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»LUCHTALARM”, 
Uitgave N. V. Koninklijke 

Drukkerijen G, Kolif & Co, 

Hebt U wel eers cen lucbtaanval 

medegemaakt lezer? W ij hopen het nooit 

tebeleven, doch wij mogen ons niet ont- 

veinzen, dat de moje'ijkbeid daarvan 

Op onzen Archipel zeker bestaat. 

Ba zijo wij dao niet verplicht, su de 

geheele wereid cen chaos geworden is 
en niemasd kan voorzien, wat er ge- 

beuren gsat, ons voor te bereiden, op- 
dat weerivoze mannen, 

kinderen, die bescherming en beveili- 

ging gzboden wordt, welke dan on- 

ontbeerlijk zal blijken te zija ? 

vrouwen en 

En is bet dan geen gebizdende eisci, 

dat iedereen Du ingelicbt wordt om- 

treot de te nemen maatregelen op die 

oogeoblikken, waarop de tbans verstrek- 

te inlichtingeo een zeer kostbaar bezit 

zullen blijkeo te zijn? 

U bent niet verantwoord met dit, 
betkennis nemen van die inlichtingeo, 

aan anderen over te laten. Van klw 

Wetenschap .kag,.ber Ig c0eigoxxelen 
afhangen. 

Het is daarom, dat de lasp:ctiz voor 

de Luchtbescherming in Ned.-Ird &, door 

middel van baar orgaao ,,LUCHT- 
ALARM", z00veel mogeliik iedereen op 
de hoogte wil brengen van datgene, 

wat noodig is om, mocht de .,dreiging 

uit de wolken” werkelijkheid 

wordeo, die maatregelen te nemeo, 

weike dan over levenof dood kunnen 
beslisseo, 

ooit 

Bij tienduizenden wordt ..LUCHT- 

ALARM" iedere maaod nver den ge- 

heele Archipel verspreid en het dient 

gezegd: De Iaspectie voor de Lucbt- 
bescherming, welke in samenwerking 
met de Firma G. Kolff & Co. te Bata- 

via de samensteiling, uitgave en ver- 

spreiding van dit blad ter hand beeft 

genomen, beeft ecer van haar werk. 

Rustig en kloek van opmaak, sober 
en practisch in zija mededeelingen en 

gevarieerd naar johoud, vormt dit eer- 

ste nummer van ,LUCHTALARM” 

&en groote schrede naar de verwezen- 

lijking vao het doel, dat het blad zich 
stelt. 

Ned,-Indi& is paraat, wat 

er ook gebeure! 

Het jubileum van de 

Kedirische. 

Receptie blijft op Vrijdagavond. 

Br is eenig misverstand ontstaan 

door de berichten over een mogelijke 

Verzetting van de receptie ter cere van 

het gouden jubileum van de Kedirische 

Landbouw Vereenigiag van Vrijdag 

maar Zaterdag. 

Daarom moge nadrukkeliik worden 

bekendgemaakt, dat deze receptie de- 
finitef vastgesteld biyit op Vrijdag- 

avond, 10 dezer, van 7 tot 

8 uur, in de Blitar Sociteit te Blitar. 

Roode Kruis. 

Reeds eenige maanden heeft bet 
Roode Kruis van Kediri bestaan, on- 
der leidiog van de doktoren : 

Salim, Bijsterveld. Pattiradjawane en 

Zr, Meyer. 

Thans is dan ook de tijd aangebro- 
ken, om meer practische oefeningen 

te houden. 

Bens ia de 2 

Cursisten zich ocfenen voor de 

portcolonne in bet ziekeobuis Semam- 
pir. 

Het plan bestaat, om op 30 April 

de verjaardag H.K. H. Prinses 

weken moeten alle 
trans- 

a.s. 

Juliana, een groote oefening te houden, 

waarbij bij ,ongelukken" den ,patien- 

ten“ de eerste hulp moet worden ver- 

leend en naar het hospitaal moeten 

worden gebracht. 

Het costuum is eenvoudig, voor de 

dames een witte jurk en voor de 

heerea een witte pantalon en wit 

hemd met korte of opgestroopte mou- 

wen. 

Het is te hopeo, dat de transport- 

Colonne van Kediri weer zijn oude 

plaats kan beroveren, n.!I. aan de spits 

van alle transportcolonnes van Oost- 

Java. 

Bestuursieden J.I. Bda, J.I. B. 
en Natipij bij elkaar. 

Gistereomiddag kwamen de bestuurs- 

leden van J.l.Bda, JB. eo Nati,ij in 

bet B.P.K. gebouw samen, ter bespre- 

Teten van de as, LB. coofrentie ai: 
hier. Er zal bij het Hoofdbestuur te 

Semarang een voorstel worden inge- 

diend, om de cooferentie op Donder- 

dag, Vrijdag en Zaterdag 27, 28 ea 

29 Juni a.s. te bouden, met het oog 

op de vrije Zaterdag. 

Bovendien zija de meeste scholen 

io Juli gesloten, zoodat het voor de 

leerlingen geen bezwaren zal opleve- 

ren, 

De begrooting vaa de uitgaven 

werd ook ruw besproken. Het pro- 

gramma zal vermoedelijk als volgt 

worden samengesteld : 

Donderdagavond : 

receptie: opvoeriog. 

Vrijdagmorgen en des avoods be- 

sloten-vergading, 

Zaterdagmorgeo: 

Oopenbare vergadering des 

reunie-avond, 

Nadat de voorzitter heeft verklaard, 
dat dit zeer zeker niet de 

besprekiag was voor de conferentie, 

maar dat er nog meer zullen volgen. 

sloot hti de vergaderiog met de alfa- 

techab. 

»Boedojo" verhuisd, 

Met het oog op de verhuiring van 
de Neutr. Schakelschool »aar Ringio- 
sirah (io het gebouw van de tegen- 
Wwoordige Neutr. HLLS,), is de zsak 
Boedojo, die met zija kuogtofjverheid 
@lbier oaam begict te krijgen, genood- 
zaakt te verhuizen. 

Haar nicuwe winkel is thans ge- 
vestigd aan de aloon-alooo str., iets 
bezuiden de wapenhandel : Hillebrandt, 

avoads : 

cenigste 

  

OLYMPIA 
Schrijfmachines blijven toch al- 

tijd aan de spits. Deze wereld- 

beroemde Duitsche machines kunt 
U tegen bijzondere afbetalings- 

conditie te Kediri, ALLEEN 
krijgen bi de 

N. V. Ked. Snelpers 

Drukkeril       
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Ta ara nana anna. Rana Kamen ate asha 

NIEUWSBLAD ADVERTENTIE TARIEF 
VOOR DE RESIDENTIE KEDIRI. GEWONE ADVERTENTIE : 

mw 1 maal pl. ! 0.25 per regel. 2 maal pi. i 0.20 per rogo! 

VERSCHUNT 4 maal plaatsen ' 0.15 p . 

DINSDAG EN vRDAa 2.9. kleine aankondigingen ! 1.— per piaatsing. 
AGENTEN IN HOLLAND Abonnements advertentie gereduceerd tariel. 
PUBLICITEITSKANTOOR ,GLOBE" LOSSE ADVERTENTIEN BIJ VOORUITBETALING. 

