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STADSNIEUWS 

  

  

Leniging toestanden oorlogs- 

slachtoffers. 

De Reg. Raad alhier heeft een schrijven 

van bet ceotraal comite te Batavia ter 

leniging van de toestandea van de Ned. 

oorlogsslachtoffers ontvanger, om mede 

te helpeu met het inramelen van geld. 

In verband biermede heeft de Regent, 

de heer R.T.A. Danoediningrat een 

bijeenkomst gehouden, waarbij de dis- 

trictshoofdeo behoorende bij bet Reg. 

Kediri , eenige administrateurs van de 

ondernemingen de heer Voltrop, agent 

van de afd. Bank, de heeren Soepandji, 

Kaslao en nogeeu paar andere aanwezig 

waren. 

Nadat de voorgitter de bijeenkomst 

met dankwoorden heeft geopend, ver- 

klaarde' bij het doel vaa de vergadering 

en vroeg hij de Raad om suggesties. 

Er was eprake van lijsten met: 

maandelijksche vaste bijdragen, doch 

biertegen werden bezwaren geopperd, 

Oomdat zulke lijsten vaak bij dezelfde 

personen terugkomen die reeds voor 

Mefdadige doeleiaden bijdragen aan an- 

dere vereenigi-gen bebbea geschonken. 

De heer Beiickhorst stekle voor om 

met als A.S.LB, en andere postzegels 

te laten drukken. » 

De voorzitter was van meening, dat 

als er sprakeis van het verkoopen van 

zegels of bloemen dit door her Cen- 

traal-Bestuur geregeld dient te worden. 

De heer Everhard kwam met het 

Woorstelom fancy-fairs te houden, voor 

de Inheemschen op heterf van de We- 

dono en voor de Europeanen. in de 

" kaboepaten, doch ook dit woorstel heeft 

zija bezwaren : de onkosten Tullen meer 

zijn, terwijl de binnen-gekomen geldea 

allichtfin twee#o zullen worden ge: plitst, 

dan wanneer men voor Kediri een groot 

gemeenschappelijk fancy-fair houdt, 

Naar aanleiding van het indertijd 

gehouden Asib-fancy-fair stelde - de 

Voorzitter voor, om in de districts 

plaatsen, op bet erf van de wedono's 

cen kleioe pasar" malem te houdea. 

Hiervoor moet men trachten, met 200 

door de benoodigde artikelen van de- 

genen te vragea die ze missen kunneo. 

Een ieder was bet er mee eens. De 

heer Holtrop werd gekozen tot pen- 

minmogelijk bapitaal te werk te gaan, | 

ningmeester, de heer Everbard tot se- | 

ceetaris, “terwiji -de districta hoofden 

z00wel als comm. van het Reg. comit€ 

ls voorzitters van de subcomi € zulen 

optreden. 

Om tets over tichen sloot de “voor- 

zitter de vergadering, badat bij verktaard 

heeft, dat voor deze aangelegenheden 

"fo haar raadszaal bijeen. 

  
nadere besprekingia zullen volgen: 

Een vaandel-medaille. voor de 
beste korfbaiclub. 

Eta van onze Gemeentenaren, die 
veel voor kotfbal voelt, heeft-een vaan- 

delmedaille uitgeloofd aan dat gene, 

dat getoond heefl, het sterkste twaalftal 

van Kediri te wezeo. | 
Deelnemers geleiven zich 200 indedig 

mogetijk te wenden tot de Hicer Hor- 
ninge, ten Gemeentekantore,  zo0dat 
op 30 Maart a.5, met rjo allen over 
de voorwaarden van wedstrijden kan 

worden gesproken en de datums wor- 

den vastgesteid Momeoteel zija er hier 

6 korfbalvereenigingeo M.S. V., J.I, 

B., Ouick, N.S. V., J.B, en Mappry. 

Waoneer ze nu alle zes eraan willen, 

deelnemen, dan is bet heel goed mo- 

gelijk, dat bier uiteen korfbalbond kan 

Ontstaan, zoodat ook competitiewed- 
strijdeo 'kusoen worden georganiseerd, 

Dat het korfba'spel van Kediri hier- 

door op hoogeren peil zal 

gebracht, is zeker. 

worden 

Schoolnieuws. 

Aan dea heer R. Soewardjo Poer- 

woatmosj», hoofd van de Neutr. H. 

LS. albi r,is een ziekteverlof verleend: 
van 4 weken vanaf 9 Januari 1940, 

Op 6 FPebr. dieade rit verlof weer 

met 4 weken verlengd te worden. 

Nieuwe arbeids beurs. 

Wij vernemen, dat met ingang van, 
April een nieuw kantoor van Arbeids 

beurs ral wordeo geopznd, dat voor- 

loopig wordt ondergebracbt in 4€n van 

de loka'ea van de Gemeente, Enige 

maanden geleden 'heeft de heer Moel- 

jadi ook een soortgelijke inrichting 

opgericht. : 

Gemeenteraadsvergadering. 
Hevig debat inzake toekenning 

subsidie aan C.P.M.A. 

Woensdagavond kwam de G0. Read 

Dit was de 

cerste vergadering, die de Raad in 1M0 
hield. Bebaive de secretaris, de hrer 

W.C, Klerks en het hoofd van den 

Techo. dienst, de heer Srelter waren 

aanweziy de wethouders BA. Stock 

(-B:V.), terdasoemarta.- (P:O:L). de 
heeren : Moentoro Atmosentono, Soe- 

narto, Joesoef Modjo (Parindra) Jabdi 

(P-O.L), Djie Tiog Hiao, Tan Swie 

Gwao, C. Th. M. de Witt (LK P.), D. 

J. Zaal, FA. de Kanter, W.Ch. Werd- 
miilier von Elgg en J.M. Hildering 

Ie. L. Begemaan (L.E.V.). 

Nadat de voorzitter de aanwezigen 

heeft welkom gebeeten, gidg hij over 

tot bespreking van de eerste punt van 
de agenda: voorstel tot goedkeuring 

wan de notulen van den Raadsvergade- 

ting vao 19 Dec. 1939. Op cea kieine 
@anmerking na van dea heer de Wit, 

waarbij de voozitter beloofde, er gee- 

de nota van te nemen, werdende notulen 

door den Raad gearresteerd, 

Bij puot 2 werd als lid vao de Ge- 

zondheidscommissie i » de plaats vanden 

   

  

      
    

      
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  

      

in 5 kleurendruk 

op Schaal 1: 500.090 

waarin opgenomeni! 

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

DE AUTOWEGEN -ATLAS 
van JAVA MADOERA en BALI 

13-, 

op stevig ivoorc#rton 
met Cartonnen @mslag en linnen rug. 

ia totaal 9 aaiatonde kaarten compleet bijgewerkt, en 

alle berijdbare wegen 
Kilometeraistandkm van plaats tot plaats 
Hoold-Afstandstabel voor grootere afstanden 
Bergen en plaats#n met hoogte-cijters 
Spoorwegen, Vliegvelden, Ondernemings - fabrieken 

: Pasanggrahans ca vele aanwijzingen voor toerisme. 
A8 Vertkrijgbaar bij de Ked, Snelpers. 

beer E.W. Ciason, de beer D.J. Zaal 

gekozen. De heer Ir. Begeman kwam 
in aapmerking voor lid van het Dage- 
Hjkscb Bestuur der Burop. begraafplaats. 

lh de plaats van wijlen den heer 

P.G.Cb. Brouwer als lid der Plaatseltjke 
Burop. Schoolcommissie komt de beer 

le. Hirsch. 

