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BIJ VOORUITBETALING. 

No. 26 

STADSNIEUWS 

Momentactie Perkino. 

Op 23 Maart j.l, hielden alle Inh. 

padvinderijen op alle plaaisen in Ned. 

India ecn momentaciie ter propagee- 

ring van de Perkino. Ook Kediri is 

niet achtergebleven. Recds hebben 

wij gemdd, dat de 3 Inh. padvin- 

derijgroepen, die zich bij de B.P.K.D. 

hebben aangeslater, met name de 

K.B.L, Natipij, en H.W. op dien dag 

een optocht zullen houden, 

het vertrek op 5 uur werd vastge- 

steld. Maar vanwege het druilerige 

weer kon de stoet zich pas om 6 uur 

op weg begeven. Mct lampions, re- 

clamedoeken, waarop de naam Perki- 

no met reuze letters zijn geschilderd, 

opgeslagen enter, compleet met 

keukengereedschappen, fietsendraag- 

baren, trokken ruim 200 padvinders 

en padvinsters, begeleid door trom en 

    

  

waarbij 

hoorn door de straten, Voor de 

missigit werd een kwartiertja halt 

gehouden, om de Isiamitiesche pad- 

vinders gelegenheid te geven, het 

Megribgebed te doen. 

Bij aankomst aan de Neutr. Scha- 

kelschool werden de kinderen op 

koekjes en thee onihaald, waarna het 

kampvuur werd gehoxden. 

De heeren Darmoadidjojo (K.B.I.) 

Soetjip'o (Natipij), en Soewito (H.W.) 

hielden pakkende speech:s over de 

Perkino. Daarna kwaren de num- 

mers, geleid door de heer Istaroedinan. 

Reuze jammer was het, dat het 

B.P.K.D. lied z00 slecht werd gezor- 

gen. 

Om iets over negen werd het 

kampvuur gesloter. 

Vergadering P. G. I. 
Op zijo tournee door Oost- Java 

wordt de heer Atik Soeardi, voorzitter 
van bet Verbondsbestuur van de 

Persatoean Gocroe Indonesia, dat te 

Batavia is gevestigd, morgen te Kediri 

verwacht. 

De besprekingen met de P. G. I. 

afd. Kediri zal morgenavond te 6 uur 
plaats vinden iv bet Balai Moecham- 

Setonobetek, madijah - gebouw te 

vakoYyaoisaties en ioterne- waarbjj : 

aangelegenheden betreffende de P.G.I. 

de hoofdschotel zullen vormen. 

Uirgenoodigd worden 

afdeelingen in de omgeving van Kediri, 

met de aangesloten groepsbonden. 

Statistiek geslacht vee in 1939. 

Dz opstelling van de statistik van 

het aantal geslacht vee in de Gemeente 

Kediri, gedurende het jaar 1939 is als 

onder volgt: 

zullen alle 

runderen verkens 

Jan. 362 76 

Febr. 354 82 

Maart 371 73 
April 362 77 

Mei 393 43 

Jusi 436 74 
Juli 458 67 

Aug. 462 77 
Sept. 416 63 

Oct. 432 64 

Nov 400 62 

Dec. 374 66 

4820 824.   

DINSDAG 26 MAART 1940 

Besmettelijke ziekten. 

De lijst van besmettelijke ziekten van 

den Res. Arts alhier luidt als volgt : 

gevallen typhus abdomioalis: Kediri 11, 

Ngandjoek 4, Blitar 5, Toel.Agoeng 2. 

gevallen paratyphus A: Kediri 2, 
gevallen diphbterie : Kediri 1, Blitar 3. 

Kantoor van Arbeid. 

Ih aansluiting op ons artikel van j.!. 

Z:terdag onder het hoofd: Nisuwe 

Arbeilsbeurs kunnen wij nog melden, 
dat de arbeidsbeurs een afdeeling is 

van de Ind, Maatschappij voor Werk- 
looshe d:besrijding (M.W.B.). Als lei- 
der van het kantoor alhier zal de heer 

M.A. Poortman optreden, die daartoe 

door het Dagelijksch Bestuur van de 
M.W.B., da: te Baravia C.is gesteld is 

beroemd, 
Voorhands zal bij in de Gemeente 

Kediri zitting houden en naderhands 

ook periodiek in andere plaatsen van 

het ressort. 

De bedoeling vao het ikantoor van 

arbeidsbemiddeling is het teweeg brea- 

gzn vanh. t contact tusschen w rkgevers 

en werknemers, en tevens het opvangen 
van hen, die steun of hulp in de vorm 

van leenirg, dan wel een bemiddeling 

opleiding kinderen voor de hunner 

behoever. 

Alg. Vergadering Ver. van 

Burgemeesters en Secr, in 

Ned, Indi& 

Op 2 Mei a.s. zal te Bandoeng de 

algemeene vergadering van de ver, 

van burgemeesters en secretarissen in 

Nzd, Indi& worden gebouden. 
De voorloopige agenda luidt als 

volgt : 

1. Vaststelling notulen van de Alg. 

Verg. te Soerabaia op 18 Mei 1939. 

2. Goedkeuring verantwoordirg van de 

Secr. Penningmeester over het tijd- 

vak 1939 tot en met ult. April 1940. 

3. Bestuursverkiezing. 

4. Mededeelingen. 

5. Rondvraag. 

Hzt buidige bestuur bestaat uit de 

heeren : 

Is. ELA. Voorneman 

N. B-ets als ondervoorzitter, 

Ir. R. Nessel van Lissa als lid, 

en C.L.G. Musch a's secr. 

meester, 

als voorzitter, 

perning- 

I M.A. 

Op in'tiatief van eenige ingezetenen 

van Kediriri wordt tbans onder de   

Inheemschen een lijst gecirculeerd, om 

naar aaoleiding van de door de Parin- 

dra alhier gehouden leiag over de 
Inlandsche Maatschappij op aandeelen, 

te trachten, van de gelegenheid, door 

de Regeering aangeboden, gebruik te 

cen zaak op te richteo, dat 

minder risico en ookosteo met zich 

medebrengt, vergeleken met een naam- 

looze vennootschap, 
Ben I.M.A. zaak kan dadelijk als 

rechtspersoon worden erktnd, zoodra 

de acte van oprichting na gedane onder- 

zoek in orde is bevonden. Zij moet 

minstens bij baar oprichting f. 1000.- 

aan kapitaal hebben, aan welk bedrag 
zij door het verkoopen van, aandeelen 

ad. f(5,— kan komen. 

maker, 

Examen typisten - cursus 

De Accuraat. 

