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REDACTIE- 
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BIJ VOORUITBETALING. 

No. 10 

STADSNIEUWS 
aa 

Societeit Brantas. 

bet aftreden van den Hz r 

  

    

  

Door 
Hirsch was eene vacature ontstaan in 

het Bestuur der Societeit Brantas, 

Door verkiezing van den Heer Ir. 
D.H, Obertop is thans weder in die 

vacature voorzien en het bestuur Is 

volgt samen gesteld : 

President J.C. Briokhorst. 

Commisarissen de Heeren H.A. A'friok, 

JP.M. van den Ezckhout, Ir. D.H. 

Obertop en FE.J.A. Meij rick. 

Secretaris Thesaurier de Heer Tb. 

M.C. Boers. 

Bridge-drive in de societeit 

Brantas. 

Vrijdagavond werd de in de soos- 
programma's bekendgemaakte bridge- 

gespeeld. Er waren 14 paren, 

zoodat aan 7 tafels kon worden ge- 
bridged. De prijzen kwamen 

respectievelijk aan: 

Mevr. Tydeman -Hr. Landmeter 

Mevr. en den heer Jong, de heeren: 

Ir. Hirsch-Mr. Jansen. 

De sweepstake-prijzen kwamen respec- 

tievelijk de heeren: v. D'iggelen-Schup: 

pers, Mevr. Max-Hr. Graaflacd en de 
heeren: Tydeman-Brinckhorst toe. 
Met eenige toepasselijke woorden wer- 

den de fraaie prijzen door den voorzitters 

den beer Brinckhorst uitgereikt. 

Vaderlandsche Club. 

Op Dinsdagavond j,!. hield de heer 
Dr. P. Honig voor een siampvolle 
zaal, een lezing over ,,De mensch en 

de oorlog”. Deze lezing werd voor- 

namelijk gehouden voor leden van de 

Vaderlandsche Club. De resident en de 
fd. Burgemeester van Kediri 

ook aanwezig. 

De voorzitter van de V, C. kring 

Kediri de beer Dr. K.G. van Putten, 

heette de gasten welkom, en deelde 

hij vervolgens mede, dat in de maand 

Februari, hoogstwaarschijolijk op den 

Gden, de heer Steinmetz een causerie 

zal komen houden over de Mogirot- 

linie. D2 beer Honig verklaarde, dat 

wat hij te zeggen had, uitsluitend zijo 

eigen opinie behelsde, dus niet van 

een of andere groep. Voor de oorlog 
kan men symphatie of antipathie voe- 

leo. Evenzoo geld dit voor de strij- 

dende partijen: ze zullen allen bewe- 

ren, dat zij het recht aan hun zijde 

hebben. De partij, die er niet in is 

geslaagd, zijn bzvo'king van bet recht- 

vaardige van den oorlog te overtui- 

drive 

waren 

gen is den oorlog reeds bij voor- 

baat verlorer. Als niet-oorlog-voe- 
rende zit men met de moceilijkheid, 

waar nu inderdaad het recht zaowezig 

is. Uitgaande van de 3 grondslagen 

van de ethiek, schoonheid, waarheid, 

en goedhbeid. liet spreker een korte 

overdenking over het nut of de scha- 

de van den oorlog voorafgaav, Door 

verschil van uitgangspunt kan menal 

heel licht langs elkaar heen praten. 

Sommige menschen bewerer, dat in 

den strijd de mensch aan zijo kleinheid 

ontstijgt. Opmerkelijk is wel, dat de 

meest productieve films de oorlogfilms 
zijo. 

Beschouwt men echter de oorlog van 

het uitgangspuot goed of slecht, dan   
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treedt de persoonlijke verantwoorde- 

lijkheid op den voorgrond. Want nu 

stelt men zich zelven de vraag, of het 

wel gerechtigd is, anderen van het 
leven te berooven. Spreker komt tot 

de conclusie, dat het mogelijk geacht 

moet worder, dat in een geordende 

samenleving der volken, de redelijkheid 

geboren wordt. 

Met een citaat uit Gorters” gedich- 
ten werl de interessante lezing be- 

sloter, 

Mutaties. 

C vergep!aatst naar e1 ingedeeld bij 

de bestuurspolitie te : 

a. Penatarar, onderdistrict Nglegok, 
district en 'regentschap Blitar, de 

Mantci-politie le klasse bij de bestuurs- 

politie te Paree, regertschap Kediri, 

Amsar, 

b. Plosmbangar, district Wiingi, 

regentschap Blitar, den Mantri-politie 

bij de bestuurspolitie tz Goerah, dis- 

tricr '” Paree, regentscbap Kediri, 
Askanodar, 

Benoemd tot Mantri-politie en inge- 

deeld bij de bestuurspolitie met stand- 

plaats: 

a. Paree, regentschap Kediri, de 

bestuurshoofdschrijver op het kantoor 

van het Onderdistrictshocfi van Kediri, 
district eo regentschap Kediri, an 

"5 202 Oei Istilce Ta ls 

ia Kediri, de bestuurshoofdschrijver 
Op het kantoor van bet Onderdistricts- 

hoofd van Kamedangan, district Lodojo, 

regentschap Blitar, Mas Loehoer o.g. 

Digdoprawiro : 

« Lengkong, regentschap Ngau- 

djoek, de bestuurshoofdschrijver op 
bet kantoor van het Districtshoofd vao 
Ngoenoet, regentschap Toel,Agoeng, 

Raden Soemarsono: 

Gezdetacheerd naar Soemberboro (dis- 
trict Lodojo, regertscbap Bitar) met 

iogang van | Pebruari 1940 voor den 

de Mantri- 

politie Je klasse bij de bestuurspolitie 

met standplaats Pioembangan, district 
Wlingi, regentschap Bitar, Raden 

Oenoes alias Partosoedjono. 

H.K H. Prinses Beatrix. 

In verband met de verjasrdag van 
H.K.H. Prinses Beatr'x, worden mor 

gen alle scholen om 12 uur gesloten. 

tijd van twee maanden, 

Lucht alarm. 

Ooze Vroede vaderen hebben be- 

slist Hunse beslissing luidt : 

Een instrument op het dak (als zijade   

het dak v/h hoogste 

bebouwde k-m) van de Fa. 

de aloon-aloon siraat te plaatsen, 

den naam draagt van sirene. 

Bij luchtgevaar zal, door het geloei 

gebouw in de 

Koff in 
dat 

van dit ,sirene-iostrument” de burge- 

rij gewaarschuwd worden, waardoor 

zij gelegenheid zullen hebben, in 

denkbzeldige schuilkelderstn vuchter, 

waar denkbeeldige gasmaskers te vin- 

den zullen zijr. 

Overzicht criminaliteit in de 

Gemeente Kediri over 1939. 

