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TUBERCULOSE - BESTRIJDING. 
(S. C.V.T) 

Tuberculose is een geneeselijke ziekte. 

Het Consultatie-Bureau wijst U daar- 

voor den weg. 

AH 

Kinderbioscoop. 

Reeds geru'men tijd gaan er onder 

de ouders te Kediri klachten rond, dat 

de matisee's die van tijd tot tijd in 

de bioscopen gegeven worden, veelal 
dezelfde films brengen, die ook voor 

volwassenen vertoond worden en 

slechts door bet tarief vaa de gewone 

avondvoorstellingen verschillen, terwijl 

de tijd, waarop die voorstellingen ge- 
geven worden, er het karakter van 

kigdervoorstellingeno aan geeft. 

Ook in de plaatselijke afdeeling van 

het N, I. O.G. heefc deze zaak reeds 
enikele malen een puot van bespreking 

gevormd, teneinde te trachten hierio 
verbetering aan te brengen. Van wer- 
kelijke kinderfilms is de jeugd hier 

totaal verstoken, want ook vele van 

de filnis, die in de soc'&teit tijdens de 
kinderbioscoopavondjes worden ge- 

draaid, geven een amusement, dat pe- 

dagogisch niet altiid als volkomen 

verantwoord kan worden beschouwd, 

Door de beperkte keuze kan niet al- 

tfd aan de hoogste eischen worden 

voldaan. Veelal moet genoegen geno- 

men worden, met films, die van dit 

standpuot bezien, maar net door den 

btugel kunnen. 

In dit verband moge hier terloops 
Worden opgemerkt, dat talrijken bler 
te lande een overdrevea voorstelling 
hebben van wat Buropa op dit gebied 

geeft. Ook daar is de keuze beperkt 

eh het aanial werkelijke kinderfilms 

gering. 

Thans is er een regeling getroffen, 

Waardoor de directie- van bet Maxim 
en Riche Theater alhier maandelijks de 

beschikking” zaf verkrijgen over een 

dobr bevoegde pedagogen te Bandoeng, 

de Centrale Filmcommissie van het 

N.IHOLG:, “gekeurde filas voor vertoo- 

nibg in een speciale kindervoorstelling. 

Met de invoering vaa deze kinder- 

Vborstellingen! welke voorloopig voor 

ekbige madnden op proef gegeven | 
Wbrden, zal ongetwijfeld. het filmisch 
genoegen van de Kedirische jeugd op | 

eth hooger peil gebracht worden. 

Padvinders. J: 

De 2 vrije dagen werden door de 
lah. padvinders"op” genoegifjke” wijze 
doorgebractir, 

Den Zordag hielden de jongensen 
mtisjes van de” K. B:1. een dagkamp, 

dicht bij de Soember Boeloes, waar ze 

veel plezier hebben 'gehad. 
Den Maandag gingen de jongens 

van de Natiplf spoorzoeken, waarbij 
de paden van Madjenang werden 
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Bij hun terugkomst waren de meisjes 

reeds klaar met het koken, zoodat de 

hongerige magen al spoedig werden 

gevuld. 

Schoolnieuws. 

De feestdagenregeling voor de Gouv. 

Isl. vervolgscholen, met uitzondering 

van die op bet eiland Bali, is bij be- 

sluit van bet Dep. van O & B van 

8 Febr. 1940. no: 4090/B gewijzigd, 
io dien ziv, dat de scholen, waarvao 

het grootste gedeelte der leerlingen de 

Islamitieschen godsdienst belijden, be- 

halve des Zondags zijn gesloten : 

a. op de alg. gevierde burgerlijke 

feestdagen (verjaardagen H. M. de 

Koningio, H. K. H. Prinses Juliana, 

Prins Berhard en op Nieuwjaarsdag.), 

b. op Idoe'l Korban (Garebeg Besar), 
Asjoera, Mauloed (Garebeg Mauloed) 

en Hemelreis van Mohamad. 
Chbristelijke leerlingen, die een zoo- 

dan'ge school bezoeken, zijn vrijgesteld 

van schoolbezoek op den Goeden Vrij- 

dag, den 2den Paaschdag, den Hemel- 

vaartsdag den 2den Piokster dag, en 

de beide Kerstdagen. 

Christelijke leerkrachten, verbonden 
aan zoodanige scholen worden vrij- 

gesteld van het geven van onderwijs 

op den Goeden Vriidag, den 2den 
Paaschdag, den Hemelvaartsdag, den | 
2den Pinksterdag, en de beide Kerst- 

dagen. 

Botsing. 

Zondagmorgen om 7 uur had voor 

bet Res. kantoor een geweldige botsing 

plaats. 

Pastoor W. reed de brug over de 

kant van Madjenang op, toen van den 

tegenovergestelden kant de heer B. 

met zijn motorfiets met een behoorlijk 

vaart aan kwam rijdeo. Ongelukkig 

kon deze de bocbt niet goed nemen 

en reed Pastoor W. onver, met het 

gevolg, dat deze een been brak, 

De heer B. zelf kreeg een letselaan 
zija pols. Spoedig waren de doktorea 
Bijsterveld en Pattiradjawane terplaat- 
se. Ter geneeskundige behandeling werd 
pastoor Willems naar het ziekeohuis 
Semampir getransporteerd.   

Gemeente Ziekenhuis 
Gambiran. 

Het Hoofd van den Dienst der Volks- 
gezondheid te Batavia heeft besloten, 

gerekend vanaf 1 Jar. 1939 het gem, 

Ziekenhuis Gambiran aan te wijzen 

als volledige iorichting, waar volledige 

Opleiding tot mantri verpleegsters en 

verplegers bij de alg. ziekenverpleging 
(diploma) kan plaats vinden. 

Parindra. 

Woensdagavond a.s. zal de Parindra 

afdeeling Kediri in het B. P. K. gebouw, 
aanvangende te 9 uur een ledenverga- 

dering houden. 
De agenda luidt : 
le. verslag conferentie, laatst gehou- 

den te Kertosono 

2e. bespreking a.s. conferentie 

3e. lezing over codperatie. 

Koewak voetbalveld 
opgeknapt. 

Hzden is het Koewakvoetbalveld 
minstens voor een maand! sesloten, 

noodig om het heelemaal op te knap- 

pen. 

Hoopen zand worden per lorrie van 

de Se kali ernaartoe ver- 

voerd. 
Het veld zal van alle kanten naar 

het middeo oploopend worden ge- 
maakt, zoodat men nooit meer last zal 

hebben van plassen. 
Voor de kosten is f£500.— uit de 

begrooting getrokken. 