Zondag 24 Maart j. l, hebben 26 

candidaten van de typ'sten 5 cursus de 
Accuraat, waaronder 16 van Kediri 

en 10 van de filiaal te Blitar, 

afgelegd. 
As examinator ttad evenils de 

vorige keeren de heer Mochtar Arief, 
a'gemeene leider typister-cursus: The 

Invisible van Cheribon, 

D: examen-commissie bestond uit de 
heeren: 

R.T.A. Dacoedigingjagk ee van 
Kediri, 

cxamen 

R. Hoetomo, commies Reg. 
alhier. 

R. Soemardji, leider: De Accuraat. 

en Ang Hoo Djiangen R Soemardjo, 

assistent -leiders van b. g. cursus. 

Het bleek, dat ook deze keer de 

aflevering bijzonder goed mocht heeten : 

25 candidaten zijo geslaagd, 

RICHE THEATER. 

Dinsdag 26 en Woensdag 27 Mit. 

»CHEROKEE STRIP” 

Dick Forans grootste en nicuwste 

Westerns productie. 

Donderdag 28 !/m Zaterdag 30 Mit. 

»MORGEN GAAT 'T BETER” 

De Grootste Hollandsche filmschla. 

ger. 

MAXIM 1THEATER. 

Woensdag 27 en Donderdag 28 Mri. 

R.K.O. Radio overweldigende actie- 

»PAINTED DESER” 

  

f EEN PRACTISCH, HANDIG EN en yan ME 
"“WERK VOOR EEN LUTTEL BEDRAG! 

DE AUTOWEGEN -ATLAS 
van JAVA MADOERA en BALI 

t3-—, 
in 5 kleurendruk 
op Stevig ivoorcarton 

met Cartonren omslag e» linnen rug, 
op Scbaal 1: 500.000 
in totaal 9 aansluitende kaarten compleet bijgewerkt, en 
waarin opgenomen: 

alle berijdbare wegen 
Kilometerafstanden van plaats tot plaats 
Hoofd-Afstandstabel voor grootere afstanden 

Bergen en piaatsen met hoogte-cijters 

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

an 

fl 

s 

Raad 

  

23e Jaargang 

  

Een staf van bekwame 
vaktechnische 

werkers.. 

mede- 

Het steeds in voorraad 
hebben van de modern- 
ste radiotoestellen..... 
Java's grootste dag- en 
nacht radio-service., 
Een geheel vrijblijvende 
demonstratie bij U aan 
huis en.... 

gij zult dan overtuigd 
zijn van onze ervaring 

Op radiogebied en een 

toestel koopen bij 

  

  

HOOFDSTRAAT 49: 
TELEFOON 70 9 
KEDIRI: 

RESIDENTSLAAN 39 
TELEFOON 110 
MADIOEN 

  

  

ALLE FOTOARTIKELEN 
bij 

VAN WINGEN 
KEDIRI 

  

  

        

   

  

VEND U- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS. 

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

Emballeeren 

(Ook voor Europa en de buitengewesten) 
Transporteeren, 

  

    
     Handel in Nieuw- en 

Tweedehandsch Meubilair.      

 



  

Warner Bros meest spanuende W- 

met den popiilairen 

moment vervelen. 

De groote Holland 

Uitgebracht door 
THEO FRENKEL 
populairste artisten van het 

Kediri ook 't geval zal zijo. 

    

— RICHE EAgATER 
Heden en Morgen 27 Mrt. 

estern productie 

Coboy ceur DICK FORAN. 
»C(HEROKEE STRIP” 

Een film vol acte en avopturen#. 

Verscbeidene pakkende songs zal Dick Foran ten gehoore brengen, o.a: de 

.Mij Lite Buckaroo”. 
Donderdag 28 t/m Zaterdag 30 Mrt. 

Ische fi'mschlager 

.MORGEN GAAT T 
Set Goro Film Syodicaat, en 

— PAUL STEENBERGEN c-a. bekerden. 

Komt deze groote en nieuwste 

waaris c.a, 

waarbij U zicb kostelijk zult verrsaken. Op a!le plaatsen, uitverkocbte zalen, en twijfelen wij oiet, 

LILY BOUWMEESTER is weer ,verrukkelijk”. 

voor deze nieuwste Nederlandsche film. 

MAXIM THEATER 

Western zier ! 

  

medespelen : 

En buitengewoon ggestige film met de 

Nederlandsche toneel en een witstekende muzikale illustratie” Een amusemeotsfilm 

  

    

  

. U zult U geen 
bekende 

65 
LILY BOUWMEESTER — 

dit in 
Reserveert Uw avond dus 

  

    
vuisten,   spannend verhaal en welk 

    
avontuurlijke productie met 

  

R.K.O, Radio overweldigende actiefilm 

.PAINTED 
met Hollywood 's ea man, GEOR 

| Ben uitsterst spaanende film met zr 

hem Noord en Zuid van veer den Burgeroorlog. 
sen enorme 

GE O'BRIEN, de man met 

Woensdag 27 en Donderdag 28 Mrt. 

) ESERT“ (Prairie-G eren) 
dysamiet ia zijn 

»Idzaam schoone grootsche natuur-acbtergronden. 

O getwijfeld een film, die tot den laatsten meter boeit. 

VYriidag 29 tim Zondag 3! Maart. 

Metro grootste avonturenfilm van bet jaar 

»STAN 
met de grootste serren van het witte doek : 

RD — BARTON Mc LANE — BICKFORD A € zich afspeelt in een der Zuidelijke 
.Stand up and Fight” 

Wij raden een ieder aan, deze fi'm onder geen voor- 
— waarde te missen, — 

  

    
FLORENCE RICE ea. 

Staten 

climsx. 

a
e
 
—
—
—
—
 

lichaam en staal in zijo 

FIGHT” 
WALLACE BEERY — ROBERT TAYLOR — CHARLES 

beroemde stars. 
var 

Een film met een 
Noord-Amerika. Een strijd 

is ontegenzeggelijk een groot- 

  

Soerabaia. 

Het le V. A. I. B.- 

congres. 
Feestelijke opening in 

Kaboepaten 

Vrijdayavond vond met eco zeer 

geslaagde receptie en een welverzorgde 

feestavond de opening plaats van de 

Ile algemeene vergadering van de 

,Vereeniging van Ambtenaren bij den 

Intanscben Bestuursdienst” (VafklB.). 

In de versierde fraaie pendopo der 

rieuwe kabospatent te Genteng - kali, 

ontving het bestuur der vereeniging 

en de Reg Soerabaia als gast- 

de talrijke gasten. Talrijke af- 
45 aldeelingen 

ent vas 

heer 

gevaardigden van de 
der VLA.LB. en voorts vertegeowoor- 

digers van Europeesch en Inheemsch 

Bia Bestuur 

zich in de pendopo om de feestelijke 
nlandsch verzamelden 

  

opening van het congres bij te wonen. 