Door de Stadspolitie te Kediri 

werden ia 1939 595 lichte misdrijven 

behadeld, waarvan 445 (of 7574) tot 

klaarheid werdeo gebracht. Hat aantal 
Landraad - misdrijven bedroeg 398, 
waarvan 222 (of 56/,) konden wordeo 

opgebelderd. Voorts werden nog 49 

zaken opgespoord van misdrijven, die 

buiten de gemeente geplzegd bleken 
te zijo, terwijl nog van 144 andere 

zaken proces-verbaal werd opgemaakt 

(processen-verbaal 

clders, bedrijfsongevaller, zelfmoorden 
van verhoor van 

ea) 

Het aantal opgemaakte processen- 

verbaal inzake overtredingen bedroeg 

2211, tw. 640 betreffende overtreding 

van G:meente- verordeni:g, 156 Wet- 

boek- van Sgrafrecht, 17 Regentschaps- 

verordeningeo, 20 ijko:donnantie, 1324 

139 
wegens overbelading van tj kars en 7 
verkeersovertrednjen (hierorder 

idem vaa vrachtauto's) en 54 asdere 

overtredingen, 

Besmettelijke ziekten. 

Dz- tijst van besmettelijke ziekten var 

den Res, Arts alhier luidt: gevallen 

typbus abdomina'is: Kediri 14, Ngan- 

djoek 1, Blitar 8, Toel.Agoeng 1. 

Gevallen Paratyphus A: Paree 1. 

Gevallen dipbteriz : Kediri 4, Bitar 2. 

Rij—en voertuigenbelasting. 
2 eigenaars van rij—eo voertu'g?n 

zij gewaarschuwd, dat ze tot 5 Februari 

nog den tijd hebben, de oude pen- 

ningen door vieuwe te vervangen, daar 
ze anders moceilijkheden zulien krijgen 

met de politie, 

Verlenging verkoops termijn 

Tabak. 

Bij bet besluit van het College van 

Gedeputeerden van den Provincialen 

Raad van Oost-Java van 25 Jav. 1940 
No. A 19/1/22 is het einde van den 

den verkoop van 

nacoogsttabak op de provinciale 

termijn van 

  

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

DE AUTOWEGEN -ATLAS 
van JAVA MADOERA en BALI 

1 2.75. 
io 5 kleurendruk 
op stevig ivoorcarton 

met Cartonnen omslag en linnen rug, 

op Schaal 1: 500.000 
ia totaal 9 aansluitende kaarten compleet bijgewerkt, en 

waarin opgenomen: 

alle berijdbare wegen 

Kilometerafstanden van plaats tot plaats 

Hoofd-Afstandstabel voor grootere afstanden 
Bergen en plaatsen met hoogte-cijters 

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

tabaksmarkt te Nangkain (district 
en regentschap Bondowoso, residentie 
Basoeki) voor het oogstjaar 1939/40 
verlengd tot en met 14 Febr. 40. 

K.V.U, naar Blitar, 

We vernemen, dat de K.V.U, a.s. 
Zondag naar Blitar zal gegaan, om 
tegen het bondszlftal adaar te spelen 
De opstelling zullen wij ons volgend 
nummer plaatsen, 

Abonnements advertentia goreduceerd tariot. 
LOSSE ADVERTENTIEN BIJ VOORUITBETALING. 

23e Jaargang 

TENNISWEDSTRIJD. 

»Lawoe” Madioen versus 

"Shot Kediri. 

Op Zondagmorgeo j.!. had de ten- 
niswedstrijd plaats tusschen b.g. ten- 

bisclubs op de ,,Shotbaan, die in een 

goede overwinning voor de Kedirianen 
eindigde. 

  

  

    

Meer dan 

24 filialen en 

agentschappen 
op Java!   

  

   

  

J.G.W. DEKKERS — 

?    opviee 
«J 

Java's grootste dag en 

nacht radio-service staat 

onafgebroken voor U 

gereed.. 

Een eigen zender be- 

zorgt U iederen dag 

cenige uren muziek.... 

Een geheel vrijblijvende 

demonstratie biji U aan 

huis en dan nog .... 

Onze gemakkelijke be- 

talingsvoorwaarden .... 

Dat is onze service! 

Oa 
tu 
n
a
r
a
 

HOOFDSTRAAT 49-TELEF. 70 

KEDIRI 

RESIDENTSLAAN 39- 

TELEF' 101 MAD:CEN 

  

VENDU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS. 

KEDIRI — Telefoon 250. 
  

    
KWAAITAAL Schoolhoofd 

    

VENDUTIE 

Op 15 Februari 1940, ten huize van den WelEd. Heer JB. A.G 

te KERTOSONO. 

Erres-vogeltjes zingen 

  

  

voor Radio naar 

VAN WINGEN 
KEDIRI. 

Aloon-Aloon Straat 13 

Telefoon No. 13 

Me an 

  

  

 



     

  

Pn Bee maa 

RICHE THEATER — 
4 

Marian Hoplirs ea Ray Milland io Wise Girl“ 
Een R.K.O. Radio comedie-drama met eea zeer mooi verhaal. Sprankelende dialoog! Nu eens komisch, en 
humoristisch dan weer sangrijpend. Mist dit viet! 

  

  

  

Donderdag 1 !/m Zaterdag 3 Jan. 
GG 

Gong grootate Succesfila van 1990 sLOWISEA 
De film met de 3 sterren. 

Een film, schitterende gespeeld, en die overal waar deze film vertoond, geweldige opgang gemaakt heeft. 
GRACE MOORE, de wereldvermaarde Coloratuur-zangeres van de metropolitian opera te New York, op haar 
best. V-rder sovlen mede, GEORGES THILL, de eerste helden-tenor van de groote Opera in Parijs, 

  

    
   
   
    

     

    

   

andere herkomst dan van de Neder- 

landsche kolon'&» hebben stopgezet, in 

afwacbting van de definitieve regeling. 

Officieele iostanties hebben dit bericht 
niet bevestigd. 

Op de maatregeleo, welke zullen wor- 

dzn genomen in verband met de op- 

voerisg van het verbruik van Indische 

koffie tot 50 procent van de totale 

Consumptie, deninvoer van koffie van 

  

  

— POSTSPAARBAN 
VENDU-ACCEPTEN | EFFECTENBELEENINGEN 

. rerzilvering bij alle posttantoren, | |: y, 
landskassen en agentschappen der 1 

Postspaarkanh el 
agenischappen te Batavia ((), 

Medan en Makassar.   

  

    
  

Hoofdstraat 4I 

Teletoon No. 60 RADIO LU 
| ed ANDRE PERNET, de eerste bas-bariton van de Opera Comicue in Parijs. 

Een film, die U een zeer genoeglijkea avond zal bezorgen: 

  

  

MAXIM THEATER 
Woensdag 3! Jan, en Donderdag 1 Febr. 

Paramount buitengewoon spannende film 

.Bulidog Drummond Comes Back" 
met JOHN BARRYMORE — JOHN HOWARD — LOUISE COMPBELL. De vlotste mysterie-film, die 

ook de meest gewaagde avonturen bevat. John Barrymore's beste creatie ! 

Vrijdag 2 t/(m Zondag 4 Febr. 
Universal grappiaste en merkwaardigst.. film 

sTHE TERROR OF TINY TOWN“ 
| Een film, waario alle rollen door Liliputters wordeo gespeeld. 

gen U de grootste sensatie in Uw leven! lk 
wat U nog nimmer geboden werd. Een Curiositeit.,. een evenement, dat U vast niet missen wilr. 

