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Herdenking Baden Powell. 
Zondagmorgen om half uur had in 

het clubgebouw van bet meisjesgilde 

aan Madjenang de plechtige herden- 

kingplaats van bet overlijden vao Ba- 

den Powell door de padvinders eo pad- 

vindsters van de N.LP.V. Er waren 

Vier groepen vertegenwoordigd te we- 

ten de jongensgroep, de meisjesgroep, 

de Chineesche padvinders en de groep 

van de Christeljke Holl.-IcI, school 

aan de Potjarasstraat van den heer' 

Zijdervelds ook kabouters uit Paree 

Waren aanwezig. 

De ceremonie begon met een defile 
van padvioders, verkenners, vaandel- 

dragers, totemgidsen, kabouters, wel- 

pen, leiders en oud-leden Jangs het 
portret vao Baden Powell. hetwelk ge- 

flankeerd: was door de patrowille-vlag- 

gen. Alle iegden een bloemenbulde 

neer voor het portret. Vervolgens stel- 

den dj zich in boefijzervorm om bet 

portret op, waarna de vlaggen werden 

geheschen en welde Hollandsche drie- 

kleur, de groene viag van de jongens 

&n de biauwe vlag van de meisjes. 

Hopmas Horsinge hield een toe- 

spraak, waaria hij de jeugd en het le- 

ven van .Baden Powell beschreef eo 

ijo fiokheid van karakter aan alien 

tot voorbeeld stelde. ,,Hoppie” Geul 

werteide de geschiedenis van het tot 

stand komen van de padvindersbewe. 

ging voor joogeos en voor meisjes. Op 

haar verzoek legden alien opnieuw de 

pedviaders-belofte af. Hierop werd de 

rouwstand aangenomen en volgden 

“tenige oogenblikken van stilte om de 

gedachten te laten gaan raar Baden 

Powell. 

De bijeenkomst ward besloten met 

het zingen vaa twee coupletten van 

bet Wilhelmus en het afmarcheeren 

langs het portret van Badea Powell: 

Het was een treffende plechtigheid. 

Wijziging Bouwverordening. 
Bionenkort zija voorstellen te ver- 

wachten tot het sanbrengea van 

belangrijke wijzigingen in de gemeen- 

itelijke bouwverordening. Het regent- 

schap heeft een nieuw bouwverordeoing 

ngevoerd, waarvan wij de voornaamste 

bepalingen reeds vermeld hebben. 

Nadien zfjn nog eenige wijzigingen en 

aanvullingen aangebracht. Van belang 

is, dat volgens de gewijzigde bepalingen 

zonder verguoning van het college van 

Gecommitteerden bouwwerken mogen 

Worden 'uitgevoerd, mits bun nieuw- 

bouw-waarde een bedrag van f 500,— 
Diet overschrijdr. Dit bedrag wordt 

verlaagd tot f 150,—, indienihet betreft 

bouwwerken, die liggen op perceelen, 
direct grensende 'aan 'proviociale of 

regentschapswegen, atsmede io districts- 

en onderdistricts-hoofdplaatseo: boven- 

dien heeft de regentschapsraad de   

bevoegdheid om bij verordening ever- 
cens andere wegen en krivgen aan 

te wijzen. 

Voorts wordt de verordening aan- 

gevuld met een bepaling, dat voor 

den bouw, de herstelling enz, van 

Openbare kerken, bedehuizen, alsmede 

van inrichtirgen uitsluitend bestemd 

tot het geven van godsdienstonderwijs 

eoz. vrijstelling van het betalen van 

roo'geld wordt verleend. Gedeputeerden 

hadden tegen deze aanvulling gzen 

bezwaar, mits die 

beperkt blijft tot een bepaalde gois- 

dienstige gezindte. 

vrijstelling . niet 

Ten slotte iser noy een aanvullende 

bepaling gemaakt ten aanzien van de 

iovordering van verscbuldigde rooigel- 

den. Ic de practijk komt het wel eens 

voor, dat een vergunnings - aanvrager 

weigert de rooigelden te betalen, om- 

dat bij afziet vao den bouw van het 

werk, waarvoor hij vergunning heeft 

gevraagd. Het moet billijk 

geacht, dat in een dergelijk geval de 

rooigelden wordea teruggebracht tot 

een zoodanig bedrag, netweik als een 

redelijke tegenprestatie voor de van- 

wege het bouwtoezicht in deze verrichte 

werkzaambeden be- 

schouwd, Op grond van deze over- 

wegingen is in de verordening thans 

vastgesteld, dat ia geroemde gevallen 

worden 

kan worden 

een bepaalde vergoeding zal verschul- 

digd zija aan bet regentschap. 

Een nieuwe begraafplaats. 

Het vorige jaar heeft het bestuur 

van deo kerkeraad van de Protestant- 

sche gemeente hier ter plaatse zich 

met een verzoekschrift tot den ge- 

meenteraad gewend teneinde de ver- 

ordening op de Europeesche begraaf- 

plaats indien zio gewijzigd te krijgen, 

dat ook overleden Inlandsche Christe- 
pen, die niet aan de bepaliagen voor 

Europeanen zija onderworpen, op de 

Europeesche begraafplaats begraven 

kuanen worden. Momenteel bestaat 

alleen voor de 256 Protestantsche Ja- 

vanen een particuliere begraafplaats, 

waar aangesiotenen bij de Javaansche 

Protestantsche gemeente begraven 

kuonen worden. Protestantsche Chi. 

neezen, Amboneezen enz, in totaal 

82 zielen, kuanen daar alleen met 

toestemming van de Javaansche ge- 

meente gebruik van maken, hetgeen 

soms tot moeilijkheden aanleiding 

geeft. De 65 Inheemsche Katholieken 

hebben gzen eigen begraafplaats bin- 

nen de gemeente, eveomin de volge- 

lingen van de Pinksterbeweging, 

Het gemeentebestuur heeft den raad 

daarop voorgesteld om in deze leemte 

te voorzien door voor de meergegoede 

Inheemsche en andere niet-Europee- 

sche Chbristeoen de gelegenheid open 

te stellen op de Europeesche begraaf- 

plaats begraven te worden, mits te- 

gen klasse-tarief. Voor minder-gegoe- 

den werd het wenschelijk geacht een 

apart trreine aan te koopen, dat eveu-   

tucel naar rato van hit aantal zielen 

    

aan de verschilleode Inhzemsche 

Christen -gemeenten ia bebeer zou 

kuonen worden afgsiaar. De raad 

heeft zich echter met het eerste ge- 

deelte van dit voorstei niet kunnen 

vereenigen, zoodat er vOor de meer- 

gegoede luheemsche en andere niei- 

Europeesche Christenen geen moge- 

lijkbeid bestaat om op de Europeesche 

begraafplaats begravea te worden. 

De raad bes'oot voorts een terrein 

aan te koopen in de desa Semampir, 

naast- de Chiteesche begraafpla 

Er werd een bedrag van (400,— u 
getrokken voor tankoop van dit ter- 

rein, bet egalisaeren van den grond 

en bet 

   

maken tan een omrastering. 

Dit terrein zal tkans gebruikt worden 

als begraafplaats zoowel 
als voor mindergegoede 

peesche Christenen. 

voor meer- 

niet-Euro- 

Wj vernemen, dat werkzaambeden 

afgeloopen zijo en dat het terrein als 

begraafplaats in gebrwk kan 

gzvomen. Dz drie Inheemsche Chris- 

worden 

tengemeenten zulien elk een gedeelte 

in beheer krijgen e tarieven enz.kun- 

pen vaststellen, cenen ander behoudens 

goedkeuring van brt gemeentebestuur. 

