opgeroepen de 

hoofdopzichter van den Tuin, om den 
rechter als deskundige over tijgers voor 
te lichten en dan speciaal of dit ,bij- 

zondere beest” zoo tam is, dat het 

nooit menschen kwaad zou doen. 

De deskundige gaf eea populaire 

verhandeling over 

De beesten doen niks, verklaarde bij, 
'op dieo leeftijd. Maar nou kav bij al 

wel gevaarliik zijn. Het zija wilie 
beesten, die als ze eenmaal bloed rui- 
ken.... De deskundige glimlichte veel- 

beteekennerd. 

plaar, en 

was 

dierenmentalitcit. 

Ja-ja, zei de politicmar, ik beb er 

verstand van, maar door de genoten 

Opvoeding in de huiselijke menschen- 

sfeer.... 

Wat is nu eigeolijk de aardigheid ? 

vroeg de rechter, die op dit punt nog 

Diet wegwijs werd gemaakt. 

D- cigenlijke bedoeling was, het 
beest op te leiden voor de film, ver- 

klaarde de politiemao. Voor de In- 
dische film. 

En hier moest de deskundige weer 

zijo licht laten schijneo: of dat mo- 

gelijk was? 

De hoofdopz'chter vond dat een 
makke tijger heel wat waard was, 

scbatten zou kunnen opbrengen 

hem wie dat lukte alleen het 
nooit icmand lukken. 

Hierdoor niet veel wijzer gemaakt, 

voorts slechts inzicht gekregen heb- 
bend in bet feit dat de eigznaar wel 
graag zijn beest terug zou willen 
hebben uit deo Tuin, terwijl daaren- 

tegen de hoofdopzichter er weirig 
voor voelde het dier weer af te staan, 

wil bij er zich al dieo tijd mee had 
bezig gehouden, zoodat men eraan 
went, terwijl dan bovendien de eige- 

baar kost en inwonirg zou mozten 
betalen over al die maanden—iets dat 
bij niet meer zou kunnen betalen 

misscbien, . . ... vroeg hij met een 

scheef oogje naar den beklaagden- 

politieman—besliste de landrechter dat 

de eigenaar een riks boete te betalen 

zal hebben, omdat hij toch de voor- 
schriften niet bad nageleefd: doch 

deze boete drukte geenszins de mate 

van bevreemding uit van dien rechter 

over de liefhebberij van het houden 

an zulke diereo als speelmakkers 

voor kinderen en schrik der muizen. 

S.H. 

aa0 

z0ou 

  

Oranje en Mussert. 

Ir, Mussert echter heeft over den 
veracbtelijken aanval van Rusland 

in Pinland o, a. de volgende lamlendig- 

opportunistische, defalitistische woor- 

dea geschreven : 

»Als het einde van den strijd is de 
ondergang van Findland, dan had de 

Finsche regeering ongelijk. Als bet 

einde vao de strijd is, dit Fioland zich 
gehandhaafd heeft, dan had de Fin- 

sche regeering gelijk. Het resultaat 

besluit”. 

Waist, z00 vraagt de , Vrijheid"", 

Willem de Zwijger vooruit. boe het 

resultaat z00 zijn ? Nzen, doch even- 
als thans de Fionen vertrouwde hij op 

den Potentaat der Potentaten. 

Mussert's woorden, waarop Mr. van 

Vessem op deze bedenkelijke wijze 

met betrekking tot ons ecigen land in 

de Eerste Kamer gepraeludeerd becft, 

zija een verloochening van de schoone 

bladzijden uit ons geschiedboek, van 
de beste tradities der Oranjes. 

S.H. 

  

Ontzettende vlieg- 
ramp bjj Bali. 

Knilm-toestel in zee gestort. 

Acht van de negen inzittenden 

omgekomen. 

Het Koi!m-vlieguuig PK-AFO, dat 

gisteren uit Tjililitan, via Sosrabaia 

naar Austral& vertrok is na vertrek 
van Bali, op een afstand van 8 K.M. 
van de kust, in zee gestort en veron- 

gelukr. 