Wjj raden U aan, deze bijzondere film te komen zien ! 

  

De kleioste meoschen ter wereld bren- 
Eindelijk iets nieuws onder de z0on ! 

  

Radio - Technisch - Bureaau — xEDiri — 
    — 

     

    

  
Hier wordt U geboden, 

Het betere adres voor 

RADIOTOESTELLEN 

KOELK 
RADIOREPARATIES 

ONDER GARANTIE 

  ASTEN. 

  

  

  

Dames-single : 

Mevr. Clauseo — Mej. Tjang 6—2, 
6—1, 

Dames-double : 

Mevr. Bienema Mej, Dagevos- Mevr. 

Nanloby Mevr, Mundler 6—2, 6—2. 

M xed-double : 

Mevr. Simon hr. Simon—Mevr, Muod- 

ler br. Nanlohy 6—2, 6—3. 

Heeren-single : 

Hr. Simon — br. Palm 6—2, 5—6, 
3-6, 

«  Augenstein — Hr. Soewito 
4—6, 2—6. 

» Bienema — hr. Mundler 
6—0, 6—3. 

» Kwee — hr, Ruben 6—3, 1—6, 

6—3. 

» Moesto — br. Bonn 2—6, 5-6. 

» Verhayen — hr. Sydow 3—6, 
6—3, 4-6. 

Bouwer — br, De Vries 
6—1, 5-6, 6—0. 

Rivai — Nanlohy 6—3, 6—3. 

Heeren doubles: 

. Bienema br. Simon — br. Ruben 
hr. Mundler 6—5,1—6,2—6. 

Rivai br, Baesjou — br. Scbeers 

br. Sieger 3—0, 6—2, 1—6, 
Smit br. Borwer — hr. Fakkers 

hr. Geway 6—2, 2—6, 2—6. 
» Verhagen hr. Moesto — br. Palm 

hr, Agerbeek 1—6, 4—6. 

RICHE THEATER. 

Dinsdag 30 en Woensdag 31 Jan. '40 

Mirian Hopkins en Ray Miiland in 

»WISEGIRL" 

Ezo R.K.O. Radio comedie drama, 

dit begon met een strijd om twee 

Ouderlooze meisjzs.... daarna vechten 

uhij” en ,,zij” een bitteren strijd het 

og nasa » oete” eind.!! 

Sprankelend- dialoog! 

Nu eens komisch eo humoristisch, dan 
weer aangrijpend. 

MAXIM THEATER. 

Hedenavond 30 Januari 1940 

Firozfilm groot dubbel programma 

Film Mekkah en Toofan Mail 

interessante uitstekende 
productles. 

Woensdag 31 Januari. en 
Donderdag 1 Februari '40 

John Barrymore-jobo Howard-Louise 
Campbeli in 

wBulldog Drummond Comes Back” 
Een geval voor een expert om op 

te lossen . . . de vlotste mysterie-film, 
die ook de meest gewaagde avonturen 
bevat. 

Twee en 

Avonturen . . . . zoowel als roman- 
tek... en de .,Devil May - Care" 
Durfal Drummond ecigen persoon ziet 
U io deze film. 

VOLTA THEATER. 

REPRISES Dinsdag 30 en Woensdag 
31 Jaouari draait ia het Vota-Thzater 
cen reprise voor Sonja Henie (de Ko- 

ningio der Zilveren Scbaatsen) in 
"Happy Landing” (Ben gelukkige 
landing), Ben groote Show.film gere- 

giseerd door Roy Del Rutb, en met 
een al Star Casr, 

Voor Donderdag-Vrijdag en Zater- 
dag 1, 2 en 3 Pebruari. Staat op het 

programma ,Donkere Wolken Boven 

Buropa". Da grootste Spionage-film, 

waarvas de premierein Amerika ging 

ia bet Radio Cty Hall gevolg door 

@nthous'aste perscritichen. 

Deze fiim gaat over het werk van 
spionsen achter de muren van regee- 

ringsgebouwen die 

geheime documenten en geheime ont- 

en laboratoriss 

werpeo van nieuwe bommeonwerpers 
en andere uitvindingen van een mo- 
gendheid trachten te stelen en aan 

andere mogendheden tracbten te 

verkoopen. 

Laurence Olivier vervult bier ia de 

film de rol van een bekende speurder 

van Scotland Yards, Eogelands be- 

roemde detectiven bureau, die een 
geheim komplot van spionnep, die de 

nieuwe bommeowerpers van Engeland's 

lucbtmacbt met de nieuwe uitvindingen 

uitgerus: tracbten te verrietigen, met 

een geheime straal O5 te sporer. De 

vrouwelijke rol wordt gespeeld door 

Valerie Hobsor, bekend als de best- 

gckleede actrice. Zij beeldt zich als de 

vit, 

met 

meest rustelooze verslaggeefster 

die de 

vragen en vasthoudenbeid tot waohoop 

brengt. Niet alleen spanning en actie 

sin de film te zien, De regisseur, de 
Pekende Tim Whelan zorgde ook voor 

de romantiek en bumor, om haar 

bestanddeelea van de film te recht- 
vaardigeo. 

Met dit al is ,,Donkere Wolken 
Boven Europa” z0ooals de titel luidt, 

een actie film geb'even vervuld van 

de sfeer van politieke spanving zooals 

deze aan een oorlog vooraf gaat. 

Zondag 4 en Maandag 5 Februari 

reprise van de 20 th Century Fox 

grootste productie Zreni Berdis 
A'exaoder Ragtime Bond 

met in de hoofdrol Tysone Towers, 

Alice Faye, Don Amecha, Jack Hoitr, 
te Swins Girl Ethel Merman en een 
al star cast. 

Inderdaad films om van te genieten. 

detective en testpiloot 

als 

    

EEN TYPHOON. 
Het district Sidaredja (regentschap 

Tjilatjap), werd, Aneta seint, 
gistermiddag omstreeks 4 uur door een 

typboon (richting West-Zuid Oost) 

BOERDERIJEN 
KEDIRI 

MULOWEG / MADJENANG 
Telefoon Ked. No. 225 

naar 

| | 

1 

IL
 

»SCHRAUWEN“ 
WATES 

PERCEEL-PAKISSADJI 

  

geteisterd, hetjeen gepaard ging met 
zware regens en biiksem. 

De typhoon duurde cen kwartier, 
terwijl de hevige regens twee uren 
aanhielder. 

De wedono van Sadiredja verleende 
oom'ddellijk bulp, terwijl de overige 
B.B.-ambtenaren "eveneens 

waren. 
Ec zija ongeveer 100 desawoningen 

ingestort, voornamelijk in de desa Sa- 
diredja Bea veouw werd bedolven, 

cenige personen werden licht gawond. 
De schade is nog niet te taxzeren, 
Ongeveer 200 menschen werden dak- 
loos. 

Levert versche volle 

  

     Kediri en.Paree en 
aanwezig 

Leverancier van de groote ziekenhuizen te 

ter plaatse 

  

melk. 

kwaliteit, Prima 

de meeste Doctoren 

Beleefd aanbevelend 

L. H. SCHRAUWEN. 
aa 

  Na d2 typhoon viel eep duisternis 

io. 