Registratie van vuurwapens. 

D: ass. - resident van Kediri maskt 
bekend, dat de 

wapens, waarin 

lucbtdruk-, 

pens, voor dit jaat in het regen'schap 

registratie van 

begrepen 
imitatiewa- 

vuur- 

mede zijn 

  

veerdrik- en 

Kediri zal plaatsvindeo in de maanden 
Februari en Maart, 

het district Kediri op 

Maandag en Vrijdag ten kantore van 

de stadspolitie albierj voor bet district 

Januari, en wel 
voor icderen 

  

Ngadiloewih op iederen Zaterdag ten 

kantore van den detachementscommar.- 

dant van de veldpolitie te Kedirij en 

voor da distric en Paree en Papar op 

iederen Woensdag ten kantore van 

den detacbementscommandant van de 

veldpolitie te Paree. Voor a'le districten 

is de gelegenbeid tot registratie open 

tusschen 8 en 12 uu- 

dags. 

des voormid- 

Onderwijs. 

Ia verband met het langdurige ziek- 

teverlof, hetwelk werd verleend aan 

de heeren van Venrooy en Lluyodam, 

werd benoemd tot onderwijzer aan de 

Muloschool, Van Slooten, 

hoofd van de Europeesche schcol te 

Pare Pare (Celebes). 

de heer 

Mutatie Javasche Bank. 

De Javasche Bank maakt bekend, 
dat de Heer Mr. P.R. d'Arnaud Ger- 

kens, tot Kasgefmployeerde bij bet 

Agentschap te Soerabaia werd benoemd 

RICHE THEATER. 

Heden t/m Zaterdag 25 Januari. 

Warner Bros ontegeozeggelijk mooie 

filmschlager. 
»TIL WE MEET AGAIN” 

(Tot Wederziens.)   

Dsuor de 2 werd 

  

sangehouden met de steren: Merle Oberoa—G-orge    
    

    

Brent—Pat O'brien— Geraldine Fitz- | een minderj jongen 

gsrald ea. bekenden. wosende Ti , verdacht van lichte 
Een der mooiste drama's van het | diefstal (familie-diefstal) van een eendje 

Dieuwe seizocn niet alleer, maar te- | ter waarde f 0.30, ten cadeele van 

  

K., wonende Yinalan.   vens een der grootste dramatische kun 

werken sinds de laatste jaren, wordt Tegen J., wonende Kepandjen werd 

U geboden met ,TIL WE MEET Pp v. opgemaakt, terzake lichte mishao- 

AGAIN”. Hier is een van dic mach- | defing van K., wovende Kepandjen. 
tige levensdrama's die een onuitwisch- 

baren indruk op den tosschouwer | | Mevrouw van B., wonende aan de 
aebterlaten ea waarover men nOpit te Hoofdstraat doet aangifte van diefstal 

veel goods teggen kan. Hier gelde | van Dzilveren thee-lepel en 1 zilveren 
Vleesch-vork ter gezamenlijke waarde slechts als advies: MIST DEZE FILM 

NIET! 

MAXIM THEATER. 

Heden 24 t/m Zondag 26 Jav. 

Universal's 
bijzsoder geestige 

vao f 3,—. 

L.L. H., wonende Toeloengagoeng 
doet aangifte van vermissing van cen 

portemonnaie inhoudende een bedrag 
aan contanten ad f 13,54.— 

origineele, tevens M., wonende Bandjaran doet aangifte 

van dicfstal vaa een kain ter waarde 
yan 10,50. 

u'iterst bociende film 

»CHARLIE MC. CARTHY, 

DETECTIVE” 

met Edgar Bergen, Charlie Mc Carthy 

het 

meest huworistische tric, dat o 

D., wonvende Tosaren doet aangi ft 

van diefstal van lijfsgoedereo ter ge- 
unfekste en | zameniijke waarde van 13,25. 

it be- 

en Mortimer Snerd, 
R., wonende Pandean doet aangifte 

  

   
staan becft en dat in de Vereenigde | Van Gielstal van eeo hangklok ter 

Stateo ea overal elders, enorme | waarde van #4,20. 

— —— popwlariteit geniet, — — — N., wonende aan de Dohostraat 
. doet aanyifte van diefstal van lijfsgoe- Dit unicke komische trio yarandeert 2 usg    

      

    

U can doi | | deren ter gezamenlijke waarde van 
en dolvermal avond, zooals 

8,75. U zelden tevore beef! Hsett | P5 . . 
U door omstandighe Uw 3evoel K., wonende Baloewerti doet aangif- 

F a3 3 e 
7 e icfstal van liffsgoederen te voor humor vesloren? Ziet ,Charlie | '2 van diststal van Iifsgoeseren ter 

“ ” 1 zamenlijke waarde van f2 id- Mc. Carthy Detective” en U vinde | gezameniike w van f2,30 mid 
bet terug, trwijl Charlie besig is en | dsis ondergravicg, 

Tegzn P. ende Mod bere 
geheimzinnigen moorderaar op te Tegen P., wonende Modjo werd 

o / m t 2rz 2 Karat sporeo! Hier is cen Mysteris—Come- | P: V: opgemaokt, terzake dicfsral van 
een blik spintus ter waarde van (1,80 

  

die, die werkel!jk anders is dan and-rsl 
nadeele van K. K. D., wonende 

   

  

I-ts ongeloofijk gesstigs en on- | O 

gekend spannends wordt U dir | san de Dohosiraat. 
fi'mwerk gebod Tegen S., wonende Toelozngagoeng 

werd P.V. opgemaakr, terzake dief- 
Politierapport. stal van een partij terong ter geza- 

Contra R., wonende Mo'joro o werd | menlijke waarde van 10,05, ten nadee- 
     Is van H.A, wonende Ngadircojo, 

W, wonende Lirbojo doet aangifte 
p.v. opgemaakt, terzak: diefstal van 

2 toto's ter gezamenlijke waarde van 
van diefstal vao 2 kippen en cenpai- 

   

f 5.—, ten nadeele van M. S., won 

Modjoroto. tij djagong tee gezamenlijke waarde 

van 10,60, 

Bok K., won. Ringinsirah do aan- 

    

gifte van lichte verduistering van lijfs- 

Holiandsch danklied 

In de Engeische taal, 

»How do, Katoomba ! 

goederen 

f 22,05, gepleegd door M, wone 

Kepandjeo, 

ter gezamenlijke waarde van 

  ie 

Door de politie werd aangshouden 

de persooo genaamd S., zonder yasie 
Morsiog H a . Moroiog Heral 

woon- ea verblijfplaats, verdacht vao 
Ia de ,Sydaey 

. i i van 13 dezer lezen wij, dat oogeveer 
lichte diefstal van diverse gocderen ter 

200 Hoilandsebe zeelieden, die eea be- gezamenlijke waarde van f 0.40, ten 
padeele van O. T.H,, won. Pakelan.   zoek brachten aan de stad Katoomba, 

  

VENDU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS 

J.G.W DEKKERS — KEDIRI — Telefoon 250 
  

Woensadag 5 Februari 1941. 

COMMISSIE.VENDUTIE. 

in mija locaal Hoofdstraat 28— Kediri. 

Gelegeoheid tot bijbrengen van goederen 
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FITZGERALD e..a. 