Van 
wezig 

  

ijde ware o. m. aan- bestuw 

Gouverneur van Osst 

der Plas, 

Soerabaia en 

    

lava en mevrouw van 

des Resident 

mevrouw Maassen, burgermeester 

Fucbter, de heer Statius Mul- 

ler, hoofd van het Kantoor voor In- 

Zaken, 

Residentie, 

van 

landsche vertegenwoordigers 
van Provincie, Gemeente, 

rechterlijke macbt en politie, voorts de 

Bangkalan, La- 

Ach- 

van den 

Regenten va» 

mongan en Djombang de heer 
mad Hoedojo, gedelegeerde 

Volksraad, de heer Hermen Kantowi- 

sastro, oud-bondsvoorzitter, de heer 

Harmani. oud-gedeputeerde van de 
Provincie Oost-Java en lid van den 

Volksraad, tenslotte vertegenwoordigers 

van zuster-en andere vereenigingen, de 

Nirom- Oosterscbe Omroep en de Euro- 

peesche en Inheemsche Pers. 

Opening van het congres. 

Toen de Gouverneur van Oost-Java 
arriveerde, speelde het orkest van de 

Nirom bet Wiihelmus Even later be- 

steeg de voorziitsr van het congres- 

comi'&, Raden Serij speekge 

stoelte enheette alle aanwezigeho artelijk 

Hj memoreerde hierop, dat 

het 

  

welkom, 
:den is, dat eeo 

den bond 
en wel 

bet thans 8 jaren gel 
algemsene vergadering van 
te Soerabaia wera gehouden, 

Thavs was men op zeer sobere wijze. 

    

fo staat d smenkomst te houden in 

de pracbtige vieuwe kaboepaten van den 

(Regent te Soerabaia. 

Hierop hield de wd. bondsvoorzitter, 
Mas Dirman, een rede, waarin bij de 

aanwezige autoriteiten dank zegde voor 

  

  

  

de betoonde belangstel!ing en den Re- 

gent van Soerabaia namens de veree- 

niging bedankte voor de uiterst gastvrije 

ontvangst. Spreker weeser op, dat deze 

jaarlijksche 'samenkomsten ten doel heb- 

ben'om eens te breken met de dage- 

lijkscbe sleur en in een geheel andere, 

ongedwongen sfeer met elkaar in contact 

te komen. Vervolgens nam de bonds- 

voorzitter io beschouwing de ontwikkc- 

ling van bet corps Ioheemsch bestuurs- 

ambtenaren in de laatstejaren, waarbij 

bij in het bijzonder besprak het actueele 

vraagstuk van de schuldbevrijding voor 

Ioheemsche bestuursambtenaren, en de 

instelling van de Bestuurs-accademie in 

1938. Spreker vestigde er den nadruk 

op, dat een en ander aantoont, dat de 

Regezring van Ned.-Iodie alles in het 

werk stelt om de vooruitgang van het 

Ioheemsche bestuurswezen steeds gelij- 

ken tred te doen houden met de ont- 

w kkeling van het land in het algemeen, 

Hierop verkaarde de 

algemeene vergadering voor geopend. 
voorzitter Ce 

De taak der bestuurderen. 

Gouverneurvander Plas 

hield bierop cen kernachtige toespraak, 
waarin bij wees op de buitengewone 

ernst van 

de taak van 

deze ontwrichte tijden en 
alle bestuurderen onder 

deze oms'andigheder. Na de vereeniging 

te hebben gelukyewenscht met dit 

congres, verklaarde de Gouverpeur, 

dat het hem een voorrecht 
temidden van dit keurcorps 

heemsche bestuursambtenaren te mogen 
spreker. De rede van den voorzitter 

was om 

van lu- 

had hem zeer verheugd, omdat hieruit 
verantwoordelijkheidsrin, idea'irme er 

vertrouweo in den toekomst sprak, 

terwijl uit den opro'p van den vco - 

zitter om te komen tot bestudeering 

van de volkskunst bleek, dat 

bier begrepen is, dat een juiste kennis 

van wat leeft in bet bart van bet voik 

noodzakelijk is 

Hij, die wil bestudeerer, moet eerst 

diener, aldus de Gouverneur, en hij, 
die wil onderwijzen moet eerst leeren. 

En van bet vo'k van Java en Madoera 
kan men nog veel leeren, Spreker gaf 

eigen 

hiervan eenige treffende voorbeelden 
uit zija loopbaan. Dit vo'ik beeft een 

buitengewoon fijn rechtsgevoel en cen 

opjectieve beschouwing van belangen 

en daarom is onze taak z00- verant- 

woordelijk : wij mogen dit edele gevoel 

niet schaden, 
Teoslotte gaf de 

aldus spreker, 
Gowverneur een 

korte wereldbeschouwing,. waarin bij 

in enkele zinven zulk een treffeod 

bzeld gaf van het ontz2ttende, dat zich 

op het oogenblik op de wereld afspeelt, 

dat een ieder hiervan diep onder den 

'conditie te Kediri,   

indruk kwam. De mersch is op den 
tweesprong gekomen, aldus spreker, 

Of men zat leerenelkaar te vertrouwen, 

Of de menschheid zal ten onder gaan 

in blinde zelfvergoding en minachting 

van anderen. 

De menschheid is van den goeden 

weg afgedwaald, en het is nu de 

groote taak van zle bestuurderen om 

haar weer op dien weg terug te voeren. 

Met de daad mozten wij bewijzen, dat 

het wel mogelijk is elkaar te vertrou- 
weo en begrijpen. Ook de prijaji heeft 

een belangrijk aandeel in deze taak, 

de verdwaal'e menschheid terug te 

leiden op bet rechte pad. 

Za-g en dans 

Na deze toespraken werd door een 

15-tal msisjes het traditioneele welkomst 

lied ” gezongen, begeleid door bet 

Nitom - gamelanorkest.  Vervolgens 

introduccerde Gouveraoeur van der 

Pias cen 9:tal Javaanscbe kinderen uit 

Trawas, die verschillende kinderliederen 

en kinderspoleo demonstreerden. Het 

noptedeu”" van deze vrijmoedige 

kinderen vit een bergstreek, waar de 

oude volkskurst nog zeer gaaf is 

blijven bestaan, was bijzonder interes- 

saot en werd met aandacbt door zo0wel 

het Furopsesche als het Inheemsche 

deel yan het pub'iek g-volgd. 

En dansyezelschap uit den Ma y- 
koenegaran te Solo voerde verValgess 
twce zeer bijzondere klassieke Javaar- 

sche dansen op. Na de pauze, waarin 
dranken en versnaperingen door 
I heemsche dames werden rondgediend, 
volyde tenslotte een reu.ie voor de 

congressister, opgeluisterd door muziek 

en dans. 

