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STADSNIEUWS 

  

NAKLANKEN. 

Nogmaais Fa Goldberg. 

Het 10-jarige jubileum van boven- 

genoemd groote Concern te Kedir, 

ligt nog te versch in ons geheugeni 

dan dat wij op de feestelijkheden bier- 

van willen terugkomen. 

Buiten de overgroote belangstelling 

van de kotta en ver daarbuitea, wa- 

ren vooral aanwezig 

de Resideut van Kediri en mevr. 
Tydeman. 

de Regent 5 » met Raden- 

Ajoe, z0060k, 

de Hr. Best (agent v/d Javasche 
Bark en de Wedono kotta. 

Ook meldden we in onze Courant 

van Dinsdag, dat de eigenaar, de Heer 

Goldberg zelf, recipieerde. De Heer 

Groen, thans Sales manager der Firma 

(deze man schijat overal tegelijk te 

zijo) stond zija chef in diens niet ge- 

makkelijke taak, goed terzijde. 
Op dezen avond trok het technische 

gedeeite van de expositie groote be- 

langstelling en niet ongegrond. 
Dz evolutie op het gebied der ont- 

vangtoestellen sedert 1928 tot op hc- 

den. Dat met de batterij voeding en 

verwisselbare spoelen met bet daarbij 

behoorerd leelijke, zwarte, metalen 

toestel, naast het gestroomlijnde, sier- 

lijke toestel vao hedeo. 
Het vervaardigeo dezer apparaten 

io de Philipsfabrieken te Eiodhoven 

werd er geillustreerd door middel, 

van cen heele groote plaat aan &€n 

der wanden van het gebouw, Een 

groot model van een zendlamp, stond 

er ter bezicbtiging vlak bij. 
In de bijgebouwen werden eenige 

Katolight - lichtinstallaties — gedemon- 

streerd welke lichtbronnen een buiten 
gewoon stabiel lichtenergie gaveo. In 

hiervoor geconstrueerd 

macbinekamertjz, zou niets van het 

lawaai, dat uit den aard der zaak, 

iedere machine moet maken, te hoo- 

een speciaal 

ren zijn. De tentoongestelde machines 

munten uit door weisig brandstofge- 

bruik, waardoor zij een zeer econo- 

misch bedrijf in het vooruitzicht aa 
Coosumenten stelleo. 

Als besluit willen we nog cen op- 

merken, dat, zooals van ouds, bij bet 

filiaal te Kediri, U over uwe oogen 
kunt consulteeren, Per advertentie of 
anderszins zal het publiek op tijd wor- 
den gewaarschuwd, waoneer de, aan 

de zaak verbonden opticif#ns voor het 

Kedirische publiek te consulteeren 

zullen zijo. 

Het behoeft geen betoog, nogmaals 

nadrukkelijk te zeggen, dat iedere ke- 

stelling of claim, hoe gering ook, de 
volle aandacht zal hebben, daar stelt 

de Fa Goldberg zich gaarne garant 

voor. 

Schoolnieuws. 

Het schriftelijk gedeelte van het te 

houden examea voor de openbare en 
daarmede gelijkwaardigverklaarde bij- 

zondere Muloscholen in 1940 is vast- 
gesteld op 16 tot en met 22 Mei a.s. 

Het toelatingsexamen tot de eerste 

klasse van de Iycea der H.B.S met 5 

jarige cursus, Technische scholen en tot 

de voor- en Iste klasse der Muloscho- 
len is vastgesteld als volgt :   

Iste examen: Maandag, Dinsdag, 

Woensdag 6, 7, 8 Mei a.s. 

2de examen: Maandag, Dinsdag, 

Woensdag, 27, 28, 29 Mei a.s. 
Examen bestemd voor zieke candidaten 

op Maandag, Dinsdag en Woensdag, 

10, 11 en 12'Juni a.s. 

Burgelijke stand van de Stads- 
gemeente voor de maand 

Januari 1940. 

Gevestigde persoreno : 

F.A.J. Damme, Pekalongan, 

H.Ch. Nanloby, Modjokerto. 

Mevr. Arroo geb. Supit,  Bandoeng. 

Mevr, Jullens-Overdijk, Soerabaja. 

B.F.W. Van der Jagt, Soerab:ja. 

W.H. Verdier, Paree. 

JT. Holtrop, Tjiamis. 

L. Arrieos, Batoe. 

C.J. Cleton, Banjoewangi. 

Vertrokken personen : 
E.N. van Amstel, Blitar. 

A. Mogendorf, Keboemen, 

Conferentie Tamansiswa. 

Van de afgevaardigden van de Ta- 
maosiswa van Kediri vercameo wij, 

dat van de 74 Tamansiswa afdeeling 
van Oost-Java er 60 bij de conferentie 

te Malang aanwezig wareo. 
De gehouden lezingen waren zeer 

actusel die dan ook goed gehoor bij 

de luisteraars kregep. Deze confereo- 

tie, die eens in de 2 jareo wordt ge- 

houden, zal later de vorm van paer 

dagogische bijeenkomst krijgen. 

De eerstvolgende conferentie zal op 

Soerabaia plaats hebben. 

Koffiepropaganda. 

Donderdagavond werd in de pendopo 

van de Kedirische Kaboepaten voor 
cen daartoe door den regent uitgenoo- 

digd publiek, bestaande uit de voor- 

naamste Europeesche en talrijke 
Inheemsche bestuursambtenaren, de 

film vao de Ned.-Indische Koffiepro- 

paganda vertoond. Ook enkele 

particulieren gaven door hun aaowe- 

zigheid biijk van belangstelling. 

De regent van Kediri heette de gasten 

welkom ea gaf het woord aan den 
heer F. W. van der Spek, voor bet 

houdzo van een korte inleidende cau- 

serie. 

Deze spreker schetste in het kort de 

geschiedenis van de koffiecuituur. 

Om een indruk van de beteekenis 

van deze cultuur te geven noemde 

spreker enkele cijfers. Nederlandsch - 

India telt ongeveer 440 koffie onder- 
nemingen, waarvan het grootste deel 

in Oost-Java gelegen is. De jaarlijksche 

productie bedraagt ongeveer twee mi- 

Hioen pikol, waarvan ruim de helft 

Inbeemsch product is. Ongeveer een 
derde deel van de hier voortgebrachte 

koffie wordt ook weer hier te lande 
geconsumeerd, waaruit wel blijkt. dat 

er veel koffie gedronken wordt. 

De koffiepropaganda werkt dan ook 

Diet met een slagzin van de strekking: 

»Drinkt meer koffie”, doch ricbt zich 

op bet vergrcoten van den afzet, door 

de zuiverheid van bet verkochte pro- 

duct te bevorderen. In veel gevallen 

wordt aan de bevolking koffie verkocht 

die voor 80, soms zelfs 100”/, uit 

surrogaat bestaat. Gebrande djagoeng 

is wel het meest gebruikte middel tot 

vergrooting van de winst van den han- 

delaar of fabrikant van gebrande en 

gemalen koffie. Versch gebrande dja-   

  

VERSCHUNT 

DINSDAG EN VRIJDAG 

AGENTEN 

goeng heeft n.l. een geur, die vrij veel 

op die van koffie gelijkt. Zou men erin 

slagen bet surrogaat geheel buiten 
gebruik te stellen, dan zou de afzet van 

het zuivere product nog belangrijk 

stijgen. Op financieele gronden kan dit 

streven riet bestreden worden, want 

de koffieprijzen zija z00 laag, dat zelfs 

de eeavoudigste desaman zich kan 
veroorlover, zuivere koffie te genieten. 
Een kattie rauwe boonen, genoeg voor 
tacbtig kopjes, kost tegenwoordig een 

dubbeltje. 

