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STADSNIEUWS 

Stadsgemeenteraads 
vergadering 

Het Stadsgemeenteraad van Ke diri, 

zal als eerder vermeid op W oens- 

dag, deo 20sten Maart 1940, ten 

6.30 ure n.m, ia de vergaderzaal van 

het Gemeente-huis, cen vergadering 

houdeo. 

1. Voorstel tot gordkeuring van de 

    

  

notulen van de Raadsvergadering van 

19 December 1939, 

2. Voorstel tot benoeming van : 

a.cen lid der Gezondheidscommissie, 

in de plaats van den Heer Ew. 

Ciason : 

b.cen lid van het Dagelijksch Bestuur 

der Europeesche Begraafplaats. (vgl. 

art, 1 der “dembetreffeode verorde- 

ning) : 

Cc. cea lid der PI. Europeesche School- 

commissie, in de plaats van wijlen 

den Heer P.G.Cb. Brouwer, 

d. vier leden van de Commissie voor 

de Armenzorg. 

3 Voorstel tot teelating van het op 21 

November 1939 nieuw verkozen ver- 

klaarde hid van den Statisgemeenteraad 

van Kediri, den Heer E, Sayers: 

4. Voorstel tot hetdoea vena uitga- 

ven uit den post voor ,Onvoporziene 

uitgaven” der begrooting dienstjaar 

1940. 

5., Veermel tat wijziging vao nameo 

van eenige Gemeentewegea en bet 

geven van namen aan cenige door de 

Stadsgemeente verbeterde n»kampong- 

wegen."” 

6. Veorstel tot (le) wijziging van 

de begrooting dievsrjaar 1940, 

7. Noorstel tot voorloopige vaststel- 

ling van de begrootingsrekening dienst- 

jaar 1938. 

8, Verzoek van de Kedirische Voet- 

bal Uoie, om vrijstelling van de ver- 

makelijkheidsbelasting voor de op 14 

Jaouari 1940 gehoudeo voerbalwed- 

strijd. 

9. Verzoek van bet Pasar-malem 

Comit& ,,C.P.M.A,” te Kediri om toe- 

kenning van subsidie. 

10. Voorstet tot (2e)- wijziging van 

de begrooting diens'jaar 1940. 

11. Voorstel tot: 

a, wijziging. van. de ,Verordening ic- 

houdende de algemeene bepalingeo 

betreffende het tijdelyk ia gebruik 

afstaan van opeobare wegen, stra- 

ten, pletven, parken en andere ter- 

reinen in de Gemeente Kediri.” 

b.intrekking van het bepaalde onder 

.TEN TWEEDE” van bet Raads- 

beslute ddo. 29 November 1939 No. 

107. (Zie sebrijven van 12 Maart 

1940 No. R. 9/T): 

12. Mededeelingen. 

13. Ingekomen-stukken. 

14. Rondvraag. 

Soosprogramma. 

De programma voor de 2e helft van 

Maart van de societeit Brantas is als 

-volgt opgesteld : 

20 Maart Kinderbioscoop. saavang 

6 u.o.m. 

21 en 28 Maart Schsakavord 

22 en 29 & Biljartclub 

29 Masrt Maandelijksche bridge- 

drive aanvang 7.30 nur. 
  

Nieuw bouwverordening voor 
Reg. Kediri. 

De Coll. van Gecommiteerden van 

Kediri stelt den Raad voor, cen nieuwe 

bouwverordening voor het Reg. Kediri! 

yast te stellen, aan de hand van het 

Coll, van Gzdep. bij circulaire van 15 

Maart ontvangen aangevulde en gewij- 

zigde model, dat gevolgd is geweest 

bij de opmaking van de bestaande 

verordening, De aanvullingen en wij- 

zigingen -beoogen in de eerste plaats 

de anngelegenheden, welke met het 

bouwwezen sameohangen en tot dus- 

ver nog miet zijo geregeld in de be- 

staaode verordeniog, en in de tweede 

plaats de thans geldende voorschrifier, 

welke bij toepassing in de praktijk tot 

moeilijkheden aanleiding hebben gege- 

ven te vereenvoudigen c,g. te ver- 

zachten. 

De aanlciding, welke bet Coli. van 

Gedep. er toe bracht, de opname van 

bedoelde voorschriften in de Bouw- 

verordening aan te bevelen, zijn ge- 

weest klacbten omtrent de onhoudba- 

ren toestanden als gevolg van den 

onplanmatigen aanleg van particuliere 

wegen en dezelver onderhoud in een 

paar regentschappen. Niet alleen, dat 

niet of weisig plaomatig wordt ge- 

bouwd in sommige gevallen z0u er 

zelfs sprake zijn van chaotische toe- 

standen docb de toegangswegen z00- 

welals de kruiswegen zijo voor bet 

Overgrootste deel niet berekend op, 

althans ontoereikend voor bet verkeer, 

dat daarop geregeld of bij tijden 

plaats heeft. Veelal zija die wegen z00 

smal, dat 2 auto'selkaar niet of oiet 

dan met groot risico passeeren, terwijl 

de staat, waariw enkele weggederiten 

zich bevinden van dien aard is, dat 

verkeersongelukkeo oiet kunnen uit- 

blijven. Het komt voor, dat stukken 

van den weg tengevolge van verzak- 

kingen of aardverscbuivingen zijn weg- 

gebroken, terwijl de dringende her- 

stellinyen vanwege de daar. a0 verbon- 

den kosten veelal niet of te laat ter 

hand worden genomer. 

Vergadering Memenang. 

Dz- vergadering van de cooperatie 

Mamenang, die op Zondagmorgen, 

10 Maart j.l. zou wordes gehouden, 
kon vanwege eenofardere reden geen 
doorgang vinden. 

Hedenavond zal de vergaderiog in 

het B.P.K gebouw plaats bebben. 

MMS AN YA DM AN “2 

: 
i Carbonpapier in diverse soorten. 

Scbrijfmachinelinten in alle breedten, 
Schrijf-, 

| Polywog pasta in vasten en vloeibaren toestand, versch 

en tegen scherp cor.curreerende, dus 
beneden Soerabaiaprijzen, 

te leveren. 

1 N. V. KEDIRISCHE SNELPERSDRUKKERIJ 

2: MAA MAA DAS 

  
  

Door eigen import zijn wij in staat de beroemde 

CARIBONUM producten, z. a. 

  

VERSCHIUNT 
DINSDAG EN VRIJDAG 

AGENTEN 

Besmettelijke ziekten. 

De lijst van besmetteliike ziekten 

van Res, Arts alhier luidt : 
gevailen typbus abdominalis: Kediri 

11, Ngandjoek 8. 
# paratyphus A.: Kediri 2, 

Blitar 2. 

Diphterie : Kediri 1, Blitar 2, 

Mutaties. 

In de plaats van Mevr, Rijksen, die 

z00als in ons vorig blad, me'den- 3 

maanden binnenlandsch verlof is ver- 

leend, komt mevr. Lans, geboren Doyer. 

Ia de plaats van Mevr. Lans komt 

Mevr. Hilverdiak. 

Subsidie aanvraag v/h Comite 

Pasarmalem Amal. 

Door bet Comite Pasarmalem Amal 

te Kediri is het verzoek gedaan, om 

toekenning van eea subsidie van Gz- 

. meeotewege voor de Pasarmalem 1939. 

