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GEWONE ADVERTENTIE: 
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2.9. kloino aankondigingen f 1.— per plaatsing. 
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Abonnements advertentie gereduceord tariel. 
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22e Jaargang 
  

  
  

STADSNIEUWS 
  

Programma vermakelijkheden 

Societeit Brantas 's Zondag 10 Dec. 
1939. Dz Kedirische Kunstkring ont- 
haalt hare leden op zang van Victoria 

Anderson en Viola Morris. 
Aanvang 9 uucn.m. 

Vrijdag 15D:c. Kegelclub K. 16. 

Woensdag 20 Dec. '39. Kinderbios- 

coop, aanvang 6 u.».m. 

Vrijdag 22 Dec. '39. Maandelijk- 

sche bridge-drive, aanvang 7.30 o.m. 
Zondag 31 Dec. '39/Maandag 1 

Jan. 1940. Roulette, aanvang 1 uur 

v.m. 

Luchtbeschermings- 
oefeningen. 

Om te maken dat bij de a.s. lucht- 

beschermjngs-oefeningen op 11 Dec. 
geen fouten gemaakt zullen worden, 

worden husaan huis circulaires in bet 
Hollandsch en Maleisch verspreid, met 
aarxajzingeo ea voorschriften ,die in 

aght genomen dienen te worden. 

Lijsten worden gecirculeerd aan alle 

dames en meisjes, om in te vu'len voor 

welke werkzaamhgden zij zich beschik- 
'baar stellen, en welke opleiding ze 

alzoo hebben genoteo. 

In de dessas, worden lezingen fehou- 
den op zeer duidelijke manier want- 

we hebben met menschen gesproken, 

die dachten, dat er werkelijk een vlieg- 
machine bpven Kediri zal komen en 

eenige bommenzal laten vallen, 

t'Sal waechtig wel gaen. 
Morgenochtend zal de 

't Sal waeragtig wel gaen aan de 

schooljeugd worden vertoond. 

Alleen leerlingen van de Muloscholen 

en de hoogste klassen van de lagere 

scholen komen in aanmerking. 

marinefifm. 

Roode Kruis. 

Op manvgage van het Roode-Kruis 

albier hebben vele leden van de Surja- 

Wirawaps beyen de de 18 jaar zich 

aangesloten as lid, waarbij ze in tijd 
van nood .als dragers van de de trans 

pont. colone fungeeren. 

Ze krijgen Maleische lessen van dr, 
Salim, dr. Pattiradjawane Zr. Meijer 
en Dc. v. Bijsterveld, 

Ook eenige Iob. dames zijo gisteren- 

avond op de cursus gekomeo, waar ze 

voortaan hoofdzakelijk lessven over de 

verpleging van patieoten van Ir, Me- 

yer zullen krijgen! 

We vernemen dat dr. Bijsterveld een 
deser dagen een oefenirg met de tran- 
sportcolonne zal houden. 

Mutaties. 
Over geplaatst : 

van Poerwoasri, district Papar, re- 
gentschap Kediri naar Pogalan, district 

Trenggalek, regentschap Toeloenga- 

goeng, het Ooderdistrictshoofd Ma s 
Sastrosoedirdjo: 

van Pogalan, district Trenggalek, 

regentscbap  Toeloengagozng naar 

Poerwoasri, district Papar, regentschap 

Kediri, het Osderdistrictshoofd Ra - 

den Moetadjab Hadiwinoto, 

van bet Assistent-Resideotiekantoor 

te Blitar naar date de Soerabaja, de 

3de Commies W.G. D.eterman. 

Benoemd tot Ide Commies op het 

Assistent-Residentiekantoor te Blitar,   

Raden Abdoerachman, thans 

Volentair op het Residentiekantoor te 
Kediri. 

Mutaties van de Stads- 

gemeente te Kediri in de 
maand October en 

November 193) 
Gevestigde personen : (October) 
GR. Schrogder, Semarang. 
A. Cb. Wesselins-Molenmaker, Malang. 
W.A. Minderhoud, Soerabaja, 
H.W.P.8. Haras, Batavia. 
Tj,H. Paoa, Buitenzorg. 
W. Kampschuur, Medan. 
D. Donker Curtius, Lawang. 

(November) 
Wei. F. Ukro!seja/de Winter, S'baja. 
J.H. de Lizer, Bodjonegoro. 
B.H. ter Sschiphorat, Amsterdam. 
JA. Lii zlinger, Batavia. 
JH. Csiio, Padang. 
Tb. Kiliaan, Bondowoso. 

Vertrokken personen (October). 
GJ. Srreudiog, Rotterdam. 
E.E.P, Persija, Toeloengagoeng. 

(November). 
A.E. Boelen, Soerabaja. 
K.F. Sydow, Mad.oen. 
A.Z. Tikoalu, Bodjonegoro. 
G.L. SchrdJer, Emmahaveol. 
S.S. Gan, Malang. 
Co.N. Schwerina, Bondowoso. 
J.A.W.M. van Mensvoort, Wiingi. 
NW. Ciason, Pasoeroean. 

Jacht-ongeluk met doodelijken 
afloop. 

Op het terrein van de koffie-onder- 
nemiag Soemberpetoeng heeft een zeer 
erostig jachtongeluk met doodelijken 
afloop plaats gebad. Twee dames, H, 

oa K.V.LE,, die tijdelijk ten huize van 
deo heer K., administrateur van Badek. 
verblijf hielden, zijn zonder in het bezit 
te zija van een jachtacte op jacht ge- 
gaan op de terreinen van Soemberpe- 
toeng en Ngrangkah-Pawon. Op zeker 
oogenblik meende mevr. H. een bosch- 
haan te zieo, zij schoot. Het bleek 
ecbter, dat zij een Inheemsche vrouw in 
den buik getroffen had. 

De vrouw is onmiddellijk paar het 
ziekeohuis vervoerd, en korten tijd na 
aankomst aldaar aan haar verwonding 
overleden, Door de bijkomstigheden 
heeft dit ongeval een zeer ernstig 
karakter, 

Bij de reconstructie is nl. gebleken, 
dat op een afstand van 160 m.op het 
hoofd van de vrouw gemikt is. Door- 
dat er echter een helling in den wey 
is, werd de vrouw ia den buik ge- 
troffen. 

Op den weg, waar het ongeval 
plaats had, passeerde voortdurend 
werkvolk, daar ia de omgeviog rub- 
ber getapt werd. 

Wij versemer, dat de ass.-resident 
als hulpofficier van Justitie persoonlijk 
het onderzoek geleid heeft en dat de 
stukken bereids zija opgezonden naar 
den Officier van Justitia te Soerabaia. 

Vrouwenarbeid in 
Mobillisatietijd. 

Het Centrale comi'& voor Vrouwen- 
arbeid ia Mobilisatietijd, dat eenizen 

tijd geleden een vergadering van a'le 
besturen van damesverenigingen bier 

ter stede bijeenriep, waar besloteo 

werd tot oprichting van een plaatselijk 

Comit€, zet thans de aangevangen ar- 
beid voort met de registratie van alle 

dames, die zich voor dit werk beschik- 

baar willen stellen. 
Daartoe zal een commissie uit het 

plaatselijk comit€ op Il, 12 en 13 de- 

zer van 's morgens 9 tot 12 uur zit- 

ting houden in de vergaderzaal van 

de stadsgemeenteraad, welke daartce 
welwillend door het gemeente bestuur 

Wwerd afgestaan, 

Op den 10 den zal de leidster van 

het Centrale Comit& over de Westersche 
zender van de Nirom tot aavmeldiog 

opwtkkeo, terwijl Mevr. R.A. Abdoe- 

rachman hetzelfde zal doen over de 
Oowmersche zenders,   

C. C. W. O. 

(Centraal Combinatie Wajang Orang). 

