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TUBERCULOSE - BESTRIJDING. 

(S. C. V. T) 

Door onvoldoende siaap ondermijot 

meo zijn licdaam en baant de weg voor 

de tuberculose. 

ea mmm 
ae aa 

Omtvangsten N. V. Kediri 
Stoomtram Mij. 

De opbrengst bedroeg: 

Februari 1940 f 13500.— 
(voorl. opgave) 

Februari 1940 f 15408.— 
(defip. opgave) 

Leden van de Armenzorg- 
Commissie. 

Bj het besluit van den Gem. Raad 

van Kediri van 22 December 1938 

werden voor het jaar 1939 io. de 

Armenzorg - Commissie benoemd de 

heeren: F. A. de Kanter, M. Ny. 

Soedibjo, P. G. Ch. Brouwer, Djie 

Ting Hian- met den Burgemeester als 

voorzitter. 

Iagevolge het bepaalde bij art. 3 

lid 2 der Acmenzorgverordening treden 

de leden van genoemde Commissie, 

welke uit 4 leden be#staat, jaarlijks ia 

de maand Deczmber af. 
Ia verband biermede stelt bet Coll. 

van B. &. W. voor, in deze Commis- 

sie voor bet jaar 1940 te benoemen 

tot leden de heeren: F. A. de Kanter, 
'W. Ladage, M. Ng. Soedibjo en Djie 

Ting Hiar. 

R. Arsad Prawiroatmodjo 
overleden. 

R. Arsad Prawioatmodjo, secretaris 

van den Reg: Raad van Blitar is op 

Zaterdagavond 2—3—'40 wel heel 

plotseling te Kediri overledeo. Op dien 

avond bield hij nog tea huize van den 

wedono kotta van Kediri een voor- 

dracht voor leden van de P.P.B.B., 

toen hij bewusteloos neerviel. Dr. Sa- 

lim werd ontbodeo, die gelastte, dat 

de patient niet verplaatst mocht wor- 

den. 
Doch toen deze weer bijkwam, be- 

sloot de heer Arsad, toch naar zija 

hotel te gaan. 
Niet lang daarna is bij aan beroerte 

gestorven. 

De heer R. Arsad Prawiroadmodjo 

was een bekend figuur en propagandist 

ia de Islamwereld, bij de oprichting 

van de P,LI. afd. Blitar beeft bij ee 

groot aandeel gehad. 

ILangs dezen weg betuigen wij onze 

hartelijke deelbeming met het verlies 

voor ziju achtergebleven familie. Zija 

ruste in ziel vrede. 

Eindexamen. Gouv. Mulo. 

Het Dep, van O-& Eeredienst heeft 

bij het besluit van den Directeur van 

den Directeur van onderwijs en cere-   

dienst van 29 December vastgesteld, 

dat de Muloschool van Kediri tot kring 

Soerakarta zal behooren, welke uit de 

Gouv, muloscholeo van Soerakarta, 

Madioeo, Kediri, de R.K. Katholieke 

en de Cbr. muloschool te Soerakarta 

bestaat. 

Tot voorzitter van het examencom- 

missie is gekozen de Directeur van de 

Gouv. Mulo te Soerakarta. Het monde- 

lioge examen zal te Soerakarta plaats 

hebben. 

Besmettelijke ziekten 

De opgave van besmettelijke zieken 

van den Res. Arts luidt: gevallen ty- 

phus abdominalis : Kediri 9, Ngandjoek 

3, Blitar 4. Gevalleo paratyphus A. 
Kediri 1, Blitar 1, Toel.Agoeng 1. Ge- 

vallen diphterie Kediri J, Blitar 2. 

Verslag siachtvee Gem. 

Kediri. 

Grootvee : 

Bedrijfslacht 385 f 1732,50. 

Huiss'acht 1 f 3, — 

Kleinvee : 
Bedrijfsslacht 79 f 158,—. 

De belangrijke Gem, 
Ontvangsten. 

De belangrijkste gem. ontvangsten 

van Kediri over Pebruari 1940 zija 

wel die van de pasarbelasting en ver- 

makelijkheidsbelasting, respectievelijk 

bedragende : f1450.11 en f 389,03. De 

andere posten zullen wij in ons vol- 

gend nummer cpnemen. 

Partij Islam Indonesia. 

Dezer dagen hebben de heer: Tjip- 

toprawiro cs. een druk bezocbte pro- 

pagandaavond gehouden. Er werd een 

causerie gehouden over het wezen van 
de P.LI. door den heer Wali Ailfatah 

k&a van de propagandisteo van de 

PI. 

Het hoofddoel van de propagan- 

da-avond was, om alhier eeo Islami- 

tlesche partij op te richten, die rich 
speciaal op politiek terrein zal bege- 

Als resultaat werd een comite 

gevormd, om zoo spoedig mogelijk 

een afdeeling van b.g. partij te vor- 

men. 

ven. 

Ongelukken op den 
openbaren weg. 

Op den .Slacbthuisweg” vond een 

aaorijding plaats tusschen dogkar Gk. 

218 die bestuurd werd door R. en een 

wielrijder S, die te Gajam woonachtig 

is. De fietser werd licht gewond en 

moest naar het hospitaal getranspor- 

teerd worden, 

Op den npenbaren weg te Bangsal 

werd de dogkar van H.D. wonendete 
Baloewerti door cen auto aangereden. 

Doordat deze verder reed, kon men de 

letter en nummer niet weteo. De schade 

bedroeg ongeveer vier gulden. Dit zaak- 

jeis thans ia handeo van de politie. 

De heer Moedajat, wonende te Ri- 

nginsirah is een erostig ongeluk over- 

komen. Toen hij op de aloon-aloostr. 

peddelde, brak plotseling de voorvork 

van zijo fiete, waardoor bij voorover 
viel en In het gezicht gewond werd. 

In bewusteloozem toestaod moest hij 

naar het Gem, Ziekeohuis te Gambiran 

worden vervoerd.   

AD VERTENTIE: E EN NIEUWSBLAD 
NOOR DE RESIDENTIE KEDIRI. 

  

VERSCHUNT 
DINSDAG EN VRIJDAG 

AGENTEN 

Verloven, 

Aan mevr. Rijksen, onderwijzerses 

by de Iste Burop. school alhier is 3 

maanden binnenlands verlof verleend, 

buiten bezwaar van den Lande, gere- 

kend vanaf ult. Februari 1940. 

SPORT, 
Op Zaterdagmiddag j.I. kwam V. 

O.G. E.L, tegen het stadspolitie - elf- 
tal van Malang wit, door de gasten 

met 4 — 2 gewonoen. 

Zondagmiddag ging K. V. U. oaar 

Toel. Agoeng, om als eerder vermeld, 

tegen het bondsteam aldaar haar krach- 

ten te meten. K. V. U. verloor de wed- 
strijd met 3—6. Vermeld dient te 

Wwordeo, dat de scheidsrechter de wed- 

strijd onvoldoende heeft geleid. 

Gerien de laatste voetbalmatches. 

die Kediri heeft gehouden, moeten wij 

toegeven, dat de voetbaisport van Ke- 

diri niet meer op hoog peil staat. 

