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KEDIRI - SNELPERS 

Algopmeene Leider J.D.L, v. WAARDENBURG 
  

REDACTIE- 
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EN. ADMINISTRATIE 

ABONNEMENT 1! 1.50 PER KWARTAAL, 
BIJ VOORUITBETALING, 

No: 13 

  

STADSNIEUWS 

  

Gemeente: begrooting  dienst- 

jaar 1940, 

We vernemen, dat de begrooting 

van uitgaven inkomsten van de stads- 

gemeente Kediri voor het dienstjaar 

1940 door het Coll. van Gedeputeer- 

dan-is goedgekeurd, 

Gemeente ontvangsten. 
De totale Gemeente - ontvangsten 

over de-measd Januari 1940 bedragen : 
totaal buitengewone- dienst-f- 343,31 
gewone dienst » 26925,02 

over Jan. 1940 voor het 

dirnstjasr 1939. » 10314,71 

f 37583,14 

Hiervan zijo o.a. ontvangen aan : 
Atandeel in de opbrengst van 
Landsmiddelen f 7225,— 

Sibs. Reg. vogs verbetering, 
kampongtoestanden » 10000, — 

Passarweren » 1685,87 

Mermak. belasting » 536,80 

Wegenbelasting » 583,35 

Rijwielbelasting ». 2409,— 

Grondhuur » 736,50 

(ebr. Abattoir voor Vee ,, 466,20 

Keurloonen voor Vee ». 466,20 

Overzicht bedrijfs-, huis en 

noodslacht. 

Hieronder volgt het overzicht van 

bedrijfs-, hujs-an,noodslacht in de Ge- 

meente Kediri in Januari 1940. 

Grootvee. 

bedriffatnebt 394 4 £ 4,50 — £ 1773, — 
huisslacht 3Jaf3— —, 9. — 

mendalacht 1 AF 1,50 —, 1.50 
Idoel Korban 3 

41 £ 1783,50 
Kleine 

Bedrijfaslacht 
8 Xf2— 5 £170.— 

Regenval te Kediri. 

De regenval io de afgeloopen maand- 
halft was in de diverse gebieden vol- 
doende: vooral io het einde vielen 
plastselik zwese buien. Joundaties 

kwamen ia het Kedirische wederom 

voor. Kiachten over weinig z0onne- 

schija waren algemeer. De sta3pod van 

den aanplant en de groei werden ia 

de mgeste gevallen bevredigend ge- 
oogdesld : hier en daar trad eeoig om- 

gevaifen tiet op. Ziekten en plagen 

van cenig belang. met yitzondering 
van plaatselijke fusariumaantastingeo, 

Wanden diet gerapporteerd. 

Rectificatig. 
Naar gameiding van ons artikel : 

wAuto-gapeluk? je onze kraot ddo: | 
6 derer, is bij nader onderzoek ge- 

bleken, dat de.agpgeredene ,,bingoeng” 

bleek te zijn en met zelfmoordplannen 

rondliep. Toen de auto van mevr. H. 

aan kwam rijdeo, sprong bij de wagen 

tegemoet. 

@mer ibes Ihesle onganal :traf ta 
H. dus siat de minate acbuld. 

Verder werd ons medegedeeld, dat 

de mpg niat bewusteloos was, doch 
wel pijaen in de buik voelde, zoodat 

hij naar het hospitaal werd getrans- 

porteerd ter observatie.   
  

De. Gelukkige Oentoeng: 

Diosdagavond was de radiozaak 
»Lyra“ zwart van menschen, die den 
heer Goldberg wilden gelukwenscheg 

met het tienjarig bestaan van zijg 

filinal te Kediri en hoofdzakelijk ook 
om te probeeren, of het geluk hug 

niet zou begunstigen, het uitgeloofde 

toestel te krijgen. 
Op de wand van de winkel was 

een groote afbeelding gehangen van 
de werkplaatsen van de Philipsfabriekep 

te Eindhoven. Bloemstukken van bet 

Bioemenhuis ,Dagevos", de familie 

Taale, de Snelpersdrij en nog anderg 

versierden de zaal. Er werden films 

gedraaid van de eerste aankomst vap 

de Heer Goldberg albier 10 jaar ger 

leden, de zaak, Goldberg te Soerabaia 

en ook nog eenige sportmomenten. 

Voor verfrissching werd gezorgd, 

Ben ieder werd een kaartje aangeba- 

den, waarop naam, adres en eep 

Dummer tusscben 1 ten 100 moest 

worden op geschreven. 

Precies om balf acht werd de prijs 

uitgeloot. Het b!eek, dater 2 het goede 

nummer badden, zoodat weer dogr 

loting moest. worden vasgesteld, wje 

zich de eigenaar van het prachtige 

toestel mocbt noemen. Oentoeng Sog 

ropati - oentoeng — geluk - eenleer- 

ling van de Moebammadijah alhiey, 
werd de gelukkige. 

Hari kebadjikan K. B. L 
Evevals vorige jaren bield de K-B,I. 

afd, Kediri op 8 Febr. j.l. de bagi 

kebadjikao, of weldaadsdag. 

Eike padvioder, padvindster, welp 

ea kabouter bracbt '/, katie rijst mee, 

die aan de P.K.O., de armeczorg van 

Moehammadijah, zal worden overgp- 

dragen. ! 

Codperatie Bangoen. 

De Coiperatie Bangoen, die in 1917 

onder het Inh. telefoonpersoneel alhipr 

door den heer Soedarman is opgerickt, 

en nu nog onder zijn leiding staat, 

thaos als rechtspersoon erkend oodgr 

no. 661. ddo. 29 Jan. 1940. 
Het doel van de vereeniging is: 

economische opbouw, 

VOOR DE, RESIDENTIE KEDIRI. 
  

VERSCHUNT 
DINSDAG EN VRIJDAG 

AGENTEN IN. HOLLAND 
PUBLICITEITSKANTOOR ,GLOBE". 

VRIDAG 9 FEBRUARI: 1P149. 
4 Woekerschuldbevrijding, 

| afschaffing van jbonsysteem, door 
| elke maand. gezamenlik de be- 
| noodigdheden te koopep, f 
| Momenteel telt de codperatie 30 
Ileden, en heeft f 800.— in kas. 

Een tragisch opgeluk. 

Jl. Dinsdagmorgen had.op dg hpog- | 

te van Boerengan.een tragisch ongeluk. 

'plaats, waarbij eea menschenleven was 

ite betreureo. 

De tram van 10 uur kwam van 

'Paree, sanrijden, terwijl vap, dep, te- 

! genovergestelde kant cen tjikar aan 

ikwam sukkeleo. De koeien werden 

opeens schicbtig, en, staken, juist, ajs de 

trein naderkwam, de baan over. De 

beesten renden met de boom verder, 
!de kar zeif bleef aan den anderen 

kaot van de baan acbter, De karre- 

voerder werd op siag gedood. Voor 

het onderzoek werd het lijk naar 

Gambiran getraosporteerd. 

RICHE THEATER. 
Heden ey mogen avond 

R.K.O. Radio wondervolle musical 

comedie ,RADIO CITY REVELS” 

(De Droom Cgmponist). 

Eco droom vaO vier jaar is verwe- 

zenlijkt: de film over Radio City, het 

grootste Amusements-Centrum der we- 

reid is gereedi -Ze is geworden cen 
Muzikale extra-vaganza vol vroolijkheid 
“1... verrukkelijke melodic oa eo pracht- 

volle dansnummers en waarvan 
sommige sczaes Uw jvolle bewondering 
zullen wegdragen. 