HET NIEUWE HANDELS- 
VERDRAG, 

Omitrent de torstandkoming van het 
handelsverdrag tusschen Brazili& en 
ArgentiniZ op basis van meestbegun- 

stiging, merk", z00 seint Aneta, het 

Departemeot van Economische Zaken 

op, dat de eerste indruk is, dat de 

Coocurrentie voor koffie, tapioca, olie 

  

Ga dan 

    

  

  

en vetten op de Argen'ijnsche markt 

voor andere leverarcier grooter kan 

worden. 

SERIE AARDSCHOKKEN 

Naar Anea uit Koetaradja seint, 
werden Koetaradja en omgeving Don- 
derdagnacbt 3 uur overvallea door   

WILT U LEKKER ETEN? 
Kedirische 

Restaurant 
Opgeluisterd door Radiomuziek 

Eigenaar van het voorheen zoo bekende dancing en 

restaurant , E LD ORA DO” te Malang. 

Adres: Nieuwe winkelgalerij, schuins tegenover de 
N. V. KED. SNELPERSDRUKKERI). 

  

    naar het 

  

        

           

  

  he viye, elkander opvolgende aardschok- 

ken, gedurende enkele seconder. Er 

kwamen, geen persoonlijke ongelukken 

  

  

  voor. 

DE VOLKSRAAD. LEESBIBLIOT HEEK 
  

  

Naar Aneta seint, zullen de open- 
  

  

   

        

     

bare vergaderinger vao den Volksraad 

op 1 Februari a.s. begiaven met de 

behandeling van de aanvullingsbegroo- 

ting 1940 (Departemenc van Justitie), 

de motie Soetarso, eoz. 

lngediend zija 3 ontwerp-ordonnan- 

met dien verstande, dat U z00 

De abonnementsgelden bedragen : 
1,— per maand voor €€n boek 

f 1,75 per maand voor twee boeken tegelijk 
f 2,50 per maand voor drie boeken tegelijk 

dikwijls moogt ruilen als U wilt 
Indien U duseen abonnement voor &&n boek 
heeft, waarvoor U €€n gulden betaalt evo U 

  

ties betrekking hebbende op de instel- ruilt het boek iederen dag, dan betaalt U 
ling van adviseerende raden van Su- v0 30 boeken toch niet meer dan &&a 

gulden. 

  

matra, Borneo en Groote Oost. 
  

Holland's koffieverbruik. 
Het verhoogde Indische 

percentage. 

DJABA 

Aneta seint uit Amsterdam, dat 
volgens het ,,Alg. Handelsblad” Ne- 
derlandsche iostaoties, vooruitloopende 

Wordt lid van 

KO 
LEESCEZELSCHAP — LEESBIBLIOTHEEK 

Ked. Snelpers Drukkerij, 

    

    
TTA     

       

Sia“



m—— m— 

200-jarig bestaan van de 

Kraton. 

Gedenkzuil door de Ratoe 
Pakoe Boewono onthuld. 

Plechtigheid in de Pagelaran. 

Vrijdagmorgen j.l. is de gedenkzuil, 

welke door het Indische Gowverne- 
ment is opgericht in verband met het 
200-jarig bestaan van den Soloschen 

kraton, in tegeowoordigheid van een 

groot aantal genoodiyden door Gou- 

verneur Orie pamens de Indische R-- 

geering aan bet Rijk Soerakarta over- 

gedragen, waarna de gemalin van Z 

H. den Soesoehoenan, de Ratoe Pakoe 

Boewono, het gedenkteeken, dat met 

bet rood. bet wit en het blauw onzer 
nationale kleuren toegedekt was, of- 

ficieel heeft onthu!d. Onder de ta'rijke 

gasten, di: in de grootz ontvangpec- 

dopo, de Pagelaran, hadden plaats 

genomen, vele bekende 

figureo uit de Soerakartasche samenle- 

vivg. Onder hen bevonden zich onder 
andere de Rijksbestuurder van Soera- 

karta, R.A,A. Sosrodiningrat, bestuurs- 

ambtenaren, pangerans en andere rijks- 
grooten en vele particulieren. Ook bet 

Hoofd van het Mangkoenagaransche 
Huis, Z.H. de Mangkoenagoro, en 
dizos gemalin, de Ratoe Timoer, 
woonden de plecbtigheid bi:. 

zagen wij 

Ht was ongeveer negen uur, toen 
Gowverneur en mevrouw Oris in de 

Pagelaran arriveerden, Kort daarop 

arriveerden ock Z.H. de Soesoehoenan 

en de Ratoe Pakoe Boewono in een 

Opev tijtuig, eveneens met het Wil- 

helmus begroot. De vele hofdignitaris- 
sen kwamen ecbter te voet door de 

Sitinggil naar de groote ruime pendo- 
po. Toen allen gezeten waren, cam 

Gowveroeur Orie het woord. 

Beteekenis van de zuil. 

Dz gouverneur herinnerde eraan hoe 

ongeveer cen jaar geleden op groot- 

sche wijze het 200-jarig bestaan van 

den Soloschen kraton gevierd was en 
dat men wederom bijeen was, hield 

eveneens verband met dit jubileum. 

Na gememoreerd te hebben op welke 

wijze dit jubileum gevierd was, beric- 

nerde spr. eraan hoe in 1937 wijlen 

Z,V.H. Soesoehoenan Pakoe Boewono 
X der Indische Reyeering het verzoek 
beeft gedaan om ter gelegenheid van 

het 200-jarig bestaan van zijn kraton 
een gedenkteeken te wilien oprichten. 

De Regeering heeft, mede in verband 

met de groote waardecering, welke zij 

voor Soerakarta's Vorst koesterde, 

hieraan onmiddellijk gevolg willen ge- 

ven en besloten werd een gedenkzuil 

te plaatseo, weike de verhouding tus- 

schen bet Soerakartasche vorstenhuis 

en het Nederlandsche gezag en de 

macht der Pakoe Boewono's zou sym- 

boliseereo. Helaas beeft wijlen Z.V,H. 
Soesoehoenan Pakoe Boewono X de 
Voitco'ing van dit gederkteeken niet 

kunnen bijwonen. Door verschillende 
Oomstandigheden was het niet mogelijk 

het gedenkteeken tijdig gereed te krij- 
geo, Thans is bet dan gereed en het 

zal aan Soerakarta overgedragen wor. 

deo. Het hezft een bizondere betee- 

kenis 

   

Het tienzijdig basemeot van grijs 

graniet symboliseert den grond, waar 

op bet rijk staat. Daarop verheffen 

zich tien lichtende en tien donkere 

vlakken. Op de lichtende vlakken be- 
vinden zich twintig diamantkoppen 

langs de buitenzijde der caralures. : 

overkapt 

bogen, voorstellende 

samenwerking tus- 

De canalures worden 

door Gotische 
de 200-jarige 

schen bet Huis van Soerakarta en de 
Nederlanders, tezamen gebonden door 

een ring. Deze canalureo-zuil draagt 

een lantaarn uit smeedijzer en glas 

in lood, met figuren in kleuren, waar- 

doorheen de letters P.B. zija verwerkt 
tusschen vlammend vuur. Zij zija en 

het volk de lichtende 
richtscoer. Op de top is groot de 

lila spits als juweel, het symbool der 

eenheid van denken en daden. 

