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Lezing van den heer Hermans. 

Op Maandagavond hield de heer 

Hermans, die wegens overplaatsing, 

de voorzitterschap van de Ked. Kunst- 

kring heeft moeten neerleggen een 

lezing over: ,,Het sprookje in de 

muziek”. Hij verklaarde, dat bij b.g. 
lezing hield, om enkel en alleen te 

trachten, anderen mede te laten ge- 

»Dietep, van wat hij als schoonbeid in 

de muziek:heeft genoten. 

In de eerste plaats wijdde spreker 

de aaudacht aan de amard van de 
sprookjes vertelling, Heel vaak heeft 

de componist moeilijkheden te over- 

winnen, om de gepersioneerde karak- 

ter eigenschappen vao hun stoffelijke 

gedaante te ontdoen, zonder de door 

die stoffeliike gedaante geschapen 

sfeer te verstoren. 

Een goed stuk op zich zelf is de 
Ouverture van Hans und Gretel, doch 

het valt geheel buiten de sfeer van 
bet sprookje, waarbij de twee honge- 

rige kinderen in het angstaanjagende 

bosch zija verdwaald, ook buiten de 
sfeer, van de oude beks, met baar 
pannelkoekenhuisje. 

De ouwerture van Mendelssoho 
Bartoldy's Midzomernachtdroom daar- 
entegen is wel geslaagd, 

De Oostersche sprookjes zijn heel 

anders dan de Westersche. Hier wor- 

den niet deugd en braafheid beloond, 
maar slimbeid, list of handigheid. Ook 

treden er geen elfen, feeitn of dwergen 

Ia op, doch echte menschen. Het be- 

kendste sprookje is wel dat van: 
Duizend en een nacbt. 

De heer Vertregt dankte spreker 

hartelijk voor zija 'interessante lezing 

en voegde bieraan eenige afscheids | 
Woordeo toe. 

Applaus. 

Mutaties van de Stadsgemeen- 
te te Kediri in de maand 

December 1939. 

Gevestigde personzn : 
P.H.H,G. vao der Borgt,  Madioeo. 

H.G. Hartsuyker, Soerabaja. 
F.E. vao der Heyden, Tegal. 

Th. Beckx, Ambarawa. | 
Fr. A, Paap, Soerabaja. 
V.O, Paulus, Tjimabi. 
A. ten Brink, Soerabaja. 

Fi. Mannor, Soerabaja. 
L.J.R. Hondebrink, Malang. | 

Vertrokkea personen : 
O.Ch Woldringh, Batavia. 

J. Pranken, Malang. 
M. Soacky, Palembang. 

S, Brugge, Malang. 

Mutatie's, 
Overgeplaatst van Poele, district Ka- 

raagan, regentschap Toeloengagoeng 

naar Watoelimo, district Kampak regent- 
schap Toeloengagoeng, de Assistent- 
Wedono 2e klasse, SOEPARMAN. 

Benoemd tot Assistent-Wedono 2e 
klasse van Poele, district Karangan, 

regentschap Toeloengagoeng, M. SOE- 

NARKO, thans: Mantri-politie Iste 

klasse bij de Gewestelijke Recherche 

met standplaats Ngandjoek.   

Gemeente - Verordeningen. 

De besluiten van de G:m. Raad van 

Kediri op 29 Novem er 1939 no. 108 

en 109: Vastyestelde wijzigingen van 

de begrooting van uitgaven es ontvang- 

sten van de stadsten van de stadsge- 

meente Ke diri over bet dieostjarr 1939 

zija door bet Coll. van G-d. gozdge- 
keurd. Ook de verordening tot nadere 

wijzigiog en aanvullirg van de Bezol- 
digingsverordening Stadsgemeente Ke- 
diri 1938 heeft bij veslu't no. P.8/7/23 : 

de goedkeuring van het Coll. van Ged. 

weggedrageo. 

Besmettelijke ziekten. 

De opgave va besmettelijke ziekten 
van den Res. Arts luidt als volgt: 

gevallea typhus abdominalis : Kediri 7, 
Paree 4, Ngaodjoek 5, Blitar 9, eo 

Toel. Agoeng 1. 

gevallen paratyphus A: Ngandjoek 2. 

gevallen diphterie : Kediri 1, Paree 2. 

Registratie vuurwapens. 

De registratie vas vuurwapens, waar 

in mede is iabegrepeo: luchtdruk-, 

veerdruk- en imitatiewapens voor het 

jaar 1940 zal in bet Reg. Kediri plaats 

hebben io de maanden Januari tot ea 

met Maart 1940 a.s. op iedere Maan- 

dag ea Vrijdag bij het Comm. van 

Politie te Kediri en op eike Woensdag 

tea kantore van den Detach. Com- 

mandant van de Veld—politie te Pa- 

ree tusschen 8—12 uur v.m. 

Conferentie Parindra en 

SURJA—WIRAWAN. 

We vernemen, dat de Pariodra en 
Surja-Wirawan ressort Kediri op 20 

Jan. a.s. te Kertosono een conferentie 
ral 'houden. De afdeelingen Kedici, 

Blitar, Toel, Agoeng Paree en Kerto- 

sono zelf zullen aanwezig zijn. 

Padvinders. 

Io de Kerstdagen zijo 9 verkenners 

en 3 leiders van de H.C,T.N.H. naar 

Semarang gegaan, om a'ldaar aan de 

Alg. Kamp van de b.g. padvinderij 

deel te nemen. Er werden wedstrijden 

in koken, tent opslaan en allerlei ken- 
nis op padviadersgebied gehouden, 

waarbij de troep van Malang de he- 
gemonie heeft verworven. Dan volg- 

dea Semarang, Soerabaja, Cberibon, 

terwijl Kediri als nummer 5 op de 

lijst kwam te staan. 

  

   

  

  

  
  
  

  

VERSCHIJNT 

DINSDAG EN VRIJDAG 

AGENTEN 

B.P.K.D. 

Momenteel wordt in de Inheemsche 

padvioderskringen over niets anders 

dan over de Perkino gesproken, de 

»Al Dasr 
z00'n kamp ontegenzeggelijk veel geld 

zal koster, heeft bet bestuur van de 

Indonesiaan Jambore”. 

Perkino aan alle Job. padvinderijen de 

oprorp gedaan geld in te zamelen. 

De Perkino-cent, waarbij elke pad- 

vinder elk8 maand esn cent opzij moet 

leggen, is reeds ingevocrd, 

Hedenavond zal het bestuur van de 

B.P.K.D. semen komer, ter bespreking 

van de te nemen middelen, om aan de 

oproep gehoor te geven. 

We vernemen, dat de B.P. K, D. 
bekerwedstriiden en een padvinders- 

fancy-fair derkt te houden. 

RICHE THEATER. 

Offreert voor Donderdag 11 
t/m Zaterdag 13 Januari '39. 

Warner Bros' Dramatisch filmwerk. 

»HAAR GROOTSTE TRIOMP” 

met Kay Francis en Ian Hunter in de 
hoofdrollen. 

Zij schoot omhoog en Broadway 

juichte..., toe, komeet, 

verdween zij weer.,.. 