By bet kiezen van de 4leden van de 
Comm. voor de Armenzorg gaf de heer 
de Wutt zijo teleurstelling te kenoeo, dat 

de beer v.d. Arend victis gekozen. De 
voorzitter verklaarde, dat de I.K.P. 

haar candidaat, bfschoon noy tijdig, 
toch wel wat laat heeft opgegeven, doch 
besioot de heer v.d, Arend als ever- 

tueel lid aan te stelien en tot stemming 
over te gaao. De stemcommissie, be- 
staaode uit de beeren Moentoro evo 
Hildering deelde mede, dat op den 

Heer Ladage 9leden, cp dea heer v,d. 

Arend 3 en 2 leden blanco bebben 

gestemd. 

De Armenzorg-commissie bestaat dus 

uit debeeren: F.A. de Kanter, Ladage, 

Soedibjo en Dji'Ting Hiao. 

Vosr de toelating van den Hzer E, 

Sajers, die op 21 Nov. '39 tot lid ven 

den Raad werd verkozen werien de 

heeren Moentoro, en de Kanter en Djie 

Ting Hao verzocbt, de geloofsbrieven 

te onderzoek u, diz in goede orde wer- 

den bevonden. 

H-t volgende pust over begrootinys- 

wijziging werd een hamerpunt. 

Het voorstel tot wijziging van namen 

  

Een radio koopen is 

een  vertrouwenszaak, 
Onze jarenlange erva- 
ring Op radiogebied, een 
staf van vaktechnische 
medewerkers en Java's 
grootste dag- en 

nacht radio-service 

hebben onze firma ge- 
maakt tot een zaak 

van vertrouwen ! 

HOOFDSTRAAT 49 - TELEF. 

70 KED.RI 

RESIDENTSLAAN 39-TELEF. 

110 MADIOEN 

Vraag ecen geheel 
vrijblijvende 

demonstratie 
bij U aan huis ! 

  

  

van eeoige Gemeentewegen werd op 

een paar wijzigiogen na aangenomen. 

De nieuwe namen, die ontleeod zija 

aaa historische figuren te Kediri heeft 

de heeft de heer Joesoef Modio bedacht. 

De weg vaoaf de viersprong 

Rioginsirah tot de viersprong Retjo- 

pentoeng zal voortaan Djojobojostr, | 

worden genoemd. 

van 

De kampongweg 2a, loopende vanaf 
de Djagalanlorstr. tot de Ringinsirah- 
str. krijgt de naam van Sekartadjistr. 
De 3de kampongweg, loopende vanaf 

de Djagalanstr. tot de kampongweg 
Kemasan wordt Goenoegsaristr. ge- 

noemdj het Novrdelijk gedeelte van 

de aloon2 str. vanaf de stadsklok tot 

de vieriptong Soemoer — boor zal 

voortaan Dohostr. heeten. 

Punten 6, 7, ea 8, repectivelijk: 

voorstel tot wijzigiag van de begrooting 
dienstjaar 1940, voorstel tot voorloo- 

pige vaststelling vao de begrootings- 

rekening dienstjaar 1938, en bet ver- 

zoek van de Ked. Voetbal Unie, om 

vrijstelling van de vermakelijkheidsbe- 

Aan 

   
  

ALLE FOTOARTIKELEN 

bij 
VAN WINGEN 

KEDIRI 

  

    
  

    
   

    

       

  

VEN DU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS. 

  

J.G.W, DEKKERS — KEDIR! — Telefoon 250. 

Emballeeren 

(Ook voor Europa en de buitengewesten) 

Transporteeren, 2 

Handel in Nieuw- en 
Tweedehandsch Meubilair.



    

      

  

New Universal meesterwerk 

—
 — 

menscbelijk.... fel 
dreef. 

ATTENTIE! 

Komt dit zieo. 

» hefiig..... 

  

— RK Hei (EATER 
66 W MOrrOw COMES inai an 

Na Merida 'hen to IRENE DUNNB en CHARLES BO Ong" pebglan-vag Letia) 
bewogen... 

Zondag 24 en Maandag 25 Mrt. 
De boeiende en interessante Ciis. film 

Djago Silat. 1... ci 
le Gedeelte wordt vertoond Zondag en 
2e ” tevens Slot, Maandag 25 Mrt. 

  

  

met de pittige en pikante 

GLAS FAIRBANKS Jr. 
nnerend aan uren, 

    

| ATTENTIE!   Usiversal spar- 

goede Western—productie. 
Mist dit niet!! 

  

waaraan U met weemoed terugdenkt. 

film zien, om te weten wat zij in bun leven mister.) Anderen moeten de film zien om.terug te denken aan 
de kosteliike uurtjes van een zomerscbe vacantie met de complete garnituur van de maanplekjes en lippen. 

2 Reserveert Uw avond voor deze film !!! 

Zaterdagmiddag 4.30 u. 
Zondagmorgen 10 u. 

nende Actiefilm Chip of the flyin 

Een actievolle Western met veel adembenemende momenten. U zult genieten van deze nieuwe en zeer 

MAXIM THEATER /'”— 
Vascaf Vrijdag 22 t/m Zondag 24 Maart. 

R.K.O. Radio vroslijke en verrukkelijk2 filmscblager 

.HAVING WONDERFUL TIME“ 
favoriete star GINGER ROGER en de sportieve.en sympatbieke acteur DOU- 
Een heerlijke pikante geschiedenis van jeugd, liefde ea gevaar. Een brillante film, 

ZIJ, die noc 

zooals de stormacbtige vacht, die heh" ia @Ikanders  armen 
Een film, die de grootste momenten in een vrouwenleven openbaart. 

2 werelddeelen: CHARLES BOYER en de talentvolle brillante actrice IRENE DUNNE. 
Onyerwijfeld een buitergewoon filmwerk, die niemand missen mag. 

Zaterdagmiddag 4.10 u. 

EXTRA VOORSTELLING 
Maandag 25 en Dinsdag 26 Mrt. i 

?9 met JOHNNY Mc BROWN, 

2 

R. Beo verhaal van eea liefde.,, 

Komt en ziet de favoriet van 

Voorsteliing! 

it geflirt hebben, moeten deze 

de populaire Cowboy-actzur.   
  

lastinvg voor de op 14 Jav. 1940 ge- 

houden voeibalwedstrijd kwamen door 

de hamer. 
Voorstel pummer 9 heeft een hevig 

debat ostlokt. De heer Soenarto sprak 
namens de Inhb. fractie : 

Mjjoheer de Voorzitter, 

Namens de Inh. fractie moet ik bier 

cenige bezwaren voorbrengen te aaa- 

zien van het voorstel van het Coll. 

van B.& W. betreffende de subsidie- 

verleening aan het Comite Pasar Ma- 

lem groot f. 2000.— 

Mijoheer de Voorzitter, ten eerste 

is ons bezwaar dit, dat het verzoek om 

subsidie veel te laat is ingediend. Ei- 

gevlijk zou dit ingediend moeten wor- 

der, voordat het werk begonnen is, 

zoodat de dit 

geval de Stadsgemeente, eenige eischen 

kan gesubsideerde li- 
chaam ten aanzien van b. v. de winst- 

Gazheel 

waneer het 

subsidieverleener, in 

  

ea aan het 

z0ou het 

betrof een 

verzoek om vrijstelling van de verma- 

kelijkheidsbelasting. 
Ook zijn wij het niet eens met het 

Comite, wat betreft de liefdadigheids- 
eIlingen, welke als gegadigden zijn 

beschouwd, om een dcel van de winste 

krijgen. Wat dit betreft zijn wij het 

geheei eens met het standpunt van 

het Coli. van B & W. in 1938, toen 
n vrijstelling van vermakelijkheids- 

t ing door ditzelfde Comite werd 

verzochi voor de P. M., weike in dat 

jaar gehounden was. Het Coliege be. 