Oorspronkelijk z0u restitutie verzocbt 

worden van de vermakelijkheidsbelas- 

ting ten einde dit bedrag ten bate van 

Mefdadige instellingen te doen strekken. 

Nu de Pasarmalem ecbter een verlies 

van rond £2800,— heeft opgeleverd, 

wordt subsidie verzocbt ter (gedeelte- 

ljke) dekking van het verlies. 

Aangezien de Pasarmalems uitgaande 

van bovengenoemd Comite, geen winst 

ten eigen bate der organisatoren brec- 

gen, doch de eventueele winst gebeel 

over tal van liefdadige instellingen 

bionen de Gemeente verdeelen, (z00a's 

io 1938 is geschied) voorts door het 

scheppen van expositie-gelegenheid ook 

landbouw en vijverheid bevorderen, 

worden door deze Pasarmalems niet 

alleen direct (inkomsten uit vermake- 

lijkheidsbelasting) doch ok indirect 

Gemeentebelangen gediend. 

Het Coll. van B.& W. stelt de raad 

voor, adressants verzoek io te willigeu 

en het Comite Pasarmalem Amal albier 

cen sunsidie te verleenen van f 2000.— 

(twee duizend gulden). 

Aangezien het begrootingtechnisch 

niet mogelijk is een subsidie te ver- 

leenen uit de inkomsten van een vorig 

begrootingsjaar mcet deze subsidie ten 

laste van den post Onvoorzien van de 

begrooting 1940 worden gebracht. 

vulpen- en stempelinkten. 
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IN HOLLAND 
PUBLICITEITSKANTOOR ,GLOBE" 

VRIJDAG IS MAART 1940 

  

      
            

ADVERTENTIE TARIEF 
GEWONE ADVERTENTIE : 

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

2.9. kleine aankondigingen ( 1.- per plaatsing. 
Abonnements advertentie gereduceerd tarief. 

LOSSE ADVERTENTIEN BIJ VOORUITBETALING. 

  

23e Jaargang 

Java's grootste dag en 

nachtradio-service staat J 

onafgebroken voor U 

gereed.... 

Een eigen zender be- 

ecenige uren muziek.... 

Een geheel vrijblijvende 

huis en dan nog .. 

onze gemakkelijke be- 

4 3 

  

| pun ' 
(4 

"U 

zorgt U iederen dag 

demonstratie biji U aan 

talingsvoorwaarden .... 
Meer dan ' Nag 

30 £ili Dat is onze service! 
alen en HOOFDSTRAAT 49-TELEF. 70 

agentschappen KEDIRI 

op Java! RESIDENTSL N 39 
TELEF' 101 MAD CEN   

  

  

Z WEREN BI) 

RADIO 

VAN WINGEN 

    VEN DU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS. 

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

Emballeeren 
(Ook voor Europa en de buitengewesten) 

Transporteeren, 
Hancel in Nieuw- en 

Tweedehandsch Meubilair.  



   

  

da-spasr van heden ten dage ! 
| Im 

precstf m. 

ATTENTIE! 

ie U nier licht zult vergeter 

er 

— PICHE THEATER — 
Noy Heden en Morgen 

| | FRE9 ASTAIRE en OINGER ROGERS in de meest luxucuze Muziek- en Dansfilm 

“The Story of Vernon and Irene Castle” 
u zeer buzondere | m, waarin meer dan 30 melodicuze Sougs ten gehoore worderi gebracbt. 

"8 W-reids meest gliefd» da spaar van een kwart eeuw geleden, uirgebeeld door 's werelds meest 
En ware levensgeschiedenis, boeiend en interessant 

!!! Vergeet niet, Uw 

Zaterdasmidiag 4?'0u. Extra Voorst 
Zondag 17 en Maandag 18 Mrt. si ni 

Paramount bijzondere en interessarte hm 
.ON SUCH A NIGHT“ (Oordeelsnaeht) 

mer GRANT RICH RDS — RO-COE KARNS — KAREN MORLBY ea. sterren. Ben zeer spaorende 
en bowesae film met ais achtergrond de groote mississippi-vallei, 

voortdurende spanning houdr, 

  

  

avond te reserveeren 

     

   

    

b 

als een roman, Ben 
voor deze buitengewone 

Een fim die U tot den laatsten meter in 
Komt dit zien! 

MAXIM THEATER 
    

met in de 
» Ii Fde, antrige en minne 

ish: omgeving van bet Ko 

ATTENTIE! 
ni uwes Western 

29   
v n vustgevechter, 

  

ird, 2 

cn ,Fatimah”. 
Zaterdagmiddag 430 u. 
Zonda: morgen 10 u. 

Maandag 18 en Dinsdag 19 Mrt. 
po uc 

— Mist dit Diet — 

Vanaf Heden 15 t/m Zondag 17 Mrt. 
56 

De nrachris arencelie | dieche film .Gagak Item (De Zwarte Raaf) 
Cat: MISS ROE“IAH — RADEN MOCHTAR ea bekengder, 

1en sfspelend Onder onze eigen troper hemelen., 
Een boeciend verbaal 

. ia de verrukkelijke pitto- 
ip» —kalkgebergte in bet Buirenzorgsche, 200 rijk aan natuurschoor. 

Hbort de vele li-fijke kronijoras in deze mooie film. Beslist beter... mooier dan ,,Terang Boelan” 
Mist deze 'ndische fi'm niet! 

EXTRA VOORSTELLING 

GHOST TOWN RIDERS” 
U sa 

I Le beton Cod y act ur KO8 BAKER. E evais bOB STELLE, zel Ecb Baker U docn genieten 
Eka van de vele Wild. West films, die onyetwijfeld in Uw smaak zal vallen. 

  

Roode Kruis. 

H4 Ceotraal Comi € van het Roode 

Kruis van Ned. India te Batavia heeft 

aan alle afdeelirgen cen circulaire 

gssuurd, om op 26 April tot en met 

2 Mii cen Roodz Kruisweek te orga- 

viseersn. Er dan collecte en 

en groote oefening worden gehouden, 
zullen 

terwijl voor de propageering ook diert 

te worden g zorgd. 

datum valt al heel slecht 
  Maar ci 

voor Kediri, aangezien op 29 Apri! 

d: Central: Armenzorgvereeniging i 

de societeit Brantas een groote feesi- 

avond za! organiseeres, zoodat Kediri 

scchts &&» Roode Kiuis kan houden 

op 20 April a.s. 

Hiervoor is een comir€ opgericht, 

met de heer Scheltema als voorzitter. 

D.mes, die actief willen meewerken 

aan werving van leden, kunnen zich 

nu al opgeven bij den voorzitter van 

het comit€. 

Op dien datum za! de transportco- 

lonne wan Kediri een groote oefeoing 

z00veel mogelijk in de 

werkelijkheid zal word 

Het 

naser gegeven 
op een plaats 

houden, die 

gsest van de 

georya iseerd, transportcolorn 

zal op eer piaats zcb 

  

moelen presenter 

ergers buten Kediri 

g"'uk, waarbij de slachtoffers z00 gauw 
gebeurt een on- 

mogelijk naar bet zi-kenbuis mocter 

worden vervoerd. 

Ht damespersoneel za! van de so 

cisteit Brantas een roodziekerinrici- 

ting dieren te maken. 

Zyo moselijk za 
auto's, 

er beha've var 

oksrs, cp van cen treinwa- 

@ worder gebruk gmaakt voor 

het traosporteereo van de geworder. 

