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De opbrengst bedroeg over: 

December 1939 f 13500.— 
(voorl. opgave) 

December 1939 f£ 14894. — 

(defin. opgave) 
Sinds 1 Januari 1939 f 279816.-- 

(voorl. opgave) 
Hetzeifde tijdvak 1938 £ 244005.— 

(defin. opgave) 

Radio van Wingen. 

In bet pard A'oon-aloorstraat No, 13 

heeft bovengenoemde firma van Sbe- 
rabaja bier ter 

vestigd onder Iziding van den 
bekende Her. H,O. Ninchritz. 

Alles op Radio-gebied wordt daar 

stede een hiliaal ge- 

alom 

in voorraad gehouden terwijl ces gord 
uitgerust aleler een waarboig is voor 

prima service. Ook op Cino- en foto 

gebied is alles leverbaar. 

Het heeft de firma bij 
op 2 Januari 

aan belangstelling ontbroken. 

de opening 
van baar filiaal jl. niet 

Taman - Siswa. 
Op Zaterdagavond 20 Januari a.s. 

zal de Taman-Siswa ressort Kediri, 
Wwaaronder de afdeelingen Kediri, 
Ngandjoek, Trenggalek, Kalangbret, 

Ngoenoet, Blitar, Toel. 

Agoeng, Ngadiloewib, Wates, Goerah, 

Paree en Kandangan behooren, slhier 

haar zooveelste balfjaarlijksche confe- 

rentie houden, eerst vooafgegaan door 

een receptie. 

De conferentie zai geleid 

Kesamben, 

worden 

door den voorzitter van de ,,Madjelis 

Daerah", de Sajitman 

Trenggalek. 

De agenda luidt als volg: 1. Receptie 

2, Opening. 3. Verslag van het ressori. 

4. Verslag van de afdeelirgen. 5. 
Bestuursverkiezing, van de Madjelis 

Daerah. 6. Onderwijsaangelegenbeden 

7. Onderwijsmutaties. 8. Voorstelleo. 

Dit jaar bleek de afdeeling Treng- 

galek de beste te zijn. 

SPORT. 
Ps, DOHO naar Paree. 

Zondagmiddag a.s. gaat Ps. Doho, 

die in den laatsten tijd niets van zich 

heeft laten booren naar Paree, om al- 

daar tegen Ps. H.W. van Paree, een 

van de sterkste Pareesche voetbai-eif- 

heer van 

talleo uit te komen. 

De opstelling van Doho is als onder 

volgt : 

Soejanto 

Soeratmao Soedjono 

Kadiro Harijovo Soetidjao 

Hadi Soedomo Sozkarman 

Tabal Noor. 

Reserves : 

Soenjoto, Tjakjono, Matamin. 

Dajat, de beste speler van Doho 

mag niet meespelen, daar hij nog on- 

der schorsing is. 

Nu de regentijd is 

tracht Doho baar veld, dat langen tijd 

200 goed als verwaarloosd was, op te 

knappen. De ombeinirg wordt geres- 

taureerd, terwijl waroe- en kapokstok- 

ken zullen worden gestekt, voor de 

steuners. Voor deze verbeteringen is 

een bedrag van f 25.— uitgetrokken. 

aangebroken,   

H.C.T.N.H. — ,Ebios” 1—0. 

Zordagmiddag j.l. kwamen b.g. voet- 

elkaar uit. Er zat 
maar heel weisig spancing in de wed- 
strijd. Weiverdiend hecfe H.C.T.N.H. 

met 1—0 gewonnen. 

baiteams tegenvover 

Titanenstrijd om de kampioen 

van Kediri. 

Zondagwiddag a.s. zal uitgemaakt 

worden, wis de kampioen 

  

K.V.U. mag dragen, zoodat H.C.T. 

N.H. en Ps. H.W. op bun sterkst 
zullen uitkomer. Bij drze wedstrijd 

  

moet H.W. tocner, of ze haar kam- 

pioenschap nog kan hardhaven. 

Basketball. 

Op j.!. Maandag is biereen basketball- 
zestal van Malang overgeskomen, bij 

name): Shu Lik, om een friendly-yame 

te houden tegen de basketball-bond 
van Kediri. 

De gasten bleken de meerderz te zijn, 

hun tegenpartij met 40— 20 te 

  

do 

kiopp 

  

RICHE THEATER. 

Vertoont heden t/m Zaterdagavond 

6 Januari 40. 
Dz meest denderende klucbifiim, de 

grootste en mooisse fiim van deze 

lachteam coi: vervaardigd : 
»BLOCK - HEADS" met 'sWerzlds 

beroemde Koningen van den Lach 

STAN LAUREL—OLIVER HARDY 

Bsigestaan door Patricia Ellis, Mizoa 

Gombell e.a. 

Een film van bet nieuwste genre, 

vo! gezonde bumor, geesiige vondsten, 

dolle situaties, verrukkelijke zang, met 

de bumoristische kampioen double” 
Laurel & Hardy. 

MAXIM THEATER. 

Offreeit voor Vrijdag 5 t/m 

Zondag 7 Januari '40 
Warner Bros' heldendicht van het oude 

»DE VERLOREN ZOON” 
Cagney, 

westen: 

met James de moor- 

dende gargster, thans: de terreur van 

het Wilde Westen. 

Cherokee Rush van 1883. 

Vier jaren later, onder de regeering 

Grover Cleveiand, 
werd de z3. , Cherokee Strip” voor 
het vestigen van kleine boeren open- 
gesteid. 

van Gowverreur 

0 —o, 
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Door eigen import zijn wij in staat de beroemde 

CARIBONUM producten, z. a. 

Carbonpapier in diverse soorten. 
Scbrijfmachinelinten in alle breedten, 

Schrijf-, vulpen- en 

Polywog pasta in vasten en vloeibaren toestand, versch $ 

en tegen scherp corcurreerende, dus 
beneden Soerabaiaprijzen, 

te leveren. 

N. V. KEDIRISCHE SNELPERSDRUKKERIJ 

! : ! | | 

ADVERTENTIE- EN NIEUWSBLAD 
VOOR DE RESIDENTIE KEDIRI. 

  

VERSCHUNT 
DINSDAG EN VRIJDAG 

AGENTEN 

Ruim 30.000 menschen namen aan 
dit ware gevecht om een stuk grond 

in deze landstreek van den Staat Okia- 

homa te bemachtigen, deel. 

Het feit, dat diverse ongure iypen 

io deze landstreek meer en meer macht 

kregen, maakte deze ,,run” sensatio- 

neeler dan welke andere ook. 
Waren in 1889 slijterijen, speelzalen 

en dansiokalen ten strengste verboden, 

in 1893 teeiden al deze instellingen 

welig onder bewiod van voornoemde 
typen. 

Deze emotioneele dagen meenden 

Warner Bros, op de celluloidstrook te 

moeten vastleggen, niet alleen, omdat | 
deze gegevens uitermate voor verfilming 

geschikt waren. maar ook om de men- 

schen eens een indruk te geven van 
de wijze, dagen 

zoo'0 kolonisatie van een bepaaide 
landstreek geschiedde. 