schouwde toen alleen de S. C. V.T. 
als de eenige liefdadigheidsinstelling, 

weike in aanmerking kon komen voor 

vrijstelling van vermakelijkheidsbelas- 

ting, (men zie het voorstel van bet 

Coll. yan B. & W. aan den Raad van 

avders verdeeling. 
geweest zijn, 

  

er 

    

15 Dec. 1938 No. R. 36/J/8). 

In het rekest van het Comite werden 
tal van Chin. vereenigingen genoemd, 
weike echier door het Coli. niet als 

echte licfdadigheidsinstellingen werden 

beschouwd, zo00 dat toen siechis 405 
van de gestorle vermakelijkheidsbe- 

lasting zou worden gerestitueerd, 

Voorts wordt door rekestrant als 

een van de voOrnaamste argumenten 

aangevoerd, dat de P.M. is ten nut- 

te van de bevolking, dat daardoor 

de zin om voornamelijk inzake de 

Ih. landbouw, veeteelt, handel en 

nijverheid het beste 1e presteeren, 

wordi bevorderd 

Mjjnheer de Voorzitter, tot mijo spijt 

moet ik zeggen, dat ik her niet eens 

bzn met de zieoswijze van rekestraot. 

Want indien dit z00 ware, dan had 
bovenbedoelde 

in de 

Dan 

aan de exposities van 

dingea de voornaamste 

P.M. 

plaats 
gegeven moeten worden.   

hadden prijzeo witgeloofd moeten wor- 
den voor de inzenders van de beste 

landbouw, veeteelt- en nijverheidspro- 

ducten evenais op een -cbte laadbonw- 
en veeteelt tentoonstelling -altiid het 

geval is. Maar ditis-niet zoo geweest. 

De expostie. van bovengenoemde 

dingen hebben in de P.M. slechts een 

bescheiden plaatsje gebad. De 

P.M. was mijos iozieos- voornamelijk 

een plaats.om zich te vermakeo. Een 

plaate dus, waar vgel..geld' werd uits 

gegeven, wat dan ook strcokte met 

het allerreerste doel van de P.M, n.I. 

om geld te verdienen, Of hiermee bet 

bewolkingsbelang 'gediend is 

geweest, is nog een zeer groote vraag. 

zeer 

Gaarce erken ik, dat sommige groz: 

pen van de bevolking door de P.M. 

wat meer konden verdieven, 

b,v. de koetsiers, de klzine verkoopers, 

de koelies enz. Hiermee is het bevol: 

kingsbelang cenigszins gediend, maar 

of dit wel doorslaggerend kan 

zooals 

ziju voor de Gemeente, om: z00'9 

groote subsidie aan de P.M. te geven, 

is ook noy cen vraag. Ik zie er ten- 

miste de noodzaak niet van in. 

Voora' als wij bedeoken, dat deze 

subsidie niet ten goedezal 

de liefdadig 

beidsinstellinger, maar dat ze 

komen aan 

gebruskt zal worden om bet verlies te 

dekker, welk verlies eigenlijk door de 

garanten gedekt moet word n. "Als wij 

nu.de zaak rader bekijker, komt het 

precies op hetzelfde neer, of de ge- 

meente subsidie 

aan deze garanten 

verleent 

Ook de vrees van het Comite, dat 

wanneer de garanten  aangesproken 

zullen moeten worden voor het nadee- 
liye saldo, er misschien nooit 
cen P.M 

er zeker niimard nerr te vinden zal 
zijo, die zich daarvoor garaot wil stel- 

leo, kao-ik niet deeler, want het hou- 

den van cen P.M. is geen monopolie 

van €€n en betzelfde comite. 

meer 

te Kediri za! komer, omdat 

En ten slotte mijnheer de Voorzitter, 

is het paar mijn bercheiden mzening, 

al te gewaagd, om een uitgave tedoen 

van f 2000,—.vao een post onvgor- 

zeae uitgaven van f 9000, — 

dit begrootingsjaar 

loopt. 

terwijl 

pas .3. maanden 

Vooral als wij er bij bedenken, dat de 
urgentie van deze besteding niet be- 

staat. 3 
Ook in verband met de moceilijke 

tijden, waario de prijzeo van allerlej 

diagen gedurig .stijgen, .20u..ik ben | 

College willen verzoeken, om voor- 

  

zicbtig te zijn met bet aanspreken van 

de niet al te-ruime post onvoorzien. 

Mijoheer de Voorzitter, in .verba-d 
met de bezwaren, welke io z00 juist 

Daar vorei beb gebracht, verklaar ik 

hierbij oamers mijn fractie, dat ik he- 

laas het voosstel niet kan steuner. 
Dz heer Zaal was van cordeel, dat 

hij het eers was met de meening van 

den beer Soenarto. Op de pasar malem 

zag mea overal plaatsen om te gokken. 

Hij kon zich niet indenken, dat aan 

de eene kant het geld voor liefdadige 
doeleindin werd beoogd, terwijl aan de 

andere kaot de zakken vas de niet 

altijd gegoede menschen door de gok: 
spelen werden uitgek'opt. Hij verklaari 
de, dat wanneer de gokspelen er niet 
waren, het binnengekomen geld zeket 
niet z00 hoog z0u lbopen. Hij sug: 

gereerde, om de rlaats van deexposities 

een andermaal behioorlijker 'plaats te 
geven en stelde voor, om het “Comite 
bij wijze van straf £. 1500, —. subsidie 
te verleenen, 

De heer Hiedering was er voor, om 

bet verzoek van de P.M. in te wi'- 
liger, wijl nameo zooals Moe amma- 
dijab eo S. C. V. T. bij de licfdadig- 

beidsiastilingen werden genoemd. 
Zoodoende werd er tot stemming 

Overgegea». Het voorstel van den heer 

Soenar'o, werd met 5 stemmen voor en 

Bstemmen t:gen verworper, en bet 

voorstel van het Coll. van B. & W. 

met 5 stemmen voor en 8 tegen. Dat 

van den heer Zaal werd automatisch 

aangenomen g acht, waartegen de Inh. 

fractie protesteerde. A'! was het voor- 
stel van den heer Zaal het eenig over- 
geblevene, er moest toch ook worden 

gestemd. De voorzitter verklaarde, dat 

het-beslut reeds was. gevaller,: meat 

beloofde, den vo'genden 
te denken. : 

De v Igendepunten werden bamer- ' 
pu ten. 

keer er aap 

Van de ronderang maakte jde-hecr! 
Zaal gebruik, het Col'. te vragen, boe 

het met zijn voorstelia de vorige verga-" 

dering inzake het oprichten van een 

ambachtsschool te Kediri stord. 