Ter herdeoking aan haar 4 jarig 
bestaan zal de p'aatselijke wajang- 
orang vereeniging: C.C. W.O. op 

Zondagavond 17/12 a.s, ia het Vo'ta- 
Theater gebouw een voorstelling ge- 

ven : SOEPALA — SOEPALI, 2 reu- 

zen broeders, die bet in hua hoofd 

kregen, ruzie te zoeken met de Panda- 

wa, waarbij ze natuurlijk werden ver- 

slagen. In de wajang wereld toch, 

waren d? 5 gebroeders van de Panda- 

wa de lievelingen van de goden, zoo- 
dat ze bij elke strijd, waarin ze 

gewikkeld waren, stzeds als overwin- 

Daars uitkwameo. Bij dit feest zal geea 

entree behoeven te worden betaa'd, doch 

dea bezoekers zulleo lijsten worden 
gepresenteerd, waar ze een bijdrage 

kuanen geven aan de Dr. Soetomo- 

stichting en de Mochammadijah. 

Bedrijfs-,huis en noods'acht van 
groot- en kleinvee, 

De lijse van de bedrijfs-, buis, en 
noodslacht van groot- en kleinvee in 
de gemeente Kediri is als volgt : 

Grootvee 
bedrijfslacht 428 st, Af 4 50 — f 1926.— 

huiss'acht lp n3— 5 -— 
noodslacht 15 1? 150—”, 150 

#1950.50 
Kleinvee. 

bedrijfs'acht 62'at,a f£ 2.— — f 124.— 
buis- en noodsiacfit n bil. 

Besmettelijke ziekten. 

Gevallen typhus abdominalis : 
Ngaodjoek 2, Kertosono 1, Blitar 10, 
Ti. Agoeng 2, 

Gevallen paratypbus A: 
Paree 2, Kertosono 1. 

Gzvalleo diphterie 
Paree 1, Biitar 1. 

Brand in het Gringgingsche. 

Gisterenavond werd de brandweer 
van de Gemeente Kediri opgebeld, dat 
het kapoketablisement van den heer 
Lauw Tjio Sing te Gringging braod 
vat, 

Hoewel ze te 6G uur reeds op de 
plaats des onbeils is gekomen, heeft 
ze nog 3 uren moeten wacbten, voor- 
dat ze water kav krijgen. Oodertus- 
scben beeft het vuur zich raar alle 
kanten uitgebreid, zoodat een heele 
garoete goedang in bet asch is gelegd, 
Vanmorgen is de brand nog niet ge- 
bluscbt, 

Bc wordt een ond rz0ek naar de 
oorzaak van de brand ingestel, 

Padvinders, 

Op 20 Dec, as. zuilen de verken- 
ners weipen van de N. I. P, V. van 
Kediri in bun clubgebouw het Kerst- 
feest vieren waarbij ze a's gasthceren 
zullen optreden. Kinderen vao heel 
arme gezinoen zullen worden uitgenoo- 
digd, Vaa de padvinders zulien ze 
geschenkjes krijgeo, die ze zeif hebben 
gemaakt, of die ze uit bun eigen speel- 
goed hebben gehaald, die biermede 
huo padvindersbelofte : ziju medemen- 
schen lief te bebbea trachten na te 
komeo, Ook d: ouders van de uitgen- 
noodigden wordeoniet vergeten. Op 
14 Dec. a.s, zullen de dames: Orto 
en Deijkerboff door den afdeelings- 
voorzitter worden geinstalleerd. 

LB. 
Zooals reeds eerder gemeld zal de 

JB, op Zondag morgen a.s. in bet 
B.P.K. gebouw een ledenvergadering 
houdeo. 

De agenda luidt 
1. Alal-Bich alal 
2. Bespreking verslag 12de con- 

gres te Pekalongan Iadien er 
nog tijd overblijft, zal er een 
lezing worden gehonden over 
de luchtbescherming.   

Ontvangsten Stadsgemeente 
Kediri, 

De totale onvangsteo van de stads- 
gemeente Kediri over de maand Nov. 
is f13891,89, van de gewone diensten 
f13266.03. en van de buitengewone 
diensten 1025,86, 

D: groote posten zija wel die van 
aandeel io de opbrengst van Lands- 
middelen #8213, van het passarwezen 
f1634,91 van de diverse belastingen 
f 583,62. 

De totale inkomsten vanaf Januari 
tot en met October 39 is f169367,77" 

Sport. 
Voor de competitis we dstriiden komt 

Zondagmiddag a.s. Ps. H.W, uit te. 
gn E.B.LO,.S, Deze keer moet H.W. 
baar uirsterste best doen, wil ze haar 
titel a's kamp'ozn van Kediri behou- 
den, Als ze deze match verliest, dan 
wordt H.C.T.N.H. no. 1. 

RICHE THEATER. 

Olfreert voor Donderdag 7 t/m 
Zaterday 9 December '39. 

De Groote Ned. Ind. Marirefilm 

»T SAL WAERAGTIG 
WEL GAEN". 

Vervaardigd door M. Franken, in 

sameowerking met en naar een ont- 

werp van H. @uispe!, waarbij J. vao 

der Kolk het Camerawerk verrichtte 

en J.W.H, Jordans het geluid verzorg-   

de, terwijl de begeleidingsmuziek werd 

geselecteerd door J. de Vries van de 
N.I.R O.M. 

Naast de Konioklijke Marise zelf, 

werkten nog vel2 anderen, waaronder 

de Nirom en het R.K. Mavnenkoor 
Sr. Caecilia te Batavia, mede aan de 

lot standkoming van deze Marinefilm. 

De Indische Marinefilm, welke velen 
cen hart onder den riem zal steken, 

toont U de Parastheid van de verde- 

digers der Wateren in ons Eilandearijk. 

Het beeid van geoefendheid, van 
doelmatigheid en tempo zal den toe- 

scbouwer treffen, zooals gean verban- 

deling in woord of geschrift vermag. 

In deze tijden zult U deze belang- 

wekkende en hoogst actueele film niet 
willen missen. 

Als de formidabele kracbt der mo- 

toren met doffen dreun bet bruiseoden 

schroefwater doet koikenom 't achter- 

schip.... voelt gij den polsslag van 

een Zzevarende Narie... voelt gij den 

Hartslag van Ied &'s Defeosie, 

welke 

buitenlandsche vloot-fim ook, zult gij 

de verricbtingen van Isdis's Marine 

volgen,.. deel va deel stijgt de span- 

ning, die in 
lostbarst tot 

Srerker geboeid dan door 

de gevechtsoefeningen 

een Demonstratie van 

Rreechtsontp'ooing. 
  

d PULERS 
De grondslag voor goede korte golfontvangst. 