Wat gebeurt er als de grillige pu- 

blieke.smaak een ster vergeet? Wat 

gebeurt er dan met Haar? Wat kan 

zij doeo ? De brillante scbrijfster Faith 

Baldwin weet en vertelt U alles in 

dit aangrijpend verhaal ,,Haar Groot- 

ste Triomf” (Comet over Broadway) 

met Kay Francis in den hoofdroi en 

Ian Hunter als haar partoer, beiden 

overbekend door hun schitterende sa- 
menspel in de onvergetelijke film ,, The 

White Angel”! 
»Comet over Broadway” Warner 

Bros' nieuw drama, werd bewerkt naar 

Faith Baldwins” Cosmopolitan Maga- 
zine verbaal door Mark Hellinger en 

Robert Buckoer, wier fictie over de 

geheele wereld welbekend en geliefd 

is, heeft reeds meerdere verhalen aan 

Hollywood verkocht. 

MAXIM THEA TER. 

Offreert voor Vrijdag 12 t/m 
Zondag 14 Januari "40. 

Gong overweldigende Jung le- film 
OUND ALIVE" 

Ben film van Meoschelijke Hartstoch- 
ten in eeo Primitief leveo gespeeld 
door eerste klasse artisten. 

De meest sensationeele dizrenge- 
vechten die ooit zijn verfilmd. 

Een ontstellend verhaal van bet le- 
ven in de wilderris en hrar passies. 

evenals een 

EEN PRACTISCH, HANDIG EN KOSTBAAR 1 
WERK VOOR EEN LUTTEL BEDRAG! 

DE AUTOWEGEN -ATLAS 
van JAVA MADOERA en BALI 

1 2.75. 
in 5 kleurendruk 
op stevig ivoorcarton 

met Cartonnen omslag en linnen rug, 
op Schaal 1: 500.000 
in totaal 9 aansluitende kaarten compleet bijgewerkt, en 
waarin opgenomen: 

alle berijdbare wegen 

Kilometerafstanden van plaats tot plaats 
Hoofd-Afstandstabel voor grootere afstanden 
Bergem en plaatsen met hoogte-cijters 

Spoorwegen, Vliegvelden, Ondernemings - fabrieken 

Pasanggrahans en vele aanwijzingen voor toerisme. 
Verkrijgbaar bij de Ked, Snelpers. 

IN HOLLAND 
PUBLICITEITSKANTOOR ,GLOBE" 

VRIJDAG 12 JANUARI 1940 

  

ADVERTENTIE TARIEF 
GEWONE ADVERTENTIE : 

1 maal pl. 1 0.25 per regel. 2 maal pi. ! 0.20 per royel 
4 maal plaatsen f 0.15 per regel. 

2.9. kleine aankondigingen f 1.- per plaatsing. 
Abonnements advertentie gereduceerd tariet. 
LOSSE ADVERTENTIEN BIJ VOORUITBETALING. 

23e Jaargang 

J PILERS 
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- 

reld verschaffen kan! 

De radio ontvangst met Philips korte- 

golf-ontvangers is -thans tot zulk een 

hoog peil opgevoerd, dat zij den 

luisteraars in Ned.-Indi& een openba- 

ring zal zijn. 

Vraagt gratis demonstratie 

bij 

»L YRA" 
Radio Goldberg 

Kediri-Tel. 70 

  

      

  

    

VENDU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS. 

J.G.W. DEKKERS EDIRI — Telefoon 250. 

      

VEDUTIE 

Op 15 Januari 1940, ten huize van den WelEd. Heer J. B.A.G 

KWAAITAAL Schooihoofd te KERTOSONO. 

  

  

MIGNON 
de NIEUWSTE 

PHILIPS ONTVANGER 
met 

GRAMOPHOONGEDEELTE 

RADIO vAN WINGEN 
KEDIRI. 

Aloon-Aloon Straat 13 
Telefoon No. 13 
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— RIChE THEATER — 
4 Nog slechs Heden en Morgen 4 
Warner Bros meer dau schitterende Super Schlager : 

»COMET OVER BROADWAY“ 
Verflmd naar de bociende 

met KAY FRANCIS — IAN HUNTER — MINNA GOMBEL e.a. sterreo. 

      

ATTENT 

roman van FAITH BALDWIN. Hier wordt de opkomst en het verval beschreven van een groote actrice Op aangrijpende wijze wordt hier het drama beschreven van haar priv€-leven, dat de oorzaak wordt van het feit, dat zij den man dien zij liefheeft vaarwel zegt en tevens den schitterende loopbaan den rug 
toekeert, teneinde een jeugdmisstap te boeten. 

1E! Zaterdagmiddag 4.30 u. 

Zondag 14 en Maandag 15 Jan. 

De Chineesche film Chu Pah 
met een keur van de beste Chin. spelers. lets nieuws op Chin. filmgebied | lets buitengewoons! 

Komt dit zien! 

  

  

| 
met BARBARA BEDFORD — 

ATTENTIE! 

Slotgedeelte 

met JOHN Mc BROWN e.a. 

MAXIM 

Gong overweldigende Jungle-film 

het leven in de wildernis en haar passies | 

Zaterdagmiddag 4.30 u, 
Zondagmorgen 10 u. 
Zondagmiddag 430 u. 

  

09 
MAURICE MURPHY e.a. 

—Mist dit niet! 

Zie episoden 11 t/m 15. 

Ben rolprenr, die een ieder zal boeien ! 
Extra Voorsteilingi! 

  

THEATER 
Vaoaf Heden 12 tm Zondag 4 Jan. 

ALIVE” 
Een drama van menschelijke en dierlijke 

bartstochten. De meest sensationeele dierengevechten, die ooit zijn verfilmd. Een ontstellend verhaal van 
Het is ongewoon! Het is realistisch ! Het is een openbaring ! 

EXTRA VOORSTELLING! | 
Maandag 15 en Dinsdag 16 Jan. 

van Universal geweldige Serifilm 

sI HE OREGON TRAIL” 
bekende spelers. Spaonender -- opwindender dan alle voorgaande deelen. 

  

  
  

Mutaties Jav. Bank, 

We vernemen, dat tijdens het aan 
den Heer H.H. VERHOEFE, Ageat 
te 

nenlandsch verlof het beheer van dit 

Agentschap is opgedragen aan den 

Heer J.G. "VALLIS DE VRIES. 

Bandjermasin, verleende bin- 

  

Soerabaia, 

Ongeluk op Tandjong Perak. 

Sloep valt uit takels. 

En treft twee toekangs. 

Woensdagochtend vond op de kade 
der Stoomvaar: Maatschappij ,,Ne - 
derland” te Tandjong Perak een 
ernstig ongeval plaats, waarbij 6&n der 
reddingssloepen van de m,s. ,Chris- 
tiaan Huygens" door vooralsno- 
onbekende oorzaak uit de takels ig 
gevallen, ea twea toekangs heeft ges 
troffen, die beiden zeer ernstig werden 
gekwetst. 