2 Voorzitter antwoordde hierop, 
dat van de Katholieke zijde' reeds plao- 

nen bestaan, om een ambachtsschool 

opte richten. De Gemeente zal liever 

afwacbten, ea later de school subsidie 

verleenen, 

De heer Zaal meende echter, dat bij 
de Kath. scholen ter plaatse al te veel 
aan dg mis werd .gedacht, zoodat hij 

zijn vooorstel onderstreepte. Hj. ver- 

klaarde, dat indien de. gemeente -de 
oprighfing van ceg.ambachtsscool, .zelf 
op zich neemt, men er zeker van is, 

le 'brutldbare ,megechea man idle miant- 
'ecbAppij-kag:leverer. « : - 

"4 Dg beer de Witt,'als Tertegen- 
“wobrdiger van de' Kathi partij tagnde 
Zija' misbegen over d zegdeo van 
ded.hptr Zasi. Hi 

de fraters io Holland en in Probo- 
"Hnggo ““blosiende”  ambachtsscholen 

hebben opgericbt, die eea goede toe- 
komst tegemoet gaan. “Verder ver- 

klaarde hij, dat de: :leerlingeo' ivao'de 

ambacbtsscbool van de fraters kinde- 

ren Zija van arme ouders ea van ge- 

mengd ras, z00dat hij riet kon voor- 

stellen, hoe de mis 

worden onderwezen. 

Ken ng ga ta hebben:” 

  

  

  

daar nog kon 

De.voorzitter stelde de Raad voor, 
Om ecen commissie te vormen bestaande 
vit de heeren: Soemarto, Djie Ting 

Hian en Zaa', om te onderzoeken, of 

te Kediri wel animo bestaat voor het 

oprichten van een ambachrsschool, 

Welks voorstel werd sangenomen. 

Ook over de schoolarts heeft de beer 
Zaal gerept. Hij toonde klinkende cij- 
fers van leerlingeo te Bandoeng, die 

aan allerleiz'ekten liideo. De voorzitter 

antwoordde bierop, dat hij hieromtrent 
reeds inlichtingen heeft ingewonnen, 

doch er nog geen antwoord 'op heeft 
gekregen. 

De heer de Witt stelde de vraag 

Omtreot de Armenzorgcommissie, die 

op bevredigen wijze werd beaotwoord. 
Om iets over balf negen werd de 

vergadering gesloten, 

yerklaatde, dat | 

Optocht B- P. K. D. 
Hedegavond zullen de padvinders 

Fvan de Natipij., K.B.I, en H. W. ecn 

optoeht houden: Ne optocht is een 

moment-actie voor de a.5. te houden 

jamboree. Het vertrek is vasigesteid 
op$ uur van de Neutr. Schakelschool 

te Ringinsirah, Tirtostr., Kampong- 

dalemsir., -Aloon2str., Ingulindeste, 

Maximstr., Hoofdstr. dan terug naar 

de plaats van vertrek. 

Hierna 2a1 een kampvuur- worden 

gehouder. Het is te hopen, dat het 

weer mee zal helpen, deze optoch! te 

doen siagen. 

Volksonderwijzers naar de 

Lampong. 

Wij veraemen, dat aan. verschillen- 

de volksonderwijzers de vraag wordt 

gesteld, wle-haar de Lampongs over- 

geplaatst w'l worden in verband met 

de kbiloniseering, waarbij zfj verhooging 

van salaris krijger. 

Dertig onderwijzers van Kediri h-b- 

ben zioh hiervoor bereid verklaard. 

  

OLYMPIA 
Schrijimachines blijven toch al- 

tijd "aan de spits. Deze wereld- 

beroemde Duitsche machines kunt 

U tegen bijzondere afbetalings- 

conditie te Kediri, ALLEEN 

krijgen bij de 

N. V. Ked. Snelpers 

: Drukkeril   
www wwww.—. 

BOERDERIJEN .SCHRAUWEN' I 

MULOWEG / MADJENANG 
KEDIRI ' | 

Telefoon Ked. No. 225 

WATES g 
| PERCEEL-PAKISSADJI 

  ma 

Levert versche volle 

na 

melk. 

Prima kwaliteit, 

Leverancier van de groote ziekenhuizen: te 

“Kediri en Paree en, de meeste Doctoren 

ter plaatse 

  

  

Beleefd aanbevelend 

LL. H, SCHRAUWEN. 

  

   
Ga dan 

  

  

WILT U LEKKER ETEN? 
Kedirische 

Restaurant 
Opgeluisterd “ door Radiomuziek: 

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

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

  

  

     

          

naar het 

LEE SBIBLIOT HBEK 
De abonnementsgelden bedragen : . 

f 1,— per maand voor 6€n boek 
f 1,75 ge maand voor twee boeken tegelijk 
f 2,50 pet maand voor drie boeken tegelijk 

met diea verstande, dat U'z00 

ruilt het 
voor 

gulden. 

DJABA. 
LEESGCEZELSCHAP — LEESBIBLIOTHEEK   | 

  

dikwijls moogt ruilen als WI wilt:.! 
Indien UI duseen abonnement voor &£a.boek 

heeft, Kera U &eo gulden betaalt e» U 
oek iederen dag, 

30 boeken toch niet 
dan: betaak U 
meer dan &€n 

KOTTA: 
Ked. Snelpers Drukkerij, 
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isg Societeit-Paree. 
Met medewerking' van het Stadstlie- 

ater tePayee,is) de societeit Paree thans 

in staat,: de: leden bioscoopwoorstel- 
lingen aan:te biedeo van geluidsfilma, 
die nog viet te Kediri en omstreken 
ziju yertoond. Deze filmsbebben,slechts | 
in groote steden gedranid, zijo z00-! 
doende nieuw' en niet Beschudigd" ot 

verkoipt. si 

Ook voor 'kinderfflms zal Worden : 
gezorgd. 1 

De prijzeh rijo voorloopig vastge- 
steldop 75 cent per persoon. Het: ligt 
in de bedoeling vaa het bestuur, bij' 
voldoende belangstelling de prijzen te 
verlagen. Maar dat dit slechts mogelijk 
is bij een groote opkomst, en dat het' 
dus geheel sfbangt van de leden, is 
wel te begrijpen. 

Niet leden hebben geen toegang. 
Gedurende de voorstelling, di: 0m 7.30 
n.m. amovangt, zal een koud buffet, 
aaowezig zijo. 

Op Divosdag 26 Maart a.s. zal de. 
Ho'andscbe film: Morgen gaat bet 
beter, met Lilly Bouwmeester in de. 
hoofdrol worden gedraaid. Voor de 
maani April zija reeds 3 goede films 
genoteeerd, 

Woeasdag 27 Maari: Uitgaaode van 
de filmclub de Kloet expo'itie der P. 
A. PF. collectie, 

Ook toegaonkelijk voor soosleden. 

  

- Molotof-revolutionair 
'en bureaucraat. 
Een beeld van Stalin's 

2 rechterhand, 

Wyacheslaf Michailowitsj Molotof, 
Voorzitter van den Raad. van .Volks- 
Commissarissen en  volkscommissaris 
van Buitenlandsche Zaken, “heeft de 
wereld den laatsten tija de grootste 

politieke seosaties bereid. Hij was bet 
die de wereld, als. eerste,. uitleg gaf 

van de nieuwe politiek van de Sowjet: 

Unie tea opzichte van ' Duirschlandi 
Hij was het cook wien de taak .werd 
opgedrageo om over de radio op 

Zondagmorgen 17 September mede 

te deelen, dat het Roode- Leger de 
Poolsche grerns was overgetrokken. 
Hoe stelt het buitenland zich den 
auctor intellectualis van deze rede- 

voeringen, en. de manier waarop ze 
uitgesproken worden, voor? 