Oaze correspondente te Bandoeng 
meldde in den afgeloopen vacht, dat 
de heer H C. Zentgrazff, direc'eur- 
koofdredacteur van de ,,Java-Bode” 
na een kortstondig ziekbed te Bandoeng 
is overleden, 

De begrafenis zal plaats  vinden 

Maandagmiddag "14 uur uit het 
Barromtus-ziekenbuis aldaar. 

(De heer Zertgraaff was o.a. langen 
tiid verbondeo aan bet Soerabaiasch 
Handelsblad, en velen zullen zich uit 

de periode, dat hij a's hoofdredacteur 
van dat blad optrad, nog herinneren. 
Red). 

OLYMPIA 
Schrijfmachines blijven toch al- 

tijd aan de spits. Deze wereld- 
beroemde Duitsche machines kunt 
U tegen bijzondere afbetalings- 

ALLEEN 
krijgen bij de 

N. V. Ked. Snelpers 
Drukkerij 

Parijs, 22 Maart. De vorming van 

eea nieuw, of liever van een gereorga- 

niseerd Fraosch kabinet heeft order 

leiding van Paul Reynaud een buiter- 
gewoon v'ot verloop gehad. 

In plaats oorlogskabinet 

werd een uitgebreid kabinet geformcerd, 
van een 

waaruit thans een speciaal oorlogs 
kabinet van acht leden wordt samen 

gesteld, 

De socialisten, die niet in het kabinet- 

Daladier vertegenwoordigd 

beschikken thans over drie zetels, het- 
geen het nieuwe kabinet een meer 

algemeen-nationzal aanzien geeft. 

waren, 

De samerstelling is als volgt: Pre- 
mier en Buitenlandsche Zaken: Paul 

Reynaud: Oorlog ev Na'isnale Defensie 
Daladier: plv. premier: Chautem:: Mari- 
ne: Campinchi, Luchtvaari: Eyoac: Fi- 
narcigo: Lamoureux : Handel: Rollin 
Koloni&1 Mandel: Binrenlandsche 

Zaken: Rcy: Bewapening: D'Autry, 
Justitie: Serro' Pensioenen : Riviere, en 

Blokkade: Mornet. 
D2 drie laatstjenoemde 

behooren tot de Socialistische 

Bonnet, de vroegere minister van 

Buitenlandsche Zaken, die in het ka- 
binet— Dalacier de functie van mirister 
van Justitie had, is io het gereorgani- 

seerde kabinet niet opgeromen. 
Bovendien werd besloten tot het 

opricbten een ministerie van 

ministers 

Partij. 

van 

Tolichtingen, met als minister Frossard, 

Door premier Reynaud werd zoowel 
in Kamer als Senaat een regeerings 

verklaring afgelegd, weike te voren in 

cen speciale ministerraad order voor- 

zitterscbap van president Lebrun werd 

goedgekeurd. 
Deze verklaring, weike zeer kort 

was, wijst er ia hoofdzaak op, dat 

Fraokiijk thaos is gewikkeld in een 

totalen oorlog tegen een vijand, welke 

wordt gesteund door het verraad der 

Sovjets. 

Het is de bedoeling der 

regeering om allein Frankrijk aavwe- 

zige krachten te mobiliseeren om te 

strijden en te overwinnen, en om ver- 

raad, vanwelke zijde ook, te vernie- 

tigen. 

Alles staat in dezen oorlog op bet 

spel: Overwinnen beteekent alles red- 

denj verliezen beteekent alles verliezen, 

Disuwe 

  

MULOWEG / MADJENANG 
Telefoon Ked. No. 225 

Verklaring afgelegd in Senaat en Kamer, 

  

Het nieuwe Fransche kabinet. 

bezwijken beteekent: alles verliezen. 

Parijs, 22 Maart. Nader wordt ver- 

nomen, dat ock werd besloten tot de 

oprichting van een Economischen Raad, 

staande onder leiding van den minister 

vao Economiscbe Zaken, waarvan o.a, 

ook de premier en den minister van 

Firarciin deel zullen uitmaker. 

De pers prijst algemeen de voort- 

varendheid, waarmede het nieuwe ka- 

birnet werd geformeerd, 

samerstelling zoowel als de doortaster- 

de figuur premier, 
Paul Reynard. 

en roemt de 

van den nieuwen 

. 
Handelsverdrag en gemengde 

commissie. 

Londen, 22 Maart. Een bandelsver- 

drag tusschen Engeland en Nederland 

werd geparafeerdj in dit verdrag, dat 

ten vol'e met de huidige toestanden 

werd bepaald, dat een 
gemengde commissie zal worden ge- 

» Graven- 

hage alle kwesties, welke zich moge- 

za! behan" 

tekering houdt, 

vormd welke te Londen of te 

lijker wijze zullen voordoen, 

delen. 

Hitler, Stalin en Mussolini ? 

Berlijo, 22 Maart. In de Duitsche 

hoofdstad doen geruchter de ronde, dat 

tegen eind April in een Poo'scbe-stad 

een ontmoeting zal plaats hebben tus- 

schen Hitler, Stalin en Mussoliri met 

bet doel te geraken tot rauwere eco- 

nom'sche samenwerking. welke waat- 

scbijolijk in een handelsverdrag zal 

worden belichaamd 

Maarschalk Mannerheim 

gedecoreerd 

Helsinki, 22 Maart. President Kallio 

decoreerde maarschalk Manoerheim met 

de hoogste onderscheiding, a.l, her 

diamenten Kruis van de orde der Finsche 

vrijheid. 
In een onderhoud met buitenlandsche 

persvertegenwoordigers verzocht de 

presideot hen, alle betrokken landen 

dark te zeggen voor den aan Finland 

verleende hulp, ea welin het bijzooder 

aan Engeland en Fraokrijk, welke lan- 
den, hem bekend was, bereid 

waren geweesttot meer actieve hulp, 

indien slechts de omstandig-heden dat 

hadden toegelaten. 

naar 

OERDERIJEN .SCHRAUWEN” l 

1 
WATES 

PERCEEL-PAKISSADJI 

  

    

Levert versche volls melk. 

Prima kwaliteit, 

Leverancier van de groote ziekenhuizen te 

Kediri en Paree en de meeste Doctoren 

ter piaatse , 

Beleefd aanbevelend 

H. SC(HRAUWEN. 

  

  

      
    
    
       
        

Opgeluisterd 

Adres: 
N. V. KED. SNELI 

  

        WILI U LEKKER ETEN? 
Ga dan naar het 

Kedirische 
Restaurant 

door Radiomuziek 
Eigenaar van het voorheen z00 bekende dancing en 

restaurant ,E LD ORA DO” 

Nicuwe winkelgalerij, schuins tegenover de 

SDRUKKERIJ 

  

te Malang, 

-



Duitsch handelsschip 
getorpedeerd. 