Gouverneur Orie eindigde met va- 

mens de Indische Regeering de ge- 

Wwaren voor   

denkzuil officicel over te dragen en 

sprak de hoop uit dat de trouw, waar- 
deering en eenbeid, welke door dit 

mooument gesymboliszerd worden, tot 
in lengte van dagen zullen blijven eo 

io krachten hecbtheid zullen toenemen. 

Z. H. de Soesoehoenan 
antwoordt. 

Met zeer veel belangstelling eo ge- 

noeger, aldus Z. H. de Soesoehoenan, 

luisterde ik paar Uwe woordeo, Heer 

Gouverneur. Immers blijkt daaruit ten 

duidelijkste hoe groot de waardeering 

der Regzering van Nederland:ch-Iodia 

is ten opzicht van mijn Huis. Trouweons 

hzt gsschenk op zichzelf, dat mijae 

gemalin op bet punt staat te onthullen, 

is daar niet alleen getuige van, maar 

het drukt teveos uit, zooals U terecbt 
opmerkte, de innige verhouding tusschen 

Nederland en bet Huis Pakoe Boewono, 
Inderdaad was de samenwerking gedu- 

rende bet tijdperk van twee eeuwen, 
dat de Kraton te Soio is, zeer nauw 
tot heil van Land en Voik van Soera- 

karta. In die perlodetoch is Solo hard 

vooruitgegaan. Hande!l en irdustrie zijn 

hier tot groote ontwikking gekomen. 

Het was een gelukkige gedachte van 

een van mijn voorvaderen, met name 
Pakoz Boewono II, om de Kraton juist 

te Solo te vestigeo, Als samenkomst 

van drie groote weges met daarachter 

een vruchtbaar achterland is Solo zeer 

gunstig gelegen. Vandaar de groote 
ontwikkeling ! 

Oowillekeucig gaan mija gedacbten 

op dit oogenblik uit paar hem, die den 

stoot heeft gegeven tot de tot-stand- 

koming van dit alles. Bo daarom, Heer 

Gouveroeur, betreurik met U bet feit 

dat wijlen mijn Vader deze groote ge- 
beurtenis, waarvoor wij samengenomen 

zijn, niet meer heeft mogen meemaker. 

Aan den anderen kant stemt het tot 
biijdschap, dat de onthulling, ondanks 

ongeloofelijke moci'ijkheden. nog io dit 
Javaavsche jaar Dje 1870 plaats kan 
hebber, daar juist in dit jsar, zooels U 

alen weer, het 200-jarig bestaan van 

den Kraton Sozrakarta-Hadiningrat heeft 

plaats gehad, dat wij met een grooten 

pasar-malsm hebbeo gevierd, weike pa- 
sar een groot succes heefr geboekt. 

Naar aanleiding van wat ik zoonet 
gezeg beb, is bet begrijpelijk, dat ik 

als Vertegenwoordiger en Hoofd van 

het Rijk Soerakarta es van Huize Pakoe 

Boewono zeer gaaroe bet geschenk van 

de Regeering van N derlandsch Indi& 

aanvaard. Ik verzoek U, Heer Gou: 

verceur, om den oprechten en eerbie- 

digen dank van bet Rijk Soerakarta en 

vooral van mij persoonlijk en van mijne 

familieleden te willen overbrengen aan 

Zijne Excellentie den Gouverneur-Ge- 

neraal vao Nederlandsch-Indig als Ver- 
tegenwcordiger van het Neder'ansch- 
Indisch Gouversement! Met U hoop 

ik, dat dit nooie mosument, de gedenk- 

zuil vanhet 200-jarig bestaao van den 
Kratoo Soerakarta-Hadiningrat, tot in 

lengte van jaren de Noorder Alooo- 

alooo tot sieraad moge zijo, en tot 

voortdurende aansporing van ons allen 
Om met uiterste kunnen en weten dit 
Rijk te dienen tot heil en voorspoed 
van Land en Volk en ten slotte dat de 
band tusschen Nederland en Huizz Pa- 
koe Boewono steeds behouden moge 
biijven” 

Ik heb gezegd !   

De onthulling. k 

Vervolgens begaven de Ratoe Pakoe 
Bozwono aan den arm van dea gou- 
Verneur en mevrouw Orie aan den arm 
vao Z. H.den Soesoehoenan, gevolgd 

door het overige gezelschap, zich naar 

buiter, waar—eeo tiental meters voor 

de Pagelaran — de gedenkzuil staat, 

Nadat de Ratoe Pakoe Boewono, door 
het doek weg te trekken dat het om- 

hulde, de symbolische plechtigheid had 

verricht, koo het gezelschap 't fraaie 

monument in oogenschouw remen. 

Daaroa ging men wcer raar de Page- 

larao, waar een koele dronk en andere 

versnaperingen rondgediend werden. 
Het was ongeveer half elf, toea de 

Vorst met zijn gemalin vertrok en kort 

daarop stegea ok Gouverneur co 

Mevrouw Orie ja hu auto om naar 

de gouverneursworing teruy te keeren. 

Hierpa vertrok ook het overige gezel- 
schap. 

  

Brand in kinderafdeling. 

Van Petronella Hospitaal. 

Donderdagnacht 1.30 ontstood een 

begin van brand io de kinderafdeeling 

van het Petrenelia Hospitaal te Djocja, 

alwaar in de zangrerzende melkkeuken 

cea verwarmingstoeste!, waarop de melk 

wordt verwarmd, door onbekende oor- 

zaak vlam vatte. 

Tozn de zuster, die 

isolatiekamer was geweest, teruykwam, 

stond de keuken in liciterlaaie. Het 
plafond (van gedek) had vlam gevat. 

De vlammen sioegen naar de kinder- 

zzal over, waar 70 pati'ntjes lagen, 

De zuster begoo direat de pat'#ntjes 

weg te brengen, terwiji alarm werd 

even naar de 

  

gemaakt. 

Ezn jonge verpleger Soekarso ge- 

naamd, die de wacbt had in de opera- 

tie-afdeeliag, greep onmiddeilijk reso'uut 

ir, Hij sloot eem tuinslanog aan op de 

kraan bij de braodende keukeo en na- 

dat het plafond was weggebrand, ge- 

lukte het hem inderdaad de vlamme3, 

welke de 

aangelast, evenals bet verdere hout- 

dakspanten reeds badden 

werk, te dooven, waardoor hij waar- 

scbijolijk een catasirofe hecft voorko- 

men,   

    

  

  

TOKO : 

»MADIOEN” 
KEDIRI, Aloon-aloonstraat 

No. 17 Telf. No.62. 

Maakt hekend: 
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 — Telef, No, 107 

  

  

Voor Uw meubialir en ontwerpen 

geroutincerde toekangs en eerste kwa- 

liteit meubelhout, 

Zeer billijk ia prijs en levering wet 

garantie, 

Voor Uw vendutie gegarandeerd 

goede resultaten. 