Waarscbijolijk yeel theatraler dan de 
feiten rechtvaardigen.. Schrijver dezes 
was bij alle belangrijke tedevotiinyeg 
van Mo otof aaowezig. Hy heeft er 
sterke indrukken' bij Chap Io de 
groote witte zaal van den Opperstes 

Sowjet. in hei Kremlio met. haar ver- 
blindende verlichting of op het rood- 
gedrapeerde tooneel van -het Bolsjoi- 
Theater maakt een onaanzienlijke 
guur zich dan los uit de groep aan- 

wezigeo, loopt met afgemeten'passen. 

met licht gebogen schouders en gebor 

-genvhoofd "aaar het spreekgestocite. 
Luid applaus begrozt hem wanneer bij 
methodisch zijd rede: recht legt en 

zergvuldig zijo 'bril opzet om” daarna 
met een toonlooze stem, zonder eeni- 

ge emode te lezen. Maar het applaus 

is zeker piet. mechanisch — het kliokt 
warm. Het is een persoonlijk eerbe- 

kaan hem 'a's revolutiovair, da9 
Tijo ernat en) zijn onbeperkte aanban- 

“kelijkheid ama Stalin. Want deze” 

schijobaar vredelievende ambtenaar, 

wiens gelsetsuitdrukking niet” -yeran- | 
"dert tijdens het lezen van" “rede, noch 
io.een.glimlacb:.of een.fronsen, noch 
ia een teeken van waardeering voor 
het applaus dat herhaaldelijk zijo rede 

Onderbreekt, en die geduldig wacbt 

tot het applaus uitsterft om daarna: 
Zija monotone redevoering te inna 

ten, hesft gevangenis, verbatining: 

samenzweriog gekend.- Hij “heeffre 

Coseguent revolutionair Ha ka | 
»ihem bet recht opry applaus- van de | 

.Sowjet - Uoie geeft. 

   

   

  

Molotof is een typische Pa | 

"Hotellectusele socialist uit arbeiderskr: e 

"'gen. Zooals zoovele andere' “Sowjet- 
#leiders heeft ook hij, gedwongen door 

"#illegale activiteit tijdens, het bewind 

!1 bij spoedigoweet' grarsesteerd en ver- 

(hlende universitejteo,.die behoorden tot 

| oude 

het 'Bolsjewisme, was van korten diatur: 

    
    

  

   

  

  

zija als.de: »Oude, Bolojewieken”. De 
jonge Scriabin studeerde in Kazan,, en 

werd lid van de bolajewistische-revo- 
Ju oaire partij, op. 16—jarigen leeftgd. 

Hg maakte op 19—jarigeg eeftijd voor 

'het eerst kenpis met Tsaristiscbe, 

Sangeninsen, toen hij met andere pl 
selijke bolsjewisten gearresteerd werd. | 

Na zija “ontslag uit de gevangenis werd || 

    
  

(bannen, paar:. de. provincie Wologda. | 

Hier zette hij zijn revolutionaire. werk 

voort., Langzamerhand. ging bij van 

theorie naar pratijk over,en werdeen 

actief agitator onder de spoorwegmen- 

schen. Deze pndergrondsche. activiteit 

werd handig en in bet verborgen vit- 

gevoerd, en in de veronderstelling dat: 

bij van zijo revolutionaice denkbeeldenj 

afstand had gedaao, werd Molotof' 

toggestaan om ui! zija verbanning terug 

te keeren.en zich in te scbrijven bij 

het Polytechnicum te St. Petersburg. 

Alhoewel bij daar hard studeerde, liet 

bij zijo revolutionaire ideen niet io de 

steek. H ,had een werkzaam aandeel 

in de, organisatie van eco vereenigd, 

comite van studecten, van de verschil-, 

de Bo'jewistische afdeelng van de 

Secigal- D:mocratische Partiji 

Opoieuw , werd de aandacht van de 
'Ocharana, de tsaristische geheime po- 

litie, op-hem gevertigd. Om aaa een 

arrestatiz te ontsoappeo werd hij in 

1913 .gedwonger, ,illcgaal” te worden 

en belandde zoodoende onder pseu- 

dontem in d2 onderwereld van' samen- 

zweriogen in het-otde Rusland. 

Molotof werd aldus een goed te 

gebruikeo en, van bet standpuot van 

de Bolsjewisten vit, door orthodox lid 

van deze wereld. To 1914 zette de jonge 

Molotof '-yn ondergrondschi  werk in 

Moscou voort,' mdar hieraan werd doot 

een' arrestatle spoedig 'een einde ge- 

maakt. Opvieuw werd bij verbanre . P1 

dit mad naar Irkoetsk in Siber.€. Eeo 

jaar “later ontsoapte bij en' ging naat 

Katzan, de plaats wadr bij zija eerste 
revolutionaire activitei: ontplooid had. 

Tegen het cinde van 1916 keerde bij 

naar Petersburg terug e» weer dobk 

bijin de onderwereld van de hoofdstad 

onderi Hij werd voor de partij-beloond 

met cen/plaats: in: het ,Russiscb Bureau 

van het Centrale. Comite”", Hier : trof 

de Februari revolutie, die” tot, het 

Kerenski-regime leidde,- hem aan. Lid 

geworden van het uitvozreod Comite 

van de Petersburg Sowjetinam :Molor 

tof bij: het uitbrekens van: de: Octobert 

revolutie, die tenslattesake macbt. ap |. 

de Sowjet en de Bolsjewieken -bracht, 

deel aan het ,,Miltaire. .Revolutionsire 

Comite”, en werd belast met de leiding 

van, de actie onder de soldaten. 

Jsreolang verrichtte bij een..van. de 

dertig of veertig vooraanstaande Bols 

wieken was, naar. verhouding onder- 

geacbikt werk, en het. was onwaar- 

scbijolijk dat bij z!cb als een vooraao- 

steande figuur 30u ontpoppen. Io ge- 

wone. administratieve betrekkipgen bet 
wees.hij echter een van de bardste 

werkers vpa een, buitengewoon bard- 

werken perspneelte zijo. Ia. 1920 werd 

bij deswege tot secretaris in bet ,,Cz0- 

trale- Comite yan-de' Cprimuntutische 
partij” gekozer, de plaats die nu Stalt! 

bekleedi. Maar deze hooge belooning 

voor sijn langdurige toewijding Bao   aan aga hem van deze belangrijke 

Wiehy 

van den Tsaar Werschilende 'pseudonie-. en 

men aangenomen. Zijn ware naam was 

Soriebin. “Hy werd: in: 1890: geboren 

'Tals een talrijke-broers, die 'aled bun 

'| volgzamen arbeidervader 'aanstoot ga- 

ven door bun socialistische denkbetlder, 

ea. die,! nanwelyks werisch9ol zjeh H0 
“den strijd tegen bet Tsarisme aanslotea 

& bif het,” die “heden .o-jago.-bekend:I 

  

     

    

  'verfraaiing der huid. 