RICHE THEATER. 

Dinsdag 20 en Woensdag 21 Februari, 
HET GEHEBIM DER JURY 

met de geliefde sterren Fay Wray en 
Kent Taylor. 

Donderdag 22 t/m Zaterdag 24 Febr. | 

4 moedige meisjes. 

Een film Vo! Charme en humor. 

Een film vol bekoring waaraan nie- 
mand Kan ontkomen. 

MAXIM THEATER. 

Woensdag 21 en Donderdag 22 Febr. 

DE LAATSTE VRIJBUITERS. 
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Pe Nieuwste Warner Bros. Western 
die ezn en al actie en sensatie te zien 
geeft. 

Vrijdag 23 t/m Zaterdag 24 Pebruari. 

»LET FREEDOM RING" 

(Het lied vao de Vrijheid). 
Met nizsmand minder dan Nelson 

Eddy de groote, beroemde, symphatieke 

zanger van het witte doek. 

  

Reddende Trouwbeloften. 

Onde kronieken, volksliederen en 
sagen hebben het vaak over zelfs 

mooie vrouwen die aanbleden een ter 

dood veroordeelde te huwen. Op die 

manier zijn heel wat .ongelukkigen, 
die reeds op weg waren naar galg 

ef brandstapel, den dans ontsprongen. 

Niet alle ,galgebrokken“ waren bilij. 

Te Romont in Freiburg heeft volgens 
de beschrijving door een deken, van 

advocaten te Laussanne in 1650 het 
volgende plaa's gehad. ,,Een jonge 

man, die wegers dietstal veroordeeld 
was tot den dood door ophanging en 

die op de markt te Romont al v66r 
de galg stond, beleefde het dat een 
meisje hem trouwen wilde en alle 

kosten van het proces betalen. Dit 
was in Romont toenterlijd recht, en 

het meisje wilde eenvoudig een mensch 
  

  

  

Vraag cen geheel, 
vrijolijvende 
demonstratie 
bij U aan huis!   

Een radio koopen is 
een  vertrouwenszaak. 
Onze jarenlange' erva- 
ring op radiogebied, een 
staf van vaktechnische 
medewerkers en Java's 
grootste dag- en 
nacht radio-service 
hebben onze firma ge- 
maakt tot een zaak 
van vertrouwen ! 

HOOFDSTRAAT 49 - TELEF. 

70 KEDIRI 

RESIDENTSLAAN 30-TELEF. 

110 MADIOEN 

VENDU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS. 

C J.G.W., DEKKERS — KEDIRI! Telefoon 250. 
  aX 

Vriidag 8 Maart 1940. Commissie-Vendutie 

in ons locaal. Hoofdstraat 28, Kediri. Gelegeoheid tot bijbrengen van 
goederen. 

Maandag 18 Maart '40, 
W. J. RIJKSEN. Semampir — Kediri, 

buize van dea WelEd. Heer 
van meubilair.        



  

    

    

    

   

     
   

  

en andere bekende stars. 

duw des doods.... 

BA aa 

RICHE THEATER 
Heden 20 en Woensdag 21 Febr. 

New Universal hoogst boeiende filmwerk 

Het Geheim der Jury” 
met Kent Taylor en Fay Wray is d: hoofdrollen. 
door bekende Critici als een hoogst-berienswaardige film wordt erkend, 

Boeiend tot den laatsten meter. 

Donderdag 22 t/m Zaterdag 24 Febr. 
Warner Bros aangrijpende Super Scblager 

»Daughters Courageous" 
met Joho Garfield — Claud e Raias — ainter — de beroemde Lane Sisters 

Hun tweede groote succes, dat ongetwijfeld de eerste plaats in Uw bact zal 
ionemen, Sommige films zijn gemaakt voor het oog, andere voor het oor, weer audere voor den geest... 
maar deze is speciaal vervaardicd voor het hart! Zij zal LI bli maken en ontroeren tegelijk en in Uw 

| | herionering bltjven voortleven als €£o der fijaste films van Uw leveo. Mist dit onder geen voorwaarde ! 

  

  

   
   

     
   
     

   

  

     

   
    

    

     

   
   

NEDERLAND EN JAPAN. 

De mogelijkheid van cen non- 

  

agressiepact. 

Blijkens een Haagsch Aneta.telegram 

had de ,,Haagsche Courant” een 

orderboud met den Japanschea gezant 

Itaro Isbii, oxar saoleidiag van betgeen 4 
Arita heeft opgemerkt inzake een 

(The Jury's Seceet) mogelijk non-agressiepact tusschen 

Beo film die hoog aangeschreven staat en Nederland en Japan. 
Een onscbuldige man in de scha- De gezant verklaarde, dat zulks 

moet onder opgevat als een concreet 
aaobod. 

Arita antwoordde op een desbetref- 

feode vraag uit het prricment, dat 
(4 Moedig» Meisjes) Japan biertoe eventueel bereid zou zijo, 

Dz gezant verklaarde van meening 

te zijo, dat eeu pon-agressiepact van 

beide zijden niet noodig is en wees op 

de oude vriendschap van beide lander, 

Persoonlijk is bij geeo voorstander van 
  

MAXIM THEATER 
een dergelijk verdrag. 

   
   Iodien een verdrag zou moeten 

worden gesloten, zou bij voor zich veel 

  

      Woensdag 21 en Donderdag 22 Febr. 
Dick Foran, de gevierde zingende Cowboy in 

sDe Laatste Vrijbuiters” (Guns of the Pecos) 
Ben Western, die &€n en al sctie, sensatie en gevechten te zien geeft en last not least cen tikje ro- 

mance en pakkende liedjes Komt en Ziet Dick Foran op zijn best! 

Vriidag 23 t/m Zondag 25 Febr. 
Metro overweldigende en denderende filmscblager 

sket Freedom Ring” (Het Lied vao de Vrijheid). 
met de groote beroemde en :ymphatieke tenor-zanger Nelsoo Eddy biigestaan door de groote sterren 
van bet witte doek Virginia Bruce — Victor Mc Layle»s — Edward Arnold— Lionel 

De film, die op alle plaatsen reuze opgaog gemaakt hecft. Het behoeft gcen beroog, 
of ook in Kediri zal de menschenstroom zich doen geiden. Laat niemand dus achterblijven om van dit 
Barrymore ea. 

wondervolle filmwerk te genieten. 