Zoodoende brengen Warner Bros U 

waarop in vroeger 

deze gaschiedenis onder den titel van 

»De Verioren Zoon” (The 
Oklahoma Kis) met niemand minder 
dan James Cagney, den alom gevierden 

film-acteur, in de boofdrol, 

Ia deze !ilm beelit bij de verloren 
die het io de 

natuur prefereert boven het z.g. 
schaafde leven, waaraan volgens 

leven vrije 

be- 
bem 

z00n vit, 

Naa se sa konco bee rten Nenen 
Bale on cehtvadrdi gu eden nu moogem 
plaatsvonden. 

Ea hie in ligt nu Mnet melodra- 

matische, de grove humor en de roman- 

tick van dit historische epos van bet 

vroegere Oklahoma! 

  

Zoon zijn des levens wegen. 

Er was ceo man in Apeldoorn 

Die geid girg febriceeren. 
Hij waagde bet met Eoschede 

Even keer te concureeren 

Hij drukte op een Bostonpers, 

Altbans z00'n soort machientje, 

Een serie slecht gelijkende 

Biljetjes van een srientje. 

Hj tracbtte ze aan het publiek 
A pari kwijt te raken, 
Es waarlijk dezd bij korte tijd 

Daarmee heel goede zaken. 
Totdat Mevrouw Justitia 

Er lucht van heefi gekreyen, 
En hij de bak in is gedraaid...... 

Zoo zijn des levens wegen...... 

Er zija er ook wel onder ons, 
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stempelinkten. 

IN HOLLAND 
PUBLICITEITSKANTOOR ,GLOBE" 

VRIJDAG 5 JANUARI 1940 

  

   

  

ADVERTENTIE TARIEF 
GEWONE ADVERTENTIE: 

1 maal pl. f 0.25 por regel. 2 maal pl. ! 0.20 per regel 
4 maal plaatsen ! 0.15 per rogel. 

2.9. kleine aankondigingen 1 1.- per pi 

  

Abonnements advertontis gareduceerd 

LOSSE ADVERTENTIEN BIJ VOORUITBETALING. 

23e Jaargang 

d PILERS 
De grondslag voor goede korte goifontvangst. 

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- 

reld verschaffean 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 

»sLYRA" 
Radio Goldberg 

Kediri-Tel. 70 
Kooftdstraat 

  

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. 

    

Alioon- Aloon Straat I3 

Telefoon No. 13 

WINGEN xeoiri. 
Hiermede bebben wij het genoegen U beleefd mede te deelan 

dat wij op bovengenoemd adres een filiaal gevestigd hebben Onder 

leiding van des Heer HO. Nincbritz. 

Alles op radio-gebied houden wij daar in voorraad, 

terwijl cen goed uitgerust atelier U prima service waarborgt. 

Op cine- en fotogebied kunnen wij U een mooie collectie too- 

nen en is ales leverbaar.
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dolle situaties en verrukkelijke 
genotvolie avonden. 

  

A T Ti ENTI Er Zaterdagmiddag 4.30 u. 
Zondag 7 en Maandag 8 Jan. 

66 Op voler verteck REPRISE van Mstro dendererde ,Shovtim sMOsale 
met ELEANOR POWELL en NELSON EDDY, Een fiim die U z660 in verrukking zal brenger, 
U bij het verlaten van de zaal (dus pa afloop van de voorstelling) zal mompelen, ,,jammer, dat bet uit is” 

  

Hd "Ini DA TUK 

RICHE THEATER — 
Nog Siecht: Heden en Morgen 

ss 
Metro meest denderende klucht film s“Block-Heads 
met 's werelds beroemde koningen van den lach STAN LAWIEL en OLIVER HARDY, bijgestaan door de 
allerlizfste PATRICIA ELLIS «.a. 

zang. 
Een film van bet nieuwste genre, vol 

Het is lacheo... 
»Block-Heads” 

Komt Oordeelt! en 

Mist dit in geen geval! 

  

lachen, van begin tot eind! 
is de grootste en mooiste film van deze lachteam. 

Extra Voorste'iing! 

4 

gezonde humor, geestige vondsten, 
Wij garandeeren twee 

  

dat 

  

.De Veri 
eea intense spanving van begin 

ATTENTIE! 

BROWN en ee I met JOHN Mc. 

Niet die zelf geld gaan drukken, 

Maar die te snel de vruchten van 

Hun arbeid willen plukken. 
Zij yevens haast het werk cadeau, 

Als zij maar zwoegen kunnen, 

Eos weigeren hun concurrent 

Ook eens een strop te gunner, 

Dat gaat wel cers een tijdje yozd, 
Maar 't eind van 't lied zal leeren 

Dat zij het allereest zich zelf 

De grond in corcurreeren. 
O zeker: eerlijk duurt het langst 

Om rijk te worden, makker, 
Maar als dat je devies mag zijn 
Dan komt bet voor den bakker. 

PETRUS PRIKKEL in D. W. 

  

Hitler en Gdiring 

   

Boedapest, 3 Januari. En 
Duitsch groot-industrieel, die juist uit 
Berlijn is gekomen, verklaa dat 
Hitler aan veldmaarscbalk Giring last 
gaf cen overweldigende massa-aanval 
met vliegtuigen op Engeland te onder- 
nemen. 

Garirg antwoordde, dat hij dit slechts 
z0u ondernemen op scbriftelijk hevel 
van Hitler. Zoodra hij dat bevel zou 
hebben ontvangen z0u hij zelf h-t com- 
mando over het leidende escadrille op 

  

zich nemen, maar hij weigerde de 
verantwoordelijkheid te dragen van 't 
bevel te geven voor het yeen bij be- 
schouwt als slecbts te kunnen resul- 
teeren in een verschrikkelijke catastro- 
phe voor Duttschland 

Dit incident is klaarblijke'yk de a in- 
leidiog voor de buidige verwijdering 
tusschen Hitier en Giring, tengevol- 
ge waarvan Giring zich in zijn land- 
huis heeft teruggetrokken. 

Verscheidene neutrale bionnen te 
Berliin maken bovendien roy meiding 
van een breuk tusschen Goring en an 
dere hooge Nazi-leiders, 

   

DUITSCHE ONTKENNING 

Berlijan, 3 Januari. Uit 
bende bronnen wordt gsmeld, dat het 
bericbt, volgens hetweik Sralin aan de 
Duitsche regeering om 200.000 inge- 
nieurs en technische "specialisten op al- 
lerlei gebied zou hebben gevraagd, viet 
juist is. 

NOG EEN ONTKENNING 

Berlijo, 3 Januari. Gezaghebber- 
de bronner, commentaar leverende op 
de buitenlandsche bericbten welke mel- 
den, dat indien Britsche troepen in Fin 
land zouden strijden, Duitscbland zij 
aan zij met Rusland zou vechten, ver- 
klaren dat iets dergelijks nooit werd 
grzegd. 

Zoolang de Britscbe hulp aan Fin- 
land van dezelfde kwaliteit blijft als de 
buip, welke aan Polen werd verleend, 
stele Duitscbiand daarin volstrekt geen 
belang, en zelf, wanneer door Enge- 
laod daadwerkelijke militaire hulp zou 
worden verleend, staat ber noy zeer te 
bezien of Dui:schland daarom de wa- 
penen tegen Finiand zal opoemen, 

  ezagbeb- 
   

met Diewe minder dan de popwsire acreur 

voor kolonisatie openstel 
Zaterdagmiddag 430 u. 
Zondagmorgen 10 u. 
Zondagmiddag 430 u 

MAXIM THEATER 
Heden 5 t/m Zondag 7 Jun. 