Door Britsche duikboot. 

Londen, 22 Maart. Het bijna 5000 

tons metende Duitscbe hande'sschip 

»Heddernbeim” werd ia het Kattegat, 

op acht mijlen afstand van de Deen- 

sche havenplaats Fredrikshaven yetor- 

pedeerd, nadat het schip eerst was 

aangehouden, en de bemanning gelast 

was in de booten te gaan. 

De bemannioo, die zich In twee boo- 

ten van het :chip verwijderde, werd 

later door een vaartuig van de Deensche 

kustwacbt in Denemarken aangebracht. 

De eerste machinist van het Duitsche 

schip werd gevangen genomen, en door 

de Brische duikboot meegevoerd. 

Dit is de eerste Britsche maritieme 

actie in deze wateren. 

  

Samenwerking Neder- 
land-Indis 

Nieuw Instituut opgericht 

Eennationale zaak, zegt 

minister Steenberghe. 

Woensdag is In Den Haag, 

Areta seint, opgericht het ,lnstituut 

voor Nederlandsche Economische Be- 

langen in Nederlandsch-Ind'a”. 

Het doel het 

bevorderen van den afzet van Neder- 

het ver- 

paar 

van dit instituut is 

landsche gocderen in Indit, 

zamelen van gegevens betreffende de 
industcieele ontwikk-ling van Ind.& en 

het bevorderen van de aanwending 

van Nederlandsch kapitaal bij die ont- 

wikkeling, 

Op de Rijksbegrooting van 1040 is 

voor dit instituut bedray yan 

f 75,000 uitgetrokker. 

Tot president van bet instituut is 

benoemd mr. D, A. De'prat, lid van 

de directie van de Stoomvaartschappij 

»Nederlana” tot leden de heeren W. 

N.J. Baekers mr. G. H.C. Har", H.P. 

Gelderman, ir. F. H. E. Gu'j€, dr. E. 

Heldring, mr. W.G F. Jongejav, prof. 

H.A. Kaag, dr. T. P. van der Kooy, 

fr. W. H. van Leeuwen, prof. mr. A. 

N. Moleraar, ir. P. F. S. Oiten, ir. C. 

T. Stork. J. de Waard, E. J. Weenink 

en S. Wouda, 

De heer De Waard treedt op als 
gedelegeerde van den minister van 

Ecosomische Zaken, mr. Hart verte- 
in het iostituut den 

minister van Kolonito. 
Tot leden van den raad van advies 

zullen worden benoemd aile gewone 
leden Nijverheidsraad en een aantal 

figuren uit het bedrijfsleven, bet bank- 

wezen, den export, de scheepvaart, 

enz, betrokken bij Nederlaudsch-Ic dig. 

een 

genwoordigt 

Installatierede van 

mr. Steenberghe. 

Gisteren is de stichting door den 

minister van Economische Zaken geia- 

stalleerd,   

# heid en be 

10.90 (32 — 35) 

t.— 

Misister Steenberghe wees 

er ir zijn openingsrede op, dat het 

hier zaak van gewicht betreft, 
Wwaarmede groote belaagen in Neder- 

N-derlandsch -Ind& gemoeid 
Zija en waarbij gestreefd wordt naar 

cen 

jand en 

tusschen over- 

  

nauwe samswerking    
   

  

fsleven. De minister ves- 
a3ndacht op dat het han- 

deisverkeer van Nederland op Indit 
na den achteruitgang sindsdien is op- 

gevolge van overheids. 

in beide gebiedsdeelen 

er tigde 

geleefd ten 

maatr egelen 

z0odat de goederenruil naar weerzij- 

den in 1939 f 100 mill. bedroeg. 

meening is ecor o- 
beide 

dan noit 

Naar spreker's 

mische tusschen 

gebiedsdeelen 
samenwerking 

tbans meer 
noodi», daar zoovele waardevolle 

markten zijn weggevalleo en in belang 

zijo verminderd. 
De regeering meent, dat overbeids- 

voldoende zija en 
moeteu worden aangevuld door sys- 
tematisch georaniseerde activiteit van 

het Nederlandsche bedrijfsleven. 
lodig kan zich ondanks de tij'Som- 

standigheden verder ontwikkelen en er 
zijn voor de Nederlandsche 

mogelijkheden 

maatregeleo niet 

industrie 
noj belangrijke aan- 

wezig. 
De eerste tank van het Instituut is, 

die mogelijkheden systematisch te onder- 

zZoeken en te benutten. Ia lad & voltrekt 

zich thans een industrieele ontwikkeling, 
waarbij hetia hooge mate wenschelijk 
is dat het Nederland-che kapitaal hierin 

z00v2el mogelijk deelneemt Verder zal 

Overleg over kwesties inzake de uitvoe- 

ring van deze cconomische samenwer- 

king door bemiddeling van het Instituut 

gemakkelijk kunven worden gevoerd. 
De 

als d 

schelijkheid van een contiuctie    
door het bedrijfsleven sinds 

Pane enla 
De 

aan de vroegere voorstellen betreffende 

den Nijverheidsraad en het initiatief 
van den Nederlandschen Werkgevers- 
bond tot eeneigen vertegsnwcordiging 
in Inda 

imin'ster hsrinnerde io dit verband 

Het plan tot vorming van deze instel- 
ling is gedaan door de Commissie voor 
Ecouomische Samenwerking, die hier- 
voor in 1938 besprekingen te Batavia 
heeft gevoerd, 

  

GROOTE VOORRAAD 

ASAHI 
SCHOENEN 

Super Tennis Schoenen 

Onderneming Schoenen 
(36 — 43). 

Bij aankoop van cenpaar Asahi-schoenen 

1 doos schoensmeer Cadeau. 

  Wordt vervolyd. 

   

10,95 (36 — 43) 

  

TENG HONG TJIANG 
VENDUHOUDER COMMISSIONNAIR 

MEUBELMAKER 

TRANSPORT — ONDERNEMING 
KEDIRI — Klentengstraat €8 —- Telaf. No, 107 

ONDERHANDSCH TE KOOP: 

een zeer goede PIANO. 
  

Venduties : 

2 April 1940 v.m. 9 uur, ten huize 

van den Heer 

G.J. Pattiwael. 
Particu'ier. 

Semampirstraat 66, Kediri 

Commissie Vendutie 

5 April 1940,v.m. 9 uur, in het 

Tokogebouw, naast 
Drukkerij Ouick, 

Hoofdstraat, Kediri. 

Gzlegenbeid tot bijbrengen 

van goederen. 

    

  

   
    

  

    

KEMT NU EEN 

  

RADERPA 

00 

ABONNEMENT OP 

3 | 

De 
MODE 
REVUE 

MET EEN DUBBEL AANTAL 

   
. Ton juist. Ontoakt: 
Ook in groote voorraad di- 

verse dranken z0oa!s : 
Champagne Nemi-sec en Sec 

Asti Spumante. 