Spreker wees nog even op het feit, 

dat dagbladreclame hier te lande met 

het groote aantal analphabeten geen 

groote vooruitzichten opent, Men heeft 

wel drukwerken, posters op de stations 
en andere openbare plaatser, doch 

hoofdzaak is het directe contact met 

de bevolking, dat verkregen wordt 

door de propaganda-auto's die de desa 
ingaan ea daar de menschen goed 

bereide koffie gratis aanbieden, opdat 

men zich vas den beteren smaak kan 
overtuigen. Ia dezelfde richting werkt 

cen semipzrmanente stand, waarmee 
de propagandadienst op jaarmarkten, 

pasar malams en dergelijke verschijnt. 

Ben krachtig middel is ook de aan- 

stelling van agenten en depothouders, 

die zich verbinden niet anders dan 
zuivere koffie te verkooper, hetzij in 

rauwen toestand, dan wel gebrand en 

gemalen of geheel bereid voor dade- 

ljke consumptie. Het product van de 

landbouwers, die zich voor de echt- 

heid garant gesteld hebber, ook dat 

van branderijen met een dergelijk 

Contract, wordt voorzien van een 

speciale keur, het bekende gele zegel 

KAHWAH. Reeds zijo er ongeveer 
5000 van zulke agenten aangesteld, ken- 

baar aan een groot schild io bun 
verkoopplaats. 

Na deze causerie werd de betrek- 

kelijke film vertoond met gebruikma- 

king van de allermodernste draagbaar 

Philips geluidsfilm-projector. Een korte 
maar zeker doeltreffende film, waarin 

de Maleische taal gebruikt is, om het 

grootste deel van 

bereiken. Men zict iets van den kof- 

feebloei, ziet hoe het oogsten, sorteeren, 

verpakken, brandep en enkele andere 

bewerkingen verioopen en ziet op de 
gezichten van een groepje consumenten 

de uitwerking van cen vervanging van 

Onzuiver product door echte koffie, 

In een korte pauze tusschen de 

eigeolijke propagandafilm eneen daarna 

vertoonde amusementsfilm werd den 
gasten een kopje toebroek aangeboden, 

dat werkelijk buitengewoon aromatisch 
was. 

de bevolking te 

Met enkele woorden dankte de regeot 

tenslotte den heer Van der Spek voor 

net gebodene. S, H, 

  

OLYMPIA 
Schrijfmachines blijven toch al- 

tiid aan de spits. Deze wereld- 

beroemde Duitsche machines kunt 

U tegen bijzondere afbetalings- 

conditie te Kediri, ALLEEN 

krijgen bij de 

N. V. Ked. Snelpers 

Drukkerij 

IN HOLLAND 
PUBLICITEITSKANTOOR ,GLOBE” 

DINSDAG 13 FEBRUARI 1940 

  

“ADVERTENTIE TARIEF TARIEF 
GEWONE ADVERTENTIE : 

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

' 2.9. kleine aankondigingen ( 1.— per plaatsing. 
Abonnements advertentie gereduceerd tarief. 
LOSSE ADVERTENTIEN BIJ VOORUITBETALING. 

23e Jaargang 

  

    

          

    

Java's grootste dag en 

nacht radio-service staat 

onafgebroken voor U 

gereed.... 

Een eigen zender be- 

zorgt U iederen dag 

eenige uren muziek.... 

Een geheel vrijblijvende 

demonstratie bij U aan 

huis en dan nog .. 

onze gemakkelijke be- 

     

  

    

  

talingsvoorwaarden .... 

  

        

    

  

Meer dan ' 
30 filialen en Dat is onze service! 

HOOFDSTRAAT 49-TELEF.70 
agentschappen KEDIRI 
op Java! RESIDENTSLAAN 39- 

TELEF: 101 MAD.OEN       

     
   

     

VENDU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS. 

  

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

YENDUTIE 

Op 15 Februari 1940, ten huize van den We'Ed, Heer J. B. A.G 

KWAAITAAL Schoolhoofd te KERTOSONO. 

  

   

  

ERRES KY 739 

VAN WINGEN 

KEDIRI. 
Aloon-Aloon Straat 13 

Telefoon No. I3 

Manager. H.O. NINCHRITZ. 
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RICHE THEATER — 
  

doet genieten. 

Donderdag 15 t/m Zaterdag 17 Febr. 
Metro Super Schlager zonder Weerga! 

sIidiots Delight" (De Kermis der Dwaasheid) 
met de twee grootste sterren van bet witte doek, 
hoofdrollen waardig bijgestaan door de sterren 

Heden Dinsdag 13 en Woensdag 14 Febr. 
Warner Bros geestige en frissche muzikale romance 

Kom je ook op de races? —.. ru» 
met Dick Powell — Anita Louise ea. bekende sterren. Een film, die U van begin tot cinde 

Een film voor jong en oud! 
Going Places, een Weekendfilm, gedraaid in de Midweek. 

  

Komt dit zien ! 

Clark Gable en 
Edward Arnold — Jeseph Schildkraut ea, 

4 

  

Norma Shearer in de 

Het begint in de vandeville gelegenheden van Amerika en beweegt zich paar een fascineerende climax 
in Europa op een drawatische nacht.... 

tot den laatsten meter. 
als de volgende wereldoorlog begint.... 

Een der verrassendste en interessantste producties van de laatste tijd, 
9 

Een film, die U boeit 

ongetwijfeld brengeo wij U de grootste triomf van 1939. 

  

naar bet beroemde werk van 
ongetwijfeld cen blijvende vreugde zal verschaffen. 

MAXIM THEATER 

    

Woensdag 14 en Donderdag 15 Febr. 

Een flm met een 
Vergeet daarom niet deze mooie film te komen zien | 

(Pntuo Setiteree timer oM CHIRISTMAS CAROL” 
Charles Dickens. zeer mooi verhaal en welke 

Vrijdag 16 t/m Zondag 18 Febr. 
II R.K.O. Radio emotioneele filmschlager 
| 

»ARMY GIRL” csoiaten doeren, 
met MADGE EVANS — PRESTON FOSTOR — B,H. WARNER es. sterren. De largverwachte 

NI filmreus over de mezhanisatie der Cavalerie. E:a grootsch schouwspel van Amerika's landsverdediging in 
ijzingwekkende verrichtingen harer Cavalerie en donderende tanks. Ziet deze wapenschouw in grootscheep 
sche manoeuvres ! 

Grootsch 
Een film, die U zeker niet zult willen missen! 

. Geweldig emotioneel!!! 

  

De 

1889, 

1890. 

1891. 

1892. 

1893. 

1894. 

1895. 

1896. 

1897. 
1898. 

1859. 

1900. 

1901. 

1902. 

1903, 

1904. 