Nieuwe vindingen van het Philips laboratorium 

kunnen U grooter ontvangstgenoegen verschaffen. 

PHILIPS ONTVANG-TOESTELLEN 
munten uit door: 

1. Stabiele ontvangst 

2. Ideale weergave 

3. Eenvoud van bediening. 

Op deze drie pijlers steunt de brug, 

die U verbinding met de geheele we- 

reid verschaffen kan! 

De radio ontvangst met Philips korte- 

golf-ontvangers is thans tot zulk een 

hoog peil opgevoerd, dat zij den 

luisteraars in Ned.-Indis een openba- 

ring zal zijn. 

Vraagt gratis demonstratie 

bij 

»L YRA" 
Radio Goldberg 

Kediri-Tel. 70 
Hooftdstraat 

aa   

VENDU- & 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, 
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s Marine volgen 

    

ndenrijk. Sterker 9 boeid « 
"6 Sal Waerachtig wel gaen” 

ATTENTIE! 'Taterdagmiddag 4.30 u. 

Sorora seisterenie tim o0Y VE” 
En prachifim, die ongtwijfeld in ieders swaak zal valien. 

Vanwege de luchibeschermingsproeven 
Dinsdag 12 Dec. 

nd en ook boeirnd beeld geeft van de wijze, waarop de Marine zich heeft voorbercii en gereed 
staalije cineastische visie, zooa!s wij 

omvat 

houdt voor haar oor| logataak, dech zij is daarenboven een 
Inde siechts ze'den hebben aanschouwd, 

Zondag io D 

Maandag Il Dec. 

Aanvang precies 7 uur ».m. 

(alleen de 22 Voorstelling) 

Nog siechs Heden en Morgen 
9, n 

Viofimtang Tan an MI waeragtig wel gaen” 
M. Fianken, met begeleidiryswuziek van 

filne, welke velen ezn hart onder de riem zal stzken, toont Ud paraatheid van de verdedigei 
dan door welke buitenlandsche vloot-film ook zult gij de” verrichtingeo || | 

is niet allzen een film, die een indrukwekkend veel- 

ge Vries vande N rom, We logische marine- 

  

met KATHE DORSCH en 

GEEN na -voorstellingen ! 
(Dubbel prograw) 

. Yvette en Little Miss Thotoughbred 

BTA KN 
RICME THEATER 

  

  

b 

der Wateren 

bier in 

Noorste!liing! 

ALBERT MATTERSTOCK 

  

  

ya bes, Victor Mc Lager 
strekking vora', 00 

ATTENTHE! 

  

most VICTOR MC. LAGLEN — 
aci... 

aan bet jonyere 
| Zaterdagmiadag 430 u, 
e Zondagymorgen 10 u. 

MAXIM THEATER 
Heden 8 tm Zondag 10 Dec. 

LL) 

U-iversal buitsncewons ac'isfilm EX Champ 
TOM BROWN — NAN GREY a..-. 

sensatie, van begin tot eind! Kortom een film, die wij door haar 
Komt en ocrdeet!! 

EXTRA VOORSTELLING 
@ slacht aanbevelen | 

  

'D deze spaonende film zien wij   
Maandzg il Dec. G EEN  bioscoopvoorstellinger. 

Dinsdag 12 en Woensdag I3 Dec. 

METRO grootsche filmsehlager Marie Antoinette” 

  

Onderwijs mututies. 

De heer Roesman, die 

grleden op de le H.ILS. aihier is ge- 
ver- 

4 maanden 

plaatst, moet thans weer Kediri 
laten en krijyt Ngawi als ziju nieuwe 

standplaats. 

Me. B. |).    Stralendorff van van 

Semarang wordt geplaatop de Gowv. ' 

Europ. Lagere School van Paree voor 

de eerste twee schooltijden. 

Taman - Sswa 

Naar alle waarschijolijkheid zal de 

Taman-S$ Kediri op 30 

Dec. a.s. aebier haar half jaarlijkscbe 
Behalve 

r: de loon- 

  

wa ressort 

conferentie houdeo, interne 

      aangelegenheden zal w 
belasting op het programma siaan 

  

  

Marise in al 
uw 

D3 bedrijvighsid der 
haar geledingen... 
oog voorbij en uw critische verwach- 

trekt aan aan 

  

ting smelten weg. Recbt tot uw hart 

spre de Dynamische van de Wacb- 

ters onzer Indische Water     
tot uw verstand spreekt de g 

heid van onze ,kleine, fijne” 

MAXIM THEATER. 

Offreeit voor Viijdag 8 Dec. 

t iag 10 December "39.    

  

  

    

  

   

  

Universal overwel Je acticfi m 

»EX CHAMP" 

met Victor Ms. Lagkn—Tom Brown 

— Nan Gry &a. bekende sterren, 
Who is Who in ,Ex Champ.” 

hoewel alle gezichten in de Ubi- 
versal-film ,Ex Champ” reeds cerder 
op het witte doek te zien waren, he- 

rioneren zich vermoedelik weinigen 
buiten Amerika, dat Tom Browo, die 

na Mc. L de belangrijkste rol in 
deze fim vervult, met Caudette Col- 

bert en Wal ter Huston optrad in ,, The 

  

  

Lady Li:s.” Veel heefr Tom Brown 

niet gsfilmd, aangezien hij zijo tijd 

verdeeit tusscaen tooneel, radio en     

filostudio. Toch wist hij zch ra en- 
kele films tot star" op te werken, 

Dat hij z00 aan het tooncel hangt is 
begriipelijk als men weet, dat zijo 
mocder bem in haar armen op het 

tooneel droeg, toen hij nog maar zes 

maandjes oud was! 

    

Nan Grey, die de rol herft van Mc, 
Lagien's doc herinnert men zich 

uit de fim , Three Smart Girls Grow 

Up” waario zij &&3 van Deanna Dur- 

bin's zusters speelde. Als kird van 
dertien jaar is zij naar Hol ywood ge- 
komen, waar ze sindsdisn gebleven 
is, omdat zij al spoedig voor de film 

werd ontdekt.   

Politie nieuws. 

S., wonende te Kemasan doet aan- 
g'fte terzake diefstal van een porte- 
monnsiz irboudende aan contanten ad 
$27,18, cen jas en een muts tegeza- 
melijke waarde van f 1,15. 

    

Door de Politie werd aangehouden 
de perscon van R, wonende te Pa- 
koerder, dis verdact wordt van dief- 
sral van cen paar gouden oorknopen 
ter waarde van f15,— ten nadeele 
van D., wonende te Tosaren. 

S., wonende te Singonegaran doet 
aengifte terzake verduistering aan con- 
tanten ad f21,95 gepleegd door M., 
wosende te K mpoengdalem. 

Tegen S., wonende te Djetis werd 
proces - verbaal opgemaakt terzake 
valscheid in gescbrifte (valschelijk op- 
maken van een bewijs van goed ge- 

  

drag). 

Societeit Paree, 

Donderdag 14 December Bridge- 

drive met vaste partner. Gespeeld 
worden 5 ronden. Dubbelprijzen wor- 

afharkelijk van bet 
De inschrijving s!uit 

den uitg:!oofd, 
aartsl deelnemers, 

op Woensdag 13 Dec. om 8 uur n.m. 