Likeuren. 

Bols rood. 
Orange bitter. 

Medoc superieur. 

St. Emilion. 
St. Jullien. 

Ch. Cantemerlie. 
Ch. Pontet-canet. 

Petit bourgogne. 

Chablis. 

Sparkling Burgundij, 

Pommard. 
Chambertin. 

Enz.-Enz. 

Beleefd aanhevelend, 
TOKO 

»SO EN 
Aloon -Aloonstraat Teit. 63 

KEDIRI. 
  

  

  
  

GAAT HET OM 
DRUKWERK ? 

De Kedirische Snel- 

pers drukkerij drukt 

immers beter, netter en 

goed kooper. 

Vraagt offerte bij de Ked. 

Snelpers drukkerij ! 

U verbindt zich 

tot niets! 

  

  

PRIJS    

TRONEN 

JAAR F 8.— 
2: JAAR F 4.25 
WARTAAL F 2.25 

  

  

  

Vichy 

Source de Beaut& 
          

preparaten 

verfraaiing der huid. 

voOr 

RESIDENTIE APOTHEEK - 

Wetenschappelijk samengestelde 

verzorging en 

Telefoon No. 52 

  

  

   
     

      
     

       

          

    

  
  

PROTESTANTSCHE KERK 

Hollandsche Kerkdiensten. 

  

OOST - JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEN. 

lederen Zondag, 

Te Kediri 
Toeloengagoeng, Ngandjoek, e, a., t2 

Paree 7 30 uur n.m. 

9 uur v.m, 

(Baloewertistraat), Blitar, 

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. 

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

2e H. Mis 7.30 uur v.m. 

  

  

Lof 5.30 uur a. m. 
te R!itar 6 uur v. m. Stille H. Mis 

7.30 uur v. ma.  Hoogmis 

5,30 uur o.m. Lof 

O iderricht Kuth. Javanen 6 uur n.m. 

TOKO 

79 
ss MADIOEN 

KEDIRI, Aloon-aloonstraat 

No. 17 Telt. 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. 

Nisuwe en versche 

goederen. 

Beleefd aanbevelend. 

    

PETROMAX COMFOREN. 
Wij ontpakten zoojuist 

De Nieuwe 

Modellen 1939 

en noodigen U uit tot een be- 

zichtiging dezer 

Schitterende en Practische 

Petromax Comforen. 

Verkrijgbaar bij : 

Toko Wed. 

Tan Bing Wie 
Klentengstraat No. 90, 

KEDIRI, Tel. No. 149. 

    

IN VOORRAAD 

voor de halve prijs. 

KED. SNELPERS DRUKK 

ALOON-ALOONSTRAAT 

Tel. No. 83. 

  

   



   

  

: 

  

AN overzicht 'overgenomen uit het Soer. Hbd. 

MOLOTOFF BRENGT BEZOEK 
AAN BERLIJN. 
  

  

-Reynaud kreeg slech's helft der stemmen doch het kabinet 
blijft aan. 

  

Duitsche pressie te Boekarest. 

Ook Ciano naar Berlijn, 

Scandinaafsch verbond wellicht 

van de baan wegens verzet 

van Moskou. 

Londeo, 22 Mrt, (Aneta Reuter). 

Radio-Roma meldt, dat Molotoff he- 

den te Berlijn zal arriveeren, alwaar 

hij twee dagen zal blijven. 

Ciano naar Berlijn? 

22 Met. (Aneta 

krinvgen bevestigen 

Rome, 

Olficizele 

weerspreken de geruchten dat Graaf 

Havas). 
noch 

Ciano raar Berlijn zal gaan om Mo- 

lotoff te ontmoeten. 

Gerechten over bezoek Molotoff 
aan Berlijn. 

Londer, 21 Maart (Aneta Reuter) 

De gissingen in Europa waren heden- 

avond gericht opeen bericht uit Stock- 

holm, dat de Soviet-Russische volks- 

Ccmmissaris  Molotoff gedurende de 

Paaschdagen een bezoek aan de Duit- 

sche hocfdstad zal brengen, 

Volgens radio-Brussel is men 'in 

politieke kringen te Berlijn van'meening, 

dat de ontmoeting van Hider en Mus- 

solini in den eerlang zal 

worden gevolgd door ,,een nizuwe 

belangrijke diplomatieke demonstratie”, 

doch de geruchteo, dat het vormen 

van een drievoudig verbond tusscoen 

Berlijn, Rome en Moskou 

deur zou staan, werden door een der 

vooraansaande 

Prennerpas, 

voor de 

Duitsche functionaris- 

die aan den cor- 

respondent van het 'Belgische rieuws- 

agentschap Belga meedeelde, dat ,,een 

dergelijke 

sen teniet gedaan, 

veronderstelling voorbarig 

was, 

Critische Duitsche nota aan 

Roemenit. 

Boekarest, 22 Maart (Aneta Rtr.) 

Het cenige weken geleden 

ingevoerde Roemeensche 

jongste, 

stelsel ten 

van buitenlandsehe de- 

in een Duitsche nota 
ten aanzien 
viezen, wordt 

krachtig gecritiseerd. 

Boekarest ontkent ultimatum. 

“Boekarest, 22 Maart (Aneta H.). 
Officisele kringen te Roemen& ont- 

kennen op de meest categorische wijze, 

nota di: het karakt:r draagt 

door de Duitsche 

te Boekarest aan de Roemeen- 

dat aen 

yan een ultimatum, 

     
»g z0u zija overhandigd. 

de desbetref- 

»Reuter-berichten fantastische 

cean” noemt 

fende 

leugens. 

Verklaard wordr, dat noch de Duit- 

sche gezant, noch C'odius eenigz stap 

bij de regeering van Roemeni8 deden, 

of ,eea u'timstumachtige nota” 

handigdeo. 
De ,Reuter”-berichten worden door 

de Duitsche legatie te Boekarest ,,z1u'- 

vere verziosels genoemd” 

Over- 

en door bet 
officieclz» Roemeensche 
schap ,,Rador” 

bieuwsagert 

tegengesproken. 

Tatarescu zal mogeiijk aftreden 

22 Maart (Aneta Rtr.). 

Volgens in nauw cootact met de Duit- 

Boekarest, 

sche legatie staande kringen, zou 
Duitschland aan Roemeni? een zeer 
krachtige nota hebben gepresenteerd. 

Gesuggereerd wordt, dat de ,,nota” 

mogelijk tot 
geering van 

het aftreden van de re- 

Tatarescu zou kunnen 

leiden. In dat geval wordt in Duitsche 

kringen geboopt, dat de nieuwe re 
aa endang Vatda “Vorved Si 
Nenen geser! 
«De notas z0u dcor 
oveerhandigd, 

Ciodius zijo   

Duitsch dreigement. 