Warner Bros heldendicht van bet Oude Westen 

oren Zoon" (T 

tot eind. 

Ben him, 
met 10 

n keur van de beste spelers. 
Zi» episoden 6 tot en 

NIEUWE BEROFRING IN 
PROTECTORATEN. 

Londen, 3 Januari. G:meld wordt, dat 
vicuwe massa-arrestaties plaats vondeo 
in de protectoraten Bohemen en 
Moravis. 

Vier generaals en een groot aantal 
officieren vas het voormalige Tsj-cho- 
Slovaaksche leger, die in Moravi& 
woner, zijn gearresteerd. 

De ueheele staf van de afdeeling 
buitenlansche correspondentie van de 
Skoda-fabrieken word: voor nader on- 

derzoek aangebouden. Ook in de 
orlangs gevormde politietroepen voo- 
den ta' vao arrestaties plaats! Twee 
journalisten werden door de G-stapo 
in hun kantoren gearresteerd, Deze 
orgavisatie deed tevens een inval in 
de kantoren van bet illegale periodiek 
»Il Boj" (Te Waper) Gemeld wordt, 
dat vrscheidene medewerkers van dit 
bad werden doodgeschorer. 

D- ygevangenissen te Praag zijn rog 
overvol, en de oude kelders van Kar- 
love Namesti, weke men vroeger aan 
de toeristen pleegde te toonen als 
voorbeeld van middelecuwsch barba- 
risme, ziju daarom weer a's yevange 
nis in gebruik genomen. 

    

Engeland. 
Seeds keert terug. 

Londen, 3 Janvari. In diplomatieke 
kringen wordt naar aanleidirg van bet 

      

bericht berreffende ber feit dat Sir 
William Seeds, ambassad-ur van 
Ergeland te Mostou, van zijn post 
werd teruygsroepen, de meenirng ge- 
koesterd dat Se heden met zijn 

n Moskou zal verlaten, en dat 
! voarloopig geen Brirsche 

ambassadeur zich naar Moskou za! 
begeven. 

Vreemde historle. 

Losden, 3 Januari. De ,, Daily Mail" 
meldr, dat cen zekere Miss Freeman- 
Mitford, een 25-jarige Engelsch: van 
adeliike familie, die door Hitler eess 
bet volmeakt type van Arische schoon- 
bed werd geroemd, is aangekomen 
in cen Fransche bavensiad en wel in 
cen speciale hospitaaltrein, welke door 
Hitler ter beschikking was gesteld. 

iss Freeman is op weg naar Enge- 

  

land. 
G:meld wordt, dat zij gevaarlijk ziek 

ia een hospitaal te Miischen heeft 
gelegen, met een kogelwood in bet 
hoofd. 

Duitschland, 
NIFUWE DUIKBOOTEN. 

Van slechts 150 ton. 

Berlijo, 3 Januari. Gemeend wordr, 
dat op de Duitsche werven thans een 
sauvang is gemaakt met de bouw een 
groot aantal kleime duikbooten, welke 
slechts 150 zullen meeten. 

Aan boord van deze booten zaleen 
bemanning van siechts 20 officieren 
en minderen aaowezig zijo terwiji aao   boord van de tot nog toe gebruikte 

950 tons booten 69 man aanwezig 
waren. 

JAMES CAGNEY. Een film, grootech van opzet, 
Zie JAMES CAGNEY io deze fi'm als vogelvrij verk'aarde, 

welke U in toomelooze vaart meraleept door de telbewoyen dagen ton Amerika verschillende landstreken 
Een film, die door niemand gemist mag worden ! 

EXTRA VOORSTELLING! , 
Maandag 8 en Dinsdag 9 Jan. 

Usiverst gewedge Koock-Out tin TE OREGON TRAIL“ 

  

  

he Oklahoma Kid) 
en met | 

  

die Ela en ai spanning en acti: 

    

De aieuwe duikbooten zuilen 
& vijf dagen buiten kunnexs blijver, 
terwiil de andere 30 dagen kunnen 
kruisen. Echter kunven de kleine wor- 
den gebouwd in een tijd, weike een 
tiende bedraagt van de bouw'ijd der 
grootere booter. 

GEEN DOORVOOR VAN WAPE. 

NEN TOEGESTAAN. 

Door Skandinavische landen. 

Htockholm, 3 Januari. De Ber- 
lijosche correnpc: dent van het b'ad 
»Dagensnybeter” meld dat Duit 
schland heefc besloten niettoe tc staan 
dat wapermateriaal via de Skardira- 
vische landen naar Finland wordt ge- 
zonden, aangezien bet bier een schen- 

| ding van hus pentraliteit zou betref- 
fen. Hoe bet ook zii, Duitschland za! 
bet nier toestan dat Engeland en Fran- 
krik Finland steun verlecoer, met Skan- 
dinavische hulp rocb dat pogirgen in 
het werk worden gesteld om de Skar- 

i divavische landen voor de zaak der 
geellicerden t2 winnen. 

Vcorst meldt het biad, dat Rusland 
geen beroep op Duitsland beeft ge- 
daan om miliraire hulp te verleenen 
terzake van de operaties tegen Finlar d 
doch dat werd voorgesreid een aantal 
deskundigen naar Rusland te zenden. 

vier 

lerland. 
Zal burgeroorlog uitbreken ? 

S. Potrick's day en Paimzondag 
vallen samen! 

Betrouwbare 

dat Ier- 

dea voor-avond zou staan 

yan een burgeroorlog. 

De blijker, of 

De Valera in saat zal zija Ierland te 

Londen, 3Jjanuari. 
berichteo uit lerland welden, 
land aan 

toekomst zal doen 

beteugelen, waar de oppositie steeds 

krachtiger wordc en zijo cigen politieke 
iovloed scbijot af te vemen, 

De illegale ,,Irich Republican army” 

indies mogelijk, Duitsche hulp 

aannemen in den strijd tegen de zes 

zuidelijke graafschappen van Ullster. 

Het bemeesteren van 28 ion munitie 

en wapenmateriaal heeft de Valera tot 

z0u, 

nicuwe maatregelen verpiicht Verloven 

van officieren in gebeel Jerland werden 
ingctrokken, terwijl de Dail Woensdag 

zal bijeeokomen teneirde de regeering 

te machtigen zonder verder onderzoek 

personen gevangen te zetten die ervan 

worden verdacht zich scbuldig te ma- 

ken san verboden actie. 
Oude leren zegegn, dat bet jaar. 

»St. Patrtck's 

samen zullen vallen. lerland een 

waarin Palmzondag en 

day” 
bloedigen strijd zai belevea. Dit zou dan 

in 1940 bet geval zijn, eo wel 
Maart a.s 

op 17   
  

  

  

De gestolen patronen 

Grootendzels terug gevonden 

Dublin, 3 Januari. De Tersche po- 

litie maakte bekend, dat nadat 

het gebeele land naar de uit het mu- 
nitiedepot te Dub'in gestolen patronen 
was gezocbt, in het graafschap Ar- 

magh Woensdag rog 5'/. ton pa- 

door 

tronen werdea gevonden, welke in den 

grond waren begraven. 