Eerst werd H.C. T. N. H. door.Ngoe- 

noet geklopt, au is bet K.V. U,, die 

tegen bet kleine T. Agoeng het af 

moest leggen. Toch weten wij, dat 

Kediri over voldoende goede spelers 

beschikt: Dobo, Ps. H. W., H.C.T, 

N.H , Persiand, hebben io hun elftal 

mannetjes, die dagelijk weten, wat 

voetbal beteekent. Alleen is bet jam- 

mer, dat er geen seamboorigheid be- 

staat. Vroeger, toenalle vereenigingen 

zich &&a geheel vormden onder de 

vaam van K. V.B., moesten zeif de 

sterkste elftallen van Soerabaia erken- 

nen, dat Kediri cen team kon vormen, 

dat niet voor de poes was. 

Als pu eens alle bestuursleden van 

de plaatselijke voetbalvereenigingen te- 

samen komen, ter bespreking van een 

vieuwe bond, welker bestuur uit de 

amanwezigen aller goedkeuriog 

wordt gevormd, dan kan de voetbal- 

sport hier weer opleven. Die samen- 

komst is dan ook de gelegenbeid voor 

een leder, om zija meening uit te 

spreken, zoodat de bood op funda- 

menten berust, gemaakt en goedgekeurd 

door alle vereeniginger. Dan zal zeer 

zeker Kediri weer een elftal op de 

been kunnen brengen, dat voor geen 

ander club vervaard hoeft te zijo. 

Mede met de verbetering van het 

Koewakveld, die een niet gering bedrag 

van f500.— kost. is het zeer zeker 

jammer te noemen, indien de voetbal- 

sport naar beneden dreigt te gaan. We 

vernemen zelfs, dat bij gereedkoming 

hiervan, een bekerwedstrijd zal worden 

gehouden : men zaleen elftal vormen, 

bestaande uit de beste voetballers van 

Kediri en omstreken, en zal men een 

sterke tegenstander over laten komen. 

Het is te hopen, dat dit schrijveo 

gehoor vindt bij de voetbalenthousiasten 

ter stede, tot opleving van de voetbal- 

sport. 

met 

RICHE THEATER. 

Dinsdag 5 en Woensdag 6 Maart 

R.K.O, Radio outdoor film vaar bet 

boeiende verhaal van Bennett Cohen 

»The Renegade Ranger" 

Donderdag 7 t/m Zaterdag 9 Mrt. 
New Universal Suprise van bet jaar 

The Underpup (Harte diefje). 

Met bet II-jarige Zangwonder. 

MAXIM THEATER. 
Woensdag 6 en Donderdag 7 Met. 

Metro bijzondere film ,,Fow Girls io 

IN HOLLAND 
PUBLICITEITSKANTOOR ,GLO BE” 

DINSDAG 5 MAART 1940 

  
      

ADVERTENTIE TARIEF 
GEWONE ADVERTENTIE : 

1 maal pl. ! 0.25 per rogel. 2 maal pi. ! 0.20 per regol 
4 maal plaatsen 1 0.15 per regel, 

2.9. kleino aankondigingen ! 1.- per plaatsing, 
Abonnements advertentia gereduceerd ta 

LOSSE ADVERTENTIEN BIJ VOORUITBETALING. 

  

23e Jaargang 

  

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 KED.RI 

RESIDENTSLAAN 39-TELEF. 

110 MADIOEN 

Vraag cen geheeli 
vrijblijvende 

demonstratie 

bij U aan huis!   

  

KEDIPI. 

Aloon-Aloon Straat 13 

Telefoon No. 13 

Manager. H.O. NINCHRITZ. 

    

VEN DU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS. 

J.G.W. DEKKERS — KEDIR! — Telefoon 250. 
  

Vriidag 8 Maart 1940. Commissie-Vendutie 

ia oos locaal. Hoofdsraat 28 K diri. Gelegerheid tot bijbrengen van 

goederen. 

huize van den WelEd. Heer 

Semampir — Kediri, van meubilair. 
ten Maandag II Maart 40. 

W.J. RIJKSEN.



          

laatsten meter boeit. 

| Over een ieder in verrukkiag za! 

—
 

  

    

PicHE NPATEp 2 - 
Heden 5 en Morgen 6 Mrt. 

De Allround-athleet GEORGE O'BRIEN in 

sThe Renegade Ranger” 
Naar het bekende werk en boeiende verhaal van BENNETT COH 

Ziet G:orgs O'Brisn in deze nieuwe actievolle helienrcl als Captain van de beroem- 
de Texas Rangers. Wij raden U aan deze bijzondere Actiefilm te komen zien | 

Donderdag 7 t/m Zaterdag 9 Mrt. 
Dz meer dan schitterende filmschlager 

.Hartediefje” 
met in de hoofdrol GLORIA JEAN, het 11 jarig: zangwornder en 

| Mer recht kan hier gesproken worder, dat ,, The Underpup” 
zijo. 

mende glimlach, dezellde schitterende oogen, dezelfde zonnige verschijning en dezelfde 
brengt in deze pracbtfilm vijf liederen ten gehoore, o.a. ,,Annie Laurie”, ,,Schzpberd's Lul'aby” 
met woorden van Ralph Reed, Choir Song” 

noeg vinden om het sterretje Gloria Jean te prijzen. 
van Reinke e.v.a. 

»HARTEDIEFJE” te reserveeren !! 

  

  

ondere fi'mschlacer    

Warner Bros voortreffelijke film     
veel kostelijk humor enz. 
met ANN SHERIDAN en de bersemdes Dead End Kids”. 

Een film die U enkele uren 
jongeren is zij niet alleen als film van avontuur belangwekkend maar buve 

cigenschappen van deze kwajongeos met het hart op de juiste plaats. 

Komt en Oordee!t! 
Vriidag 8 t/m Zondag IO Mrt. 

De jongens koappen 't op) 
Een film vol i 

in der grootstz 

  

EN. Een acrie film, die U tot den 

(The Underpup) 3 
Joe Pasternak's nieuwste ontdekking. 
cen juweelrje van een film is, 

Zes jaar jonger dan DEANNA DURBIN, maar met dezelfde 

      
Mst dit 

   

4 

en waar- 

inne- 

Gloria Jean 
van mozart 

talent. 

Wij kunnen werkelijk geen woorden ge- 
Vergeet daarom niet Uw avord voor 

MAXIM THEATER 
Woensdag 6 en Donderdag 7 Mrt. 

.4 GIRLS IN WHITE” 
: FLORENCE RICE — UNA MERKEL — KENT TAYLOR ea. 
vol afwisseling en verrassingen eo diz U tot den laatsten meter in spaoning | 

        

Een zeidzaam borie: de 

  

| sTHE ANGELS WASH THEIR Ba 
avonturen, 
Voor de 

ge karakter- 
voorwaarde ! onder geen 

  

White” 

Usa Merkel Ana Rutherford — 

Moy Howard — Kent Taylor. 

Een zeldzaam boeiende film. 

Politie nieuws. 

Tegen K., 

proces-verbaal opgemaakt terzake cian- 

wonende te Pandean werd 

destiene pand. 

N., wonende te Semampir doet aan- 

gifte, terzake diefstal van een zwart- 

gelakt heereorijwiel merk ,A VIS,”" 

fabrieksnummer niet bekend, plombe 

Gemeente Kediri No. 2190-1940 met 

bagagedrager en petroleum-lamp, waar- 

de f 15.—, ten nadeele van den heer 

W.L. wonende te Semampir, hetwelk 

op de passer Bandarlor onbeheerd was 
achrergelaten. 