VRIJDAG 16 FEBRUARI 1940 236 Jaargang 

Uit een asemboom gevallen. 

Bergisteren, circa 2 uur n.w. is K. 
een vijftienjarige jongen op Semampir 

ut cen asemboom gevallen. 

Dadelijk werd bij naar bet G.B.Z. 

te Gimbirao vervoerd. 

SPORT. 
INGEZONDEN STUK 

(Buiten verantwoording van de redac:i-.) 

KAMPIOENSCHAP K. V. U. 1939. 

Waarom is Ps. H.W. 
niet uitgekomen? Welk toestel LI ook uit 

Hierbij bopzn wij, dat de heeren vaa de nieuwste » Philips 
de redactie er niets op tegen hebben, Super 3. serie 1940“ 
dit stuk in de krantte plaatsen, waar- koopt u 
voor wij hen onzen erkentelijken dank pt, kunt ervan 

betuigen. Overtuigd zijn, dat U 

Van verschillende zijdeo is Ps. H.W. het beste krijgt, voor 
de vraag gesteld, vooral van de voei- dien prijs beschikbaar. 
balentbousiasten van Kediri, waarom Vraa cen heel .. 

Ps. H.W. den vorigen Zonday met opzet ya 9g een geheel vrij- 
let is uitgekomen btj de beslissingswed- blijvende demonstratie bij 
strijd om het kampioenschap van Kediri U aan huis! 
1939, zoodat H.C.T.N.H. reglementair 

met een 2—0 overwinning tot kam - Java's grootste NON NET aaa ag Teter, 70 

pioeo is verklaard. | dag- en nacht RESIDENTSLAAN 39-TELEF 101 Naar aanleiding biervan zija wij di a Mabok. 

genoodzaakt, de -aak zoo duidelyjk radio-service ! 
mogelijk uiteeo te zetten. 

Wij begianen met de weistrijd tus- 

schen b.g. clubs op 7 Jan. 1940: 13 

minuten voor bet cinde-moest de match 
wordea gesraakt, vanwege bct daor den 

rsgeo onbespeelbaar geword-a terrein. 

De stand wa. 2—0 voor Ps. H.W, 
De scheidsrechter, de beer Schreefel 
verklaarde, dat op den volgenden Zon- 

dag de resteerende 13 minuten zou 
worden doorgespee!d, bij weike beslis- VEN DU. & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS. 

sing Ps. H.W, zich bereid verklaarde. J.G.W. DEKKERS — KEDIRI — Telefoon 250. 
Doch het bestuur vao K.V.U. was 

bet er niet mee eens, en maakt, zich Emballeeren 

Op het reglement beroepende, uit, dat (Ook voor Europa en de buitergewesten) 
de heele wedstrijd moest worden over- Traneporteeren, 

gespeeld, zoodat de overwinning van Hancel in Nieuw. en 

Ps. H.W. vaozelf verviel. Tweedehandsch Meubilair 
Deze ging er niet mee accoord, eo 

wilde niet speleo, voordat K.V.U. baar 

kon toonen, op welk reglement K.V.U, 

ch berep, vaar suoleldiag” waatvan | us ea 
Ps. H.W. het boek: ,Regels van bet ee 

voetbalspel“ kreeg, met de mededeeling, 

dat het artikel, waarover zij bet hadden, 
erin stond. 

Het was gebleken, dat in bet boek 
Diets van z00'0 artikel stond vermeld: 

Ps, H.W. kreeg een ander boek ,Sta- 
tuten co H,R. van het Sberab. Voet- 
balbond, waarin ook de competitie 

reglementeo van de S.V.B. zijn vermeld”, 
ter bestudeering, maar ook hier was het - Pa 

artikel niet te vinden. » — Lo y 

Hierdoor voelde het bestuur van H. 

W. zich als bet ware als een klein kind ERRES KY. 1309 

bebandeid en steide voor, cen spoed- 

vergadering te houden, om deze zaak Tan van WINGEN 
K.V.U. gaf de mededeeling, dat zij 

nog met het bestuur van N.LV.U, te 
Batavia in correspondeotie was omtrent 

deze petelige kwestie, maar bepaalde, K E D I R 1. 

dat op 1! Febr. de wedstrijden moest 

worden overgespeeld, in verband de Aloon-Aloon Straat 13 
Omstandigheid, waarbij het voetbalveld si 

zal worden verbeterd. Mocht bet later Telefoon No. Ii3 
volgens het antwoord van Batavia blij- 

ken, dat K. V. U. bet bij het verkeerde Manager. H.OoO, NINCHRITZ1. 
tind had, dan zouden de noodige stap- . 

pen Worden gedino, de sak wer 0 | MN 
bet reine te brengen, 

Ben spoedvergadering kon niet wor- 

den gehoudep, aangezien ... de pens 

ii seta 
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ATTENTIEI! 

Sorora biizondere filmklucht 

IG 

  

in Europa op eeo dramatische racbt.... 

TN Tn 

Pa aa 

RICHE ThHEATER — 
Nog slechts Heden en Morgen 

Voortzetting van de Succesvolle vertooning van 

sIdiots Delight" (De Kermis der Dwaashsid) 
met de twee grootste sterren van het witte doek, 
hoofdrollen waardig bijgestaan door de sterren 

Clark Gable 

  

en 
Edward Arnold — Joseph Schildkraut ea. 

Het begint in de vandevill: gelegenheden van Amerika en beweegt zich naar cen fascineerende cl max 
als de vo'gende wereldoorlog begiot.... 

tot den laatsten meter. Eta der verrassendste en interessantste producties van de laatste tijd, 
ongetwijfeld brengen wii U de grootste triomf van 1939. 

Zaterdagmiddag 430 u. Extra Voorstelling! 

4 

Norma Sbearer in de 

  

Een film, die U boeit 

Zondag 18 en Maandag 19 Febr. 

Pikant! Geestig! Romantisch | 

  

MAXIM THEATER 

“DE BRUIDEGOM IN ANGST”? per #exeoinee Han 
h met de onbetaalbare komiek Heinz Riihmaon. Een amusemeotsfiim par excelleoce, en waarbij Uw 

lachen gieren wordt en Uw gieren eindist in brullen. Een film vol Fransche ondeugerdheid, 

    

  

| met 
filareus ove 
ijzingwekker 
sche manoeuv 

  

ootsch 

| ATTENTIE! 

  

    
  U-iversa! geweldige 

met de beminnelijke 

  

hanisatie der Cawalsrie. Eza grootsch 

Zaterdagmiddag 430 u. 
Zondagmorgen 10 u. 

Geweldia 

Actievolie scen 
Ezn West 

Vanaf Heden 16 t/m Zondag 18 Febr. 
R.K.O. Radio emotioneele filmschlager 

Ni ARMY GIRL” (Soldaten dochter). 
P1 3GR EVANS — PRESTON FOSTOR — B.H. WARNER esa. sterrer. De largverwachte 

schouwsnel van Amerika's landsverdediging in 
htingen harer Cavalerie en “onderende tanks. Ziet deze wapenschouw is yroot-cheep 

film, die U zeker niet zult willen missen! 
emotioneel!I! 

