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TUBERCULOSE - BESTRIJDING. 

(S. C. V. T.) 

Frissche lucbt is gedurende den slaap 

even noodig als overdag. 

en aa ab man 
aa 

Damesbridge-drive. 

Ten residentshuize werd Woensdag- 

morgen de reeds geruimen tijd geleden 

aangekondigde bridge-drive gehouden, 

welker opbrengst ten goede zou komen 

aan de Nederlandsche oorlogsslacht- 

offers. Met trots mag Kediri constatee- 

ren, dat er ook hier voorde verdedi- 

gers van de nationale zaak een warm 

bart klopt. Niet minder dan 159 dames 

hadden zich aangemeld, om op deze 

wijze hun steun te geven. Er zijn altijd 

Omstandigheden, die enkelen verhinde- 

ren aan een lang tevoren gemaakte 

afspraak te voldoen. Dezen morgen 

was de opkomst buitengewooa gunstig, 

n.l. precies 140 personen. 

Acht en tachtig van deze deelneem- 

sters deden mee aan de bridge-drive, 

waarvoor de ruime binnengalerij van 

het residentshuis was ingericht met 

drie rijen speeltafels, 

De overige deelneemsters beproef- 

den hun geluk met monopoly, remy, 

sjoel, een-en-twintigen en ping-pong. 

Voor deze spelen was de voorgalerij 

van het gebouw gereserveerd. 

De leiding van dezen morgen was 

bij de gastvrouw, mevrouw Tydeman, 

in goede handen. Nadat deze dame 

haar gasten had welkom geheeten en 

bet noodige over de technische rege- 

ling had bekend gemaakt, konden alle 

onderdeelen van het programma vlot 

Wworden afgewerkt. Eer woord van lof 

voor de uitstekende regeling der gasten 

is hier zeker op zijn plaats. 

In de pauze waren er tegen matige 

prijzen verschillende verschingen en 

diverse soorten gebak 

welke door onderscheiden dames wa- 

ren geschonken. Ook diverse bedrij- 

ven, als de toko's Soen, Madioen en 

Myako, de ijsfabriek Kediri, de limona- 

defabiek ,,De Fontein”, de melkerij 

Schrauwen droegen door bet gratis 

beschikbaar stellen van hun producten 

hum deel bij tot het fraaie resultaat, 

dat behaald werd. Niet minder dan 

#277.— kon worden afgedragen. 

Voor de winnaressen waren aardige 

prijzen beschikbaar, eveneens geschen- 

ken van enkel dames. In de bridge- 

drive behaalden de dames Brinkborst 

en Knuyt, den eersten prijs, Mevr. 

Otto was met monopoly de meest 

gelukkige speelster. De prijs voor remy 

werd door mevr, Soetipto gewonnen : 

mevr. De Kanter legde beslag op den 

prijs voor sjoelbakken, terwijl mevr. 

Werdmiiller als matador in het een- 

en-twintigen uit de bus kwam. De prijs 

ping-pong werd door mevr. 

verkrijgbaar, 

voor 

Cordosa gewonnen.   

Reeds eerder meldden wij het voor- 

loopige resultaat van de hier verleden 

week in bet residentshuis gehouden 
bridge-drive voor dames ten bate van 

de Nederlandsche oorlogsslachtoffers. 

De definitieve resultaten zija thaos 

vastgesteld en het volgende 

beeld. Bruto ontvangsten f 288.— on- 

kosten f5.- Netto opbrengst f 282.— 

en enkele centen. 

Dat de onkosten z00 laag konden 

geven 

blijven is wel in de eerste plaats te 

danken aan verschillende dames, die 

kosteloos de verschillende soorten ge- 

bak, die verkocht werden, ter beschik- 

king stelden. Voorts aan de in ons 

vorig bericbt reeds genoemde mede- 

werking van verschillende toko's en 

fabrieken 
voorraden of producten een bijdrage 

ter plaatse, die van bun 

voor den verkoop aan de deelneem- 

sters afstonden. Naast de in ons vorig 

bericbt 

dit verband nog opgemerkt worden, 

de firma Kolff, die gratis de circulaires 

drukte en een advertentie in baar blad 

plaatste en voorts de bakkerij Riche, 

die een taart ter beschikking stelde. 

reeds genoemden, mogen ip 

Foto-Tentoonstelling. 

Naar wij vernemen zal er op Za- 

terdag 30 en Zondag 31 Maart in de 

Societeit Brantas onder auspicien van 

de foto- en filmclub ,,de Kloet”" 

tentoonstelling worden gehouden van 

cene 

het werk der leden, 

Lezing over de oorlog en zijn 

leiders. 

Jl Donderdag hield de heer de 

Booy ia de societeit Brantas een lezing 
over b.g. onderwerp. Deze samenkomst 

werd georgaviseerd door toedoen van 

de Vereeniging van Reserve-officieren 

bij het Koo. Ned. Ind. leger, waarbij 

ze de volle medewerking van Vad. 

Club genoot. 

De heer Lepouttre, voorzitter van 

de Ver. van Reserve officieren, heette 

de aanwezigen bartelijk welkom, waar- 

na hij het van zijo 
vereeniging uiteenzette. Hij verklaarde 

doel en streven 

oa dat de reserveofficier, zoowel bur- 

ger als militair is. Hij is io vredestijdeo 

doch in gespannen 

z0oals het nu is, wordt hij geacbt, 

militair te zijn. Zoodat bij wel genood- 

zaakt is, om zijn thevrotische eo prak- 

burger, tijden 

tische kennis eo ervaring door het 

bijwonen van lezingen en het meema- 

ken van oefeningen uit te breiden. 

Hierna kreeg de heer de Booy het 

woord tot het houden van b.g. lezing. 

Algemeene Ledenvergadering 

S. C. C. B. B. 

Maandagavond hield de Spaar- en 

Crediet-Codperatie Boemipoetra ,Ba- 

ngoen” (verkort S.C.C.B. B.) in bet 

B.P.K,-gebouw haar jaarlijksche alge- 

meene ledenvergaderirg, De opkomst 

was, ondanks den regen, zeer groot. 

Met een woord van dank opende 

de voorzitter om 7,30 de vergadering, 

waarna direct tot de behandeling der 

punten werd overgegaan. 

Spr. memoreerde de oprichting der 

S.C.C.B.B. op 20 Sept. 1937 en de 

stappen welke zij heeft gedaan en 

maakte voorts de toekeoning van de 

rechtsper-oonlijkheid ddo. 29 Januari 

1940 No. 661 bekend.   

Daarna las de penningmeester het 

financieel-verslag van de bedrijfsmid- 

delen voor. 

lnokomsten: 

Reserve-fonds 1938 f 100,— 

Spaargelden » 581,60 
Bruto winst over 

1939 ,, 172,675 f 854,275 

Uitgaveo: 

Gedrukten (aankoop 

modellen,  papier, 

drukloonen etc.) f 60,10 

Uitgekeerde winst 

aan deleden ,, 38,715 

Diverse uitgaven ., 42,94 f 141,755 

Netto bedrijfsmiddelen over 
1939 f712,52 

De bestuursverkiezing kwam daarna 

aan de orde en na stemming werd 

het bestuur gevormd door de heeren: 

Soedarman —' voorzitter 

Kazan —  vice voorzitter 

Tasmirin —  secretaris 

Mohd. Sarip — penrvingmeester 

Soekirni — id. 