Het ongeval droeg zich toe als 
volgt. De bewuste reddirgssloep was 
die, welke tijdens de oliebrand te 
Belawan, tosn op het water drijvende 
olie plotseliag viam vatte tengevolge 
waarvan de ,,Huygeos” een oogenblik 
gevaar liep, door het vuur werd ge- 
blakerd, 

Deze sloep moest daarom overge- 
verfd worden, en te dien einde had 
men haar van het aan de kade liggen- 
de schip gisterenmorgen zeer laag laten 
zakken, tot  omstreeks 1 Meter 
boven de kade. 

In de sloep bevonden zich twee 
toekangs van de Droogdok Maatschap- 
pij Soerabaia, die daar verfwerk deden, 
onder de sloep, dus op de kade, be- 
vonden zich twee andere toekangs, 
die het vaartuig van buiten onder 
banden namen. 

Plotseling stortte de sloep uit de 
takels, waarin zij hing, op de kade 
neer, waarbij de beide zich op de kade 
bevinderde toekangs onder het vaar- 
tuig terecht kwamen. Zij werden z00 
spoedig mogelijk uit bun benarde po- 
sitie bevrijd, en naar de C.B.Z, over- 
gebracht. Hun toestand is ernstig 
van €&&a hunver naar wij vernemen 
zelfs hopeluos. 

Omtrent den oorzaak van het ge- 
beurde tast men nog ia het duister, 
De sioep hing op de gebruikelijke 
wijze in de takels, en daarom is de 
meest voor de hand liggende verkla- 
ring dat €&a der zich in dz sloep be- 
vindende toekangs de hefboom der 
patentinrichting heeft over gehaald, 
tengevolge waarvan door een speciale 
Constructie de verbinding met de takels 
wordt verbroken. Deze inrichting dient 
uiteraard om io geval van nood de 
sloep op het momeot, dat zij ia het 
water is gekomen, onmiddellijk van 
het scbip los te maken. 

Een ingesteld onderzoek heeft echter 
niet tot resultaat gehad, dat deze 
verondersteiling werd bevestigd. Beide 
zich in de sloep bevinden toekangs 
ootkenten de hefboom, zij bet ook bij 
ongeluk, ie hebben overgehaald. 

Echter staat wel vast, dat het onge- 
luk in geeo geval te wijten kan zijn 
aan de wijze van ophanging van de 
sloep, zooals hierboven reeds gemeld 
geheel als geb-uikelijk, dus afdoende 
was. 

  

Een geheim verdrag ? 
Boedapest, 10 Januari. Io officieele 

kriogen wordt het stilzwijgeo bewaard 
over de steeds sterker wordende ge- 
ruchter, dat de Hongaarsche minister 
van Buitenlandsche Zaken, graaf Csa- 
ky, en de Italiaansche minister van 
Buitenlandscbe Zaken, graaf Ciano, 
tot overeenstemming zijn gekomen over 
het sluiten van een verdrag tusschen 
Hongarije en Ital:8, volgers hetwelk 
Itali8 op zich zou hebben genomen 
aan Hongarije bijstand te verleenen 
tegen agressie. 

Welingelichte kringen houden vol, 
dat een dergelijk verdrag tot stand is 
gekomen, maar wijzen er op, dat het 
wellicht nooit zal worden gepubliceerd 
io verband met de gevoeligbeid van 
de huidige internationale situatie. 

DE ,,DUNBAR CASTLE" 

GEZONKEN. 

Londen, 10 Januari. Officieel, wordt 
gemeld, dat de 10.000 tons metende 
mailboot ,,Duobar Castle” van de 
Castle-lija gisteren na vertrek uit En- 
geland en varende in een convooi, op 
cen mijn is geloopeo en gezonken. 

De gezagvoerder en twee leden van 
de bemanning werdea gedood, Enkele 
anderen werden gewond. 

Alle opvarendeu. w.o. ook de 48 
passagiers, konden worden gered. 

De ,Dunbar Castle” is een van de 
kleinere schepen van de Castlelijo, 
welke io vredestijd een regelmatigeo 
dienst op Zuid-Afrika onderhouden, 

Nader wordt omtrent het zinken van 
de ,Dunbar Castle” gemeld, dat de 
explosie plaats vond, even nadat het 
schip uit een haven aan de Zuidoost- 
kust van Engeland was vertrokken, 
De loods was nog aan boord. 

De cxplosie geschiedde midscheeps, 
en richtte groote verwoestingen aan, 
o.a. aan de brug. Het schip zovk een 
half uur na de explosie, terwijl de 
cerste officier en de marconist tot het 
laatste oogenblik aan boord bleven, 
en als laatsteo het schip verlieten. 

Bemavning zoowel als passagiers 
bleven zeer kalmj het embarkeeren in 
de reddingbooten en het neerlaten 
gschiedde even rustig en regelmatig 
als gold het eenaoefening. 

ZWEDEN OP ZIJN HOEDE. 
Stockholm, 10 Januari. Van officieele 

zijde wordt verklaard, dat, indien het 
niet gelukt de Russische inval in Fin- 
land te keeren, en dat land door Rus- 
land zou worden bezet, Zweden acuut 
gevaar loopt. 

Men kent de Russische nabuurschap 
van de jaren tusschen 1901 en 1918, 
en wenscht nimmer meer tot die toe- 
stand terug te keeren, 

Daarom zal Zweden onverwijid alle 
maatregelen nemen, welke het ia be-     

, 
lang van eigen veiligheid noodig acht 
terwijl inmiddels aan Finland z0oveel 
mogelijk steun zal wordeo verleend. 

Zweden. 
Evacuatie van Stockholm. 

Plan gereed, 

Stockholm, 10 Januari. Een volledig 
plao voorde evacuatie van Stockholm 
is thans 'gereed, en zal dezer dagen 
worden gepubliceerd. 

Dit plan wordt vaa groote beteeke- 
nis geacht in verband met de inval 
van Rusland, Duitschlands bondgenoot, 
in Fioland en de mogelijke conseguen- 
ties welke daaruit kuonen vcort- 
vVloeien. 

DUITSCHLAND STELT GERUST 
Geen aanval op Holland 

Berlijo, 10 Januari. Het Franscbe 
nieuwsagentscbap Havas, en de cor- 
respondent te Amsterdam van de 
»Daily Telegraph", niet voor Madame 
Tabouis willende onderdoen, voorspel- 
len thaos, dat Holland over twee 4 
driz weken wederom groot gevaar zal 
loopen door een beraamde Duitsche 
inval, evenals in November bet geval 
was. 

Mn zegt te Berlija, dat Holland 
In dat geval gerust kan zijo. Noch 
Havas, noch de Daily Telegraph heb- 
bzn vertrouwenslieden in de omgeving 
van Hitler of van het Duitsche 
opperbevel. 

De ,Daiy Mail” wijst er op, dat 
op 65 KM van de Nederlandsche grens 
een nieuw Duitsch hoofdkwartier 
wordt gevestigd, terwijl men zwaar 
geschut io stelling brengt, dat dermate 
ver draagt, dat men van daar de stad 
Utrecht z0u kunnen platschietenj ook 
worden vliegvelden aangelegd. De 
Correspondent van de ,,Daily Mail” 
zou dit hebben vernomen uit ,een be- 
trouwbare broo in West- Duitschland”. 

