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Het I, E. V. 

Het Afd. Bestuur van bet 1 B.V. al- 
hier deelde ons mede, dat morgenavond 
in bet LE. V. clubhuis een gezellige 

avond zou worden gehouden, doch in 

verband met de omstandigheid, dat op 

den zelfden tijd bet beroemde A.B.C. 

Cabaret in de soos optreedt, is deze 

gezellige avond tot 10 Februari a.s. 

uitgesteld, aanvangende te 8.30 u.o.m. 

Op dien avond zal dcor den Heer 

Hilverdink een lezing worden gehou- 

den, na afloop waarvan gelegenheid 

bestaat tot dansen. 

Conferentie Taman-Siswa 

te Malang. 

Voor de conferentie van de Taman- 

siswascholen van Oost-Java, die op 8 
tot en met 10 Febr. a.s. te Malang zal 
worden gehouden, hebben zich reeds 53 
afdeelingen opgegeven, ressortea van 

Kediri, Madioen, Malang, Bodjonegoro, 

Soerabaia, Besoeki en Bali. Ki Hadjar 

Dewantoro, de hoofdleider en oprichter 

van de Tamansiswa, zal ook aaowezig 

zijo, doch aangezien dringende zaken 

hem te Djogja roepen, kan hij slechts 

een avond bij de conferentie aanwezig 

zijo. 

Agenda : 

Donderdagavond : 
1, Overgave van het comit&. 

2, Vernieuwing leerplan lager-on- 

derwijs, 
(Ki Isbandhi (Paramajoeda). 

3. Convergentie (Ki Hadjar De- 

wantara). 

Vrijdagmorgen : 

1. Doel van conferentie. 

2. Meeningen betreffende het lagec- 

onderwijs, 

Vrijdagavond: 

1. Meeningen omtrent 

onderwijs. 

2. Gabreken en fouten bij de orga- 

nisatie (door Ki S. Sisworahardjo van 

Soerabaia). 

3. Voorstellen, 

Zaterdagavond : 
|. Overzicht leerplan fr 6belonderwijs 

(Ni Darmiati van Soerabaia). 
2. Of het Tamansiswa haar streven 

reeds heeft bereikt (Ki Dharmobroto 
Soerabaia), 

3. Of de ,zelfbedruipingssysteem" 

gehandhaafd kan blijven. (door Ki 

Poeger Malang) 

4. Rondvraag. 

Gisteren is de heer Mochamad Tauchid, 

secretaris van de Madjelis Loehoer 

op zija toursee door Oost-Java te 

Kediri gearriveerd. Daarva heeft bij 

zija reis naar Toel. Agoeng, Blitar en 

verder naar het Westen voortgezet, 

voortgezet 

Sinire-geloei. 

Hedenmorgen precies om elf uur 

loeide voor de 2de keer de sirene 
minutenlang, met tusschen poozen. 

Gekookt drinkwater 

gebruiken 

Deze waarschudwing, die altijd van 
kracht dieot te zijo, moet op dit oo- 

genblik wel onderstreept wordeo. Er 

zijn vele gevallen van buikziekten op 

het G.B.Z, Gambiran te constateeren, 
naar aaoleidiog waarvan de Gemeente- 
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arts albier in verschillende dessa's 
steekproeven heeft geoomen. Hij is 
tot de siotsom, dat de eerste stap, 

om het kwaad te bezweren, is, om 

de menschen te gebieden. uitsluitend 
gekookt water te drinker, zoodat deze 

waarschuwing thans in alle regeoschap- 

pen wordt bekend gemaakt. 

Wanneer een ieder zich aan deze 
regel haudt, komt men reeds een stap 
verder. 

SPORT. 
Zooals reeds eender vermeld, zal het 

bondselftal van Kediri a. s. Zondag 
naar Blitar gaan. De plaats van 
samenkomst is het 1, E. V. clubhuis, 
terwijl het vertrek precies on half 
drie is vastgesteld. Behalve 16 spelers 
ea reserves zullen cok eenige bestuurs- 
leden en leiders meegaar. Duar er 
nog altijd veranderingen in bet thans 
opgestelde elftal kunnen worden aan- 

gebracht, zullen wij de opstelling 
maar niet publiseeren. 

M, S. V. contra @uick. 