EXTRA VOORSTELLING 
Maandag 19 en Dinsdag 20 Febr. 

keximn sI HE LAST STAN 
nizuwe Cowboyheld Bob Baker. 

adembenemende gevechten en bijna onhoudbare spanning. 

  

   

   
van wid: schtervolginger, 
, die nizt teleurstelt |   

  

ningmeester nog niet klaar was met zija 

balaos. 
Het bieek thans, dat K,V,U. bij bet 

vasistellen van het overspelen niet eens 

wist, welk reglsment ze volgde. Treu- 

rig! 
H. W. hield voet bij suk, en schreef, 

du zij rier wilde speler, a'vorens zij 

bpsig te zen kreeg. Kon K.V U, 

deze bepaing tooner, den is Ps. HW. 

ten allen tijde bereid, over te speler, 

Zoo zat de zaak in eikaar, dat P:, 

H. W. bij de match van 11 dezer niet 

is uitgekomer, terwijl H. C, T. N. H. 

compleet op bet veld kwam. 

Op 13 Pebr. kregen wij van K.V.U. 
bericht, dat H.C. T.N. H. reglementair 

met een 2—0 overwioning kampioes | 

van Kediri is gewordeo. 

Wij beschouwen dit als een ,nicuw- 

jsarscadeau” aan H,C T. N.H. 

Nogmeals onze hartelijken denk aan 
dactie, 

  

Met sportgroeten 

het Bestuur vao de Ps. H.W. 
de seccetaris : 

Ns. 

Muhammad Saleh. 

Toekenning kindertoelagen. 

Op 21 December heeft de Aly. Ambte- 
naarszaken aan alle scholen een rond- 

schrijveo gestuurd inzake de toekenning 
van kindertoelagen ten behoeve van 
kinderen, die Gouv. dan wcl part, voor- 
klassen bez 

  

Doch bet is gebleken, dat bet scbrijveo 

voor sommigen nog nietrecht duidelijk 
is, daar van verschillende diensthoofden 

r Id, ofalle part. voor- 

      worden gerekeni tot 

. 1Tlid 2 van de B.B.L. 1938    
hoogste k'asse van een aan 

| chool verbonden f      
v0! voorde toekenving van kinder- 

word 
sch 
toclage kan gelijkgesteid met 

noger bedoeld. 
bedoeide re- 

engezet: 

voorklasse 
Daarom wordt d 

  

geling nader als v 

  

hoofde dezes aangehaalde cir- 
fdambtenaar behoort 

dien zn te worden geinterpre- 

dat alle aan Gouv. dan wel 

2 Europ., Ho!!. Chin. en Ho'l, 
scholen verbonden voorklassen 

ien te worden aangemerkt als i: - 

   

    

  

richtingen van onderwijs, voor welker 
gen aanspraak op kindertoelage 

kan worden gemaakt. 
leerli 

Hieruit vloeii voort, dat opzich zelf 

staande frobelscholen, d.w.z. scholen, 

die 

ziin verbonden, viet in de 

taan eenig2 onderwijsinrichtingen 

  

kindertoel:- 

betrokken. ge 3 moga wordea   

Hoogste klassen van f&belscholen 

verbonden aan een lagere school kunnen 

meestentijds als voorklassen 

bescbouwd. Isdien het meerendeel der 

klasse 

worden 

leerlingen van een zoudanige 

bestemd is om over te gaan naar de 

le klasse der lagere school, waaraao 

zij verbocden is, bet onderwijs vooral 

een voorbereiding bedoelt te 

dat in de Iste klasse dier school en het 

leerplan naast bet frdbelocderwijs ook 

tenminste 12 uren les in het Nederl. 
aanwijst, komt doel en inrichting immers 

geheel overeen met die van de voor- 
klassen. 

Het betreft hier dan klassen, die 

ten onrechte worden aangeduid met 
de naam froblschool, doch die in 

2 geheel het karakter van voorklas- 

sn dragen, 

Moch: desondanks nog getwijfeld 

worden of bepaalde scholen gerang- 

scbikt kunoen worden onder het insti- 

zijn van 

tuut der vo-rklassen, dan kan men 
volledige 
inlichtin- 

onder overlegging van een 

schoolverklaring om nadere 
gen zich wendea tot het Departement. 

Tenslotte moet worden opgemerkt, dat 

kinderen van voorklassen eerst ra het 

bereiken van het vijfde levensjaar voor 

de toekenning van kindertoelage in 

aaamerking kuonen worden gebracht. 

RICHE THEATER. 

Heden en Morgnavond. 

Metro's Super-Scblager zonder weerga 

»IDIOTS DELIGHT" 
(De Kennis der Dwaasheid) 

Met de 2 grootste sterren van bet 
witte dozk Clark Gable ea Norma 

ia de 

  

hoofdrolien Iwaarcig 
b door de sterren Edward 

Arnold — Joseph Schildkrsut en ande- 
ren. 

Ogetwijfeld de grootste triomf van 

1939. Beo der iotsressantste, 
sendste producties 

verras- 

van den laatsten 

tijd. 

MAXIM THEATER. 

Heden t/m Zondagavond 18 Pebr 

R.K.O. Radio Emotioneele filmschla- 

ger ARMY GIRL” 
De filmreus over- 

brugging van tegengestelde opvattio- 

langverwachte 

gzo, via een boeiende en emotioneele 

geschiedenis. Een groot:ch schouwspel 

van Amerikaansch landverdediging in 

ijzingwekkende hareo. 

Cavalerie. 
Ben rolbezeiting van duizenden met 

verrichtingen 

o.a. 350 geoefende Cavalerie ruiters 

en even zoovele dreuvende tanks, 

grimmige hellewagens van staal, be- 

stuucd door mannen van ijzer,   

VOLTA THEATER. 

Heden en morgenavond. 

“ONLY ANGEL HAVE WINGS” 

(Osbekende he'der) 

met Jean Arthur, Carvy Grant e.a. 

En heldendicat over onverscbrokkea 
Vliegeniers die storm en mist trotseeren 

boven de pieken van de Ardes. 

  

MIDDELBARE BOSCHBOUW 
SCHOOL TE MADIOEN. 

Directeurswisseling. 

Door het indiensttreden van den 
directeur der Middelbare jBoschbouw- 

school te Madioen dr. Ch. Coster bij 
het Algsmeen Landbouw Syndicaat en 

wel als directeur van bet proefstation 

te Buitenzorg, ontstsat weldra eene 

vacature bij d:z2 onderwijsinrichting. 

Vermordelijk zai daarin voorzien 

worden door de benoeming van dr. 
J-F. Koole, beheerder van de hout- 

vesterij te Ngawi en voorbeen in de- 

zelfde furatis werkzaam te Banjoewangi. 

Malangsche Landbouw Ver- 

eeniging. 

De voorjaarsvergadering. 