Io totaal werden 8 van de iazitten- 

den gedood o.w. 3 leden der b:man- 

ning en 5 passagiers. 

De 3 omgekomen bemanningsleden 
zijo : 

Dz Iste piloot J.J. Schott (commo- 
dore der KNILM), de 2de piloot D.H. 
Janzce en de marconist A. Von Ende. 

D: ramen van de 5 om het leven 

gkomen passagiers zijn : 

D- heeren Harper, Jobnston, Kanji 

eu L-arayd mevrouw Mijolieff (echt- 
genoote van den vertegenwoordiger 

der KNILM te Sydney. 

D: bergingswerkzaambedeon ziju mo- 

menteel in vollen gang. 

Van de omgekomen passagiers was 

de heer Harper afkomstig uit Singa- 

pora, de heeren Johoston en Kanji uit 

Calcutta eo de heer Learayd uit Na- 
pels. 

En deel van post en vracht kon 
word:n geborger, 

De eenige overlevende is de meca- 

nici&a vao Triet, die een bzen heeft 

gebroken en een rugfractuur bekwam. 

Maandagmoraen 11.45 vertrok uit 

   
Tijiititan cen Kosla-Lsckhsed onder 
gezagvoerder Retisrs, wilk cestel den 
dienst van de vero g lukte PK-AFO 
zal overnemen. 

Met dit tozstel vliegen mede enkele 

leden van den technischen dienst der 

Kailm, die voor de berging van het 

toestel zullen zorgdrageo en een com- 

missie van onderzoek, bestaande uit 

de heeren van Midde, van Rijo, van 

Galen Last en Bertsch, hoofd van de 

bu tenlijoen der Koilm. 

Ook de post van de PK-AFO zal 

door dit toestel, indien zij althans 
wordt vrijgegeven, overnemeo.   

Wijlen de heer Janzee werd 27 

December 1915 geboren en trad op 

Y-Augustus 1938 bij de Koilm in dienst, 
wijlen de heer von Ende werd 20 Juni 

1913 geboreo en trad 15 Februari 
1935 bij de Koilm 'n dienst. terwijl de 

mecano van Triet op 19 Mei 1904 
werd geboren en op 8 April 1938 bij 

de Koilm in dienst trad. 

Wijlem Johannes Schott was de 
Commodore van de Kuilm. Hij werd 
te Abkoude geboren en was vader van 
drie kiodereo. Hij b-zocht de cadet- 
tenschool te Alkmaar en de Koniokiij- 
ke Mijitaire Academie te Breda Op 
7 Augustus 1920 werd bij tweede lui- 
tenant der infanterie en in 1921 werd 
hij voor de eerste maal gedetacheerd 
bij de L.A. in Nederland, hetgeen een. 
jaar later voor de tweede maal ge- 
schiedde. 

Op 7 Augustus 1924 haalde hij het 
miitaire brevet, op 16 Juli 1926 het 
internationaal brevet en cp 19 Ju!i 
1928 het bevret van verkeersvliger | 

Hj trad op 11 Juni 1928 bij de 
K.L.M. in dienst en ging op 1 Sep 
tember van hetzelfde jaar in den diens 
der Koilm over. 

Wijlen Schott heeft vooral vermaard- 
heid verworven door zija noodlanding 
op de Kampar Kiririvier (Midden Su- 
matra), welke landing tijdeas een wolk- 
breuk werd volbracht en wonderwe 

slaagde : niemand werd gewond en de 

machine bekwam slechts geringe scha. 
de, 

Ook als millitair-vlieger (hij behaal- 

de den rang van kapitein) heeft hij 

naam gemaakt. 

Bij de openingsvlucht naar Austral:& 

was hij eerste piloot. Hij keerde eerst 

kortelings van buitenlandsch verlof te- 

tug. 

Hij was Ridder in de 

Oranje Nassau. 
Orde van 

S.H. 