Tot verificatie-commissie werden be- 

noemd de heeren: Asmanoedin, Soe- 

tjipto ea Soeradi. 

Tot juridisch- en economisch advi- 

seur werd de 

gekozen, die zich eerder bereid verklaard 

heeft dit te aanvaarden, alhoewe! hij 

verhinderd was te komen. 

heer Mr. Boedisoesetijo 

Verder besprak de voorzitter uit- 

voerig het doel en streven der codpe- 

ratir, om te noemen: 

bevrijding van woekerschulden, 

afschaffing van bonnen-systeem bij 

toko's, middel 

van gezamenlijke aankoop georga- 

verschillende door , 

niseerd door de coGperatie, verbe- 

tering van de economische toestand 

der leden, 

streven naar 

t.b.v. de Inheemsche. 

economische opbouw 

Hierna werd tot 

overgegaan. Bij de rondvraag, waar- 

Wwinstverdeeling 

van een druk gebruik werd gemaakt, 

beant- 

woord. Om 10.15 sloot de voorzirter 

de vergadering. 

werden de vragen afdoende 

Inwijding Neutr. H. 1. S. 

schoolgebouw. 

Jl. Zondagmorgen was het erf van 

de Neutr. H.!.S, aan de Dandanganstr. 

reeds vol van de Neutr. 

Scholen. De speelloods bood plaatsen 

voor niet minder dan 200 uitgenoodig- 

den en geen stoel was onbezet. Wij 

zageo de plaatsvervangend burgemees- 

ter, de heer B.J.A. Stock, de wethou- 

der Hardasoemarto, de Gem. secretaris, 

de heer W.C. Klerks, de doktoren: 

Kodyat, Salim, Pattiradjawaoe en Sla- 

met, de controleur de heer Ionker, de 

aspirant-controleur de beer Everhard, 

de heer Lammers van de Prov. Irrigatie, 

de wd. directeur van de Mulo de heer 

Koossen, leden van de plaatselijke Europ. 

leerlingen 

Schoolcommissie, ambteoaren 

van het Binnenlandsch-Bestuur, de 

hoofdschoolopziener van 

terwijl telegrammen van gelukwensching 

werden ontvangen van de heer Samoed, 

Algemeen lnspecteur vanhet Ini. onder- 

wijs vanuit Batavia en van de regent 

van Kediri de heer R.T.A. Danoedi- 

ningrat, vanuit Sarangan, De resident 

en de burgemeester waren verhinderd, 

ecenige 

Soerabaia, 
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Bom, 

LU ook uit 
de nieuwste “Philips 
Super 3. serie 1940" 
koopt, UU kunt ervan 
Overtuigd zijn, dat U 
het beste krijgt, voor 
dien prijs beschikbaar. 
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  RIC TI 
Paramouot bijzondere en 

beid.... 

New Universal meesterwerk 

menschelijk . 
dreef. en 
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eld bewogen.. 

ap an ae TEE 
HE THEATER — 

groorsche Showfilm 

sTURN OF THE MOON" 
| met het nieuwe en povulaire dansteam ELEANOR WHITNEY en JOHNNY DOW/NS. Verder spelen mede, 
| de ozrkomieken CHARLES RUGGLES en BEN BLUE, e.v.a. artisteo. 

zana — dans — revue &a gevuld met Hollywood's mooiste danggirls. 
DE fim, die U tien jaren jonger doet gevoelen! 

23 mrt. 
Komt dit zien !! 

21 t/m Zaterdag 

.. beftig,... 

b 

Ben COCKTAIL van vroolijk- 

.. 

.When tomorrow Cames” 0, «sera v1 tetas 
met 's wereids grootste filmsterrer, IRENE DUNNE en CHARLES BOYER. Een verhaal van een liefde.., 

zooals de stormachtige vacht, die hen in elkanders armen 
ilm, die de grootste momenten in een vrouwenleven openbaart. 

2 werelddeelen: CHARLES BOYER en de talentvolle brillante actrice IRENE DUNNE. 
Ongetwijfeld een buitengewoon filmwerk, die niemaod missen mag. 

Komt en ziet de favoriet van 

    

  

MAXIM THEATER 

  

  

Woensdag 20 en Donderdag 21 Mrt. 

REPRISE van METRO dendere 

  

| GLAS FAIRBANKS Jr. 

fila zien, 

  

om te weten wat zij io huo leven misteo. 

de kosteliike uurtjes van een zomersci 

rde filwklucht 

Mist deze film daarom niet! 

  

Reserveert 

Gegarandeerd &€n der grooiste 

LOK HEADS” co ko van Ju 
09 

met het beroemde lachtean LAUREL en HARDY in d» hoofdrollen. Een film vol gezonde humor, yeestige 

| vondsten, dolle situaties, verrukkelijke zang enz. enz, lachfiims tot nutoe ! 

Vrijdag 22 tm Zondag 24 Maart. 
| R.K.O. Radio vroolijke en verrukkelijk» filmschlager 

»HAVING ERFUL TIME" 
met de pittige en pikante favoriete star GINGER ROGER en de sportieve en sympathieke acteur DOU- 

Een beerlijk: pikante geschiedenis van jeugd, liefde en gevaar. Ben brillante film, 

herinnerend aan uren, waaraan U met weemoed terugdeokt. ZIJ, die nooit geflirt hebben, moeten deze 
Anderen moeten de film zien om terug te denken aan 

he vacantie met de complete garnituur van de maanplekjes en lippen. 
Uw avond voor deze film!!! 

  

Van de plaatselijke vereenigingen 

waren de K.O.B,, de N.O.G,, P.G.L 

en P.G.K. vertegenwoordigd. 

De heer. Sahir was z00 goed, ons 

rond te leiden. De school is goed gele- 

gen, de lokalen ruim en frisch. Allesis 

gemakkelijk en luchtig ingericht, alleen 

Zijn eenige balken van de speelloods 

nog niet geverfd. 

Voor deze gelegenheid was deze loods 

zeer eenvoudig, doch niettemin met 

smaak versierd, Het feest werd opge- 

luisterd met gamelan, die gratis door 

den patih alhier ter beschikking werd 

gesteld en eenband van de leerlingen 

zelf. 

Om 9.15 opende de voorzitter, de 

heer Prawirodihardjo met woorden van 

dank aan alle aanwezigen. Spreker 

verkiaarde, dat de Neutr. Schoolveree- 

niging van de regeering subsidie van 

f12500,— heeft gekregen, voor de 

bouwkosten van de nieuwe school. Hij 

dankte de heeren Limmerser v.Oorde, 

die het werk uitstekendhebben volbracht. 

Vervolgens besprak hij het wel en 

wee van de Neutr. Schoclvereenigirg 

van de opricbting io 1924 of tot beden. 

In 1924 is de Neutr. Schoolver, 

door toedoen van wijlen den regent 
van Kediri opgericht. Ze stelt zich 

ten doel, om de kinderen, die geen 
piaats op de Gouv. H.I.S. kunnen 

krijgen en de kinderen, die de 2de Inl. 

School hebbeo doorloopen en die nog 

verder willen leeren, onderwijs te ge- 

ven. Van zelfsprekend moeten er 2 

afdeelingen worden gevormd, &&a met 

een H.IS. leerplan 'en een schakel- 

school. 