Inwijding nieuw schoolgebuw 

    

Neutr. H.i.S, 

Op Zo dsamorgen a.s. te Guur za 

ht nicuwe schoolgebouw van de Neu- 

ta MLS. san de Dandangansir. worder 

ingewijd. Behalve de ouders van de 

Ieerlin n voor deze gelegenheid 

d aatselijke autoriteiten en de pers 

worden uitgenoo Vcor verschillen- 

je artractiss zal door de leerlingen 

Worden gezorgd. 

Optreden van leerkrachtenje- 

gens leerlingen van vreemde 

nationaliteit. 

2schill-ode kanter 

o e1 mededeslin,en is het voor 
gekomen, dat Ieerkracbten tegerove 

leerlingen van vreemde nationaliteit 

| door opmerkirgen of anderszins blijk 

hebben 

gevoelends jegens de natie, waartoe de. 

gegeven van onwelwillende 

z: I-erlingen behoorer, terwiji er vas 
de zijde der Ieerkrachten niet steeds 

voldoende tegen wordt gewaakrt, dat 

dergelijke vaakin de klas alleenstaande 
kinderen of jonge menschen op grond 

do-r 

onkameraad- 

yan hun nationaliteit groepeo 

van hun klasgenooten 

schappelijk worden bej-gend. 

Daar dit niet alleen onridderiijk, 

doch ook in strijd is 
eschen van opvoeding om een be- 

met de eerste 

trekkelijk weerloos kind of jongmensch 

io han voor ben waardevolle gevoelens 

te kwetsen, — bet brengt bovendien 

cen verwerpelijk element in de school 

en is tenslotte in strijd met de opge- 

I-gde neutraliteit, zal in het vervolg 

teyen ben, die in strijd Jaarmede han- 

gestrergheid — worden delen, met 

op,e reden. 

RICHE THEATER. 

Donderdag 14 t/m 
Zarerdag 16 Maart '49 

»THE STORY OF VERNON AND 

IRENE CASTLE? 

biizondere E-n 

30 melodicuze Songs” ten geboore 
film, waarin meer dan 

worden gebracht, 

MAXIM IHEATER. 

Vrijday 15 t/m Zoodag 17 Muart. 

»GAGAK ITEM" 

(De Zwarte Raaf) 
En Indische flm vervaardigd doar 

Ts.s Fim Company Batavia. (C) 

VOLTA THEATER. 

Viiidaa 15 en Ziterdag 16 Maart. 
»WINTER-CARNIVAL” 

met in de hoofirol A n. Sheridan. 

Zordagochtend 17 Maart 

om 10 uur Kinder - voorstelling 

»Winter-Carrival” 

Zonday en Maardag 17 en 18 Maart 
Carles Starrett in 

»LAW OF THE PLAINS" 

En spanoend Wild- West-drama, 

van 

Politie nieuws. 

D: beer A.J.L, 
Hoofdstraat, 

wosende albier, 

doet aangifte, terzake 

dicfstal van goederen, waar f 12,50. 

T-gen te Pakoenden 
werd procesverbaal opgsma.kt, terza- 

ke klacbt-delict. 

T. wonende     

Toekenning kindertoelagen. 

la het rondschrijven van het Dep. 
van O. & E. over toekenning van 
kindertoelagen ten beboeve van kinder- 

en, die een z.4. voorklasse bezo'ken 

werd uiteengezet, in welke gevallen 

frobelscholen als voorklassen beschouwd 

kunnea worden, Ook kwam als voor- 
waarde voor, dat op zoodanige frobel- 

scholen tenmioste 12 uur les in het 
Nederlandsch mot worden gegeven, 

Deze voorwaarde kan eveowel slechts 

gesteld worden, op die frobelscholen, 

welke voorbereidend onderwijs gevea 

voor lagere scholen, waar vanaf de 

aanvang het Ned. als voeriaal wordt 
gebruikt, 

Bij inricbtingen, waar io de lagere 

klassen geen onderwijs in het Ned, wordt 

gegeven, disntslechts negrgaante wor- 

den,ofhet daar gegeven onderwijs als 

voorbereidiny bedoeld. is voor dat in 

de Iste klasse der lagere school, waar- 

aan zij verbonden zijn. 

behoeven niet 
immer io hetzefde gebouw onderge- 

bracht te als de lagere schoo', 

waaraan zij voorbereidend onderwijs 

gever, Iogevai de voorkiasse is ge- 

buisvest buiten het gebouw der lagere 
school. en indien zij ooder afzondei- 

lijke leiding geplaatst is zal op de 

schoo!verklaring duidelijk mozten wor- 

den aangetceke:d, tot welke layere 

school de klasse behoort. 

De voorklassen 

zijo 

Bij bet afgeven der :choolverklarin- 

geo dient er door betrokkeren ten 

Siotte nauwlettend op te worden toe- 

gezien, dat de leerling, te wiens be- 

hozve de verklaring wordt afgegeven, 

ioderdaad aan bet elade van de cursus 

kan overgaan raar de lagere school, 

daar het nog al vaak voorkomt, dat 

bij de particulicre frobel-cbolen kiode- 

reo beneden 4 jiar 7 maanden wordeo 

aangenomer. 

  

Maleische namiddagleergangen. 

Het doel van deze leergan,ea is de 

leerlingen in 2 jaar tijds zoover te 

brengen, dat zij ia staat zijo, eeovou- 

dig Maleisch te verstaan en zich daar- 
in scbrifteliik en mondeling uit te 

drukken. 

De leerkracht behoort z00 spoedig 
mogelijk het Maleisch bij deze lessen 

als voertaal te gebruiken. De leerstof 
Oomvat spreken, taal eo stellen en le- 

zen. met spreken wordt bedoeld, bet 
aaoleeren van de namen van voor- 

werpen en begrippen uit school en 
omgeving, de benamingen van veel 

voorkomende handelingen en hoeda- 
nigheden en het aanleeren van be- 

“ 

sa 

trekkingswoorden, allen uit het zins- 
verband van door de onderwijzers op 

te geven ziover, het vertellen naar 

aanleiding van platen, gelezen lessen, 
dagelijksche gebeurtenissen en voor- 

valles op school of op straat. 
Onder taal en stellen wordt verstaan, 

cenvoud ge vertalingen uit de Lands- 
taal in bet Maleisch en omgekeerd, 
bet zuiver scbrijven aan de hand van 
reeds bebande'de lessen uit het taal 
of leesbsek, het scbrijven van brieven 

en bet maken van enkele zeer eenvou- 
dige opstellen over practische onder- 

werpeo. 

  

De Ware Pisang. 
  

HoogEdelGestr. Juffrouw. 

Hiermede een soerat waarop ik U 

hand vraag te huwelijken, naar aan- 
leiding van de bal die ik tegen U 
gedanst hebt.— Ik moet U zeggen dat 
ik liefde voor U bebt beetgepakt,— 

Maar jammer betoel, ik durft niet 

spreken, anders zal ik mijo hart openen 

b'oot voor UEdelGestrenge neerleg- 

geo. Mijo bart wil wel, sie, maar mija 

moot wil piet eo U moet niet denken, 
dat ik de draak spot, mija hart meen 

heus met U. Uw mont en mija mont 
precies als eentjes van blik met mag- 

neet aang?trokken. 