Men vestigter te Berlijo de aandacht 
Op dat zooals reeds bekend is, de Sieg- 
fried-linie ook langs de Nederlandsch 
grens wordi doorgetrokken, een zuiver 
defensieve maatregel. 

Bij een dergelijke linie behooren pu 
eenmaal ook artilleriestellingen en 
vliegvelden, 

Daarmede is het nieuwe geheim van 
een z.9. beraamde Duitsche inval vol- 
doende verklaard. 

Frankrijk en Eogeland verdrasien 
slechts op die wijze de feiten om Ne- 
derland tegen Duitschland in het harnas 
te jagen. 

    

IN VOORRAAD 
Ruime keuze 

Visitekaartjes 

voor de halve prijs. 

KED. SNELPERS DRUKK 
ALOON-ALOONSTRAAT 

Japan. 
Japan en de V.S. 

Tokio, 10 Januari, Wat betreft 
de onderhandelingen tusschen de V.S. 
en Japan wordt medegedeeld, dat z00- 
wel te Washington als te Tokio bespre- 
kingeo plaats vinden : het zwaartepunt 
ligt ecbter te Tokio. 

Echter is tot nog toe geen nieuw 
onderhoud vastgesteld tusschen den 
Amerikaanschen ambassadeur en den 
Japanschen minister van Buitenlandsche 
Zaken. 

Men iste Tokio echter van meening, 
dat voor het afloopen van het handees- 

verdrag tusschen beide staten op 26 
Januari as. inieder geval iets zal moe- 
ten worden gedaan. 5 
Het betreft niet alleen een kwestie van 
verantwoordelijkheid maar ook een van 
vriendschap j Japao isten aanzien van 
de V.S. even vrienschappelijk gestemd 
als vroeger, en daarom wordt gehoopt, 
dat de V,S. deze gevoelens zullen wil- 
len reciproceeren, 

Handelsverdrag met Rusiand 
Onderhandelingen begonnen 

Tokio, 10 Januari. De officieele 
besprekingen voor het sluiten van een 

  

    

  

RADIO LUX 
Radio - Technisech - Bureau — « xoiRi — 

Het betere adres voor 

RADIOTOESTELLEN 

KOELKASTEN. 
RADIOREPARATIES 

    
Hoofdstraat 4I 

Telefoon No. 60 

     

  

   

    

  

  

ONDER GARANTIE — 
  M

I
 

KEDIRI 
MULOWEG / MADJENANG 

Telefoon Ked. No. 225 

Ae Hi 

  

BOERDERIJEN ,..SCHRAUWEN“ 

1 
WATES 

PERCEEL-PAKISSADJI 

  
  

Kediri en Paree en 

Levert versche volle melk. 

Prima kwaliteit. 

Leverancier van de groote ziekenhuizen te 

de meeste Doctoren 
ter plaatse, 

Beleefd aanbevelend 

L. H. SCHRAUWEN, 

  

heid gewaarborgd wordt. 

  

Uitgaand Kediri 
Hebt U reeds de excellente schotels 

gekeurd bij 

HET KEDIRISCHE RESTAURANT ? 
Goedkoop en beter dan bij anderen, waarbij zindelijk- 

Eigenaar van het voorheen zoo bekende dancing en 
restaurant , E LD OR AD O” te Malang. 

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

  

  
  

LEESBIBLIOT HEEK 
  

voor 
gulden.   Tel. No. 83. 

Wordt lid van 

DJABA-KO 
LEESCEZELSCHAP — LEESBIBLIOTHEEK 

Ked. Snelpers Drukkerii, 

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 
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ma sa ama 

haodelsverdrag tusschen Rusland en 
Japan vingen heden te Moskou aan. 

De Japansche delegatie wordt geleid 
door Sjikao Matsoesjima, de 
nieuwbenoemde gezant in Zweden, en 
gewezen leider van het kantoor. voor 
handelszaken van bet ministerie van 
Buitenlandscbe Zaken, die tesamen met 
den Japanschen ambassadeur te Moskou, 
Togoh, een bezoek bracht aan den 
Russischen Volscommissaris voor Han- 
del, Mikoyan. 

De voorbereidende besprekingen 
werden reeds tusschen Mikoyan Togob 
gevoerd: men verwacht, dat de onder- 
handelingen welke tot het sluiten van 
het verdrag moeten leideo, een vlot 
verloop zullen hebben. 

De binnenlandsche politieke 
Situatie 

Tokio, 10 Jauuari. In verband 
met de binvenlandsche politieke situatie, 
met de wankele positie van bet kabinet 
Abe als middelpunt, vinden gedurerde 
de laatste dagen doorloopend bespre- 
kingen plaats tusschen verschillende 
belangrijke politieke figuren, 

Het is opgevallen, dat generaal 
Oegaki, wienss raam bij iedere 
aieuwe kabinetscrisis wordt genoemd 
plotseling van zija buitenverblijf raar 
Tokio is teruggekeerd, Aan persverte- 
geawoordigers deelde hij mede, dat hij 
slechts terugkwam om €£n paar boeken 
te halen, 

De contrabade—controle 

Thans ruim 1/2 milioen ton 

Londeo, 10 Januari, Officieel 
wordt gemeld, dat in de afgeloopen 
week wederom 6200 tons aan contra 
bande in beslag werd genomen, waar- 
door het door de Britsche contrdle 
geconfiskeerde goed is gestegen tot 
544.000 tons. Daaronder bevinden zich 
O.a. ook 2400 tons benzine. 

Duitschlard voeltthans reeds het ef- 
fect dezer verscherpte blokkade, het- 
geeo blijkt uit het feit, dat zeer vele 
neutrale landen hun orders op Duit- 
sche producten gecanceld hebben. De 
verscherpte contrOle is overigens nog 
slechseen maand van kracht, 

Nieuw luchtvaartcommando 

Londen, 10 Jan. Gemeld wordt 
dat alle cenheden van de R.A.F. in 
Frankrijk worden vereenigd onder &&a 
commando, dat naast Lord Gort, 
de opperbevelhebber der Britsche strijd- 
krachten in Frankrijk, komt te staan. 

Dit commando zal verantwoordelijk 
zija aan den chef van den luchtvaart- 
staf in Eagelnad. 

De Britsche luch'strijdkrachteo in 
Fraokrijk zullen dus een aparte afdee- 
ling vormen, welke onder dien naam 
bekend zal staan. 

Piltoen—opleiding in Canada 
Londen, 10 Jap, Verscheidene 

Caradeesche deskundigen bevindea 
zich thans in Bogeland, teneinde ken- 
nis te nemen van de methoden, volgens 
welke de a.s. piloten voor de R,A.PF. 
worden opgeleid, 

Men zal deze methoden ook bij de 
opleiding in Canada bezigen. 

Er moet ,,gedi zitten” in 
Holland 

Ongekende en dure 

Kerstdrukte 
Veel meer brieven uit 

Duitschland over armoe 
en rantsoeneering 

Donderdag, 28 December. Buiten 
janken en huilen de sirenes van de 
luchtbescherming: proefdraaien1 Ea 
daartusscheo door iser blijkbaar cigeo- 
oefening voor de tamboersen hoorc- 
blazers bij de kazerne. Op de schiet- 
baneo bij Waalsdorp knetteren den 
heelen ochtend al mitrailleurs. 