  

NEEMT NU EEN 

  

  

TOKO 

-sMADIOEN” 
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 

  

  

TENG HONG TJIANG 
VENDUHOUDER —  COMMISSIONNAIR 

MEUBELMAKER 

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

Voor Uw meubialir en ontwerpen 

geroutincerde toekangs en eerste kwa- 

liteit meubelhout, 

Zeer billijk in prijs en levering Wet 

garaotie, 

Voor Uw vendutie gegarandeerd 

goede resultaten. 

Iopakken voor alle plaatsen. 

IN VOORRAAD 
Ruime keuze 

— Visitekaartjes 

voor de halve prijs. 

KED. SNELPERS DRUKK 
ALOON-ALOONSTRAAT 

    Tel. No. 83. 

ABONNEMENT OP 

M 

De 
MODE 
REVUE 

MET EEN DUBBEL AANTAL 
RADERPATRONEN 

  

A 
JA 
KWARTA 

F 8.— 
F 4.25 
F 225 

JAAR 
AR 

AL 
  

N. V. 

an O@O 5—.... 

  

| Vichy 

Source de Beaute 

   

  

Wetenschappelijk samengestelde 

preparaten voor verzorging en 

verfraaiing der huid.    

RESIDENTIE APOTHEEK 
Telefoon No. 52 

  

  

PROTESTANTSCHE KERK 

Hollandsche Kerkdiensten. 

Blitar 2, 9 uur v.m. 

Ds. F. B. v. Leeuwen. 
Paree 2, 9 uur v.m. 

aa 

Maieische Kerkdienst. 

H. B, Matulessy. 

28 Jan. , Trenggalek 9u. v.m. Doop 
T. Agoeng 4 uur n.m, 

J. W. Rumbajao, 
28 Jan. 1940 Djombang 7.30 v. m. 
aman 

OOST - JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEN. 
lederen Zondag, 9 uur v.m. 

Te Kediri (Baloewertistraat), Blitar, 
Toeloengagoeng, Ngandjoek, e, a, te 
Paree 730 uur o.m. 

Hollandsche Dienst te Kediri 
(Baloewertistraat). 

De eerste Zondag 
van elke maand, 6 un.m. 

door Ds, E. G, v. Kekem. 
me 

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Zondag 

le H. Mis 

2e H. Mis 

te Kediri 6 uur v. mw. 

7.30 uur v. m. 

Lof 5.30 uur a. m 

6 uur v. m. Stille H. Mis 

1.30 uur v. m.  Hoogmis 

5,30 uur a.m. Lof 

6 uur o.m 

PETROMAX COMFOREN 
Wij ontpakten zoojulist 

De Nieuwe 

Modellen 1939 

en noodigen U uit tot een be- 

te #iitar 

Oaderricht Kath. Javanen 

zichtiging dezer 

Schitterende en Practische 

Petromax Comforen. 
Verkrijgbaar bij : 

Toko Wed. 

Tan Bing Wie 
Klentengstraat No. 90, 

KEDIRI, Tel. No. 149. 

Loo juist Ontpakt: 
Ook in groote voorraad di- 

verse dranken zooats : 
Champagne Demi-sec en Sec 

Asti Spumante. 

Likeuren. 

Bols rood. 

Orange bitter. 

Medoc superieur. 

St. Emillon. 
St. Jullien. 

Ch. Cantemerlio. 

Ch. Pontet-canet. 

Petit bourgogne. 

Chablis. 

Sparkling Burgundij. 

Pommard. 

Chambertin. 

Enz.-Enz. 

Beleefd aanbevelend, 
TOKO 

»SOEN" 
Aloon -Aloonstraat Telit. 63 

KEDIRI. 

In voorraad 
kinder boeken 

en 

Modebladen 
N.V. Ked. Sneipersdrukkerij 

  

  

  Aloon-Aloonstraat TI. No. 83
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Buitenlandsch overzicht overgenomen uit het Soer. Hbtd. 

HALIFAX OVER HITLER'S POLITIEK. 

    

Hitler hoopte, dat Miinchen een gevoel van 
veiligheid zou geven. 