De voorjaarsvergadering der M.L.V. 

werd uitgeschreven tegen Zaterdag- 
ochtend 24 dezer, aanvangende om 9 

uur io de speelzaal van Concordia, 

Ageoda: 1, Opening: 2. Mededee- 
lingea bestuur ea jaarverslag 1939, 3. 

Notulerj 4. Voordracht van dr. ir. 

Cooihaas over ,Veredeling van land- 
bouwgewassen”, Pauze. 5. Voordracht 

van ir W, Snoep over Het gebruik 

vao de practijk: 6. 
Rondvraag. 

takeneen ia 

Mad oen. 

  

Duitschland heeft niet veel 

pleizier. 

Van :ijn roode bondgenooten. 

Londen, 

dagbladen n2men met groote belang- 

stellingen notitie van den terugkeer van 

de Britsche labourdelegatie uit Finland, 

De bladen merken op, dat er alijd 

een neiging bestaat om te twijfelen 
aan berichten uit een ocrlogvoerend 

land. Eo ofschoon viemand in Eage- 

land ooit zal falen om onderscheid te 

maken tusschen de Finsche mededee- 
lingen en de leugenachtige Duitsche 
propaganda, is het toch altijd van in- 

tens belang om vieuws uit de cerste 

band te ontvangen vao personen, die 

io staat zija cm voor zicbzelf bet ver- 

10 Febr. De Engelsche | 

  

  

schil tusscheo wahbrheit en dichtuag 

uit te maken. 

la dit opzicht heeft Sir Walter Ci- 
trine verklaard, dat hem coofideotieel 
de tot dusver door de Finnen geleden 
verliezeo  aao soldaten medegedeeld 
zijo geworden, zoodat hij terzake geen 
verdere verklaringec kon afleggen. De 
delegatie heeft evenwel de bewijzen 
gekregen, dat de Finsche ramingen, 
volgens welke de Russische verliczen 

zeker vijftigmaal zoo zwaar zija als 

die der Fionen, oiet als overdreven 

behoeven te worden beschouwd. 

Waarvoor Dutschland aller ach- 

ting heeft verloren. 

»De rapporten van de delegatie, 
z00 schrijft de , Manchester Guardian”, 

geven ons een nuitige gelegenheid om 

de waarde te schatten van Duitsch- 

land”s partner,te wiens behoeve Duist- 

chland de acbting van al zijn vroe- 

gere vii nden hezft opgeofferd.” 

»Nicis wijst er op, dat de Fiosche 

tegerstand  verzwakt. Ordanks de 

bardoekkige Russische pogingen om, 

orndaoks bun volslagen onbekwaam- 

heid, de Finnen te vernietigen, heeft 
Rusland tot dusver nog totaliter niets 
vermogen te bereiken om in.den weer- 

stand der heldhaftige Fionen ook maar 
de minste afzwakking te bewerkstelligen. 

Intusschen bestaat uiteraard altijd de 
kans, dat de kansen plotseling keerea 

€n vooral straks in het voorjaar wordt 

de druk, welken de Finven hebbea te 
doorstaan, zonder twijfel aaozienljjk 

zwaarder. 

Finland kan Rusland niet vernietigen, 

doch kan wel zelf, met siechts 4 mil- 
lioen iawoners, uiteindelijk door den 

Russischen stoomwals worden verplet- 

terd. 

Doch thans wiat in Engeland meer en 

meer de overtuiging veld, dat dit lot 

waaraan op den duur niet te ontsnap- 
peo zal zijn, tenzij door het uitenland 
afdoende bulp zal worden verleend, 

minstens Engeland evenveel kwaad zal 

doen als het Finlaod zal ruineereo. 
»Hoe langer de oorlog duurt, en 

hoe zwakker de Russen worden, des 

te belangrijker is het voor Engeland 

ervoor te zorgen, dat de partner van 
onzea eigen vijand niet tenslotte toch 

  

VENDU-ACCEPTEN 
verzilvering bj alle pesikantoren,    

— POSISPAARBANK —   2 
landskassen en agenischappen der 

ostpasrhanh   
EFFECTENBELEENINGEN, 
DH de agantichappen te Batavia (C)," 

Soei Medan en Makassar.        

  

  

RADIO LU 
Radio - Techniseh - Bureau — 

Hoofdstraat 4I 
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OERDERIJEN ..SCHRAUWEN“ 

  

  

KEDIRI WATES 
MULOWEG / MADJENANG IU 

Telefoon Ked. No. 225 PERCEEL-PAKISSADJI 

Levert versche voile 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 

  

WILT U LEKKER ETEN? 
Ga dan naar het 

Kedirische 

  

Restaurant 
  

Eigenaar van het voorheen z00 bekende dancing en 
restaurant ,E LD OR AD O” te Malang. 

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



  

  

Nieuwe modellen 

.BAT'A" 

Kediri. 

  

Bekend making. 
Verjaring van vorderingen. 

Het College van Gecommitteer- 
den van den Regentschapsraad van 
Kediri maakt bekend, dat, behou- 
dens de nate melden uitzondering, 
alle vorderingen, ten laste van de 

Regentschapsbegrooting voor het 
dienstjaar 1939, welke niet zijn in- 
gediend ter Secretarie van den 
Regentschapsraad uiterlijk den 30- 
sten APRIL 1940, zijn ve'jaard. 

De termijnen van verjaring, bij 
de burgelijke wetten van Neder- 

landsch-Indis bepaald, zijn slechts 

toepasselijk : 

1e. op alle vorderingen, welker 

bedrag bepaald is en welker 
verevening niet athankelijk is 
van een voorafgaande indie- 

ning van stukken door belsng- 

hebbende , 

op alle verevende vorderingen, 

waarvoor bevelschriften tot 

betaling zijn afgegeven. 

KEDIRI, 14 FEBRUARI 1940. 
Ns. het College van Gecom- 

mitteerden. 

De REGENT van KEDIRI, 

R.T.A, DanoediniIngrat. 

2e. 

  

nog als overwinnaar uit dezen krijg 

te voorschija komt”. 

Dz ,Daily Herald” scbrijft: ,, Tenzij 
de democratie Fisland belangrijk meer 

te bu'p komt, zal Finland uiteindeliik 

ten val worden gebracht en dan zal 

de beschaving zich hebben te schamen." 

Russen zetten alles op alles 
Om door Mannerheim- linie heen 

te breken. 
Helsinki, 10 Fcbr. Volgens Pinsche 

militaire berichten houden de Finnen 

kracbtig stand in de Mannerhbeim-linie 

tegea wat zich bezig is te ontwikkelen 

als het grootste Russische offensief 
van dezen oorlog. 
De Russen werpen divisie na divisie 

in den strijd in den Summa-sector, 
in de richting vao Vipurij, 

Naar verluidt hebben de F.nnen 

zich daar uiterst krachtig verschanst en 
ea zij Zijo ten volle bereid den strijd 

daar uit te vechten, indien de Russen 
zulks wenschen. 

Het geloof wiot veld, dat de Russen 

voornemens zijn den veldslag bij de 
Mannerheim-linie tot hun grootsten 
offensiefstoot te maken. 