Aldus het vriendelijke en op wekken- 
de domineerende stadsgeluid na de 
Kerstdagen, 

Ec wordt patuurlijk wel lang en vee! 
gepraat en na-gepraat over het veree- 
naigde vredesoffensief van Vaticaan en 
@uiripaal, maar de room is van al die 

vredes-offensieven af. ,Vredesklan- 
kjes",sneerde vanochtend een insider, 
»klaokjes, hoor! Vrede, echte, werke- 

lijke vrede zitnog altijd niet in de lucbt, 

Soeeuw zit er in de lucbt—en dat is 
alles. Bofdat is al pestileot genoeg— 
heb je opgemerkt hoe smerig de stad 

was geworden na die drie Kerstdagen? 
En wat cen geduvel het kost om met 

de bewuste en zelfs welbewuste gemeen- 

te-arbeiders dien rommel voor het week- 
Cinde weer weg te krijgen ? vrede.... 
klets |” 

  
L 

1 
W
5
9
m
a
m
 

' 

  

CARIBONUM producten, z. a. 

Carbonpapier in diverse soorten. 
Schrijfmachinelinten in alle breedten, 

i Door eigen import zijn wij in staat de beroemde 

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 
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En aldus oordeelen velen, 

Door dat afgesleten vertrouwen in 
vredesmogelijkheden blijft vanzelfspre- 

kend alle vrije ruimte aan het gevloek- 

te gerucht. Zoo heerschte er bijvoor- 

beeld gisteren, 27 December, in be- 

paalde joodsche kringenin Amsterdam 

weer danige onrust—de bekende, men 

mag welhaast zeggeo geijkte geruch- 

ten over een inval, over vijandelijke 

daden van de germaansche broeders 

van over de grens wareo er Wweer, 

Nu staat dit natuurlijk ook in verband 

met bet feit, dat Amsterdam een zeer 

groot contingent Israelieten en dan 

vrn buitenlandsche afkomst berbergt. 

Uitgewekenen, vluchtelingen, zenuw- 

wachtigen en zenuwzieken, menschen, 

die de ellende van de jodenvervolging 

daarginds aan den lijve bebben on- 
dervonden en die zoodoende veel meer 
dan de doorsnee-Hollander gevoelig 

zija voor het angst-gerucht. Bovendien 

deze menschen staan als het ware op 

de loop—dan wel springplank—zouer 
werkelijk een dergelijke aanval los- 

breken, dan zullen zij de eersten zijo 

om met alle macht en mogelijkhedeo 

te trachten een overtocbt, betzij naar 

Bogeland, betzij naar Amerika te ver- 

krijgeo. Det breogt natuurliik een 

voortdurerd zenuwachtig afwachten 
mee, hetwelk telkens, en ook op an- 

dere kringen zija invloed doet gevoelen. 

En de lui-vao-over-de-grens bezitten 

als dan waarschijoliik geen kopeken. 

Derhalve zitten we dan andermaal en 
als vanouds met het heele vreemdelin- 
genverkeer weer op hobbelkeien! 

Ongekende Kerstdrukte. 

Iotusschen hebben de Kerstdagen 
z00owel in den Haag als in Amster- 
dam een ongekende drukte, een zeer 
ruim bezoek vanuit de ,provincie”, 
propvolle hotels, restauraots-als-mie- 
reohoopen, uitverkochte schouwburgen 
(de Amsterdamsche schouwburg was 
drie dagen achter elkaar besproken 
uitverkocht!) en evenzeer uitverkochte 
bioscopen en dus bijzonder tevreden 
en voldane vermakelijkheids-onderre- 
mers opgeleverd. 

Het is io lange jaren niet z00 druk 
geweest. 

Of het zoodoende overal ook ge- 
zelig en bovendien Kersistemming 
was een andere vraag. Men zat 
in tal van gelegenheden op en over 
elkaar, men moest wachten en nogmaals 
wachbten en... ja, bet was daardoor 
lang niet overal, dat men goede waar 
voor duur geld kreeg. 
Waot de prijzen, welke gerekend 

  

  werden voor een feestmenu in de eer- 
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TOKO 

s MADIOEN” 
KEDIRI, Aloon-aloonstraat 

No. 17 Telf. No.62. 

Maakt bekend : 
Aan alle klanten te Ke- 

diri en omstreken. 

Dat Toko Madioen 

reeds verhuisd is. 

In het Nieuwe Tokoge- 
bouw aan de aloondstr. 17. 

Onder Coulante 

bediening. 

En direct thuis 

bezorgen, 

Nieuwe en versche 

goederen. 

Beleefd aanbevelend 

ste klasse gelegenheder, waren niet 
voor de poes: van zes tot zeven gul- 
den voor een couvert ,,z20order iets”. 
En waar de wijap'ijzen, de prijzeo 
voor een pousse-caf€, voor sigaren en 
sigaretten als regel ook zezr hoog zijr, 
komt een ,,compleet couvert” toch ai 
gauw op rond vijftieo gulden... ,,mi- 
nimum|” zuchtte iemand, die met 
vrouw en kroost in de Witte Brug 
had gegeten, ,en dat zit 'm natuurlijk 
ook alweer in die dwaze gewoonte 
Oom op dergelijke dagen aan de heeren 
en dames .cadeaux” aan te bieden, 

Desondanks: het geld was er dan 
tocb blijkbaar. Misschien vindt dit ge- 
deelielijk ook zijo oorzaak io bet feit, 
dat letterliik niemand voor No&l of 
Reveillon naar Parijs of Brussel was 
verdwenen — ,meneer, en ik kan u 
verzekeren”, aldus een welvoldane ho- 
telhouder, ,dat ditalleen al drie s'ok- 
ken op elken borrel scheelt !” 

Juist op zulke dagen ondervindt en 
ondergaat de middenman-burger dui- 
delijker dan ooit boe schreeuwend duur 
Holland is eo blijft. Dat boudt de 
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VENDUHOUDER — COMMISSIONNAIR 
MEUBELMAKER 

TRANSPORT — ONDERNEMING 
KEDIRI — Klentengstraat 68 — Telef, No, 107 

    

  

Groote Commissie Vendutie. 

Vrijdag, 19 Jan. '40 «. mw. 9 uur 
in ons tokogebouw Klentengstr. 64 Kd. 

rinheemschen” zelfs in deze tijden |  Gelegenbeid tot bijbrengen van yoe- 
blijkbaar niet terug, maar,.. iodien | dereo. 
het dan ooit weer eens vrede en — 
internationaal — vreemdelingenverkeer 
wordt, dan zija dergelijke prijzen voor 
muitheemschen“ volkomen ombereik- 
baar | Het is beel aardig om thans 
den Hollander io zijo eigen land aan 
het reizen en trekken te brengen, 

Voor Uw meubialir en ontwerpen 

geroutincerde toekangs en eerste kwa- 

liteit meubelhour, 

Zeer biliijk ia prijs en levering Wet 
maar.... dat doet hij toch noodge- . 
dwongeo, En hij zou geen Hollander garantie, 

i t Ide — en indien 
Aa Pe en engan Voor Uw vendutie gegarandeerd bij tijdens deze Kerstdagen niet zeer 
nadrukkeliik gevoeld had! —, dat 
men hem strd6pt. En dus gaat hij 
»va ommekomst" van de ellende, wind 
en weder diznende, onberroepelijk 
weer over de grens. 

goede resultaten. 