  : ——— —— 
  

VREDE HEEFT MAAR EEN 

BELETSEL. 

Duitschiand wil nadeel azan buur- 

landen niet herstellen en Duitsche 
woord verdient geen . 

vertrouwen, 

Londen, 20 Jan. (Ancta Reuter). 
Lord Halifax hield te Leeds een rede, 

waarin hij verklaarde dat de regeering 
de macht van Duitschland niet onder- 

scbatte es dat de worsteling, waarin 

de geallieerden zijn betrokken, al hun 
kracbt en vastbesloteoheid zou vergeo. 

»Wij koesteren geen 

trent den oorlog,” verklaarde hij. , Wij 

kennen de draagwijdte van de vraag- 
stukken—de vrijheid en onafbankelijk- 

heid van ons eigen land, het Britsche 

illussies om- 

gemeenebest en alle Europeesche sa- 

ten—, die op bet spel staan. Evenmin 

onderschatten wij de hardheid van de 

worsteling, waarin wij thans betrok- 

ken zijo. Wij stellen ons voor cogen 

dat, teneinde de overwinning voor ons 

te verzekeren, wij alle kracht en vast- 

hebber, 

waarover wij kunnen beschikke». 

beslotenheid noodig zullen 

Voor- en nadeelen der dictatuur. 

Er bestaat een diepgaand verschil 
tusschen den dictator en d. democratie 

bij het voeren van oorloy. De dictator 

heeft groote aanvanke.ijke voordeelen: 

Zija kunnen onder 
volledige geheimbouding worden ge- 

voorbercidingen 

troffeo en zija politiek kan eveneens 

volkomen in het geheim worden ge- 

voerd. 
Doch zijo gcen deel in 

deze politiek j het weet viet, wat deze 

vo'k beefr 

politiek is en bet kan zich er niet te- 

geo verzetten. Daarom maken de han- 

delingen van den dictator op de bui- 
tenwereld den indruk van schijabaar 
de uiting van cen enkelen wil te zijn, 

la de democratie bestaat geen onder- 

drukking van het priv& oordeel, het 
contact met de buitenwereld wordt 
Diet uitgeschakeld, en onderdrukking 
door de geheime politie beeft niet 
plaats. 

Toegegeven moet worden dat hier- 

door de mosiliikheden van een niet 

dicratoriale regeering bij het voorbe- 

rciden van haar p'ansen worden ver- 
groot. Doch wanneer de mocilijkheden 
aanbrekep, is het volk hiervan op de 

hoogte en de beslissing, die dan door de 

regeering wordt genomen, wordt met 
  kracht van bet 

vrije oordeel en den vereenigden wil 
de overweldigende 

goedjekeurd. 

Wanneer ik mij niet 
feit, dat dit 

Duitschland niet bestaat, de voorvaam- 

vergis, zai bet 
moreele oordeel io 

ste oorzaak zijn vao de nederlaag van 
Hitler. De spaoning, die de moderne 

oorlog met zich brengt, is zeer groot, 

doch er is, gcen twijfel 
aao, dat d gemakkelijker zou wor- 

den verdragen door cen man, die dit 

volgens mij 

   

uit overtuiying doet, dan door een 

man, die hiertoe gedwongen wordt. 

Hitler was ontevreden over. 

Miinchen. 

Duitschland verkreeg door de over- 
eenkomst van Munchen alles, wat het 

op dat oogenblik wenschte te hebben. 

Gezegd kan worden dat bij de toepas- 

sing van deze overeenkomst elk betwist- 

baar punt in het voordeel van Duitsch- 

land werd beslecht en toch is het 

sindsdien volkomen duidelijk geworden, 
dat Hitler zeer ontevreden was. Hitler 

had gehoopt dat wij na Miinchen ons 

door een gevoel van veiligheid in slaap 

zouden laten wiegen er dat wij een 

onze herbe- 

wapening. Hij hoopte dat wij niet zou- 
den trachten met Duitschland te wedij- 
veren en dat het Duitsche Rijk aldus 
in bet bezit zou wordeo gelaten van 
wat Hitler zeif noemde ,de kracbtigste 
bewapening, die de wereId ooit gekend 
had“, 

eisde zouden maken aa.   