Mevrouw W. H. a'hier, 

Hoofdstraat No, 64, dozt aangifte ter- 

g door den 

wonende 

  zake eevoudige beleedigi 
scholier B.de V. wonende te Modjoroto. 

  

Slecht minimaal ver- 
schil tusschen nazi- 

isme en bolsje- 

wisme. 

Zoo iets alstusschen pest en 

cholera 

Tokio, 2 Maart, 
ven doorvechten, 
dusdanige situatie in Europa zal zija 

  

»Prankrijk za! blij- 
'otdat tenslotte een 

  

geschapen, dat bet voor Frankrijk 
niet meer noodig zal zijn om nog ceas 

de wapens om te gorden,” verklaarde 
de Fransche Daladier 
Over cen correspondent van het yroo- 
te Nicbi Nicbi dagbladcon- 

tijdens cen interview op bet mi- 

Premier tegen- 

Shimbun 

cern, 
nisterie van vationale defensie. 

Ondervraagd naar de relaties met 
de twee landen ,met gewapende neu- 
traliteit”” v “klaarde Daladier, wat 

Italie betrel, dat momenteel niets wijst 

op cenige wijziging inde normale be- 

trekkingen tusschen dat landen Frank- 

rijk 

Wat de houding van Soviet Rusland 
had de 

»walge 
Fransche 

premier slechts €&a woord: ljk.” 

Duladier weigerde eenig verschil te 
chen 
mocht er al verschil tusschen 

dat op hetzeifde 
tusschen pest en 

aangaat, daarvoor 

zien tuss bazi-isme en bolsjewis- 

me, yen 

bestaan, 
neer als 

dan komt 
het verscbil 

cholera.....” 

Op de vraag, of er een mogelijk- 
heid zou bestaan om ezn gemeenschap- 

pelijke Fravscb-Japansche commissie 

met de stars Florence Rice — jin het leven te roepen, teneinde de 

ongegrondheid aao te toonen van de 

beweringen  inzake wapendoorvoer 

naar China via Indo China, 
Daladier, dat deze kwestie inderdaad 
een gemeerschappelijk onderzoek ver- 
dient, zij is er belaogrijk genoeg voor. 

Hij herinverde er aan, dat bij reeds 

cerder beeft voorgesteld een neutrale 

Commissie te dien opzichte in het leven 

te rcepen, doch Japan wenschte daar 
niet op in te gaan. Daladier merkte 

op, dat dit voorstel misschien niet di- 
rect het allerbeste Is geweest, doch 

hzt beteekende toch een mogelijkheid. 

BRITSCHE VLIEGTUIGENBOVEN 
TSJECHO-SLOVAKIJE. 

Een interessante verken- 

ningsvlucht. 

Londen, 2 Maart. Enge'sche vlieg- 
tuigen van de Royal Air Force het- 
ben een verkenningsvlucht boven Tsje- 
ho - S'ovakije grmaakt en een der dvel- 

hiervan het volgend 

verklaarde 

nemers bracbt 

rapport uit, 

Een van de aardigste emoties was 

ber, toen de navigator ons 
schuwde, dat wij Pilsen naderden, de 

stad van de groote Skoda - wapenfa- 

brieker, of misschien nog meer van 

het vermaarde lagerbier. 
Wij daalden langzaam, al naar gelang 

wij de stad naderdenen tensloite viogen 

wij op betrekkelijk geringe hoogte over 

de stad. Wij wierpen paracbute - licht- 
kogels uir, teneinde onze aankomst aan 

te kondigen, doch cr kwam geenerlei 
antwoord en toen zetten wij koers 

naar het Noord Oosten, naar Praag. 

Toen wij na eenigen tijd dit doel 
hadden bereikt, liet het geenerlei twijfel, 

dat vij boven Praag vlogen. D: geheele 
stad was cen groote Iichtzee, 

Osk vlogen op geringe 
hoogre boven de staden tosn gooiden 

waar- 

  

bier wij 

bemanning de vele 
uit, welke wij 

twee leden der 

duizenden pamfletten 

haddeo medegenomen. 
Zonder de minste storing konden wij 

Onze taak volbrengen en toen bet laat- 

ste pamflet was uitgeworpen, werd 
gedraaid, om den langen, eentonigen 

weg vaar onze basis te beginnen. 

Nu begon ieder zich ietwat 

slaperig te Sommigen 
dronken wat warme chocolade, andere 
Contenteerden zich met chewing - gum. 

De tijd ging slechts langzaam voorbij, 

doch tensiotte bereikten wij toch weer 
de Tsjecho- Slovaksche grens en toen 
bevonden wij ons weer boven Duits - 

land, de algeheele verduis- 
tering even effectief wasals voorheen. 

een 

gevoeien. 

waar     

Schoolgeld. 
Bi het rondscbrijven van bet Dzp, 

van O. E. van 4 Aujustus 1936 No. 
25348/B is als gedrausliin voorgescbre- 

ven, dat wanneer door verandering in 
den aanslag ia ecrige belasting, die 

tot vaststelling van het schoolgeldbe- 

drag (mede) heeft gelcii dan wel als 
gevolg van een nicuwen belastingaan- 

slag daartoe aanciding bestaat, bet 
vastgestelde schoolyeld moet worden 

verlaagd c.g. verhoogd In bet 'astste 

gzval moet bet eventueel te min be- 
taalde schoolgeld worden nagevorderd. 

Met het oog op de daaraan ver- 

bondeo bezwaren, is deze navordering 
ten aanzien de gouvernements 

mulo- en Eusopeesche lagere scholen 
bij de Reyeeringsverordening van 22 
December 1939 (Staatsbiad No. 721) 
afgescbaft. Teu van de gou- 
vercements Hoogere Burgerscholen 

(Lycea), Algemeene Middelbare scho- 
len, Mosvia's, Techaische schol.n, Am- 

bachtsleergangen is dezelfde maatregel 

getroffen bij het Gouversementsbe- 

sluit van 22 D-cember 1939 No. II, 
De moge'ijkheid tot verminderirg 

van bet schoolgeld op verzosk van 
den schoolgeldpiichtige is in de even- 
aangehaalde voorschriften gehandhaafd, 
indien uit herzienen of nieuwen 

belastingaanslag blijkt, dat door ver- 

mindering van het vermogen daartoe 

aaniciding bestaat. 
Voorts is in deze voorschriften een 

hicuwe bepalirg opgenomen, volgens 
welke op aanvraag aan een leerling, 

die de school heeft moeten verzuimen 
in verband met ziekte, gestaafd door 

cen geneeskusdige verklaring, door 
den Directeur van Onderwijs en Ee- 

redienst voor elk verzuim van vijf en 

twintig achtercen volgende schoolda- 

geo, terugbstaling dan wel: vrijstelling 

van &ba termijn van schco'geld kan 

worden verleend. Op denzelfden vost 

kao bedoeide terugbetaling dan wel 

vrijstelling van schoolgeld worden ver- 
leend aan leerlingen, die contactperso- 

nen zijode, de school op grond van 

een geneeskudige verklaring niet heb- 
ben magen bezoeken. 