Iopakken voor alle plaatsen. 

In voorraad 
kinder boeken 

en 

Modebladen 
N.V. Ked. Snelpersirukkerij 

Aloon-Aloonstraat TI. No. 83. 

  

  

     

  

EL com 

ledere El Comercio 
is een genot van 
begin tot eind. Dat 
is het geheim von 
een prima melange 
en zuiver handwerk 
volgans handinslag- 
methode. 

CIO 

  

  

»van 5 tot 10 cent“, 

.Mnenten: N. V. Handel My. Giintzel & Sehumacher” 
  

| Vichy 

Source de Beaute 
   

  

preparaten voor 

Wetenschappelijk samengestelde 

verzorging en 

verfraaiing der huid. 

RESIDENTIE APOTHEEK - 

   

Telefoon No. 62   
  

  

PROTESTANTSCHE KERK 

Hollandsche Kerkdiensten. 

4 Pebr. '40 Kediri 9 u. v.m. (Doop) 

Djombang 7 uur n.m. 

11 Febr. '40 Blitar 9 u. v.m. (Doop) 

T.Agoeng 5 u. nm (Doop) 

18 Febr. '40 Kediri 9 uur v.m. 
Bevestiging Kerkeraadsleden. 

Paree 6 uuc o.m. 
25 Febr. '40 Ngandjoek 9 uur v,m. 
am 

Maleische Kerkdienst. 

H, B, Matulessy. 

7.30 uur v. m. 

Wlingi 10.30 uur v. m. 
11 Pebr. Kediri 9. uur v.m. (Doop) 

Kertosono 4 uur n.m. 

4 Febr. Blitar 

18 Febr. Madioeo 9 uur v.m. 

25 Febr. Trenggalek 9uur v.m. 

T. Agoeng 4 uur n.m, 

J. W. Rumbajao, 
25 Pebr. 1940 Djombang 730 v.m. 

mam 

OOST - JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEN. 

lederen Zondag, 9 uur v.m. 

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

Hollandsche Dienst te Kediri 
(Baloewertistraat). 

De eerste Zondag 

van elke maand, 6 uo.m, 
door Ds, E. G, v. Kekem. 

  

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Zondag. 

le H. Mis 6 ur v.m. 

2e H. Mis 7.30 uur v.m. 

Lof 5.30 uur &. m. 
6 uur v. m. Stilie H. Mis 

7.30 uur vm Hoogmis 

5,30 use pw. Lof 

O Merricht Kath. Javanen 

PETROMAX COMFOR EN. 
Wij ontpakten zoojulst 

De Nieuwe 

Modellen 1939 
en noodigen U uit tot een be- 

te Kediri 

  

6 uur n.m. 

zichtiging dezer 

Schitterende en Practische 

Petromax Comforen., 

Verkrijgbaar bij : 

Toko Wed. 

Tan Bing Wie 
Klentengstraat No. 90, 

KEDIRI, Tel. No. 149. 

“Tn ist Opa: Loo juist Ontnak 
Ook in groote voorraad di- 

verse dranken zooais : 
Champagne Hemi-sec en Sec 

Asti Spumante. 

Likeuren. 

Bols rood. 

Orange bitter. 

Medoc superieur. 
St. Emilion. 
St. Jullien. 

Ch. Cantemerlie. 

Ch. Pontet-canet. 

Petit bourgogne. 

Chablis. 

Sparkling Burgundij. 

Pommard. 

Chambertin. 

Enz.-Enz. 

Beleefd aanhevelend, 
TOKO 

»SO EN" 
Aloon -Aloonstraat Teif. 63 

   



Bakenlandseh oreratott overgenopen nit het Soer. Hbld. 

CHURCHILL. SPRAK 
TE (MANCHESTER. 

Rantsoeneering ter beperking import en opvoering export 

en oorlogsproductie. 

GRUWELEN IN POLEN. | 
! Ruim 15.000 vooraanstaande 

Intellectueelen werden 
doodgeschoten. 

Londer, 27 Jan. (Aneta- Reuter) | 
Heden hield Winston Chburchill eeo 

toespraak tot een groote bijeeokomst 

in de ,,Freetrade Hal!” te Manchester, 

waarin hij het volgende zeide : 

G:durende de 40 jareo, dat ik een 

Openbaar ambt bekleedde, heb ik ver- 

scheidene malen vergaderingen in deze 

beroemde zaal toegesproken doch nooit 

heb ik zulk een bijeenkomst als deze 

meegemaakt. 

Wij ztjo thans reeds vijf maanden 

in oorlog tegen 's werelds grootste 

milltaire macbt, zoowel op dea grond 

als in de lucht. Toeo de oorlog uit- 

brak, verwachtten de meesten van ons 

dat onze steden spoedig zouden zijn 

uiteengerukt en verschroeid. Weinigen 

zouden het gewaagd hebben aan het 

tiod van Januari zulk eeo schitterende 

bijeenkomst te verwachten, 
Er is viets merkwaardigers in onze 

oude geschiedenis, dan de bereidheid 

om bet onbekende tegemoet te treden 

en alles wat komen zal onder de 

oogen te zien, welke in September 

jl werd getoond door het geheele 

volk, Ec is nooit een corlog geweest, 

Waarin een voik zich begaf met de- 

zelfde vereenigde overtuiging dat God 

bulp zal schenken. Het kon niet an- 

ders. Da oorlog werd niet door de 

regeering beraamd en ook niet door 

een of andere klasse of partij, doch 

de regeering beeft tot bet allerlaatste 
toe gewerkt voor den vrede en de 

premier heeftovs in 6€n groot lichaam 

gevoerd in den strijd tegen agressie, 

onrecht, 

heid en wreedheid, waaruit wij niet 

terug kunnen keeren. 

Wij kunnen viet zeggen, hoe het 
verloop van den strijd zal zijn, waar 

bij zal worden gestreden en hoe lang 

bij zal doch wij zija ervan 

Overtuigd dat uiteindeliik bet recbt 

zal zegevieren, de vrijheid niet met 

voeten zal worden getreden en dat 

grootere rechivaardigheid zal heer- 

schen. Wij zijo vastbesloten onze taak 
tot het einde toe getrouw te volbreo- 

geo. 

onderdrukking, trouweloos- 

duren, 

De vloot stelde niet teleur. 

Tot dusverre werd de oorlog in 

bet westen bijna uitsluitend door de 

marise gevoerd en door die eecheden 
van de luchtmacht, die de vloot waar- 

devollen steun verleeneo. 

Ik geloof, dat U het erover eens zal 

zija dat tot nu toe de vloot ons land 
niet beeft teleurgesteld. Wij zu'len 

meedoogenlooze off-rs hebben te bren- 

gen voor onze beerschappij op zee. 

Tot dusverre bebben onze "marioe- 
strijdkrachten opvallende successen ge- 

boekt, 

De Duitsche koopvaardijschepen zijo 

tot zinken gebracht of van de oceanen 
verdreven, De Duitsche invoer van 

vitaal oorlogsmateriaal is op afdoeode 

wijze verminderd, terwijl de Duitscke 

uitvoer practisch uitgescbakeld is. 