Inleggeid voor : 
leden — N,— 

niet leden — f 1.50, 

Deelnemers en deelneemsters wor- 

den verzocht, tijdig aanwezig te zijo,    
z0odat s'tpt op tijd kan worden be- 

goonen. 

Zaterdag 16 December aanvang 

8.30 r.m. Optreden Malangsch Ope- 

rette gezelschap vaa de operette : 

Ezn Amsterdam, 
goregiseerd door Mevr. Smets en met 

snoepreis raar 

muzika'e begeleiding van Ludwig van 

Zele 
Na alloop van de opvoering wordt 

bal gchoudeo. 

's Ensemble. 

  

Reg. Raadsvergadering 
Blitar, 

Morgen te 9 u. v. m. sal de Reg. 
Rsad van Blitar en baar vergadersal 
een opeubare een veryadering bonden 

t: vehandelen oxderworpeo zija: 
1 Voorstei tot vaststeling van cea 

veroidesing tot heifiug en invordering 
eener belasting op den veikop van 
vuurwerk in bet Regenscnap Blitar, 

2. Ilem idem tot Wijziging van de 
verorpineg tot heffing en nvordering 
van een belasling op voertuigeo in het 
R9. Biar. 

3. Idem idem eener belasting op bet 
houden van opeobare vermakelijkhe- 
den ia het Reg. Butar. 

4. Idem idem' op hei maken van 
reclame in het Regentschap Blitar. 

5. Idem'idem eener hondenbelastisg 
io het Regenischap Birar.   

6. Idem tot vaststelling van d- 6: 
begrootingswijziging Regentscbap B.i- 
tar voor bet diensijaar 1939. 

T. 'dem tot af-en overscbrijving der 
begrootirg van Uitgaven en Ontvang- 
seen «/1 Reg, Blitar voor het diens- 
tjaar 1939, 

8. Isem tot geodkeuring van het 
Collegebesluit ddo. 4-11-1939 No. C 
155/19 RR inzake toekenning van sub- 
sidie aan armepzorg-verenigingen in 
het Regentschap Blitar. 

9. Idem tot toekenning van subsidie 
an vercchillende instellingen voor het 
jaar 1940. d 

10. Idem tot vaststellihg van een 
besiuit inzake aanbesteding der wer- 

2n enz, 

1l. Idem tot vaststelling van een 
slascbkrirg der slachthuizen te Lodojo 
en Poepoes. 

12. Idem tot vaststelling van de be- 
grooting van het Regentschap Blitar 
voor het dienstjaar 1940. 

13. Voorstel tot goedkeuring van 
het Gotlege-besluit dJo. 30 November 
1939 No. C 162/19 RR betreffende 
de verleening van subsidie aan de de- 
sa's in het onderdistrici Kademangan. 

14. Voorstel tot voststelling vao de 
begrootinhsrekening voor het diens- 
"jaar 1938. 

  

Contrabande en 

Contrabande, 
Nadat de Engelsche en Duitsche 

Contrabande lijsten gepubliceerd ziju en 
men dus zou kunnen verwachten, dat 
de positie van den neutraleo handel 
duidelijk geworden zou zijo, blijkr, dat 
de onzekerbeid overminderd voortduurt. 

Hoewel men op conferentie te Lon- 
den :n 909 een tamelijk pauwkeurige 
omscbrijving heeft gegeven van de 
rechten der neutrale laodeo wat hun 
bandel betrefr, bleek in den ooriog van 

1914 alras, dat men deze rechten op 
allerlei manieren beperkte. Ook thaos 
is dit wederon het geval. Op paprer is 
precies beplood wat wel en watnietmag, 
doch in de praciijk blijkt dat al ber 
Overeengekomene vrijwel als waarde- 
locs beschouwd kan worden. 

Ten aanzien van bet verscbil tusschen 
padsolute contrabande en ,voorwaar- 
d-ijke contrabande" blijken de grenzen 
allengs weg te vallen. 

Onder de eerste categorie vallen, 
zooals bekend, wapens, munitie en der- 
gelikej onder de tweede, levensmidd:- 
leo, brandstoffen enz. Deze laatste zija 
vrij, indien zij ciet voor oorlogvoering 
bestemd zijo, 

M-sar daar bet klaarb'ijkeliik de 
bedoeling der Engelschen is Duitsch- 
land door economische maatregelen 
mklein”" te krijgen, is het duidelijk, dat 
iedere leverantie aan dat land onwel- 
gevallig is. Wat dit voor de volks- 
huishouding der neutralen beteekent, 
valt piet moellijk te zeggeo. Het staat 
te vreezen, dat bet niet alleen uitloopt 
Op een totale ruiveering van den han- 
del, maar ook op een stillegging van 
bet bedrijfsleven, daar vele grondstof- 
fen ia deze landen verwerkt en de 
eirdproducteo ten deele naar Duitsch- 
land uitgevoerd worden. Engeland zal   

  

K3 Las usa 

dus ook de aanvoer van de te ver- 
werken grondstoffen aan banden leg- 
geo. Reeds zija de eerste teekenen van 
lamlegging van de industrie der neu- 
tralen merkbaar, Niettegenstaande het 
groote aantal der onder de wapenen 
geroepenen, stijgt het aantal werkloo- 
zen onrustbarend. 

  

Door eigen import zijn wij in staat de beroemde 

CARIBONUM producten, z. a 

Carbonpapier in diverse soorten, 
Schrijimachinelinten in alle breedten, 

Schrijf-, vulpen- en stempelinkten. 

Polywog pasta in vasten en vloeibaren toestand, versch 
en tegen scherp corcurreerende, dus 

beneden Soerabaiaprijzen, 
te leveren. 

N.V. KEDIRISCHE SNELPERSDRUKKERIJ 

  

Op den 29en NOVEMBER j.l. over- 
leed te Soerabaja onze lieve jongeh » 

CORRI 
Diep betreurd door zija ouders, broer- | 
tjes en zusjes. 

Namens de familie. 

M. PAAP. 

Door omstandigheden eerst heden” 
geplaatst. 
  

  

  

Radio 

  

RADIO LU 
- Technisch - Bureau — wxoiri — 

  

Het betere adres voor “ 

RADIOTOESTELLEN 
en 

KOELKASTEN. 

Hoofdstraat Al 

Telefoon No. 60 

  
  

      

BOERDERIJEN .SCHRAUWEN“ 

  

  

KEDIRI | WATES 
MULOWEG / MADJENANG 2 
Telefoon Ked. No. 225 PERCEEL-PAKISSADJI 

Aa 

Levert versche volie melk. Lan 

Prima'kwaliteit, 

Leverancier van de groote ziekenhuizen te 

Kediri en Paree en de meeste Doctoren 
ter plaatse, 

Beleefd aanbevelend 

L. H. SC(HRAUWEN. 

  

  

  

  

  

  

  

De abonnementsgelden bedragen : 
f 1,— per maand voor 6€n boek 
f 1,75 per maand voor twee boeken tegelijk 
f 2,50 per maand voor drie boeken tegelijk 

met dien verstande, dat UI z00 dikwijls moogt ruilen als U wilt 
Indien U duseen abonnement voor &€a boek 
beeft, waarvoor U &€a gulden betaalt en U 
ruilt het boek iederen dag, 

30 boeken voor 

gulden. 
De bibliotheek- catalogus verscbijot binnen- 
kort, 
Wordt 

DJABA.- 
LEESTEZELSCHAP — LEESBIBLIOTHEEK 

Ked, Snelpers Drukkerij, 
  

LEESBIBLIOT HEEK 
    

    

   

    

    
    

   

  

dan betaalt U 
toch niet meer dan &ta 

KOTTA 

Le 
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De economische positie 
der Oslo-staten. 