1905. 

1906. 

1907. 

1908, 

1909. 

1910. 

191, 

1912. 

1913. 

1914. 

Kedirische in jaartallen. 

Oprichting der Kedirische Land- 

bouw Vereeniging, 
Bewilligina Statuten. 

Tekort aan werkvolk 

ondernemingen. 
K.L.V.-commissie — reguestreert 

aaa Iste en 2de Kamer der 

Staten-Generaal inzake de reor- 
ganisatie der Gouvernements- 

koffiecultuur. 

Toetreding van vele leden derin 

1880 opgericute Blitarsche Koffie 
Verceniging. 
35 Administrateurs 
guest aan de Regeering teneinde 
roof en diefstal ter onderneming 

io vele 

zenden re- 

tegen te gaan, 
J-J.Geul volgt W.L.H. Steeostra 

Toussaint als voorzitter op. 

F, 350 uitgeloofd als premie voor 

Liberia koffiepvlper. 
Maximumledentaivan 70 bereikt 

Medewerking verleend tot op- 

richting Algemeer Koffliz Syn- 
dicaat. 

Achteruitgang Javakoffie baart 

zorg. 
ea 

.. 

Reguest aan den Landvoogd inza- 

ke opheffing op 

koffie ten bediage van 01 7/10 

ceot per pikol. 

tie. Reguest aan den 

Landvoogd ter verlichting druk- 

kende lasten opd2 kotfiecultuur. 

Eerst 

teerd voor de leden. 

ui voerrecht 

  

Robustaplanten geimpor-     

Deelyenomen aan actie voor land- 

bouwonderwijs in Ned,-lodis, 
600 Cacaoplanteo geimporteerd 

uit Parijs, 

Twee K.L.V.-leden benoemd in 
de koffic-commis 

  

Voorstellen tot oprichting van 

Kamers van Landbouw. 

Misoogst io de koffie. 

Toegetreden tot Landbouw Sya- 
dicaat. 

Krachbtig protest tegen de koffie- 

dicfstallen. 

Poging tot verbetering van de 

verbindingswegen tusschen de 

ondernemingen onderling. 
PGA 

thesaurier aangesteld. 
voor den Coca-bond 

  

Lanzing cor secretaris- 

Commissi 

benoemd. 

Deelname tentoonstellingen S:- 

marang en San Francisco, 

ata 

Het regenkanon geprobeerd, H. 

H.T. van Lecoep overledep, 

William Boyd bestuurslid. 

1916 

1928 

1930 

  

1915. 

1917, 

1918. 

1919. 

1920. 

1921. 

1922. 

1923. 

1924. 

1925. 

1926. 

1927. 

1929. 

1931, 

1932. 

1933, 

1934. 

1935. 

1936. 

1937. 

1938. 

1939. 

1940. 

Gebrek aan werkvolk op 21”, 

der landen. Loonsverhooging. 

Bespreking invoering metrieke 

stelsel. Rattenplaag. 

Zilveren jubileum (2jaar te laat) 

gevierd. 
Optreden koffiebesser-boeboek. 

ak 
x 

Kloet-eruptie. Rijstdistributie. 

P.G.A. Lanzing eerelid, 

H.C. Westendorp volgt N. van 

Delden a's voorzitter op 

G. Holtius volgt Scbuit als 

secr.-thesaurier op. 

Sterke verlaging koffiebelasting, 

William Boyd volgt G. Holtius 

a's secr.-thesaurier op. 

Djocjasche voor vergadering om- 

vorming  landbouwvereenigio- 
gen, 

Plechtige begrafenis der K.L,V. 

te Blitar. 

Topsrerfte io de koffiz wint 

veld. 

JH. Kuoseman Sr. (toen nog 

Jr) velgt H.C. Westendorp als 

voorzitter Op, 

Viering 40-jarig jubileum te 
Paree. 

.. 
. 

Werkloosheidsvraagstuk in de 

bergcu'tures. H.C. Westendorp 

volgt J. H. Kuseman als voor- 

zitter Op. 

Zwarte takkerboeboek bedreigt 

de koffie. Vergadering te Blitar, 

Dr. AJ. Ultke eerelid. 
Excursie Paree-plaoters naar 

Zuid-Malang en Besoeki. J. H. 
Kuneman Sr. volgt H.C. Wes- 
tendorp als voorzitter op H.Cj 
Westendorp eere-voorzitter. Z 

GJ. Schorr treedt af als vice- 

Voorzitter, 

F.H. Gerretseo volgt J.H. Ku- 
neman Sr. als voorzitter op 

Z.G.J. Schort bij aftredeo als 
admisistrateur van Gambar lid 

van verdienste. 

E. van Vollenhoven ea P.J. 

Keikkamp eerelid, 
P.G.A. Lanziog overledeo, 

Dc. Job. Gandrup eerelid. 

J.H. Kuneman Sr. eerelid. CJ.A. 
Keuls lid van verdienste. 

Statuten prijsgegeven, 

Vieren 

Blitar. 

50-jarig bestaan te   

SPORT. 
Geanimeerde schoolwed- 

strijden. 

J.'. Zondagmorgen werden school- 

wedstcijden gehouden tusschen de H.I.S. 

van Blitar en de Isteen 2de H.I.S. 

albier. De gasten ziin met 2 bussen 

gekomen. Op het programma stondent 

kasti, korfbal en voetbal, doch van 

wege Eta of andere reden ging de 
korfbalwedstrijd niet door. 

Met kasti moesten de jongeos van 

Kediri het tegen hun tegenpartij met 

behoorlijke cijfers afleggen, doch de 

meisjes wisten bun naam hoog te 

houdern. Ook met voetbal waren de 

Blitariamen hun tegenstanders de baas. 
Met 1 —0 hebben ze de wedstrijd 
gewonren. 

Op Zaterdagmiddag j.g. kwam het 

waalftaal van de Mulo tegen dat van: 

@uik uit. Beide partijeo waren even 

sterk, het samenspel van de M. V.S. 

was beter dan dat van de tegenpartij, 

maar de laatste had meer doelers. 
Over het algemeen was de match 

spanvend te noemen, maar z0oals het 

altijd tusschen de 2 clubs, het ging al 

te heet toe. Vooral de Vroede mocbt 

wel cens wat kalmer spelen. 

Met 1 —1 liep de match af. 

P.S.I. contra Moehammadijah 

Zondagmiddag speelde Moeham- 

madijab tegen P.S. I. op het Dohoveld. 

Tot een p:ar minuten voor het einde 

bleef het gelijkspel, totdat de back van 

P.S.I. de bal met de hand aanraakte, 

waardoor bij zich een strafschop op 12 

pas afstand op den bals haalde. 1 — O 

Moebammadijah. Deze stand is 

tot het einde toe onveranderd gebleven. 

voor 

H. CT. N, H. kampioen. 

Zondagmiddag j.I. zou Ps. H.W. 
tegen H.C, T.N. H. voor de 3 de keer 

voor het kampioenschap uitkomen. 

B'ijkbaar koo Ps. H, W. zich oiet 

bij de beslissing van de K. V. U. neer- 
leggen om over te spelen (z00als wij 

weten, heeft Ps, H. W. beide vorige 
keerea de wedstrijd gewonneo, de 

eerste werd ongeldig verklaard, de 

2 de moest 13 mia. voor het einde 

worden gestaakt, vanwege bet onbe- 

spcelbaar geworden terrein), en kwam 
dien middag niet uit. 