N. B.! Mist 

de machtige I-vensdrama's, die een onuitwischbaren 
men nooit te veel goeds zeggen kan. 

niet her 

5 RICHE THEATER — 
“Nog scbiechts Heden en Morgenavond. 

Warner Bros ontegenseggelik mooie fla) Til We meet AGAIN (Tor mederneny. 
met de bekende sterren: MERLE OBERON — GEORGE BRENT—PAT O'BRIEN—GERALDIPE 

Eta der mooiste drama's van bet jaar nie: alleen, maar tevens &€n der grootste sra- 
matische kunstwerken sinds de laatste jaren wordt U geboden met ,,T:l we meet Agaio” Hier is &€n' van 

iodruk op den toescbouwer acbterlaten en waaover 

bieuwste Actueele ENGELSCHE NIEUWSI 
Zaterdagmiddag 4.30 u. EXTRA VOORSTELLING! 

  

    

Warder Bros buitengewoon 
Amusante film 

zij enorme successen boeken. 

Zondag 26 en Maandag 27 Jan. 

Yes My Darling Daughter co. gesciaake Brviay 
met de lieftallige PRISCILLA LANE—JEFFREY LYNN—IAN HUNTER e.v.a. bekende srtisten. Een 

komische film, die ongetwijfeld in Uw smaak zal vallen. Op aile plaarszn, waar deze film verfond, mocbt 
Mist dit dus niet! 

  

anders! 

Universal uitstekende speelfilm 

The 

Doris 

MAXIM THEATER 
No, Hedenavond 't/m Zondag 26 ian. . 

CHARLIE Mc CARTHY, DETECTIVE 
Unsiversal's origineele, bijzonder geestiye tevens uiterst boeiende film. Iets ongeloofliik geestigs en 

ongekend spannends wordt U in dit filmwerk geboden! Een mysterie-Comedie, die werkelijk asders is dan 
Mist dit niet 

N. B.! Speciale Attractie! 
Zaterdagmiddag 4.30 u. 
Zondagworaen 

H-t 

10 u, 

Maandag 27 en Dinsdag 28 Jan. 

man I Marry 

Komt en oordeelt!! 

nieuwste Engelsche Nieuws! 

Extra voorstelling! | 

(Trouwen nooit) 

met de bekoorliike DORIS NOLAN — M:CHAEL WHALEN e.a. sterren, Beo spraokelende 

humoristische film, die UI boeit tot dev laatsten meter-film. 

Nolan in een wervelwind van vermakelijke situatie. 
Zie de pikante bekoorlijke picuwste ontdekking 

  

  
  

die stad op zeer origineele wijze hun 

dank voor de gastvrije ontvangst heb- 

ben betuigd, n.!. door herbaaldelijk, in 

gzbroken Engslsch, het volgend liedje 
te zingen, door een der zeelieden ge- 

compo -eerd, op de wijze van ,,Rol out 

the Barrel!”. 

How do, Katoomba! 

We're Du'chmen seeing your land. 
You call it Australia. 

Really its our New Holland. 

Corgratulations ! 

We shake your hand with 
great pride. 

With the democratic nations 

We figh at your side. 
D2 inwoners vas Katoomba luister- 

den met vroolijke gezichten naar dit 

lied, dat eerst 

receptie ten stadhuize, daarna tijdens 
werd gezongen op de 

de lunch en toen nog eens erkele 

keeren tijdens de boottochten op het 

meer. 

En toen de Hollandsche Jannen 
weee per trein naar Sydoey terug 

vertrokken, vervatten zij ook hua 

vaarwel io ,How do, Katcomba”. 

Het liedisin hetstedj» zeer populaic 
geworden. Een blijvende herinnering 

  

aan bet korte bezoek onzer zeelieden. 

  

    

Wanbegrippen 

omtrent geld 

De geweldige rijkdommen 

der aarde, 

En het falen om deze ten bate 
van allen te benutten. 

Ia hebbeo 

verscbeidene uitspraken aangebaald vit 
vorige — artikeleo wi 

bet verieden en beden, waaruit blijk 
dat meer €a meer de idee veid wint 

dat wij leven in den overgangsuijdperk 
in een tijd dat zich groote veraoderingen 

voltrekken, veranderinyen die zonder 
twijfel op velerlei gebied verbeterinyen 

zullen blijken te zijo. 

Willen wij de veranderingen op de 
dan 

weten waar de fouten 

uiste wijze kunnen aanbrengen, 

dienen wij te 
schuilen. 

Overproductie. 

Soms hoort meo spreken van over- 

productie als oorzaak van alle ellen- 
de. Met Henry Ford zouden wij wil- 

dat het waanzin is te 

spreken van overproductie in een we- 

len herhaler, 

reld waar nog millicenza gebrek lij' 
den. Maar cok al z0u dit laatste niet 

het geval zijn kan er dan ooit sprake 
zija vao overproductie? Ja, in eeobe- 

paalde branche kan overproductie 

voorkomen. 

Algemeene overproductie d.w.z. dat de 

wereld meer zou produceeren, dan de 

bewoners kunuen coosumeeren, is 

Daar onze meening viet mogelijk. Als 

onze wereld in staat is veel meer te 
produceeren, dan wij allen voor het 

dagelijksche levensonderhoud noodig 

hebben, dan beteekent dit een bepaal- 

den welstand voor alle bewoners van 

d:ze aarde. En indien meo niet in 

staat is den bewoners dezen welstand 

deelachtig te doen zijn, dan wil dit 
Di:t zeggen dat er overproductie is, 

doch het beteekent alleen dit : 

Dat men niet in staat is de gewel- 

dige rijklommen van deze aarde op 

de juiste wijze ten gorde te doen ko- 

men aan allen. 

Wj kunven dan wel spreken van 

overproductie, en de productie gaan 

inkrimpen, doch dat is niet de juiste 

weg. 

Wij mozten een weg vinden, om de 

rijklommen van deze wereld ten vol- 

le aan de menschheid ten goede te 

doen komen, 

Het geld en de beteekenis, 
die wij daaraan geven. 

Velen wijten de economische moei- 

jijkheden aan het geld. Wi zouden 
liever zeggen ,aan de vele wanbegrip- 

pen, die men omtrent geld heeft. Men 

isin den loop der tijden aan geld 

een te belangrijke waarde gaan toe- 

kennen. Oorspronkelijk was bet zuiver 

ruilmiddel. het diende de menschj het 

was gemakkelijk de waarde van de 

goederzn in &ko ander gocd n.l. geld 

utt te drukken en op deze wijze de 

ruil van goederen en diensten eenvou- 

diger tot stand te brengen, 

Langzamerhand is men geld gaan 

beschouwen als doel, niet meer als 

middel, Men is aan geld een afzonder- 

lijke waarde gaan toekennen, eeo waar- 

de die bet uit zich zelf niet heeft 

G:ld ontleeot zija waarde niet aan 

de stof, waaruit het gemaakt is, im- 

mers dan zouden bankpapier en ande- 

re papieren geldmiddelen geen waarde 

bezitten. Het ontleeot zijn waarde aan 

dat men er een ander goed 
voor kan ruilen. Geld 

geeft een bepaalde beschikkingsmacht 

het feit, 
of een dienst 

voor goederen en diensten, en daarom 

heeft geld waarde. 

Wanbegrippen 

Door bet feit, dat men aan geldeen 
veel te belangrijke waarde is gaan     

Ontstaan, waaivan wij hier eenige 

voorbeelden zullen geven. 

Afwentelen op het nageslacht. 