Blijkeos berichtea van bet front at- 
takeeren de Russen bet eene uur na bet 
andere met groote vastberadenheid. 

Zware Russische verliezen. 

(Later) Op den negendeo cag van 

den herofscheo Fioschen t:genstand in 

de Mannerbeim-linie werden de Russi- 

sche €checs nog verder geaccetueerd. 

De Finsche troepen io den Summasec- 

tor zijnnog verder versterkt geworden 

ca de Russische verliezea bedragen 

thans reeds meer dan 5.000 man aan 
dooden, terwiji de matericele ver!iezer, 
Vooral aan tanks, niet minder belang- 
tijk zijo. 

Ten Noord Oosten van het Ladoga- 
meer ontwikkelt zich een uitermate 
hevige veldslag en overal wordt de 

vijaod met hevige verliezen terugge- 
slagzo. 

In den Karelischen sector werden 

vier Russische colonnes teruggedreveo. 

  

OP WEG NAAR HUN 
VADERLAND. 

Triest, 10 Febr. Met het Italiaansche 
8s, ,Urania” werden bier 462 Duit- 

sche vluchrelingen vit Tangebracht. 

Zij behooren tot de Duitsche familics, 

die het eerst Duitsch Oost Afrika heb-   
  

Beleefde mededeeling, dat de 

Bloemen handel 
J. DAGEVOS 

Kediri 

m
m
a
 

met ingang van 1 Februari '40 
genoemd wordt: 

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

ben geko'oriseerd. Tot dit contingent 

bebcoren 300 vrouwen en kirdere-. 

Zware ontploffingen. 

Los Angeles, 10 Febr. Hedenochtend 

in de vrorgte werden Los Angeles en 

de omliggende steden door elkaar ge- 

schud door drie hevige ontploffirgen, 

veroorzaakt door bet in de lucht vlie- 

gen van 22 tons explosieven bij de 

Golden Stale. 
Twee personen werden errstig ge- 

wond, Na de eerste ontploffing werden 

twee nachtwakers vermist, doch later 

werd gemeld, dat ri:mard gedood is 

geworder. 

  

Diplomatieke besprekingen ? 

Of verkiezings motieven ? 

Washington, 10 Febr. De Ameri- 
kaansche gezant io Frarkrijk William 
C. Buliitt wordt heden per American 

Clipper te Baltimore verwacht. Men 

vermoedt, dat de politieke situatie de 

voornaamste reden is voor zijn terug- 

keer uit Parijs. 
Bulitt staat bij het Witte Huis io 

zeer hoog aanzien en men denkt niet, 

dat bij werd t:ruggeroepen louter in 

verband met de politieke situatie in 

Europa of om diplomatieke redenen, 

Men vermoedt. dat Buliitt voorbe- 

stemd is om als tegen-candidaat op te 

treden tegevover Sanator Guffey bij 

de verkiezingen ia Pennsylvania op 

23 April a.s. 

Is bij bereid zijn kans waar te ne- 

men, dan bestaat de mogelijkbeid, dat 

Bu litt dit jzar zijo diplowatieke loop- 

baan, althans voorlcopig, #fsluit om 

een zetel in te memen in den Sevaar. 

Ex-ambassadeur Dodd 

overleden. 
  

Was geen vriend der Nazi's. 

Round Hill, 10 Febr. De vroegere 
Amerikaanscbe ambassadeur te B-rlijn 

William E. Dodd is becenmiddag in 

zija laodbuis nabij Round Hill overle- 

den. 

Hj bereikte den leeftijd van 70 jaar 

Dodd 

geweest. Twee dagen geleden kreeg 

hij lorgontsteking, waarbij zich fatale 

complicaties voordeden. 

Wijlen Dodd is van 1933 tor 1938 

ambassadeur te Berlijn gewecst en die 

periode werd vooral gekenmerkt door 

is meer dan een jaar ziek   zija dikwijls biitere critiek op de Na- 

zi's. 

Hj veroorzaakte, kort voor Zijo 
aftreden als ambassadeur, sensatie door 
aan verscheidene Corgresleden te 
achrijven, dat een zekere Amerikaan- 
sche mi'ionair een sStaatsgreep io den 
zin had, om een dictator aan het boofd 
van de Vereenigde Staten te plaatsen. 

www 

ALLERLEI. 

WEET Uu, 
1. dat het Departement van Oorlog 

een dezer dagen bij de N. V, Macbi- 
nefabriek Braat een order heeft ge- 
plaatst voor 100.000 cetkete!s? 

2, dat het onderzoek van den Zweed- 
schen houtexpert inzake de mogelijk- 
heden van de oprichting van een papier- 
industrie in Atjeh gunstige 

Opgeleverd heeft ? 

3. dat te Soerabaia een fabriek ge- 
vestigd wordt van de Psilippine Ma- 
nufacturing Comp. een dochter-maat- 
schappij van bet wereldcorcern Proctor 
& Gamb'e, concurrenten van bet Un le- 
ver concern en fabrikanten van de 
Palmboom-productie? 

4. dat de Ned, Indische Hoedenin- 
dustrie te Bandoeng een belangkrijke 
uitbreiding zal or dergaan ? 

5. dat te Batavia een nieuw filiaal 
geopend is van de Javasche Oostpan- 
nenfabriek der Tek Hoct Handelmij ? 

6. dat planven bestaan betreffende 
de vestiging van een chemische groot- 
industrie (o.a. cen sodafabriek) in de 
z.g. armoestreek tusschen Semarang 
en Soerabaia? 

T. dat er te Bandoeng nieuwe we- 
verijen voor de fabricage van Tussor 
zijo ontstaan ? 

resultatep 

8. dat de papierfabrick te Letjes op 
Vrijdag 12 Januari j.!. met de productie 
begonnen is ? 

NLF). 

NI 

De 
MODE 
REVUE 

MET EEN DUBBEL AANTAL 
RADERPATRONEN 

  

  

TOKO 

ss MADIOEN” 
KEDIR!, Aloon-aloonstraat 

No. 17 Telft. 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, 

Hieuwe en versche 

goederen. 

Beleefd aanbevelend. 

  

TENG HONG TJIANG NY NG TJELANU 

VENDUHOUDER COMMISSIONNAIR 
MEUBELMAKER 

TRANSPORT — ONDERNEMING 
KEDIRI — Klentengsiraat (8 — Telaf, No, 107 

  

Groote Commissie Vendutie. 

Dirsiag, 20 Februari 1940, v.m. 

9 uur. in ons tokogebouw, Klent ng 
straat 68, Kediri. G I-gerh'id tot bij- 

brengsn van goederer. 

Voor Uw meubiilir en oniwerpen 
geroutinerde toekangs en cersre kwa 

litsit meube hour, 

Zeer biliik in prijs en levering met 

ga, 

Voor Uw vendutie geparandeerd 
coede resultaten. 

Inpakken voor a'e p 

   

  

    
   

  

  

  

    

JAAR F8. 
KJA R F 4.25 

ALF2. 
  

  

  

Vichy 

Source de Beaute 
Wetenschappelijk samengestelde 

preparaten voor verzorging en 
   
   verfraaiing der huid. 