Io het bezit van deze uiterst krach- 
tige bewapening zou bij zich tot dictator, 

niet slechts van Duitschlaod, doch van 

Europa hebben kunnen maken. 

Ik twijfel er niet in het minst aar, 

dat wanneer wij onze politiek aan Hit- 

lers verzekering, dat hij onze belangen 

niet zou aanvallen, hadden aa: g-past 

ons, wanneer bij zija woord gebroken 

zou hebben en bet Britsche Wereldrijk 

tot de door hem gewenscbte afmeiingen 

zou hebben teruggebrachr, z0u zijo me- 

degedeeld dat hij slechts bet voornemen 

ten uitvoer bracht, dat bij openlijk in 

Mein Kampf heeft gepubliceerd, name- 

lijk om bet Duitscbe volk tot de heer- 

schers van de wereld te maken. 

Wanneer Engeland instaat z0u zijo 

geweest met Duitschland tot overeen- 

stemming te komen, zou bet in ieder 

geval nog duidelijk zijn geweest dat de 

Duitsche regeering geen enkel gewetens- 

bezwaar had om zija vriendeo io den 

steek te laten voor elk voordeel, waar- 

van het verwerven haar belangrijker 

zou hebben geschezen dan het behoud 

van deze vriendschappeo. 

Het zou niet in het openbaar belang 

zijn bekendheid te geven aan de maat- 

regelen, die de rege ring neemt tenein- 

de haar verplichting, om Finland te 

helpen, na te komen: men kaner echter 

Op vertrouwen dat Eogeland Finlaod 

niet slechts met woorden of formeele 

sympathie-betuigingen zal belpen. 

Ribbentrop's verantwoor- 
delijkheid. 

Sprekende over bet voorwoord van 

het Duitsche Witboek omtrent bet ont- 

staan van den oorlog, zeide minister 

Halifax dat Von Ribbentrop, ,,op wieos 

schouders de zware verantwoordelijk- 

heid voor het uitbreken van dezen oor- 

log rust", verklaarde dat een van de 

Duitsche oorlogsdoeleinden de vernieti- 

ging van Groot-Brittaonis is, , ongetwij- 

feld gepaard gaande met de bizrbij be- 

hoorende plundering””. 

Zooals ik het zie, lag Duitschlands 

eenige kaus om den oorlog te winven 
in bet voeren van een snellen oorlog, 

door gebruik te maken van het voor- 
deel, dat het door zijn langdurige voor- 

bereidingen bezat. Niettemin heeft 

Duitschland geaarzeld, volgens mijn 
meening niet wegens teedere gevoelens. 

doch eenvoudig omdat de vecbtersbaas 

aarzelt iemand te treffer, die mogelijk 

in staat zou zijo terug te slaao”. 

Lord Halifax vervolyde: ,,Ondanks 
alies schijnen de Duitschers verbazing- 
wekkend weinig te hebben bereikt met 

hun meedoogenlooze methoden van 

sorlogvoering. Zij slaagden er zelfs 

niet in groote successen te bebalen, 

ondanks het feit dat zij, op bet tijdstip 

dat Engeland nog hoopte dat cen oor- 

log zou kuanen worden vermedeo, hun 

reeds ligp'aatsen lieten 

innemen langs de routes, die de scheep- 

vaart over de oceanen volgt.” 