  

Radio - Technisch 

RADIO LUX 
Bureau — xeoiri — 

D2» volitie verklaarde van de gesto- 
leo 28 ton ammunitie reeds 23 terug- 
gevoaden te hebben. . 

Rusland 
Duitschers gearresteerd. 

Kopenhager, 3 Januari. Het 
dagblad ,,Politikcn” bericht no3 uit 
Moskou, dat de ygesrresteerde vreem- 
delingen, die Duitsche reizigers en han- 
delaren z0uden zija. naar b: weerd wordt, 
agenten van de Britsche gebeime dienst 
zija en spionnayediensten verichten. 

Hootdstraat 4I 

Telefoon No.60 

  

Het betere 

  
RADIOTOESTELLEN 

en 

KOELKA 
RADIOREPARATIES 

ONDER GARANTIE 

adres voor 

STEN.   
  |   

  

KEDIRI 
MULOWEG / MADJENANG 

Telefoon Ked. No 225 

  

OERDERIJEN .SCHRAUWEN“ 

1 

  

  

WATES 
PERCEEL-PAKISSADJI 

  

  

  

Pa 

Si 

  

Levert versche voile melk. 

Leverancier van de groote ziekenhuizen te 

Kediri en Paree en de meeste Doctoren 

ter plaatse, 

  

  

Prima kwaliteit. 

Beleefd aanbevelend 

L. H. SCHRAUWEN. 

  

  

U reeds de 

heid gewaarborgd wordt. 

Adres:   

Uitgaand Kediri 
Hebt 

gekeurd bij 

HET KEDIRISCHE RESTAURANT ? 

Goedkoop en beter dan bij anderen, waarbij zindelijk- 

excellente schotels 

Eigenaar van het voorheen zoo bekende dancing en 
restaurant , E LD OR A D O” te Malang, | 

Nicuwe winkelgalerij, schuins tegenover de | 
N. V. KED. SNELPERSDRUKKERIJ). | 

  

  

  

  jang NN 

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

DE AUTOWEGEN -ATLAS 
van JAVA MADOERA en BALI 

1 2.75. 
io 5 kleurendruk 
op Stevig ivoorcarton 

met Cartonnen omslag er lirnen rug, . 3 
op Schaal 1: 500.000 
in totaai 9 aansluitende kaarten compleer bijgewerkt, en 
waario opgeromen: 

all berijdbare wegen 

Kilometerafstanden van plaats tot plaats 
Hoofd-Afstandstabel voor grootere afstanden 

Bergen en plaatsen met hoogte-cijters 

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

2—.——.—— 

aanwijzingen voor toerisme. 

   



  

  

Turkije 
De verwoestingen. 

Istanboel. 3 Januari. Naar wordt 

gemeldt heeft de overstroomiogsramp 

in West-Turkije alleen reeds in het ge- 

bied ten Oosten van de zee van Mar- 

mora 1000 slachtoffers heeft geeiscbt, 
terwij! vierhsnderd huizer zijn 'rgestort. 

aanhoudende 

mingen zijn de beroemde hoeven van 
Karatscha geheel verwoest, 

Door de Overstroo- 

Nieuwe aarbevingen. 

Boekarest, 3 Januari, Volgens 

de Romeensdhe pers hebben Dinsdag 
Diewe aarbevingen in Turkije, plaats- 

gevonden teyanvolge waarvan in het 

district Yosgat negen dorpen werden 
verwoest 

Er schijzen echter gsen merschcn- 
levens verioren te zijn gegaan. 

Nieuwe observatiepost 
Op Merapihziling 

     Naar aan gste uit- 

barsting van den heeft de 

regeering, blijkens een Anetasein uit 
Semarang, besloten over te guan tot 

den bouw van een observatie post te 
P'awangar, biji deo top ran dc zijde 

van Kaliosrang, op 
1200 mx ter. 

Ter bestrijding van de kosten biervan 

een hoogte van 

heeft de regeering ecn bedrag van 500 
“ gulden beschikbaar gesteld. 

D 
aard zijo. E 
opgesteld en een schuilkelder voor het 
bewakingspersoneel gebouwd van ga- 
galvaniseerd ijzer. 

DE COPRA-HANDEL 

Kleine handelaren in de knel. 

  

chting zal vaa eenvoud'gan 

wordt cen szismograaf 

In de Molukken kan de pasticuliere 

copra-export aileen bog maar p'aats 
vinden nazar Trest en de Skandinavi- 

sche janden. De verschepingen raar 
Holland zijo 
legenbeid geworden. Hierdoor zijn de 

gcheel regeerings»ange- 

verschepingen naar andere bestem- 

mingen geheel afbankelijk van de be- 
schikbare ruime in den homesteamer. 

Daarom wordt door den particuliren 

handel veel verscheept met charter- 

schepen. 

Alleen de groote maatscbapi 

  

kuonen zich nog staande houden in 

den copra-hander, omdat zij kepitaal- 

kracbtig genorg zijn om groote voor- 

raden copra aan te houden. De kleine- 

re, de z9. fobnug koopers verdwijnen 
van de markt, omdat zij direct vast- 

loopen met de scheepsruimte en gsen 

middelen bezitten om een gebec Ischip 

te cbarteren. 

Ondeugdelijk gasmas- 
kers getroffen, 

Zeldzaam staaltje van onmensche- 

lijkheid en zwende arij. 

Haarlem, 19 Dec.—Twintig duizerd 

Ondeugdelijke gasmaskers, ten deele 

afkomstig uit de miliraire magazijaen 
der Artiilerie-Inrichting aan de Hem- 
brug, waar zij werden afgekeurd, zija 

vanmiddag te Haarlim bij een auto- 

hardelaar aaa het Tuinlaantje in be- 

slag genomen. 

Hij was er al in geslaagd een aan- 
tal van ongeveer 20.000 stuks te ma- 

ken. Daartoe vcorzag bij de afgekeur- 

de rubber gelaatsstukken van hoofd- 

baoden, ten einde ze voor het gezicbt 

te binden, van oogglazen van... ven- 

sterglas, waarna hij er ten slotte een 

filter op fabriceerde, weike gevuld was 

met een of ander goedkoop poeder, 

dat ten eenes male orbruikbaar was 

voor het doel, waarvoor een gasmas- 

ker moet dienen. 

PAPIERFABRIEK IN ATJEH 

Aneta seint uit Medan, dat volgens 
de ,,Sum. Post" het onderzoek van den 

Zweedschen houtvlot-expert io Arjeb, 

ten behoeve van de eventueele oprich- 

ting van eea papierfabriek, gunstig is 

verloopen ten aanzien van Djamboe- 

aja, waar de mogelijkheid bestaat om 

hout door de paar Ajjeh's 

Oostkust af te voeren. 

Thans volgen besprekingen met de 

Java - instanties. 

rivier   

  

  

LEESBIBLIOT HEEK 
  

  

De abonnementsgelden bedragen : 
f 1,— per maand voor €€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 &€n boek 
heelft, waarvoor U &en gulden betaalt en U 
ruilt het boek iederen dag, dan betaalt U 
voor 30 boeken toch niet meer dan en 
gulden. 
De bibliotheek - catalogus werschijot binnen- 
kort. 
Wordt lid van — 

DJABA 
— LEESCE2ZE1.SCHAP -- 

KOTTA 
.£ ESBIBLIOTHEEK 

Ked. Snelpers Drukkerij. 
  