Den ecrsten aanval van U-booten 
Zijo wij meester geworden, terwijl ten 

minste 50”, van de U-booten, waar- 

mede de vijand den oorlog begon, is 
vernietigd en de aanbouw van nieuwe 

bodems tot dusvere ver beneden de 

verwachtingen is gebleven. 
Er is geeo twijfel aan dat het mij- 

nengevaar ons in de bestrijdirg ervan 

zeer veel zal kosten, doch ik geloof, 

dat onze weteoschap op verschillende 

belangrijke gebeden superieur is aan 

die van den vijand en ik zie niet in, 

waarom dit gevaar niet op even af- 

doende wijze zou kunaeo worden on.   

derdrukt, als 

bet geval was. 

Ors convool-systeem wordt sieeds 

soeller, 

De omvang vad onzen import en 
export, die door den overgang van den 

vrede in den oorlog werden belemmerd, 

Deemt thans gestadig toe. 

De schepen, die wij hebben buitge- 

maakt en gebouwd, hebben de door 

ons geleden verliezen haast geheel goed 

gemaakt en zoowel onze marine als de 

koopvaardij ontvingen versterkingen 
teneinde de nieuwe gevaren, het hoofd 

te bieden, die ons boven het hoofd 
hangen. 

io den vorigen oorlog 

Intensieve rantsoeneering. 

Churchill vervolgde: W) voeren een 

ver-strekkend rantsoeneeringsschema in, 

mangezien wij iedere ton van onzen im- 

port wenschen te beveiligen teneinde 

de productie van munitie te vergrooten 

en dea exporthandel uit te breiden, 

waardoor wij buitenlandsche credieten 
verkrijgen, waarmede wij meer munitie 

zullen koopen. 

Veleo vragen zich af, waarom wij 

nog niet vanuit de lucbt zija aangeval- 

leo. Ik vraag mij af of de vijaod thans 

aan het sparen is voor een uitspatting 

van terrorisme, die binneokort over ons 

zal komen, of is het omdat tot dusverre 
bij het niet durfde. Het komt zeker niet 

door kieschheid, nocb door zija liefde 

voor ons of wegens bumaniteit. 

Bommen of pamfletten. 
Behoorden wij te beginnenen instede 

van pamfletten bommen uit te werpen? 

Het is mij volkomen duidelijk, dat onze 

politiek juist is geweest. 

De regeering is niet gebelygd over de 

we'gemeende critiek van eeo man, die 

den oorlog wenscht te winoen. De 

nationaal-socialistische en bolsjewisti- 

sche dictaturen leggen alle critiek het 

zwijgeo op door middel van conceatra- 
tickampen, rubber-knuppels dan wel 

scbietpartijen. 

Wat wij van den Russischen oor- 

logscapaciteit tegenover de heldhaftige 

Finnen hebben gezien geeft de Britsche 

eo Fransche democratic&o en parlemeo- 

ten nog meer vertrouwen in den gtrijd 

tegen het nationaal-socialistische despo- 

tisme. 

Op fioancieel gebied bouwt de kan- 

selier van de Schatkist een ware Ma- 

ginot-linie vao financieele kracht «en 

vertrouwen,-- 

Keizerlijk Duitschland en Hitler- 
Duitschland. 

Churchill kos dz gedachte niet van 

zich afzetter, dat het keizerlijke Duitsck- 

land van 1917 sterker was dan het oatio- 

naal-socialistische Duitscbland. Hzt ver- 

wilderde, afgebeulde nationaal-socialis- 
tische regiem zal mogelijk voor een 
tijd functionneeren, doch of het dezelfde 
solidariteit en uithoudingsvermogeo heeft 
als het vroegere keizerlijke Duitsch'and, 
moet nog bewezes worder. Wij moe- 
ten het op proef stellen. 

»Het Britscbe imperium en de Fras- 
sche republiek zijn tezamen veel sterker 
in bua pbysieke kracht dan Hitlers 
Duitschlaod. 

OLYMPIA 
Schrijfmachines blijven toch al- 

  

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 

Drukkeril   

Onderdrukking van Tsjechen 
en Polen 

Vervo'gens gaf Churchill een 
beschouwing van hetgeeo Duitschland 

de volken, die het onderdrukt heeft 
aangedaan, De Duitsche invallers stre- 

ven met alle onderdrukkingsmethoden 

hun voornemen na om het 'Tsjechische 

volk te verwoesten. Studenten werden 
bij ticotallen doodgeschoten of in con- 

centratiekampen gekweld. Alle Tsjech- 

ische universiteiten werden gesloten, 

klinieken, laboratoria, bibliotheken wer- 

den gepluaderd dan wel verwoest, 2000 
Periodieken aan dagbladen werden 

stopgezet. Vooraanstaande mannen 

werden in concentratiekampeo opge- 

sloten. Landerijen werden geplunderd, 
honderdduizenden Tsjechische arbeiders 

werdea tot siavea van Duitschland 
gemaakt. 

Doch alles wat gebeurt met de 

Tsjechen is nog niets vergeleken bij 

de gruwelen waaraan de Polen worden 

oaderworpen. 

Geraamd wordt dat ruim 15.000 
intellectueele vooraanstaande personen 

werden doodgeschoteo. 

Eeretitil voor Churchill 
Moskou, 26 Jan. (Aoeta - Reuter). 

Door de Russische dagbladen wordt 
aan Chburchili de titel van ,,grootste 

vijaod van de Sovjet Usie” gegeven. 

De Pravda verklaart ,,De radio- 
rede—die j.l. Zaterdag door Churchill 
werd vitgesproken — toonde zijn be- 

zorgdbeid aan, in verband met bet feit 

dat zijo pogingen om de neutralen in 

den strijd te betrekken zijn gefaald.” 

noemt Churchill een 
scherpscbutter”, die tracbt 

Duitschland 

De Izvestia 
"politieke 

de neutrale lande tegea 

te keeren. 

Olie sleutel voor 
Ooverwinning, 

Wijzigde Roemenis zijn 
beleid ? 

Het land zou aansturen op 

nauwe betrekkingen 
met Duitschland. 

Parijs, 26 Jan. (Aneta-Reuter). Het 

thema van de hedenochtend in de 
Parijsche dagbladen verschenen arti- 

kelen is: ,Het bezit vao olie vormt 

den sleutel tot het behalea van de 

Overwioning". 

nWij moeten niet denken, dat de 

tijd voor ons werkt“, schbrijft Charles 

Morice in Le Petit Parisien. 
»De huidige stand van zakeo maakt het 

voor Duitsch'and gemakk:lijk plannen 

op testellen, die hetin staat zullen stellen 
den aanleg van voorraden brandstof 

te organisezren en stocks aan te leg- 

gen, zulks met het oog op den ,tota- 

len oorlog", die Hitler zeker niet heeft 
Oopgegeven en ook niet zal opyeven. 