Boekarest, 22 Maart. (Ao. Reuter). 

Vernomen wordt, dat in de Duitsche 
nota aan de Roemeevsche regeering 

werd medegedeeld, dat Duitschland 

»de voortdurende veraoderingen” in 

de Roemeensche buiteolandsche han- 
tlelsbetrekkingzn en in het buiteoland- 

sche deviezenstelsel niet kan toestaan. 

Bespreking mogel:k. 

Boekerst, 22 Maart (Aneta Rtr). 

Het ,,ultimatum"- bericht tegensprekend, 

zeide een hooge Roemeensche functio- 

naris: ,,De Duitsche economische de- 

legatie stelde de Roemeensche d. Izga- 

tie hedenochtend in kennis van de 

punten, die zij wenschte te bespreken, 

Er zijn vier hoofdpunten, op basis 

waarvan en bespreking mogelijk 

schijot.” 

Turkije beperkt bewegingsvrijheid 

van schepen. 

Istanboel, 21 Maart (Aneta Reuter). 

De regeering hechtte haar goedkeuring 

aan een decreet, waarbij werd be- 

paa'd, dat alle Turksche schepen, die 

naar buitenlandsche havens wenschen 

te vertrekken, eerst een vergunning 

van het mioisterie van Verkeer moe- 

ten verkrijgen. 

Turksche sch:p-n, die zich op weg 

naar buiterlandsche havens bevinden, : 

moeten onmiddelijk na hun ladingen te 

hebben gelost, naar Turkije terugkce- 
ren 

Turkije roept schepen terug. 

UIstanboel, 22 Maart (Aneta-Tr.). 

De Turksche regeering heeft telegra- 

fisch 9 Turksche schepen, welke thans 

in de Middeliandsche Zee, buiten de 

territoriale watcren toeven, gelast om 

terug te keeren, welke maatregel seo- 

satie verwekte. De redenen voor dezen 

maatregel zija nog riet bekend. 

Turksche officieren naar Aleppo. 

Itandboe!, 21 Mrt. (Aneta-Trs.). 

De waarnemende chef van den Turk- 

schen generalen staf, ko'onelgeneraal 

Asim Giingii: 
scheidene staf-officiereo naar Aleppo 

vertrokken voor het voeren van mili- 

is vergezeld van ver- 

  

taire besprekingen met de bevelhebbers 

van de Fiansche en Britsche legers in 

bet Nabije Ooster, 

Het dagblad Ciimburiyet verklaart, 

dat deze besprekingen die o:lings te 

Ankara werden gevoerd tusschen gene- 
raal W. ygand, generaal Wavell en deo 
Turkschen generalen staf. 

Motie vanvertrouwen aange- 

nomen. 

Parijs, 22 Met. (Aneta 'Reuter), 

De Kamer nam het 268 tegen 156 
stemmen de motie van vertrouwen in 

het Kabinet-Reynaud aan. 

110 leden onthielden zich van stem- 

ming. 

Kamer verdaagd. 

Parijs, 22 Mrt. (Aneta Reuter). 

De zitting van den Kamer werd ver- 

daagd tot 2 April a.s. 

Kabinet bleef in zitting. 

Parijs, 22 Mrt. (Aoeta Reuter). 

Het kabinet-Reyaaud beloot in zit- 

ting te blijveo. 

Kabinet blijft aan. 

Parijs, 22 Mrt, (Aneta Reuter.). 

Het Kabinet-Reynaud besloot, z00- 

als gemeld, aan te blijven. 

Groep Marin unaniem tegen. 

Louis Marir, de leider van de' voor- 

baamste conservatieve partij, die over 

c—
 

  
8 

i 

  

ca 60 stemmen beschikr, mankte bekend, 

dat zijo partij unaniem tegen de regee- 

riog zou stemmen. 

Scherpe critiek van radicaal. 

De afgevaardigde van de- radicaal- 
socialisten, Calimand, oefende scherpe 

critiek uit op het Kabinet-Reyoaud. Hij 

verklaarde, dat ,,Frankrijk, dat wachtte 

op een oorlogskabinet, in plaats daar- 

van een dosis medicija wordt aangebo 

den”. 

Calimand verklaarde te vreezen, dat 

»Daladier het mikpunt is geworden van 

de wraak van de socialistische partij» 

wier fouten hij heeft hersteld”. 

Opgemerkt dient te worden, dat in 

dit stadium van het debat Daladier niet 

aanwezig was. 

Communistische afgevaardigden 

staan terecht. 

Parijs. 21 Mrt, (Aneta-Reuter). 

Heden werd het verhoor aangevan- 

gea van 44 vroegere communistische 

afgevaardigden, die beschuldigd werden 

van Overtreding van het decreet, waar- 

bij de commuoistische partij onwettig 

wordt verklaard. 

Nzgen van de gedaagden zija voort- 
vluchtig. Wanneer zij schuldig worden 

bevonden, zulleo zij, in verband met 

hun afwezigheid ter dood worden ver- 

oordeeld. 
Na een vijf-urige zitting besloot het 

gerechtshuf bet verhoor met ges!oten 

d:uren tea doen plaatshebben, daar de 

operbaarheid cen gevaar zou kunnen 

opleveren voor de openbare orde. 

Mussolini prijst Duitschland. 

Rome, 21 Maart (Aneta -Reuter). 

»De Brenner-greos zal nooit meer een 

oorzaak kurnen zija van het ontstaan 

van een tegenstelling tusschen Ital:6 

en Duitschiand”, verklaarde Mussolini 
in een beden door hem in de Italiaan- 

sche hoofdstad gehouden toespraak 
tot een delegatie van het gedeelte van 

de Duitsch sprekende bevolking uit 

Alto Adige (Zuid-Tirol), dat tijdens 
de jongste volksstemming beeft ver- 

kozen het Italiaansche burgerschap te 

verweryen. 

De Duce zeide verder nog dat de 

tusschen Iraliden Duitschland ges'otea 

overcenkomsten ,,het logische gevolg 

waren van historische gebeurtenissen, 
z0ooals het bezoek aan Rome van den 
Duitschen Rijkskanselier en de def.ni- 

die door den Fiihrer 

bij deze gelegenheid waren gesproken. 

Htler 

toespraak beteekende een 

tieve woorden, 

De toen 

gehouden 

nieuwe wijling van bet Italiaanscbe 

door Rijkskanselier 

bondgenootschapsverdrag”. 

De Duce 
toespraak tot 

verklaarde tijdens zija 
cen delegatie van de 

Du tsch sprekende bevolking van Auto 
Atipa nog : 

»D- A'peo zija door den Almach- 

tige @esshapen als de natuurlijke greos 

van Itali8, reeds voordat de mersch 
werd geschapen. 