1. 2 2. 

post. Ia plaata dat Molotof zich bhier- 
tegen. verzette, nam bij zijv overplaat- 

siog kalm. op, eo mwerd van diea tijd 

af cea nauwgezet en loyaal instrumeot 

van Staljn's politik, Zijn carritre was 

1 biermede gemaakt, Hii ,merd in.1924 | 
ten .van,de , negen, leden van bet 

almachtige Politbureau en ig 1926 lid 

van bet presidium van de Komintero. | 

Door, zich te wijden aan partij— 

economiscb werk :werd hyj op voor- 

spraak van Stalin tot Premier” en ia 

1931 tot voorzitter van. den Raad van 

Volkscommissarissen. benoemd. Deze 

Molotof nu,is een man aan wien geen 

legenden zija, over wien geen anecdotes 

verteld, worden,.iemand zonder een, 

element van romantiek, z000ls Stalio,: 

.Kalinio,, Worosjilor, Dimitrof en an- 

derer. Toch genieteo zij binnen de 

Commuoistische Partij de populariteit 

die eeo. loyaleo, vertrouwden dienaar 

van het gemeeoschappelijk ideaal toe- 

komt. Molotof is een door en door 

ortbodosebeheerichier der gecomp'iceer- 

de marzistisch —.economische -weten- 

schap, cen toegewijd uitvoerder van 

den wil vaa Stalin en van het, politie 

bureau. Hij is een absolutz realist, ut 

Wiens mond men zelien bet woord 

ommunisme zal hooren. 

Molotof's persoonlijke liefhebberijen 

zija simpel. Zijo cenige zwak was dat— 

erkent- hij, dat bijf viool speelde —slecht. 

Hij is cen voortreffelijk vader en' een 

voortreffelijk echtgenoot. Persoonlijker 

taken zijo van bem niet te vertellen. 

  

TENG. HONG TJIANG 
VENDUHOUDER — ' COMMISSIONNAIR 

MEUBELMAKER 
TRANSPORT — ONDERNEMING, 

KEDIRI — Klentengstraat (8 — Telef. No. 107 

ONDERHANDSCH TE KOOP: 

een zeer goede PIANO. 
  

Voor Uw meubialir en oniwerpen 

geroutincerde toekanys co eerste kwa- 

liteit meubelhout, 

Zeer bas io prijs en leverlog met 

garaotie. 

, Voor Uw vendutie gegarandeerd 

goede resultateo. 

Topakken' voor a!le plaatsen. 

      

| 

  

  

Isu juist Ontoak: 
Ook in groote voorraad di- 

verse dranken z0oa1s : 
Champagne Demi-sec en Seo 
Asti Spumante. . 5 
Likeuren. 

Bols rood. 
Orange bitter. 

Medoc superleur. 

St. Emikon. 
St. Jullien. 
Ch. Cantemeriie. 

Ch. Pontet-canet. 

Petit bourgogne. 

Chablis. 

Sparkling Burgundij. 

Pommard. 
Chambertin. 

Enz.-Enz. 

Beleefd aanhevelend, 
TOKO 

»SOEN" 
Aloon -Aloonstraat Teif. 63 

KEDIRI. 

  

  

  

  

GAAT HET OM 
DRUKWERK ? 

De Kedirische Snel- 

pers drukkerij drukt 

immers beter, netter en 

goed kooper. 

Vraagt offerte bij de Xed. 

Snelpers drukkerij! 

U verbindt zich 

tot niets! 

  

NU EEN ABONNEMENT OP 

3 | 

De 
MODE 
REVUE 

MET EEN DUBBEL AANTAL 
RADERPATRONEN 

  

  

N.V. Kedirische 

Source de Beaut& 
Wetenschappelijk : aa up “ 

prepafaten 'vogr | verzorging” en 

Sne'pers Drukkeril. 

  
Telefoon No. 52 

RESIDENTIE' APOTHEEK - KEDIRI   

PROTESTANTSCHB KERK 
Hollandeche -Kerkdieneten. 

3 24 Maart Paschen, 

Kediri 9 uur v.m. 
Blitar: 6 uur ».m, Avondmaal. 

  

Maleische Kerkdienst. 

H, B, Matulessy. 

24 Maart '40 Kediri 10.30 uur v.m. 

le Paschen 

25 Maart '40 Madioen 9 uur v.m. 

2e Paschen 

Ngawi 4 uur o,m. 

2e Paschen 

31 Maart '40 Kediri 6.30 u. n.m. 

Voor Zending. 

J. W. Rumbajao, 

24 Maart 1940 Djombany 730 v.m. 

  

OOST - JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEN. 

lederen Zondag, 

Te Kediri Blitar, 

Toeloengagoeng, Ngandjoek, e. a., te 

Paree 730 uur o.m. 

9 uur v.m. 

(Baloewertistraat), 

Hollandsche Dienst te Kediri 
(Baloewertistraat). 

De tweede Zondag 

van elke maand, 6 un.m, 

door Ds. E. G, v. Kekem. 

  

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Zondag. 

le H. Mis 6 uur v. m. 

2e H. Mis 7.30 uur v.m. 

te Kediri 

  

  

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

1.30 uur v. m.  Hoogmis 

5,30 uur n.m. Lof 

Oderricht Kath. Javanen 6 uur o.m. 

Ma 

TOKO 

Li) 
.MADIOEN 

KEDISI, Alson alopa.traat 
No. 17 Tetf. 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. 

  

  

PETROMAX COMFOREN. 
Wij ontpakten zoojulst 

De Nieuwe 

Modellen 1939 

en noodigen U uit tot een be- 

zichtiging dezer 

Schitterende en Practische 

Petromax Comforen. 

Verkrijgbaar bij : 

Toko Wed. 

Tan Bing Wie 
Klentengstraat No. 90, 

KEDIRI, Tel. No. 149. 

  

a
n
 

ia



    

) "Temka . - A0 

Buiteglandsch .overzicht rpenomen vit” het Soer. Hold. 
ee Pa , 

»HARTELIJK ONDERHOUD"“ VAN | 

: DICTATORS:: 

————— 

Radio Rome verklaart, dat Musolini den 
vrede wenscht te beschermen. 

  

  

De Duce teruggekeerd te Rome. 
Washington moet bemiddelen, 

  

Volgens Parljs bestond wrijving 

tusschen Rome en Berlijn. 

Berlijn, 18 Mrt. (Aoeta-Reuter). 

Hitler arriveerde om 10 uur verge- 

zeld door den minister van Buitenland - 
sche Zaken von Ribbentrop aan den 

Brenserpas. Hij begaf zich na de eere- 

wacht te hebben geiospecteerd naar den 

treio vao Mussolini, waar bij hartelijk 

door den Duce en Graaf Ciano werd 

begroer. 

Het greosstation aan deo Brennerpas,, 

waar de ontmoeting plaatsvond, was 

door een troepencordon afgezet terwijl 

Alpijosche troepen op het perron ston- 

den opgesteld. Het station was ver- 

sierd met de Italiaaonsche en Duitsche 

Vlaggen. Het sneeuwde nog zwaar. 

»Ben hartelijk onderhoud”. 

Berlijo, 18 Mrt. (Aneta-Reutet). 

Een door het , Deutsches Nachbrichten 

Biiro” vitgegeveo commun'gu& meldt, 

dat tusschen Hitler Mussolini een har- 

telijk onderhoud heeftplaatsgehad, dat 

twee en.een half uur duurde. Hierbij 

waren Graaf Ciano en minister voa 

Ribbentrop tegenwoordig. 

Hitler en Mussolini vertrokken. 

Rome, 18 Met. (Aneta-Reuter). 

Hitler is om 13.08 uur uit den Bren- 

nerpas paar Berlijo teruggekeerd, terwijl 

Mussolini om 434.13 yur naar Rome 

vertrok. . 

Hitler zag bleek. : 

Rome, 18 Mrt. (Aneta-U.: P) 

Toen de Duce Hitler oaar zija treio 

geleidde glimlachte bij. Hitler zag bleek. 

Besprekingen begonnen direct. 