Kracbtens artikel 24, lid 1, jo lid 2 

van het ,,Europeesch scboolreglement" 
(artikel 29, lid I, jo lid 2, van bet 
»Mulo-reglement"), zooals het wordt 
gelezen ingevolge artikel I (artikel II) 
van de U bekende Regeeringsveror- 

dening, opgenomen in Staatsblad 1939 

No. 721, steit het Hoofd (de Direc- 
teur) der school telkenjare bij den 

aanvang van bet schooljaar voor ie- 

deren leerling het schoolgeld vast aan 

de hand van het definitief belasting- 

aanslagbiljat van 's Landsiokomsten- 
belasting en eventueel van andeer 

  

  

  

aanzieo 

  

een 

  

   

  

landsheftingen, c.g. het definitief aan- 
slagbiljet van de vermogensbelas'ing 
van den schoolgeldplichtige, betrek- 
'king hebbende op bet loopende ka- 

lender jaar, tenzij een dergelijk belas- 

tingbi'jet nog niet beschikbaar is. in 

welk geval een voorloopige school- 
geldaanslag moet plaats hebben. 

Niet geregeld is bet geval, waarin 

een leerling viet bij den aanvang van 

een schooljaar, maar tusschentijds is 
ingeschreven. 

De vraag is nu gerezen, op welke 
wijze het schoolgeld van een dergelt- 
ken"leerling most worden vastgesteld, 

Ten eiade uniformitcit bij den school- 
geldaanslag te verkrijgen, moet in dat 
geval als grondslag worden genomen 
het zuiver inkomeo (c.g. vermoyen) 
op 1 Januari van bet kalen- 

waarin het desbe- 
treffende schooljaar is 
aangevangen. 

In artikel 24, lid 3 van bet ,, Buro- 

peescb schoolreglemeni“ (artikel 29, 
lid 3, van bet ,Muloreglement“), 

z00als bet wordt gelezen volgens bo- 
vensangebaalde rrgeeringsverordening 
is de mogelijkheid tot vermiodering 

van bet schoolged grhandhaafd, io- 

dieo uit of vieuwen 
belastiagaanslag b'ijkt, dat door ver- 

mindering ht irkomes of het 

vermcgen daarloe zanle'dirg bestaat, 
Zij het wellicht ten overvloede moge 

ik er Uw aandacbt op vestigen, dat 
deze vermindering, zooals in bet des- 

betreffend  voorschrift is — bepaald, 

slechts op verzoek van den 

derjaar, 

een herzienen 

van 

  

  schoolgeldplichtige kan plaats hebbeo. 

ERIJEN ,,SCHRAUWEN“     OER 
KEDIRI 

MULOWEG / MADJENANG 
Telefoon Ked. No. 225 

  

De mogelijkheid 
van bet 

tot verhooging 
schoolgeld met eventueele 

navordering als gevolg van een ver- 
meerdering van het inkomen c. g. 

vermogen van dea schoolgeldpliehtige 
is bij bovenaangehaalde regeeringsver- 

ordening afgeschaft. Hierbij moge 

worden aangeteekend, dat navorde- 
ring slechts zal worden nagelaten, 
wannee: de schoolgeldaanslag heeft 

plaats gebad aan de baod var een 

definitieven aanslag in de ic- 
komsten-, c.g. vermogersbelasting. 

Is het schoolgeld bepaald op grond 
van een voorloopigeo belastingaar- 

slag, dan za! bij uitreiking van den 
defivitieven aanslag bet voorloopig 

vastgestelde schoolgeld moetea worden 

geverifieerd. Moet op grond van den 
defivitieven belastingaanslag de 

schoolgeldplichtiye in hoogere 

schoolgeldcategorie worden ingedeeld, 
dan zal in dit geval navordering wel 

plaats moeteo hebben. 

cen 

Aangezien de Regeering heeft inge- 
stemd met bet voornemen om in de 
reglementen van de Holl. Iol.-, Holl. 
Chineesche, Schakel- en Speciale scho- 

len dezelfde bepalingen op te nemen, 
welke zijn vervat in boven meeraan- 

gehaalde Regeeringsverordening, mag 

vooruitloopeode op deze reglemeota- 
wijziging meerbedoelde Regeeringsver- 

ord-oing het bovenaangehaa'!de 
rondschrijven in voorkomende gevallen 

mutandis op de Hol!. Inlandsche (ever- 
tueel Ho'landsch - Arabische-), Holl. 

Chineesche, Schakel- en Speciale scho- 
len toe te passen er/ of te doen toe- 

passen. 

en 

  

WATES 

PERCEEL-PAKISSADJI 

Levert versche volle melik. 

Prima kwaliteit. 

Leverancier van de groote ziekenhuizen te 

Kediri en Paree en de meeste Doctoren 

ter 'plaatse 

Beleefd aanbevelend 

L. H, SCHRAUWEN. 

  

  

    

Opgeluisterd door 

Adres:   

in 5 kleurendruk 
op stevig ivoorcarton 

met Cartonnen omslag en lirnen rug, 

op Schaal 1: 500.000 
io totaal 9 aansluitende kaarten compleet bijgewerkt, ea 
waarin opgenomen: 

alle berijdbare wegen 
Kilometerafstanden van plaats tot plaats 
Hooid-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. 

  

WILT U LEKKER ETEN? 
Ga dan naar het 

Kedirische 

Restaurant 
  

Eigenaar van het voorheen zoo bekende dancing en 
restaurant ,E LD ORA DO” te Malang. 

Nieuwe winkelgalerij, schuins tegenover de 
N. V. KED. SNELPERSDRUKKERIJ 

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

DE AUTOWEGEN -ATLAS 
van JAVA MADOERA en BALI 

1 2.75. 

   

  

     

  

oor Radiomuziek 

    

  

    

  

   

                  

   

     



  

  

  

  

  

Britsche blokkade , 
Verscherpt. 

Duitsche steenkooluitvoer beknot 

Londen, 2 Maart. De Engelschen 

hebben aangekondigd, dat het aantref- 
fen van Duitsche steenkoolladingen in 
vrachbtschepen zonder meer aanleiding 
zal geven tot aanbouding van de sche- 
pen in kwestie door de Britsche con. 

trabandecontrile. 
Dit beteekent, dat Engeland des in- 

voer van steenkool in Ital& langs den 
zeeweg blokkeert. 

Uit betrouwbare bron werd verno- 
men, dat Engeland Itali8 de levering 
van elke benoodigde hoeveelheid steen- 

kolen beeft aangeboden, mits maatre- 
gelen voor prompte betaling kuonen 
worden getroffen. 

Hollandsche pers ongunstig 
gestemd. 

Amsterdam. 2 Maart. De Hoiland- 
sche dagbladen leveren ongunstige com. 

me.:aren op bosewbcdocld voornemen 
ta wijzen o.m. op bet nood'ottige ge- 

volg voor de haven van Ro:terdam, 
waar bet door dezen maatregel r6j 
stiller zal wordeo. 

Het Navicert-systeem. 

Eo de Duitsche waarschuwing 
aan neutraleo. 

Londen, 2 Maart. D- Duitsche waar- 
schuwing aan neutralen om net langer 

gebruik te maken van het Ergelsche 
Navicert-systeem, blijft ten zeerste de 

aandacht trekkeo van de Engelsche pers, 
die evenwel overtuigd is, dat deze po- 

gingen, welke slechts ten doel hebben 
de intimideeren, hoegenaamd geen 

succes zulien hebben en ook gcen in- 
druk in de neutrale landen zullen maken. 