    

   

  

meer voelen voor een integriteits.pact, 
waarbij de absolute onfhankelijkheid 
van Ned.-Oost Indig wordt verzekerd, 

»Ameland” op mijn 

geloopen, . 

Het schip gezonken, de 

bemanning gered 

Anet:-A.N.P, meldt vit Rotterdem, 
dat de 4537 onst metende ,,Ameland” 

op weg van Hoek van Holland naar 

Indig in de Noordzee op een mijn 
is geloopen. 

Het schip is zinkende: de beman- 
ring is gered. 

Nadere bijzonderheien 

De ,Ameland” is een schip van 
de S'oomvaart Maatschappij ,,Rotter- 
dam” (dus niet van de Ro:erdamsche 

Lloyd, R».), onder directie van Ruys 

en Co. 

De bemaining werd gered door 
de ,,Moniferland”: enkele lichtgewon- 
den werden overgenomen dcor een 

Belg'sche loodsboot, te:wiji de overi- 

gen zich ihans bevinden op de sleep- 
boot ,Zwart Zee” welke ter assis- 
teniis uitvoer, Zij ziin op weg naar 
Maassluis. 

       

  

VENDU-ACCEPTEN 
vertilvering bi alle postk 
landskassen en agentschappen der 

bank Postspaai 

        

    — POSISPAARBSANK— 

bi de agentschappen te Batavia (C)," 
Medan en Makassar. 

EFFECTENBELEENINGEN | 

Soerabaia, 

 .—u 
  

  

  

Melkonderzoek Februari 1940, 
De ultsiag van het meikonderzoek over de maand Februari 

luldt als voigt: 

  

  

Naam eo woonplaats ISameostelling| Hoed. beid. Kemana 

Mevr. Bosveld, Meritjan onvoldoende jonvoldoende | voldoende 

C. de Croust, Ngardjoek zeer goed zeer goed goed 

J. Gaillard, Semampir zeer goed zeer goed goed 

Han Gwan Kiet, Paree voldoende zeer goed | voldoende 

Hotel Paree # zeer goed zeer goed | voldoende 

Nio Tiauw Hie " voldoende goed voldoeode 

Oei Soen Djiang 1 zeer goed goed voldoende 

Mevr, Schrauwen, Madjenang zeer goed goed goed 

Tjice Sian Bo, Dandangan goed goed voldoende 

Vrouwe Tini, Bantengan zeer goed goed voldoende       
  

redden. De dief, zooals gebruikelijk 

was, met het koord om den hals, 
keek haar een oogenblik scherp aan, 
gaf toen den beul een klap op den 
schouder en zal: ,,Kameraad, laten 

we maar kalmpj:s de zaak afwerkenj 

ze heeft maar &&n oog...“ En hij klom 

hupsch het laddertjzs op, dat voor 
hem de uitgangsdrempel werd van 

het leven, 

Meestal echter eirdigden dergelijke 

geschiedenissen meer in den trant 

yan het happy end. In de achttiende 

eceuw maakte Anna Maria Inder- 

bitzi het den magistraten in verschei- 
dene stedan in Duitschland en Prank- 
riik lastig door haar oplichterijen. 
Zij gaf zich uit voor een adellijke 

dame leende overal geld doch betaalde 

nooit terug,en het eind van het liedje 
was, dat de rechters, die in vroeger 

ecuwen korie metien maakten, haar 

ter dood veroordeelden. Maar daar 

kwam een leeilooiersleerling uit Suh- 
waben — zijn naam verdient hier ge- 
noemd te worden, hij heefte Magnus 

Weber — en zeide, haar te willen 
huwen, mits men de vrouw niet het 

hoofd van den romp sloeg. De plech:ige 

rechters ii hun wijde tabberds vroegen 

wat hem hierioe brachi? Hij zei: 

»Een christeliik medelijden, ik heb 

deze vrouw nooil gezien of gesproken, 
maar mijn grootvader heeft op dezelf. 

de wijze een vrouw het leven gered, 

en geluk en zegen hebben op hun 

verbintenis gerusi“ De rechters gingen 

in raadkamer en beslisten, dat alsnog 

denzelfden dag Manus Weber met 

Anna Maria Inderbitzi in het huwelijk 

z0u zijn getreden en alle onkost en 

van proces en van huwelijk door 

Weber z0ud en worden gedragen, 

Anna Maria vrij uitging Aldus is ge- 

schied op denzelfden dag: den 15den 

Januari 1725 Veertien dagen later 
werd uitvoeriger bruilloft gevierd. 

  

Record - koude. 

Nederlandsche historie 

z001 winter nog niet 

Amsterdam, 13 Februari (Aneta). 
Volgens den weerberichtendienst kan 

de huidige winter als de koudste in de 

Nederlandsche bistorie worden be- 

schouwd, waarbij de records 

1855 en 1891 ten achter blijven. 

kende 

van 

24 graden Celsius onder oul! 

Den Haag, 13 Febr. (Aveta). He- 
denmorgen werd volgeos De Biit de 
laagste temperatuur geregistreerd, welke 

Ooit in ons land werd waargenomen. 

Hedeomorgen werd te Eelde een 

temperatuur geregistreerd wan 24 
graden onder nul, ea op bet vliegveld 

Twente 23 graden. 

In deze periode gecontroleerde waar- 

nemiongen van de temperatuur zija nog 

Dooit zoo laag geweest. 

Het record bedroeg 22.3 

graad onder nul, en dat was op 31 
December 1923. 

De gemiddelde ocbtend-temperatuur 

van beden was 16.5 gr, Celsius bene- 

den normaal. 

vorig   

   Berichtgeving uit Holland. 

RADIO LU Hootdstraat 4i 

Telefoon No. 60 

  

Radio - Techniseh - Bureau — xeoiri — 
  — Heeft zandacht der Regeering. 

In antwoord op de schriftelijke vraag 
van bet Volksraadslid Kan over de 
juistheid van de klacbten der Indische 
pers over het traag binnenkomen van 

belangrijke berichten uit het moederland 
heeft de regeeriug tha-s het volgende 
medegedeeld : 

De klachten, welke in de Indische 
pers zijn geuit met betrekking tot de 
berichtgeving en woorlichtinvg over 
belangrijke gebeurtenissen in Nederland 
en omtrent de situatie daar te lande in 

dagen van spanving, zija padat was 

gebleken, dat het persbureau Aneta 
terzake niet io gebreke is geweest, ter 

kenvis gebracbt van het Opperbestuur, 

met het verzoek deze onder de aandacht 
van de daarbij betrokken instaoties te 

   

    

Het betere 

  
RADIOTOESTELLEN 

KOELK ASTEN. 
RADIOREPARATIES 

ONDER GARANTIE 

adres voor 

  
       
  

willen brengen. 