Meer sterren 'uit de film-en radio- 
wereld, dan ooit bij elkaar waren in 

een dolle muzikale explosie. 

Rijke dans-ensembles van de mooiste 

meisjes. 

Een film, die U zichtiea jaren jonger 

doet gevoelen ! 

Een festija voor OOG en OOR! 

Acbht honderd zes en dertig voet 

ho»g in steen, beton en ijzer, verheft 

zich statig in New York's hemellija 

Radio City, als ceo inspiratie'der radio 

en als een prikkel voor een film. 

Toen Radio City baar ontstaan vierde   met haar e-ste radio-uitzending, op 

  

KEDIRI. 

Aloon-Aloon Straat 13 

Telefoon No. 13 

Manager. H.O. 

  

NINCHRITZ 
   

  

GEWONE ADVERTENTIE : 
1 maal pi. ( 0.25 per regel. 2 maal pi. ( 0.20 per rogol 

4 maal plaatsen f 0.15 per regel. 
2.9. klsine aankondigingen ! 1.- per plaatsing. 
Abonnements advertentie gereduceerd tariel. 

LOSSE ADVERTENTIEN BiJ VOORUITBETALING. 

23e Jaargang 

JIsepIipPin D9 
de kleine stille werker.. 

werkt snel en zeker en, jaagt 
verkoudheid en influenza spoe- 
dig, op, de. vlucht, alsmede 
hoofd- en kiespijn, zenuwpijn 
en rheumatische aandoeningen    
  

  

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

gij zult dan overtuigd 
zijn van onze ervaring 

op radiogebied en een 
toestel koopen bij 

  

  

HOOFDSTRAAT 49 
TELEFOON 70 
KEDIRI 

RESIDENTSLAAN 39 
TELEFOON 10 
MADIOEN 

    

VENDU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS. 

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

VENDUTIE 
0p 15 Februari I94O, ten huize van den WelEd. Heer J. B. A. G 

KWAAITAAL Schoolhoofd te KERTOSONO. 

  

    

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

DE AUTOWEGEN -ATLAS 
van JAVA MADOERA en BALI 

f 2.75. 
io 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 
Bergen en plaatsen met hoogte-cijters 
Spoorwegen, Vliegvelden, Ondernemings - fabrieken 
Pasanggrahans en vele aanwijzingen voor toerisme. 
Verkrijgbaar bij de Ked, Snelpers. : 

 



4 

Vaganza vol vroolijkheid... 

ATTENTIE! 

Gong uiterst spannende filmschlage 

— RICHE THEATER —- 

  

Nog siechts Heden en Morgen 

Voortzetting van de prachtvolle vertooning van 

radio City Revels” (De 
met ANNA MILLER — JACK OAKIE — BOB 

verrukkelijke melodiia en prachtvolle dansoummers.... 

van de mooiste meisjes en waarvan sommige scanes Uw volle bewonderirg zullen wegdragen. 

uit de film-en radiowereld, dan ooit bij elkaar waren in een dolle muzikale explosie! 

jarea jongen doet gevoelen | 

Zaterdagmiddag 4.30 u. 
Zondag 11 en Maandag 12 Febr. 

URNS e.a. 

r 

»IHE TERROR” 
met WELFRED LAWSON — BERNHARD LEE e.a. 

laatsten meter-filmen die Uw ongetwijfeld aan U stoel zal vastnagelen. 

beroemde sterren. 

Een festijn voor Oog en 
Extra Voorstelling! 

Eogelsche sterren. 

    

  

Jaarverslag 
van denerbeid der ANTI-OPIUM 
VEREENIGING te BATAVIA over 

het jaar 1939. 

In het afgeloopen jaar kon de ver- 

teviging, niettegenstaande de nood der 
tijdeo, haar arbeid ongestoord voort- 

zetten. Hiervoor is zeker dank ver- 

scbuldigd aao de Nederl. Indische 

Regeeriog en vele belangstellenden, 

die hiertoe fioantisel iv staat stelden. 
Toen de vereeniging tien jaren ge- 

was 

hierin zeer weinig licht eo, in het al- 

gemeen, weinig belangsteiling hiervoor. 

Gelukkig is op dit gebied een aanmer- 

kelijke verandering te constateerer. 

Ook in Holland wordt gezocht naar 

wegen om het zwerversvraagstuk op 

t te lossen. De Confereontie voor 
Inwendige Zending te Hem- 

ag 
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Droom Componist) ? 
Een muzikale extra 
rijke dansensembles 

Meer sterren 
Beo film die U 10 

Oor, ledeo, dit werk weder opvatie, 

Een film die U boeit tot den 
Komt en. Oordeelt! 

     MAXIM THEATER 
Heden 9 t/m Zondag II Febr. 

Warner Bros Amusante Comedie Scblager 

.THE KID FROM KOKOMO" 
WAYNE MORRIS — PAT O'BRIEN JOAN BLONDELL — MAY 

Vergeet eecs voor cen oogenblik al 
En dit kuot U niet betsr doen dan 

met een daverende bezetting, Ww.o. 

ROBSON e.a. Een film met een 
de nieuwsberichten, geeft Uw geesi 

door fliok te lachen. 

| ATTENTIE! 

  

Universal grootste en nieuwste 

met niemand minder dan de popu 

Een spaovende 

Zaterdagmiddag 4.30 u. 
Zondagmorgen 10 u. 

Western 
Isire Cowboy-held JOHN WAYNE in de hoofdrol. 

mooi verhaal en vol afwisseling. 
t de ontspanning die hem toekomt. 

De Held van Kokomo" zal U daar alleszins toe in staat stellen. 
U een avond van daverende pret! 

Paradise 
film met tal van gevechten enz. enz. 

EXTRA VOORSTELLING 
Maandag 12 en Dinsdag 13 Febr. 

men gehouden in 1939, liet zieo, hoe 

in Holland de vele vereenigingeo, die 
zich met dit probleem bezighouden, 
de handen ineenslaan om tot betere 

resultaten te komen. Bij deze conferen- 

tie en de oprichtingen van Bodelsch- 

wingh te Bielefeld, heeft men met 

voldoening mogen constateeren, de 

toenemende belangstelling voor het 
Wij garandeeren 

vraagstuk van die groep van menschen, 

welke in deze maatschanpij het roer 

zijo kwijtgeraakt eo door alcoholisme 

of morfivisme aan lager wal zijv ge- 

Canyon” 

  

  

komen. Het is dan een voorrecht te 

zieo, hoe dear torichtingeo bestaan, 

Wwaar, Onder leiding van “daarvoor 

specimal opgeleide krachten, de schip- 
breukelingen opgenomen worden, aan 

geregeld werk. geholpen, reclasseerings- 

werk in den goedea zin wordt verricbt 
en resultaten geboekt kunnen worden. 

Bg. verseniging streeft- ditzelfde--na, 
hoewel bewust zijn, hier in Indi& nog 
in de kinderschoeveo staat. De Re- 

geeriog heefc eea Commissie ingesteld, 

welke tot taak heeft een onderzoek in 

te stellen naar het wezen van het 
Opium-schuiveo. 