In 1928 werden de eerste diploma's 
vitgereikt. 

Op 22 Aug. 1936 werd de N 

Schoolver. als rechtspersoon erkend 
terwijl in 1930 de Neutr. H.L.S. sub- 
sidie van het Dep, van O SE. kreeg. 
Hierdoor was men verpiichr, de bei- 

de scholen te elk 

cen apart hoofd te benoemen. 

In 1931 werd de frobeischool geo- 

pendj in '32 werd ze door de Mulo 

gevolgd. Omstreeks dien tijd begon 

splitsen en voor 

men met het bouwen van het school. 

gebouw te Ringinsirah. 
Bij de federatie van Boedi-Oz:tomo 

met de P. B. I. in 1935 kwam de 

meisjesschool Oetamaning Wanito in 
bet bezit van Neutr. Schoolver. In 

1936 bield de ver. een zeer geslaagd 
jaarfeest. 

In dat jaar teiden de scholen teza- 

ruim 550 leerlingen, thans 
is het aantal gegroeid tot een dikke 

950. Meer en meer kwam de behoef. 

te, om een Gouv. schoolhoofd aan te 

men en 

stellen. 

Als slot daokte spreker de heer R. 

T. Dadoediningrat, die als bescherm- 

heer immer bereid staat met adviezen 

en hulp-Ook dr. Kodyat, secr. van 
de vereeniging, de heer Sahir, die 16 

jaar lang de scbolen op afdoende wij- 

ze beheerd, en de heer Soerodihardjo, 

die als penningmeester voor de geld- 

middelen, werden voor hunne diensten 

hartelijk bedankt. 
Hierna kwam de heer Jahdi aan de 

beurt, die onder meer sprak : 

Meneer de plaatsvervangend Burge- 

meester, heeren leden van de Europ. 

Schoolcommissie, heeren Hoofden der 

Scholen, dames evo heeren. 

Het is voor mij een groote eer U 

alleu hier welkom te heeten, Nameos 

het hoofd derschoo!, die op dit oogen- 

blik ziek is en niet tegenwoordig kan 

zijn, de leerkrachten en leerlingen van 

de Neutr. dz Neutr. H.LS. 

in het bijzonder danken wij U allen 

voor Uwe zeer gewaardeerde tegen- 

woordigheid bij de voor ons gedenk- 

waardige iowijding van onze school, 

Ik zou gaarne aan de woorden van 

scholeo, 

dank aan de regeering, zoonet uitge- 

sproken door den voorzitter van de 

N.S.V. de onze willen toevoegen voor 

het geschenk van dit prachtige school- 

gebouw, waar wij met recbt trots op 

zijo, en waar menig hoofd der school 

Niet alleen is dit ge- 

bouw een aanwinst voor ons onder- 

wijzers en beteekent het 

heel veel, 

jaloers op is. 

leerlinger 

De gunstige ligging in een rustige 

buurt, drukke stadsru- 

moer, de prettige en frissche sfeer van 

het zijn alle waarborgen, 
die het onderwijs ten goede zullen 

ver yan bet 

interieur 

komcu 
De pracht van het geboow en de 

bovengenoemde factoren moge voor 

ons een stimulans zija om met des te 

meer ijver en toewijding onze taak 

bij de opvoeding van onze kinderea 

te vervulleo, 

Collega's van de Neutr. H.LS., ik 

doe vanuit deze plaats een beroep 

op Uw volle medewerking. Waar ik 

weet, dat U allen steeds Uw plicht 

hebt gedaan, hoop ik, dat mijo beroep 

niet vergeefsch zal zijn. Maar ijver en 

toewijding van onze kant alleen, zul- 

bet volle 100” 

leiden tot ons beoogde doel, m.». onze 

len ons biet voor 

kinderen te maken tot nuttige leden 

van de maatschappij. 

Geachte ouders van onze kinderen, 

Uw medewerking kunnen wij ook niet 

missen. Geachte aanwezigeo. De voor- 
N.S.V, heeft zooeven   zitter van de 

vitvosrig de geschiedenis vaa de ver- 

eeniging en haar scholen geschetst. 

Gaaroe z0u ik echter wat bztreft de 

Neutr. H.LS. nog eokele belangrijke 

feiten naar voren brengen. Opgericht 

in bet jaar 1924 is de H.I.S, na een 

16 jarig bestaan geworden tot wat bet 

nu is. Thans telt de school, waaraan 

7 bevoegde leerkrachten werken, 220 

leerlingen, Het schoolhoofd is een ge- 
detacheerde Gowv. leerkracht en in het 

bezit van de Iad, boofdacte, 

Op 1 Juli 1930 werd de school van 
regeeringswege gesubsideerd, wat van 
groote beteekenis is voor bet onder- 

wijs, immers de school staat na dien 

onder geregeld toezicht van de laspec- 

tie van bet Westersch Lager en Jul. 

onderwijs. Ia 1934 werd de school 

voor 1 jaar gelijkwaardig verklaard, 

en voor bet schooljaar 1939-1940 

weer, hetgeen zeer belangrijke is voor 

de leerlingen, immers de begaafde 

leerlingeo van de hoogste klasse kui 
nen zonder examen hun studie voor 

zetten op de Mulo of op de H.I.K. 

Voor de ouders van de leerlingen 

beteekent dat een financieel voordeel, 

daar ze voor hun kinderen geen exa- 
mengeld behoeven te betalen, 

Gedurende zija bestaan heeft de 

H.LS. al vele leerlingen afgeleverd. 

Een deel zet de studie voort 

rest heeft emplooi gevonden bij de een 

of andere tak van dienst, feiten, die 

voor ons een bewijs vormen, dat onze 

school haar recht van bestaan beeft 

bewezen en dat ze aan het beooyde 

doel beantwoordt, 

De heer Knossen feliciteerde de 

Neutr. Schoolvereeniging met haar 

bieuw en prachtig schoo'lgebouw e- 

Sprak de hoop uit, dat de vereeniging 

haar zeif opgelegde taak nauwgezet 

zal vervulien tot heil en zegeo 

de kinderen. 

en de 

vau 

Na een bartelijk applaus werden 

eenige Javaansche welkomstliederen, de 

panembrama, door een meisjeskoor 

gezongen. terwijl Soemardjo, 
knaapje van de 4de klasse met zijn 

heldere stem de solo op zich nam. 

een 

Vervolgens kwamen eenige aardige 

prologen van de kleintjes, gevolgd 
door zang. Hiermee beeft de leider, 

de heer Darmoadidjojo veel bijval 
geoogst. Ook standen en eenige gre- 

peo io de scbermkunst werden ver- 

toond. Aadere goede attracties waren 

ook nog her gevecbt tusscien de 

»danjangs” van Dandangan en Ringin- 

sirah, en de tajoebdanos. 

Tot half een duurde dit feest, dat 

zeer zeker nog lang in de harten van   de leerlingen za! hcugen.     

Wi verncmen, dat d» - verzeniging 
ia Juli io bet Schakzlschoolgebouw 

te Ringiosirrh een fancy-fair denkt te 
houden. 

Jaarfeest Mamenang. 