Minister Halifsx onthulde dat door 
de admiraliteit maatregeleo zija geno- 

men, waarvao vertrouwd word, dat 

hierdoor de bedreiging van de Duitsche 
mijoeo op afdoende wijze zal kuonen 

onderzec rs 

worden bestreden”, 

De eenige reden 

Sprekende over de vredesdoeleinder, 

zeide Halifax: , Wij moeten erop blij- 

ven staan, dat de vrijheid van de kleine 

landen, waarvan d-ze door Duitschland 
zijn beroofd, zal worden bersteld. Wij 
stevea niets voor onszelven na. De 
cenige reden, waarom er niet reeds 

morgen aan den dag vrede kao zijn, is, 

dat de Duitscbe regeering nog geen 

blijk heeft gegeven van haar bereidheid 

om het nadeel, dat door Duitschlaod 

aan zijo buurlanden werd toegebracht, 

te herstelien. Evenmin is de regeering 

te Berlijo erin geslaagd de we-eld ervan 
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te overtuigen, dat eike belofte, waar- 

Onder zij mogelijk haar handteekening 

z0u zetten, meer woord is dan hetel 

papier waarop zij geschreven is”. 

65bbels voorspelt de 

overwinring. 

Berlijo, 19 Jane (Transoceav). De 
minister van Propaganda, dr. Joseph 
Goebbels, hield heden een toesprzak 
in het reusachtige Jaarbeurs-gebouw 

te Posep, waaria hij o.a. ziospeelde op 

de alarmeerende berichter, die den 
laatsten tijd de ronde doeo en ver- 

kiaarde, dat ,het Duitsche volk deze 

sechts beschouwt als symptomen van 

de angst-neurose der internationale 
parasisten, die zich thans — daok zij 

buo misdadige ea osverantwoordelijke 
iotriges- in ezn positie  bevinden, 

waaruit geen ontkomen mogelijk, is" 

terwijl bij hieraan toe voegde, dat deze 

gerucbteo blijkbaar door de vijaoden 

van Duitscbland werden verspieid om 
acbter de plaonen yan Duitschland te 

komen. 
Minister Goebbels zeide verder in 

Zija uitvosrigz rede, dat wanneer bet 

vraagstuk van de oorlogsscbuld wordt 
besproken hetslechts noodig is de vraag 

te stellen: ,Wie heeft verleden jaar in 

bzt beslissende uur dea oorlog ver- 

klaard, heeft Duitsch'and Bngeland en 

Fraokrijk dev oorlog verklaard of ver- 
k'aarden Ergeland eo Frankrijk Duit- 

schland den oorlog? Het antword op 
deze vraag toont duidelijk aan, wie de 

scbuld voor den oorlog draagt. 

Ten slotte wees Dr. Gozbbe!s er nog 
op, dat de situatiz thaos gebeel ver- 

scbilt van dizin 1914, dat de blokkade 

ditmaal zija uitwerking mist en dat de 

vijandelijke propaganda zich ditmaa! 

voor een zeeractieve en efficitnt na- 

tiovaal-socialistische tegeo-propaganda 

ziet gesteld, 

Om al deze redenen — aldus besloot 

dr. Goebbels—zal Duitschland zonder 
cenigen twijfel den oor'og winner. 

Ben der koudste winters en 

gebrek aan steenkool. 

Londep, 20 Jan. (Aseta-Rer.). In 

vele gedeelteo van Europa worden 

door sneeuw-stormen, ijs en vorst 

verwoestingen aangericht en ontbe- 

rinvgen veroorzaakt. 

De correspondent van Reuter te 

Amsterdam meldt, dat Berlijo, met 

temperaturen tusschen te 27 en 43 

gradeo Fabrenbeit vorst, rilt in een 

van de koudste winters, sedert 

schenbeugenis. Door het gebrek aan 

steenkool kan het benoodigde warme 

water voor de centrale verwarmings- 

ins'alaries slechts zelden worden aan- 
gevoerd. Dz brandweer brigades heb- 

ber druk werk met het 

van souterrains, waar de 

pijpen zijn gebarsten. 

leegpompen 

bevroren 

De wateren van de Belt tusschen 

de Deensche eilanden Seeland en 
Faaoen en vas de Sont — de zeestreat 

tusschen Sze'and en bet Dzensche 

vasteland en de voorvaarteo iangs de 

Zweedsche kust zija bevroren, alle 

schepen, die hier wenschen te varen, 

moeten door ijsb-ekers worden voor- 

afyegaan. Ih de nauwe Sonot zija vele 

schepen in bet ijs b'ijven seken. 