Rome, 18 Mrt. (Aneta Reuter ), 

Mussolini, die in het uniform der zwart- 

hemden was gekleed, moest 40 muni- 

ten wachten op de aavkomst van den 

trein van Hitler, welken tijd de Duce 

doorbracht met .een gesprek met den 

plaatselijk militairen commandant. 

De Duce was, behalve door Clano, 

vergezeld door zijn eersten particuliereo 

secretaris en den chef van het protocol, 

baron Gzisser Celsia, 

Hitler's trein was versierd met de 
Iraliaansche ea Duitsche kleuren. 

Hitler, die het eerst uitstapte, schreed 

den op bet perron wachtende Mus- 

solini tegemoet, wien bij harteliik de 

hand drukte. 

Hitler was gekleed in Feldgcau,welk 

uniform bij, zooals bij bij het uitbre- 

ken van den oorlog in .den Rijksdag 

zeide, het liefst draagt. 

Hitler was, behalve door von Rib- 

bentrop en den ambassadeur te Rome 
von Mackenser, vergezeld door den 

Rijksperscbef Dietrich ev de persoot- 

lijke en millitaire adjudanten van den 

Fiihrer 
De besprekingen vingen onmiddellijk 

aan na de begroeting. 

  

OLYMPIA 
»Sehrijfmachines blijven toch al- 

tijd aan de spits. Deze wereld- 

beroemde Duitsche machines kypnt 

UU tegen bijzondere afbetalings- 

Conditie te Kediri, ALLEEN 

ktijgen bij de : 

N. V. Ked. Snelpers 
Dtukkeril 

Laatste handdruk: 

Rome, 18 Mrt. (Aveta Reuter). Voor 

het wegrijdeo van den trein leunde 

Hitler uit het venster. Hy drukte 

Mussolioi pogmaals de hand, 

Heel Europa het onderwerp. 

Londen, 18 Maart, (Aneta - Reuter). 

Radio Roma verklaarde hedenochtetd, 

dat men veilig kan aanoemen dat de 

onderhandelingea tusschen Hitler en 
Mussolini niet alleen Itali2Z ea Duits- 

chland aangingen, doch dat het voor- 

naamste onderwerp werd gevormd 

door de jongstepolitieke ontwikkelingen 

.in Buropa. 

Mussolini overnachtte in den trein. 

Rome, 18 Met. (Aneta Reuter). De 

Duce bracbt den. nacht “ia zijo, extra- 

trein te Bressanane, niet ver van de 

gress, door, waar bij om 24.00' uus 

tijdens een soeeuwstorm atriveerde. 

“De stad was met viaggen versierd. 

De trein reed later naar. dev. Bren- 

nerpas, 

Hitler voldaan. 

18 .Mrt. (Aneta Reuter). 

Volgens eeo telegram uit Muenchen 

deed Hitler, komende 'van den Bren- 
nerpas, Mueochen aan. 

De leden van zija gevolg verklaar- 

der, dat de Fuehrer ten volle voldaan 

was over de besprekingen: Zij voeg- 

den, hieraan toe, dat de ontmoeting 

het, normale geyolg was, van de Itali- 

aansch-Duitsche betrekkinger, en dat 

er geen grond besfond .woar . de ge- 

ruchten inzake sensationeele stappen, 

welke in het buitenland de ronde doen. 

a08 Terug se Rome. 

Rome, 18 Mrt. (Aaeta Reuter). 
Mussolini, Graaf Ciano en Voo Macken- 
sen zijo uit den Breoner te Rome ge- 

betiveerd:: dan 

Museolini beschermt 
den vrede. 

Rome, 

  

|is men van meening, dat   Londen, 18 Mrt. (Aneta Reuter). 

Radio-Roma, zinspelend op de be- 

richten inzake het verband tusschen 

de onimoeting in den Brennerpas en: 

en het bezoek van Sumner Welles.: 

aan Europa, verklaarde hedenochtend, 

dat de stopzeiling van de vijandelijk- 
heden allzen onvoidoende is voor het 

sichten van vrede, doch dat nog een 

aantal vraagstukken .opgelost .moet 

worden, 

De Duce vertegenwoordigd nog meer | 

dan iedere.andere Europeesche staats- 

man de vasibesloterheid in'een Europa, 

dat niefwenscht te sterven, Hij ver- 

legenwoordigt een regeering, die, hoc- 

wel gereed voor den oorlog, de bc- 

schcrming van den vrede eh even 

belangrijk.doeleinde acht als de VOOr: 
bereidi ig tot den oorlog. PA 

Belargrijk en dramatisch, 

Amsterdam, 17 Mrt. (Aneta-Rir.) 

De correspondent van ,,Reuter” 

verneemt van neutrale zijde, dat men 

in niet-officieele kringen den indruk 

heeft dat de aanstaande bijeenkomst 

tusschen H Iiter en Mussolini verband 4 

houdt met het bezoek van den Ame- 
rikaanschen staatssecretaris Sumner 

Walles aan Europa: dit z0u de haast 

verklaren, waarmede de regelingen voor. 

de ontmoeting werden getroffen. 

Een zichtbare levendige diplomarieke 

acliviteit ontwikkek zigdh-ihans langs 

de ,as” en bepaalde medtrafe waarne- 

mers zijn van meening, dat @en vre-     desofiensief voor de dew siaat, 

ET 

Men neemt aan, dat de bijeenkomsi, 
die morgen zat plaats' hebben' en 

onmiddelijke voorzetting is ' van - de 

besprekingen, die aangevangen zijn, 

loen de Duitsche minister Von Rib- 
bentrop te Rome vertoefde. 

Ben der onderwerpen van'bespreking 

is ongetwijfeld het vraagsiuk inzake 

Zuidoost - Buropa, daar Mussolini's 

belangstelling in de integriteit van ' 

Roemenit zeer groot is, doch de kwestie 1 

wordt niet z00 dringend geacht,: dat 

zij een overhaaste ontmoeting tusschen 

Hilter en Mussolini zou vereischren. 

Gemeend wordt dat de werkelijke 

reden voor' deze onimoeting lets be- 

langtijkers en drama'ischers is. 

Naar verluid za! de Dulische am-' 

bassadeur te Moskou, Von der Schu- 

lenburg optreden als bemiddetaar in 

de besprekingen tusschen Duitschland'| 

en Rusiand, betrekking hebbend op 

Roemenie. 

Welles bij Mussolinl. 

Rome, 17 Mrt, (Aneta-Reuter.) 

Volgens welingelichte kringen zul- 

len Mussolini en Graat Ciano in den 

nacht van Maandag op Dinsdag naar 

Rome terugkeeren. Men verwacht, dat | 

de Duce Dinsdag Sumner Welles zal 

ontvangen. 

Attolico ziek. 

Berlijn, 17 Maart (Aneta-Transoce- 
an). De Ialiaansche ambassadeur te 

Beriijn, professor Bernardo Attolico is 

niet van Berlijn vertrokken ter bij” 
woning van de bijeenkomsi van Den 

Fuhrer en.den Duce te Brenner. 

De ambassadeur, die. wegens ziekte 

Dinsdag j. I. niet in staat was den 
Duitschen minister Von Ribbentrop 
bij zija terugkomst uit Rome aan het 
station te- Berlijin te begroeten, is 
nog niet hersteld. 

Parijs acht wrijving de 
aanleiding. 

Parijs, 17 Maart (Aneta - Rcuter). 

welingelich!e kringen te Parijs 
de ont- 

moeting tusschen Hitler en Mussso- 

lini voortspruit :uit de .spanning, die 

in.de Ialiaansch - Duitsche betrek- 

kingen heerschi. 