Ec zij evenwel op gewezen, dat bij 
de berichtgeving over Nederland niet 
al'een kan worden rekeaing gehouden 
met de bierte lande gevoelde behoef- 
ten, doch dat die berichtgeving onder 
de beerschende omstandigheden ook 
moet bentwoorden aan eischen, gesteld 
io het belang van 's Lands veiligbeid, 

KEDIRI 
MULOWEG / MADJENANG 

Telefoon Ked. No. 225 

OERDERIJEN ,SCHRAUWEN“ I 

1 

  

          WATES 

PERCEEL-PAKISSADJI 

      
  

     
     

      

»Onverantwoordelijk 

getreuzel” 

Waarom moet slagkruiserplan 
cerst naar den Volkeraad? 

Den Haap, 13 Febr, (Aneta). H-t 

weekblad ,Neerlandia” achrijft over 
het vloot-plan : 

Vele kostbare masaden gaan verlo- 
ren, met dit weloverwogen plan eerst 
naar den Volksraad te zenden. 

Hiermede wordt Iod& op o begrij- 
pelijke wijze onnoodig lang aan een 
dreigende aanval blootgesteld. Dit is 
Onnoodig, want hier geldt niet speci- 

Levert versche volle melk. 

kwaliteit, Prima 

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

ter plaatse 

Beleefd aanbevelend 

L. H. SCHRAUWEN, 

  

  fiek het belang van Indi# doch het 
hoogste Rijksbelang: de vraag, of wij 
oorlog zullen moeten vozren of niet, 
ea of wij lod& als deel van het Rijk 
zullen behouden of niet. 

Hierover kan alleen io de Staten— 
Generaal worden beslist. 

Bovendien is het onnoodig, daar 
Nederland dit vloo'—plan betaalt. 

Slechts in de toekomst zullen, als 
de schepen gereed en in India gesta- 
tionneerd zijo, de vloot—exploitatie— 
kosten Indie stijgen. 

Dan ware er tijd genoeg geweest 
om met den Volksraad te overleggen 
Over de verdeeling van de viootkosten. 

Op volmaakt onnoodige wijze wordt 
dus de veiligstelling van het belang 
van bet Rijk: bet beboud van India, 

op de lange baan geschoven. 
Kan men dat anders noemen, dan 

Onverantwoordelijk getreuzel ? vrageo 

   

    de Neerlandia—bladen, 

WILT U LEKKER ETEN? 
Ga dan naar het 

Kedirische 

Restaurant 
Opgeluisterd door Radiomuziek 

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. SNELPERSDRUKKERI). 

    

     
     

  

   

       
       

   



    

sita selain 

  

Bekendmaking, 
De fd. Burgemeester van Kediri 

maakt bekend, dat de INHEEM- 
SCHE onderdanen: 
1. van den 26sten Maart t/m den 
15den April 1940 bevoegd zijn 

bij de Commissie voor de vast- 

stelling der kiezerslijsten schrifte- 

lijk verbetering van de vastge- 

stelde kiezerslijst Inheemsche 
Onderdanen niet - Nederlanders, 

verkiezingsjaar 1938-1942, te vra- 

gen,op grond, dat hijzelf of een 
ander op 1 Januari 1940 voldeed 

of niet meer voldeed aan de in 
artikel 3 der ,,Kiesordonnantie 
Gemeenteraden Inheemsche On- 
derdanen” (Stb. 1937 No. 539) 

gestelde eischen : 

2.wier naam niet op de kiezers- 
lijst is gebracht, omdat zij niet 
in de Landsinkomstenbelasting 

zijn aangeslagen, doch die overi- 

gens voldoen aan de in artikel 
3 lid 1 der bovenvermelde or- 

donnantie gestelde vereischten, 

bevoegd zijn binnen bovenge- 
noemden termijn bij voornoemde 
Commissie een schriftelijk ver- 
zoek in te dienen, teneinde op 

de kiezerslijst te worden gebracht, 

indien te harer beoordeeling het 

niet aangeslagen zijn in bedoelde 

belasting is te wijten aan om- 

standigheden, onafhankelijk van 
den betrokkene : 

3.wier naam niet op de kiezerslijst 

is gebracht, omdat zij op den 

1sten Januari 1940 niet binnen 

de gemeente Kediri woonden, in- 
dien zijna dien datum binnen de 

gemeente zijn komen wonenen 
overigens voldoen aan de in arti- 

kel3 der meergenoemde ordon- 

nantie gestelde vereischten, be- 
voegd zijn binnen bovengenoem- 
den termijn bij voornoemde 
Commissie een schriftelijk ver- 

zoek inte dienen, teneinde op de 

kiezerslijst te worden gebracht. 

Kediri, 20 Februari 1940. 

ea. 

De ,,Ameland” is 
zonken. 

De loodsboot zal de geredden te 
Vlissingen aan land brengen. 

De ,,Moniferland” zet de reis naar 
Buenos Aires voort. 

inmiddels ge- 

  

O.W.-belasting en 

Volksraad. 
College kan er zich principieel 

mede vereenigen, 

Bezwaren tegen onbiilijkheden. 

Verschenen is het afdeelingsverslag 
van den Volksraad betreffende het 
regeeringsvoorstel tot invoering van 
een directe algemeene oorlogswinst- 
belasting en wij ontleenen daaraan het 

volgende : 

Algemeen kon men zich er, in begin- 
sel, mede vereenigen, dat een bijzon- 

dere belasting zal worden gehev:n van 

middellijk of onmiddellijk ten gevolge 
van den oorlogstoestand verkregen 

vermeerdering van winst of iankomen. 
Men verklaarde het te waardeeren, 

dat de regeering het oniwerp eener 

regeling betreffende een zoo ingewik- 

kelde materie tijdig bij den Volksraad 
heefi wetenin te dienen, Hierbij spra- 
ken enkele leden den wensch uit, dat 

in de toekomst met even bekwamen 

spoed voorsiellen tot invoering, ver- 

zwaring, verlichting dan wel afschaffing 

van belastingen zullen worden inge- 

diend wanncer en zoodra de conjunc- 

tuur daartoe reden geeft. 