Ik zeg maar z0, God schep veel 

soorten van pisang goreng, maar U 
ben de ware pisang. Als U mij wil 
aannemen schrijf mij dan het is goed, 

ik dan nieuw pak aanmeten,— Mijo 

tractemeo 30 pop met zonder scbulden. 

KEDIRI 
MULOWEG / MADJENANG 

Telefoon Ked. No. 225 

  

    

Tevens ben ik vrij ia de sterke draok, 
alleen &&n bitter in de week, en twee 
met tractemdo. 5 

Als ik deok amo U, mijn ogeo gaat 
reks en links, mijo bart vlieg oaar 

mijn keel, Ik kan viet alles zeggeo, 
10 iets gaat mija verstand vaar boven. 

Ik bid U, zeg ,ja”. ik zeg ook ja” 
en U vader zeg ook .ja”, Ik flaneer 
voorbij U buis met een roos op. mijn 
buik, en toeo U knipogende metmijj.... 
ik dacb, »Wah seg, die juffrouw, is 

liev -kipperje”. Ik gebruik schoenen 

met lange punter, broek als English- 
man. Laats, U vertel mij, dat U naar 

andere plaats gaat woon. Nu, avir, 

kom terech, als UI ister riet meer, niet 
getreur, wij gsat met een handschoen 

trouwen, 

Nu, geachte juffrouw, mijn woorden 

is op, ik wacht guostig antwoord. 

Na beleefd groeten blijfik altijd : 

U gedierbaarde Liefeling. 

P.S. 
Na gelezer, verscbeur mij. 

  

Een collecte voor 
blindenzorg. 

Wat blindenzorg omvat. 

De verzorging van blinde interoen 

van het Bandoengsche blindeninstituut 
omvat niet slechts: voeding, kleeding, 

buisvesting, medische behandeling, enz., 
maar ook onderricht, opvoeding, op- 

leidiog, werkverschaffing, en is door 
baar gansche organisatie er op ingesteld, 

dat de verpleegd:n de zzgeningen van 
bet blije leven en den geregelden arbeid 
kuanen blijven ontvangen, al zija dan 

@2—. mm, 

BOERDERIJEN ..SCHRAUWEN“ 1 

1 
WATES 

PERCEEL-PAKISSADJI 

  

  

— yaa 

  

Levert versche volle melk. 

.Prima kwaliteit. 

Leverancier van de groote ziekenhuizen te 

Kediri en Paree en de meeste Doctoren 

ter plaatse 

Beleefd aanbevelend 

L. H. SCHRAUWEN, 

  

  

      
        

  

  
io 5 kleurendruk 

op Schaal 1: 500.000 

Wwaaris opgenomen:   
  

WILT U LERKER 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). 

  

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

DE AUTOWEGEN -ATLAS 
van JAVA MADOERA en BALI 

13.—, 

op stevig ivoorcarton 

met Cartonnen omslag «» linnen rug, 

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. 

  ——— 

in totaal 9 aansluitende kaarten compleet bijgewerkt, ea 

 



    

  

ook de kosrelijke" gave en de zinnelijke 
waarneming van,het licht hun ontvallen, 

De ruytige sfeer in het voor,heo als 
een tehuis geldend instituut en de mo- 
gelijkheid van een harmonische ontwik- 
keling van bub ionerlijke  gesteldheid 
door wat bet instituut voor ben wil 
zijn, kuonen bun natuurlijk bet verloren 

stoffelijk licht niet teruggeven. 

Maar toch schenkt bet instituut aan 
al zijo internen een:,,home” en eennuttig 

werkleven, en daarmede ontstaat bij 

hen als van ze!feen gemoedsevenwicht, 

waarin het oostoffelijk Licht hel- 

der voor hen kan blijven scbijvenin de 
donkerheid, die hen omgrepen beeft. 

Bevolking van het instituut. 

Het aantal van de Huropeesche en 

Ioheemscbe interneo van het Bandoeng- 
sche blinden-instituuc bedroey bij het 

begio van dit jaar totaal 625 volwas- 
senen ea kinderen onder wie 6€n blinde 

Buropeesche ingezetene van Singapore, 
die z'cb sedertkort-in het blinden-i 
stituut alhier heeft doen opnemen. 

  

Uitgaven, welke een behoorlijke 
verzorging vereischt. 

Uiteraard zijn aan de verzorging van 
zooveel blioden belangrijke uitgaven 
verbonden, welke voor een deel gevon- 
den moeten worden uit liefda'ige bij- 

dragen, gifteo en schenkingeo. 
De totale kosten der exploitatie van 

het iostituut zijo voor het jaar 1940 op 
ongeveer f56800.- begroot, d.i.- bere- 
kend naar het totale aantal van 625 
verpleegden-toch niet meer dan gemid- 

deld & f0.25 per verpleegde per dag, 

of f7.50 per verplzegde per maand. 

De vordingskosten alleen, berekerd 

paar bet totale aantal voedingsdagen 

voor Europeesche en Inheemsche ver- 

pleegden, zullen in het jaar 1940 niet 

meer bedragen dan onderscheideolijk 
gemiddeld #0.30 en f0,08 per voe- 
dingsdag. 

Hoewel de huishouding eenvoudig 

is, brengt bet irstituut met zijn ruim 

erf, zija woongebouwen, zija recreatie- 

recreatiezalen, zijo brailleschool en 
braille-bibliotheek, zijo. groote werk- 

plaatsen, zijo radio-toestellen, zija eigen 
winkeltje vao versnaperinger, zija or- 

gavisatie voor lezingeo, muzieknitvoe- 

rivgen, gezeliige bijeenkomsten, ont- 
spaoding, 'vacaofiebezoeken, enz. in 

elk zijuer afdeelingen voor mannen, 
vrouwen en gezinnen de aantrekkelijk- 
gemoedelijke opgewektbeid als in een 

groot tebuis, en -allerlei afwisseling 
io het dagelijksch leven en den dage- 
Hjkschen 'arbeid. 

De inkomsten, 

De inkomsten bestaan voornamelijk 

uit de opbrengsten van de ,,blinder- 

week” In den geheele archipel, subsi- 

dies van autonome gebiedsdeelen, con- 

tributies, gifteo en schenkingeo, terwijl 
ook de regeering de blindenverzorging 
steunt in den vorm vaa eea aandeel 

in een der groote loterijen 

Pe wijze van collecteeren. 

De Collecte zal in geheel Neder- 

la-dsch- Indi2 gehouden wordeo door 

den verkoop van groene, z.9. b!inden- 

speldvlaggetjes : gewooolijk wordt de 

Opbrengst ontvangen in kleine geslo- 

ten verzegelde bussen,- welke de col- 

lecteurs of collectrices bij zich hebben. 

De algemeene leidiug van zulk een 

Collecte berust bij de plaatselijke co- 

mite's, welke daarvoor ingesteld wor- 

den. j 

Op de cultuur-- ea ondernemingen 

buiten de bewoonde centra worden 
alis gewooolijk inteekenlijsteo gecircu- 

leerd, terwijl de Iaheemsche bevolking 

ten plattelande in de gelegeoheid zal 

worden gesteld, om, zij 't ook kleine, 

maar ten zeerste op prijs te stellen 

geldelijke bijdragen te schenken io het 

belang van de honderden blinde land- 

genooten, die in bet Bandoengsche 

instituut verblijf houden. 