De geweldige financieele opoffe- 
niagen welke de Osio-stateo, in het 
bijzonder Nederland en Belgie, zich 
hebben moeten getroosten om de werk- 
loosheid te bestriidea en de slachtof- 
fers ervan te steunen, hebben duide- 
ljjke sporen op de budgetteo dier lan- 
den achbtergelaten. (In Zweden in ge- 
rivge mate, daar dit land'als grondstof- 
feoleverancizr eea bijzongere positie 
inoeemt) Daarbij komen ati de enorme 
uitgaven weike de mobilisatie eiscbt 
en de belangrijke verliezen, welke deze 
landen door de blokkade lijden, zoodat 
de economische toekomst van de Oslo- 
staten er weinig rooskleurig uitziet. 

De toch al groote scbuldenlast zal 
soel torcemen, terwijl de iokomsten 
der staten een scherpe daling te zien 
geveo. Zoo kost b.v. het verminderde 
Gebruik van benzive teo gevolye van 
regeeringsmaatregelen den state kapi- 
talen, waar geen nieuwe broonen van 
inokomsten tegenover staan, terwij! de 
toeoemende werkloosheid nieuwe offers 
vraagt. 

Zooals momenteel de vooruitzichten 
zijo, zal de handel over zee tot een 
minimum beperkt worden, hetgeen de 
Oslo-statep, willin zij hun handel en 
iodustrie oiet vrijwel lamgelegd zien, 
dwiogen zal zich zooveel mogeliik op 
elkaar en overigeos op het vasteland 
van Europa te orizoteereo. Zij zullen 
er mitsdieo rekerschap van dienen te 
geven, dat alleen een zeer nauwe On- 
derlinge samenwerking cenige verlich- 
ting zal kunnen geven en dat vitbrei- 
ding vao den bandel met Duitschlaod, 
Hongarije, Joegoslavie, ja zelft met 
Rusland, de eenige weg za! bijken te 
zijc. Zoolaog Rus'and en Duitschland 
Ce Oostzee beheerschen, beroort de 
u tbreiding der handelsbetrekkingen met 
Rusland waarschijnlijk niet tot de on- 
mogelijkheder. Irdieo de Os'o-stateo 
dieptengevolge op den duur eer han- 
de'spoitiek gaan voeren, die Ooste- 
Hjksgeorienteerd is, zijo zij zeker riet 
zelf daarvaa de oorzaak. 

DE SCHADE VOOR DE HAVEN. 

STAD ROTTERDAM 

TENGEVOLGE. 

Van den oorlog. 

Dat hetjeen wij schreven in ,De 
economische positie van de Oslo sta- 
ten” geenszins overdreven is, blijkt 
welsuit het bericht en ,,de Telegraat” 
van 7 October 1939 (avooblad), waar. 
in gemeld wordt, dat bet scheepvaart- 
verkeer in den Rotterdamsche bawen 
sinds het uitbreken van den oorlog 
met 700/5 is teruggeloopen. 

De vorgenda cijfers worden in ge- 
noemd artikel gegeven:: Ia September 
bedroeg bet aantal der binnengekomen 
schepene!407 met een totaal tonraae 
van 2.194.249 ton, io September 1939 
is dit teruggeloopeo tot 412 schep-n 
met een totaal tonnage van 010.018. 
Het artikel meldt verder nog, dat naar 
de meening deskundigen de' scheeps: 
beweging nog verder zal 
verminderen. 

Wat dit voor een haven als Rot- 
terdam, weike de d-ukste haven van 
Buropa eo de derde van de gebeele 
wereld was, behoeft niet nader uiteen- 
gezet te wordeo, De vermindering van 
inkomsten en de groore bedragen aan 
steunuitkeeriageo, welke uitgekeerd 
zullen moeted worden. zullen zware 
tischen aan Rgiterdams finaociers stel- 

lee. . ni 

Toenemende werkioosheid te 
Anfsterdam. 

Het totaal der bij de Arbeidsbeurs 
ingescbreven personen was 20 Sepr. 
43270, waarvan 2177 vrouwen en 
41093 maonen. Daaibij komen nog 
2207 mannen, die in de werkverschaf- 
fina zijo. 

Eind Augustus gingen 2200 perso- 
neo, die als werkloos ingeschreven 
stondep, onder dienst, toch kwamen 
er nog 3182 werkloozen bij, zoodat 
er eigeniijk in totaal een stijging valt 
te constateeren van ongeveer 5500. 

Hoewel van de Amsterdamsche be- 
volking 25.000 manoea ia militairen 
dienst zijo, nam de werkloosheid pog 

belaogrijk toe, 
Ia kringea van de industrie”bestaat de 

vrees, dat bij ht opraken van de voor- 

raad grondstoffen, nog meer bedrijven 

zich geooodzaakt zullen zien de deuren 
te siuiten, 

In voorraad TI 
kinderboeken 

en. 

Mo debladen 
N.V. Ked. Snelpersdrukker j 

Aloon-Aloonstraat Ti. No. 85 
- 

  

91. NICOLANS 
Uitgebreide collectie van: 

St. Nicolaas en 

Kerst artikelen, 

  

z00a1S : 

Chocolade letters. 

Chocolade in 

luxe dozen. 
Chocolade poppen. 
Chocolade kransen, 

Chocolade sigaren 
en sigaretien. 

Marsepein. fondant 

borstplaat, 

Kersiboomen, kerstkaarsen, 

kerst-artikelen, enz. enz, 

Prima kwa!iteit, Billijke prijzen. 

Beleefd aanbevelend, 
TOKO 

»SOEN” 
Aloon -Aloonstraat Telf. 63 

Reeds verkrijuhaar : 
Kerst-artikelen 

Voor 25— 26 dezer, 

Choc : Kerstkransjes. 

Choc: Figuren 

Luxe doozen. 

Kerstboom Kaarsen, 

Kastanjes. i 

Okker & Hazelnoten 

Dadels enz. 

Beleefd aanbevelend 
TOKO 

»sMADIOEN" 
KEDIRI, Aloon-aloonstraat 

No. 17 Teif. No.62. 

  

  

  

Te Huur 
Iu de Bandarlorstraat No. 11 a. 

Een groot huis Huur f 30,— 

's maands. 

Hoofdgebouw: Groote voor —en 

achtergalerij met 4 slaapkamers. 

Bijgebouwen : Zeer ruime garage. 

Drie kamers, keuken, badkamers en 

W.c. 

Grooten tuin v60r 

vruchtboomen. Alles bandjirvrij. 

ea acbter, met 

Te bevragen bij de 

Ked. Snelpersdrukkeril.   
      

   

    

PUNTEN VAN 
BELANG: 

@ Binnenwerk 

@ Dekblad 

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

  

Nieuw Fabrikaat! 
MEMESSSAN VANAF 5 CENT MEN 

»van 5 tot 10 cent", 

SAgeaten: N.V. Handel My. Gintzel & Sehumacher 
“Un el. 