Zoodoende werden 2 winstpunten 
H.C.T.N.H. toegekend, zoodat ze 

wel op een heel makkelijke manier 

kampioen van Kediri is geworden. 

   

  
  

RICHE THEATBR. 

Dinsdag en Woensdag 

14 en 15 Februari. 
Warner Bros Geestige en frissche mu- 
zikale Romance 

»Kom je ook op de Races" 

met Dick Powell — Anita Louise — 
Ronald Reagon en andere sterren. 

Verder werken mede twee beroemde 
negensterren, het beroemde Swing- 
team, Louis Armstrong, 's wereld 
beste ,,hit” trompettist en Macime 
Sullivan de sensatie onder de Swing- 
zTangeressen. 

Donderdag 15 t/m 

Zaperdag 1 Februari. 

Metro's Super-Schlager zonder weer- 
ga 

nldiot3 Delighi" (De Keonis 
der Dwaasheid) 

Met de 2 grootste sterren van bet 
witte doek Clark Gable en Norma 
Schearer, in de hoofdro'lea waardig 
bijgestaaa door de stecren Edward 

Arnold — Joseph Schildkraut en an- 

deren. 

Ongetwijfeld de grootste triomf van 

1939. Ben der interessantste, verras- 
sendste producties van den laatsten 
tijd. 

MAXIM THEBATER. 

Woensdag 14 en Donderdag 15 Febru- 
ari a.s. gaat in Maxim Metro meer 
daa Schitterende filmschlager Charles 
Dickens” A chistmas Carol met Re- 
ginald Owen, Gene Lochhort, Kath- 
1 en Lochhort Cbarles Dickens beroem- 
de Kerstvoertelling eindelyk verfilmd 
door dezelfde producers die U ook 
David Copperfield brachten. 

Een film die U ongetwijfeld blijven- 
de vreugde zal verscbaffen. 

Vrijdag 16 t/m Zoodag 18 Februari. 
R.K.O. Radio Emotioneele filmschlager 

»ARMY GIRL" 
De langverwachte filmreus over- 

brugging van tegengestelde opvattin- 
gen, via een boeiende ea emotioneele 

geschiedenis. Een grootsch schouwspel 
van Amerikaanscb landverdedigirg in 

fjzingwekkende haren. 

Cavalerie, 

verrichtiogen 

  

VENDU-ACCEPTEN 
verziivering bij postkantorea, 
landskassen en Ischappen der 

    

— POSISPAARBANK—     Postspaarbanh 

EFFECTENBELEENINGEN 
bij de ngentschappen te Batavia (9 
Soerabaia, Medan ea Makassar.     

  

Het betere 

  

RADIO LU 
Radio - Technisch - Bureau — xroiri — 

RADIOTOESTELLEN 

KOELKASTEN. 
RADIOREPARATIES 

ONDER GARANTIE 

   

    

Hoofdstraat Ai 

Teletoon No. 60 

       

  

adres voor 

      

  

  

  

BOERDERIJEN ..SCHRAUWEN“ 
KEDIRI 

MULOWEG / MADJENANG 
Telefoon -Ked. No. 225 1 

WATES 

PERCEEL-PAKISSADJI 

  

  

Levert versche volle melk. 

kwaliteit Prima 

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

ter plaatse 

Beleefd aanbevelend 

L. H. SCHRAUWEN. 

  

  

Opgeluisterd door 

restaurant , E LD ORA D   

WILT U LENKER ETEN? 
Ga dan naar het 

Kedirische 
Restaurant 

    

Eigenaar van het voorheen zoo bekende dancing en 

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

     

       
Radiomuziek 

  

     O” te Malang. 

  

       
   



— Bekendmaking. 
De fd. Burgemeester van Kediri 

maakt ingevolge artikel 106 lid 1 

der Stadsgemeente-ordonnantie be- 
kend, dat de begrooting van Uitga- 

ven en Ontvangsten van de Stads- 

gemeente Kediri voor het dienstjaar 

1940, bij besluitvan het College van 

Gedeputeerden van den Provinci- 

alen Raad van Oost-Java ddo: 1 

Februari 1940 No: F2/1/20 is goed- 

gekeurd en dientenge volge verbin- 
dend is geworden. 

Kediri, 13 Februari 1940. 

Bekendmaking, 
Aan belanghebbenden wordt 

ingevolge artikel 37 der Stadsge- 

meente-ordonnantie bekend ge- 

maakt, dat behoudens het bepaalde 

bij het tweedelid van artikel 5van 

het Koninklijke Besluit van 3 De- 

cember 1925 No: 51 (Indisch Staats- 

blad 1926 No: 28), alle vorderingen 

ten laste van de Stadsgemeente 

Kediri over hetjaar 1939, welke niet 

vOGr ultimo April 1940 zijn inge- 

diend, zullen worden beschouwd 

als te zijn verjaard.. 

Kediri, 13 Februari 1940. 

De fd. Burgemeester van Kediri, 

  

Een rolbezetting van duizenden met 

O.a. 350 geoefende Cevalerie ruiters 

en even zoovele dieunende tanks, 

grimmige hellewagens van staal, be- 

stuurd door mannen van ijzer. 

VOLTA THEATER. 

Dinsdag en Woensdag 

13 en 14 Februari 

»TOOFANI TARGON” 
met John Cavos, 

Donderdag, Vrijdag en Zaterdag 

15, 16 en 17 Februari 

»ONLY ANGEL HAVE WINGS" 

(Onbekende helden) 

met Jean Arthur, Carvy Grant ea. 
Een heldendicbt over onverschrokken 

Vliegeniers die storm en mist trotspeeren 

boven de pieken van de Aades. 

Nan 

Madioen. 

De afd. Madioen van bet I.E.V. zal 
op Dinsdag 20 Februari 1940 om 7.30 

o.m. bijeenkomen voor hare jaarver- 
gadering. 

Deze vergadering wordt gehouden 
ia het ILB.V, Clubhuis wan de Nang- 
kingstraat. De Agenda bevat een 12- 
toe punten waaronder jaarverslag Se- 
cretaris en Penningmeester bespreking 

'Congres voorstellen, verkiezing afge- 
vaardigden en verkiezing Afdeelingbe- 
stuur. 

De Bestuursverkiezing zal plaats heb- 
ben op dezelfde wijze als het vorig 
jaar. 

De leden van de LE,V. fraatie ia 
den Gemeenteraad zijn van meenig, 
dat zij liefst geen deel moeten uitma- 
ken van bet afdeelingsbestuur, 

Melden wij nog dat voor den in- 
Wwendigen mensch afdoende gol worden 
gezorgd dan gelooven we wel dat 
voor deze jaarvergadering de noodige 
belangstelling zal bestaan, 

  

De Soerabaja-dagbla- 
den bulletineeren. 

De aanbouw van slagkruisers. 
Het besluit der Regeering, 

Zooals reeds eerder werd gemeld, 
heeft de regeering thans in haar Me- 
merie van antwoord op het afdeelings- 

verslag der tweede kamer nopens de 
lndische begrooting mededeeling ge- 
daan betreffende de Vvoorgenomen 
vitbreiding van de Indische Maritieme 
defensie.   
  