DE A.S. VOLKSTELLING 

Uit stelen beperkirg 
Naar aanleiding van de berichten 

bet 

stelli-g to:1941, vsrnsemi, naar Aneta 
i Cet.“ ,dat 

reffende het uitstellen van de voik-   

  

uit Medan sis", d 

      

het voornemen zou bestaan de telling 

in 1941 in eik geval te beperken tot 

Java en Madoera en de telling in de 
butengewesten tot rader order uit te 

stellen. 

Aneta vernam terzake, dat de voiks- 

telling voorloopig 9 maanden werd 
uitgesteld, terwijl in'usschen wordt 

pagegaar, water daarna moet gebeuren. 
   

  

Versch Ilende suggesties ziju terzake 99 j 
gzopperd 

Her     el 
met de telling heefrte doen, is echter 

landsch bestuur, dat v 

reeds overkropt met werk in verband 

mer de intervatiora'e situatie, zoodat 

de direcicur van ecovomische zaken 
(w.o. statistick 
teeren) 

cn vo'kstelling ressor- 

et aicr raadzaam acht momen- 

teel het binnerlandsch besiuur met 

dee zware task te belisien, weshalu 

  

bij adviseerd2 den tossiand cerst nog 

cers aan te zieo. 

Verder is er het voor momeot 

grenerlei concreet voorstel aan de orde. 

KERK en OORLOG. 

Het 

Veldpredikers. 

werk der 

De Synode der Ned. Hsrv. Kerk in 
Nederland besioot : 

Precies &&s maasd na bet uitbreken 
heeft de Synodale 

Commissie reeds een regeling getroffen 
van den oorlog 

voor de vervanging der Predikanten, 

die a83 reserve-veldprediker met de 
soldaten zija meegetrokkeo. 

De Syoodale Commissie erkent het 
groote belang van het werk der ieger- 

predikanter, maar zij wil toch tegelijk 

waken voor bet heil der eigen ge- 

meenten. Die mogen door de afwezig- 

heid van hun predikant niet verwaar- 

loosd worden. Daarom besioot zij de 
reserve-veldpredikers als het ware op 

non-actief te stellen voor den tijd der 

mobilSatie. 

Zij behouden hun rechten in de eigen 
gemeente, maar hun werk door wordt 

door hulppredikers verricht, teneinde 

deze vervanging mogelijk te maken, 

moeten de veldpredikers een gedeelte 

van hun militaire soldij Yafstaan, nl. 

een bedrag van f 250.— per maand.   

  

Op deze wijze wordt de vervanging 

ook :n kerkelijke bansn gelzid. Reeds 
eerder hadden vele legerpredikanten zeif 

voor vervanging door een candidaat 

tot den heiligen dienst gezorgd, doch 

thans zal 
kerkeraad worden benoemden door de 

kerkvoogdij worden bezoldigd. De le- 
gerpredikanteo houden het recht op 
de pasrerie, terwijl zijn in gevallen, 
waarin het predikantstraktement geen 

#3000,— bedraagt, geen hooger be- 
drag dan het traktement behoeven af 

te sraan aan de kerkvoogdij. De ambts- 

deze vervanger door den 

  

bezigheden, die uitdrukkelijk aan den 
predikant zijn voorbehouden (de bedie- 
ning van doop en avondmaal) kan de 
gsmobilliseerde predikant in de cigen 
gemesnte verricdten, 

In voorraad 

kinderboeken 

  

en 

Modeblzden 

N.V. Ked. Snelpersdrukkerij 

Aloon-Aloonstraat TI. No. 83   

  

Toro 

-sMADIOEN” 
KEDIRI, Aloon-aloonstraat 

No. 17 Teliti. No.62. 

Maakt hekend: 
Aan alle klanten te Ke- 

diri en omstreken. 

Dat Toko Madioen 

reeds verhuisd is. 

In het Nieuwe Tokoge- 

bouw aan de aloon“str. 17. 

Onder Coulante 

bediening. 

En direct thuis 

bezorgen. 

Nieuwe en versche 

goederen. 

Beleefd aanbevelend 

SNN AN BR DA ANA 

TENG HONG TJIANG ANA NY 1ILANU 

VENDUHOUDER — COMMISSIONNAIR 
MEUBELMAKER 

TRANSPORT — ONDERNEMING 

KEDIRI — Kientengsiraai (8 — Telef. No, 107 

  

  

Belangriike Huisven- 
dutie: 

wegens vertrek van den Weledelge- 

strengen Heer 

Lc. VONCK. 
Administrateur der sf. Lestarie. 

sf. LESTARIE — KERTOSONO. 

op Zaterdag, 6 Januari 1940, 

v.m. om 9 uur. 

Kijkavond, Vrijdag, 5 Januari 

1940, van 5 tot 7 uur n!m. 

Voor het trarisport van gekochte 

goederen op deze vendutie stellen 

wij onze vrachtauto gratis beschik- 

baar voor plaatsen liggende ajd groo- 

te weg Kediri—Lestarie. 
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N. v. | Kedirische Sneipers Drukkerij. 

  

Vichy 

Source de Beaute 
Wetenschappelijk samengestelde 

verzorging en preparaten voor 

verfraaiing der huid. 

  

RESI 

  

ENTIE APOTHEEK 

MET EEN DUBBEL AANTAL ? 

5 | 

“- KEDIRI 
Telefoon No. 52 

  

  
  

PROTESTANTSCHE KERK 

Hollandsche Kerkdiensten. 
  

OOST - JAVAANSCHE KERK 

lederen Zondag 

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

Ngandjoek, Pare-. 
  

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederan Zoudag. 

  

te le H. Mis 6 uur v.m 
2e H. Mis 7.30 uur v.m. 

Lof 5.30 uur a. m. 
te Miter G6 uur v. m. Stille H. Mis 

1.30 uur v. m.  Hoogmis 
5,30 uur o. m. Lof 

Osderricht Kath. Javaoen 6 uur n.m. 

PETROMAK COMFOREK. 
Wij ontpakten zoojulst 

De Nieuwe 

Modellen 1939 

en noodigen U uit tot een be- 

zichtiging dezer 

Schitterende en Practische 

Petromax Comforen. 
Verkrijgbaar bij : 

Tako Wed. 

Tan Bing Wie 
Klentengstraat No. 90, 

KEDIRI, Tel. No. 149. 

  

Loo juist Ontoakt: 
Uitgebreide Collectie 
van diverse soorten 

Kerstartikelen. 

0ok in groote voorraad di- 
verse dranken zooais : 

Champagne Demi-sec en Sec 

Asti Spumante. 

Likeuren. 

Bols rood. 

Orange bitter. 

Medoc superieur. 

St. Emilion. 
St. Jullien. 

Ch. Cantemerlie. 

Ch. Pontet-canet. 
Petit bourgogne. 

Chablis 

Sparkling Burgundij, 

Pommard. 

Chambertin. 

Enz.-Enz. 

Beleefd aanbevelend, 
TOKO 

»SOEN” 
Aloon - Aloonstraat Telf. 63 

KEDIRI. 