Sommige leden vreesden, dat heffing 

eener oorlogswinsibelasting een zeer 

nadeeligen en vertragenden invloed zal 

uitocfenen op het vraagstuk der sociale 

voorzieningen. Ook in dit opzicht moet 

worden vooruitgezien. De urgentie van 

sociale maatregelen, in het bijzonder 

verzorging van belangen der 'werk- 
nemers, deedzich juist hoe langer 

hoe meer gevoelen, toen de groote   
          

Beleefde mededeeling, dat de 

Bloemen handel 
J. DAGEVOS 

met ingang van 1 Februari '40 
genoemd wordt: 

“t Dloemenhuis L. DAGEVOS 
Kediri tel: no 128, 

Se 

   

  

       
      
    

    

  

winsten en de daaruit betaalde tantie- 

mes achterwege bleven. Zoo thans de 
verwachte hoogare winsten aan een 

zware heffing worden onderworpen, 

wederom voor de werknemers de 

ogelijkheid van eigen voorzieningen 

gbeddeels uitblijven, Om die reden 
achiten de hier aan het woord zijnde 

leden bij cen heffingspercentage van 

35”, de voorgestelde vrijstellingen, 
cenerzijas f 2.000, anderzijds 4/5 der 

gemiddelde boekwaardeu van vorige 

jaren, te krap toegemeten. De moge- 
lijkheid en neiging tot sparen In een 

periode, waarop met groote waarschijr.- 

lijkheid een depressie zal volgen. moet 

h.i. z00veel mogelijk worden ontzier, 

De norma'e winsten. 

Verscheidene leden vreesden, dat 

mei de in de ordormintie vervatte 

vergslijkingsbases niet zal worden 

bereikt, dat—gelijk in beginsel voorop 
staat — alleen ech!e oorlogswinst zal 

worden getroffen en normale winsten 

worden vrijgelaten. Zij achiten groote 

onbillijkheden geenszins uitgeslolen, 

De bedrijven worden te zeer over 

een kam geschoren, ongeacht de 

vraag of zij, zooals bij de suikerindustrie, 

in de jaren vddr 1936 zeer groote 

verliezen hebben geleden en of sedert 

jaren de winsten klein zijn geweest 

als gevolg van pogingen om lot betere 

uitkomsten te geraken, Ook wordt 

niet in aanmerking genomen, dat er 

“0Gr het uitbreken van den oorlog 

aanwijzingen waren voor een verbe- 

tering der conjunctuur, alihans voor 

beparlde bedrijven, zoodat hoogere 
winsten, door deze bedrijven na 
Szptember 1939 behaald, in mindere 
mate een direct of indirect gevolg 
van den oorlog zijn. Ten siotte 

worden nieuwe bedrijven te zeer op 

6€n lin gesteid met oudere, niet 

tegen instaande de Regeer wenscht 
te stimuleeren eneen deel 

der nieuwe bedrijven, de 

z.g. oorlogsindus'rie, gericht is op 

zelfsfandigmaking van Ind'e in tijdeni 

van oorlog, zoodat winsten als gevolg 

van dergelijke tijden geenszins abnor- 

maal zijr. Ben en ander dient het 

oordeel dezer leden te leiden tot 
verdere voorschriften over vrijstelling 

of verlaging van heffing dan wel 

verhooging van den belastingvrijen 

aftrek. 

Naar aanleiding van het vooraf- 

gaande werd gevraagd of «r bij de 
suikerfabrieken rekening mede zal 

worden gehouden, dat in 1936 slech's 

500,000 ton tegen in 1937 -- 1,200,000 

ton en in 1938 —- 1,500,000 ton werd   

geproduceerd. Hierdoor toch zal de 
Suikerindustrie een zeer slecht gemid- 
drcide vertoonen tegenover 1939 en 
volgende jaren, waardoor natuurlijk 
de gemiddelde winst over de jaren 
1936138 veel lager zal zija dan de 
winst over 1938 en volgende jaren. 

Eenige leden waren van oordeel, 
dat de v»0rgestelde vergelijkingsbasis: 
4-pC'. van het giT vestzerde kapitaal, 
bij het ontbreken van andere gege- 
vens, in geval een maatschappij in 

voorgaande jaren noodlijdend is gewesst 
dan wel eerst kort werkt, niet just 
moet worden geacht. Zij oordeelden 
een rente van 4 pC:. voor het in be- 
drijven gestoken kapitaal te laag en 
wezen er op, dat in de O. W.- belas- 
ting van 1917 dit perceniage op 5 
was gesteld, Verder konden zij zich 
mel het standpunt van andere leden, 
at lerzake de voor 'e ningen ed. 
geldende rentevoet moet beslissen, 
niet vereenigen, aangezien deze niet 
heizelide is als de normaliter in be- 
drijven gemaakte rente. 

Sommige leden die zich bij dit be- 
toog aansioten, achtlen een percentage 
van 6 redelijk, mede-in verband met 
de grootere risico's, welke in de te- 
genwoordige omstandigheden worden 
getoopen.   

    

Toro, 

“»MADIOEN” 
KEDIRI, Aloon-aloonstraat 

No. 17 Teif. 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 aloon'str. 17. 

Onder Coulante 

bediening. 

En direct thuis 

bezorgen, 

Nieuwe en versche 

goederen. 

Beleefd aanbevelend. 

ai 

    

PETROMAX COMFOREN. 
WI) 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 
Klentongstraat No. 90, 

KEDIRI, Tel. No. 149. 

  

NEEMT NU EEN ABONN 

NX 

De 
MODE 
REVUE 

MET EEN DUBBEL AANTAL 
RADERPATRONEN 

  

  

N.V. Kedirische Snelpers Drukkeri). 

  

  

Vichy 

Source de Beaute 
   

   

Wetenschappelijk samengestelde 
preparaten voor verzorging en 
verfraaiing der huid.    

RESIDENTIE APOTHEEK 
Telefoon No. 562   

  

PROTESTANTSCHE KERK 

Hollandsche Kerkdiensten. 

25 Febr. '40 Ngandjoek 9 uur v,m. 

Kena aaama naa samanya 

Maleische Kerkdienst. 

H. B, Matulessy. 

Trenggalek 

T. Agoeng 

J. W. Rumbajap, 
25 Pebr, 1940 Djombang 7.30 v.m. 

JJ 

OOST - JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEN. 

lederen Zondag, 9 uur v.m. 

Te Kediri 
Toeloengagoeng, Ngandjoek, e. a., te 
Paree 730 uur n.m. 