  

Aneta seint terzake uit Deo Haag, 
dat blijkens deze mededeeling de re- 

geering. na rijp beraad, haar gedrags- 

Ijo ten deze heeft bepaald. 

. Zij heeft besloten den aanbouw te 

bevorderen van een drietal slagkrui- 

sers. 
Een wetsvoordracht terzake zal 

T.Z.T,, padat de volksraad zal zija 

gehoord, aan het oordeel van bet 

parlement worden onderworpen. 

In afwachting daarvan meent de 

mibister zich te mogen onthouden van 
beschouwingen over de uitbreiding van 

de Maritieme weermiddelen in India, 

Japan en Ned.-Indit, 
Tokio bereid totnon-agressiepact. 

Blijkens een Aneta-Domei-Telegram 

uit Tokio heeft Arita, die gisteren een 

duidelijk antwoord heeft gegeven op 

de eerste interpellatie betreffende de 

Japansche politiek ten aanzien van de 

Zuidzee-Eilandea gedurende de loo- 

pende zitting van den Rijksdag, ver- 

klaard, dat de Japansche regee:iag 

geen bezwaar beeft om een non-agres- 
siepact met de Nederlandsche regee- 

ring te siuiten met betrekking tot 

Ned.-lndie, wanneer de Nederlandsche 

regeering daartoe bereid is. 

Terzake seint Aveta uit Den Haag, 

dat in verband met bovenstaand Do- 
mei-bericht gezaghebbende kringen io 

Nederland opmerken, dat Indis, blij- 
kens de sedert tientallen jaren gevoer- 

de opendeur-politiek, er prijs op stelt, 

dat buitenlandsch kapitaal en buiten- 

landsche ondernemingsgeest in ruime 

mate deel hebben in de ontwikkeling 
van het land en zulks ook in de toe- 

komst gaarne zal bevorderen. 

De Nederlandsche regeering heeft 

tot dusver nimmer aanleidinog gevon- 

den ia het sluiten van non-agressie- 
pacteo, wijl deze viet passen in het 

raam van de Nederlandsche zelfstan- 

digheidspolitiek. 

Dat Japan tot het sluiten van een 
non-agressie-pact bereid is, moet in 

eik geval wordea opgevat als een te 

waardeeren vriendschappelijke geste. 

Hulp voor onderzeters. 

Rio de Janeiro, 10 Febr. De Pan 

Amerikaansche — neutraliteitscommissie 

heeft een besluit genomen met betrek- 

king tot onderzegers, die zich in 
Amerikaansche wateren bevinden. 

Dit besluit staat aan Amerikaansche 
staten toe om in speciale omstandig- 

heden (z0oals zware zee, dringende 

reparaties en menschlievende hulpver- 
leening) onderze8ers tot hun territoria- 

Beleefde mededeeling, dat de 

Bloemen handel 
J. DAGEVOS 

met ingang van 1 Februari '40 
genoemd wordt : 

“t Bloemenhuis L. DAGEVOS 
Kediri tel: no 128. 

le wateren mogen toelaten, ecbter 
Onder uitdrukkelijk beding, dat deze 
onderzeebooten boven water varen, 
de viag vao hua land voeren en de 
route volgen, aangewezen door de 
betrokken regeeringsautoriteiten. 

anna 

Arbeiders veroordeelen 
Hitler en Stalin. 

Miami, 3 Febr. (Aneta-Havas). De 
vitvoerende raad van de American 
Federation of Labor, die te Miami in 
Vergadering bijeen is, verklaarde heden, 
dat de onrust in de wereld zal blijveo 
voortbestaan zoo lang het totalitaire 
regiem van Hitler en Stalinin Duitsch- 
land ep de Sovjet-Uoie blijft bestaan. 

De verklaring zegt verder: »Wan- 
neer de poging van Rusland om Finland 
te onderwerpen, zou gelukken, zouden 
de volgende slacht - offers wellicht 
Belgie, Nederland en de Scandinaaf- 
sche landen zijo. Het is dus ondenk- 
baar, dater een Amerikaansche burger 
bestaat, die sympathiseert met de 
aspiraticsen de politiek van het natio- 
naal-socialisme en het communisme”, 

Tot slot zegt de verklaring, dat 
Hitler en Stalia sedert bet najaar van 
1939 een Zeer groot aantal van hun 
aanhangers in de Vereenigde Staten 
hebben verloren. 

  

  

  

TOKO 

sSMADIOEN” 
KEDIRI, Aloon-aloonstraat 

No. 17 Teliti. 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. 

Nicuwe en versche 

goederen. 

Beleefd aanbevelend. 
  

  

TENG HONG TJIANG 
VENDUHOUDER —  COMMISSIONNAIR 

MEUBELMAKER 

TRANSPORT — ONDERNEMING 

KEDIRI — Klentengstraat €8 — Telaf. No, 107 

  

Groote Commissie Vendutie. 

Dinsdag, 20 Februari 1940, 

9 uur. in ons tokogebouw, Klenteng- 

straat 68, Kediri. Gelegeoheid tot bij- 

brengen van goederen, 

v.m. 

Voor Uw meubialir en ontwerpen 

geroutineerde toekangs en eerste kwa- 

liteit meubelhout, 

Zeer billijk in prijs en levering met 

garantie, 

Voor Uw vendutie gegarandeerd 

goede resultaten. 

Iopakkeo voor alle plaatsen. 

  

  

  

   

      

    

NEEMT NU EEN 

Mu 

De 
MODE 
REVUE 

MET EEN DUBBEL AANTAL 

   ABONNEMENT OP 

  

RADERPATRONEN 

PRIJS PER JAAR F8.— 
» PER',JAAR F 425 

PER KWARTAALF2.25 
  

     N.V. Kedirische   
  

Snelpers Drukkerij. 

  

  

Vichy 

Source de Beaut& 
   

  

Wetenschappelijk samengestelde 

preparaten voor verzorging en 

verfraaiing der huid.    

RESIDENTIE APOTHEEK 
Telefoon No. 52 

  

PROTESTANTSCHE KERK 

Hollandsche Kerkdiensten. 

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

Bevestiging Kerkeraadsleden, 

Paree 6 uur ».m. 
25 Febr. '40 Ngandjoek 9 uur v,m. 
Ban DN Si Ba 

Maleische Kerkdienst. 

H. B. Matulessy. 
18 Febr. Madioen 9 uur v.m. 

25 Febr. Trenggalek 9 uur v.m. 
T. Agoeng 4 uur n.m, 

J. W. Rumbajao, 
25 Febr. 1940 Djombang 7.30 v.m. 
——— mna 

OOST - JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEN. 
lederen Zondag, 

Te Kediri 

Toeloengagoeng, Ngandjoek, e, a., te 
Paree 730 uur n.m. 

9 uur v.m. 

(Baioewertistraat), Blitar, 

Hollandsche Dienst te Kediri 
(Baloewertistraat). 

De eerste Zondag 
van elke maaud, 6 uo.m. 

door Ds. E. G. v. Kekem. 

  

  

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Zondag. 

te Kediri le H. Mis 6 uur v. mw. 