»Nu is het duideijk, dat naarmate 

ecenerzijds de tekorten toenemen, an- 

derzijds de boogte van het belasting 

niveau stijgt, de ,noodzaak om meer 

op de toekomst afte wentelen groo- 

ter wordt”, 
Het bovenstaance 

u't de rede van den beer L. Gitzen, 
directeur van Firancita, welke r-de 

in November j.. in den Volksraad 

werd uitgesproken a!s antwoord op de 

opmerkingen over het financieel be- 

leid. Dergelijke sitdrukkingen hebben 

wij meer gehoord, 
B-paalde werkeaambeden, die feite- 

is een gedeelte 

ljk wel mio of a.er urgeot zijo, kun- 

nen niet uitgevoerd worden, omdat 

er geen geld is. De Regeeringen moe- 

ten dan leenen en dat poemt men af- 

wentelen op bet nageslacht. 

De material:n, grondstoffen roodig 

om een bepaald werk uit te voeren 

zija in overvloed aanwezig. lmnmers 

niemand kan toct meer volbouden, dat 

onze aarde niet vcldoende grondstoffen 

kan voortbrengen, 

Arbeiders zijn er voldoende, vrijwel 

in alle landen vas de aarde was 160” 

den huidigen oorog het perceotare 

werkloozen zeer belangrijk. 

Wil men cijfers7 Ia 1933 badden de 

Ver. Siaten 

van Amerika 13.700.000 werkloozen 

Engeland 2600.000 » ” 

Duitschlaod 4.300.000» » 

Nederland ruim 300.000 » 

Ian sommige larden is dit werk- 

loosbeidscijfer later nog verder geste- 

gen oa. in Nederland tot 467.000 in 

Jaouari 1936. Als 

oorlog en van de voorbereiding daar- 

toe is in meerdere landen de we kloos- 

gevolg van den 

heid belaogrijk gedaald, en o.a. in 

Duitschland gebeel verdweven. 

Goederen en arbeidskrachten zija in 

ruime mate aanwezig. De noodige 

werkzaambeden kuonen dus worden 

vitgevoerd, maar,.... er is geen geld. 

Maar wat is ou afwentelen op de 

toekomst: bet viet laten verrichten 

van de noodige werkzaambeden, ter- 

wijl grondstoffen en arbeidskrachteo 

ia ruime mate aanwezig zijo of de 

werkzaambeden wel laten uitvoeren, 

ondanks bet feit dat men zegt dat er 

geen geld is. 

Het antwoord is ons inziens niet 

mozilijk. 

Indien de grondstoffen en arbeids- 

to-kennen, zijn er vele wanbegrippeokrachten beschikbaar zijn, dan neo 

  

  

& werkzaambeden verricbt worden. 
Voert men ze niet uit, dan wentelt 
men ecn iast —nl. het verrichten van 
noodzakelijk werk—op de toekomst af 

Ons finarcieel stelsel leidt er toe 
dat wij de moeilijkheden omdraaien 
dat wij ons alleen afvragen ,is er 
geld” terwijl in feite slechts beslissend 
mag zijn de vraag of er voldoende 

Ygoederen en grondstoffen, vo'doende 
arbeidskrachten aanwezig zijo. 

Overvioedige oogsten nadeelig. 

Slechte weersomstandigheden e.d. doen 
Oogsten mislukken : natuurrampeon, als 

stormeo, Overstroomirgen, aardbevic- 

gen etc. vernietigen nog op het veld 
staande producten, voorraden en vaste 

bezittingev, 
Dit alles is voor bet individu dat 

het tteft, nadeelig. 

Het verliest zija producten, zija goe- 

deren, kortom ziju kapitaal. 

In aljemeen economischen zin heb- 

beo dergelijke rampen echter het 
nvoordeel” dat de prijzen stijgen, de 
handel wordt voordeelig. 

Er ootstaat een ,,boom"', vooral als 
de ramp groote afmetingen heeft 

  

  

aangenomen en zich niet tot een be- 

paald land beperkt. 
Daartegenover hebben goede oog- 

sten de tendenz een crisisin het leven 

te roepen, Er komt in een wereld met 
beperkte koopkracht z00 spocdig een 
teveel aan goederen. Dat is ,nadeelig”, 

de prijzeo dalen: de handel krimpt in. 

De huidige wereld weet met een 
groote productie geen raad. Om de 
prijzen op peil te houden moet er dan 

maar vervietigd worden. Zorgen dus 
natuurrampen e. d. niet voor vernie- 

tiging, dan doet meo dat zelf. Eo het 

zija geen geringe hoeveelheden ge- 
weest, die vernietigd werdeo, 

Alleeo in Nederland zijn in de cri- 
sisjaren millioeoen kilo's aardappeleo, 

groenten, fruit, e. d. veroietigd, 
Over de geheele wereld loopt het niet 

in de milliceneo, doch ia honderden 
millioeven kilo's. Ep wij vragen ons af 

hoe dit alles mogelijk is, terwijl nog 

z00 velen gebrek aan juist die goede- 

ren hebber, 
Bepalen wij ons tot Nederland. 

Een zeer belangrijk percentage van de 
bevolking was werkloos. Zij konden 

  

Aftdeeling Radio 

Fa. van WINGEN, 

Uw Radio Defect? 

Bel op Kediri 13! 

Radio van WINGEN. 

Ons reparatieatelier is ultramodern ingericht. Hier- 

door zijn wij in staat om radiotoestellen op de- 

zelfde dag, dat ze bij U thuis (Kotta) worden 

weggehaald, onder garantie gerepareerd op te le- 

veren. 

Buiten KEDIRI binnen 2 dagen. Uw toestel is 

dan tevens zoowel electrisch als mechanisch ge- 

controleerd. 

  

KJ 

Radioluisteraars, 
wordt 

  

lid van den Bond van Radioluiste- 
raars in Nederlandsch-Indis (8B.O.R.A.N.I)) 

U dient daarmede Uw eigen en het 

algemeen belang. 
Inlichtingen bij den Secretaris, 

  

J.P. Coenweg 27. 
Batavia -C. 

  

LEESBIBLIOT HEEK 
    

  

  

De abonnementsgelden bedragen : 
f 1,— per maand voor €€n boek 
£ 1,75 per maand voor twee boeken tegelijk 
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 abonnement voor €€n boek 
beeft, waarvoor U &€n gulden betaalt en UI 
ruilt bet boek iederen dag, dan betaalt U 
voor 
gulden. 
Wordt lid van 

DJABA.- 

30 boeken 

LEESCEZELSCHAP — LEESBIBLIOTHEEK 

Ked. Snelpers Drukkerij. 

toch niet meer dan &&n 

OTTA KO 

 



  

  

het allernoodzakelijkste koopen van het 
steun -inkomen. Hoeveel van deze ge- 

Tinnen zouden niet gesvakt hebben 
Daar groenten, fruit e.d. Zij konden 

het niet koopen, terwijl anderzijds 

groote hoeveelheden ervan op de 

mestvaalt werden geworpen om de 
prijzen van het resteerende deel, dat 

wel verkocbt werd, ,op peil” te bou- 

den. 

In onze huidige wereld, waar het 
»geld” als de eenige vorm van ,rijk- 

dom” wordt aanvaard beteekenen 
Overvloedige oogsten : economische de- 

pressie, en geriaoge oogsten: opleving. 

Leidt deze oorlog tot verarming? 

Deze oorlog kost schatten gelds, Of 
juister gezegd vele goederen—oorlogs- 

producten — zija noodig om andere 

goederen te veraietigen, Men drukt 

dat in geld uit en komt dan tot fabel- 

acbtige bediagen. Men concludeert 

daaruit dat de wereld —in den huidi- 

gzn oorlog voornamelijk Europa, doch 

ook China en Japan —naar den af- 

grond afglijdt en steeds maar armer 

wordt. 