Op Vrijdagavond bield de crediet- 
en spaarcoperatiz: Mamenang in het 

B.P.K. gebouw haar uitgestelde jaar- 

vergadering, 
Te 9 uur opende de voorzitter, de 

heer Joesoef Modjo, de bijeeokomst 
met woorden van dank aan de aan- 

wezigen, waarna al spoediy tot be- 

handeling van de agenda werd over- 
gegaan. 

Bij de oprichting telde de coope- 

ratie 28 leden: later hebben zich nog 

26 personen aangesloten, door muta- 

ties hebben zich 12 leden laten af- 

schrijven, zodat de codperatie mo- 

menteel 42 leden heeft, 
Het spaar- en inleggeld kwam tot 

een gezamenlijk bedrag van f 352,25, 
bij vermeerderiag van het aantal le- 
d:a kwam er 001 f 331,50 bij, terwijl 
door bet laten aftreden van de over- 
geplaatste leden f 120,50 eraf ging, 
z0odat thars nog f 563,25 resteert. 

De nettoswiost bedraagt f80-, waarbij 

de nog niet uitgekeerde winst van 1938 
is inbegrepen. Dz uitgelzende 'gelden 
badragen tesamen f 1243,50— 

Bj de bestuursverkiezing werd het 

oude herkozen : 

vocrzitter—de heer Joesoef Modjo 
secretaris— id Sosrodihardja 
penvingm.. id Hadimartono 

cOmmissariss. Hr, Soemowidigdo en 
Hadiwijoto. 

De verificatie-commissie bestaat uit de 
heeren: Soerodihardjo dr, Salim en 

Soenarto. 
Ook eenige punten in de statuten 

werden gewijzigd, die aanleiding tot een 

groot debat hebben gegsven. 

Om 1 uur.werd de vergadering ge- 

sloteo, 

RICHE THEATER. 

Diosdag 19 ea Woensdag 20 Met. 
Paramouot grootsche Show-film 

“TURN OF THE MOON” 
De film die U tien jaar jonger doet 

gevoelen. 

Donderdag 21 t/m 
Zaterdag 23 Maart 

»WHEN TOMORROW COMES" 
(lo de schaduw van liefde) 

Een nieuw en buitengewoon filmwerk. 

MAXIM THEATER. 

Woensdag 20 en Donderdag 21 Mri. 
»BLOCK HEADS” 

De meest dend:rende filmklucht ooit 
vervaadigd.   

Vrijdag 22 t/m Zoadag 24 Maart. 

R.K.O. Radio vroo'ijke en" verrukke- 
ljke film 

»HOVING WONDERFUL TIME" 

met de pittige en pikante favorit: ster 

Ginger Rogers en de sportieve en 

symphatieke Doug. Fairbanks Jr. 

Ben heeriijke pikante gescbiedevis 

van jeugd, liefde en gevaar. 

  

Geen lichte taak! 
Het individualisme wijkt, Da liberale 

phase der modernve maatschappij is aan 

het voorbijgaan. Sociale wetgeving, 

organisatie van werkgevers en arbeiders 
van boeren en middenstanders, collectie- 

ve regelingen betreffende arheidsvoor- 

waarden, in bepaalde 

Overheidswege algemeen verbindend 

verklaard voor'n groep van on- 

dervemingen: overeenkomsten tus- 

schen ondernemers, waarbij verkoops- 
regelingen worden vastgesteld, eveneens 

Onder zekere condities verbindend ver. 
kiaard, vestigingseischen, waaraan, wie 
een zaak oprichten, moet voidoen -en 

deze verschijoselenu wijzen er op, dat 

wij geleidelijk in cen. vieuwe periode 

gekomen zijn. 

gevaalde van 

Dit Jaatste wordt ook gedemonstreerd 

door de, wel zeer ver reikende bemoei- 

ing van den Overheid met het ecoro- 
mische leven, Daar zijn landeo, waar 
de Staat vrijwel de geheele voortbren- 
ging beheerscht, in- en uitvoer regelt 

en het verbruik leidt in de door haar 
gewenschte richting. 

Veel kan hier thans inderdaad ver- 
klaard worden uit oorlogsnood. Zooals 
ook reeds in het economisch en politiek 

gebeuren der laatstejaren een en ander 
is, dat op rekening gesteld moet worden 

vau de oorlogsdreiging. Maar men zou 

zich toch wel zeer vergissen, indien 

men heei de intense Staatsbzmseifng 

slechts wilde zien als een uitvloeisel 

van de ,oorlogseconomie”. Ec werken 

ook andere factoren, Het is niet toe- 

vallig, dat de Staatsbemosiing de meest 
krasse vormen heeft 

landen, waarin de ontwikkeling der 
maatschappelijke organisaties is ver- 

stoord of zelfsonmogelijk werd gemaakt. 

aangenomeo in 

Waarheen dit alles leiden zal, kan 

niemand nog met eenige ZEKERHEID 
voorspellen. Dat er vele gevaren drei- 
geo, kan nietontkend worden. Vooral 
het gevaar dan Staatsabsolutisme, dat 

in fascisme, nationaalsocialisme en com- 

munisme aan 't woord komt, isniet te 

onderschatten, Deze macbtigen staan 

vijaodig tegenover bet oude liberalisme. 

Maar ook van een zich organiseerende 

aw an, 

  

OERI 
KEDIRI 

MULOWEG / MADJENANG 
Telefoon Ked. No. 225 

  

ERIJEN ,,SCHRAUWEN" | 

1    WATES 

PERCEEL-PAKISSADJI 

  

  

Levert versche voile melk. 

Leverancier van de groote ziekenhuizen te 

Kediri en Paree en de meeste Doctoren 

ter plaatse 

  

    

        

    
    

TA 

Prima kwaliteit. 

Beleefd aanbevelend 

L. H. SCHRAUWEN. 

  

       
  

Opgeluisterd 

Adres: 

  

  

ILT U LEKKER ETEN? 
Ga dan naar het 

Kedirische 

  

door Radiomuziek 
Eigenaar van het voorheen zoo bekende dancing en 

restaurant , E LD OR AD O” te Malang. 

Nieuwe winkelgalerij, schuins tegenover de 
V. KED. SNELPERSDRUKKERI). 

    
    

      

         



  

    

   
   
     

    
    

    
    
    

      
    
  

         

    
         

MEVR, 

  

TOKO 

»sSMADIOEN” 
KEDIRI, Aloon-aloonstraat 

No. 17 Telf. No.62. 

Maakt bekend: 
Aan alle klanten te Ke- 

diri en omstreken, 

Dat Toko Madioen 

reeds verhuisd is. 

In het Nieuwe Tokoge- 

bouw aan de aloon'str. 17. 

Onder Coulante 

bediening. 

En direct thuis 

bezorgen. 

Nieuwe en versche 

goederen. 