L Ordre schrijft dat volgens uit 
Deutrale bronnen afkomstige berichten 

Berlijosche kringea bet zeker achten 

dat de oorlog zal ontaardeo in een 

krijg om bet bezit van de olie. Volgens 
deze berichten trefe me tea Berlija 

voorbereidingen voor het in de naaste 

toekomst uitbreiden van de militaire 
Operaties tot den Kaukasus, Irak, Per- 
zi& en Arabi8. ,,Dit beteekent een 

waarscbuwing voor Engeland en 

Fraokrijk", scbrijft het blad. 

mDe vriendschap van Turkije heeft 

nooit meer waarde gehad dan thans. 

Dz geallieerde regeeringen moeten 

Overal slechts io volledige overeen- 

stemming met de regeering te Ankara 

handelen“, aldus L' Ordre. 
L' Excelsior sebrijft ia een ge- 

deeltelijk gecensureerd artikel dat door 

de laatste, omtrent den Roemeenschen 

uitvoer van olie gepubliceerde cijfers 

blyjkt, dat 83.000 ton olie naar Duitsch- 
land worden verscheept, terwijt via 

Constanza 293.000 ton olie meer naar 
aadere landen wordt verscheept, Het 

blad voegt hieraan toe dat door deze 

vergelijking wordt aangetoond dat 

Duitschland oiet kan hopen de Roe- 

meensche oliemarkt te beheerschen, 
terwijl meo hierdoor teveas cenigszins 

cen denkbeeld krijgt van de beteekenis 

vaa de Roemeenscbe haveo Constanza,   

die door.de geallieerde blokkade voor, 
Duitsehland gesloten is. 

Duitschland als helper van 
Roemenit. 

Boedapest 26 Jan. (Aneta - Tr.). 
»Duitschland is de natuurlijke helper 
van Roemenit bij de exploitatie vao| 

de Roemeensche olie“, schrijft de Ma-! 

gyarorszag, welk blad rauwe be- 

trekkiogen met de Hongaarsche regee- | 

ring onderhoudt. De Magyarors- 
zag maakte deze opmerking io een' 

artikel, waario commentaar wordt ge- 

leverd op de pogingen van de Roe-' 
meensche regeering om het buitenland- 

sche kapitaal, dat voordeel trekt uit 

de winsten, die door de Roemeensche 

olie-industrie worden gemaakt, uit te 

scbakelen. 

»Het is begrijpeljk“, schrijft het 

b'ad, dat de Roemeeonsche regeering 

thans den tijd guostig acht om bet 

juk vao het buitenlandsche kapitaal af 

te werpen, zelf bezit te nemen van de 
Roemeensche olie en de productie 
hiervan te leiden ia overeenstemming 

met de eigen belangen van het land. 
De regeering te Boekarest kan deze 

groote taak echter niet ten uitvoer 

leggen, wanneer dit gebeel met inzet 

van eigen krachten moet geschieder. 

Zij heeft hulp noodig. 

Ben feit, dat ten gunste van Duitscb- 

land spreekt is, dat bet niet uitsluitend 

ruwe olie invoert, doch dat de Duit- 

scbers aaa 60 Roemeensche olie-raf- 

fioaderijen werk geven en dat het 

Duitsche Rijk niet slechts de gereffi- 

neerde Roemeensche olie, doch ook 

alle bijproducten afneemt : geeo enkel 

ander land is hiertoe bereid. 

Ia feite vormt Duitschland de meest 

natuurlijke markt voor de Roemeensche 

Olie-industrie”. 

Spelen in de Duitsche kaart. 

Parijs, 26 Jao. (Aneta-Reuter). In 

welingelichte kringen waarschuwt mea 

ertegen in de kaart van Duitschland te 

spelen, door overdreven berichten tc 
Verspreiden over de beweerde Duitsche 

militaire bedreiging van Roemeoi#. Er 

wordt in dit verband aan herinnerd dat 

de Duitsche standaardtactiek wordt ge- 

vormd door diplomatieke manoeuvres, 

gepaard gaande met militairen druk door 

middel van troepen-bewegingen en bet 

verspreiden vaa overdreven berichten 

over de sterkte van de betrokken 
troepen-eenheden. 

De Duitsche troepen in de nabijbeid 

van de Roemeenosche grens zijn gescbat 

Op sterkten, die wisselen tusschen 500 

man en 25 divissies. la welingelicbte 

kringen wordt gemeend dat het juiste 

aantal ligt tusschen 1000 man ea &ka 
divisie. 

Er bestaat geen twijfel aan dat de 

over Lemberg, in het door Sovjet-Rus- 

land bezette gedeelte van Polen gele- 

geo, voerende spoorweg door Duitsche 

troepen wordt gecontroleerd en dat zich 

in Galicid een groot aantal Duitsche 
Officieren bevindt, dat toez'cht boudt 

op bet naar hun vaderland terugbrengen 

van dealdaar wonende Duitschers. 
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Wijzigingen in Roemeensche 
politiek ? 

Boedapest, 26 Jan. (Aneta:Tr.). De 
mijzigiog io de Roemeensche buiten- 
laadsche politiek was de aanleiding voor 
den druk. die door Bogeland en Frank- 
rijkinde afgeloopen dagen op Roeme- 
nif werd uitgeocfand teveinde het te 
beweyen het nieuw ingesteide staats- 
toezicht over de olie-industrie op te 

heffen, aldus wordt bier gemeend. 
In politieke kringzn worden de ont- 

Wikkelingeo in Roemenit met de groot- 
ste aandacht gevolgd. 

De wijzigiog ia Roemeris's betrek- 
kingen metde West-Europeesche mo- 
gendheden lokte allerlei voorspellingen 
vit betreffende de aanstaande conferen- 
tie van de Balkao-Batente,—z00 ver- 
klaard de Uj Nemzedek. 

»Zoowel te Berliin als te Boekarest 
wordt thaos openlijk toegegeven”— 
scbrijft het blad— ,,dat na een nauwe 

@€conomische samenweiking thans ook 

de Roemeensche buitenlandsche politiek 

parallel zou gaan aan die van Duitsch- 
land”. 

Roemenig z0u in geen geval bezwijken 
voor den druk van de West-Euio- 
peesche mogendhedenen zal voortgaan 
langs den weg dat bet afgebakend 
heeft, overeeckomstig de natuurlijke 
belangen van bet land. 

Dz Magyar Nemzet verklaart dat 
Roemeni& het tweede land van de 

vroegere Kleine Entente is, dat bittere 
teleurstelling voor de West-Eropeesche 
mogendheden opleverde. 

De fundamenteele wijziging in Roe- 
menit's buitenlandsche politiek begin- 
nen thaos zichtbaar te wordeo. In de 
economische aangelegenheden is reeds 

een wijziging gekomen ten gunste van 

Duitschland. Boekarest poogt thans een 

soortgelijke wijzig'og te brengen io zija 

buitenlaodsch - politieke richting. De 
vraag of Engeland eo Frankrijk hun 
garantiebelofte aan Roemeni& zullen 

intrekken, wordt te Bozdapest druk 

tesprokep. 

De Magyar Nemzet houdt vol dat 
dit Roemenit geen schrik zal aanjagen. 

H « blad meestdat Rozmenit in feite 
een errstige pogiag doet om de bestaan- 

Ge Britsch-Fransche garantie, welke het 
Oozeker acbt, te ruilen tegen nauwe 
betrekkingen met Duitschland. 
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