  

  

    

OLYMPIA 
Schrijfimachines blijven toch al- 

tijd aan de spits. Deze wereld- 

beroemde Duitsche machines kunt 

U tegen bijzondere afbetalings- 

conditie te Kediri, ALLEEN 

krijgen bij de 

N. V. Ked. Snelpers 
Drukkeril 

aa



  

Baitenlandsch overzicht overgenomen uit het Soer. Hbld. 

MAG FINLAND GEHOLPEN 
WORDEN ? 
  

Duitschland zou Zweden hebben gewaarschuwd tegen 

doorlaten van wapenen. 

  

  

FRANSCHE AANVALLEN OP 1 Japarsche regeering liet doen, is dat 

RUSLAND. 

De Tsaristische schulden gaan 

herleven. 

Kopenhagen, 3 Januari, Aneta-Reu- 

ter, Volgens den Berlijnschen corres- 

pondent van de ,,Berlingske Tidende” 

waarschuwde Duitschland Zweden in 

een diplomatieke nota dat bet niet 

zal toestaan dat Engeland en Fraokrijk 

via Zweden Fioiand zuileo helpen. 

Duitschland zal niet ingrifpen. 

Berlijn, 2 Jan. (Transocean). Is ge- 

zaghebbende kringen verklaarde men 
beden 

van 

tegenover vertegenwoordigers 

de buitenlandsche pers 

woord op een desbetreffende vraag 

dat Duitschland geeo reden beeft tus- 

scheobeide te komen in bet Finsch- 

Russische corflice zoolang Eogeland 

niet tracbt bases in Fioland te verkrij- 

geo. 
De berichten 

betreffende het verleenen van Britschen 

steun aan Finlavd, welke de buiteo- 

laodsche journalisten ertoe hadden ge- 

bracht bedoelde vraag te stellen, wer- 

den in gezaghebbende Duitscbe kris- 

io ant- 

in de Britsche pers 

gen als een nieuw bewijs gekeomerkt, 

dat Engeland—naar reeds eenig n tijd 

werd beseft—gaarne zou zien, dat de 

algemeene oorlogszone tot Finland zou 

worden uitgebreid. 

Steeds meer Zweedsche 
vrijwilligers. 

Stockholm, 2 Jan. (Aneta Tr.). Op 

Nieuwjaarsdag is een nieuwe groep 

Zweedsche vrijwilligers oaar Fioland 
vertrokken. Tijdens de eerstvolgerde 

dagen zulleo andere groepen vrijwilli- 

gers volgen. 

Gea'ieerde wapentransporten 
voor Finland. 

Berlijr, 2 Jar. (Aoeta-Tr.). Commen- 

taar leverend op bet door het Deen- 
sche dagblad Politiken uit Londen 
Ontvangen bericht, waarin wordt ver- 

klaard dat verreikende onderhandelin- 

gen worden gevoerd tusschen Enge- 

ds en Zwe- 

den en Noorwegen anderzijds over den 
doorvoer 

land en Frankrijk eene 

  

van groote, voor Finland 

bestemde verschepingen van wapenen 
door de beide Noordsche landen, ver- 
klaart de 

nicuwsdienst dat, wanneer deze onder- 

International Information- 

handelingen zouden slagen, dit zou in- 
houden dat groote verschepingen van 
Britschb en Fransch oorlogsmateriaal 
spoedig in Noorsch: en Zweedsche 
havens zouden worden aangebrachr. 

Deze wapenverschepingen 
hoogstwaarschijelijk 

zouden 

met  toepassing 

van het convooi-stelsel, onder bescher- 

worden ming van de Britsche vloor, 

vitgevoerd, 

Stalin's programma. 
Parijs, 2 Jan. (Anera-Havas). Het 

dagblad ,,L» Populaire" stelt de vraag 
waarom Stalin er zoo op gesteld is 

een overeenkomst met Japa 
Het blad voegt hieraan toe: ,,In Au- 

gustus j recbtvaardigden bepaalde 
waarnemers het sluiter van het Duitsch- 

  

te sluiten, 

Russiscbe nietaanvalsverdrag door te 

verklareo dat de Sovjet-Unie wenschte 

te vermijden terzelfder tijd in Europa 

door Duirschland en in bet Verre 

Oosten door Japan te worden aange- 

vallen. Wij hebben dezen uitleg be- 

twist. 

Io werke'ijkheid wenscht Stalin noch 

oorlog met Japan. Hij wil thans eerst 
cen overeenkomst met Japan sluiten, 

teneinde de handen vrij te hebbea om 

io Europa de doeleinden te verwezen- 

Ijken, waarvoor bij een verdrag met 

Duitschland sloot. De reden 

siappeo, die Sialin opnieuw bij de 

voor de 

  

  

hij Japan wenscht te neutraliseeren, 

teneinde in staat te zijn Finland en 

Bessarbis te 

Zee 

die uitsluitend voor Rusland gereser- 

veerd blijft. 

doen bezetten en de 

Zwarte tot cen zee te maken, 

»Le Jour” ontdekt een mo- 
gelijkheid. 

Brussel, 2 Jan. (Aneta-Tr.). Door 
den hoofdredacteur van het Fransche 
dagblad Le Jour werd heden in een 
artikel de eisch gesteld, dat Sovjet- 
Rusland zijn vooroorlogsche schulden 

aan Frankrijk zal terug betalen: deze 

schulden omvatten twee bedrayen n.!. 

18 milliard en 10 milliard goudfrancs, 

die Rus'and door middel 

tricele leeningen werden verleend 
Het artikel, waarvan door den 

censor gedeelten zijn geschrapt, werd 
gepubliceerd onder het hoofd ,,Fin'and 
opent nieuwe vooruitzichten.” Io zijn 

artikel iciteert de hoofdredacteur van 

L2 Jour dea 

Hubert Gough, die den wereldoorlog 
heeft meegemaakt: generaal Gough 

steit voor dat de gealliserden van den 
Russischen aanval op Ficland gebruik 

zullen maken om de Sovjet-Unie een 

vervietigenden siag toe te brengen, 

door Moskou tkans de schulden van 
het tsaristische Rusland te doen be- 

talen. 

van indus- 

Britschen generaal sir 

Verwoestingen in Abo. 

Helsiaki, 2 Jao. (Transocean). 
Het nieuws uit verschillsnde Finsche 

steden en sommige sectoren van het 

froot kwam hier in vele gevalien zeer 

vertraagd binnen. 

Hierdoor is bet thans pas bekend 

geworden dat de stad Aboin bet zuid- 

westen van Finland gisteren aan een 

krachtig bombardement vanuit de lucht 

werd onderworpen. 

O-gzveer 22 bommenwerpers van 

de Russische luchtmachbt 

gistermiddag boven de stad en wierpen 

verschenen 

tallooze bommen uir, waardoor aan- 

zienlijke schade werd aangericht in de 
buitenwijker. Zoo werd het kasteel Abo, 

een der oudste gebouwen van Finland, 

door brandbommen getroffeo, waardoor 

bet vlam vatte. 

Dirsdagmiddag was het gebouw nog 
steeds aan het branden en gevreesd 

wordt dat het geheel verwoest zal wor- 

den. 

Ook de dokkenin de haven van Abo 
leden aanzienlijke scbade. 

Door de bommen werd voorts het 

munitiz-magazija in de vrije bavenzone 
Het 

ontplofte, waardoor verscbeidene haver- 
in brand gezet. munitie-magazijn 

arbeiders werden gedood. 
Van het Kareliscbe front waren he. 

denavond slecbts weinig berichten be- 
schikbaar. 