Beleefd aanbevelend. 
Ge. 
  

maatschappij, zij bet order toezicht en 

controle van de Overhbeid, willen zij 

Diet weten. Men wil heel het leven, 

cook dat van arbeid en bedrijf, binden 

door den totalen staat. Dit streven is 

volstrekt onvereenigbaar met het be- 

houden van staatkundige vrijheden, met 

de erkenning van wezenlijken volksio- 

vloed. En bet moet in zijn conseguen- 

ties ook tot de opbeffing van alle geeste- 

lijke vrijheid leiden. 
Onzeker zija de toestanden in en 

buiten Europa. Waartoe de huidige 

oorlog de Staten nog zal noodzaker, 
kan piemand zeggen. De ,totale” oorlog 

laat geen ruimte voor een geleidelijke 
economische ontwikkeling voor den 

groei vav maatschappelijke organen: 

En op de benauwende vraag, of straks 
de vrede, ook uiteconomisch oogpunt 

bevredigende regelingen en verhoudin- 
gen zai brengen, kao geen onzer een 

positief antwoord formuleeren. De 
geestelijke verwarring, de toenemende 
ontkerstening van het ,, Westen”, dat 

tot het geven van leiding og steeds 

is geroepen, kunnen ons doen vreezen. 
Het is om al deze redenen, dat wij 

over de toekomstige ontwikkeling der 
maatschappij oiet anders dan met groote 
VOORZICHTIGHEID durven spre- 
ken. Er zija tendenzeo, die op groei 

wijzen in solidaristische richting, waaro- 

ver wij ons verheugen. Zeer in het 

bizonder ook ia Nederland, waar de 
in gang zijode ontwikkeling io de maat- 

schappij gestimuleerd werd door den 
invloed van de Christelijke begioselen. 

Maar de mogelijkheid van reacties 
sluiten wij toch niet uit, al schijot het 

liberale individualisme wel steeds meer 

terrein te verliezeo.   

Natuurlijik moet U zoo nuen dan wel eens een bloemstuk bestellen of 

verkeert Ul in de droeve noodzaak om middels een krans van Uw medeleven blijk 

te doen geven, — In alle omstandigheden, die het zenden van bloemen gepast en 

noodzakelijk maken, kunnen wij U met onze service van dienst zijn. 

Wil leveren bioemstukken tot eike priis, vanaf 

- » kransen . 3 # 

- - losse bloemen . - # 

2 » abonnementen . 1 » 

Cok bestellingen voor elke plaats in Oost-Java worden door ons gaarne uitgevoerd. 

Mogen wij op Uwe clientele rekenen ? 

Hoogachtend 

Uirgebreide eigen kweekerijen te Poedjon. 

aloon' str. 19 Telf. no. 97. 

Kediri. 

Veel zal er vanafhangen, of ons een 

periode van geleidelijke ontwikkeling 

gegund zal zija en of de geestelijke- 

zedelijke kracht steeds in voldoende 

mate aanwezig zal blijven om bet streven 

naar meer sociale gebondenheid in de 
juiste baven te houden. Helaas 

moet men in dezen sombe- 

reo tjd ook rekening hou- 
den met de mogelijkheid, 
dat straks over Europa en 

ook over Holland een storm 
zal opsteken, die 'tgeen reeds 

gebouwd werd of nog in 

aanbouw is, tot ruines maakt. 

Dz Christen weet: God regeert: Hij 
maakt de geschiedenis. Dat is een we- 

tenschap, die bemoedigt en sterkt. Wij 

moeten onze iaak iu het heden zien 

en steeds meer invloed tengorde op de 
ontwikkeling ook van hct sociaal-eco- 
bomische leven trachten uit te oefenen, 

Het spreekt wel vanzelf, dat wij daarbij 
niet uit het oog mogen verliezen, dat 

Nederland slechts een klein stukje van 

de wereld isj dat ons land in bizondere 
mate afhankelijk is van im- en export, 

dat hetgeen elders geschiedt, ook voor 
ons van verstrekkende beteekenis kan 
ziin. Zelfs de omvang van de Staats- 
b:mozienis met het economisch leven 
kav io bepaalde gevallen mede bein- 

vloed worden doorel ders genomen 

maatregelen, 

Oatkend kaa niet worder, dat, zij het 

met nuanceeringen, land de 

solidaristiscbe opvattingen, zooals zij 

ook door dr.Kuyper en anderen verde- 

digd zijo, terreia wioven. Vele jaren 

geleden reeds gaf de r.k. schrijver Pesch 

van dit solidarisme deze defenitie: ,,(Het) 

is een maatschappelijk stelsel, dat, uit- 

gaande van de zedelijk-oryanische op- 

vatting van bet maatschappelijke leven, 

een met het so'idariteitsbegiosel over- 
eenstemmende organisatie van de volks- 

huishoudiog vordert, een organisatie 
dus, welke onder behoud en zorgvul- 

dige eerbiediging van rechtmatige vrij- 

heid, initiatief, huishoudelijke economi- 

sche zelfstandigheid der individuto en 

groepen, bet privaat belang en de vrije 

werkzaambeid positief en negatief, z00- 
ver mogelijk met medewerking der 

beroepsorganisaties, in overeenstemming 

brengt met de eischen van de recht- 

vaardighcid en het algemeeo weizija en 

io ons 
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welke tegelijk, met rechmatige waar- 
deering van de hooge beteekenis der 

Chbristelijke naastenliefdc voor het wel- 

zijo van individu en gemzcnschap, aan 

deze zegenrijke werking de vereischte 

vrijheid laat en badhaaft.” 

Hier wordt aan de christelijke ,,soli- 

daristen”', die liberalisme en socialisme 

priocipidel verwerpen, voorzker geen 

lichte taak gesteld. Er moet harmonie 
worden gezocht tusschen het initiatief 

van individuka en groepon ea zekere 

sociale gebondenheid, door de recht- 

vaardigheid en bet algemeen welzijo 
geeischt. 

de STANDAARID”. 

      

   
   
     

  

  

Zoo juist Ontpakt: 
Ook in groote voorraad di- 

verse dranken z0oals : 
Champagne Demi-sec en Seo 

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 

KEDIRI. 

  

PROTESTANTSCHE KERK 

Hollandsche Kerkdiensten. 

21 Maart T.-Agoeng 6 uur n.m. 
Avondmaal. 

22 Maart Goede Vrijdag. 

Kediri 7 uur o.m. Avondmaal 

24 Maart Paschen. 

Kediri 9 uur v.m. 

Blitar 6 uur ».m, Avondmaal. 

  

Ma'leische Kerkdienst. 

H. B. Matulessy. 

Maart '40 Trenggalek 9 uur v.m. 

Tl.-Agozng 4 uur o.m. 

21 Maart '40 Kediri 6.30 uur n.m. 

Voorberreiden en uargenomen 

lidmaat. 

22 Maart '40 Kediri 5 uur o.m, 
Avondmaal. 

24 Maart '40 Kediri 10.30 uur v.m. 

le Paschen 

25 Maart 40 Madioso 9 uur v.m. 

2e Paschen 

Ngawi 4 uur om. 

2e Paschen 

31 Maart '40 Kediri 6.30 u. ».m. 

Voor Zending. 
JI. W. Rumbajar, 

Maart 1940 Djombang 7.30 v.m. 
  

  

  

IN VOORRAAD 
Ruime keuze 

Visitekaartjes 

voor de halve prijs. 

KED. SNELPERS DRUKK 
MONWN-ALOONSTRAAT 

Tel.No. 83. 