Inpakken voor a!le plaatsen.     
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N. V. Kedirische Snelpers Drukkerii. 
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verfraaiing der huid. 

  RESIDENTIE APOTHEEK - 

Source de Beaute 
Wetenschappelijk samengestelde 
preparaten voor verzorging en 
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PROTESTANTSCHE KERK 

Hollandsche Kerkdiensten. 

Kediri 21 Jan. '40 9 uur v.m 

Blitar 4. 9 uur v.m. 

Bevestiging Kerksraadslid, 
28 ,, 9 uur v.m. 

S.F, E. v. Leeuwen. 
Djombang 21 T uur o.m, 
Paree 2, 9 uur v.m 

T. Agoeng 14 .. 5 uur o.—. 

—-—-—---— 

Maleische Kerkdienst. 
H, B, Matulessy. 

14 Jan. "40 Kediri 9 uur v.m. 

Ngandjoek 4 uur o.m. 
»  Madioes 9 uur v.m. 

Ngawai 4 uur».m. 

Trenggalek 9 u. v.m. Doop 

T. Agoeng 4 uur n.m, 

J. W. Rumbajan, 

28 Jan. 1940 7.30 v.m. 
mam 

OOST - JAVAANSCHE KERK 

lederen Zondag 

21 Jan. 

28 Jan. ,, 

dienst 9 u. v.m. 

Te Kediri (Baloewertistraat) 
Blitar, Toeloengagoeng, 

Ngandjoek, Paree, 

—-— 

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Zondag. 

ie H. Mis 6 uur v.m 
2e H. Mis 7.30 uur v.m. 

te Kediri 

Lof 5.30 uur 0. m. 
te Hlitar 6 uur v. m. Stille H. Mis 

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

Oaderricht Katb. Javanen 6 uur o.m. 

Se, .. 

PETROMAX COMFOREN. 
Wij ontpakten zoojulst 

Be Nieuwe 

Modeillen 1939 

en noodigen U uit tot een be- 

zichtiging dezer 

Schitterende en Practische 

Petromax Comforen. 
Verkrijgbaar bij : 

Toko Wed. 

Tan Bina Wie 
Klentengstraat No. 90, 

KEDIRI, Tel. No. 149. 

Lon juist Ontpakt: 
Ook 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 Teif. 63 

KEDIRI. 

In voorraad 
kinderboeken 

en 

Modebladen 
N.V. Ked. Snelpersdrukkerij 

Aloon-Aloonstraat TI. No. 83 

  

 



  

Lan 
Buitenlandsch overzicht Overgenomen vit het Soer. Hbld. 

AMERIKA'S MARINE WIL GUAM 
VERSTERKEN. 

    

President Roosevelt hoopt in het voorjaar op 
resultaten van vredesactie. 

    — — 

Plannen voor steun aan Finland. 

Slagschepen van 50.000 ton, 

Washington, 9 Jan, (Transocean). 
D2 chef van de vloot-operaties admi- 
raal Stark, verklaarde heden tegenover 
het marine-comit& van het Huis van 
Afgevaardigder, dat de Vereenigde 
Staten voornemeos zija slagschepen 
van 50.000 ton te bouwen, voozopge- 
steld dat de planoen voor deze oor- 
logsschepen worden goedgekeurd. 

Den laatsten tijd werd in Congres- 
kringeo bet plan besproken voor den 
bouw van slagschepen van 70 tot 80 
duizend tot, doch maritieme deskundi- 
gen Verklaren, dat zulke reusachtige 
oorlogsschepen riet practisch zijn. 

Rooseve't hoopt op vrede. 

Washington, 9 Jan. (Reuter). Presi- 
dent Roosevelt gaf heden tegenover 
een groep vertegenwoordigers van 
Protestantsche Kerken te kennen, dat 
bij hoopte, dat zijo pogingen ten be- 
hoeve van den vrede tegen het voor- 
jaar eenige daadwerkelijke aanmoedi- 
ging zouden vinden. 

De woordvoerders voor de groepen 
predikanten, die critiek hadden uitge- 
oefend op het besluit van den Presi- 
dent om Myron Taylor als zijo per- 
soonlijken vertegenwoordiger vaar het 
Vaticaan te zenden, verklaarden na 
afloop van de corferentie, dat de 
President te kennen had gegeven, dat 
de benoeming geba d was op de 
hoop op eenige wezerlijke ontwikke- 
lingen in de ricbting van vrede, 

  

Amerikaansche plannen 

voor steun, 

Londen, 10 Jan. (Aneta). Uit Was- 
hington wordt gemeld, dat in de Ver- 
cenigde Staten geconfereerd werd over 
hulp aan Finland, waar bij de voor- 
stellen tot het verkoop n van 10.000 
half-automatische tegen een 
doilar per stuk en het toestaan van 
een leening van 60 millioen dollar aan 

geweren 

Finlaod, besproken werden. 
President Roosevelt overweegt thans 

de mogelijkheid van deze voorstellen. 

Hoover zond weer 100.000 dollar. 
New York, 9 Jan. (Reuter), Oud- 

President Herbert Hoover maakte be- 
kend, dat hij wederom een bedrag 
van 100000 doliar naar Finland heeft 
Overgemaakt voor steundoeleinden. 

Hierdoor wordt bet totale bedrag, 
dat door het Amerikaansche steunco- 
mitc vcor Finland naar Finlaod werd 
overgemaakt 500.000 dollar. 

Amkrikaansche Vliegtuigen voor 

geallieerden. 
Washiogtor, 10 Jas. (Aneta Rer. 

De aankoop-agenten van de geallieee- 
den in de Vereenigde Staton onder- 
handelen met grooten spoed iszake de 
orders voor 

1940 ea 1941. 

Verwacbt wordt, dat het 

oorloysvliegtuigen voor 

resultaat 
zal zijo, dat met de vliegtuigea voor- 

den 
Atlantic zal worden gevlogen, zoodat 

namelijk bommenwerpers, over 

Duitschlands beweerde superioriteit in 
de lucht meer dan geneutraiiseerd zal 
worden. 

Naar aanleiding van deze berichten 
deelen de agenten aan de luchtvaart- 
in Amerika mede, dat nog minstens 
10.000 toestellen van de Verecnigde 
Staten noodig zija voor de eertvolgen- 
de 18 maa 

Het verluidt, dat luchtvaartkringen 

». 

  

   
het cijfer 10.000 re k juist achten. 

Engeland en Frankrijk hzbben thaas 
2010 gevecbtsvliugtuigen besteld en 

voor het einde van 1940 wordt ver- 

wachbr, dat orders zullen worden ge- 

plaatst voor nog 3300 toestelien, het   

geen ongeveer de maximuw-fabrieks. 
capaciteit in Amerika is, doch in bet 

begin van 1941 zullen de Amerikan- 
scbe fabrieken in staat .ijo de gea'- 

lieerden onge veer 1000 vliegtuigen per 
maand te leveren. 