Dit is echter oiet waar | 

De oorlog vernietigt veel goederen, 

de productie van groote hoeveelheden 

Oorlogsmaterieel is viet productief... 

doch de wereld verarmt niet. 

Wanneer mea uitsluiteod io ,geld” 

rekent, ja dan zien wij de staatsschul- 

den tot enorme hoogte stijgen, doch 

dat is alleen op papier. 

Of cen voik su vao zija Staat 100 

of 1000.000.000 gulden te vorderen 

heeft, dat maakt toch geen verschil ten 

opzichte van de rijklommen van dit 

volk in den vorm van goederen en 

arbeidskracht. Tegenover de schulden 

van den Staat aan het volk, staan de 

vorderingen van het volk, dat als ge- 

heel dien staat vormt, tot eeo gelijk 

bedrag. 

Nogmaals deze oorlog vernietigt veel 

goederen. Na den oorlog zal echter 

blijkeo, hoe de tecbniek, die onge- 

twijfeld juist door dezen oorlog tot nog 

grootere ontwikkeling is gekomen, al 

het vernietigde in korten tijd weder 

zal opbouweo, mogelijk beter en 

mooier dan het ooit geweest is. Kijkt 

men naar de geweldige stijging van de 

Staatsschulden dan is men geneigd te 

concludeereo dat de wereld armer 

wordt. Dit is echter niet juist, Iote- 

gendee!, de geweldige ontwikkeling van 

techoiek en wetenscbap is oorzaak dat 

de arbeid productiever is dan ooit te 

Voren. 

Weet men dezen arbeid tot volle 

ontploo'ing te brengen en in de juiste 

banen te leideo, dan is slechts &£n 

Cconclusie mogelijk en wel d ze: de 

wereldis rijker dan zij ooit geweest is. 

Wjj zullen het bij deze voorbeelien 

laten, 
Duidelijk blijkt, dat ,geld” de alles 

overheerschende factor is. Er is geen 

geld en daarom kuanen werkzaambeden 

niet worden uitgevoerd. Dat groote 

Oogsten voor het menschdom gunstig 

zija wordt niet in aanmerking geromen: 

zj hebben een prijsverlagende werking 

en daarom zijn groote oogsten niet 

gewerscht. 

Of de wereld rijker 

Totensievere werkwijzeo, waartoe tech- 

niek en wetenschap steeds meer mo- 

gelijkheden bieden, of de wereld in 

staat is vrijwel iedereen een mensch- 

waardig bestaan te geven en ieder- een 

rustigen ouden dag te bezorgen, dit 

alles is van geen belang. Men ziet de 

Staatsschulden grooter wordeo en 

daarom moet —z00 zegt men — de 

Wwereld armer worden. 

Wi moeten van deze wanbegrippen 

worden bevrijd, 

Wij stellen slechts : 

Dat grondstoffen, producten en wat 

de aarde z00 al biedt, in ruime mate 

aanwezig is. 

Dat en belangrijk surplus van 

arbeidskrachten beschikbaar is, om 

deze goederen te bewerken tot andere 
producten. 

Dat dus de vereischte factoren ter 
verzekering van een bepaalden welstaod 
voor allen aaowezig zijn. 

wordt door   

Waaraan ligt bet dan, dat de wereld 
nog zooveel armoede, gebrek en ellende 
te zien geeft? 

Ten aotwoord hierop krijgen wij 
dan te booren, uitspraken, die vrijwel 
alle neerkomen op het ,,geld”. 

Conclusie, 
Iodien ons huidig finaocieel stelsel 

geen kans ziet deze rijkdommen ten 
guoste van allen te exploiteeren, dan 
is er maar &£n conclusie mogeljjk o.I. 

Vervanging van de huidige finarciers 
door anderen, die het w&! kunnen. 

Vervanging vao het geheele finan- 
Cieele stelsel door een ander, beter 
fuoctionneerend stelsel. 

Overg. uit het Soer, Handelsb!. 

  

Blijde dingen. 
Voortaan zullen onze bondgevooten 

zicb, als zij militairen zijo en op door- 
reis in deze gewesten, in uniform op 
straat mogea vertoonen. Wij verhcu- 
gen ons over dezen maatrege', boezeer 
zij ook voor de hand schijat te liggen. 
Wanneer een maatregel zoo langen 
tijd vergt moeten wij misschicn extia 
dankbaar zijo als bij komt. De beroem- 
de techoische bezwaren hebben, als 
wij het goed begrijpen, den doorslag 
gegeveo. Britsche militairen (wij spre- 
ken natuurlijk van het Empire) mocb- 
ten wel in politiek op straat, sedert 10 
Mei, als zij—bij voorbeeld met een 
Gantas - viiegtuig — even hier waren. 
Dat gaf moeilijkheden. Het schijot te 
zija voorgekomer, dat zij geea poli- 
tiekje bij zich hadden..... 

Het zijn zulke, betrekkeltjk kleine 
en onbelangrijke dingen, welke mis- 
verstanden kuonen wekken aangaande 
onze politiek. Het ,, uniformverbod ” 
stond niet alleer. Nog altijd ligt ocs 
als een zware pil op de maag, dat 
Nederland niet den oorlog heeft ver- 
klaard aan Itali&. Uit Londen meldde 
Villanus, in een nog niet gepubliceerd 
artikel, ons het merkwaardige feit, dat 
Nederland het eenige geallieerde land 
is, dat het Tsjechische comi't& van 
Benesj niet erkevde. Waartoe toch 
deze benepen politiek? Er zullen wel 
motieven voor bestaan, maar vallen 
zij niet in het niet, als men bedenkt 
welk een slechten indruk zij kan wek- 
ker? De buiteowereld zal allicht rede- 
neerer, dat wij den vijand oiette bard 
willen irriteeren. Dat is geen indruk, 
welke in het buitenlacd behoort te 
worden gewekt. 

Maar wij willen vandaag oiet klagen, 
De opheffiog van het ,,unifoimverbod” 
geefr, als gezegd, reden tot verheugenis, 
Hetzelfde geldt voor de ortvangst 
vao Hr. Ms. , Willem van der Zaan". 
Men weet langzamerhand, dat cenigen 
tijd geleden een ander oorlogsschip, 
een kruiser, in Indid aankwam. Deze 
kruiser was in Kaapstad en elders met 
geestdrift ontvangen. In Indi echter 
gebeurde niets. Dit lag allerminst aan 
het publiek. De burgerij had niets 
liever gewild, dan de bemanning, van 
boog tot laag, een allerhartelijkst wel- 
kom te bereiden. Wi hebben dit 
vroeger reeds geschreven, z00 duidelijk 
als toen mogelijk was. Want de aan- 
komst van den kruiser was geheim. 
Ongetwijfeld is het schip door talrijke 
neutrale schepen gezien: ongetwijfeld 
werd bet vervolgecs door velen in 
bavens gezienj ongetwijfeld wist een 