  

  

  

A PUNTEN VAN 
BELANG: 

@ Binnenwerk 

@ Dekblad 

@ Fabricage 

3 Steunpilaren van El Comercio's roem, want op alle 3 de 
punten is El Comercio superieur. Het binnenwerk is van de 
fiinste melange. Het dekblad is van den laatsten oogst. De 
ceder-verpakking is z00 eenvoudig en doelmatig mogelijk. 
Alle waardezitin detabak en de Fabricage: zuiver handwerk 
volgens handinslag methode. Overtuig U vandaag nog. Vraag 

EL CO 

  

I 

  

Nieuw Fabrikaat! 
MEMMERARAN VANAF 5 CENT MEN 

,van 5 tot 10 cent", 

.Agenten: N. V. Handel My. biintzel & Sehumacher” 
  

Vichy 

          
preparaten voor 

verfraaiing der huid. 

  
Source de Beaute 

Wetenschappelijk samengestelde 

verzorging en 

RESIDENTIE APOTHEEK - 
Telefoon No. 52 

  
  

DOST - JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEN. 

lederen Zondag, 9 uur vm. 

Te Kediri (Baloewertistraat), Blitar, 

Toeloenyagorsg, Ngandjoek, e, a, te 

Paree 730 uur n.w. 

Hollaandsche Dienst te Kediri 

(Baioewertistraat). 

De eerste Zondag 

van elke maand, 6 un.m. 

door Ds. E, G, v. Kekem. 

  

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Zondag. 

le H. Mis 

2e H. Mis 

Lof 

Kedia 6 uur vm. 

7.30 uur v. m 

5.30 uur om. 
te Blitar 6 uur v. m. Stille H. Mis 

7.30 uut v. m.  Hoogmis 

5,30 uur ». m. Lof 

Onderricht 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. 

tan Bing Wie 
Kicntengstraat No. 90, 

KEDIRI, Tel. No. 149. 

TENG HONG TJIANG 
SSIONNAIR 

  

VENDUHOUDE 

MEUBELM 

TRANSPORT — ON 
KEDIRI — Klentengsiraat 68 — Toief. 

ONDERHANDSCH TE KOOP: 

een zeer goede PIANO. 

2 — 

     
   

  

ERNEMING 
No, 107 

  

Voor Uw meubialir en ontwerpen 

geroutineerde toekangs en eerste kwa- 

liteit meubelhour, 

Zeer billijk in prijs en levering met 

garantie, 

Voor Uw vendutie gegarandeerd 

goede resultateo. 

Iopakken voor alle plaatsen. 
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1, DER FINNEN   

Buitenlandsch overzicht overgenomen uit het Soer. Hbld. 

WACHTTE OP 
»BEVRIJ DERS 
  

  

Bezwaren van Moskou en Berlijn tegen defensief verbond : 

plan zou zijn mislukt. 

  

Steun kwam te 

Eerste hulptroepen niet 
voor Mei, 
  

Havas meent, dat Finland onder 

Russischen invloed zal komen 

te staan. 

Helsioki, 16 Maart (Aoeta Trans- 

ocean). Gisteravond werd door Pre- 

mier Ryti een belangrijke politieke 

verklaring afgelegd in de Edeskunta 

(het Fiosche Parlemen). 

De Premier verklaarde, dat zijo re- 

geering, die het beleid van zaken kort 

na het uitbreken van den oorlog had 

overgenomen, het als haar voornaam- 

ste taak had beschouwd den vrede te 

hersteilen. 

Terwijl alle krachten van het volk 

geconcentreerd waren op het voeren 

van den oorlog — aldus vervolgde de 

Premier — was elke mogelijkheid voor 

vrede zorgvuldig bestudeerd totdat 

met behulp van Zweden de onderhan- 

delingen hiervoor konden worden ge- 

opend. 

Het gevolg van deze onderhande- 

lingen was geweest het sluiten van 

het verdrag, dat door de regeering 

is goedgekeurd. Het niet-aanvaarden 

van dit verdrag zou. het voortzetten 

van den oorlog beteekend hebben. 

Finland was echter niet gereed voor 

bet voeren van een oorlog toen deze 

uitbrak. De West-Europeesche mo- 

gendheden hadden aanzienlijken mili- 
tairen steun aangeboden, doch hare 

eerste troepen hadden, zelfs wanneer 

normale transport-mogelijkheden had- 

den bestaan, Finland niet voor Mei 

kuonen bereiken en zouden, wat hun 

aantal betreft, te zwak zija geweest 

om de verliezen van Finsche leger aan 

te vullen. 

Door de hulp der West-Europee- 

sche mogendheden te aanvaarden zou 

Finland bovendien bet slagveld zijn 

geworden in den grooten oorlog. 

Het probleem betreffende militaire 

hulp voor Finland was bovendien vrij 

moeilijk geworder, doordat de troepen 

der West-Europeesche 

door twee neutrale stateo, Noorwegen 

en Zweden, hadden moeten trekken. 

Deze beide landen hadden echter hun 

toestemming hiervoor niet gegeven. 

mogendheden 

Bovendien bad het vervoer der troe- 

pen plaats moeten hebben siechts en- 

beperkte 
vernield 

kele spoorlijaen met een 

capaciteit, die gemakkelijk 

zouden kunnen worden. 

De regeering, die rekening hield met 

al deze feiten en met het late tijdstip, 

waarop de steun der West-Europee- 

sche mogendbeden kon worden ver- 
wacht, was niet in staat deze bulp van 

z0odaniyen aard te beschouwen dat 

een voortzetting van den oorlog erdoor 

kon worden gerechtvaardigd. 

Een totale oorlog. 

Premier Ryti verklaarde verder, dat 

de oorlog een iotale oorlog was ge- 

Meer dan 500.000 personen 
werden getvacuserd, terwijl de pro- 
weest. 

ductie van het land aan de oorlogs- 

behoeften was aangepast. 
In verband met deze omstandighe- 

den had de 

het beste zou zijn een einde te maken 

regeering besloten, dat 

aan den oorlog. 
De Premier verklaarde met nadruk: 

»Evenals wj dezen oorlog zonder 

steun begonnen zijn hebben wij hem 

zonder bulp van ardereo becindigd. 

Slecbts de toekomst zal toonen of wij 

juist en voorzicbtig hebben gehandeld. 

Met het zwaard in een hand en de   spade in de andere, zonder haat of 

laat, zegt Ryti. 

bitterheid tegenover .wien dan ook, 

doch met zeer groote dankbaarheid 

voor het leger en in nagedachtenis 

van degenen, die gevallen zijn, moet 

het volk thans al zija krachten aan- 

wenden voor dea wederopbouw van 

het land, voor bet heelen van de door 

den oorlog geslagen wonden en voor 

het handhaven en ontwikkelen van de 

geestelijke en materieele cultuur van 

het land.” 

Finland nog steeds in 

groot gevaar. 

Helsinki, 15 Maart (Aneta Reuter). 

Het Finsche parlement heeft — naar 

reeds werd gemeld —het vredesverdrag 

tusschen Rusland en Finland geratifi- 

ceerd. 2 

De commissie voor buitenlandsche 

aangelegenheden verklaarde onder de 

bestaaode omstandigheden noodig te 

achten te adviseeren tot het aanvaar- 

den van de voorwaarden, die te Mos- 

kou werden onderteekend. 

Premier Ryti verklaarde : ,,Finland, 

zoowel als de gebeele Westersche 

beschaving verkeeren nog steeds in 

een uiterst groot gevaar en niemand 

kan zegger, wat de dag van morgen 

zal brengen. Wij meenen, dat wij door 

den vrede te kiezen, voor het oogen- 

blik op de beste wijze handelden.” 