2e H. Mis 7.30 uur v. m 

Lof 5.30 uur a. m. 
te Biitar 6 uur v. m. Stille H. Mis 

1.30 uur v. m.  Hoogmis 

5,30 uur n.m. Lof 
Osderricht Kath. Javanen 6 uur n.m.   

  

PETROMAX COMFOREN. 
Wij ontpakten zoojuist 

De Nieuwe 

Modellen 1939 

en noodigen U uit tot een be- 

zichtiging dezer 

Schitterende en Practische 

Petromax Comforen, 
Verkrijgbaar bij : 

Toko Wed. 

Tan Bing Wie 
Klentengstraat No. 90, 

KEDIRI, Tel. No. 149. 

aa 

Loo juist Ontpakt: 
Ook in groote voorraad di- 

verse dranken zooais : 
Champagne Temi-sec en Sec 
Asti Spumant: 

Likeuren. 
Bols rood. 

Orange bitter. 

Medoc superieur. 
St. Emillon. 
St. Jullien. 

Ch. Cantemerlie. 
Ch. Pontet-canet. 
Petit bourgogne. 

Chablis. 
Sparkling Burgundij, 

Pommard. 
Chambertin. 

Beleefd aanbevelend, 
OoKo 

»SO EN" 
Aloon - Aloonstraat Teif, 63 

KEDIRI. 

IN VOORRAAD 
Ruime keuze 

  

  
— Visitekaartjes 

voor de halve prijs. 

KED. SNELPERS DRUKK 
ALOON-ALOONSTRAAT   Tel.No. 83. 

   



  

ea   

Buitenlandsch overzicht overgenomen uit het Soer. Hbld. 

ROOSEVELT VEROORDEELT RUS- 
LAND SCHERP. 

  

Reis van Sumner Welles wekt groote belangstelling in Europa. 

  

Berlijn ontkent 

Londen en Rome voldaan. | 

Amerikaansche regeering tegen 

breuk met Moskou, 

Londer, 9 Febr. (Reuter). In offi- 

cieele kringen te Londen werd met 

voldoening kennis genomen van het 

a.s. bezoek van Sumser Welles aan 

Londen. Verklaard wordt, dat 

zeker een barteliik welkom te beurt 

zal vallen en hij er verzekerd van kan 
zijo, dat hij alle inlichtingen zal krij- 
gen, dia de Britsche regeeringkan ver- 
schaffen, ten eicde den President der 

Vereesigde Staten in staat te stellen 

hem 

zicbh een duidelijker beeld te vormen 

van de Europeesche situatie. 

D2 bekendmaking van minister Hull 

inzake zija vredesbesprekingen 

bepaalde neutrale landen werd met 

belangstelling ontvanger. 

met 

Men wijst erop, dat de Britschz en 
Fransche regeeringen overduidelijk 
hebben gemaakt onder welke voor- 
waarden de vijandelijkhedeo becindigd 

kunnen wordeo, terwijl 

delijk hebben gemaakt de begirselen, 

waarvoor zij vechten, beginselen, die 

zij even dui- 

paar zij meenen, niet minder dierbaar 

ja Voor” het VOIK: der” Vercebigde 
Staten dan voor de volken der Euro. 
peesche democraticen, die de wapens 

hebben opgznomen om deze beginse- 

len te verdedigen, 

Berlijn verrast 

Transocean meldt uit Berlijo, dat 

het zenden van Sumner Welles naar 

Rome, Berlijn, Parijs en Londen als 

een volkomen verrassing kwam voor 

gezaghebbende kringen te Berlija, 

Tot dusverre werd geen commentaar 
ontvangen officieele kringen op 
dit besluit der Amerikaansche onder- 

handelingen met neutrale lander, die 

door mivister Hull werden aangekon- 
digd. 

Uit Washington wordt geseind, dat 

op bet besiuit van President Roose- 

va 

  

velt om Sumner Welles naar Europa 
te zenden scberpe critiek werd uitge- 

oefend door de voorstanders eener 

isolatie-politiek in het Huis van Af- 

gevaardigden en den Suaat. 
Senztor Hicram Johnson verklaarde 

oa. ,Wij kon 

eiger 

  

2m ons beter met onze 

  

in, 

  

Berliin weerspreekt vredesgc- 

ruchten. 

Besliin, 9 Febr. (Aseta Trans). De 

geruchten, die gedurende de afgeloo- 
pen paar da 

buitenlandsche dagbladen worden ver- 

  

en wederom door de 

    

preid omtrent 

waarbij Duitsch'a 

vredesbeweging, 

-— naar beweerd 

  

zal maken van bemid- 

landen, 

wordt—gebruik 

deling van de neutrale wot- 

den in de Duitsche honfdstad gekarak- 

  

Jd als pure verzinsels ontbloct 
heid, 

n maken geen 
van allen sehija van w 

Dz Duitsche dagb'ad 

  

   

  

ng op deze geruchten doch in 
politieke kringen te Berlijn 

Duitschz 
nota neemt van de herhaalde Britsche 

  

wijst men 
erop, dat het volk goede 

  

en Fraosche verklaringen, zooals door 
den voorzitter van de commissiz voor 

buiten 

  

Ische aangelegenheden uit de   

  

Kamer, Jean Mistler gedaan, 

waarin bij het on- 

mogelijk zou zija het toraal ineenge- 

Fransci 
  

  
  eide dat hoewel 

  

storte Duitschland, zooals het uit de 

dertig jaren van corlog en als gevolg 
van het verdrag Wesitfalen in 

1648 ts voorschijn kwam, weder te 
van 

doen opleven, het riettemin noodig 

zal zija den geest waardoor het ver- 

drag wordt bezield, wederom te doen 

ootwaken. 
In po'itick 

klaart men dat 

    e kringen te Berlijn ver- 

dergelijke uitlatingen   het Duitsche volk siechts kunoen ster 

vredesgerucht. 

ken in ziju vastbeslotenheid om den 

huidigen oorlog te begindigen met een 

duurzamen vrede, gebaseerd op een 

Duitscbe overwinning, 

Hisr wordt aan toegevoegd, dat 

Duitschlard niets zal doen om de neu- 

trale mogendheden in den oorlog te 
slepen. 

Wanseer de Grieksche premier, ge- 

neraal Metaxas onlangs opgemerkt 

heeft—zooals de dajbladen meldden— 

dat hij betwijfelde of ra verloop van 

tijd Griekenland in staat zal zijo zich 
buiten het buidige conflict te houden, 

dit—aldus wijst men er hier op — al- 

de pressie, 

die op Atbena wordt uitgeoefend door 

de Britsche en Fransche 

welker pogingen er duidelijk op ge- 

leen te verklaren is door 

regeeringen, 

richt zijn het tooneel van den ooriog 

uit te breiden, Dat zulks bet streven 

is van de West-Europeesche mogend- 

heden, wordt—naar in Berlijnsche po- 

litieke kringen gemeend wordt beves- 

tigd door de laatste uitlatingen van 

den Britschen premier Chamberlain, 
die bovendien op ander gebied een 

aantal tegenstrijdigheden ontbulde. 