Zij moeten nimmer meer het tooneel 

van een strijd zijn doch moeten een 

schakel vormen tusschen de twee groote 

landeo en volken”. 

Russen verhoogden hun eischen. 

Stokholm, 21 Maart (Aneta-R-uter). 
De Moskousche correspondent van bet 

dagblad Stockholws Tidoingen ver- 

klaart, dat de Russen hun eischen 
ten aanzien vao Fialaod hebben uit- 
gebreid. 

De correspondeot verklaart, dat de 

Russen tijdens de eerste ontmoetirg 
met de Finsche delegatie ter bekrach- 
tiging van bet vredesverdrag duidelijk 

maakten, dat de door hen voorgestelde 

grenzen op sommige plaatsen verder 

naar het Westen zullen liggen dan 
aanvankelijk werd verwacht. 1 

De Finven beseffen, dat zij niets 

anders kuonen doeo dan zich hierbij 

neerleggen. 

De Berliinsche correspondent van 

bet zelfde blad meldt, dat in de Duitsche 
hoofdstad wordt verwacht, dat Molc- 
toff aldaar gedurende de Paaschdagen 

zal vertoeven. 

Finland verwerpt Russische 

bezwaren. 

Londeo, 21 Maart (Aneta- Reuter). 
Volgens Radio - Helsinki worden de 

Russische bezwaren tegeo bet sluiten 

van een defensief verbond tusschen 

Zweden. Noorwegen en Finland door 
Fioland verworpeo. 

verklaarde dat 
zijo op een 

verkeerde opvattiag van het vredes. 

dat beide 

landen zich moeten onthouden van 

Het omroepstation 

de bezwaren gebaseerd 

verdcag, dat verklaarde, 

agressie tegen elkander. 

Ben bordgenootschap tusschen- de 
Nooesche 

defensief 

staten zou een 

karakter dragen en tegen 

niemand zija gericht, 

Russische opvatting niet kan worden 

aanvaard. 

zuiver 

zoodat de 

Stockholm meent, dat verdrag 

niet zal doorgaan. 

Stockholm, 21 Maart fAoeta Trans- 

ocean).! In diplomatieke kringen in de 

Zweedsche hoofdstad is men er vast 

defensieve 

verbond tusschen Zweden,'Noorwegen 

ea Finland niet gesloten zal worder, 

daar de  Russische 

hiertegen te 

van overtuigd, dat het 

protesten, die 

Stockholm werden ir- 

gediznd, krachtiger van toon wareo 

dan uit het Tass-bericht van 20 dezer 

was geb'eken. 

Uit Helsinki wordt gemeid, dat te 
Moskou aan Paasikivi en Voionmaa 

te verstaan werd gegeven, dat de 

Russische regeering zich in geen geval 

accoord zou kunven verklaren met 

duidelijk tegen 

Sovjet-Rusland grricbt zou zijn. Het 
beste bewijs hiervoor was — z00 ver- 

klaarde men te Mo-kou — dat Dene- 

markes niet was uitgenoodiyd tot het 

verbond toe te treden, 

een verbond, dat 

Ru land heeft gelijk, 

Berlijn, 22 Maart (Aoeta - Tr.). De 

diplomatizke 

»Berliner 

dat de negatieve houdis 

ten aanzien van de d:fensieve alliantie 

tusschen  Noorwegen, 

gerechtvaardind is. 

Correspondent van de 

Birsenzeitung” verklaart, 

van Rusland 

  

Zweden en 

en tegen 

- 

  

  

  

scherp corcurreerende, 
beneden Soerabaiaprijzen, 

te leveren. 

N. V, KEDIRISCHE SNELPERSDRUKKERIJ 

. 
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0 Door eigen import zijn wij in staat de beroemde 

  

Geallieerde contact 
over Kolonitn. 

Hoop dat ook Nederland en 

Belgit zullen meedoen. 

Londen, 20 Maart (Aneta-Rtr.), In 

verband met het bezoek van Malcolm 

MacDonald tegen het einde van de week 

aan Parijs, waar bij met den Franschen 

mibister van Koloni&m besprekingen zal 

voeren voor de perfectionneering van 
de samenwerking tusschen de Britsche 

en Fransche koloniale imperia binnen 

het raam van de algemeere overeen- 
komst van November 1939, verneemt 

Reuter, dat het de bedoeling is een 

blijvend mechanisme Londen Parijs tot 
stand te brengen voor een permanente 

sameowerking, welke mogelijk zal maken 

dat een geregeld contact zal 

onderhouden tusschen de deskundigen 

yan beide regeeringei omtrent de vraag- 

stukken, die haar beide aanyaan. 

worden 

Het ligt niet in de brdoeling deze 

samenwerking uitsluitend tusschen Fran- 

krijk en Engeland te houden. Men hoopt' 
dat ook andere koloniale mogendheden, 

zooals Nederland en Belgia, te zijner 

tijd met de Britsche en Fravsche re- 

geeringen zullen samenwerken. 

E-n vcorbzeld van Fransch- Britsche 
sameowerking is het voorstel tot het 

zenden van een gezamenlijke expeditie 

naar Indo-chisa. 

Overeenkomst met 
Engeland 

Gemeenschappelijke commissie 

Wordt ingesteld. 

Den Haag, 21 Met. (Aneta). Volgens 

gezaghebbende zijde kan heden de pa- 

rafeering worden verwacht van een 

Britsch-N-derlandsche handelsovereer- 
komst nopens vraagstukken (overzee- 

sche aanvoerec), voortvloeiende uit de 

Osrlogsomstandigheden. 

Volgens Reuter zal een gameenschap- 

pzliike commissie worden ingesteld, die 

te Londen of D:n Haag zal bijeenko- 

men ter regeling van de vraagstukken, 

  

voortvloeiende uit de werking der over- 

eenkomst. 

KA NK RAN ANN WA 

L 

Carbonpapier in diverse soorten. 
Schrijfmachinelinten in alle breedten, 

Schiijf-, 

Polywog pasta in vasten en vloeibaren toestand, versch 

vulpen- en stempelinkten. 

dus 

  

ka aa at Din Dan AK 
  

  » 
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LEESBIBLIOT HEEK 
  

  

voor 
gulden. 

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

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

met dien verstande, dat U z00 dikwijls moogt ruilen als U wilt 
Indien U dus een abonvement voor &€n boek 
heeft, waarvoor U 6€n gulden betaalt en U 
ruilt het boek iederen dag, 

30 boeken 
dan betaalt U 

toch niet meer dan €&a 

Wordt lid van 2 

KOTTA 
— LEESCEZELSCHAP — LEESBIBLIOTHEEK — 

Ked. Snelpers Drukkerij. 
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