In bet tijdscbrift voor Genseeskunde 

verscheen hierover het eerste rapport. 
Ook al zijn de banden imet Genave. 

door de tijdsomstandigheden heel wat 

zwakker geworden, zog blijkt toch, 
dat de internationale arbeid voor de 

Controle op papaver-aanplant, opium 

en morfinegebruik, -z0omede opium- 
smokkel, gehandhaafd kon blijven. 
Teo aanziea vao de PROPAGAN- 

DA waren het de propagandisten van 

b.g. vereeniging, die 

uittrokkep om tegen het opiummisbruik 

te waarschuwen. Een plaat werd uit- 

gegeven en in 3000 exemplaren ver- 

spreid, lezingen werdea op verschillen- 

de plaatsen gehoudep, ook scholen 
bezocht, terwijl iedere maand te TAN- 

DJOENG—WEST een kleine confe- 

rentie plaats vond om, onder leiding 

er weder op 

  

  

Komt dit zien ! 

  

  

Koffie propaganda 

Gisterenavond werd op de pendopo 

van de kaboepaten een fim gedraaid 

voor koffiepropaganda. Erwerd een 

beeld gegeven, vanaf de tijd, waarop de 

koffiebessen worden geplukt, bet 

sorteeren in manden, tot de bereiding 

ervap, waarbij de bessen in de ons 

welbekende koffie - poeder zija veran- 

derd. 

Eenige 

v. de uitbetaling 

werden ook vertoond. 

tooneelen, in de fabriek b. 

van de werkers 

Besmettelijke ziekten 

De lijst van besmettelijke ziekten van 

den Res. Arts albier luidt als volgt : 

gevallen typbus abdominalis : 

Kediri 12, Ngandjoek 2, Blitar 6, 

T. Agoeng 1 
gevallen paratypbus: 

Kediri 1 

gevallen diphterie : 

Kediri 3, Blitar 2. 

Mutaties. 

Met ingang van 1 Febr. isde mao- 

trie politie van Pesantren de beer R. 

Soemosoeparto op Semen « “rgeplaatst, 

Als zijo plaatsvervanger is de heer 

M. Toekirin, tevoren hoofscbrijver bij 

de A. W. kotta benoemd. 

Een nieuwe jeugdvereeniging. 

Geruchten doen de ronde, dat bier 

een vereeniging zal worden opgericht. 

met alle mogelijke sporten, bridge, dans 

eoz. Het is te hopen, dat er geen van 

de leden van de reeds bestaande sport- 

clubs over Zullen loopen, want zooals 

de groote sportsman zegt: Meo kan 

maar een sport tegelijk beoefenen. 

www www 

der ,,wapenstilstands” dag enkele jaren 

gzleden, was de kiem gelegd voor bet 

idee dat, na lange woorbereidingeo en 

herzieningen, tenslotte het doek bereikt 

te ais cen bezielde muziekale comedie- 

extravaganza. 

Het programma, dat de luisteraars 

gcen moment van hun radiotoestellen 

af bield op dea avond, dat de Natio- | 

nal Broadcasting Company haar eerste 

uitzending uit Radio City hield, duurde 

vier uren. Het kon zich beroemen op 

zulke groote namen op amusementsge- 

bicd als Walter Damroscb, Maria 

Jeritza, Jobn McCormack, Jane Cowl, 

Paul Whiteman, Rudy Vallee, om er 

maar eukelen te noemen van de vele 

deelnemenden. 

Natuurlijk bieit ,,Radio City Revels” 

thans beroemdheden aan uit film en 

radiowereld. Onder hen, die uitgekozen   

werden voor opvallende plaatsen in de 

show, zijn drie van filmland's leidende 

komieken: Jack Oakie, Bob Burns en 

Miiton Berle. Deze drie zijn echter al 

even bekend bij het radio-publiek als 

bij de filmliefhebbers . ,. . 

MAXIM THEATER. 

Heden 9 t/m Zondag 11 Februari 

Warner Bros Amusante  Comedie 

Schlager , THE KID FROM KOKO- 
MO" (De Held Vao Kokomo). 

Met een daverende bezetting, w.o. 

Wayse Morris-Pat 'OBrien-Joan Blon- 

del-May Robnos ea. 

Het vermakelijke verhaal van een 

bokspromotor evo zijo meisje, die een 

flinken boerenjongeo overhaleo ow naar 

de stad te komen, onder voorwendsel, 

dat zij zijn langverloren moeder hebben 

gevonden. 

Een handige dievegge moet de rol 

van moeder vervullen, docb als de 

boerenjongen eensin een bokswedstrijd 

moet optreden en daarbij instructies 

krijgt om vooral niet te winnen, komt 

het goede hart van de oude vrouw in 

het verweer en door bear toedoen komt 

boontje om zijo loontje, 

May Robsop, the grand old lady of 
the Screen, is bierin in topvorm. 

Wij garandeeren U een avond "van 
daverende pret! 

Politie nieuws. 

Tegen D., wonende te Singonegaran 

werd proces-verbaal opgemaakt terza- 

ke lichte mishandeliag van D., woven- 

de te Bandjaran. 

Bericht ontvangen dat” de persoon 

genaamd K., wonende te. Bandarlor 

een poging tot zelfmoord heeft gedaan 

middels bet drinken van zoutzuur, Ge- 

noemde persoon werd naar de G.B.Z. 

opgezonden ter geneeskundige behan- 

deling alwaar bij inmiddels overleden 

is. 

R.M.S., wonende te Kampoengda- 

lem doet aangifte terzake ciefstal van 

een rijwiel merk Fongers ter waarde 

van f 100,— hetwelk op het erf van 

de Veearts onbeheerd was geplaatst. 

Bericht ontvangen, dat de persoon 

van K., wonende te Redjomoeljo, tij- 

dens een riettransport met zija fjikar 

op den openbaren weg Boerengan 

dooreen tram werd aangeredeo, waar- 

door K., door de tram werd overre- 

den en op siag gedood. 

Het lijk werd ter schouwing naar 

de G.B.Z. overgebracht. 

              
    

    

Java Expres. 

Van het Hoofdbureau van de S.S. te 
Bandoeng ontvingen wij een exemplaar 

van bet door haar uitgegeven maand. 

blad: Java Expres. Van deze bladen die 

op mooikunstdruk papier zijn gedrukt, 

hebben wijelke maand altijd een exem- 

plaar gekregen, dcch dezeo keer dient 

erbij vermeld te worden, dat het veel 

dikker is dan de vorige, De inhoud is 

allemaal even interesgant, mooie foto's | 

worden afgebeeld. 

Ze bevat ook een gids van de beste 

hotels op Java en tarieven van de 

nacbt-exprestreinen, eendaagsche ex- 

prestreinen, eendaagsche exprestreinen, 

de vlugge vier, de snelle Malangtreinen 

en overige snelverbindingen. Io het kort 

    
RADIO LU 
Radio - Techniseh - Bureau — xeroiri — 

Het betere adres voor 

RADIOTOESTELLEN 

KOELKASTEN. 
RADIOREPARATIES 

ONDER GARANTIE 

   

  

Hootdstraat 4I 

Telefoon No. 60 

  
  kunnen wij zeggen: eea prettig boek 

om te lezen, met een kostbaar inhoud 

voor reizigers. Bij het blad is ook een 

invulblad ingelascht, voor uw oordeel 

over de dienstleidiag der treinen. 