Gemeld wordt dat de Runen bet cen. 

trum en het oostelijk deel van de Man- 

nerheimline op krachtige wijze bowbar- 

deerden'en een'ge kilometers vorderdeo, 
Verscbeidene Finsche officieren wer- 

den in de voorposten door de Russen 

gzvangen genomen. 

Keurtroepen gearriveerd. 

Vipuri (Viborg), Jan. (Aneta-Reuter), 

De speciale correspondent van Reuter, 

die juist te Viipuri is teruggekeerd van 

ecen bezoek aan het naburige Vouksi, 
dat aan de Oos-elijke zijde van de land- 

engte van Karel is geleyen, bevestigt 

Midden-Rusland afkoa- 

srige keur-regimenteo in de Sovjzt-Rus- 

dat thaos uit 

sische frontlinies tegenover de Manner- 

heimlinie liggeo. 
Deze troepen, die werkelijk van eer- 

ste klasse gehalte zijo, zija goed ge- 

kleed en uitgerust met moderne gas- 

maskers van Duitsch modeld.   

Russisch materieel is goed. 

Stockholm, 2 Jan. (Aneta-Havas). 

De correspondent in Finland van het 
Svenska Dagbladet meldt dat 10.000 

man Sovjet-Russische troepen aan bet 
meest Noordelijke Finsche front wor- 

den samengetrokken, doch de thans 

aldaar heerschende temperatuur van 

veertig graden onder nul maakt een 

Ooffensief absoluut oomogelijk. 

In aodere Zweedscie ochtendbladea 

worden verklariogen van Finsche of- 

ficieren gepubliceerd, waarin wordt 

gezegd dat her moreel en de uitrusting 
van de Sovjat-Russische soldaten be- 

droevend zijo, doch dat hun wapens 

dikwijis schitterend zijo. Inderdaad wordt 

door de Sovjet Russische troep»n dik- 

wijls aan Polen geleverd Zweedsch 
Oorlogsmateriaal gebruikt. Omtrent de 

Sovjet-Russische tanks wordt verklaard 
dat deze weinig bestand zijn tegen bet 

Finsche anti-tank-geschut. 

De Social-Demokraten scbrijft dat 
deze ooriog er Efn is, waarbij de kwa- 
liteit den doorslag geeft . Het prestige 

van het roode leger is verdwenen en 

thans wordt begrepen in welke mate 

de Sovjet-Russische weermacht is over- 

schat. Door den helihaftigen tegenstard 

vao de Fionen bebben aile k'eine sta- 

ten wederom moed gevat. 

Finsche pogingen tot omsinge ling 

Stockholm, 2 Jar. (Aneta-Trarsocean). 

Gemeld wordt dat de Finsche troepen 

heden bun pogingen om de Russische 

grens nabij R-pola te bereiken, komen- 

de van Kuhmo en Lieksa, voortzetten. 

Op verschillende andere puntea staken 

de Fiooen vijf dagen geleden de Rus- 
sische grens over. Deze Finscbe op- 

marsch beeft duidelijk ten doel de Rus- 
sische detachementen in dat gebied te 

omsingelen. Het schijnt, dat de Finscbe 
Operaties, langs Oostfront nabij Kianta- 

jaervi, vlak bij Suommossomi en vabij 

Kuisamo, ten voorden van Suosalmi, 

voor een gedeelte erin zijo geslaagd 

den Russiscben druk vanuit bet Oosten 

verminderen. Uleaborg schijot op het 

oogerblik niet z0” ernstig door de Rus- 

sen te worden bedreigd als 10 dageo 

geleden. Gemeld wordt dat de Finsche 

successen in de rabijheid van Suosalmi 

van strategische beteekenis zijn. 

In ce laatste 12 uur worden de ge- 

vechten in bet alla Salla -district met 

groote intensiviteit gevoerd.In dezen 

sector van het front hebben zoowel de 

Russen als de Finnen aanzienlijke troe- 

pen geconcentreerd. 

H-den kon den geheelen middag 

gehoord. 

Volgens berichten uit Helsinki tracbtteo 
de Russen in dit boomlooze gebiea 

vasteo voet in het dal van de Kemi- 

rivier, nabij Kamijaervi, en Rovaviemi, 

hevig artilerievuur worden 

ten Zuid Oosten van Salla, te verkr:j- 

gen. 

Js belet verkeer 
op den Donau 

SLAG AAN DUITSCHE HANDEL 

Fransch bericbt 

mbeschaafde regeering” in Duitscland 

Parijs, 2 Jav. (Aneta-Reuter). Le 

Petit Parisien verklaart dat haar cor- 

over p'annen voor 

respondeot in Itali2 een bericht zond, 

dat met alle mogelijke voorbehoud moet 
worden gelezen, doch waarin te kennen 
wordt gegeven dat Duitscbland zija ui- 

terste best doet om een diplomatiek 

vredesoffensief te organiseeren, dat ten 

zou hebben tot de sluitiag van een voor 

Duitschland gunstigen vrede te komen, 

waarbij het Duitsche Rijk in het bezit 

zou worden gelaten van het voornaam- 

ste gedeelte van zijn veroveringen. 
De correspondert geeft te kennen 

dat thans belangrijke invloeden aan bet 

werk zijn om Rijkskanselier Hitler er 

toe te brengen het buidige Duitsche 

bewind in een meer ,,beschaafd” gezag 

Dit zou inhouden dat 

Hitler president van Duitscbland zou 

Wworden en maarscbalk Giring Rijks- 

kaoselier, terwijl radicalz elementeo, 

zooals dr. Joseph Gobbels, Heiorich 

Himmler en dr. Ley uit de regeering 

zouden worden verwijderd. 

Om te zetten.   
  

— 

Hen ruwe, roode en gesmette Buld wordi weder volkomen gezond 
en'soepel door des avonds de aamgedane plaats te bedekken met cen 
laagje Purol en des morgens na het bad dagelijks te poederen met Purol- 
poeder. Purol f0.40 en 1015 per dooa Purolpoeder f090en £ 1.50 per bus. 

  

De huidige Duitsche ambassadeur te 

Rome Hans von Mackensen zou dan 
waarschijolijk minister van Buitenland- 

sche Zakea en dr. Hjalmar Scbacbt 
mibister van Economische Zakea wor- 
den. Deze nieuwe Duitsche regeering 

zou niet over imperialistische doelein- 

den uitwijden, terwijl nadrukkelijk een 

mpolitieken afstand” tegenover Sovjet- 

Rusland in acbt zou worden genomen. 
Voorts wordt vermoed, dat deze 

nieuwe Duitsche regeeriog z0u instem- 

meu met een herstel van Polen ea 

Tsjechoslowakije in een kleineren vorm 

dan voorheen, terwijl de grenzen van 

deze beide landen zouden moeten wor- 
den vastgesteld door middel van een 

scheidsrechterlijke uitspraak van een 
hooggeplaatst persoon. De autarkie zou 

in ea minder strengen vorm worden 
doorgevoerd en de Duitsche econo- 

mische politiek zou wederom gaan ia 
de richting van de wereldeconomie. 