NEEMT NU EEN ABONNEMENT OP 

77 

SU 

DIP 
MODE 
REVUE 

MET EEN DUBBEL AANTAL 
RADERPATRONEN 

  

  

N. V. Kedirische Snelpers Drukkerii. 

  

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

DE AUTOWEGEN -ATLAS 
van JAVA MADOERA en BALI 

1 2,75. 
in 5 kle: ndruk 
op stevig ivoorcarton 

met Carionren cmslag co lirnen rug, 

op Schaal 1: 500.000 
io totaal 9 aansluitende kaarten compleet biiyewerkt, en 

Waario opgenomen: 

alle berijdbare wegen 
Kilometeraistanden van plaats tot plaats 

Hoofd-Afstandstabel voor grootere afstanden 
Bergen en plaatsen met hoogte-cijters 

Spoorwegen, Vliegvelden, Ondernemings - fabrieken 
Pasanggrahans en vele aanwijzirgen voor toerisme. 

Verkrijgbaar bij de Ked, Snelpers. 
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Vichy 

Source de Beaute 
| 
| Wetenschappelijk samengestelde 
| preparaten voor 

IN 

verzorging en 

verfraaiing der huid. 

  

RESIDENTIE APOTHEEK - KE 

  

Telefoon No. 52 
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PROTESTANTSCHE KERK 

Hollandsche Kerkdiensten. 

10 Dec. '39 Blitar 9 uur v. m. 
T. Agoeng 5 uur ». m: 

17 Dec, '39 Njandjoek 9 uur v.m, 
Paree 6 uur a. m. 

25 Dec. Iste Kerstdag 

Kediri 9 vur vm. 
Bitar 6 uur n.m, 

31 Dec. Oud Jaar B'itar 6 uur n.m, 

Ds. van Akkeren 
Kediri 8 uur n. m. 

KERSTPEESTEN. 

Kediri — Vrijdag 22 Dec. 6 uur n.m, 
kleintj:s toten met 3 de 
klas lagere school in den 
Prot. K-rk. 

Ziterdag 23 Dec. 6 uur n.m. 
9rootere kinderen in den 
Prot, Kerk. 

Blitar Vrijdag 22 Dec. 6 uur n. m, 
Kleinijzs tot en met 3 de 
klas lagere school. 

Zaterdag 23 Dec. 6.30 n.m. 
grootere kinderen 

Parez Woensdag 20 Dec. 6.30 n.m. 
Djombarg Vrijdag 22 Dcc. 6 uuro.m. 
T. Azoeng Donderdag 21 Dec. 6u. n,m, 
ea aman 

Maleische Kerkdienst. 

H. B. Matulessy. 

10 Dec. '39 Noandjoek 9 Uu. v.m, 
Kertosono 4 u nm. 

17 Dec, '39 Trenggalek 9 u. v.m, 
'39 T. Ayoeng 4 Uu. 0.m, 

24 Dec. '36 Kediri 7 u, om. 
Voorbrreiden & Kerstboom 

25 Dec, '39 Kediri 10.30 u, v.m. 
Kerstfeest 

26 Dec '39 Madioen 9 Uu. v.m. 
2 Kerstfeest 

awi 
IL Dee, 130 Madioeo 3 Tam. 

Oudjaar's avonds 
1 Jan. 40 Kediri 9l)u. vm. 

Nieuwejaar 

J.W. Rumbajan 
24 Dec. 7.30 v. m. Djombang. 
mmm 

OOST - JAVAANSCHE KERK 

lederen Zondag 

dienst 9 u. v.m. 
Te Kediri (Baloewertistraat) 
Blitar, Toeloengagoeng, 

Ngandjoek, Paree, 
aan 

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Zondag. 

te Kediri Ie H. Mis 5 uut Ym 
2e H. Mis 7.30 uur v. m 

0 Lof 5.30 uut am. 
te Blitar 6 uur v. m. Stille H. Mis 

7.30 uur v. m. — Hoogmis 
5,30 uur n. m. Lof 

O-derricht Kath. Javanen 6 uur n.m, 

PETROMAX COMFOREN 
Wij ontpakten zoojuist 

De Niecuwe 

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. 

  

TENG HONG TJIANG 
MEUBELMAKER 

TRANSPORT — ONDERNEMING 
KEDIRI — Klentengstraat 64 — Telef. No, 107 

Groote COmmissie Vendutie 

Te houden op DINSDAG 12 DE- 

CEMBER 1939 v.m. om 9 uur. 

in ons lokaal Klentengstraat 68. 

Gelegenheid tot bijbrengen 

van goederen. 

   



  

Buitenlandssh overzicht overgenomen uit de Ind. Courant. 

NIEUWE RUSSISCHE TROEPEN 
NAAR FINLAND. 
  

  

Er wordt een groot offensief tegen Helsinki ingezet.- Nieuwe 

troepen bij Petsamo geland.- Men verwacht niet, dat Duitschland 

de Finsche marionetregeering zal erkennen.- Amerika waarschuwt 

Moskou, de Amerikaansche onderdanen te ontzien. 

Troepenconcentraties aan de Russische 

Zuidgrenswaargen omen. 

Den Haag, 6 Dec. (Aneta). Vernomen wordt, dat de Russen een groot 

Offensief inzetteo tegen He'sinki. De Fiusche troepen, die ver in de minder- 

heid zija, trokken in goede orde terug. 

Militaire leiders schatten het aan'al Russische trozpen op 70.000 man 

en het Finsche leger onder de 35.000 man. 

Nieuwe Russische troepen bij 
Petsamo geland. 

Rome, 6 Dec. (Aneta Rzuter). Ver- 

nomen wordt, dat in den afgeloopen 
11000 Russen rabij Petsamo 

zija geland, terwijl andere Sovjet-t 
nacbt 

  

pen overland oprukken. De debarkatie 
van Sovjet-troepen duurt voort. 

Verklaard wordt, dat Petsamo cog 

steeds in Finsche handen is. 

Sovjat - vliegtuigen — bombardeerden 

heftig de nikkelmijoen bij Salmijaervi. 

Voorts wordt vernomen, dat tot dus- 

verre 300 Zweedsche vrijwilligers Fin- 

land binoeokwamen, 

Terijoki ontruimd. 

Rome, 6 Dec, (Anera Reuter). Vo!- 

gens berichten uit Helsinki werd Te- 

Tijokie, de zetel van de marionetten- 

regeering, na een bombardemeen door 

Fissche vliegtuigen, ontruimd. 

Voorts dat paar 

Petsamo oprukkende Russische troepen 
lucht met 

wordt gemeld, 

door de Fionen varuit de 

machine-geweren werdeo beschoten. 

Groot aanta! Russische tanks 
vernield. 

Lorden, 6 Dec, (Anera Reuter). Vol- 
gens een door Radio-Helsivki omge- 

roepen Finsch commun'igue werden 

nog acht Russischetanks op de land- 

engte van Kare'i& vernield, waardoor 
op dit gebied sedert den aanvang van 

de vijandelijkheden ia totaal 80 tanks 
werden vernield. 

Ten Nosrden van het Ladogameer 

werdeu twee groote Russische vlieg- 

tuigen neergeschoten, 

Russische ontkenning. 