Het blijkt reeds duidelijk, dat men in 

deze landen appreciatie heeft voor de 
Wwettige wijze, waaron het Navicert- 
systeem tot stand is gekomen. 

Naviczrts zijo ia feite niets anderes 
dan verzekeringen zijdens de Britsche 
autoriteiten, dat ladingen, welke erdoor 
worden gedekt, hoogstwaarsctijnlijk 
geen moeilijkheden zullen ondervinden, 
wanoeer de betrokken schepen door 
Engelsche contidleschepen worden aan- 
gehouden. 

Zooals reeds eerder werd betoogd, 
is het de plicht van de neutralen om 
zich te onderwerpen aan de uitvoering 
van de rechten van belligerenten, zoc- 
lang deze op legale wijze ten uitvoer 
worden gebracbt. 

Navicerts behooren tot de Britsche 
oorlogsmaatregelen en rooit werd er 
gene betoogd, dat Duitscbland zich 
daaraan beeft te onderwerpen. Dit sys- 
teem werd slecht ontworper, enkel en 
alleen om de neutraleo tehelpen, Van 
dwang is bierbij geen sprake en dege- 
nen, die er niets voor gevoelen hebben 
altjd nog bet alteroatief hun schepen 
ter fine van onderzoek naar de con- 
tiOlehavens te zenden. 

Komt er spoedig een massale 
Duitsche luchtaanval ? 

Goring's dagbladen ziospelen er op, 

Berlijr, 2 Maart. Het officieele Duit- 
sche nieuwsagentschap beeft heden 
bekendgemaakt, dat Duitsche vliegtuigen 
cen Britsch convool hebben aangevallen 
ea verscheidene schepen tot zinken 
hebben gebracht. 

Tegelijkertijd deelen de dagbladen 
van maarschalk Gi&riog mede, dat de 
Duitscbe luchtarmada nog slechts wacbt 
op het sein van Hitler om den groot- 
Sten aanval te ondernemen, waarvoor 
de luchtvloot werd opgebouwd. 

Volgens genoemde dagbladen zijo de 
recente luchtaanvallen op Engelsche 
schepen niets, vergeleken bij de taak, 
waarvoor de Nazi-luchtstrijdkrachten 
inderdaad bestemd zijo. 

Londen, 2 Maart, Duitsche vliegtui- 
gen hebben heden Britsche schepen 
aangevalleo, vanaf de kust van Yorkshire 
tot aan de monding van de Theems. 

Deze aanvallen worden beschouwd 
als represailles tegenover de recente 
vluchten van Engelsche vliegtuigen bo- 
ven Duitsche steden en bases. | 

Gedurende de raids werd een S.O.S. 
sein opgevangen, afkomstig van ecen 
schip ter hoogte van de Ooskust, 

De aanvallea begonnen ter hoogte 
van de kust van Yorkshire bij bet aan- 
breken van den dag. Het hevigste af-   

Toro SAERAH 
Sa 

CANVAS SCHOEN 

PETROMAX COMFOREN. 
Wij ontpakten zoojuist 

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, Tel. No. 149. 

  

  

Weervuur sedert het uitbreken van den 
oorlog werd gehoord en Engelsche 
oorlogsvliegtuigen stegen op om den 

strijd met de vijandelijke toestellen aan 

te binden. 

  
  

GAAT HET OM 
DRUKWERK ? 

De Kedirische Snel- 
pers drukkerij drukt 
immers beter, netter en 

goed kooper. 

Vraagt offerte bij de Ked. 

Snelpers drukkerij ! 

U verbindt zich 
tot niets! 

  

  

  
  
  

GROOTE VOORRAAD 

ASAHI 
SCHOENEN 

Super Tennis Schoenen 
10,90 (32 — 35) 10,95 (36 — 43) 

Onderneming Schoenen 
fl (36 — 43). 

Ook voorradiy Witte schoensmeer Merk 

ASAHI. 

  

TOKO 

»sMADIOEN” 
KEDIRI, Aloon-aloonstraat 

No. 17 Teif. No.62. 

Maakt bekend: 
Man alle klanten te Ke- 

diri en omstreken, 

Dat Toko Madioen 

reeds verhuisd is. 

In het Nieuwe Tokoge- 

oo 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. Emillon. 

St. Jullieon. 

Ch. Cantemerile. 

Ch. Pontet-canet. 

Petit bourgogne. 

Chablis. bouw aan de aloon'str. 17. 
Sparkling Burgundij. 
belaka Onder Coulante 
Chambertin. bediening. 
Enz.-Enz. 

En direct thuis 
Beleefd aanbevelend, bezorgen, 
TOKO Nieuwe en versche 

.. ”SOEN goadoron 
Aloon-Aloonstraat Teit. 63| Beleefd aanbevelend, 

KEDIRI. Aa Raga 
Gg XMHMHgo0o— Ea 

NEEMT NU KEN ABONNEMENT OP 

    
NX 

De 
MODE 
REVUE 

MET EEN DUBBEL AANTAL 

  

RADERPATRONEN 

PRIJS PER JAAR F 8.— 
” PER',JAAR F 4.25 

PER ALF 
  

: WARTAAL F 2.25 

N.V. Kedirische Snelpers Drukkerii. ) 

  

Vichy 

| 
|     

  

preparaten voor 

  
Wetenschappelijk samengestelde 

verzorging en 

verfraaiing der huid.    

Source de Beaute 

RESIDENTIE APOTHEEK - | 
Telefoon No. 52   

  

PROTESTANTSCHE KERK 

Hollandsche Kerkdiensten. 

10 Maart Paree 

Blitar 

17 Maart Palmzondag 

9 uur v.m. Kediri bevestiging 

nieuwe ledeo. 

5 uu n.m, Toe!loeng-Agoeng 

bevestigisg vieuwe leden. 

22 Maart Goede Vrijdag. 

T.-Agoeng 9 uur v.m. Avondmaal 
Kediri 7 uur ». m. Avoudmaal 

24 Maart Paschen. 

Kediri 9 uur v.m. 
Blitar 6 uur n.m, Avondmaal. 

9 uur v.m. 

6 uur o. mr. 

mann 

Maleische Kerkdienst. 

H. B. Matulessy. 

10 Maart '40 Kediri 9 uur v.m. 
S.F. Djatiredjo 4 u. o.m. 

19 Maart '40 Trenggalek 9 uur v.m. 

Ti.-Asoeng 4 uur n.m. 

21 Maart '40 Kediri 6.30 uur ».m. 

Voorberreiden en aangenomen 
lidmaat. 

22 Maart '40 Kediri 5 uur o.m, 
Avondmaal. 

24 Maart '40 Kediri 10.30 uur v.m. 
le Paschen 

25 Maar: '40 Madioen 9 uur v.m. 
2e Pasch-n 

Ngawi 4 uur om. 
2e Paschen 

31 Maart '40 Kediri 6.30 u. ».m. 
Voor Zending. 

J. W. Rumbajap, 
24 Maart 1940 Djombany 7.30 vm. 

mana 

OOST - JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEN. 

lederen Zondag, 9 uur v.m. 

Te Kediri (Baloewertistraat), Blitar, 

Toeloengagoeng, Ngandjoek, e. a., te 
Paree 730 uur n.w. 

Hollandsche Dienst te Kediri 
(Baloewertistraat). 

De eerste Zondag 

van elke maand, 6 un.m. 

door Ds. E. G, v. Kekem. 

  

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Zondag. 

le H. Mis 6 uur v.m. 