Hollandsche Dienst te Kediri 
(Baloewertistraat). 

De eerste Zondag 

van elke maand, 6 un.m. 

door Ds. E. G, v. Kekem. 

25 Pebr. 9 uur v.m. 

4 uur o.m, 

(Baloewertistraat), Blitar, 

  

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 o. m. 
6 uur v.m. Stille H. Mis 
7.30 uur v.m.  Hoogmis 

5,30 uur ».m. Lof 

Onderricht Kath. Javanen 6 uur ».m. 

te Blitar 

  

Zoo juist Ontnakt: 
Ook in groote voorraad di- 

verse dranken zooa!s : 
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 

»SO EN 
Aloon - Aloonstraat Telf. 63 

KEDIRI. 

    

  

  

  

TENG HONG TJIANG 
VENDUHOUDER — COMMISSIONNAIR 

MEUBELMAKER 

TRANSPORT — ONDERNEMING 

KEDIRI — Klentengstraat €8 — Telef. No, 107 
  

Voor Uw meubialir en ontwerpen 

geroutinserde toekangs en eerste kwa- 

liteit meubelhout, 

Zeer billijk ia prijs en levering met 

garantie, 

Voor Uw vendutie gegarandeerd 

goede resultaten. 

Iopakkeo voor alle plaatsen. 

La an oi j 

IN VOORRAAD 
Ruime keuze 

— Visitekaartjes 

voor de halve prijs. 

KED. SNELPERS DRUKK 
ALOON-ALOONSTRAAT 

Tel.No. 83. 

Bi aa    



    

Bultenlandach overzicht .overgenomen tt het Boer. 1, 

RUSSEN WINNEN WEDEROM 
TERREIN. 
  

Bij Summa wijken Finnen voor beftige Russiache ansvallsa: in 

centrum daarentegen worden ppsities hetnodien. 

Ta — —— 

Geen mititaire gp van Zweden, 

Helsinki, 16 Febrpari. Onder de 

druk van geweldige 'Russische aanval. 

len hebben de Finoen het uiterste 

Westen van de Maonerheim-linie, en 

wel bij Summe, waar reeds eerder 

eenige vooruitgeschoven posities ver- 

loren gingen, moeteo wijken. 

Volgens Russische berichten z0uden 

50 Fiosche posities genomen zijo. 

De Finnen deden in het centrum 

van de Mannerheimlinie tegenaanval- 

len, en slaagden er in, enkele verlo- 

ren vooruitgeschoven posten te ber- 

nemen. 

Aan het Oostelijk einde van de 

Mannerheim-livie, e» wel bij Taipale 

vinden voortdurend Russische aanval- 

len plaats, maar kon geen vooruitgang 

worden gemaakt. 

In den loop van Donderdag verlo- 

ren de Russen bij de aanvalleo op de 

Mannerheim-linie piet minder dan 3500 

man: de Finsche verliezen worden 

niet gemeld, maar dat zij eveneens 

zwaar ziju wordt bewezen door het 

feit dat de dagbladen te Helsinki een 

geheele pagina moaeten ofieren aan 

bet publiceeren der ramen van geval- 

lenen, 

Niettemin is men er van @vertuigd 

stand te kumven houden indiem siechts 

voldoende reserves aanwezig zijo: 

steeds meer wordea vrouwen in de 

fabrieken te werk gesteld, teneinde de 

mannelijke arbeiders gelegembeid te 

geven vaar het front te vestrekkea, 

Helsinki, 16 Februari. De- Russische 

aanvallen concentreeren z'ch op die 

punten van de Mannerbeim-lisie, ca 

wel in bet Westen bij Summa, in het 

centrum bij Oinola, wear de spooeweg 

naar Viborg begint, en ia het Oostem 

bij Taipale. 
Gisteren werden bij verscbillende: 

aanvallen tanks in gesloten formasi 

ingezet de tanks trokken voorwaartas 

in zeven aaneengesioten rijen van, tieo, 

tanks ieder. 

Helsinki, 16 Pebruari. Vernomen, 

wordt, dat de vakvereevigingen io de 

Scandinavische landen maatregelen 

treffen om te bereiken dat arbeiders |j 

uit Denemarken, Noorwegen en. Zwe- 

den naar Finland vertrekken, teneinde 

daar in de fabrieken te werken zoodat 

Finsche arbeiders beschikbaas komen 

voor den militairen dienst. 

Zweden handhasft- neutrale- 
houding, 

16 Februari, Stockbolm, Een 

officieel commusi,u&' van. de. Ziveedi- 

sche regeering meldt, dat geeo militaire 

hulp aao Finlard kan wordea-geboden, 

hoewel andere vorm, vap hwulp op 

humanitair en materieel gebied met 

graagte.zal wordeo verleend, 

Het vraagstuk van bet bieden van 

militaire hulp kwam weer. ter. sprake 

ter gelegeoheid: vao cen. conferentie 

tusschen den Finscben minister vao 

Buitenlandsche Zaken met de Zweed- 

sche. ministers van Buitenlandscbe Za- 

kena en van Defensie: het Zweedsche 
standpuot werd toen duidelijk uiteeo- 

gezet, waarbij er op werd gewezen, 

dat er voor Zweden geen bepaalde 

interoationale verplichtingen: bestaap, 

terwijl Zweden evenmin deel uitmaakt 

van een militaire coalitie. 

De kwestie, hoe Zweden op-andese 
wijze bulp kan biedeo werd bij die 

gelegeoheid -uitgebreid -besproken,- 

Een conferentie ter zee? 

Pensacola, 16'Febtuari. Pre- 

sident Roosevelt. weigerde te. 

ontkennen,- dat,.zija .vacantizreis. zal 

worden gebezigd. voor bet houdenwan 

en conferentie op-zee,- welke betrek- 

king. begft -op.den Eirropeesehen oorlog 

en.op de wereldpolitiek, 

Dit kwam aan het licht tfjdens een 

interview, wanrio we president toestemm 

de op het oogenblik dat bij zich voor 

een zeerris zow Vegeues aan boord 

van de Amerikaanscbe kruiser ,T us- 

calocsa". 
De president ontkende. voorts niet, 

dat de mogelijkheid bestaat dat hj by 

deze reis coptact ral krigea met Bet- 

sche en Fransche leideade persoonlifk- 

hoden.: 

Schip over tijd. 

Mastregelen zijn noodig. 