RESIDENTIE APOTHEEK - KE 

   

  

Telefoon No. 52 

KWARTAAL 25 

Uu. ! 

O 2—...o... 

  
  

PROTESTANTSCHE KERK 

Hollandsche Kerkdiensten. 

18 Febr. '40 Kediri 

Bevestiging Kerkeraadsleden. 

Paree 6 uur n.m. 

25 Febr. '40 Ngaodjoek 9 uur v,m. 

9 uut v.m. 

  

Ma'eische Kerkdienst. 

H. B. Matulcssy 

9 uur v.m. 18 Febr. Madioen 

25 Febr. Trenggalek 9 uur v.m 

T. Agocng 4 uur n.m, 
J- W. Rumbajar, 

25 Febr. 1940 Djombang 730 v.m. 

  

OOST - JAVAANSCH£E KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEN. 

lederen Zondag, 

Te Kediri 

YG uur vm, 

(Ba'oewertistraat?, Blitar, 

   
Ngandjoek, ea, te 

Holiandsche Dienst te Kediri 
(Baloewertistraat). 

De cerste Zondag 
va 

   
ke maand, 6 uo.m. 

doo: Ds. E. G, v. Kekem. 

    

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Lan 
  

     

t Ke le H. Mis 6 uu 

  

  

vm. 
2e H. Mis 7.30 uur v. m. 

Lof 5.30 uu 0m. 
te 5 uur vm Stuilie H. Mis 

1.30 uu 2. Hpogms 
5,30 wur nm. Lof 

O :derrich :ta. Javanen 6 uur ».m. 

    

  

PETROMAX COMFOREN. 
Wij ontpakten zoojuist 

De Nieuwe 

Modellen 1939 

en noodigen U uit tot een be- 

zichtiging dezer 

Sohi'tteronde en Practische 

Petromax Comforen. 

Verkrijgba absar bij 

Toko Wed. 

Tan Bing Wie 
Kientengstraat No. 90, 

  

  

KEDIRI, Tel. No. 149. 

aa an 

Ga   

oo juist Uninakt: 
Lok in groote voorraad di- 

verse dranken z00a!s : 
Champagne i'emisec en Sec 

Asti S pumante. 

Likeuren. 

Bols rood. 

Orange bitter. 

Medoc superieur. 

St. Emilion. 
St. Juilien. 

Ch. Cantemeriie. 

Ch. Pontet-canet. 

Petit bourgogne. 

Chablis 

Sparklirg Burgundij, 

Pommard. 

Chambertin. 

Enz.-Enz. 

Beleefd aanhevelend, 
TOKO 

»SOEN 
Aloon - Aloonstraat Telt. 63 

KEDIRI. 
  

  

   



  

@Molotoff pa 

    
  

Buitenlandsch overzicht overgenomen uit het Soer. Hbld. 

RUSLAN ) BEZET VOORUITGE- 
SCHOVEN PUNTEN. 
EA 

Molotoff zou opdracht hebben gegeven tot succesvol einde 

ongeacht de verliezen. 

  —— 

Letiand is op alles voorbereid, 

Sombere rede van president. 

Zondag vielen vijf versche Rus- 
sische divisies aan. 

13 F-br, (Aneta-H.). 

Von welingelichte ziide wordt ver- 

bom:r, dat Zondag Il dezer de bioe- 

digsre gevechten p'aa shadden sedert 

hat uitbreken van bet Finsch-Sovjet- 

Russische co: toen de Sovjat-Rus- 

i sterkt werden 

schz « es, hevige aau- 

vallen openden aan het gehzele Kare- 

lische frovt met bet doel de Manner- 

hen Summa en het 

2 doorbreken en terzelf- 

    

   

      

sische troepen, 

door vijf ve 
   

          

heim-linie tu 

Vuoksi-meer 
Fissch2 verde- 

over ht 
achten de 

en te omtrekken 
dertijd te 
digings 
ijs van de Gbif vas Finland, te» Oos- 

ten vao bet Ladoga meer 

Aas het js van den dag slaagden 

de Russen door te dringen in de 

Versterkte Finsche positiesian den Sum- 

13 dagen 

Zi 

  

   

         tusscieo het Muoa-meer 

meer en Vuoksi, tzrwij 

trekkende bewegisgen op de vieugeis 

mislukten. 

Ondanks de bittere kode gingen 

bunne om- 

  

  

  

de Finnen tot den tegenaanva! over, 

docb zij saagden er niztin de Russen 

vi: alle heo bezette puosten te 

verdrijv 

Is den morgza 12-den de 

  

D voortgezet 

  

Ter werdea de 

isis nog steeds onzeker. 

  

doch de situ 

Molotoff wenscht beslissing. 

Laode, 14 Februari (Aseta R-uter), 

       

       
   

Voluens Ra inki beef: de Rus- 

siscb2 volksco aris vas Osrlog, 

e complcaties in     
politek. 

Helsinki, 14 Fcbr 
ter). Het hedenavond 

sche commu- 'gu€ 9 

    

Cat voor 
   29 pur- 

door de 
de eerste meal vo 

Ma- 

Russen werden beze 

Men me'dr, dit 

Kare 8 e 

sche tegevaanva 

ten in de 

    

engte va 
    

   

D- gevechren ware 
De Russen bomba 
nerheim-linie op befiis2 

3000 Man per dag. 

Sroekhbolm, 13 Febr. (Aseta-Reuter). 

Volgens alhier ontvarg berichtz 

worden de Russische verliezen in bun 

offensief op de landengte vas Karel& 

geraamd op 3000 man per das, S-dert 

den aanvang van bet offeos os, 

Ongeveer 2 weken geleden, bedraast 

het aantal Russirche gedooden, gewon- 

den en gevangenen in totaal — paar 

men meent—ruim 33.000 man. 

Russen dat betrokken 

in Kareve 

    

    

Het aantal 

is bij de huidige campayne 

is enorm. Geraamd wordt dat dit aa1- 

tal 300.000 man bedraagr, doch bet 

of een dergelijk 

worden 
betwijfelea 

ivderdaad kan 
valt te 
groot leger 

benut in eea offensief over zulk een 

smal front. 

In de Oostzec-landen valt nog steeds 
waardoor waarscbijoljk de 

  

snecuw,   

Russische jucbtactiviteit wordt belem- 
merd, Aan bet Noordfroot maken de 

Russen gebruik van paracbutes vcor 

het aanvoeren van machinegeweren en 

#isvoorraden voor de patrouilles, 

bet uitgestrekte verlaten nie-     

mavdsland opereeren. 

In enkele gevallen bereiken de Fis- 

sche parrouilles de voorraden die op 

deze wijze zija neergelaten, eerder, 

waarop dan eeo geregelde siag tus- 

schen de beide patrouilles uitbreek". 

Fransche tankboot gezonken. 

Os'o, 14 Pebr. (Aneta-Trarsoc.) 

D: 8.263 ton metende Franscse taok- 

boot ,,Picardie? is, voigens een van 

bst Noorsche s.s. ,Samuel Bakke” af- 

kowstig berich", in het midden van der 
Ailastischen Oceaan gezonken. 