    

KEDIRI 
MULOWEG / MADJENANG 

Telefoon Ked. No. 225 

Mutatie Jav. Bank. 

We vernemen, dat aan de Heer 

C.G. POLVLIET, Adjuoct-Chef van 

de Afdecling Effectenzakeo te BATA- 

VIA, een buitenlandsch verlof werd 

Verleend. 
ca 

Vrees voor rhassalen Duitschen 
luchtaanval, 

Op Engelandj 

Londen, 3 Febr. Het wekelijksche 

bulletin, uitgeheven door-het. Britsche 
ministerie van luehtvaart, onthult de 

bestaande vrees voor een wanhopigen 

Duitscben massa-aanval op Engeland 
met een vicot van lange-afstands ge- 

vechtsvliegtuigen. 

BOERDERIJEN ..SCHRAUWEN“ 

IN! 
Levert versche volle melk. 

Leverancier van de groote ziekenhuizen te 

Kediri en Paree en de meeste. Doctoren 

ter plaatse 

      
      

     

        
     

  

WATES 

PERCEEL-PAKISSADJI 

maa 

    
kwaliteit. Prima 

    

Beleefd aanbevelend 

L. H. SCHRAUWEN. 

  

  
Volgens dit bulletin'is Duitschland 

bezig de laatste hand te leggen op 

groote aantallen bombardeervliegtuigen 

van een nieuw type, welke instaat ziju 

met een srelheid van 315 mijl per uur 
te opereeren en op cen hoogte van I 

35.000 voet te kruiseo, welke hoogte: 

deze toestellen eenbelangrijke beschers 
ming geeft tegen de luchtafweer-ka- 
nonnen. 

Een 

Aangezien een dergelijke aanval zeer 

waarschijolijk is, waarbij dan Engelard'3 
meest vitale deelen in gevaar zovden 
komen, hebben de Britten, teneinde eea 
tegenwapen te hebben, een nieuw vlieg- 

toestel geconstrueerd, “dat de 'mogelijk- 

beid biedt tegelijkertijd met acht ma- 
Cchinegeweren te vuren, welke machi- 

negeweren boverdien van  speciale 

   
  

Contra-wapen. 

    constructie zijn, 

WILT U LEKKER ETEN? 
Ga dan naar het 

Kedirische 
Restauran 

5“ 

Opgeluisterd door Radiomuziek 
Eigenaar van het voorheen z00 bekende dancing en 

restaurant ,E LD OR AD O” te Malang. 

Adres: Nieuwe winkelgalerij, schuins tegenover de 

N: V. KED. SNELPERSDRUKKERI). 

      

       
          



    

Nieuwe modellen 

BATA" 

Kediri 

  

Steller dezes, J' HERMANS, 

Administrateur der Algemeene 

Volkscredietbank, betuigt' hterbij 

gaarne, zija volle tevredeoheid over de 

wijze, waarop de beer J.G.W. DEK- 

KERS zija verhuisboedel van Kediri 

naar Batavia heeft verzorgd. 

Alles is in de beste orde aan- 

gekomen. 

. van den Secretaris de gang van zaken 

te bespreken. : 

Hst ligt in de bedoeling, “om : 

a. Opiumschuivers te wijzen 'op. de 

mogelijkheid van eeo ONTwenning io 

het anti-opiumpaviljoen te Bandoeng 

en 100 noodig, hen te begeleiden naar 

dit hospitaal. 

b. Genezen schuivers en morfinisteo 

aan te sporen nog cen tijd verblijf te 

kiezen in het Doorgangshuis: te Tao- 

djoeng-West bij Passar Minggoe. Dit 

eischt steeds veel tijd, daar de adres- 

sen van deze lieden wissele ea ook 

vaak niet overeenkomen met de van 

Bandoeng ontvangen gegevens. 

c. Daarnaast moeten ce odtwenden 

worden bezoch, het contact worden 

bestendigd, hetweik mogelijk is door 

bezoek, kleine bijeeokomsten ia het 

Ontmoetingslokaal, zoomede hen te be- 

trekken in de actie tegen het opium- 

kwaad, In het afgeloopen jaar' werden 

deze bijeenkomsten geregeld gehoudeo. 

Zelfs werden weder enkele medaljes 

uitgedeeld, nl. twee gouden en vier zil- 

Yeren voor de zg. standvastigen, die 

respectievelijk 10 en 5 jaren buiten 

het opium gebleven waren. 

Verder zijn deze propagandisten bezig 

met het samenstellen van een eenvou- 

dige voorlichting in het Maleisch, welk 

boek hopelijk in 1940 uitgegeven kan 

wordeo. 
Tijdens het buitenlandsch verlof van 

den Secretaris-penningmeester A.K. de 

GROOT, werd het beheer van de 

vereeniging waargenomen door de 

H.HJ. Besija eo Dr. C.L. Dooro, resp. 

als Penningmeester en  Secretaris. 

Aan het eind van bet jaar werd bet 

de Anti-Opiumpaviljoen door den se- 

cretaris weder bezocht, terwijl Bandoer.g 

zeer geregeld bezoek ontving vas de 

propagavdisten. Dit 'is voor en gosd 

contact noodzakelijk. 

Het blijkt stzeds meer en mzer dat 

bet cen goede gedachte geweest is 

van bet bestuur om indertijd het land- 

goed TardjoergWest aan te koopen 

en voor het doel, dat de vereeniging 

najaagt, io gebuik te steiler. Elk jaar 

worden hier immers eenige honderden 

genezen opiophagen opgenomen, die 

door geregeld werk en goede voeding 

weder bruikbare menschen kurnen 

worden voor de maatschappij. 

In het afgeloopeo jaar werden 182 

Chineezen, 17 Inheemschenen 3 Euro- 

peeanen opgenomen, waarvan 162 als 

genezen werden ontslagen. Het totaal 

der vernleegdagen was 10.815. De be- 

heerder, F. Tumbelaka werd vervangen 

door den been Kho Tjoe Sien, 

wiecns practischen aanleg hem zeker ia 

staat stelt deze inrichting naar behooren 

te leiden. In den korten tijd van zijo 

beheer is 'reeds zooveel tengoede ver- 

anderd. Hieraan werkt zeker mede de 

door de. Regeering toeygestane veran- 

dering, dat de patieoten nu gedurende 

eeb jaar onafgebroken op de inrichting 

mogen verblijven, Dit geeft stabiliteit 

en mogelijkheidftot rustig voortarbeiden. 

Een van onze wenschen is dan ook, 

dat wij nog eens kusnen geraken tot 

het stichten van 'a kleise modelkam. 

pong. voor btijvers (buiten de subsidie), 

die hier een bestaao bebben gevonden. 

Van belang blijft immers, een bepaalde 

Ccategorie te houden buiten de gevaren 

van de groote stad en haar verleiding, 

Wwaarvoor deze menschen z00 spoedig 

blijken te bezwijken. 

De Wijk-verpleging Pasar 

Senen hielp in 1939 463 oud-opi- 

umschuivers aan medicijnen: io het 

se, so NENDU.ACCEPTEN 

| formeel de vrijlating ge?iscbt van de 
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yersivering 9 ae, ganantersa, 
Iandikassan 02 agestichappon: der 

2... Penipasrbaah i 
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-postsPA RBANK— 
FECTENBELE NINGEN, 

“Md apoknchapgan ta Betaria, (OL 
Sewabsin, Miodan 08 Mahessar. 