  

paar dagen pa aankomst, toen de 
bemanning aan wal was geweest, 
practisch iedereen het — maar de 
aankomst was 16€r, zk€r geheim. Wij 
laten buiten beschouwimg, welke in- 
Stantie voor de hoogst overdreven 
geheimziovigbeid aansprakelijk moet 
worden geacht, constateeren alleen dat 
de bemanoing van den kruiser beter 
had verdiend. Zij zal gemakkelijk tot 
de meening ziin gekomen, dat Indig 
met dezea oorlog weinig uitstaande 
heeft! 
Doordat bij Hr. Ms. , Willem van der 
Zaan” de gehzimz'nnigbeid achterwe- 
ge bleef, kon her Iadische publiek dui- 
delijk bewijzen, dat het wel degelijk 
waardeering — en zeer groote — heeft 
voor de kranige mannen die voor bun 
land vochten. Te Batavia is dit al ge- 
schied, Te Soerabaja zal het morgen- 
ochtend geschieden. Het is bijoaover- 
bodig, doch wij willen ook van deze 
plaats alle Soerabaianen uitnoodigen 
morgen de viag uitte steken. Wij hul- 
digen daarmee niet alleen de kranige 
bemanning van dezzn mijoenlegger, wij 
huldigen teveos en alsnog de beman- 
ning van den kruiser, en alle anderen 
die uit Bogeland zijo gekomen, de groep 
Vliegers nict te vergeten. Het moet 
morgen storm loopen bij Modderlust. 
De maosen van Hr. Ms. ,,Van der 
Zaan” moeten merken, dat zij om de 
weerga niet in een neutraal land te- 
recbt zijo gekomer, en dat speciaal in 
de vlootbasis van Nederland-Indig met 
hen wordt meegeleefd. 

Wij roepen de bemanning van den 
mijnenlegger bij voorbaat een welkom 
toe. Wij hebbeo uit de verte de voor- 
treffelijke verrichtirgen van hun schip 
en vcle andere van Hare Majesteits 
schepen met bewondering en trots ga- 
degeslageo. Soerabaja rekent het zicb 
tot een eer, hen te begroeten!   

PROTESTANTSCHE KERK 
Me 

Hollandsche Kerkdiensten. 

sBOERDERIJE SCHRAUWEN” 26 Jar.” Pomo Ds. Sikkea 
KEDIRI WATES Madioeo 9 uur n.m. 

MULOWEG / MADJENANG PERCEEL-PAKISSADJI 26 Jan. 9 uur o.m. 
Telefoon Ked. No. 225 
  

    

aa 

Maleische Kerkdiensten. 

H. B. Matulessy 

26 Jaouari '40 Trenggalek 9 uur v.m. 

“ » Tig.agoeng 4uur n.m. 

Levert versche volle melk. 

Karnemelk, Yoghurt, 
Room en Boterolie 

Prima kwaliteit, 

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

ter plaatse 
Beleefd aanbevelend 

L. H. SCHRAUWEN' 
aa an an 

  

OOST - JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEN 

lederen Zondag, 

Te 

Toeloergagoeng, Ngandjoek, ea., te 

Poree 7 30 uur ».m. 

9 uur v.m. 

Kediri (Baloewertistraat), Blitar, 

ROS -KATHOLIEKE KERK 

NIEUWE UITEAVE of KERORUK van J. B. WOLIERS" HM 
UITG. Mi, BATAVIA. ma 3? 

  

  

“ 
   

6 uur vm. 

130 uur v. m. 

   6 uur v. m H. 

      
  

  

  

  

    

- . 7.30 aur v.« Hoogmis 

Auteur(s) | Titei Bestemd voor Omvang: ior- 5 £ Lof 
maat O.derricht $ 6 ur nm 

LAMAIN, P. | LANG3 Rij- | Car. tager on- 107 Bags. aa aa 
en R. ZIJL- |) PENDE VEL- | derw, Ned. an 
STRA DEN 6A Indie Decb. 1940 MAX FACTOR 1 tikel 

STEENDE AN N Tekenonder- 2, 0.20,—.— | 16 pags. 
. VAN, 5 II js W.L.O 

J. TOOT Cek) “3 Jan. 1941 Thans compleet 
verkrijgbaar bij de 

STEENDE- | GAUW EN | Tekeronder- | 2, 0.20,-—.— | 16 pags. 
REN P. VAN, | GOED 1 wjs W.L.O. agent: 
J. TOOT 2: KI) Jan. 1941 

Toko ..MILADY“ 
Aloon-aloon-str.— 15 

KEDIRI. 

  

  

          

Blcemenhandel ,Besoeki" 
pa ORION Teif. No. 97. 

  

Steeds versche bloe- 

men in voorraad, be- 

stelling van bloem- 

stukken, kransen etc. 

Be eefd aanheve end. 

aa 

TENG MONG T j LNG 

    
TRANSPORT     

KEDIRI — Klentengsiraat 64 — Telef, No, 107 

VENDUTIE 

Vrijdag, 24 Januari 4 v. m. 9 yu 

z Jen Weledslen 

MATUI 

sARK 

  

» van 

  

5 Y 

ntoor 

    

  

Ngadisimo 55 Ke   

Adres voor: 

Moderne en antieke meubels 

    

Staa'meu en Idikanten ver- 

cbroomd of gelak. 

  

Tweedehandsche me 

Emballeeren en transporteeren     
  

een mooic nisbaan vc Dinsdag 

Woensdag en Zaterdag. gelegen 

jacbter Soelpersdrukkerij p.m, 

£ 6,— 

      
      

LUCHTBESCHERMING 

VERBANDKISTEN 
in verschillende grootten en prijzen, voor auto, gezin en bedrijf. 

RESIDENTIE APOTHEEK KEDIRI 
TELEFOON No. 52. 

| Gaal abpet 013 ti ' .   
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Bultenlandsch overzicht overgenomen uit het Soer. Hbld. 

WAT TOBROEK OPLEVERDE 
        — 

In Tobroek werden 14.000 man gevan- 
gen genomen O.W. Vier generaals en een 

admiraal : de buit omvat o.a, 
200 kanonnen. 

  

Cairo, 23 Jav. (Reuter). Door de 

Britsche strijdkrachten werdeo te To- 

brozk meer dan 14.000 yevangenen 
gemaakt. 

Onder hen bevindt 

mandant van een 

zich een com- 

legerkorps, een 
divisiecommandanten nogtwee andere 
generaals, een admiraal en een aantal 

hoofdofficieren van leger en Marine. 
Voorts werden buit gemaakt om- 

streeks 200 kanonnen van allerlei ka- 

libar, en ander materieel. 

De Britsche verliezen bedragen min- 

der dan 500 man: 
verliezen zija nog viet volledig vast- 
gesteld, doch reeds werden 2000 ge- 
wonden getvacueerd. 

Het offensief in Afrika. 

de Italiaansche 

De Imperiale troepen zija in contact 

met de Italianeo, die uithet gebied van 
Kassala zijn ge@vacueerd, en die thans 

een defeosieve positie bezet houden, 

welke Biscia en Burentu dekt. 
De operaties blijven zich gunstig 

ontwikkelen. 

Ia Etbiopis wordt de druk op den vijand 
ten Oosten van Metemma gehandhaafd, 

Ia Kerya duurt de offensieve acti- 

viteit der Imperiale patrouilles voort. 

Wanneer komit de invalspoging ? 

Loudep, 23 Jap, (Reuter). Verschil- 

lende parlementsleden spraken gisteren 

in bet Lagerhuis de meening uit, dat 

Hitler biooven twee of drie maanden 

een inval in: Kogeland zal.beproever. 

De opstand in Roemenis. 

Londen, 23 Jan. (Reuter). De woord- 
voerder van de IjJzeren Garde ver- 

Radio Boekarest, dat 

verscheidene legereenheden zich -bij de 

IJzeren Garde aansloten. 

klaarde via 

Een daarvan, bet vijfde legerkorps, 
is in geforceerde marscben op weg 

naar Boekarest. 