Door het Noorsche schip werden 28 

opvarenden van de Fransche tank- 

boot—die reeds op den 4ien dezer 

werd vernietigd — gered. D:finitieve be- 

richten Omtrent de oorzazak van bet 

zinken vao de ,,Picardie” zija nog viet 

verkrijgbaar. 

Londen constateert succes 

convooien. 

Londeo, 13 Febr. (Aneta-H.) 

De Britsche admiraliteit maakt bekerd 

dat gedurendz de afgeloopen week 3 

Britsche koopvaardijischepen met een 

tetale toonage ven 19585 toner 3 seu- 

twa'e koopveardijschepen metende teza- 

men 10,128 too, door den vijaod tot 

zinken werden gebrach'. Hieronder is 

nietbegrepen de treiler , Theresa Boye”" 

met cen tonnage van 224 tor, die Za- 

terdag j.l. door Duitsche vI eg'uigen tot 

zioken werd gebracht, 

Tot op 7 dezer werden 8284 sche- 

pen door Brirsche convooien geg:co1- 

teerd, Achttien hiervan ziin verloren 

azgaao. (Dit is dus 0,2171/9!. Van deze 

18 schepen waren 2 ncutrale vaartui- 

gen, waarvas 1, het Grieksche schip 

»Keramiak" door een Duitsche onder- 

z2eboot tot zinken werd gebrachr, welke 

Onderzeeboot bij baar terugkeer zzif 

werd verniztigd. 

Geen neutraliteitswet voor 

Finland en China. 

Wasbiagtoo, 13 Febr. (Aneta-Havas). 

Serator Pittman verklaarde tegenover 

vertegeowoordigers der pers, dat het 

State Department het oniangs door 

Senator Giilett2 ingediende wetsontwerp 

waarbij de neurraliteitswetzou worden 

toejepast om het Chineesch-Japansche 

conf'ict en den onverkiaarden Russisch- 

Finschen oorlog, afkeurt. 

ban verk'aarde, dat het schijnt, 

dat volgens Hul de veiligheid en de 

vrede der Vereenigde St-teo niet wor- 

den bedreigd door een van beide con- 

en dat bij om deze reden geen 

toepassing van 

  

ficten 

voorstander is van de 

de reutraliteirswet, die het handelsver- 

kcer met de oorlogvoerende landen in 

sterke mate zou biTivloeden. 

Zilver-kwestie opgeschort. 

Wsessing'on, 13 Pebr. (Aneta-H,). 

bank-commissie van den Seraat 

besisot de bespreking van bet wetsoct- 

werp-Towpsend, waarbij de aankoopen 

van bu'teolandsch zilver worden ge- 

szhorst, uit te stellen totdathet minis- 

terie van Financita een verklaring heeft 

gzgeven omtreot de gevolgen, welke 

bet wetsontwerp zou kuncen bebben 

op de buitenlandsche politiek ea den 

buitenlandschen handel van ce Vereenig- 

da Staten. 

Steun aan Finland niet ver genoeg. 

Washington, 13 Febr. (Aneta-Reuter). 

Is aanslvitiog op bet bericht over het 

vitbreiden vao bet kapitaal van de Bank   

voor la-en Uitvoer met cen bedrag 
van 100 millioen dollar, dat plaats had 

om de Bank in staat te stellen nieuwe 
leeningen tot een bedrag van 20 mil- 

lioen dollar aaa Finlaod en China toe 

te staaa, kan nog worden gemeld dat 

in bet desbetreffende, door den Senaat 

goedgekeurde wetsontwerp geen landen, 

die voor een leening in aaamerking 

zouden komen, met name worden ge- 

noemd, doch dat de indieners van het 
Ontwerp duidelijk maakteo, dat zij ver- 

wachten dat de Bank voor Im-eo Export 
genoemden beiden landen leeningen zal 

tozstaan. 
Voor den aankoop van wapens, am- 

oorlogsmateriaal kunnen 

ecbter geen credieten worden verleend, 
musitie en 

De aanuamz door den Szoaat van 
bedozid wetsoctwerp werd algemeen 

met voldoening begroet, doch er beerscht 

een kracbtiy gevoelen, dat het toestaan 

van eeo crediet aan Fislaod waarvoor 

het gzeo oorlogsmateriaal zou mogen 
aankoopen, nict ver genoeg gaat. 

Terzeifder tijd wordt het door minis- 

ter Corde!! Hull tot den voorzitter van 

dz Commissle voor Buitenlandsche Aan- 

gelegerheden van den Senaat gerichte 

sebrijvec, waario bij er bij de Com- 

missie op aan dringt de cooflicten tus- 

scher Cnira en Japan en Fioland en 

Sovjzi-Rus'ard niet als corlogen te 

bescbouwen, waarop de neutraliteitswet 

z0u moeten wordan toegepast, a!s een 

poging beschouwd om de Amerikaan- ! 

sche po'itiek ten aanzien vao deze bot- 

singen sorpeler t2 houdep, dan moge- 

ljk zou zijr. wanneer de bepalingeo 

van de meutraliieitswet van tozpassing 

z0uden worden verklaard, 

Alweer de Panama-zone. 

Washingtor, 13 Febr. (Aneta-Havas). 

Tijders een pers-conferentie werd aan 

minister Cordell Hull de vraag gesteld 

cf de Amerikaansche regeering wellicbt 

overweegt bet incident vao het door 

de cigen bemacning tot zinken breogen 

yan het Duitsche vrachtschip ,Akama”, 
in verband met het aanhouden van bet 

schip door Britsche oorlogsschepen — 

dat ter hoogte van de Braziliiaavsche 

kust plaats kad—met de ardere Ameri- 

kaansche regeericgen te bespreken, zu!ks 

is verband mat het feit dat dit aanhou- 

den plaatshad binnen de ter pan-Ame- 

rikaaoscoe cenf:rentie te Panama vast- 

gastelde 300 mijls-veiligheidszone. 

Cordeli Hull aniwoordde hierop rog 

niet te weten, of de andere Amerikaan- 

sche regeeringen terzake zouden worden 

geraadpleegd. Hij verzekerde dat de 

Vereer igde Staten voornemens zijo de 

neutralitietspolitiek te b'ijven voerea 

zooals die tijdens de pao-Amerikaaosche 

conferentie te Panama werd uitgestip- 

peld, 

»Christelijke Front” had 1000 leden 

bij politie van New-York. 

New York, 13 Febr. (Aoeta-Havas). 

Van de torazl 19.000 leden tellende 

N:w Yorksche politie-macht gaven 

1000 politir-beawbten, in 

astwoord op cen hua op den achtsten 

dezer door den hoofd-commissaris vao 

Oongrveer 

politie Ve! gestelde vraag toe, dat 

zij leden zijs oi geweest zija van het 

z00geraamd: ,,Caristelijke front", waar- 

vas kortgeledea 17 leden, onder be- 

scbuldiginvg vas tegen den staat te 

hebhen simengezworen, werden gear- 

resteerd. 