  

    

geheel werden hier 6473 patienten op4 

op de polikliniek verzorgd met 31.940 
consulten. Daareobrven werden nog 
164 kinderen inge&ot. Deze Wijkver- 

pleging verzorgt niet alleen een poli- 

kliniek. bedoeling is om de huizen te 
bezoeken (323 familiebezoeken): voor- 

al in een buurt als Senen te. waar- 

schuwen teyen het opium-misbruik, ter- 

wijl men dan als vanzeif in aanraking 

komt met de nooden en behoeften. De 

Wijkiuster en haar helpsters beeft het 

dan ook niet aan werk ontbroken. Het 

aantal onderzoeken en verplegingen 

bedroegen 17,839: het aaotal patien- 

ten in de wijk 1939: aantal bevallingen 

695, terwijl in het wijkgebouw zelve 

bet aantal opoamen 1110 was met 9819 

verplsegdager, 

Dr. R. Tumbelaka, die zooveel jaren 

belangeloos dit wijkwerk diende, ver- 

liet Iodi& omstreeks Mei 1939 en legde 
bet praesidium van de wijkverpleging 

neer. 
De medewerking ondervonden van 

dr. Daamen en Mejuff. dr. K we 

wordt bijzooder gewaardeerd, Steeds 

wareu deze medici bereie Zuster Feld- 

sieper met raad en daad bij te staan : 

Ieder, die cen bezoek heeft gebracht 
aan het wijkgebouw zal een wensch 

naar een nieuw-gebouw onderscbrijven ! 

D: Vereeniging 'SIMAVI (Steun in 

Medische Aangelegen zegde voor dit 

doel ern bedrag van £ 2.000 toe. 
Tot nieuwe bestuursledeo werden 

benozmd d. LENTZE en Mc. M. de 

NIET, diz inmidd:!s hun functie aan- 

vaardden. 

  

Nieuwe wending in recent 

incident. 

Met het s.s. ,Asama Maru" 

Tokio, 3 Febr. Japan beeft thans 

21 Duitsche ze-lieden, die door een 

Euyeisch oorlossschip van bet Japan- 
sche s.s. ,Asama Maru” werden ge- 

haald. 
Volgens een woordvoerder van bet 

ministerie van buitenlandscbe zaken 
werd deze eisch gesteld in een nota, 

welke beden werd overhandigd aan 
Sir Craigie, dep Britschen ambassadeur 

te Tokio, 
De nora zal worden gepubliceerd, 

zoodra de Engelsche regeering tijd za. 

Beleefde mededeeling, dat de 

Bioemen handel 
“3. DAGEVOS 

Kediri 

met ingang van 1 Februari '40 
genoemd wordt : 

“tBloemenhuis L. DAGEVOS 
Kediri tel: no 1283. 

Ban | 

  
hebben gehad dezelve te bestudeerenl » 

    

Een modus biijft mogeljk. 

Londen, 3 Febr, Volgens betrouw- 
bare berichten bestaat de kans, dat de 
Controverse tusschen Engeland en Japan 

met betrekking tot bet incident op de 
»Asama Maru" spoedig in der minne 
zal kuonen worden geschikt door bet 

vrijlateo van eenigen der van boord 

gehaalde Duitschers. 
Weliswaar beeft Japan officieel vrij- 

lating van alle 21 Duitschers ge&iscbt, 
doch men seemt aan, dat Tokio te- 
vreden zal zijn, indien eenigen hunner 

zullen worden overgeleverd aan de 
Japansche autorfteiter te Hong Kong, 

waar de Duitschers thans zijn geloter- 

neerd, 

Zou hij nog terugkeeren? 

Rust van diplomatieken aard. 

Parijs, 3 Febr. De Fransche ambas- 
sadeur te Moskou Naggiar is heden 

uit Moskou vertrokken voor een lange 
rust-periode. 

OLYMPIA 
Schrijfmachines blijven toch al- 

tiid aan de spits. Deze wereld- 
beroemde Duitsche machines kunt 
U tegen bijzondere afbetalings- 
conditie te Kediri, ALLEEN 
krijgen bij de 

N. V. Ked. Snelpers 

Drukkerij 

  

NEEMT NU EEN 

  

  

NAME 
No. 17 Teif. No.62. 

Maakt bekend: 
Aan alle klanten te Ke- 

dirien 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. 

TENG HONG TJIANG 
VENDUHOUDER COMMISSIONNAIR 

MEUBELMAKER 

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

  

  

Voor Uw meubialir en ootwerpen 

geroutineerde toekangs en eerste kwa- 

liteit meubelhout, 

Zeer billijk ia prijs en levering Wet 

garantie. 

Voor Uw vendutie gegarandeerd 

goede resultaten. 

Iopakken voor alle plaatsen. 

IN VOORRAAD 
Ruime keuze 
— Visitekaartjes 

  

     voor de halve prijs. 

KED. SNELPERS DRUKK 
ALOON-ALOONSTRAAT 

Tel.No. 83. 

ABO! 

  

(NEMENT OP 

2 

De 
MODE 
REVUE 

MET EEN DU 
RADERPATRONEN 

BBEL AANTaAt 

  

  

N.V. Kedirische Snelipers Drukkerij. 

  

  

Vichy 

Source de Beaute 
   
    

preparaten. voor 
verfraaiing der huid. 

Wetenschappelijk samengestelde 

verzorging en 

   

RESIDENTIE APOTHEEK 
Teleftoon No. 52 

  
  

PROTESTANTSCHE KERK 

Hollandsche Kerkdiensten. 

11 Pebr: '40 Blitar 9. u, v.m. (Doop) 

T.Agoeng 5 u. nm (Doop) 

18 Febr. '40 Kediri 9 uur v.m. 

Bevestiging Kerkeraadsleden. 

Paree 6 uur n.m. 

25 Febr. 40 Ngandjoek 9 uur v,m. 

  

Maleische Kerkdienst. 

H. B. Matulessy. 

Kediri 9. uur v.m.(Doop) 

Kertosono 4 uur ».m. 

Madioen 

11 Pebr. 
« 

18 Febr. 

25 Febr. 

9 uur v.m. 

Trenggalek 9 uur v.m. 

T. Agoeng 

J- W. Rumbajan, 
25 Febr. 1940 Djombang 7.30 v.m. 

4 uur —.m, 

  

OOST - JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEN. 

lederen Zondag, 9 uur v.m. 

Te Kediri 

Toeloengagoeng, Ngandjoek, e, a., te 

Paree 730 uur n.m. 

(Baloewertistraat), Blitar, 

Hollandsche Dienst te Kediri 
(Balcewertistraat). 

De eerste Zondag 

van elke maand, 6 uo.m. 

door Ds. E. G, v. Kekem. 

  

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Zondag. 

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

2e H. Mis 7.30 uur v. m. 

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

1.30 uur v. m. — Hoogmis 
5,30 uur nu. Lof 

Onderricat Kata. Javanen 6 uur n.m. 

  

PETROMAX COMFOREN. 
Wij ontpakten zoojulst 

De Nieuwe 

Modellen 1939 

en noodigen U uit tot een be- 

zichtiging dezer 

Schitterende en Practische 

Petromax Comforen. 

Verkrijgbaar bij : 

Toko Wed. 

Tan Bing Wie 
Klentengstraat No. 90, 

KEDIRI, Tei. No. 149. 

oo juist Ontuakt: 
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. 