Aan de 'plaatselijke comit€'s 'zijn 

alle liefdadigheidsregelingen overgela- 

ten, waardoor kan worden. bijgedragen 

aan de verzachting van het lot der 

blinden, zoodat zij de geldinzameling 

behalve door een collecte ook kunnen 
doen plaats hebben door liefdadigheids- 

uitvoeringen en -wedstrijden, eoz. 

Leed in Finland: 
Het A,l.O, schbrijft : 
Hierooder volgt een brief, dien 

iemaad in Nederland ter inzage had. 
Ben brief geschreven door een moe- 
der en vader aan bun kiodje, dat bij 

den inval der. Russen in Fioland werd 

gcevacucerd. Dezen brief, die teeke- 

nend is voor de mentaliteit van het 
Finsche vo'k, drukkeo wij hieronder 

af: - 

Mjjn eigen, geliefde jongen. 
Je bent nog ecen klein kind, mijn 

jongen, en jz begrijpt ni-ts van alle 
wreedheid en gemeendheid,. die in de 

wereld gebeurer, en die nu ook over 
oss vaderland zijn gekomeo. Je lecft 

thars nog vredig in je eiyen klcine 

wereldje en moeder is b'ijen dankbaar, 
dat je nog niets van dit alles begrijpt 

Je begrijpt nier wat bet zeggen wil 

vader en moeder te mi.sen, en als 

het Gols wil is, dan kan het ook ge- 

beuren, dat je ons nooit meer zult zien, 

nooit meerio moeder'sarmen gesloten 

zult worde-. Je krijgt zeifs geeo foto 

van ons. 

Je bent nog z00 klein, datje je toch 

oiet kunt herinnerea hoe wij waren, 

Daarom schbrijft moeder nu dezen brief 

op dezen somberen avond, en Bo, mijn 

kleine jongen, sluit deze woordeo weg 

in bet diepste van je bart z00 lang als 

je leeft. 

Teo eerste, mijn geliefd kind, zal 

moeder probeeren je een beeld te ge- 

ven van je eigen vader, op wien moe- 

der z00 vao harte hoopt, dat je zult 

gelijken als je cens groot zult zijo. Je 

zult even vriendelijk en goedbartig zija 

als vader, je zult denzelfden zielenadel 

hebben als hij bezit en je zult even 

eerlijk ea recbt door zee zijn, even 

goed en behulpzaam. Te oordeelen naar 

de kleine trekjes, die zij io je karakter 

Gpmerkte, zal je' dezelfde- vroolijke 

levensopvatting hebben als je vader, 

en Bo, kleine jongeo, tracbt deze te 

behouden wat er ook gebeurt. Laat 
niets in bet leven je vrees aanjagen, 

mijn jongen ! 

Ais bet weer vrede is, lieve kleine 

Bo. in ons land, kom dan je heerlijke 
land weer terugezien, kom oaar de 

plaats waar je wieg eens stond in een 

gelukkig tebuis. Ga dan zittea op den 
steen paast den boom, dien je groot- 
vader p'antte bij je geboorte. Luister 

dan naar dea wind door de berken, 

hij zal je vertellen van je moeder 

en je vader ea je gelukkig tebuis, 
van je grootouders, die” daar gewan- 

deld bebben en die je daar zagen, En 

hij zal je vertellea van je vaderland, 

je groote woning en den strijd, dien 

wij allen nu voereo, 
Vannacht gaat moeder weg, ver 

weg. Zij hecft een groot rood kruis 
op baar arm en aan haar vingers de 
ringen. herivnering aan je vader. Je 
foto draagt moeder met die van vader 
in baar grijze uniform op baar bart, 

En nu, ten leste mijo z00n, a's je ja 

soms io het levenalleen voeit en a'les 
donker om je heen lijkr, vouw dan je 

handen en bid kalm tot God, die de 
kinderen beschermt en liefheeft. Je 
grootmoeder heeft moeder geleerd te 
bidden en nu leer je het van ons. 

Dag mijn eigen, geleifde jongeo. Moe- 
ders laatste gedachten zullen bij jou 
zijn, lieve kleine Bo, 

JE MAMA. 
.. 

Zij heeft je ter wereld gebracbt met 

warme en gelukkige gedachter! Goed, 

gelukkig, recht. door zee ea vroolijk io 

  

(POSTSPAARBANK INN. I. 
Inleggers worden herinnerd aan de 

iolevering bunner spaarbankboekjes 

bij het postkantoor ter bijschrij- 
ving der rente over 1939 en 

voorgaande jaren. 
Te Batavia, Soerabaja, Me- 

dan Makassar kunven de 

boekjes ook rechtstreeks bij de POST- 

SPAARBANK word n ingeleverd, 

  

  

  
    

TOKO 

sMADIOEN” 
KEDIRI, Aloon-aloonstraat 

No. 17 Teif. No.62. 

Maakt bekend: 
Aan alle klanten te Ke- 

diri en omstreken, 

Dat Toko Madioen 

reeds verhuisd 

In het Nieuwe Tokoge- 
bouw aan de aloon'str, 17. 

Onder Coulante 

bediening. 
En direct thuis 

bezorgen, 

Nieuwe en versche 

goederen. 

Beleefd aanbevelend. 
em 5—— 
  

alle wisselingen van het leven en zeer 

vaderlandslievend. Wordt als je moeder! 

Vader en morder zija nu ieder op 
hun post. Wij denken aan jou, lieve- 

ling! Alsje groot wordt, verdedig dan 
zoo,je vaderland, Fioland. 

PAPA. 

NEEMT NU EEN 

D 

MET EEN DU 
RADERP 

is. ! 

TE KOOP AANGEBODEN. 
« Duitsch HERDERPUPS 8 weken 

112.60 

Madioenstr, 7 Ngandjoek. 

  

PETROMAN COMFOREN. 
Wij ontpakten zoojulst 

  

e Nieuwe 

Modellen 1939 

| en noodigen U uit tot een be- 

i zichtiging dezer 

Schitterende en Practische 

Petromax Comforen. 

Verkrijgbaar bij : 

Toko Wed. 

Tan Bina Wie 
Klentengstraat No. 90, 

KEDIRI, Tel. No. 149. 

Lon juist Ontpakt: 
Ook in groote voorraad di- 

verse dranken zooals : 
Champagne Demi-sec en Sec 

Asti Spumante. 

Likeuren. 

Bols rood. 
Orange bitter. 

! Medoc superieur. 
| St. Emillon. 

St. Jullien. 

Ch. Cantemerlie. 

Ch. Pontet-canet. 

Petit bourgogne. 

Chablis. 

Sparkling Burgundij, 

Pommard. 
Chambertin, 

Enz,-Enz. 

Beleefd aanbevelend, 
TOKO 

»SOEN" 
Aloon -Aloonstraat Telf. 63 

ai 

ABONNEMENT OP 

  

  

  

  

SU 

MODE 
REVUE 
BBEL AANTAL 
ATRONEN 

  

PRIS PER 
» PER 

PER 

R 
R 
A 

F 8.— 
F 425 
F 2.25 

AA 
AA 
ARTA 

J 
Ya d 
K L 
  

N.V. Kedirische   
  

Snelpers Drukkeri)- 

  

Vichy 

    
    

preparaten voor   Source de Beaute 
Wetenschappelijk samengestelde 

verzorging en 

verfraaiing der huid. 

RESIDENTIE APOTHEEK - 
Telefoon No. 52 

k
a
 
a
a
n
 

  

  

   PROTESTANTSCHE KERK 

Hollandsche Kerkdiensten. 