2e H. Mis 7.30 uur v.m. 

Lof 5.30 uur am. 
6 uur v.m Stille H. Mis 

7.30 uut v.m.  Hoogmis 

5,30 uur 0. m. Lof 

O serrcbr Kath. Javanen 

te Kediri 

te Gitar 

6 uur o.m. 

  

TENG HONG TJIANG 
VENDUHOUDER COMMISSIONNAIR 

M" UBELMAER 

TRANSPORT 21EMING 
KEDIRI — Klentengstraat 18 —— Telat. No. 107 

BELANGRIJKE HUISVENDUTIB. 

Zaterdag, 9 Maart '40, v.m. 9 uur 

wegens vertrek van Mej. : 

A.C. VOORNEMANN. 

Gzp. Ambtenaresse 

Pakellan 35— Kediri. 

Van baar pracbtige en goed onder- 
houden inboedel. 

  

ONDE 

  

Vooc Uw meubialir en ontwerpen 

geroutin-erde toekangs en eerste kwa- 

liteit meubelhout, 

Zeer billijk io prijs en levering met 

garantie, 

Voor Uw vendutie gegarandeerd 

goede resultaten. 

Inpakken voor alle plaatsen. 

IN VOORRAAD 
Ruime keuze 

— Visitekaartjes 

voor de halve prijs. 

KED. SNELPERS DRUKK 
ALOON-ALOONSTRAAT 

Tel. No. 83. 

  

   



    

Bultenlandsch overzicht overgenomen uit het 'Soer. Hbld: 

RUSSEN IN ZUIDELIJK DEEL 
VAN VIBORG. 

De stad wordt thans in het Noorden en Zuiden ingesloten. 

  La 

Finnen vernietigen tankbrigade. 

Londen overweegt hulp. 

Stalin zou van regeering-Kuusi- 

nen hebben afgezien. 

Moskou, 3 Maart, (Aneta-Tr.). 

Volgens het officicele Commuoi 

  

van den generalen staf van bet mili- 

taire district Leningrad dd. 3 Maart 

hebben de Russische troepen o.a, het 

depot en het spoorwegstation van Vi- 

bet Zuidelijke borg bezet, zoomede 

deel van de stad. 

Zi sluiten de 

Noorden en Zuiden io. 

stad thans ia het 

Russiche tankbrigade vernietigd. 

Helsioki, 3 Maart, Aneta-Tr. 

De gevechten aan het Noordelijke 

front in Finland, welke eenige dagen 

geleden door het terugtrekken van de 

Finsche trozpen eenigszins verzwakten, 

worden thans met kracht voortgezet, 

De Russen bombardeeren met arti!- 

lerie d2 nieuwe Finsche steilingen 

krachtiger dan ooit. 

Bovendien ontplcode de Russische 

luchtmacht een zeer groote activiteit, 

Van het front ten Noorden van het 

Ladoga-meer wordt gemeld, dat de 

34ste Russische tankbrigade vernietigd 

is, hetyeen door de 

belangrijk « erk wordt geacbt wiji dit 

in staat :teit alle stellingen ten Noor- 

Fionen bijzonder 

den van het Ladogz-meer te bezetteo. 

Britsche hulp aan Finland ? 

Londen, 3 Maart, Arera-Havas. 

Britsche kringen wijzen er op, dat 

Russische 

ringen op de landengte van Karelig 

wellicht in de Britscbe 

houding ten aanzien van Rusland zal 

in verband met de vorde- 

verandering 

plaatsvindeo. 

In het algemeen wenscht de Britsche 

publieke opinie geen wibreiding van 
den oorlog tot Rusland, doc in geval 

de gzrezen omstandigheden een der- 
gelijk besluit zouden rechtvaardigeo», 

het Bri:sche 

volk accepteeren dat de Britsche hulp 

aan Fioland dusdanig wordt uitgebred, 

dat oorlog met Rusland onvermijdelijk 

z0u de meerderheid van 

z0u worden. 

Helsinki ontkende val der stad. 

Moskou, 2 Me. (Aneta-R-uter) 

Es 

van hedenmorgen meldt, dat de Rus- 
officieel Russisch legerbericht 

sische troepen Viipuri zijn binnenge- 

  

trokken, wlke stad door de terug- 

trekkende Fionen in brand werd ge- 

stoken. 
ny " 

Helsinki, 2 Mrt. (Aneta-Reuter) 

Officiel wordt verklaard, dat Viipu- 

dat de Russen 

ds stad niet ziio binnengetrokken. 
ri niet is gevallen en 

Bezig stad in bezit te nemen. 

Helsinki, 3 Met. (Aneta Reuter). 

Niettegenstaande de officieele ont- 

kenningen, dat de Finnen Viborg beb- 
ben ontruimd, houdt hier de meening 
aan, dat de Russen thans bezig zija 

de stad in bezit te nemen. 

Verrassend snelle opmarsch, 

Stockholm, 3 Maart (Aseta Rtr.) 

Gemeld wordi, dat de snelheid van 

den Russischen opmarsch op de Wes- 
teliike landengte verrassend is. 

de verdedi- 

ging van Viborg ongeveer zeventier- 

Dz Finnen verloren bij 

duizend man, Nadat de stad in puin 

was geschoteo, werd in de straten van 

Viborg nov gevochten. 

De Russ 3 komen langzaam in con- 

fact met de nieuwe Finsche stellingen.   

Alleen de vilag wapperde nog. 

Stockholm, 1 Maart (Anet-Reuter). 

Niers behalve de Finsche vlag, die 

boveo bet kasteel van 'Viipuri wap- 

pert, geeft de stad, die enkele weken 

geleden nog siechts licht beschadigd 

was, een teeken van leveo, 

met een 

guentie van 10 per minuut io de stad 
De granaten vallen fre- 

Deer. 

Een nieuwe, heerlijk zonnige dag 

verhoogt het vooruitzicht van een 

doodelijke Russische luchtactiviteit. 

Militaire deskundigen te Stockholm 

beschouweo als het errstigste gevaar, 

waarvoor de Finnenzich zien gesteld, 

de mogelijkheid van een vastberaden 

poging der Russea om over bet ijs 

van de Viipurifjord naar het vaste'and 

steken. Wanueer de Fianen 

over voldoende manschappen beschik- 
over te 

ken om de gehbeele kust van bet vas- 

teland te beschermen zou de val van 

Viipuri, z00 meent men, geen beslis- 

sende nederlaag voor hen beteekenen, 

daar zij zouden kunnen terugtrekken 

op nieuwe stellingen in de bheuvelen 

rondom Viipuri. 

Zweedseh beroep op Amerika. 

Stockholm, 1 Maart (Aneta-Traosoc). 

Een aantal vooraanstaande Zwedeo 

hezft een beroep gedaan op bet Ame- 

rikaansche volk om snellen en doeltref- 

fenden steua voor Finland, 
De onderteekenaars verklareo dat 

wanneer men Finland wil redden en 

verzekerd wil zija van cen vrede, ge- 

baseerd op veiligheid, het noodig is, 

dat de Vereenigde Staten hun geheele 

kracht als groote neutrale mogendheid 

in de schaal werpen ten behoeve van 

de Finsche zaak. 
Tot de 

prins Oscar Bernadette, professor Gustaf 

Cassel, Selma Lagerofen Verner Hei- 

onderteekenaars behooren 

deostam. 