Londer, 23 Jan. (Reuter). Uit Roe- 

dat generaal 

miliraire commandant 

meni& wordt gemeld, 
Dragalina de 
van Brasov (ren Noorden van Boeka- 

rest) tot de IJzeren Garde toetrad en 
zich thans op weg bevindt naar Boe- 

karest. 

Ia Transsylvanit is de IJzereo Garde 

io alle belangrijkste plaatsen de situatie 

meester, 

Toch Duitsche troepen in 

Bulgarije ? 

Te Londen werd geen bevestiging 

Ontvangen van de berichten omtrent 

de aanwezigheid van Duitsche troepen 

in Bulgarije, ofschoon het wel mogelijk 

is, dat zich daar eeo aantal ,,deskun- 

digen” bevindt, 

  

Roemenit. 

De toestand in Roemenit, 

De scheuring in de IJzeren Garde 

Belgrado, 22 Jao. (Usiteid Press) 

Leden van de Ijzeren Garde, io Boe- 
karest alleer geschat Op meer das 

30.000, bezetten nog een radiostation. 
Zij riepen om, dat Diudiu de geeste 

lijke aanstichter vas den moord op 

Doehring” was. Zij deden een beroep 
op Antonescuzich bij de afgescheide- 

nenaan te sluiten, 

De avondbladen melden, dat Anto- 

tescu de avondklok in de voornaamste 

Roemeersche steden gelastte, 

Legionnaires de overhand 

Londeo, 22 Jaa. (Usited Press). Van 
radio-Boekarest wordt vernomen, dat 

de Roemeensche legionnairen dev toe- 

stand vo'komen meester zijo. Alle mi- 

nisteries, openobare gebouwen te Boe- 

kares", de marinebasis Constanza, de 
luchtbasis Craiova en bet miltaire 

kamp te Galatz, zija in hun handen. 

FEUILLETON 
SPAANSCHE DUKATONS 

(Spanish Doubloors) 

Uit het Engelsch 

van 

  

Camilla Kenyon 

4t) 

Waoneer Captain Magrus met zijo 

gastronomische goocheltoeren begon, 

had mr. Vare de gewoonte, om bem 

met de onschuldige absoluut niet cri- 

tische nieuwsgierigheid 
nen jongen, die een beer in den dieren- 
tuin kuostjes ziet maker, aan te gaao 

zitten kijken, waarscbijnlijk vood bij, 

dat zijo kijk op het leven, welke door 
de feudalistische idee#a van High Stan- 
ten Mavor allicht wat bekrompen ge- 

van een klei-   
De doodgeschoten Duitsche 

majoor 

Woersdag had de indrukwekkeode 

begrafenis p!aats van majoor Dohring, 
bet lid van de Duitsche militaire mis- 

sie in Ro?menig, die Zoodag j.l, voor 

het hoofikwartier der missie te Boe- 
karest werd doodgeschaten. 

Geveraal Antooescu was vertegen- 
Woordigd door den chef van den Rse- 
meenschan generalen staf en ook de 
diplomatieke vertegeowoordigers van 

Duitschland en Itali& waren bij de 

plechtigheid tegenwoordig, 

Het aantal in Roemenid wonende 
Grieken, die werden aangebouden on- 

der beschuldiging de orde en rust in 

de staat te hebben varstoord, be- 

draagt 15. 

Von Killinger te Boekarest 

Rome, 22 Jan. (Rir). Vo'gens een 
telegram uit Bockarest aan Srefani 

Duitsche gezant te 

Boekarest, baron Manired von Killio- 

jer, hedenavond in de Roemeensche 
hoofdstad verwacht, 

wordt de pieuwe 

gebleves warer, door ': bestudeeren 

van de tafelmasieren van zija over- 

buurmar, een sterke vernicuwing on- 

derging. Ik wist nu, dat de vader van 

den Hovorable Cutbbert den titel van 

Cutbbert, de 

twee 20008 was, vaa 

nbaron” droeg, dat bij, 
ibagste van 

wie de oudste een ongenneesiijke ziek- 

te bad, bzeldige jong- 

mensch, na verloop van jareo, zeker 

Ik had met 
een flegmatiek gezicht staao toeluiste- 

z0odat tet 

Lord Grasmere z0u zijo. 

ren, terwijl tante Jane met het nocdige 
pathos me al deze wetenswaardighe- 

den vertelde. Het eevige, wat ze ermee 
'bereikte, was, dat ik og stelliger dao 

te voren weigerde om het beeldige 

jongmensch over Stanton Manor uit 

te vrageo. Voor miju smaak toondep 
de leden van de expeditie ook zonder 
cenige aanleiding vao mija kaot al te 

veel ijver io het ombeurten chaperon- 

ncereo. Ik kon geen twee woordea   

Indo - China 

Hevige gevechten. 

Het. gaat.om Samrong. 

Hanoi, 23 Jan. (Domei). Volgevs 
van de grens ontvangen berichten zija 
bevige gevechten gaande tusschen 
Thailandsche en Fransche troepen om 
het bezit van Samrong, ten Oosten 

van Sisophoo, ia Sambodja. 

De Fransche luchtmacbt, die in den 

Samrongsector is geconcentreerd, ver- 
dreef, de Thailardsche troepen uit bun 

loopgraven tijdens een poging, om ia 

samenwerking met de 
faoterie 

Franscbe in- 

en artillerie de indringers 

over de grens terug te drijven. 

Thailandschbe vliegtuigeo ondervamen 

herhaalde aanvallen op Samrong: 

Volgens andere 

ook gevechten voor Sisophon en Pakse 
(in Laos). 

De gevechten 

Samrong zija de hevigste sedert het 

begin der grensconf!icteo. 

b:rich'ea woeden 

in de streek van 

De aanval afgelagen. 

Hanoi, 23 Jav. (Reuter). In een 

communigu& van Decoux wordt ver- 

klaard, dat de Toailandsche aanval 

op Fraosche detachementen in bet 

district van Samrong werd afgeslager. 

Thailansche vliegtuigen verloren. 

Hanoi, 23 Jav. (Domei). Volgens 

cen communigul, uitgegeven door den 

Franscbeo generalen staf, werden sedert 

bet uitbreken van bet conflict tusschen 

Indo-Chbina ea Thailand op 27 Nov. 

a.p. 23 Thai-vliegtuigen door Franscbe 

vliegtuigen en luchtdoelartitlerie ver- 

nietigd en 6 beschadigd. 

Zes Thai- vliegtuigen werden door 

de luchtdoelartillerie omlaag geschoten 

en vier tijdens luchtgevechter, terwijl 

13 op den grond 

Drie Thai-toestellea werden door de 
op den 

vernield werden, 

luchtdozlartillerie en drie 

grond beschadigd. 

Tot op heden ging geen Fransch 

vliegtuig verloren. 

Turkije. 
  

Wat een Britsche over- 

winning beteekent. 

Istaoboel, 22 Jan. (Rzuter). Beo te 

Istaoboel verschijnend blad schrijft, 

dat ,,een Britsche overwinning eea 

vredig leven voor de kleine landen 

zal verzekeren”. 

Dit is een antwoord op de bewering 

van de ,, Deutsche Allgemeine Z-iting”, 
dat Turkije opzettelijk de nieuwe Duit- 

sche orde niet begrijpt”. 

Aankoop van spoorweg- 

materieel. 