Hoe — aldus vraagt men zich te 

Berliju af — kan Chamberlain aan den 
cenen kant de Duitsche luchtaanva'len 
op Britsche schepen beschrijven als 

een mislukking terwijl hij aan den 

anderen kant de die door 

Engelan worden bebaa'd, betreurt 7 

successen, 

Ia Berliinsche politiske kringen is 

men het ecbter geheel eens met de 

opmerking van den Britschen premier 

dat de geallieerde oorlogsraad zijo 

werkzaambeden verricht, alsof hij een 

enkele mogerdheid vertegenwoardigt. 

De verklaring hiervoor is — voljens 
politieke kringen alhier — te vinden 
in het feit dat Frankrijk zicb volkomen 
onder Britsche leiding heeft gesteld. 

Vrede en gezond verstand. 

10 Febr. (An.-Rtr). 

arde tijdens een 

vrede en 

d2 periode 

na den oorlog de onderwerpen zijn, 

tijdens de be- 

Vereenigde 

Staten en de andere neutrale 

Washirgton, 

Cordell Hull 
persconfzrentie, dut 

misch gezond verstard in 

verkla 

  

ccono- 

die besproken worden 

sprekingen tusschen de 

lander, 

Dz misister verklaarde, dat de Ver- 

cenigde Staten reeds eenigen tijd alles 
doza wat in bun macbt is om de 

fundamenteele denkbeelden levendig te 

houden van formules en programma's 

voor eco gezonde en stabizle periode 
van internationale betrekkingen na af- 

loop van den oorlog en voegde hier- 

aan toe, dat de hoeksteenen van deze 

politik in de eerste plaats een be- 
perking van de bewapening en voorts 

de doorvoering door alle landen van 

een gezondeen liberale handelspolitiek 

zijo. 

»Wanneer de vrede komt is het te 

hopen, dat z2er duidelijke overeenkom- 

sten en verbintenissen zullen worden 
aangegaan ten aanzien van de grond- 

beginselen, die dringend noodzakelijk 

zijn voor een vreedzame wereld." 

Wilhelmstrasse gereserveerd. 

Amsterdam, 10 Febr. (Aneta-Reuter) 

Volgens den correspondent van de 

»Telegraaf“ tracht men in Duitsche 
officisele kringen, terwijl men nog 

steeds de grootst mogelijke stilzwij- 

gendheid bandhaaft, de groote betee- 

kenis van de Amerikaansche mededee- 

ling nizt te verbergen. 
De correspondent verklaart dat toen 

van den Britschen 

premier Chamberlain en den Franschen 

i president Daladier op Hitler's 

de antwoorden 

  

»vredesvoorsteilen" van 6 October 

1939 werden ontvangen, en vooraan- 

staande Duitsche autoriteit zeide : 
»Tbavs kan alleen Amerike iets doen." 

  

  

na 

Bedoclde cosrespondent voegt hies- 
daa toe dat gedurende de laatste we- 

ken men zelfs in gezaghebbende Duit- 

sche kringes herhaaldelijk zeide ,, Wan- 

neer het een kwestie van bemiddeling 

is, is er slechts een mogelijkheid, na- 

melijk Amerika." Verklaard' wordt dat 

van alle neutrale.landen Amerika dea 
grootsten invloed'in de geheele wereld 

heeft, zelfs in Duftschland. De corres- 
pondent waarschuwt echter tegen 

overdreven optimisme, ondanks bepaal- 

de, bemoed'gende teekenen. Hij herin- 

nert er aan, dat tijdens dem vorigen 

corlog een gelijksoortige missie onder 
kolonel House van Amerika naar 
Europa kwam met het resultaat dat 

instede van het sluiten van den vrede, 

Amerika in den oorlog trad aan de 

zijde der Grallieerden. In Du'tschland 

is men dit niet vergeten en mogelijk 
is dit de redeo voor de gereserveerd- 

heid, die thans door Wilhelmstrasse 

wordt betracht, 

Washington gelooft niet aan 

nazi-viede. 

Washington, 10 Februari (Aneta- 

Rcuter). Io welingelichte kringen wordt 

gemeend, dat men in officieele kringen 

te Washington erkent, dat elke poging 

om een gezonde en stabiele interna- 

tiovale politiek te schsppen waarschijn- 

liik zou zija zoolaog het natiooaal- 

socialistische regiem in Duitsch'and 

aan bet bewind biijft. 

Waarom doet Enge'and hetniet? 

Berlijo, 9 Febr. (Aneta-Reuter). De 

diplomatieke correspondent 

Borsen Zeitung verklaart, dat 
waoneer Engeland het werkelijk meent 

met zijn ,betere wereld", het gunstige 

voorwaarden daarvoor moet scheppen. 

De correspondent vervolgt: ,,Eage- 
land moet dan de vrijheid der zee 

waarborgen, afzien van de economische 

oorlogvoering, zija aanspraken op de 

heerschappij over de zeetn laten varen 

en Gibraltar, Malta, Singapore en 
andere plaatsen, waarvoor de handel 

der vo'lken thans in eerbied het hoofd 

moet buigen, opgeven. 
Het z0u dan bijdragen tot de schep- 

ping van een economisch evenwicht", 

van de 

Roosevelt critiseert Rusland. 

Washingtoo, 10 Febr. (Aneta-Reu- 
ter). Siaande cp de trappen van bet 

Witte Huis hield President Roosevelt 
hedenmiddag een toespraak tot de ledeo 

van het American Youth Citizensbip 

lostitute. 
De President begon m:t het geven 

vav een overzicht van bet Amerikaan- 
sche geschiedenis der laatste tien jaar 

waaroa bij over Finland sprak. 
Bij de eerste toespeling op Finland 

werd hij onderbroken door een enthou- 

siast gejuich. 

D: President verkiaarde : ,De sym- 
pathie van de Vereenigde Staten is voor 

98”/, aan de zijde der Finoen. Dat de 

Sovjet.Unie ore dea oorlog z0u ku nen 
verklaren omdat wij Fiolaad helpen 

is het dwaaste, wat ik ooit heb gehoord 
en even dwaas als wanneer men zou 

zeggen, dat wij de Sovjet-Unie den 
cor'og zouden kenner verklaren”, 

De President noemde de Sovjet-Unie 

een ,dictatuur, even absoluut als elke 

andere dictatuur ter wereld”, terwijl hij 

den Russischen oorlog tegen Finland 

kenmerkte als een inval in een nabuur- 
land, dat zoo oneindig kleio is, dat het 
de Sovjet-Unie geen kwaad zou kunnen 

doen. 

President Roosevelt verklaarde ge- | 

desillusionneerd te zija door het Sovjet- 

Russische experiment en voegde hieraan 

toe: ,Jaren geleden had ik gehoopt, 

dat Rusland zija problemen zou uit- 

werken en datzija regeering ten slotte 

een vredelievende volksregeering zou 

worden die integriteit van het gebied 

van haar nabureo niet zou schendeo. 

Deze hoop is thans of geheel ver- 

vlogen of opgeborgen tot beter dagen. 

De Sovjet-Usie heeft zicha verborden 

met een andere dictatuur en een inval 

gedaan in een nabuurland, dat siechts 
als een liberale vooruitstrevende demo- 

Cratie in vrede wenscht te leven”. 