Moskou, 6 Dec. (Aneta Reuter). 

Het van het militaire 

district Leningrad ontkent, dat 60 Rue- 

koofdkwartier 

sische vliegtuigen werden vernicld tij- 

dens een luchtaanval van de Finsen 

  

op Moermansk. 
Verklaard wordt, dat in het district 

Mce:mansk geen enkele luchtaanval 

werd uitgevoerd door de Finsche of 

eenige andere luchtmacbt. 

Amerikaansche waarschuwing 
aan Rusland. 

Stockholm, 6 Dec. (Aneta Reuter) 

wordr, dat de ambassadeur 

.S. te Moskou het Kremlin waar- 

schuwde voor de gevo'gen, 

Amerikanen te Grankulla, 

thans de buitenlandscbe 

Finland werden overgebracht, 

  

indien 

Woarheen 

legati:s in 
tenge- 

vo'gz van Russische acties zouden 

worden gewond, of de legatiegebou- 
wea zouden worden beschadigd. 

Amerikaansche vliegtuigen op 
weg naar Finland. 

Stockholm, 5 Dec. (R-uter), Uit ver- 

schillende berichten, die bier werden 
Ontvangeo, blijkt, dat het traosport van 

de Finsche 

met succes wordt uitgevoerd. 

Verklaard wordt dat de Pinsche re- 

troepen naar de eilanden 

geering zich nog teeds te Helsinki 
bevindt. 

Nzar gemeld wordt zijn cenige 
Amerikaavsch2 bestuurd 

door Amerikaansche piloten, thans op 
weg raar Finland. Het vertrek dezer 
toestellen werd bekostigd uit de op- 
brengst van een inscbrijving. 

Men is hier van meening, dat er 
Jhans geen hoop meer is opeen vreed- 
zZame regeling. 

vliegtuigen,   

Ook verdere Amerikaansche 

hu'p. 

Washington, 6 Dec. (Transocean), 

De vroegere president der Vereenigde 

Sraten Herbert Hoover, die tijders den 

wereldoorlog ,telief"-werk in Amerika 
verichtte ten behoeve van Belyig, heefc 

cen soortgelijk werk ten behoeve van 

Fin!and aangekondigd, Veroomen wordt 

dat dat ,,relief “-werk wordt gefinancierd 

uit de opbrengst van vrijwillige Ame- 

rikaansche bijdragen en zal dienen tot 

leniging van den noodvan de Fiosche 

burgerbevolking, welke veroozaakt 

wordt door den oorlog. 

Voorts wordt vernomen, dat het 

Amerikaansche Roode Kruis als eerste 
bijdrage een bedrag vaa 25.000 dollar 

beschikbaar stelde. 

De collectes zullen heden door aile 
plaatseliike Roode Kruis afdeelingen 

in Amerika worden aanjevangeo. 

Gereenschappelijke stap der 
Amerikaansche landen? 

Buenos Ajres, 5 December (Havas). 

Uit Montevideo wordt vernomen dat 
de regeering van Uruguay deelne:mt 

aan besprekingeo tusschen de Ameri- 

kaansche landen, teneinde tot de op- 

stelling van een gemeenschappelijke 

verklaring te komen, waario de 

val der Sovjet-Unie op Finlaod wordt 
veroordeeld. 

Dui:sch'and za! de officieele 
Finsche regezring b ijven 

erkennen. 
Kopenhagen, 6 Dec, (Aneta-Reuter). 

Volgens de ,,Politiken" wordt te Berlijn 
Diet verwacht, dat Duitsch'and de z.9g. 

Finsche vo!ksregeering zal erkenoen. 

Dz correspondent voegt en aan to?, 

dat de WilbvImstrasse de Finsche re- 

geering te Helsinki zal blijven erken- 
nen, 

Overleg van Scandinaafsche 
ministers, 

Oslo, 5 Deceber (Reuter). 

Officieel wordt bekend gemaakt dat 

de Deensche en Zweedsche ministers 

Buitenlandsche Zaken, op uit- 

noodiging van den Noorschen minister 

van Buitenlandsche Zaken, Donderdag 
a,s.te Os'o zulien aankomen, teneinde 

de vraagstukken te bespeken, die tij- 
dess de aanstaaade vergaderiag van 

den vo'kenbond zulleo worden be- 

handeld. 

van 

Deensche sympathie voor 

Finland. 
Kopeohagen 5 Dec. (Transoce- 

an). Voor de eerste maal sedert het 

bet Fi-sch-Russische 

conflict maakte de Deensche regeering 

uitbieken van 

haar standpuot ten aanzien van de 

huidige gebeurtenissen in Noord-Buro- 

pa bekend. 

  

OLYMPI 
Schrijfmachines blijven toch al- 

tijd aan de spits. Deze wereld- 

beroemde Duitsche machines kunt 

U tegen bijzondere afbetalings- 

conditie te Kediri, ALLEEN 

krijgen bij de 

N.V. Ked. Snelpers 

Drukkerij 

    

Ia een toespraak tot het Polketing 

zinspeelde premier Stauning op het 

groote medzleven, dat de gebzurtenis- 
sen io Finlandia Dememarken hebben 
gewekt. De premier verklaarde : ,,Nog 
nooit tevoren hebben de Denen zich 
z00 nauw verbonden gevoeld met de 

Finnen als in deze dagen”, 
Desondaoks verkondigde de Premier 

ook in dit geval de meest strikte neu- 

traliteit van zijn. Isod. 

Ministers der 'Baltische staten 
Confereeren. 

Kaunas, 6 Dec. (Aneta Transoc.). 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 

Urbsys, vertrok paar Reval, om deel 

te nemen aan de conferentie van Mi- 

nisters van Buitenlandsche Zaken van 

de Baitische landen, welke op 7 en8 

Dzcember gehoudeo zal worden. 

Evenals de andere Baltische landen 

besloot Lithauen geen delegatie naar 
Geceve te zenden voor de zitting van 
de Assembice. 

De permanente, diplomatieke verte- 
genwoordiger van Lithauen te Gerdve 

zal als waaroemer optredep. 

Turkije door Rusland bedreigd ? 

Kopenbagen, 5 Dec. (Trans-ocean), 

Groote belangstelling werd gewekt 

door het bericht in de ,, Vo kiscber 
Beobachter”, dat groote troepencon- 

Centraties waren waargenomen aan de 

Zuidelijke grens van Ruslard. 
De meering wordt uitgesproken dat 

een Oontwikkeling gaaode is welke 

Molotoff in zijn rede van 31 October 
jl. voorspelde, toen hij verklaarde, dat 

»Turkije mogelijk ia een positie zal 

komen te verkeeren, waarin het de wen- 

ding, welke zijo betrekkingen met ons 

heeft genomen, zal betreuren”, 
D2 Berlijosche correspondent van 

het ,Berlijoschbe Aftonavis” verneemt 

in welingelichte kriogen, dat deze troe- 

pencentraties de vorige week hebben 

p'aatsgehad, 

Russische campagne tegen 
Roemeni8. 

Moskou, 6 Dec. (Aneta-UP.) 

De , Communist International” bevat 

kracbtige, recbtstreekscbe zinspelingen 

op de Sovjet-politiek in Roemeni8 en 

suggereert, dat Roemenit een verdrag 

van wederzijdschen bijstand met de 

Sovjet-regeering moest sluiten overeen- 

komstig de verdrageo, welke Rusland 

met de Oostzee-staten heeft. 