Argentini# zendt tarwe 

naar FINLAND 

Buenos Aires, 9 Jan, (Aneta- Tr.) 
De Argentijosche regeering heeft, in 

Overeenstemming met het tijdens de 
in December jl. gehouden zitting van 

den Volkenbond genomen besluit, waar- 
bij bepaald werd dat de leden van 

den Bond individueel Finland zooveel 

moge'ijk moeten belpen, beslo:en 50.000 
ton tarwe caar Finland te zendev. 

Het risico van het vervoer van de 
tarwe moet door Finland worden ge- 
dragen, dat ook de transportkosten, 

benevens den prijs voor de 50.000 ton 
tarwe moet betalen. Voor deze beta- 
ling werd door Argentini& geen tijdsli- 

miet vastgestelds Argentini& zal echter 

wanneer de betaling vertraging onder- 

viodt, niet bij Finland op het voldoen 

  

van rente aandringen. 

Venetig wekt Duitsche 
zorgen, 

De pers zweeg. 

Wapenen voor Finjiand aange- 

houden na driigende waarschu- 
wing van Moskou. 

De Berliinsche correspondent van de 

»Telegraaf" bevestigt dat Duitschland 
thans vliegtuigen en wapevs aanhoudt. 

die door Itali& naar Finla-d waren 

gezonden. ,Het schijot dat slechts de 
eerste Italiaanscbe zending van voor 

Finland — bestemde door 
Duitschlard mocht passeerer, 

instructie werd gegeven de volgende 

houden, zulks ra 

cen dringerde waarschuwing van Mos- 

kou”, schrijft de correspondent. 

G:meld wordt dat de Duitsche au- 
toriteiten uiteen zetten dat zelfs in 
vredestijid eike souvereine staat het 
iecht heeft te besiissen of het voor 
een ander land bestemde zcndingen 

Wapens 

waarna 

zendingen aan te 

van wapenen zal doorlaten en dat in 
oorlogstijd dit vraagstuk natuurlijk bet 
onderwerp is van een nog krachtiger 
contrOle, vooral daar de Italiaansche 

wapens bestemd zijo 

voor een land, dat in oorlog is met 
Duitschlands nieuwen bondgenoot. 

Het is nog niet bekend of de thans 

zendingen van 

aangehouden wapens en vliegtuigen 
door Itali2 zullen worden tervggeno- 

dan wel land zullen 
worden teruggezonden. Terslotte meldt 
de Berlijnscbe correspondent van de 
nTelegraaf” rog dat bet schijnt dat de 

regeering over dit punt 
via diplomatieke kanalen inlichtingen 

men Daar dit 

Ikaliaansche 

heeft gevraagd. 

Besprekingen te Venetie veront 
rustend geacht. 

De Berlijosche correspondent van 

de Telegraaf meldt verder nog 

dat de besprekinger, die te Venetig 

tusschen de Italiaaosche en Hongaar- 

Za- 
ken werden gevoerd, te Berlijn als een 

ander verontrustend feit worden be- 
schouwd, Io het in vage bewoordingen 

sche minister van Buitenlandsche 

gestelde commuvigu€, dat na de be- 

sprekingen wordt 

slechts weiniy ruimte gelaten om te 

gissen wat in feite werd besproken. 

De Duitsche pers heeft zich er tot- 

dusverre mede tevreden gesteld een 

cOmmentaar op deze besprekingen te 

geven, dat welhaast zonder 

kav worden genoemd, 

werd uitgegeven, 

meening   

Terzelfder tijd kan te Berlin niet 
langer worden ontkend dat de waarde 
van de Sovjet-Russischeo bondgenoot, 
z0owel op economiscb, a!s op militair 
gebied, is tegengevallen. Hetzij tenge- 
volge van den slechten toestaod van 
het verkeerswezen of door fouten io 
de Russische organisatie, hetzij door 
gebrek aan beschikbare voorraden 
goederen, zij de verwachtingen geba- 
seerd op de nieuwe Duitsch-Russische 
handelsbetrekkingen, niet verwezenlijkt. 

De voorraden grondstoffen en le- 
vensmiddelen, die Duitschland volgens 
de gesloten overeenkomsten uit de 
Sovjet-Usie moet ontvanger. komen 
slechts in kleine zendingen aan. 

Vanuit militair standpunt gesproken 
kan niet worden ontkend dat Finland 
het Russische prestige een hevigen s'ag 
toebracht, hoe of de uitslag van den 
Finsch-Russischen oorlog uiteindelijk 
ook moge zijo. Nederlagen op een 
scbaal, zooals de Russen in de laatste 
weken ledeo, werden zeker door nie- 
mand verwacht, 

De Berlijnsche correspondent van de 
Telegraaf besluit zijo bericht met 
de woorden: , Wij zullen moeten af- 
wachten of dit alles Duitschland ertoe 
za! brengen zijo Oost-Europeesche po- 
litiek aan nicuwe critisch onderzoek te 
onderwerpen”, 

Rood offiensief aan 
Salfa-front 

Steun Scandinavig Ios van 
Geneve 

Lot Noordsche landen onverbre- 
kelijk verbonden met dat 

van Finland 
Helsinki, 10 Januari, Aneta- 

Reuter. Volgeos ontvangen berichten 
durea de hevige gevechten nabij Salla 
Voort. Vernomen wordt, dat de Russi- 
sche trozpen ten westen van deze stad 
veel krachtiger tegenstand beiden dan 
hun kameraden te Suomussalmi. Het 
ziju keurtroepen met veel grooter be- 
weeglijkheid, dan tot nog toe bij andere 
Russische troepen werd aangetroffen, 
en zij hebben zelfs patrouilles uitgezon- 
den om te pogen de Fiosche posities 
te omsiogelen. 

Moskou meldt terugtocht ! 
Moskou, 10 Januari, Aneta-Tr. 

Het Russisch legercommunigu& meldt 
o.a.'dat de Russische troepen ten Ovs- 
tenvan Suomussalmi eenige kilometers 
terugtrokken. 

In moreel opzicht verloren 
Het Iraliaansche blad »Messagero” 

meent, dat deze nederlaag vo'doende 
is om het Kremlin de verzekering te 
geven, dat het in moreel opzicht den 
oorlog verloren beeft, 
Een Amerikaansche foorlogscorres-pan- 
den meldt uit den Raatesector, dat dit 
practisch bet negende Russische leger- 
Corps is, dat op 50,000 man kan worden 
gescbat, dat door de overwinningen van 
de laatste dagen vernietigd werd. 

Russisch offensief aan Salla front 
Helsinki, 9 Jan. (Traosoceav). Het 

Finscbe hoofdkwartier aan het Saila- 
front ia Noord-Finlaod meldde heder, 
dat de groote Russische troepenmacht 
welke zich in dat gebied heeft samen- 
getrokken, ra de hevige gevech'ec, 
die reeds cenige weken in de wouden 
plaais badden, thans tot een offeosief 
is overgegaan, 

Het rapport zegt verder, dat de 
Sovjet-troepen erin slaagden het dorp 
Salia, dat op 65 KM afstaod van de 

Russische grens is gelegen, te veroveren 
en vtog 40 KM in de richting van 
Kemijaervi op te rukken. 