17 Maart Palmzondag 

9 uur 4. m. Kediri bevestiging 

nieuwe ledeo. 

5 uur o.m, Toeloeng-Agoeng 
bevestiging nieuwe leden. 

21 Maart T.-Agoeng 9 uur v.m. 
Avondmaal. 

" 22 Maart Goede Vrijdag. 

Kediri 7 uur ». m. Avoudmaal 

24 Maart Paschen. 

Kediri 9 uur v.m. 

Blitar 6 uur ». m, Avondmaal. 

  

Ma'eische Kerkdienst. 

H. B, Matulessy. 

19 Maart '40 Trenggalek 9 uur v.m. 

TI.-Ajozng 

21 Maart '40 Kediri 

Voorberreiden 

4 vur n.m. 

6.30 uur n.m. 

en aangeoomen 
lidmaat. 

22 Maart '40 Kediri 5 uur o.m, 

Avondmaal. 

24 Maart '40 Kediri 10.30 uur v.m, 

le Paschen 

25 Maart '40 Madioen 9 uur v.m. 

2e Paschen 

Ngawi 4 uur rm, 

2e Paschen 

31 Maair '40 Kediri 6,30 u. o.m. 

Vcor Zerding. 

J. W. Rumbajap, 

24 Maart 1940 Djombars 7.30 vm. 

OCOST - JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEN. 

lederen 

Te Kediri 

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

      

Zondag, 9 uur v.m. 

(Baloewertistraat), Blitar, 

Hollandsche Dienst te Kediri 
(Baioewertistraat). 

De eerste Zondag 

van elke maand, 6 uo.m. 

door Ds, E, G, v. Kekem. 

  

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Zoundag. 

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

2e H. Mis 7.30 uur v. m. 

Lof 5.30 uur am. 

te 6 uur v. m. Stille H. Mis 

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

O derricht Kath. Javanen 6 uur o.m. 

  

MEN Un Hn 
TENG HONG TJIANG 
VENDUHOUDER COMMISSIONNAIR 

MEUBELMAKER 

TRANS 
KEDIRI — Klen 

  

'ORT — ONDERNEMING 
Telaf. No, 107 

  

ONDERHANDSCH TE KOOP: 

een zeer goede PIANO. 
  

Voor Uw meubialir en ontwerpen 

geroutinerde toekangs en eerste kwa- 

iteit meubelhout, 

Zeer billiik in prijs en levering met 
garantie, 

Voor Uw vendutie gegarandeerd 

gorde resultaten. 

Inpakken voor alle plaatseo 

  

    

  

OLYMPIA 
Schrijfmachines blijven toch al- 

tijjid aan de spits. Deze wereld- 

beroemde Duitsche machines kunt 

U tegen bijzondere afbetalings- 

conditie te Kediri, ALLEEN 

krijgen bij de 

N. V. Ked. Snelpers 
Drukkeri) 
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Buitenlandsch overzioht overgenomen uit het Soer. Hbld. 

FINLAND BUIGT VERBIT- 
TERD T HOOFD. 

Scherpe critiek van Mannerheim op Zweden en Noorwegen. 

  

  

Het leger niet verslagen. 

De kranten met rouwrand. 

Angstwekkende stilte ontstond 

aan het front. 

Helsinki, 13 Mrt. (Aneta Reuter). 

lo zijo laatste dagorder, die bij aan 

de troepen voorlas, bracht Maarscba'k 

Maonerheim hulde aan de 15.000 ge- 

vallen Finnen en aan het leger io het 

  

algemeen, dat niettegenstaande de 

evorme lichamelijke en psychologische 

iospanning onverslagen stand hield. 

»Het bardst is het, om land te moe- 

ten opgeven, dat gedurende eeuwen 

Pinsch bezitis geweest,en dat de door 

Westelijke mogendheden toegezegde 

steun niet is gekomer, daar onze na- 

buren Zweden en Noorwegen eerder 

op hun eigen zaak letten, dan hulp 

te laten passeeren.”" 

Proclamatie der Finsche 

regeering. 

Helsioki, 13 Mrt (Aseta Rtr.) De 

regeering gaf een proclamatie uit, 

verklarend, dat de vrede werd gesloten 

in het volle besef, dat daardoor her 

volk zal worden gespaard voor een 

grooter ongeluk. 

Finland is in staat geweest de vrij- 

heid en nationale eer te handhaven : 

thans wordt het gesteld tegenover een 

weder-opbouw-taak, die de uiterste 

krachtsivspanning en opoffering zal 

cischen. 

Finsche bladen met rouwrand. 

Heisinki, 13 Mrt. (Aneta Reuter). 

Officieel word: bevestigd, dat de mi- 

nisters van defensie en onderwijs zijo 

afgetreden, daar zij zich niet konden 

de beslissing die de 

regeering ten aanzien van den vrede 

heeft genomen. 

De bladen publiceerden heden mid- 

dag de 

rouwrand. 

vereenigen met 

vredesvoorwaarden in een 

Finsche delegatie vertrokken. 

13 Mrt. (Aneta Reuter). 
Volgens een telegram uit Moskou is 

de Finsche delegatie hedenmiddag naar 

Helsinki vertrokken. 

Berlijo, 

Finsch parlement nog in zitting. 

Stockholm, 13 Maart. (Aseta-Reu- 

ter). Volgens uit Helsinki 

was het Finsche parlement hedenoch- 

tend om 3 uur nog in zitting bijesn 

om de Russische vrede- voorwaarden 

te bespreken. 

berichten 

Helsinki meldt de onderteekening. 

Helsinki, 13 Maart, (Aneta U.P.). 

De wapenstilstand ging hedenocktend 
om Il uur Finschen tijd io. Officieel 

wordt gemeld, dat het vredesverdrag 

werd geteekend. 

Vyandelijkheden gestaakt. 

Helsinki, 13 Maart, (Aneta Reuter) 

Om 11 uur hedenochtend werden alle 
vijandelijkheden gestaakt. 

Door Rusland werd vastgeste'd, dat 

de Finsche trnepen ca. 7 kilometer 
per dag moeten terugtrekken tot dat 

de nieuwe grenslija is bereikt. 

Svinhufvud te Rome. 

Rome, 13 Maart, (Aneta Havas). 
De vroegere Fioscbe president Svin- 

bufvud isut Berlijn albier gearriveerd. 

Aftreden van Tanner verwacht. 

Kopenhageo, 12 Mrt. (Aneta-Tr.). 
Volgens heden alhier ontvangen be- 

richten is de Fiosche 
Buitenlandsche Zaken Taoner voorne- 

minister van 

mens onmiddelijk na bet berstel van 

den vrede af te treden. 

Tanner, die een van de leiders van 

de Pirscbe sociaal-democratische partij 

Lis, werd benoemd 

  

tot mivister van 

Buitenlandsche Zaken in het vieuwe 
Fiosche kabinet, dat kort voor het 

uitbreken van de vijandelijkheden werd 

samengesteld. 

Io het daaraan voorafgaande kabi- 

net was hij belast met de portefeuille 

van Financito. 
'Taoner werd algemeen beschouwd 

als voorstander van de voortzetting 
van den oorlog. 