Ezn aodere aanwijzing van een Rus- 

sische campagne tegen Roemenit is een 

in hetzelfde blad geuite beschulding, 

dat de Britsche Iolichtingendienst ver- 

antwoordelijk is voor den moord op 

Calinescu. 

Nieuwe Duitsche tactiek aan het 
Westfront. 

Parijs, 5 Dec, (Reuter). 
De Duitschers passen een nieuwe 

tactiek toe aan het Westelijk front— 

berhaalde aanvallen op een zelfde puot. 

Het doel hiervan is mogelijk de troe- 

pen te ocfenen of om ben te strzffeo, 
wanneer zij falen bij den eersten aanval. 

De laatste 24 uur hadden in bet zelfde 

district ten Oosten van Wissembourg 

drie tot vier Duitsche aaovallen plaats, 

A'le aanvalleo werden afgeslagen. 

Io hetzelfde district beefc des nachts 
ook voortdurend patrouille-activiteit 

plaats. 

Britsch -Japansch overleg inzake 
de biokkade. 

Tokio, 6 Dec. (Aneta-Traosocear). 
De woordvoerder van het Japansche 

ministerie van Buitenlardsche Zaken 

verklaarde hedep, dat Lord Halifex 

tijdens een onderhoud met den Japan- 

schen ambassadeur te Londen de be- 
reidheid van de Britsche regeering te 

kennen gaf om de ord-rhandelingen 

iozake met Japaosche schepen vervoer- 

de Duitsche goederen voort te zetten. 

Duitschland. 

Activiteit van een geheime 
Poo!sche organ.satie, 

Parijs, 5 Dec. (Reuter). 

Een geheime Poolsche militaire or- 

ganisatie bestookt thans de nationaal- 

socialistische autoriteiten in het door 

dz Duitschers bezette gedeelte van Po- 

leo. Volgens alhier ontvangen berich-   

ten zallen: Daitrche- fanettonarissen-en 
officierea vallen als slachtoffer van ge 

weer kogels, afgevuurd door onzichtbare 
haoden, 

Verklaard wordt, dat kortgeleden een 

poging werd gedaan om Grceiser, den 
gOuverneur van de proviacie Poseo, te 

dooden, 

Een Poolsche uitgewekene verklaarde 

dat vijf leden van bedoelde organisatie 

op Greisers auto vuurden, docb dat 

Greiser, doordat de auto  gepaotserd 

was, biet werd getroffen. Het schiet- 
gevechbr, dat hierop tusschen de aan- 

vallers eenerzijds en leden van Greisers 

lijfwacht stormiroepers en leden van de 

Gestapo anderzijds volgde, bad tot 

resultaat dat vier Poleo en twee Duit- 

schers werden gedood. 

Een der andere Po'en schoot zich 
dood, hetgeen hij prefereerde boven 

het ia handen val'en van de Duitscher, 

Rusland. 
»Zuivering” van ambtenaren in 

het buitenland. 

Berlija, 5 December (Havas). Het 

scbijot, dat een ,,zuivering” aan den 

gang is bij de Sovjet-Russische ambas- 

sade te Berlijo. Drie leden van den 

staf der ambassade werdeo plotseliog 

naar Moskou ontboden. 
Het verluidr, dat soortgelijke maat- 

regelen werden genomen ten op zichte 

van Sovjet-Russische ambtenaren in 

aodere landen. 

Ver-Staten. 
Versterking van de defensie der 

Hawaii-e landen. 

Nzw-York, 5 Dec. (Havas). De 

Correspondent te Washington van de 
»New York Hezrald-Tribune” 
neemt, dat bet Amerikaaosche minis- 

teriz van Marine, dat de defeosiefaci- 

liteiten der Hawaii-eilanden wil ver- 

grooten, besloten heeft het te Nzw 

Orleans liggende drijveode dok over 

tz brengen naar de marinebasis te 

Pear! Harbour. 

Het 160 meter lange en 30 meter 

de drijvende dok is in staat sche- 

pen yan 35.000 ton op te nemen. 

China. 
Japansche lucht-aanvallen. 

Chungking, 5 Dec. (Re uter). 

Japansche vliegtuigen bombardeerden 
gisteren op hevige wijze de steden 

Pingyang, Liuchow en Juli, ten einde 

te trachten den stroom van Chinee- 
sche troepen, voorraden en oorlogs- 

vers 

materiaal van Noord- naar Zuid- 

Kwangsi, verband houdeod met het 

komende Chineesche tegenoffensief, 
tot staan te brengen. 

Chineesch generaal naar Moskou | 
vertrokken. 

Chungking, 6 Dec, (Aneta Rtr.) 

Officieel werd bekend gemaakt, dat 

generaal Ho Yao Tsu directeue van 

bet Ultvoer-bureau vao Chiang Kai- 

sheks hoofdkwartier en oudgezant te 

Aokara, 5 December per Vliegtulg 

naar Moskou is vertrokken. 

G:oeraal Hayaotsu werd uitgeleide 

gedaan door den Minister van Oorlog,   Generaal Hoyingchin, alsmede door 

en tegen scherp 
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vertegenwoordigers van Waichiaepu 
en de Russische ambassade. ... 

Officieele Chiseescbe ktingen leggen 

er den nadruk op, dat Generaal Ho-, 

yaotsu aanvenkelijk het voorsemen 

had, 25 September met het eerst recht- 
streeksche postvliegtuig van Chung: 

king naar Moskou te vertrekken, om 

»de toestanden langs de route te be- 

studeeren”, doch daar de instelling 

van de Jucbtlija Chungking—Moskou 

werd uitgesteld, werd het vertrek op- 

geschort tot 5 December. 

Chinecscbe officieele kringen melden 

voorts, dat Generaal Hoyaotsu bij 

aankomst te Moskou de Russische 

leiders zal bezoeken en gedachtenwis- 

selingen zal houden. 

    

Van de keuze 
der juiste zecp 

bij het mandiin hangt af of gij last 
hebt van stukgzan der huid, roode 
vlekken, eczeem, een pijnlijke, bran- 
derige huid of roode hond. Gewone 
zeepisimmers voor de tropen vaak 
te sterk alcalisch, doch bij gebruik 
der heerlijk verzachtende, desinfec- 
teerende Purolzeep, die in stede 
van bijtende bestanddeelen juistvoor 
de huid onontbeerlijke geneeskrach- 
tige stoflen bevat, kunt gij zeker 

soepele huid, vrij van allo boven- 
genoemde ongemakken. “ “ 
En gij voclt U z00 frisch als een 
hoen, als gij U na het sirammen 
poedert met het 200 heerlijk dro- 
gende en verkoclcnde Purolpoeder. 
Een verrukking voor menschen met 
een teere huid! Terwijl gij tevene 
het z00 prettige gevoel hebt van 
U goed verzorgd te weten. 

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

Carbonpapier in diverse soorten. 
Schrijfmachinelinten in alle breedten, 

Schrijf-, vulpen- en stempelinkten. 

Polywog pasta in vasten en vloeibaren toestand, versch 
corcurreerende, dus 

beneden Soerabaiaprijzen, 
te leveren. 
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