Chabtis. 

Sparkling Burgundij, 

Pommard. 

Chambertin. 

Enz.-Enz. 

Beleefd aanheveleni, 
TOKO 

»SOEN” 
Aloon - Aloonstraat Teif. 63 

KEDIRI. 

  

 



  

  

Dek AN pes pena ifhet Soer. Hokt””— 

PARIJS VOELT ZICH: VERNEBERD 
DOOR: 
Pa 

Gentve, 6 Febr. (Aneta-Trans.). De 
Fransch-Japansche spanning, die ont- 
staan is als gevolg van hff 'bombarJ 

dement door de' Japanoers van den 

Fransch eigendom zijnden spoorweg 

tusschen Yuonan en Chungking wocad 

door den woordvoerder van het Fran- 

sche ministerie van Buitenlandschd 
Zaken als uiterst beschreven. 

Hoewel een der functionarissen vad 

het ministerie verklaard heeft, dat eea 
der meest vitale verbiadingslijaeo van 

het Fransche imperium'” was gettoffeni 
heerscbt in politieke kringen te Parjjs 

de meening, dat soch Frankrijk noch 
Engeland op het oogenblik in staat 

is bet risicote loopen van eeb' vetWiji 

dering met Japan. 

Uit Parijs wordt vernomen dat men 

io Fraosche journalistenkringen het io! Ir 

cident thans reeds beschrijft als eed 

van de grootste vernederingen, die 

Frankrijk sedert langen tijd heeft ont 

dergaan, daar het als een tevoreh 

uitgemaakte zaak wordt beschouwd, 
dat Frankrijk ten gevoige van deh 

EBuropeeschen oorlog niet in staat zal 
Zijn eenige vergoeding te eischen. 

Arita's verklaring over het 

incident met Engeland. 

Tokio, 6 Febr. (Aneta Reuter). De 

Japanscbe minister van Buitenlandsche 

Zaken Arita verklaarde in het Huis 

van Afgevaardigden dat Engeland diep 

leedwezen uitsprak over bet gebeurde 

met de ,Asama Maru”. z00 vlak bij 

de Japansche hoofdstad, betgeen zulk 

cen duidelijke verontwaardiging onder 

de Japanners heeft gewekt. 
Hij zeide voorts dat Engeland ermd- 

de accoord ging negen van de 21 

Duitscbers die aan boord van de ,,Asd- 

ma Maru” werden gearresteerd, uit te 

leveren. Een belangrijke stap in' de 

richting van een algeheele regeling 

werd bereikt. Japan beeft bij de Ed. 

gelsche regeering ecen protest ingd- 

diend en verklaard 'dat het optreden 

van het oorlogsschip onwettig is vol- 

gens het volkenrecht. 

Chamberlain verwacht geen 

herhaling. 

Londen, 6 Febr. (Aneta-Reuter). In 

zijn mededeeling over de onderhandd- 

lingen die tusscheo de Britsche en 

Japansche regeeringen worden gevoefd 
met betrekkirg tot het van boord vdo 
de ,,Asama Maru” halen van de 21 

Duitschers door een Britsch oorlogs- 
schip, zeide premier Cbamberlain, dht 
de correspondentie, welke tusschen 

beide regeeringen is gewisseld hedeh- 

avond aan bet Lagerhuis zal worddn 

voorgelegd. 

Bij onderzoek vao de opleiding &n 
de antecedenten van de 21 Duitschets 
is gebleken, dat enkelen van hea vrl- 

wel ongeschikt zija voor den militairen 

dienst,—zeide Cbamberlain —en terwiji 

Engeland alle wettige rechten voorbk- 

houdt, was de Britsche regeering bk- 
reid 9 der 21 Duitschers vrij te lateb, 

die aan de Japansche autoriteiten zob- 

den worden uitgeleverd. 

lomiddels werden de Japansche 

#cheepvaart - maatschappijen geinstrti- 
cerd om in de toekomst passage te 
weigeren aan alle personen, behooreh- 

de tot landen, die 

ingedeeld zija bij de gewapende trok- 

pen of van wie wordt veronderstekd, 

dat zij worden ingedeeld. 

oorlogvoerende 

Waar de Britsche regeering hahr 
standpuot betrefferde de werttigheid 

van deze zaak heeft gehandhaafd, 

wordt verwacbt dat dergelijke incideh- 
ten als dat met betrekking tot de 
»Asama Maru” voortaan worden ver- 

meden. 

Amerikaansche manoeuvres 
in Pacific. 

Washington, 6 Februari (Aneta- 

Havas). Het ministerie van Marine 

maakte bekend, dat tijdess de ma- 

JARAN:. 

Indtuvkee" dik (im het! vdofhaf idt deni 
Phtihk zbllka ” pibtstkUBebtebheh der 
'pidblkaitar AW zfth 'vb6ribeh? iijddna 
het buidige conflict in Europa, z0d 

Vek! aidgdNgR "Td Heri tw ORALE GEAR ERA 
De mavoeuvres zullen: in de eerstd 

week van April aanvadgen en elndd 
Mei getindrpd sija. Asu de mangrui 
vres zal worden decigenomen 

tobgevett! 130" oppetitakievaartuigen! 
350 vliegtuigen, 2400 officieren ea 

40000: ntidderel 
Hoewel de admiraliteit de - pisatst | 

waar de manocuvres zullen plaats bebi 

ben, rog nfet hebft afihgegeveo, aral 
,meo, dat zij zullen plaatshebben id 

'ddh' defebiietiriehoek Alaska-Hawai: 
Pavama, 

1 

8 

a
m
a
n
 

Kleiner viootprogramma der 
Ver. Staten. 

Vinson, democratische afgevaardigdk 
"van dih stsit Georgia en voorzittek 

van de marine-commissie van het Huts 

vi afhevamalgath vetkahtak oa af 
loop van een onderhoud met President 
yRoosevelt op het Witte Huis, dat de 
| Presidedt zijn'Wetsbil(Werp, voortiende 
ia uitgavea voor de marine ten bedragk 

twee jaar, goed: keurde. 

Wwetsontwerp 8 derer aan de marine 
Comimisdie za! wordedi vobtgeeyd. 

Het oorsprotikelyke wetsontwerp 
voorzay in een veel uitgebreider 
vlootbouwprogramma, verdeeld over 

5 jaar. 

In zijo huidigen vorm voorziet het 

Wetontwerp in den bouw van oorlogs- 
schepen met een totale tonnage van 

167.000 ton eo hulpvaartuigen met een 

totale tonnwige van 75.000 tan, alsmede ' 
" TOOO Viiegtutgew. 

Bestrifding van spionnen. 
Washington, 6 Febriati: (Atieta , 

Rester). De behrobfidyscommissie van ' 
het Huis van Afgevsardigden hechtte | 
haar goedkeuriog aan ceo crediet van 
3 milioen dollar vOot het federdle buresu 
van onddizodk teri bthoeve van de 
bestrifding van spionnen, saboteuts 

en revolutionnaire agenten. 

Bagir Hosver, Se AaReRar Vika bet 
bureau, is voornemens 541 agenten te 
gebruiken v6of Hid dceie dota de 

spionnen. 

Tidens zja verklaringen vObF de 
Commissie verklaarde Hoover, dit 540 
fabrieken, die zich berig hovdi it 
de vervaardiging van materiaii “Obi 
bet leger en de marine streng beWi 

Worden, 

Gandhi is niet telewra 
gesteld. 