Oslo, 16 Februari. Gemeld wordt, 

dat de” Noorsche stoomer ,Bys”, 

metende 1000 tons, ver over tijd is, 

en vermoedelijk op een mija is geloopen 

dan we) petorpedeerd. 

Denemarken. 
Deensche scheepvaartverliezen. 

Kopenhagen, 16 Pebruari. Fiet 

zioken van de ,Cbristioe Maerst" 

nabij Marocce heeft era diepen indruk 

gemaakt op het Deensche volk. Met 

dit vaartuig bedraegt het seotai Deen- 

sche schepen, dat sedert het uitbreken 

van den oorlog is vergaan, 16, terwiji 

bterbij 200 persanen bet levem lieten. 

Noorwegen. 

  
De Duitsche duikbootoortog. 

Scherpe critiek. 

Ora 16 Felhr Da Altenposten!" 

“ schrijft in verband met de verscherping 

van den Duitschen duikbootoor'o3, dat 

| dientengevolge een situntieitr Ontatea0, 

welke onder geen beding kan en mag 

| worden gehandiisafd: 

Het biad stelt de vraag, of Noor- 

| wegen niet bet reckt heeft steenkolen 

Huit Bagelandi to importeerew, zoomede 

| grondstoffen. en. graan uit Amerika. En 

wanneer Dultscttand'oordeett, dir Nbor- 
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selirijft, dat de toestand' onmogelifk is, 

lem dat wanneer zij zou blijken perma- 

aagd niet kuoneo uitblijveo. 

  

Icosrd: De ..Popolo d' Italia” merkt.op: 

opmerkingen teu aanzien van Engeland, 

jas de verzekeriogen dat Duitscbland 

bljkt hoe onjuist deze beweriagiisi En- 

'geland bezit het mee:terschap der zee. 

Dik Duitsche waohoopsmaatregglen toov 

Inem dat ujdeljk ana. 

| 5 
| VerliesMjst der-R. AF. 
| Upnden, 16 Febr. Gepubliceerd is een 

verbesiijst der-PKARPK waarop 49 baarea 

den zija bezweken. 

HET ZEEGEVECHT. 

Huldiging bemanningen. 

Londeo, 16 Febr. Een landiogsdivisie 

vga de ,Exeter” maakte een marsch 

dgor Piymout, en werd luide toegejuicht. 

Binneokort zal aan de bemanningen 

van ,Ajax” en ,Exeter” ia de Guild- 

ggboden, voorafgegaan door een marsch 

dgor de stad,   

Gtntngs mate: 
Tot Duitsche boeren. 

Berlijo.-F6 Februari. Mintster Giring 

Meld Donderdagavond cen radio— 

  

maarin Asij se 0... op wurs, dat 

Duitschland in -den -oorlog :niet kan 

morden verslagen. Nochmiliwsire,noch 
tonomische, 

kuanen Duitschlands nederlaag bewer- 

Melligeo. 

Mamr tomiddels wordt Duitschland 

door Engelaod van voedselaanvoer 

#fgesneden, Ea inderdaad heeft Duitsch- 

land geen groote voorraden, ook al 

is hetnog verwijderd van hongerlijdeo. 

De voorraad margarioe en vetteh is 

#oldoende wovr twee jaren. Melk en 

boser ssiilea duurder worder, maar 

margarine is voor iedereen verkrijgbaar 

en het gebruik vao minder vette melk 

zal den arbeider geen kwaad doen, 

Hj drong er voorts bij de boeren 

op aan meer oliezaden te planteo en 

io het vervolg de varkens op ouderen 

leeftijd te s'achten, Ook de melkpro- 

ductie verdient a'le aandacht. 

Idere Duitscber zal haarder moeten 

werker, en de boeren zullen hun arbeid 

moeteo verdubbelen : zij hebben echter 

wolgens Giring niet te klagen als zij 

er aan denken, hoe de arbeiders ia 

de Duitsche fabrieken letteclijk dag en 

nacht moeten werken. 

Engeland'zal tot de conclusie moe- 

ten komer, dat Duisschland vniet ver- 

slagen kan worden. 

Brandstofgebrek ? 

Berljo, 16 Februari. Hoe Dutsch- 

land de gevolgen der Britsche blokkade 

en der door den winter gestoorde 

land-verbiodiogen ondervindt blijkt uit 

eea nieuwe regeling betreffende het 

gebruik van brandstof. De Rijkscom- 

missie voor distributie van steeokool 

beeft bekendgemaakt, dat geen kolen, 

Cokes of andere brandstof meer mogen   
     

| wegan-dar recht. inderdaad niet. zow 

Ihelben, wat moet er dan gebeuren 7 

De Deepsctie .Mational Tidenda” 

neat te zijo, maatregelen van eevigeri- 1 

Zelfs de Italisav:che pers verkiaart |: 

Izieh met Duitschlands houding niet ace |: 

dat, ondanks Duirscblands minachtende: 

imeester der zee is, thans serstduideljk- 1. 

| idar: Zweden Of afdoende hulp moet' 

voorkomemw.Zeveo huoner worden.vere- 

Imist: van de andere staat vast dat zij” 

Zija-gemenveld: dan- wekaan-hun won: 

hgil te Londeo eenluoch worden anc- 

worden verstrekt aan kantoren of 

| fabrieksgebouweo. Deze maatregel 

#chijut te doel te ,hehben meer brandstof 

beschikbaarte bebbeo voor industgieele 

! doeleinden, hoewel ook rekening wordt 

| gebouden met gezinven, die meerdere 

| kinderen bebben. 

| Verscheidene van de grootste Ber- 

iljosche kantoren hebben nog slechts 

voor een dag brandstof, niettegenstaan- 

de het een van de koudste wioters is, 
welke Europa beleefde. 

Het tekort aan, steenkool wordt io 

Duitschland onder de bevolking scberp 

gevoeld: Iu de voorstedeo' van Berlij 

ligt de sneeuw een meter hoog en het 

verkeer over de waterwegen is geheel 

Onmogelijk, terwijl een nieuwe sneeuw- 

storm het spoorverkeer verscheidene 

(uren beeft opgehouden. 

| Zweden. 
Sympathie voor Finland. 

4 Stockholm, 16 Februari, Het ver: 
'langen van her Deensche volk om 

Isteun te verleeoen aan Fioland, stijat 

“met den dag. 

De ,Stockbolms Tidningen” schrijfe, 

.bieden aan Finland,.Of riskeeren in bet 

conflict betrokken te- worden. 

x , . 
Honyarijt 

Hevige-koude. 