Hij voegde bieraan toe, dat niet om 

den steun vaa de geallieerden werd 

verzocht, daar dit er gewis toe zou 

hebben geleid, dat Finland in een 

grooten oorlog zou worden betrokken. 

waarvan het slagveld van het West- 

front naar Scandinavid zou worden 

verplaatst. 

De nieuwe positie van Finland. 

Londen, 15 Mrt. (Aveta-Havas). 

In gezaghebbende kringen te Londen 

beoordeelt men op volgende wijze de 

vredesvoorwaarden, die de Finsche 

staatslieden gedwongen waren te aan- 

vaarden: 

Het verlies van de landengte van 

Karelig is van strategische beteekenis, 

daar Finland hierdoor tegelijkertijd de 

daarop aangelegde verdedigingswerken 

van de Mannerheim-linie verliest en de 

mogelijkhcid om andere aan te leggeo, 

welke in staat zouden zijn de eerste 

stormloopen van een aanvaller tot staan 

te brengen, 

De clausule, welke Finland van deze 

vestingwerken berooft, verzekert Rus- 

land, dat zija slachtoffer, wat zija bui- 

tenlandsche politiek aangaat, onder 

Ruslands invloed zal staan. 

Het besluit om een enclave te scbep- 

pen, dat Markajarvi omvat, is eveoeens 

van militaire beteekenis. De vorming 

van deze enclave boudt Moermansk en 

de Russische verbindingslinies verwij- 

derd van een mogelijk gevechtsfont, 

terwijl zij aan den anderen kant Rus- 

land nader brengt tot het punt, waar 

de Finsche spcorwegen op de Zweed- 

sche aansluiten. 

In het district Petsamois de Sovjet- 

Unie een belangrijk voordeel verzekerd. 

De hier geschapen mogelijkheid voor 

het vervoer van Sovjet-Russische bur- 

gers en Yoederen naar Noorwegen toont 

het voornemen van de zijde van Sovjet- 

Rusland aan om, ten minste van een 

commercieel standpunt gezien, Zweden 

en Noorwezen in zijo invloedssfeer op 

te nemen. 
Het pachten van Hang6 voor den 

tijd van 30jaar wordt door gezagheb- 

bende kringen te Londen verklaard door 

de vrees van Sovjet-Rusland, dat 

Duitschland vroeger of later een be- 
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dreiging voor de Soviet-Unie zal vor- 

men. 

Moskou en Berlijn remmen 

defensief verbond. 

Stockholm, 15 Mrt (Aneta-Tr.). 

De gedachtenwisselingen over bet 
voorstel tot het sluiten van een verdrag 

van wederzijdscben bijstand tusschen 

Zweden, Noorwegen en Finland duut- 

den gisteren den geheelen dag voort 

en zij zullen waarscbijoliik ook de vol- 

gende dagen, z00 niet weken, worden 

voortgezet. 
Over het algemeen zijn de drie sta- 

ten het in beginsel eens over de raad- 

zaambeid van zulk een pact, in het 

bijzovder daar Noorwegen, dat zich er 

sedert jaren tegen verzette, er thans zijn 

goedkeuring aan heeft gehecht. 

De eenige critiek, welke in Zweden 

wordt gehoord, is gericht tegen den 

datum, waarop bet pact gesloten zou 

moeten worden. Te Stockholm en Oslo 

werd blijk gegeven van eenige verba- 

zing toen de Finscbe regeering zulk een 

defensief verbond voorstelde op een 

tijdstip, dat de Russisch-Finsc e vrede 

nog niet zeker was en de Russische 

vredesvoorwaarden nog niet bekend 

wareo. 

Dit heeft in de eerste plaats betrek- 

king op de clausule, welke Finland ver- 

bindt niet tot een tegen Rusland gericht 

bondgenootschap toe te tredeo. Of- 

schoon deze clausule vrij elastisch is 

schijot zij Zweden er niettemin toe te 

hebben gebracht de remmen ietwat aan 

te trekken. 

De berichten uit Moskou en Berlija 

schijaen eveneens eeo remmenden io- 

vloed te hebben gehad, daar volgens 

deze zulk een bondgenootschap van 

Finland, komende enkele dagen na de 

staking vav de Russisch-Finsche vijan- 

delijkheden, zou worden beschouwd als 

een demonstratie. Hetzelfde zou het 

geval zijo omdat beide landen, waar- 

mee het verdrag zou worden gesloten, 

bet grootste aantal vrijwilligers hadden 

geleverd in den strijd tegen Rusland. 

Het wordt met dea dag duidelijker, 

dat het geweten van deze beide landen, 

Noorwegen en Zweden, ,,oiet heel en 

al zuiver” is ten aanzien van Finlaod 

en dat zij om deze reden niet bereid 

zija het plan voor een bondgenootschap 

met Finland te laten varen. Hun mee- 

ning is, dat alle kracbteo moeten wor- 

den vereenigd ten einde als neutraal 

land den oorlog tusschen de groote 

mogendheden te kunneo overleven. Zij 

denken niet alleen aan het sluiten van 

een defensief verbond, doch ook aan 

het scheppen van zeer nauwe econo- 

mische samenwerking. 

Het schijat dat Denemarken ook aan 

de economische samenwerking zal deel- 

pemer, hoewel het niet werd uitgenoo- 

digd om ta het defensieve verbond toe 

te treden. 

Vernomen wordt, dat bet defensieve 

verbond geen geheim bondgenootschap 

zal zijo, 

Alle invloedrijke politieke kringen in 

Zweden en Noorwegen ondersteunen 

het denkbeeld van een defensief ver- 

bond. 

Nog geen demobilisatie in Finland, 

Helsinki, 15 Mrt. (Aneta-Transocean). 

Officieel werd heden te Helsinki be- 

kendgemaakt dat de uitwisseling van 

krijgsgevangen tusscben Finland en 

Sovjet-Rusland binnen eenige dagen een 

aanvang zal nemen. 

Io Finsche kringen wordt verklaard 

dat Finland meer krijgsgevangenen heeft 

gemaakt dan de Sovjet-Uuie, 

Men is verrast door bet feit dat de 

Finsche legerleiding nog geen bevel 

heeft gegeven tot demobilisatie van het 

Finsche leger. Het tegendeel is waar, 

Op de wervingskantoren bevinden zich 

veel jonge mannen die dienst weoschen 

te nemen in het Finsche leger, Wanneer 

deze mannen lichamelijk voor den mili- 

tairen dienst gescbikt ziju, worden zij 

ingeschreven enin uniformen gestoken, 

waarna zij opdracht ontvangeno zich in 

gereedheid te houden.   
  

-. 2 

Geen Olympische Spelen. 

Helsinki, 15 Maart (Aneta-Tr.) ,,Fin- 

land heeft noch genoeg tijd. noch genoeg 

geld om de Olympische Spelen te kun- 

nen organiseeren”, werd heden door 

cen woordvoerder van de regeering 

verklaard. 

Deze verklaring vormt een antwoord 

op de pogingen van het O!ympische 

Comit& om de spelen in den aanstaan- 

den zomer in bet stadion van Helsinki 
—z00als aanvankelijk was vasgesteld, 

—te doen houden. Bekend wordt ge- 

maakt dat het Olympische Comite eenige 

uren na bet sluiten van den vrede tus- 

schen Fioland en de Sovjet-Unie bijeen 
kwam, om de mogelijkheid van het 

houden van de Olympische Spelen te 

Helsioki te bespreken. 