In bedorlde vraag werd den politie- 

ambtenaren voorts nog gevraagd of zij 

leden warzn van den Deutsch—Ame- 

rikanischer Bund, van de communistische 

partij of van een fascistische vereeniging. 

Hoofdcommissaris Valentin weigerde 

Commentaar te leveren op het resultaat 

van de door hem ingestelde engvgte 

doch bij zal waarschija'ijk dieoaargaan- 

de een rappori indieneo bij burgemees- 

ter Fiorella Laguardia. Het is bekend 

dat burgemeester Laguardia de meening 

is toegedaan, dat politie-beambten zich 

geheel buiten de politiek moeten houden. 

  

Het neuwste type schip. 

Washington, 14 Febr. (Aneta-Trans- 

oc.). De Federale Maritieme Commissie 

stelde heden de inschrijving open voor 

den bouw van twee 35.000 ton metende 

passagiersschepen, die zoodanig zullen 

worden gebouwd, datzij in oorlogstijd 
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als vliegdekschepen zullen kunnen 
worden gebruikt. Volgens deskundigen 
zija deze scbepenin werkelijkheid oor- 

logsscheper, die in vredestijd evenwel 

hun onderhoudskosten goed maken 

doordat zij als passagiersschepen worden 

gebruikt. 

Bijzo:derheden omtreot de nieuwe 
schepen zija nog niet bekend, behalve 

het feit, dat zij zeer luxueus zullen 

Worden uitgerust. De esnige aanwijzing 
dat deze nieuwe schepen ookals vlieg- 

dekschepen zullen kuanen wordes 
gebruikt is, dat de schoorsteenen aan 

stuurboord zullen worden gebouwd, 
De schepen zullen op den Traos- 

atlantischen scheepvaartdienst tusschen 

San Francisco en Oost-Aziatische havens 

in dienst worden gesteld. 

Het laats:e schandaa'tje. 

New York, 14 Febr. (Aneta-Tr.) 

Gi-teren werd gemeld dat Amerikaan- 

sche politicus William Solomon, die 

grooten invioed heeft in de Democra- 

tische Partij-ciub ,Tammany Hall", in 

Oopdracbt van den procurzur-generaal 

Dewey, is gearresteerd j So'omon wordt 

beschuldigd van 

steekpzoningeo. 

Beweerd wordt dat Solomon zich, ten 

nadeele van den staat, bij geplaatste 
orders voor drukwerken een bedrag va3 

100.000 dollar heefr toegegijend. 

het aaonemen van 

Japanners voelen zich verdrukt. 

Tokio, 13 Febr. (Aneta-Transoc.) 

Tijdens het debat over de begrooting 

werd heden in bet Japanschbe parlemect 

de vraag grsteld, of de regeering de 

in de Vereenigde Staten wonende Ja- 

panners—die daar worden onderdrukt 

—ni-t. zal terugroepeo en hen zich 

doen vestigen op het eiland Hainan. 

De Japansche minister van Buiteo- 

landsche Zakeo verklaarde hierop dat 

hij het denkbeeid waardeerde, doch 

dat de regeering een dergelijken maat- 

regel alleen zou nemen, 

tengevolge van een versI-chter-og der 

Japaosch - Amerikaansche betrekkingen, 

noodzakelijk zou wordeo. De minister 
beloofie echter de Japanvers, die van- 

uit de Vereevigde Staten naar Japan 
wenschen terug te keeren, alie moge- 

Ifjke bulp te zullen doen verleenen. 

wanseer die, 

Berlijn verwerpt protest. 

Berlija, 14 Febr. (Aneta Trs.oc.). 
De Duitsche regeering verwierp in 
een nota aan den mibister van Bui- 

tenlandscbe Zaken van Pavawa, bet 

24 Dec. jl. ,als zijode 

Ongegrond,” duch verklaarde zich be- 
reid tot verdere besprekingen. 

Pprotest van 

Spot met iedere redelijkheid. 

Torpedeeren ,,Burgerdijk" zinloos 

ruw geweld, 

Den Haag, 14 Febr. (Areta). De 
parementaire redacteur van bet Alge- 

meen Handelsblad veroam van bevoegde 
zijde iozake de torpedeering van de 

mBurgerdiik", dat de gezagvoerder 

geenerlei verplichting aanging, om zich 
naar Duins tz begevenj “« Duitscbe be- 

roep op artikel 23 van de ,Priseo- 

ordnung”, dat overeen z0u komen met 
  

artikel 31 van de Londensche declaratie 
finzake het zee-recht is dus onjuist. 

Dit slaat boveodien op onvoorwaar- 

delijke contrabande, terwijl de lading 
van het schip bestemd was voor de 

Nederlandscbe regeering, dus kan vol- 
gensden gedachtengang van de Duit- 

sche regeering hoogstens van voor- 

waardelijke contrabande gesproken 

worden. 
Bijjft dan slechts over, dat bet schip 

de kans had in Duins te worden aan- 

gzbouden, welke kans voor elk schip 
bestaat. Om hieraan de reden van de 
torpedeering te ontleenen spot met 
iedere redelijkheid. 

Hat blad meent, dat hier gesproken 

kan worden van zinlooze toepassing 

Van ruw onverantwoord geweld. 

Leeningsontwerp aangeno- 
men. 

'sGravenbage, 14 Febr. (Aneta- 

ANP). De Kamer nam onder boofd- 
delijke stemming bet leevingsontwerp 

aan. De communisten stemden tegen. 

MONUMENT VOOR FOKKER. 

Haarlem, 14 Febr. (Aveta) Op 

uitnoodiging van den burgemeester 

van Haarlem is cea comit& gevormd 

voor de inzameling van gelden tot 
oprichtinvg van een monument voor 

wijlen Anthony Fokker te Haarlem. 
Het comit€ is samengesteld uit vele 

Voorsan staande personeo uit de lucht- 
vaartwereld, 

Weinig animo voor de 
luchtbescherming. 

Minister Van Boeyen schrikt 
nog terug voor dwang. 

Den Haag, 14 Febr. (Aveta). By 

de behandeling van de begrootiog van 
binnenlandsche zaken in de Berste 

Kamer heeft minister van Boeyen het 
verwiit van traagheid teruggewezen. 

Hij wees op de moceilijkheden op bet 
gebied van evacuatie, welke zeer ic- 
gewikkeld zija. Bionenkort zal een pers- 
conferentiz worden gehouden om meer 

Pubiiciteit te gever. 

De minister wees op de vele facetten 

van het luchtbeschermingsvraagstuk, 

waarbij een der zwakke plekken wel 
is de zelfbescherming. 

Er zijo groote voorraden gasmaskers, 

doch cok de beter gesitueerden laten 

de regeerirg ermede zitten. 

Het is dikwijls moeilijk om voldoende 

vrijwilligers te krijgeo, 

De minister aarzelt om van het 
paardenmiddel gebruik te maken om 

hiertoe tz dwingen, doch z00 noodig 

za! bij krachtig optreden, om de bur- 

gerij te dwingen zich van allerlei 
benoodigdbeden te voorzieo. 

Hierna werd de begrooting zonder 

hoofdelijke stemmisg aangenomeo. 
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