Sneeuw te Rome. 

Londen, 20 Jan. (Aneta-Reuter). Ia 

den afgeloopen nacht is, reeds voor 

de tweede maal in drie weken tijds, 

te Rome sneeuw gevalien. Ditis voor 
de Italiaansche hoofdstad eeo zeer 

zeldzaam feit, 

Licentie op strookarton gevreesd. 

Den Haag 20 Jan. (Aneta). Naar 

verluidt overweegt Fogeland licentie 

te leggen op deo invoer van stroo- 

Cartoon, waar van Nederland belangrijke 

hoeveeiheden exporteert. Het is even- 
wel nog niet bekend, of, en z00 ja 

op welke wijze die licentie zal worden 

geregeld, zo0dat hog viet kan worden 

nagegaan. welke nadeelige gevolgen 

hieruit eventueel voor den Nederland- 
schen export zullen voortvloeien. 

Financieele problemen. 

Den Haag, 19 Jan. (Aneta). De 
minister van van financida heeft een 

     cCommissie van advies ingesteld, vooc 

  

de behandeltng van vraagstukken van 

financieelea aard, waarbij Nederland- 

sche belangen in het buitenland zija 
betrokkeo. 

Voorzitter van deze commissie is 
Mc. Trip, leden de heeren Mr. Al- 

barda van de generale thesaurie» 

C100p Koopmans van de Vereeni- 
Riog voor den Effectenhandel, Dr. 

Hirscbfeld en Schaepman van het 
departement van buitenlandsche zaken, 
terwijl de heer Dr. Ridder van de 
generale thesaurie als secretaris op- 

treede, 

Londen, 29 Jan. (Aneta-Rtr.). Het 

overlijdeda wordt gemeld van den 

Vroegeren Britschen gezant te Athene. 

sir Francis Blliot. Sir Francis Eiliot is 
te Exford overledeo. 

Brusse', 20 Jar. (Aneta Havas) 
Ia eeu kruitfabriek in de provincie 

Namen heeft een ernstige ontploffing 

plaatsgehad, waardoor de geheele 

fabriek is verwoest. Slachtoffers zijo 
hierbij niet te betreuren. 

Amerika's gezant bij de 

Koningin. 

Speculatie van Reuter omtrent 

het besprokene. 

Rotterdam, 21 Jan. (Aneta) De 

Nieuwe Rotterdamsche Courant ver- 

oeemt, dat de Amerikaansche gezant 

Gordoo, Zaterdag j.l. cen bezoek aan 

H.M, de Koningin beeft gebracbt, dat 
20 minuteo duurde. 

Niets alarmeerends. 

Den Haag, 21 Jar, (Aneta) Ust 
betrouwbare bron wordt veroomen 
dat de mededeelirg van Reuter, als 
zou het bezoek van den Amerikaan- 
schen gezant aan H.M. de Koningin 
verband houden met de informatie van 
den Amerikaanschen gezant te Berlija 
aan president Roosevelr, als volkomen 

speculatief beschouwd moet worden, 

doch, dat het juis is, dat het bezoek 

niets met eenige vredesd&marche heeft 

uit te staan. 

G:meend wordt, dat het feit, dat pa 

het onderhoud verloven werden ver- 
leend, uitgelegd kan worden, als zou 

het onderwerp een allerminst alarmee- 
renden tendenz vertoonen. 

Volkenbondscomit€ bijeen in 

vredespaleis. 

Den Haag, 20 Jan. (Aneta). Op 
7 Pebruari a.s. vergadert in het Vre- 
despaleis het organisatie-comit& tot 

vitvoering vao het Voikenbondsbeslu.t 
tot instelling van een centraal comit& 

voor de codrdinatie van de fipancieele 
en economiscbe werkzaambeden. 