Waarom de Finnen terugtrokken. 

Stockholm, 1 Maart (Aneta-Tr.). 

Door een Finschen officier. die mee- 

gsvochten heeftin den slag bij Summa 

en die nu met verlof te Helsinki ver- 

toeft, werden de moeilijkheden onthuldj 

waarvoor de Finsche troepen op de 

laodenyte van Karelis zich thans zi20 

gesreld. 
In een persgesprek met Zweedsche 

ourvalisten verklaarde de off'cier dat 

de terugtocht der Firsche troepen om 

de volgende redenen noodzakelijk was 

geworden: 

1. Hun stellingeo waren door bet 

Soviet-Russische geschut practisch aaa 

puin geschoten. 

2. De Finnen wiilen viet bet risico 

loopzn groote aantailen mannen te moe- 

ten opofferen en trachten daarom man- 

tegen-man-gevechten op groote schaal 

te vermijden. 

Hierdoor wordt ook verklaard dat 

zich tussen de Finsche en de Soviet- 

Russische uitgestrekt 

niemands!and bevindt, dat op sommige 

stellingen een 

plaatsen verscheidene kilometer breedis, 

Als aan anderen factor waardoor de 

Finnen in hun strijd benadeeld worden, 

noemde deze Finsche officier de strikte 

orders, die de Finsche troepen hebben, 

Om met het gebruik van hun ammuni- 

tie z00 zuinig mogelijk te zijo, De Fin- 

sche troepen ontvangen elken dag slechts 

een beperkte, doch voidoende hoeveel- 

hzid ammunitie om hen io staat te stellen 

bun vuur op de belangrijkste doelwitten, 

dis de meeste trefkans bieden, te rich- 

ten, de Russen zijo daarentegen in staat 

een overvloedig gebruik van hun voor- 

raden ammunitie te maken. 
  

  

  

Finland acht: toestand: piterat 
ernstig. 

Helsinki, 2 Maart (Asete-Tr.). 

De hoofdmaeht der Soviet-Russische 
troepen was gisteravond mog slechtsi 

21/, KM van Viipuri verwijderd, 
De Russische stormtroepen bevonden 

zich reeds in de buitenwijken derstad 

en verwacht werd, dat Viipuri io den 

nacht van Vrijdag op Zaterdag door 

de F.nsche troepen zou worden ont- 

ruimd. 

Io Finsche kringen acht men desitua- 

tie uiterst errstig, daar gevreesd wordt, 

dat een Russische aaoval in de flank 

niet totstaao gebracht zou kuonen wor- 

den ia de baastig achter Viipuri io 

gereedheid gebrachte steilingeo, 

Bovendien wordt bij het Finsche leger 

gebrek aan ammunitie merkbaar, 

Muskou meldt Finsche verliezen. 
Moskov, 2 Maart (Aneta-Transoc.). 

Het Soviet-Russische legerbericbt van 

| dezer verklaart, dat de Soviet-Rus- 

siscbe troepea hun opmarsch op: de 

landengte van Karel:& Vrijdag met suc- 

Ces voortzetten. Zij bezetten de districten 

Paakko!andski, de 

Vuoksi-rivier, alsmede de steden Heirt 

loki en Mannikka!la en het spoorweg- 

station Tali aan de spoorlijn van Viipuri 

naar Aserdobol. De Zuide'ijke disiricten 

van Viipuri, a'smede kaap Keilasniemi 

watervallen in de 

op den Westelijken oever van de Vii- 

puri!jord werden eveneens ingenomer. 

Dz vijand, die Viipuri io brand stak 

—aldus vervolgi het legerbericht— ver- 

loor 506 stukkeo geschur, 2782 machi- 

negeweren, 19 tanks, 20.000 granaten, 

10.000 geweren en 14 millioeo patronen. 

Van de andere sectoren van het front 

kan niets van beteekenis worden ge- 

meld. 
Tijdens luchtgevechten werden J1 

Fiosche vliegtuijes omlaaggeschoten. 

Vao II Februari tot | Maart werden 

191 Fiosche vliegtuigen vernietigd, ter- 

wij! de Russen in dezelfde periode 21 

macbines verlorer, 

Russen verloren 538 vliegtuigen. 

Helsinki 2 Maart (Aoeta-Reuter). Van 

officieele zijde wordt verklaard, dat in 

de maand Maart 251 Russiscbe vlieg- 

tuigen omlaag werden geschoten terwijl 

bet lot van 53 andere Russische vlieg- 

tuigen niet zeker is. 

Hieraan words tozgevoegd, dat de 

Russen tot dusverre 538 vliegtuigen 

hebben verloreo. 

Beweerde vredeswoorden van 
Stal.n. 

Londer, 2 Maart (Aneta-Havas). De 

Amsterdamsche correspondent van de 

Daily Express verklaart io bet bezit 

te zijn van een photocopie van de vre- 

desvoorwaarien, die Stalin geneigd z0u 

zijn met Finland te bespreken wanneer 

de Russen Viipuri bionenrukken. 

Ce voorwaarden zoudeo de volgende 

zijo : 

le. De vieuwe Russisch- Finsche grers 

z0u moeten loopen op koiten afstand 

van de Russische zijde van Viipurien 

wel op z0odanige wijze, dat de Russen 

de voorsaamste versterkte stellingen 

van de Mannerbeimlinie, welke verleden 

maand door ben werden ingenomen, 

zouden behouden 

2e. De forten van Koivisto ea de 
andere Fiosche batterijen op bet vaste- 

land tusschen Viipuri en de oude greos 

zoudea ook in Russische handen moeten 

blijven : 

3e. De eilanden Hogland, Lavansaari 

en Seiskanaal in de golf van Fioland 

moeten ook aan Rusland worden af- 

gestaan : 
4e. De haven van Petsamo zou ge- 

tien jareo ooder 

Russische contrdle moeten blijveo. De 

nicuwe grens inbet Noorden zou over 

Nautsi moeten loopen : 

5e. De Finsche regeeriag zou op 

dusdanige wijze gereorgaoiseerd moeten 

worden, dat Stalin zija volk kao ver- 

zekeren, dat bij niet met een plutocra- 

tische regeering heeft onderbandeld. 

Er z0uden reeds diplomatieke be- 

sprekingen wordeo gevoerd over deze 

voorwaarden, doch het resul a:t daarvan 

durende ten minste   

langrijk feit is ecbter, dat 'Sralin: besft 

afgezien.van zijo eisch'ten aanozien van 

Hangd, he: ,Fiosche Gibraltar” en vas 

het denkbee'd om eemkabivet-Kuusisen 
te vormen, 

De correspondent voegt bieraan toe, 

dat de Duitsche endiplomaten te Mos- 

kou een groote acriviteit ontploolen, 

ten einde bemiddelingtot stand te kuo- 

nen brengen. De Zweden zouden de : 

voornaamste rol bij deze onderhande- 

lingen spelen. 

Koortsachtige Finsche 
versterkingen. 

Stockholm, 2 Maart (Aneta-Trans- 
ocean). De Finnen versterken io koort- 

sachtige haast hun verdedigings-stel- 

lingen ten Noorden vao Viipuri. Io bet 

Finsche hoofdkwartier is men de mee- 

bing toegedaan dat Viipuri, dat volgens 

de Fiosche bericbten nogniet io hacden 

der Russen is gevallen, zijn taak, om 

de wegen te beschermen, die vanuit het 

Zuiden naar Finlandleiden, reeds io zeer 
groote mate heeft vervuid. 