Gemeld wordt dat deze spanning 

gedurende het bezoek van Von Rib- 

bentrop aan Italit duidelijk naar voren 

is gekomen en wordt bevestigd door 

bet bericht uit 'Rome, dat Latit niet 

voornemens is zija houding ten 

aanrien van de Sovjet-Unie te wijrigen. 

Terzelider tijd wordt vernomen dat 

men in gezaghebbende kringen in de 

Itatiaansche hoofdstad verband zoekt 

tusschen de ontmoeting van de beide 

Mictators en het bezoek van Sumner 

We lee, hoewel het juiste verband 

hiertusschen niet vasistaa'. 

Het verluidt, dat men in diplo- 

matieke kringen te Rome meer belang 

ste'tin het tweede bezock van Sumner 

Welles dan in zijn cerste bezoek. 

Hoewel men te Rome niet veel 

hoop. koestert op en succesvolle 

vredesmanoeuvre, meent men dat een 

dergelijke maroruvre toch zal worden 

ondernomen. 

In welingelichte kringen legt men 

den nadruk op d: heden in Cisno's 
dagbiad, de Telegrafo gepubl-ceerde 

verklaring, dat de .oorlog mogelijk 

.nog zeer lang zal duren, 

Wastington gttoof” dn neadesgtap. 

Washington, 18 Mrt. (Ar. - Rr). 
Alle politicke aandacht is gecom- 

centreerd op de ontmoeting tusschen 

Mussolini en Hitle, doch tot dusver 

is er niets, dat erop wijst, dat 

Sumner Welles ook daarbij betrokken 

De autoriteitet wan het Sate 
Department onihoaden zich van cone 
mentaar, doch welingelichte politicke 

kringen zijn geneigd te meenen dat de 

bijeenkomst eerder wijsi op cen 

Duitschin vredesstap dam op een sa- 
mengaan van lialia met zija bond- 

genoot. 

De jungsie berichten vit Italig 
bevatten geen zanwijzingen, dat Itahe 

bereid is tot eenigen openiijken stap 
legen Engeland en Frankrijk. 1 

In 
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Oeweldige opschritten, 

Berlijn, 18 Maart (Aneta-Rir.). Alle 
Gagbiaden publiceeren het officieele 

communigue over de bijeenkomst 

tusschen Hitler en Mussolini met 
reweldige opschriften, doch zij leveren 
geen commentaar ten aanzien van de 
redenen voor deze ontmoeting. 

Druk op Welles. 

Londen, 17 Maart (Aneta-Reuter). 

Br is weinig twiffel aan, zegt Reuters 

diplomatieke medewerker, dat Ribben- 

trops bezoek aan Rome ondernomen 

is, ten deele om voordeel te trekken 

van de rondreis van Sumner Weltes 

om een vredesoffensiif te lanceeren. 

De New York Times van heden 

bevat een bericht uit Rome, dat op 

Sumner Welles druk werd uitgeoe- 
tend ,teneinde de Vereenigde Saten 

Er tve te bewegen, hun gewicht inde 

schaal te werpen met betrekking tot 

een vrede, waarover onderhandeld 

werd”, 
Het biad van Italo Baibo, de Cor- 

riere Padan, legt eveneens verband 

tusschen Sumner Welles en de mo- 
gelijkheid om een spordigen vrede 

te verkrijgen. 

Sumner Welles 'zelf heefi herhaal- 

delijk met nadruk verklaard, dat zfin 

zending uitsluitend is, feiten vast te 

wtellen en niet cenig voorstel te doen 

ot zich uit naam van zijn regeering 

in eenigerlei afspraak te begeven. 

Compromis voordeelig voor 
Italis. 

Rome, 17 Maart (Aneta-Hawas). 

In diplomatieke kringen is men ervaa 

overtuigd, dal de reis van Sumner 

Welles een beslissenden invloed zal 

uitocfesen op de Amerikaansche 

houding ten aanzien yan het conflict 

en mei belrekking tot de vraagstukken 

yan oorlog en vrede. 

Z4 concludeeren de belangrijkheid 

van zijn missie ui! het fci', dat zfjn 

reis getindigd is te Rome, waar zij 

ook begonnen is en zij zien daarin 

cen teeken van de overwegend be- 

langrijke rol die Itali# zal moueten 

vervullen, 

Rome, dat sceptisch gesiemd was 

voor de komst van den Amerikaan- 

schen algezant naar Buropa, hoopj 

Ihans, dat de Vereenigde Staten zich 

zullen toeleggen op een vrede bij 

compromis tusschen het Rijk en de 

Geallieerden. 

Dit is juist wat de fascisten wilien, 
die erop rekenen dat cen vrede van 

dezen aard ongetwijfeid Rome zal 

moet -passeeren. 

De fascisten hopen uit een vrede 

door compromis concrete voordeelen 

te kunnen halen in verband met de 

#Batuurlffke aspiraties van het Itali- 

aansche volk", dat wil zeggen de 

koloniale eischen, die naar z1j meenen 

opgelost moeten worden op denzelf- 

den tijd, waarop andere groote pro- 

blemen van Europa opgelost worden, 

Zij gelooven veider, dat een vrede” 

door compromis bovendien voor het 

oogenblik een heilzaam evenwicht 
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! zal scheppenj Wat: :zeer voardeelig zal 
zijn voor de Italianen, die in gevai 
cen der “belligerente partijen verplet- 

terd zou worden, zich geplaatst zou- 
den zien in een situatie van inferio- 
siteit. 

Sumner Welles bij den Paus. 

Rome, 18 Maart (Aneta-Reuter). 

Sumner Welles werd, vergezeld door 

den specialen Amerikaanschen gezant 

Myron Taylor, door Z. H. den Paus 
In audiEntie ontvangea. De auditntie 

duurde 50 minuten. Na afloop be- 
zochten Welles en Taylor Kardinaal 

Maglione. 

1 millioen voor Finland. 

Dn Haag, 18 Mrt. (Aneta). Het 
-fotaalbedrag, dat door de Vereeniging' 

Nederland-Finland en door het Roode 

Ktuis werd ingezameld, beloopt on- 

peveer | millioen gulden. 

  

| Doorliggen, -zitten, 
| -loopen 

Een doorgezeten zadelhuid, door- 
#eloopen voeten of een “doorgelegen 
rug, zij doen allerellendigst pijn, om 
nog maar te zwijgen van het gevaar, 
dat zij door onteteking kunnen ver- 
oorzaken. 
Purol, de voorrrelielijke huidzsli, 
verracht onmiddellijk de pijn. Voorte 
bevat Purol een antiseptizch medi- 
Camemt, dat alle infectie voorkomt, 
200dat geen ontsteking der aange- 

dane plek kan plaats vinden. En 
tenslotre dringen de geneeskrachtige 
'bestanddeelen van Purol tot diep in 
de beschadigde huid door, waar zij 
de beleedigde weelsels heelen en 
voeden, z00dat de kwaal in korten 
tijd verdwijnt. 
Wie veel paardrijdt of fietat, en wie 
vaak last heeft van pijnlijke door- 
geloopen voeten, kan dus nicet beter 
doen dan geregeld Purol en Purol- 

poeder toe te passen. 
Geregeld gebruik van deze prepe 
raten versterkr de huid, maakt haar 
gezond en soepel. 
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Carbonpapier in diverse soorten. 
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