Congres wil zelf beslissen. 

Besiissirig over lot van Britech-. 
| Indiz fit niet te Londen worden 

genomen. 

| Bombay, 6 Febr. (Avera:Renter). 

Gandbi legde heden een verklaring 

af omtrent de besprekingen met den 

hij gisteren had gevoerd, 

Hij verklaarde dat het vitale verschil 
tusscheo den eisch van bet congresen 

het aaobod van den onderkoning be- 

staat in bet feit, dat het aanbod de 
uiteindelijke beslissing over het lot van 

Britsch-Indiz door de Britsche regeering 

op het oog heeft terwijl het congres J 

juist het tegengestelde nastreeft. 

Gandhi zeide voorts dat het stand- 

puot van bet congres is. dat het bewijs 

van wezeolijke vrijbeid bestaat uit het 

recbt van het volkom over zija eigen 

lot te beschikken zonder bemoceienis van 

buitenaf. 

lk ie Joko, VER op ce) 
vreedzame eervolle regeling met Enge- 
land, tenzij dit vitale verschil uit des 

Weg Wordr gerunka en Pegenad beatan 1 

    

    

Nlaiet xijo vefmTaderd ebdaf de congees 

Warhioytow, 6 Febr. (Aneta-Havis). | 

van 654.902.270 dollar, verdeeld over | 

Vinsod vdegde bieramn: toc:: dat het 

het standpuat te anavaarden, dat de td 

is gekomeri, datasn Britsch-Indi& moet 

Worden toegestiiih om tijh eiged yrodd- 

Wwettelijkenisthht vast' te 'stellen.” 

Wanneet- dit- gebeusd -was — aldus 
Gandhi —z0uden de vraagstukken betref- 

deronodabada 

  

     

      

    

   

le cishen van het congres ten gevolge 

an de GMNI ge VDOfe bbiprekidg ed 

Iministeries buNNg: Wfkidik zdiiddh "bina 

zijn geregeld. 
Gandhi voegde hieraah tot: ' Dee 

onderkoning en ik scheidden als vrieo- 

deny ik ben-niet teleurgeswld» dat de 
besffekingeh 'utishukt “zijo, ik deze mis: 
lukking nuttig gebruiken daar ik er zeker 
van ben. dat de onderkoning haar zat' 
gebruiken als een middel ter bereiking 
vas sit sikttar 

Gandhi "verkiaarde - tenslette- dat. hij: 

bereid.was naar New Delhi terug te 

z0u wenschen. 

Leider van Moslim.bond bij 

onderkoning. 

New' Delhi, 6 Febr. (Aneta-Reuter). 

iNar het: ooderboud, dat Mabatma Gao: 

lu 

dhi gistereb metden ondetkoning: bad, k 

'voetde' Ma'Jioriah, presidetit van deh 

'Moslim-bond hedenochtend besprekio- 
gen met Lord Linlithgow, die 90 mi- 

1 3 
nuten duurded. 

| Nerwacht wordi dat cen verklariny 
, betreffende onderhoud later za! wordeh 
uitgegeven. 

Reuter meldt nader dat in bet coae 
muniguk, dat na de besprekingen, door 

Ma Jionah met den onderkoning ge- 
Voerd, wordt verklaard, dat Ma Jinnah 

&k Sbb: datiruk: op Iegde,- dar de" Mos- 
limsche en andere minderheden groote 

beteekenis hechten aan de veiligstelling 

van haar positie. 

De onderkoning gaf Jinnah de ver- 
zekering dat de Britsche regeering ten 

wolste doordrongen is van de noodzask 
om' de wettiye belangen va de mia- 

derheden veilig fe stellen en dat Jianab 

er tith gecnsring berorgd over Behoeft 

& didket dat de beteekenifs van deze 
belangen uir het oog 'zou wWorden ver- 
loren. 

Iran en Afgehanistam op ailes 
Voofbercid. 

Rem, & Februari, (Aneta-Havan). 

Volgens te Rome ontvanges berichten 

treften Iran eno Afghantitas Ia file haast 

vitgebreide millitaire voorbereidimgen, 

wibikt erop icbijikn &e wijzen, dat de 

regeeringko te Tebttab ed Kabosi de 

mogelijkheid onder de oogen zie# vdn 

een uitbreiding van de vijandelijkheden 

tot het Zuidelijke gedeelte van de Kae- 
pische Zee in den vorm van cen So- 
vjet-Russische-Duitsche actie id de 
Hichting vanide Perzische Golf d& de 

De Mahatma verklastde  verder”dat 1 

1 

handelsoveresakomst is bet goederen4 
verkeer tuagchen“ beide 'landen than 

tx VOllen' gang “em - ondervindt geea 
motilijkheden,. 

- Ben speciaal tariet voor goedereni 

verkeer is ingevoerd voor het verkee 
deal IenianegeecowawuLgememunuan: 

Bijzonder gunstige tarieven wemben 
dingevoerd voer. belanggijke goeddataj 
z60als graab, olie, paraffine. ijzesi sutalj 

ijzer- en staalwares, bemoep eat “kis, 

jati (8 mengannendan 

Italimansch-materiaal gant: vits 
Frankrijk. 

Parijs, 6 Febr. (Aneta-Reuter), Wr: 
kilard wordt, dat bet voor Flokad 
bestemde Italiasnsche oorlogsmasesiial, 

dat onlangs door Duitschland! werd 
#vastgehouden, :naar Italiki werdi terey: 
gezondeoven thaos via Frankrijit  csas 
IFinmad wotdi: verschoeps. 

Het verluidt, dat de zendingea thlans 

1deweFrankrijk passeeren, op wegpuat 
| Fioland. 

In olficieele- kringen. verklaaet. mes 

Hover1 betlow4ntmer imicdhkgen: ter bet 
schikken, dat Duitschland, dat het ver 

jleenen van steun aan de Finneo belet, 

materieelen steuo aan deRussen zendi, 

Berlijn gelooft niet in Russische 
Overwinning. 

Parijs 6 Febr, (Aneta-Havas). Uit 

: berichten, dier uit' zeer welingelichte 

| kringen in versehillende Europeesche 
hoofdetederste Parijs werden ontvangeo, 

(bifjkti dat. Duitschland er: tbans op zou 

rekenen dat: Sovjet-Rusiaod er niet: Ih 
zal slageo Finland te. overwionec, Ib 

de oogen vaa de Duitsche leiders zul- 

len, volgeos dese. berichten de nieuwe 

pogiogen van: bet: Roode Leger om den 

| tegenstand van de Fiosche troepem te 
| brekeo, ook-aworden thans de Sovjet- 
Russische aanvallen stelselmatiger uit- 
gevoerd dan de eerste stormioopen der 
Russen en al worden zij beter geleid 
0 ondersteund door lucbtbombarde- 
menten op groote schaal van de Fia- 

sche burger-bevolking, waarscbijolijk 

geen succes opleveren. 

De Duiteche leiders zijo verlangend 

her conflict tusschen Finlaod.en Sovjet- 

| 
|   besindigen : de huidige oorlog is van 

invloed op de leveringen van Sovjet- 
Russische goederen aaa Duitechland, 
terwijl, terwijl ook de vermindering 

van het Sovjet-Russische prestige ten- 

gevolge van den veldtoebt tegen Polen 
cen factor vormt voor het Duitsche 

verlangen om den Sovjet-Russisch- 

Finschen ooslog z00 snel mogelik 

beindigd te zien. 