Daar te Helsinki telefoongesprekken 

van de pers met het buitenland viet 

meer waren toegestaan, kon gister- 

avond geen bevestiging van Helsinki 

verkregen worden van bet bericht dat 

mioister Tanver voornemens zou zija 

oomiddellijk na bekindiging 

vijandelijkheden af te tredeo. 

van de 

Waarom Finland vrede sloot. 

Helsinki, 12 Met. (Aneta Havas) 

Ia bevoegde kringen in de Finsche 

hoofdstad wordt verk'aard, dat bet 

besluit van Fioland om bet vredesvec- 

drag met Rusland te sluiteo werd ge- 

nomen na overweging van de volgec- 

de feiten : 

Finland kan nog voortgaan met den 

vijand vele nederlagen toe te brengen 

en kan de Russische aanvallen nog 
geruimen tijd weerstaan, doch het zal 

Rusland niet kunoen dwingen de wa- 

pens neer te leggen, zoolang het de 

eenige tegenstander van Rusland is, 

terwijl de Russen van de Russische 

grens troepen naar het Finsche froot 

kunnen detacheereo. 

Het voortzetten van den oorlog, zon- 

der dat op voldoende en snelle hulp 

van buiten kan worden gerekend, zou 

groote risico opleveren, vooral daar de 

weersgesteldheid, ten minste de eerste 

vier weken gunstig zal zijn voor de 

Russen. 

Tevens hebben de kouding van Zwe- 

den en de toenemende druk van Duitsch- 

land de Fiosche hoop doen vervliegen, 

dat nog steun van bet buitenland te 
verwachten was, welke steun Fioland 

200 hard noodig had. 

Waarnemers te Helsioki wijzen erop, 

dat het sluiten van bet vredesverdrag 

met Rusland viet de goedkeuring weg- 

draagt van de Fiosche opinie en het 

feit niet wijzigt, dat in de oogen der 

Fionen de Sovjet-Unie pog steeds hun 

aartsvijaod is. 

Berlijn niet op de hoogte gesteld. 

Amsterdam, 12 Mrt. (Aneta-Reuter). 

Het wantrouwen van Sovjet-Rusiand 

ten aanzien van Duitschland met be- 

trekking tot den oorlog in Finland wordt 

weerspiegeld in een bericht, dat uit 

neutrale bron te Berlija werd ontvan- 

gen. 

Ten aanzien van. op zijo miost twee 

punten beeft Stalin zija planoen voor 

zich gehouden. In Duitsche officieele 

kringeo schijot men b.v. verbaasd te 

zZijo ovet de bekendmakiog, dat Maisky 

aan Enge'land heeft verzocht de Rus 

sische vredesvoorwaarden aan Fioland 

door te geven. 

Het nieuws, dat Moskou den Finsche 

Premier beeft 

Kremlin te komen kwam eveneens vol- 

komen onverwacbt voor Wilbelmstrasse, 

uitgenoodigd naar het 

Schacht naar Stockholm. 

S:ockholm, 13 Mrt. (Aveta Rtr,). 

Volgens ,,Stockholms Tidningen” is 

Dr. Schacht met een speciale opdracht 

naar Sockholm gezonden. 

Finsche soldaten waren verbaasd. 

Stockholm, 13 Mt, (Aneta Rtr.). 

Uit Hzlsivki wordt gemeld, dat de 

Finben verbaasd waren, toen zij bet 

bevel kregen om: bet vuren te seken. 
De meesten huoner hadden niets van 

de teekeniing van een vredesovereen- 
komst vernomen. 

Toeo bet gebuil van de granaten op 

de landengte wegstierf, was het een 
bijkans angntwekkende st Ite. 

Voor vele Fionen was siapen het 

eenige, dat de vrede op dit oogeoblik 

voor hen beteekende. 

Op de landengte waren de soldaten 

gedurende maanden vrijwel 2onder slaap 

geweest. Zij hadden een punt bersikt, 

waarop zij bijna mechanisch vochten 

en marcheerden, 

Een gevolg vao den Fioschen terug- 

tocbt is, dat een deel vaa her door 

Fionen buitgemaakte oorlogs materiaal 

weer ia Russiche handen moest worden 

achtergelaten, 

Giinther verklaart de Zweedsche 

politiek, 

Stockholm, 13 Mzt. (Aneta-Reuter). 

Giiather verklaarde in bet paslement : 

De vredesvoorwaarden, welke door 

Zweden sao Helsioki zija doorgegeven, 

zijo niet dezelfde. als die, welke uiteia- 

delik werden aanvaard, 

Giiather ootkende, dat ook maar de 
minste buitenlandsche drukop Zweden 

was uitgeoefend en bij voegde hier aan 

toe: 

»De buitengewone ongunstige poli- 

ticke torstaod in de wereld maake bet 

onmogelijk, dat de Zweedsche steum 

zich uitstrekte tot directe militaire Ia- 

terventie van onze of van geallieerde 

zijde. 

Eeo interventiepolitiek zou Zweden 

en mogelijk heel Scandinavi8 in een 

grooten oorloy werpen, waarin deze 

landen gedwongen zoudeo 2,» een rol 

te spelen van pionnen io bet spel der 

groote mogendheden. 

De Finsche verliezen. 

Oslo, 13 Met. (Aneta-Reuter). 

Volgens het ,,Arbeider Biadet” be- 

dragen de Finsche verliezen in totaal 

17.000 man, onder wie 1.000 officieren 

ea onder-officieren, terwijl de materieele: 

schade ruim 8 millicen pond sterliog 

beloopt. 

Stanley over den oor- 
log op het land. 

Macht in Frankrijk verdubbeld. 

Na Miinschen ontstond noodzaak 

van groot leger. 

Londen, 12 Maart (Aseta Reuter). 

Mirister Oliver Stanley verklaarde in 

het Lagerhuis, toeo hij de oorlogsbe- 

grooting indiende, dat het onjuist en 

Ongewenscht zou zijn wanneer hij in 

oorlogstijd zou trachten om, zooals zijo 

Voorgangers in vredestijdhadden gedaan, 

te voorspellen welke taak het Britsche 
leger mogelijk in de toekomst te vervu!- 

len zou krijgen, 

»Wat het leger ook te vervullen 
moge krijgen, het heeft nog niet dezelfde 

grondige proeven van vaardigheid door- 

staan als de marive en de luchtmacht"', 

z00 verklaarde minister. 

Na eraan te hebben herionerd hoe 
mea ia Engeland steeds heftig gekant 

ia geweest tegen bet denkbeeld van een 

Continentaal leger verklaarde Stanley, 

datdeaard der gebeurtenissen, die ge- 

leid hebben tot Mii :cben, aan sommigen 

der tegerstanders scbijnt te hebben 

aangetoond dat wavneer eea conflict 

ook niet abso'uut onvermijdelijk was, 

bet toch yevaarlijk dichtbij wasen voorts 

dat wanneer een conflict z0u uitbreken 

van welken aard dit zou zijo. 

Het was duidelijk, dat wij bij eeo 

botsing, die zou kuonen plaats-hebben, 

aan de zijde van Prankrijk zouden strij- 

den voor de zaak der vrijheid en ge- 

rechtigheid. Daarom stond het vast, dat 

de veiligheid van Frankrijk nauw ver- 

bonden z0u zijo met de veiligheid en 

Onaantastbaarheid van dit land. 