Niettemio zal alles in het werk wor- 
den gesteld om de Sovjet-Russiscbe 

.troepen z00 lang mogelijk te verhin- 

deren opte rukken vanuit de stellingeo, 

die Zij in den nackt van Vrijdag op 

Zaterdag langs bet Viipuri-fro»t bebben 

ingeoomen. Nog geen bijzonderheden 

zijo verkrijgbaar omtrent bet juiste ver- 

loop van de thans door de Sovjet- 

Russische troepen ingenomen frontlinie- 

De Zweedsche pers meldt dat de 

voorbaamste gevechten beden te Aer- 

mepaenjaervien te Sa'menkaita werden 

gevoerd en dat.de in deze front-s: ctoren 

geleden Finsche troepen nog steeds 

verwoeden tegeostand aan de Russische 

troepen bieder. Aan den andere kant 

word door de Russen beweerd dat hun 

verovering van Viipuri thans nog s!ecbts 

een kwestie van uren is. 

De Finsen schijoen thans de hoop 

verloren te hebben dat de verwachte 

dooi nog tijdig genoeg zou inzetten, 

om bet den Russen onmogelijk te maken 

vao de bevroren Finsche Golf gebruik 

te maken voor het inzetten vao frontale 

aaovallen op de Fiosche stellingen ia 

en rondom Viipuri. 

Zweedsche overste gedood 

Stockholm, 1 Maart (Reuter), Luite- 

pant-kolovel Magnus D:yssen, de com- 

mandant van de eerste 

Zweedsche viijwilligers in Fioland, werd 

tijdere een i spectie van de front inies 

gedood. 

Dryssen is het eerste lid van het 

Zweedsche vrijwilligerscorps, dat in de 

gslederen van het Finsche leger sncu- 

velde. 

groep van 

Sumner Welles con- 
fereerde met Hitler. 

Hitler gat zijn. opvatting. 

Berlijn, 2 Maart (Aneta-Traosoc.). 

Teo aanzien van de strekking 

het gesprek, dat de Amerikaa- sche 

vice-minister van Buitenlandsche Za- 

ken, Sumner Welles hedenochtend met 

den Fiibrer in het gebouw van de 

Rijkskanselarij bad, veroeemt Trans- 

ocean vit welingelichte bron dat 

Rijkskanselier Hitler zijn Amerikaan- 

schen gast een schildering gaf van de 

wijze waarop Europa, baar zijo op- 

vatting, Szich moet' ontwikkelen. 

van 

Lunch met Schacht. 

Berlijn, 2 Maart (Aneta-Transocean). 

De 

Buitenlandscbe Zaken, Sumner Welles, 
gebruikte heden onofficieel het noev- 

maal met dr. Hjalmar Schacht, met 

wien bij een langdurig . orderhoud 

had. Transocean verneemt dat de 

octmoetiag tusschea. Sumner Welles 

co dr. Schacht werd belegd, nadat de 

Amerikaansche diplomaat tegenover 

het Duitsche ministerie van Buiteo- 
landsche Zakeo uiting had gegeven 

aan den wensch in contact te komea 

met bepaalde vooraanstaande Duitsche 

persoonlijkheden. 

Dr. Scbacbt, die zich na zija aftre- 

den als presideot van de Reichsbank 

Amerikaansche vice-minister van   

Diet. meer' op. politiek gebied :heeft 
'bewogen, woont thans io de Berlijn- 
sche voorstad Dahtem: hfj.is eevige 

maanden geledeo hertrouwd. 

Morgevochtend: zal Summer Wel- 

les een ontmoeting hebben met den 

Rijksminister en plaatsvervanger van 

den Fiibrer, Rudolf Hess. Vervolgens 

zal bij zich per auto op weg begeven 

naar het landgoed Karinhall, waar bij 

het noeomaal zal gebruiken met veld- 

maarschalk Garing 

Nadat bij morgenmiddag van Ka- 

rinball te Berlijo zal ziju teruggekeerd 

zal Sumoer Welles waarschijalijk 

onmiddellijk naar Zwitserland ver- 

trekken. 

Duitsche pers dreigt met 
offensiet. 

Amsterdam, 2 Maart (Aseta-Reuter), 
Alhoewel de Duitsche dagbladen zich 

ertoe beperkea van de door Sumner 

Welles te Berlija gevoerde bespreki- 

ngen zoo kort mogelijk melding te 

maken, dient te worden opgemerkt 

dat, samenva'leod met de aankomst 

van den Amerikaanschen staatsman 

te Ber'ijn, de Duitsche pers bedreig- 

ingen publiceert omtrent eeo in de 

naaste tockomst te verwacbten Duitsch 

Ooffensief en worden 

opgenomeo, waarin gezegd wordt dat, 

wat Duitschland betreft, de oorlog 

slechts door wapengeweld kan wor- 

den beslist. 

verklaringen 

15 Maart als datum van 
offensiet 

Londer, 3 Maart (Aneta Hvs.) H-t 

dagblad , People” sebrijft: 

»Ondanks de missie van Sumner 

Welies, zal Hitler tegea 15 dezer het 

offensief openen. 

De maand Maart speelt een be- 

langrtjke rol in de carrgre van den 

Fuehrer", 

H-t blad heriovert er aan, dat de 

ioval in Tsjechoslowakije plaats had 

in Maarr, dat Hitler Oostenrijk bin- 

nentrok in Maart, terwijl eveneens ia 

Maart bet Saargebied en bet Rijnland 

Opnieuw werden bezet. 

Beweerd programma yan 

Hitler. 

Amsterdam, 3 Maart (Aoeta R.). 

Volgens den Berlijnschen corresp »n- 

dent van de ,,Telegraaf", legde Hitler 

aan Sumrer Welles, tijdens het onder- 

houd, dat gisteren plaats vond, een 

ut vijf deelen bestaand program voor. 

De correspondeot meldt, dat Sum- 

ner Welles de mededeelirg ontving, 

dat Duitschland, alvorens de wapenen 

neer te leggen, de 

waarden vervuld moet zien: 

volgende voor- 

a. Een permanente Duitsche beer- 

schappij over Bobemen-Moravig en 

Polo. (Het behoud van Oosteorijk 

wordtals vanze!fsprekend beschouwd). 

b. Engeland moet aflaten van den 

den eisch ,om in Skandinavit te intri- 

geeren of invloed uit te oefenea”. 

c. Engeland's 

Malta, Gibraltar eo Singapore moeten 

verdwijneo. 

d. Eco soort ,Monrozleer Duitsch- 

land in Midden-Burop3 most worden 

afgekondigd. 

e. Duitschland's kolonies 

worden teruggegeveo. 

Afgescheiden van den oorlog wordt 

vercomen, dat Hitler er ten sterkste 

op aandrong, dat weer cen ambassa- 

deur van de Vereenigde Staten naar 

Berlijn wordt gezonden. 

»rooversnesten” in 

moeten 

  

OLYMPIA 

Schrijimachines blijven toch al- 

tijd aan de spits. Deze wereld- 

beroemde Duitsche machines kunt 

U tegen bijzondere afbetalings- 

conditie te Kediri, ALLEEN 

krijgen bij de 

N. V. Ked. Snelpers 
Drukkeril
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