Verklaard wordt, dat de Finsche 
troepen pogingen doen om Salin te 
heroveren. 

Verbinding tusschen Russische 
Givisis werd verbroken 

Heisinki, 9 Jan. (Aneta-Transoc.) 
Hedenochtend den 

Russissch-Finsche front in bet kort sa- 

menvattend, komt men tot de slotsom 

dat de strijdin den Salla-sector voort- 

duurt, dat ten Noorden van het Ladoga- 

meer pieuwe concentraties van troepen 

plaatshebben en dat aan het Karelische 

front eeo betrekkelijke kalmte heerscht. 

toestand aan bet   

” 

De Russische luchtmacht was boven 
Zuid-Finland zeer actief, De strijd, die 
in de nabijbeid van Raatevaara in den 
Suomussalmisector plaatshad wordt als 
een Finsche overwining gevierd. De 
strijd in dezen sector heeft thans vier 
weken geduurd. De Finnen verzekeren 
hier een groote overwinning te hebben 
behaald. 

Scandinaafsche steun houdt geen 
verband met Volkenbond. 

Stockholm, 9 Jan. (Transocean). 

Ia een artikel over den neutraliteits- 
wil der Scaodinaafsche landen schrijft 
de Nya Dagligt Allehanda hedenavond, 
dat de hulp, die door de Noordsche lan- 
den aan Finland wordt verleend, in geen 
eokel verband staat met het standpunt 

of de besluiten va» den Volkenbond. 
Het blad verklaart, dat deze steun 

moet worden beschouwd als een daad 
van zelfverdediging van de Noordsche 
staten en een bewijs, dat het lot van 
genoemde staten onverbrekelijk verbon- 
den is met dat van Finland. Ten aao- 

zien van deo Europeescben oorlog heb- 

ben Zweden en de andere Noordsche 
laoden duidelijke neutraliteitsverklarin- 

gen afgelegd en de politiek, die door 

de regeeringen van alle Noordsche 
landen wordt gevoerd, heeft ten doel 

aan te toonen, dat deze neutraliteit niet 

slecbts een abstract begrip is. 

De oorlogvoerende mogendheden— 

vervolgt het blad—hebben geen red:n 
OW de oprechtheid van de neutraliteit 
der Noordsche landen in twijfel te trek- 
ken. Wat Duitscbland aangaat kan 
worden gezegd, dat dit land ervan 
verzekerd kan zijo, dat de Zweedsche 
regeering baar neutraliteit met alle te 

harer beschikking staande middelen zal 
handhaver. De diplomatieke oorlog is 
tot dusverre levendiger geweest dan de 

militaire campagne, doch niets van wat 

tot dusverre werd ondernomen beeft de 

Noordsche landen ertoe kunnen bren- 

hun politiek van strikte neutraliteit te 
verlaten. 

De Russen verloren 6000 dooden tegen 

de Finnen slechts ongeveer 1500. On- 
geveer 1000 zija gevangen genomen. 

De Russische opmarscb. die in dezen 

sector in de eerste dagen van Decem- 

ber 1939 begon. had aanvankelijk tot 
gevolg dat de Fimnen voortdurend wer- 

den teruggedrongen waarbij zij ver- 

scheidene nederlagen leden. In de nabij- 

heid van Suomussalmi berstelden de 
Fipnen zich ecbter, doch zij moesten 

daarna opnieuw voor de goeduitgeruste 

en in de meerderheid zijode Russische 

strijdkracbten terugtrekken. 

Midden December zitten de Russen 
een nieuw offensief in nadat zij ten 
Noorden, ten Oosten en ten Westen 

van Kaotajazrvi hun rroepenin slag- 

orde badden geschaard, Intusschen 

waren uit het Noorden en uit het Zvi- 
den Finsche versterkiagen aangekomen, 
die er volgens de Finsche berichten in 
slaagden de Russche verbirdingslinies 

voor den aanvoer van voorraden te 

verstoren, terwijl zij ook de verbinding 

tusschen de 163ste en 44ste Sovjat- 

Russische divisies, die ia de richting 

van Raatevaara oprukteo, wisten te 

verbreken. 
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De 163ste Russische divisie werd op 
het ten Noorden van Kiantajaervi gele- 
gen gebied teruggedeeven: vdigensde 
Fioscbe berichten moesten de Ruseen 
terugtrekken, daar zij te veel van de 
ontberingeo, in den oorlogin het Pool- 
gebied hadden gelegen. 
gemeld dat de Russen gedeeltelijk door 
de Finsche troepen waren omsingeld. 
Gisteren vielen de Finscbe troepen, die 
inmiddels versterkingen badden ontvan- 
gen, de 44ste Russische divisie in den 

Ook wordt 

Raatevaara-sector aan: de Finnen be- 
weren de Russen in dit gebied geheel 
te hebben omsingeld. 

MOESKOU ZUIVERT 

Kopeohagen, 10 Jan. (An. Rtr). 
Volgens een correspondent te Stock- 

ho'm van de ,,Berlingske Tidende” 

werd tijdens een vergadering van 300 

Sovjzt-commissarissen te Leningrad be- 

sloteo, nieuwe commissarissen uit Mos- 

kou te ontbieden ter vervaaging van 

de commissarissen aan het front, die 
aansprakelijk worden gesteld voor de 

Russische nederlagen. 

Geen reorganisatie 

Deensch kabinet 

Kopenhagen, 9 Jan. (Transocean) 

De geruchteo, die in de Deensche 
hoofdstad de ronde doen over een aan- 
staande reorganisatie of uitbreiding 
van het Deensche kabinet werden 
hedenavond door Premier Stauning . 
volkomen onjuist genoemd. 
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Verwaarioos nooit 

'n huidbeschadiging! 
Snij- of valwonden, ontvellingen of 
schrammen mogen onbelangrijk 
schijnen, in werkelijkheid kan zelfs 
het kleinste wondje desastreuse ge 
volgen hebben, als er vuil in kort en 
dicntengevolge ontsrekirig opwweedi. 
Zorg ervoor alrijd een doosje Puro! 
in huis te hebben en wanneer gij of 
cen uwer huisgenooten zich wondi, 

ch de wond dan even uit en doe 
Purol cr op. Want Purol 

ermt  tegen ontsteking, ver- 
ik de pijn, voedi 
huidweefsel en doet 

de wond zich in den kortst moge- 
lijkon tijd sluiten. 
Als gij cenmaal de schitterende zui- 
veronde en genezende cigenschap- 
pen van deze voortreffelijke huidzalf 
hebt leeren kennen, zult gij nooit 
meer zonder Purol in hus willen 
zijn. En als gij op reis gaat, neem 
dan steeds cen doosje of tube met 
u mede. 

PURO 
Om wonden 
te genezen 
en de huid 
teverfrasien. 

#0.40ent0.75 p.duos 
#1. portube: 

In apotheken en ioko'3. 
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