Istanboel, 22 Jan. (Ao. Reuter). 
Een Turkscbe delegatie, bestaande wit 

staatsspoor fundtiovarissec zal binnes- 

Engeland vert ekken en 

aankoop van een aantal 

kort oaar 

over den 

locomotieven en spoorwagors onder- 

handelen, 

tegen bet ,b, j.” (dat een afkortiag is 

van het beeldige jongmensch) zeggen, 

of ik zag de koride grijze oogen van 
Violet met deo blik eens haviks op 
ons gevestigd, En tante Jane werd bij 

de minste aanduiding zenuwachtig, 

waardoor ze een rooden neus kreeg, 

hetgeen niet bepaald bevorderlijk voor 

baar uiterlijk schoon wasj en ik voel- 

de, dat ze ten grinste zes maal per dag 

cen nieuw kroontje, of wat dan de ge- 

bruikelijke hoofdbedekkiag van een ba. 

ron is, voor mijn uitrusting aan bet 

Es toeo Mr, Tubbs 
de deur dicht deed, door het plagen 

en knipoogjes geven te beginnen, gaf 

ik hem zoo'n koude douche. dat hij 

van scbrik vergat er mee door te gaan. 

Maar Mr, Shaw was 't allerergate. 
Mijo alleronschuldigste opmerking te- 
gen het beeldige jongmensch werkte 

als een roode lap op een stier, op de 
achterdocht van den man met het lit- 

ontwerpen was.   

Dekansen van de Aid 
Britain Bill. 

Aanneming van wetsontwerp 
wordt zeker geacht. 

Washington. 22 Jav. (Reuter). Tenzij 

de tegenstanders van de ,,lease and 

land-bill" beter materieel hebben dan 
dat, wat gisteren door Kennedy werd 

geproduceerd, is de aanneming van bet 

Wetsootwerp verzekerd, 

Dit is de algemeene indruk, die werd 

gewekt door de verklaring van den 

Vroegeren Amerikaanschen ambassadeur 

te Londen voor de commissie van Bui- 

tentandsche Zaken van het Huis van 
Afgevaardigden, 

De verklaring van Kennedy hebben 

de meeste van ziju toehoorders niets 

wijzer gemaakt. Zija verzekering, dat 

hij onder bepaaide omstandigheden voor 

dz opheffiog van de Johnson-wet zou 

zijo, wordt bescbouwd als een triomf 

voor degeeen, die voor de lease-and- 

leod-bill zija. 
2. 

Wasbiogton, 22 Jan. (United Pr.). 
Ben proefstemming van United Press 

toont aan, dat 15 leden van de 25 van 

de commissie voor buitenlandsche za- 

ken van bet Huis van Afgevaardigden 
vVO6r de ,,aid Britain bill” zijn. Dezeifde 

situatie krijgt men bij de commissie voor 

buitenlandscbe zaken van den Senaat. 
Het erguete-Ga'lup toonde aan, dat 

62 procent der republikeiven en 74 

procent der democraten ervoor en 32 

procear der republikeineo en 20 pro- 

cent der damocraten ertegen waren, 

Twee eilanden voor bases 
verpacht. 

Londen, 22 Jan, (Rtr.). Twee eilan- 
den van de Bermuda-groep zullen voor 

den duur van 99 jaar aan de V.S. 
worden verpacht voor gebruik als vlieg- 

bootbases, nl. de Morgan- en Thucker- 
cilanden. 

Gunstig advies voor den bouw van 
handelsschepen. 

New York, 22 Jan. (Reuter). De be- 

grootingscommissie van het Huis van 

Afgevaardigden adviseerde een ,,nood”"- 

toewijzing ten bedrage van 313 mil- 

lioen dollar voor: den -bouw vari'200 
vrachtschepen teneinde het-gevaar van 
een tekort aan schepen voor de we- 
reldscheepvaart “het boofd te bieden. 
Dit advies werd bekendgemaakt in een 
verklaring van schout-bijvacht Land, 
voorzitter van de commissie, die ver- 
klaarde dat bet tot zinken brengen van 
koopvaardijschepen door de Duitsche 
duikbooten de voornaamste reden is 
voor het nieuwe programma. 

Het beheer der fondsenal geschieden 
door de maritieme commissie van het 
Huis, die reeds met de voorbereidende 
werkzaambeden. voor den uitvoer van 
bet programwma aanving. 

Land raamde, dat bet eerste sehip 
gereed zal zijo Il maaoden nadat het 
Contract geplaatst is en het geheeie 
programma za! binven tweejaar afge- 
werkt worden. 

Machtiging voor 400 

O-bootjagers. 

Washington, 22 Jar, (Ao. Rer.). 
Het Huis vaa Afgevaardigden nam 

bet wetsootwerp aan, machtigend tot 
de uitgaven van 227 millioen pond 
sterling voor den bouw van 400- 
O bootjagers, andere kleine eenheden 
en de ultbreiding van scheepsbouwfa- 
ciliteiten, Het ontwerp wordt thans naar 
den Senaat gezonden, 

GAAT HET OM 
DRUKWERK ? 

De Kedirische Snel- 

pers Drukkerij drukt 
immers beter, netter en 

goedkooper. 
Vraagt offerte biji de Ked. 

  

  

Snelpersdrukkerij! 

U verbindt zich 
tot niets!   
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Nog aitiid in voorraad. | 

Door eigen import zijn wij in staat de beroemde | 
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CARIBONUM producten, z. a. 

Carbonpapier in diverse soorten. 
Schbrijfmachinelinten in alle breedten, 

Schrijf-, vulpen- en stempelinkten. 

Polywog pasta in vasten en vloeibaren toestand, ver sch 
corcurreerende, dus 

beneden Soerabaiaprijzen, 
te leveren. 

N. V. KEDIRISCHE SNELPERSDRUKKERIJ 
Ka an Sana Da SI AM 

teeken. Dathij z'0 gedachten niet on- 

der woorden bracbt, dat bij niet open- 

hartig zeide : ,,Pas op, jongeo, diejuf- 

bezig je in tepalmen”, of 
wat dan ook de vertaling van die ges 

vleugelde woorden moge zijo, wasal- 

leen tedanken aan 't feit, dat niemand, 

zeifs de meest verstokte vrouwenhater 

niet, 't onschuldige verttouwen vas 

het b.j. z00 zou kuonen wonden. Msar 

te oordeelen raar de bezorgde, moes 

derlijke manier waarop kloek Shaw 

haar kuiken van 4&€n meter vijf en 

tachtig steeds weer onder haar wleugels 
tracbtte te krijgen, bescbouwde bij me 

minstens als een tijgerir, die bloed ger 
token heeft. Eo ik lacbte bem in zija 

gezicht uit eo legde in zijo tegeowoor- 

digheid m'n vrieadschappelijke gevoe- 

lens voor het b.j. en mijn onverschil- 
ligheid voor bem er met duimen dik 
op en dan na afloop, ging ik met mija 

neus in dea wind en mija tanden ge- 

fcouw is 

  

groecid in mijo onderlip weg om in de 

dotimiteit van mijn hangmat, welke ze 

tusscheo de cocospalmen voor me ops 

gebangeo hadden, tot sust te komen. 

De Honourable Cuthbert bad een 
mooie zware bariton, Wet een timbre, 

dat je aan stroomen van goudgelen 

hoving deed denkeo. En dan had by 

een bespottelijk kleine ukelele, waar- 
mee bij zich, rhytmisch gonzend, ac- 
Compagneerde, En wanneer dan, kort 
na 't ondergaan van de zon, de ver- 
tukkelijkke tropische nacht als cen 
donker-fluweel-zacht, met flonkerende 
sterren bezaaid gordijn over ons 'heen 
viel, legden we op 't strand een hout- 
Vuurije saa en gingen er gezellig om 
heen zitteo. 

Wordft vervolgd.
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