Een aodere omstandigheid, die pleit 
voor een niet te lang voortzetten van 

den oorlog tusschen de Sovjet-Unie 
&a Finlaad is, dat, wanseer in den 

loop van de vwigemde maand de dooi 
aa! zija ingeret, bet Finsche gebied 

gedurende vele wekea voor militaite 
Goif van Oman, vaowaar de S&Vjet- Operaties praetich ongescbikt zal z1jo. 
Russisch-Duitscbe strijdkracbten tfge- 

ljkertijd de posities der geallieerden 

in het Nabije Oosten en de verbindisigen 

fusehen Groot:Beittannit en Beitsch- 
"Indi zbuden kunnen bedreigen. 

Ta deze Bericiteh Wordt eraan tor- 
petotpd, dat de Iraiibsche regetring 
hibr defensie-maatre: heeft Witge- 
breid'en besloten heeft'ttn groot #dmtal 

Vvitegratgen in herbutreiland te best8llen. 

Volgens dezelfde bronnen wtt@ in 

Dit feit vormt ook een verklaariag 
voor de hardnekkigheid, waarmede de 

Russische troepes op de landengte van 
Kareliz blijven aanvallen: het doel 
van deze stormloopen is blijkbuar v66r 
bet einde van deze maand een beslis- 

sing te forceereo. 

»Vredesplan“ voor gealliserden 
niet aanvaardbaar. 

Londen, 7 Februari (Aneta Havas). 

Afghanistan cen gedecltelyke mobifftintie | De diplomatieke medewerker van de 

Mat &5 Bepata Ind ada Alghaan- | Daily Mail, die betrekkingen on- 

sche kazernes duizenden jongelieden in 

het gebruik van automatische vuur- 

wapenen. 
In Italiaansche millitaire kringen wijst 

men er bovendien op, dat Eogelan 
en Frankrijk zeer ernstige militaire 

voorbereidingeo treffteo in Syrik en 
Mibopotaai:, wear Bklangrijke gtati- 
Eefile Vrikiktoelfed breed zijo Orh-dlin 
@lke eventualitett bet hoofd te bieden 
en zelfs om een actie te ondernemen 
in de richting van den Kaukasis en van 
de voornamste centra, Wiarvsb “Duit- 
schland zijo olie betrekr. 

derhoudt met het ministerie van Bui- 
tenlandsche Zaken, verkisart in een 
Commentaar op bet z.g9. ..vredes-plan" 
dat dvor de New Yerksthe radiovm- 

ad roep Wekehd werti gemamkt, dat door 
het feit, dat in dit plan geen rekesiag 
Wwordt gehouden met de oorlogsdvel- 

eioden van de geallieerden, de mage- 
IfklWid, dat et vtedewplas in ernstige 
Overweging zou worden genomen, is 

vitgeschakeld. 

@bbbels kondigt 'besiissing aan. 

BeAij, S Febr, (Anstta Reuter). 
«Dere musi ai de “besitssiog wosden ' 

Berija meidt aankomet Russische Jungevochwa", deride dr. Gobbdls, 

Berlijn, 6 Febr. (Ao- Trasoc.). Binnen | officieelen Duitschen 
Volgeris een “bekendmaking van 'den 

radio-omrbep, 
Yet kader va “de “DotncirRumicke I-den vereatwoordelijkon -hoidose “v0 

Rusland z00 spoedig mogelijk te zien |: 

  

Pa... 

De minister van Propaganda gaf 
ceo beschrijvicgswamede houding van 

I.hex Duische volk. tijdeos deze. weken 
“Van -aiwachten voor -de- groote -besiis- 

hinga die sdesem keer definiticf ralval- 
lonz 
« Dr. Gobbels bealaot.met de .woor- 
dea: ,Wij hebben. ons voorhands 

Rona met ecen probleem bezig te 

ouden en dat is bet vrangstuk, hoe 

'wij den oorlog- zullen- wionen:- Afle 
andere problemen: moeten:. aan:: dit 

'vrangstuk' ondesgesohikt wordde. ge- 
maakt". 

Pramselsor-pnssstiaida 

Londeo, 6 Febr. (Aaeta, Reuter). 
Het lid van de Fransche militaire, mis- 
sie vestigder de. aandacht. opy den 

larglistigen' aard. der Duitache- propa- 

iganda-in Frankrijk, dic' ig. bet bijzon- 

der: wordt: gevoerd. Onder: boeren en 
I-vrouwen, 

Spreker gaf een overzicht van. de 
maatregslen, die- genomen warep om 

de: doeltreffendheid. van, de. Maginot- 

'lidie, waarvan de: kostea —.100.mili- 
(ard france — gelijkstaan metde. kogten 

"van den bouw van: 100. slaggchepen 

j verzekeren, 

| Voor den: oorlog: bescbouwde: Fean- 
krijk als bet: voornasmste gevanr cen 

gecombineerdeo asnval der. Daitscbe 
land- ea: lucbesteiidkrachten. op,. den 

Ihgrens en door neutrale: landeo, waar- 

door de: Fransche mobilisatie zou wor- 
“den belemmerd, en slechts een gedeel- 
:teljk succes. 10u worden, doch Duitsch- 
land had: Fraokrijk het. naodige respijt 

gegeven om zijn voorbereidingen. te 

voltooiea. 

Fraokrjk heeft zijn verdedigings- 

| netoet in aanzienlijik mate vitgebreid 

en de efficiency van bet leger tot een 

zeer hoogea graad opgevoerd, Fran- 
krijk heeft thans een leger van 
6.500.000 man op. de been. 

  

    

Een gulden stelregel voor de tropem. 
Want wij moeten ons goed humeur, 
onze energie en parsatheid behow- 
den, ale wij in staat willen blijvem 

  

opsewekt en blij te verrichten. Em 

een goede huidverzorging behoort 
tot een der voornasmste onder-: 
declen van dezen stelregel. Immera, 
de huid heeft veel meer te lijdem 
van het klimaat. Tal van kwalen 
alsroode hond, eczeem, voeteuvela, 
badkamereczeem, en verachillende 
huidaandoeningen zijn inhaerent 
aan het tropische klimaat. Het da- 
selijkech baden met Purolzeep, die 
alle huidontetekingen voorkomt eu 
geneest, is cen noodzakelijkheid, 
doch om werkelijk fit te blijven is 
dit nier aidoende. Noodig is het 
na het bad in ruime mate gebruik 
te maken vam Purolpoeder, dat niet 
alleen gen heerlijk koel en friech 
gevoel geeit, overmatige transpiratie 
tegengaat en uw hoid'z00'n prachtig 
mat teim gevkt, docii de genese- 
kkrachtige svotien erin. voorkomen 
en genezen cok allehuidontsieringen 
en huideuvels alis roode hond, ec-' 
zeem, huiduitalag enz. en maken 
uw huid volkomen gni, s0opel 
en gezond. 
Her dagelijkech gebruik van dat 
heeslijk opwekkendeenverfrisschen- 
de Purolpoeder houdt ufit, kwiek en 
@energiek, vol levensiust, en god 
u dat vemwukkelijk gsvoel van & 
welverzorgd te wetan, 

PUROLPOEDER 
In bumen van9Oa.ont.1.30 
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