De President erkende het recbt van 
sommige zijner tochoorders zich com- 
munisten te noemen, doch hij voegde 

hieraan toe: ,,Als Amerikanen hebt gij 
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nietalleen het recht, doch ook den hei- 
ligen plicht het beperken tot methoden, 
die voorgeschreven worden door de 
grondwet”. 

Candidaten voor presidentschap. 

New York, 10 Febr. (Aneta-Trans- 

ocean). De burgemeester van New 

York, Fiorello Laguardia, heeft zich 

laten inschrijvem als republikeinschap 
der Vereenigde Staten tijdens de voor- 
bereidende verkiezingen in Illinois, wel- 

ke 9 April a.s. zullen plaats hebben. 
Aodere republikeinsche candidaten 

zija de procureur-generaal Dewey en 

het bekende Congres-lid Hamilton Fish, 
terwijl de candidaten der democratische 
partij Franklin Roosevelt en vice-presi- 
dent Garner zijo. 

Voldoening te Rome. 

Rome, 10 Febr. (Aneta-Reuter). Ia 
Officieele kriagea in de Italiaansche 

hoofdstad verbergt men zijn voldoening 

niet over de Amerikaansche mededee- 
lingen. 

Meo meent dat de Amerikaansche 

onderstaatssecretaris Sumner Walles 
lang genozg te Romezal verb'ijveo om 

besprekingen met den Duce en den 

Ikaliaanschen ministec van Buitenland- 

sche Zaken Graaf Galeazzo Ciano te 
voeren. 

Berlija koestert weinig hoop. 

Amsterdam, 10 Febr. (Aneta-Rtr), 

Van gezaghebbende Duitsche zijde werd 
Dog geenreactie waargenomen op den 

jongste stap van president Roosevelt 

de richting van den vrede, 

Ia kringen, die ia nauw contact met 
het Duitsche ministerie van Buites- 

landsche Zaken staan, is men echter 
nict bemoedigend gestemd toen neutrale 
Correspondenten vragen stelden Omtrent 
de houding van Duitschland, 

Wanneer Engeland — aldus werd 

hun medegedeeld — insisteert, dat de 

vrede slechts mogelijk is, wanneer het 
ationaal-socialistische regiem ineenge- 

stort is, zal Duitschland eveneeos aan 

zija oorlogsstreven vasthouden, te weten 

de vernietijing van de Britsche wereld- 

overheerscbing. Hoe—zo0 vraagt men 

zich af—is het mogelijk twee lijarecht 

met elkander iostrijd zijode stavdpuo- 

ten te verzoenen? 

Gobbels wil geen concessies dozn. 

Brussel, 10 Febr. (Aneta-Havas). 

Het ,Belga”-agentscbap meldt uit 
Berlijo, dat Dr. Gobbels tegenoveracht 

neutrale journalisten, die bij had uitge- 
noodigd voor een bezoek aan zija land- 

huis in de nabijheid van Berlijn, ver- 

klaarde: ,,Duitschland is niet bereid 
Concessies te doea ten aanzien van 

Oostenrijk, T:jecho-Slowakije of Po!en 

of b:schamende en nuttelooze vredes- 

voorwaarden te aanvaarden, welke alle 

Europeesche problemen zouden doen 

Voortbestaan. 

Duitschland is vastbesloten een alge- 

heele oplossing te verkrijgen van alle 

belangrijke problemen en eea nieuwe 

orde te scheppen”. 

Hzt koloriale probleem — zco ver- 

klaarde Gobbels—dat viet acuut genoeg 

was om aaaleiding te kuonen geven 

voor een conflict is voortaan opgeno- 

men io de Duitsche oorlogsdoelen. 
Teo aanzien van het neutraliteits- 

vraagstuk verklaarde dr, Gobbels, dat 
Duitschland voornemens is de neutrale 
landen te eerbiedigeo, dochzich verzet 
tegen huichelachtige neutraliteit.   

Io dit verband verklaarde hij, dat 

er geen middel bestaat om eem 
Staat van een volk te scheiden en een 

neutraliteitspolitiek te proclameeren, ter- 

wijl meo toelaat, dat het volk zich on- 

der invloed van bet buiteoland over- 

geeft aan vijandige demonstraties. ,, Het 

dient tot niets zich te beroepen om 

democratie en vrijheid van drukpers, 
want een staat, die de voordeelen van 

neutraliteit wil genietev, moet ook zekere 

verplichtiogen nakomen”. 

Roosevelt onder 5 spervuur 
van vragen. 

Washington, 9 Febr. (Aneta-Rt.). 

Naar aarleiding van een spervuur 
van -vrageo verklaarde President Roo- 
selt, dat degenen, die aan zija mede- 

deelingen omtrent de reis van Sumuer 

Welles een ruimere beteekenis willen 

gever, ongelijk hebben. 

Sumoer Welles zal evenmin Finland 

als Sovjet-Rusland bezoeken, 

De President verklaarde dat hoewel 

de Vereenigde Staten diplomatieke ver- 
tegenwoordigers in de vier landen, die 

door Sumner Welles zullen worden 
bezocbt, hebben, het naar zijo meening 

nut zou hebber, dat &€n persooa de 

situatie in de 4 landen bestudeert. 

Welles zal geen bijzondere boodschap 
medenemen en niet door een staf ver- 

gezeld worden. 

De algemeene indruk te Washinyton 

is, dat President Roosevelt en Cordell 

Hull een gedetailleerd rapport wenschen 

van iemand, die geheel onbevangen 

tegenover de situatie in de bezochte 

landen staat en dat deze stap geen 

voorlooper is van een vredesactie. 

Roosevelt maakte verder bekend, dat 

zija persoonlijke vertegenwoordiger bij 

het Vaticaan, Myron Taylor, de vol- 

gende week, mogelijk op denzelfden 

dag als Sumver Welles, naar Ital:&zal 

vertrekken. 

Hull tegen breuk met Moskou. 

Washingtor, 9 Febr. (Aneta-Tr.). 

In politieke kringen te Washiogton 

alsmede in de Amerikaansche dagbla- 

den wordt de brief, dien minister Cor- 

dell Hull aan senator Pittmao zond en 
waarin Cordell Hull de redenea opgeeft 

voor het handhaven van de diploma- 

tieke betrekkingen tusschen de Ver- 
eenigde Staten en de Sovjet-Unie, gua- 

stig ontvangeo. 

Verklaard wordt dat minister Hull in 
zija schrijveo erin slaagde de anti-Rus- 

sische tendeozen in het Congres teniet 

te doen door de overtuigende wijze, 

waarop hij bet belang van Amerika in 

de handhaving van deze betrekkingen 

naar voren bracht en om de hardnek- 
kige voorstanders van de anti.Russische 

politieke richting tot bedaren te bren- 
geo. 

Szoator Vardenberg, leider van het 

anti-Russische bloc, maakte echter be- 

kerd, dat hj weoschte te blijven insi- 

steereo op het afbreken vas de betrek- 

kingea met Rusland, aangezien de ,,ver- 
dragsschendinge»”. als genoemd io Hull's 

brief, aaotoonden, dat de Vereenigde 

Staten, niet io staat zija om hua ver- 

dragsrechten langs diplomatieke mid- 

Sovjet-Rusland delen door te doen 

erkennen. 
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