De woordvoerder van de regeering 

verklaarde ook nog dat, zelfs wanneer 

Finland zich de soodige geldsmiddelen 

zou kunnen verschaffen voor het orga- 

niseeren van de Olympische Spelen, ia 

de eerste plaats moet worden gedacht 

aan het werk van den wederopbouw, 

waaraan alle krachten moeten worden 

gewijd. 

Nieuwe verdedigingswerken. 

Stockholm, 15 Maart (Aneta-R.) De 

Fiosche regeering is niet voornemens 

het Fiosche leger onmiddelijk te doen 

demobiliseeren. De 18-jarige dieostplich- 
tige mannen worden rog steeds bij de 

weermacbt ingelijfd. Men is waarschijo- 

lijk voorsemens om, onmiddellijk nadat 

het terugtrekkeo van de Finscbe troepen 

uit de aan Sovjet-Rusland afgestane 

gebieden is voltooid, een aanvang te 

maken met het aanleggen van nieuwe 

verdedigingswerken. 

1/, bleefi 

Helsinki, 15 Maart (Aneta-R.) Toen 

de eenheden van het Roode leger het 

gehavende Viipuri begoonen binnen te 

rukken, vingen 400.000 Finneu den 

grooten trek naar hun nieuwe woon- 

plaatsen aan. 

Bijna een zesde gedeelte van de Fin- 
sche bevolking moet, tegenvolge van het 

Finsch-Sovjet Russische vredes-verdrag, 
naar elders vertrekken. De naar het 

Westen leidende wegen zijn overdekt 

met onafzienbare rijen boerenwagens, 

waarop mogders met huilende kinderen 

gezeten ziju en waarin tevens de eigen- 

dommen van bet gezin worden meege- 

voerd, sleden, vrachtauto's, autobussen 

en rijwielen, Niemand is gedwongen te 

vertrekker, doch siechts 1”, van de 

in de aan Rusland afgestane districten 

woonachtige bevo!king heeft verkozen 

te blijven. 

De regeering heeft, binneneen omtrek 

van 24 kilometer van de nieuwe grens, 

elk voertuig, elk paard en elken wagen 

opgevorderd, om te helpen bij de ont- 

ruiming en bij het overbrengen van de 

vertrekkende gezionen. Alle auto's in 

Fioland en het geheele spoorwegstelsel 

is voor de evacuatie gemobiliseerd. 

De Russische troepen bevonden Viipuri 

bij het binnenrukken volkomen leeg, 

groote aantallen burgers hebben gedu- 

rende dag en nacht gewerkt, om tapijteo, 

huisraad en voorraden weg te voereo. 

Zelfs de kleinste wiokels ziju geheel 

leeg gebaald. 

Ia het gebied ten Westen van het 

Ladoga-meer worden 50.000 koeien, 

paarden en varkens weggevoerd. 

De buitengewoon groote uitputting 

van de Finsche troepen na den uiterst 

zwaren strijd tegen de Russen vormt 

een nieuwe, tot ongerustheid aanleiding 
gevende factor: vele Fiosche soldaten 

zijo niet in staat de 8 kilometers per 

dag af te leggen, diein hette Moskou 

gesloten vredes-verdrag zijn aangegeven 

als het tempo. waarmede de Finnen uit 

de door hen verloren gebieden moeten 

terugtrekken. Een Finsch officier en 

400 manschappen, die onderweg rust 

hadden willenoemen, zijn doodgevroren. 

Ook uit Hangoe vertrekken alle io- 

woners, met medename van hun eigen- 

domj een pl.1.600 meter lange colonne 

van vrachtauto's rijdt in de ricbting 

van het binnenland. Elk voorwerp, dat 

vervoerd kan worden, wordt medege- 

nomen.   
  

De ontruiming wordt overal met 

groote doelmatigheid uitgevoerd: de 

inwoners van dezelfide dorpen worden 

tezamen gehouden en allen tegeliik 

overgebracht, 

148 tegen 3. 

Helsinki, 16 Maart (Aneta Tr.). Het 

resultaat van de stemming in de Edus- 

kunta over de ratificatie van bet Rus- 
sisch-Fiosche vredesverdrag werd beden 

in het geheele land met voldoening 

begroet. 

Het feit, dat van de 148 afgevaar- 

digden slechts 3 tegen de bekrachtiging 
van het verdrag stemden heeft er veel 

toe bij gedragen het vertrouwen in het 

land te berstellen. 

Er liepen te Helsinki nog geruchten, 

volgens welke de ontevredenheid aan 

het front aan het toenemen zou zijo, 

evenals io militaire kringen, es dat 

men vastgesloten zou zijn zich tegen 

de Russische 

verzetten. Het resultaat van de stem- 

ming heeft echter al deze geruchten 

weerlegd. 

vredesvoorwaarden te 

In politieke kringen wijst men erop, 

dat wanneer groote groepen der be. 

volking gekant zouden ziju geweest 

tegen de Russische vredesvoorwaarden 

en tegen den afstand van groote siuk- 

ken land aan Rusland, dit standpunt 

zeer zeker tot uiting zou zijin gekomen 

in het parlement. 

Geruchten over Russische 

plannen. 

Lovdep, 16 Maart (Aveta-H). De 

Correspondent van de Daily Telegraph 

te Kopenhagen verklaart, dat aldaar 

uit Berlija werd vernomen, dat de 

Duitsche ambassadeur te Moskou, 

graaf Von der Scbulenburg, morgen 

te Berlijn zal arriveeren om met Von 

Ribbentrop te 

vrees, dat een rieuwe stap van het 

Sovjet-Russiscbe imperialisme, die mo- 

gelijk binnen afziembaren tijd zal 

plaatshebber, Duitschland van den 

aanvoer van Russische grondstoffen 

zal berooveo. 

confereeren over de 

Aan den anderen kant zouden de 

Duitsche 

van een front Berlija - Moskou - Rome 

Sovjet Rusland 

z0 overgaan tot nieuwe vijandelijk. 

heden in Scandinavis of het Nabije 

Oosten. 

plannen voor de vorming 

mislukken, wanneer 

Uit goede brun wordt vernomen, 

dat de Duitschers erop rekenen, nu 

een militair succes uitblijft, een diplo- 

matieke overwianing te behalen door 

de vorming van een Europesch bloc, 

dat z00 machtig is, dat een onbesliste 

vrede zou kunnen worden verkregen, 

waarbij Duitschland Polen en Tsjecho- 

slowakije zou behouden. 

In Duitsche diplomatieke kringen is 

men — z00 verluidt het — geporteerd 

voor de vorming van een defensief 

verbond tusschen de Scandiraafsche 

landen onder beschermbeerschap van 

Duitschland met bet doel de Britsche 

blokkade te breken door een wapen 

tegen deze blokkade te scheppen. 

In welingelichte kringen te Kopen- 

hageo verklaart men in verband hier- 

mede, dat 

openbare meening in Zweden en Noor- 

wegen gekant is tegen een Scandi- 

naafsch defensief verbonden dat men 

in Scandinaafsche politieke kringen 

het denkbeeld van dit pact mislukt 

acht. 

ecen groot deel van de 

  

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 
Drukkeri)
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