Op 9 Februari komt in bet Vre- 
despaleis bijeen het Comitk de Super- 
vision (net voormalige Comit€'s de 
Controle). De Vergaderings van beide 
Comite's zullen twee of drie dagen 
duren. 

Critiek op Churchil''s rede. 

Het is niet aan Engeland, om 
beroep te doen op Volkenbond. 

Rotterdam, 21 Jan. (Areta). De 
Nieuwe Rotterdamscbe Courant lever- 
de commentaar op'derede van Chur- 
chil', waarbij deze wees op de plichten 

KA 0 nAN 

en tegen scherp 

a
n
 

  

  

  

van de kleine staten uit hoofde van 
bet Volkenbondsverdrag, dat dit be- 
roep op het pact verbazing wekte. 

Het blad steit de vraag, door wieas 

toedoen de coliectieve veiligheid, waar- 

aan de kleine staten van harte een 
werkzaam aandeel willen leveren, 

werd getorpedeerd. 
Voorts stelt het blad de volgende 

vragea : 

Welke medewerking gaf Engeland 
aan China, toen dit in 1931 een be- 
Toep deed op den Volkenbond ? 

Aan wie is de mislukking van de 

sanctie-politiek van 1936 te wijten ? 
Toen zagen de Oslo-staten zich 

genoopt zich los te maken van hua 

verplicbtingen volgeos artikel 16. 

Isaan de overeenkomst te Mun- 
chen de Volkenbond te pas gekomen ? 

Engeland past het in de laatste 
plaats om thans een beroep te doen 

op den Volkenbond. 

Overigens meeot het blad het on- 
aantastbaar recbt van de kleine sta- 

ten, om zelf bun methode te kiezen 
volgens welke zij hun levensbelangeo 
zulleo behartigen. 

Finsche luchtmacht 

valt aan, 

Op roode bases in Estland. 

Finsch bataljon zou zijn 

vernietigd. 

Stockholm, 21 Jan. (An. U.P.). De 
Fioscbe radio meldde, dat Piosche 

Vliegtuigen in den afgeloopen nacht 

een Baltische haven en andere Russi- 

sch: bases aan de Oostzeekust van 

Estland bombardeerdeo. 
Hier wordt aan toegevoegd, dat 

alle toestellea veilig naar hun res- 

pectieve bases terugkeerdeo. 

Rusland gebruikt bases 

in Estland. 

Helsinki, 21 Jan. (Aneta Trs. oc.). 

Een door het Finsche leger uitgegeven 

communigu€ beweert, dat de Finnev 

over bepaalde in'ichtingen beschikken, 

volgens welke de Estlandsche vliegvel- 

den als basis voor de aanvallen op 
Zuid-West-Finland dienen. 

Gemeld wordt, dat ia den loop van 
heden 11 Russische vliegtuigen werden 

neergehaald. 

SNEBUWSTORMEN IN 

ZWEDEN. 

Stockholm, 21 Jan. (An. Trs. oxc.). 
Sneeuwstormen woedden heden over 
Zweden. 

Ia het bijzooder werd het binnenland 
van Oeland zeer erostig geteisterd. 

Het verkeer in Zuid-Zweden moest 
gedeeltelijk worden stilgelegd. De 
scheepvaart werd eveneens gestoord 

| door de scherpe koude, terwijl de 
diensten tusschen Malmoe en Konen- 
bagen moesten worden opgescbort. 

N VOORRAAD 
Ruime keuze — 
3 Visitekaartjes 

voor de halve prijs. 

KED. SNELPERS DRUKK 
ALOON-ALOONSTRAAT 

  

  

  
beneden Soerabaiaprijzen, 

te leveren. 

Tel.No. 83. 
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Door eigen import zijn wij in staat de beroemde 
CARIBONUM producten, z. a. 

Carbonpapier in diverse soorten. 
Schrijfmachinelinten in alle breedten, 

Schrijf-, vulpen- en stempelinkten. 

Polywog pasta in vasten en vioeibaren toestand, versch 
cor.curreerende, dus 
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N.V. KEDIRISCHE SNELPERSDRUKKERIJ 
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