: Boedapest, 16 Februari, De temperas 

tuur bedraagt te Boedapest 20 graden 

jonder: nat en'in-de-Karpathec-zOne-zelfs 

36 graden onder nul, 

Waarschuwing aan neutrale 

scheepvaart. 

Ruimte voor nieuwe motieven. 

Berlijn, 16 Februari. Van officieele 

zijde wordt de neutraler scbeepvaart 

vaa een Britsch vaartuig te begeven, 

sangezien, naar Churchill reeds mede- 

deelde, binnenkort alle Britsche-hac- 

Indien een neutraal schip zich dan in 

nabijheid van een Britsch vaartuig be- 

vindgi wordt de schija.gewekt van een 

Contooi, waardoor het neutrate scklp 

zich blootstelt aan torpedeering.   

#ede veertng bat de :Dutacise boeren, | 

noth maatregelen van | 

Moreclen en propagandistiscben dard | 

gewsasackuwd zicbniet inde nabijheid: 

delsvaartuigen bewapend zulle: zija," 

  

Parijs, 16 Februari. Vyfhotderd 

-Dicuwe tanks werden bij het Frarische 

leger in dienst gesteld, 

'Zomertijd. 
Parts, 16 Februsti, De Fransche 

regeering heeft in overeeostemming diet 

de Britsche regeering besloten de zo- 

mertijd op den nacht van 24 op 25 

'Februari te herstellen, zoodat dan de 
tijd in Engeland en Fraokrijk zal sa- 

menvallen met de Midden-Europeesche 
tyd. 

legers ih den flaok Ban te vallen. Niet 
alien 'Waten'de dodkergekleurde'patir- 

den ieeds'Op Grodteb afitahd 'te “krer- 

kerinea tegen de witte ijsmassa's doch 

bovendien wareh de dieten vanwege 
het gladde ijs slecbt te mianoeivreeren, 

met het gevolg, dat de Russen 'ont- 
rettende "verilezen 'leden 'en 'de Hanval 
werd afgeslagen. 

Uitdrakkelijk wordt verkiaard, “dat 

de Mannerbeiti-linie zich og 'intact 

bevindr, doch men geeft toe dat 'Pin- 

sche voorposten -bij Taipale en op 
andere punten moesten terugtrekken 

als gevolg van de zware Russische 

Finland. | sruk. 

Russisch oorlogscommunigue. 

Zware Finsche verliezen. 

Moskou, 16 Februari. Volgens bet 

beden te Moskow uitgegeven oorlogs- 

communigu€ maken de Russische legers 

groote vorderiogen op de landengte 

van Karel8, waar de Fisven zware 

Verliezen hebben geleden. Zes Firsche 

Vliegtuigen werden neergescioten, ter- 

wijl veel materiaal werd buitgemaakt. 

Voorts meldt het communigu€, dat 

Russische voorposten Summa binnen- 

trokken, weike stad echter hardnekkig 

wordt verdedigd. 

Parijs, 16 Februari, Naar alhier ont- 

vangen berichten melden, werden gis- 

teren in Fioland 14 Russische vliegtuigen 

neergeschoten. 

De Russiscbe luchtmacht doet beftige 

manvallea op de Finsche stellingeo. 

Aan bet Salla-front werd geconsta- 

teerd, dat de Russen vuurdeo achter 

hun eigen linies. Gemeend wordt, dat 

zij op bus eigen troepen schoten, die 

vermoedelijk weigerden verdere aaaval- 

len te doen. 

Engeland. 

Hulp uit Straits. 
  

Gift der Sultans 

Londen, 16 Februari. Vernoriien 

wordt, dat de vier Sultans' der op 

Malaka aanwezige sultanaten cen gift 

van &&o milliced pond sterling hebben 
geschonken aan den Britschen Koning, 

als bijdrage in de kosten van den corlog. 

Er wordt aan berinoerd, dat deze 

vier heerschers 9 maanden geleden 
reeds een half milliden pond sterling 
ter besehikking steldez vOor de defetisie 
van Malaka, dat zijin 1914 de fondsen 

schovken om de Britsche slagkruiser 
. »Malaya” te bouwen—welk schip nog 

iteeds ia diebst is—, dat zij eka gift 

schonken als bijdrage in de kosten van 

den aanleg der vlootbasiste Singapore 

ea dat zijia 1937 ecen bedrag van 

410000 pond sterling schonken voor 

de versterking vsd de luchtmacht dezer 

basis, 

Ge o—nda ana aannama and makinanaaaamannmamnane 

OLYMPIA 
Schrijfmachines blijven toch al- 

tijd aan de spits. Deze wereld- 

  

Het Russische offensief 

Helsinki, 16 Februari, Russische 

bommenwerpers waren buitengewoon 

actief en bombardeerden Viborg en 

andere Fiosche steden. 16 Russiscbe 

vliegtuigen werden neerge.choten. Men 

merkte op, dat op cen gegeven oogen- 

blik verschtidene Russiscbe vliegtuigen 

tegen elkaar streden, waarbij &&a werd 

neergeschoten. 

beroemde Duitsche machines kunt 

U tegen bijzondere afbetalings- 

conditie te Kediri, ALLEEN 

krijgen bij de 

N. V. Ked. Snelpers 

Drukkeril 

aa 

Buitenlandsche waaroemers merkten 

op, dat de Russen gedurende de laatste 

drie dagen buitengewoon verkwistend 

zijo tewerk gegaan met manschappen 

en materiales. Zoo werd over het | 

Ladogameer een cava!lerie-aanval oo- | 

dervomen, met: het doel de Finsche | 

i EEN PRACTISCH, HANDIG EN KOSTBAAR | 

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 
io totaal 9 aansluitende kaarten compleet bijgewerkt, en 

waario opgebomen: 

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. 

  
  

Deabonnementsgeldenbedragen : 
f'1,— per miand voor €€n boek 
£'1,75 per mdand voor twee boeken tegelijk 
f 2,50 per miand voor drie boeken tegelijk 

met dien verstande, dat U z00'dikwijls moogt ruilen als U wilt 
Indien U duseen abonnement voor &n boek 
heeft, waarvoor U €en gulden betaalt es U 
ruilt het boek iederen dag, dan" betaalt U 
voor 30 boeken toch niet meer dan €ta 
gulden. 
Wordt lid van 2 

. DJABA-KOTTA 
LEESSEZELSCHAP — LEESBIBLIOTHEEK 

Ked: Snelpers: Drukkerij, 
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