Le Petit vroegt 

hieraan nog toe dat de generaals Von 
Reicbenau 

Parisien 

en Biaskowitz de leiders 

van de Duitsche nationaal-socialistische 
partij en de hoofdeo der Duitsche zware 

iodustrie zouden polsen omtrent bet 

invoeren van deze veranderingeo, Ten- 

slotte verklaart het blad nog dat de 

leiders der Duitsche industrie 

binnenlandsche oplossing schijneo te 

verwelkomeo, waardoor verhinderd zou 

worden, dat Duitschlond verder in de 

Tchtiag van bet Bolsjewisme afglijdr. 

  

re 

Geen verkeer op den Donau. 

Parijs. 2 Jao. (Aneta-Reuter). Daar 

de Donau vol drijfijs is. waardoor het 

scheepvaartverkeer wordt gestremd, 

schortten de Roemeensche autoriteiten 

alie verguaningen voor de scheepvaart 

op deze rivier op. 

ak 
Havas meldt nog uit Bozkarest dat 

bovengenoemde beslissing van de 

Roemeensche autoriteiten een ernstigen 

slag beteekent voor den Duitschen 
invoer vanuit het Balkan-gebied. Wat 

betreft den 

kan ook van de spoorweg door Hon- 

invoer vanuit Roemenit, 

garije voor bet vervoer der goederen 

gebruik worden gemaakt, doch de capa- 

Citeit van dezen spoorweg is onvol- 

doende voor het vervoer van alle door 

Duitschland in Roemevit gekocbte 

artikelen. 

Voornaamste kanaal voor 
Duitschland gesloten. 

Boekarest, 2 Jan. (Reuter). Aan den 

Duitschen handel met den Balkan is 

een ernstigen slag toegebracht als ge- 

volg van het besluit der Roemeenscbe 
regeering om voor de van den 

winter geen vergunningen meer te 

verleenen voor het bevaren van den 
gedeeltelijik bevroren Donau. 

Sedert den aanvang der geallieerde 

lokkade was de Donau het vooroaam- 

ste kanaal, waarlangs de uitvoerpro- 

ducten van den Balkan Duitschland 

bereikten. Tachtig proceot van de 

Roemeensche olie en bijna al de Roe- 

meensche granen werden langs den 

Donau vervoerd, terwijl alleen vee, 
sojaboonen, mais en secundaire pro- 
ducten per trein naar Duitschland 

rest 

werden vegvoerd, 

Seder de bezetting van het Ooste- 

ljk deel van Polen door Sovjet-Rus- 
land is het verkeer op de lija Boe- 

karest-Breslau, die via Lwow loopt 

bijaa gebeel tot stilstand gekomen, 

terwijl het spoorwegverkeer in Wes- 

telijk en Noordelijik Roemenit den 

laatsten tijd werd belemmerd door 

sneeuwstormen, zoodat de Roemeen- 

sche exportgoederen thans Duitschland 

slechts kunnen bereiken via een enkel- 

spoor, dat door Hongarije loopt, 
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Generaal Hata: ,,Re- 
geling niet nabij.“ 
HONGKONG GESLOTEN. 

China vertrouwt op zijn 

groeiende kracht 

Tokio, Jan. (Reuter). In zija nieuw- 

jaarsrede sprak de minister van oorlog. 

generaal Hata, dankbaarheid uit aan 

de 70,000 Japanners die sedert het 
begin vao de Chineesche affaire om 

het leven kwamen. 

Generaal Hata verklaarde dat de 
nieuwe centrale regeering van China 

binoenkort zal worden ingesteld, doch 
dat dit niet beteekent dat de regeling 

van de Ctina-affaire nabij is. 

Hij legde den nadruk op de nood- 
zakelijkheid om een krachtige samen- 

werking voort te zetten voor bet tot 

stand brengen van een nieuwe orde 
in Oost-Azie. 

Hata voegde bieraan toe, dat de 

Situatie in Europa moeilijker en erostiger 

wordt en dat het noodzakelijk is voor 

Japan alle voorbereidingen te treffen 
om een dergelijke situatie het hoofd 

te kunnen bieden. Het keizerljjke 

Japaosche leger is vastbesloten zija 

taak te volbrengen voor de regeling 

van de China-affaire en aan de wereld- 

situatie het hoofd te bieden. 

Kracht van China Groeit. 

Cbungking, 2 Jao. (Reuter). De 

Ghineesche minister van Buiten-lardsche 
Zaken Wang Chung-Hui verklaarde 
hedenochtend in een radio-rade, dat 

de maand Jaouari van het nieuwejaar 

van groote beteekenis is voor China, 

zoowel als voor Japan. Hierbij zio- 

speelde hij op de expiratie van het 

Amerikaaasch -Japansche handels en 

scheepvaartverdrag. Hij legde in het 

bijzonder den nadruk ophet construc- 

tieve werk in Chioa dat uitgevoerd 
wordt ondaoks de vijandelijkhedeo. 

Hij voegde hieraan toe: ,,De positie 

vas China, kooper, a's 

veikooper, zal in den loop van den 

tiid gunstiger worden,” 

Minister Wang Chung-Hui vervolg- 

de ziju verklaring met de woordeo: 

nWij zija ervao overtuigd, den oorlog 

te zullen winnen, daar de gebeurtenissen 
van bet afge'oopen jaar hebbenbewezen 

dat een binvenvallend leger het 

uitputtingspuot bereikt, terwijl bet 

Cbineesche leger niet slechts in tact 

is gebleven, doch dagelijks sterker 

wordt door de ervaringen op bet 

oorlogsveld opgedaav.” Na een over- 

zicht te hebben gegeven van de 
geschiedenis vao de Amerikaaosch- 

Chineesche vriendschappelijke 
betrekkingen besloot de minister met 
de woorden: ,, Uw materieele en moreele 
kracht heeft zich doen gelden en ik 
ben er zeker van dat ik stellig zal 
voortgaan mija grooten invloed aan 
te wenden bij de vorming van het lot 
van het Verre Oosten," 

zoowel als 

Haven Hongkong gesloten. 

Shanghai, 2 Jan. (Transocean). De 
haven van Hongkong werd hedenoch- 
tend in opdracht van de Britsche 
marine autoriteiten voor de interna- 
tianale scheepvaart gesloten. Alhier 
uit Hongkong ontvangen berichten 
melden dat de autoriteiteo deze maat- 
regelen noodzakelijk noemen voor de 
bescherming van de kolonie in oor- 
logstijd en dat hij werd genomen nadat 
alarm was gemaakt door Kustpatrouil- 
le-booten. 

Hier wordt aan toegevoegd, dateen 
onderzoek wordt ingesteld naar de 
aanleiding voor deze handeling van de 
patrouille-vaartuigen. 

Commissies voor afbakening der 
grenzen. 

Tokio, 3 Januari, Aneta-Havas. 
Officieel werd bekend gemaakt, dat 
Japan en Rusland na beraadslagingen 
met Mantsjoekwosche en Mongoolsche 
autoriteiten besloten gecombineerde 
Commissies in te stellen voor afbake- 
Ding van de grenzen en om te voor- 
komen, dat incidenten plaatsvinden. 

De overeenkomst betreft het vast- 
stellen van gemeenschappelijke grenzen 
tusschen Ruslaod, Mantsjoekwo en 
Mongolie. 

De onderhandelingen duren te Mos- 
kou en Tokio voort teneinde de details 
der vraagstukken te regelen,
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