Doch wanneer dat het geval was en 

indien onze veil'gheid zou afbangen— 
zooals inderdaad bet geval is—van de 

veiligheid van Frankrijk. dao werd het 

duidelijk dat onze hulpbronoen aan le-   vende strijdkrachteo ea onze groote   

indugtricele: kegalit veseischten, dat wij 
cen leger op de been zouden brengeo 

Op eea schaal, die voldoende was om 

onze veiligheid te verzekeren en die 

onze positie als groote mogendbeid 
waardig zou zijo. 

Last van Frankrifk's schouders. 

Stanley verwees vervolgens naar het 

verleden jaar genomen besluit om een 

leger op contioentale schaal uit te rusten 

en voegde hieraan tot: ,,De B.E.R. 

bevindt zich im Frankrijk en de wijsheid 

van bet besluit om baar daarheen te 

zenden is door niemand betwist. Oos 

leger, op betrekkelijk kleine schaal be- 

gonnen, breidt zich suel uir. Ben groct 

leger wordt thans gevormd, waarmede 

wij een steeds grooter deel van delasten 

van den oorlog van de schouders van 

-onze geallieerdeo, de Franscheo kunnen. 

bemen, van welke last de Franscheoin 

de eerste dagen van den oorlag zuik 

een groot deel moesteo dragen” (cheers), 

Stanley verklaarde verder, dat men 

er welaan zou doen eraan te denken | 

dat, terwijl het algemeeoe besluit om 

tot herbewapening over te gaan door 

Eagelaod in 1938 werd genomen, 'et 

besluit om bet leger op de buidige 

scbaal uit te rusten met de massa's 

moderaoe uitrusting eo ammuoitie, welke 

een moderne oorlog vereischt, eerst een 

jaar geleden werd genomeo. 

De uitbreiding van de expeditionnaire 

macbt in Fraokrijk wordt voortgezeten 
het aantal Britsche troepen, dat zich 

tbans in, Fraokrijk bevindt, bedraagt 

bijkans bet dubbele van datin October 

@n eike dag word hua sterkte witgebreid. 

De minister verklaarde dat de Frao- 

schen en Engelschen in den vorigen 

oorlog bondgenooten wareo, terwijl zij 

in dezen oorlog vrieodeo zijo. 

Stanely tevreden over behan- 

deling krijgsgevangenen. 

Londen, 12 Maart (Aneta-Reuter). 

In antwoord op een vraag betref. 

fende de behandeling van Britsche 

krijgsgevangenen io Duttschland deel- 
de de mibieter van Ocrlog, Oliver 

Stanley, io het Lagerhuis mede, dat 

hy meende dat de regeliagen, getrof- 

fen door de oorlogsorganisatie van 

bet Britsche Roode Kruis en van de 

Orde van St. Jobn vao Jeruzalem 

voor het zenden van pakketten levens- 

middelen en nuttige gescheoken aan 

de Britsche krijgsgevangevneo io Duitsch- 

laod op doeltreffende wijze werken, 

Wat de behandeling de Britsche 

krijgsgevangenen In Duitschland aan- 

gaat toonen de beschikbare gegevens 

aan, dat er weinig reden bestaat tot 

klachter. 

Io antwoord op een aodere vraag 

betreffende circulaires, die aan een 
aaotal Engelsche burgers worden ge- 

zonden met het verzoek giften te 

schenken voor Duitsche 

krijgsgevangenen en gefoterneerden in 

Engeland verklaarde Stanley, dat hij 

geen bevoegdheid bad het zenden van 

geschenken aan Duitscbe krijgsge- 

vangenen te verbieden, doch dat dit 

zo0wel ornoodig als ongewenscht is, 

aangezien bet de krijgsgevangenen 

aan niets ontbreekt. 

Schietpartij te 
Londen. 

Britsch-Indizr doodt oudgouver- 
neur van Punjab en verwond 

andere vooraanstaande auto- 

riteiten. 

Londeo, 13 Maart. (Aseta-Reuter). 

Sir Micbael Odwyer, oud-plaatsver- 

vangend gouverneur van Punjab, werd 

hedenavond tijdeos can bijeenkomst 

van de India Association” door cen 

Britsch-Indischen ,,guoman“ doodge- 

schotenj ook Lord Zetlam, minister 

voor Britsch-Iodit werd door hem 

gewond. Lord Zetland bekwam slechts 

een lichte schram door eem scbamp 

schot. 

Sis Louis Dane, ez-plv. gouverneur 

van Punjab werd gewond en brak 

ceo arm. 

steun aan 

  
  

Lord: Lamiogton, ex-gouverneur van 

Bombay, bekwam cook wenden' aan 

den arm. . 

De brigade-generaal, Sir Percy Sy- 

kes, een welbekende autoriteit inzake 
kwesties van het Midden-Oosten, die 

naast Lord Zetlaod stond, bieef on- 
gedeerd, g 

De schietpartii bad piaats bij de 
siriting van een drukbezochte verga- 

dering in de Londensche Caxton 

Hall. 

Tegenaanvallen tot 
het laatst. 

Russen vermoordden nog even 
drie burgers. 

Helsinki,.13 Met. (Aneta Reuter). 

Het laatst uitgegeveo Finsch legercom- 

munigu& verklaart, dat de Firnen op 

de Kare'ische landengte tot het uur van 

den wapenstilstand tegenaanvalleo ble- 

ven ondernemen. 

De. Russische aanvalleo werden aan 
alle fronten afyeslagen: 4 Russigche 

Vliegtuigen werden omlaag gebracht 

en 15 tanks werden vernietigd. 

De Russische luchtmacbt bombar- 
deerde de steden Rovaniemi en Kamija- 

ervi, waarbij drie burgers werden 

gedood. 

In de laatste dagen werden 60 tanks 

op bet ijs van de Piipurifjord vernietigd. 

Stalin houdt niet van 
half werk. 

Kuusinen vermoord! 

Kopenhagen, 13 Maart. (Aneta-R.). 

Volgeos het Kopenhaagsche , Extra 

Blade” werd te Helsinki gemeld, dat 

Otto Kuusioen, de leider van de Fia- 

Marionetten-regeering, terecbt 

gesteld onder beschuldiging het Krem- 

lin misleideode inlichtingen te hebben 

verstrekt over de toestanden in Fin- 

land voor den oorlog. 

werd 

Hieraan wotdt nog toegevoegd, dat 

Stalin persoonljk de opdracbt tot 

executie gaf, 
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Razende Jeuk 
Wordt door wrijven of krabben 
alechta erger en bovendien geeit het 
z00 licht aanleiding tot zelis gevaar- 
lijke ontetekingen. Vooral 's nachte 
is huidjeuk vaak onuitstaanbaar en 
toch is die ellendige kwaal z00 ge- 
makkelijk te verdrijven. 
'Vermijd huidprikkeling door tijde- 
lijk lichte voeding zonder scherpe 

I spijzen te gebruiken en drang zachte 
onderkleeding. Bedek des nachts de 
jeukende plaats met de z00 verruk- 
kelijk verzechtende huidzalf Purol. 
Dese doet de jeuk vanaf de ceroto 
sanwending bedaren. Strooi 's mor- 
gens en 's middags na het mendian 
tijkelijik Purolpoeder op de aange- 
dane plaars en wrijf dit terdege im 
de huid. Dit poeder houdtnietelieen 
de huid prachtig koel en droog, 
'maar hoelt bovendien door zijn ge- 
neeekrachtige bestanddeelen de uem- 
doening in korten tijd. 

PUROLPOEDER 
Inbumenvan 9Oct.en f.1.50         
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