Zaterdagmiddag a.s. zal het twaalf- 
tal van Mulo tegen dat van Ouick 
spelen. Ditmaal is @uik de uitdager. 

Eenige keeren hebbeo beide elftallen 
gespeeld, zoowel met bet eerste als met 

het tweede twaalftal. De strijd van de 

cerste twaalftallen was-nog onbestit, 
maar die van bet tweede eindige in 

een 1 — 0 overwioniang voor Ouick, 
Dat de Muloneezen dit niet 100 maar 
laten welgevallen, spreekt vanzelf. 

Zoodat men dan ook op een pittige 
strijd kan rekenen. 

  

Zoonet kregen we bericht, dat 
M. IV, de uitdaging niet aan kan 

nemen, daar ze momenteel geen 

Compleet twaalftal kan vormen, 
Waarscbijalijk zal de match of 10 

Februari worden gehouden 
  

Overspelen ? 

Dz K. V.U. heeft uitgemaakt, dat 

Ps, HW. en H.C.T.N.H de wedstrijd 

om het kampioeoschap van Kediri 

moeten overspelen, doch aangezien het 

schijnt, dat H.W, er nietmee accoord 
gaat, wordeo inlichtingen bij de Ned. 

Ind, Voetbal Bond ingewooner, aan- 

gaande de vorige wedstrijd, waarbij 

Ps. H.W. een 2— 0 voorsprong op 

zijn tegenstander heefr, doch dat er 13 

minuten voor het einde moest worden 

opgehouden vanwege het onbespeels 

baar geworden terrein, De match 

wordt bepaald op 1! Febr. a,s.   

RICHE THEATER. 
Heden en Zaterdag 3 Februari '40. 

Gong groorste Succesfilm vaa 1939 

»LOUISE" 
De film met de 3 sterren, 

De Wereldvermaarde 

Zargers van de Metropolitas opera 
te New York. 

Grace Moore de eerste helden- 

tenor van de groote Opera in Parijs, 

Georges Thill en de eerste 

bas-baciton van de Opera Comigue io 

Coloratuur- 

Parijs. 

Aodr& Pernet. 

nLouise” De grootste film van 
het seizoen! 

MAXIM THEATER. 

Heden t/m Zondag 4 Februari '40. 

Universal grappigste en merkwaar- 
digste film 

»THE TERROR OF TINE TOWN” 

(De Scbrik vas Liliputtersstad). 

Eeo film, die U voereo zal naar bet 

Land der Liliputters!...... suggesrief 

gespeeld door tientalleo Klein Duimp: 

jes. 

Eiodelijk iets nieuws onder de zon! 
Hier wordt U geboden, wat U nog 

pummer geboden werd! De klein- 

ste menschen ter wereld brengen UI 

de grootste sensatie in Uw leven!! 

Zij toonen U iets Aparts op film- 

gebied !! Een boeiende en opwindende 

film, waario alle rolleo door Liliput- 

ters worden gespeeld!! 

  

Mutaties Jav, Bank. 

Benoemd : 

tot Adjuot-Chef van de Afdeeling 

Kas bij het Hoofdkantoor te BATA- 

VIA de Heer T.R.B. SABARODIN. 

tot Boekhouder van het Agentschap 
te MEDAN de Heer F. PORTIER, 

  

De meteoor yan 15 Januari, 

Het Konioklijk Magnetisch en Me- 

teorologisch Observatorium te Batavia 
scbrijft ons : 

De metoor, die op 15 Jan. des avonds 
Omstreeks half 7 zichtbaar was, blijkt 

van bet West-Zuid-Westen naar het 

Oost-Noord-Oosten over geheel West- 
Java gevlogen te zijo- en was overal 

cen zeer opvallend versebijnsel ondanks 

het feit, dat het daglicht nog sterk was. 

Het Kaniok'ijk Magnetisch en Meteor- 
ologisch Observatorium te Batavia ont- 

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

DE AUTOWEGEN -ATLAS 
van JAVA MADOERA en BALI 

1 2.75. 
in 5 klewrendruk 
op stevig ivoorcarton 

met Cartonnen omsilag eco lirnen rug, 
op Schaal 1: 500.000 
in totaal 9 aansluitende kaarten compleet bijgewerkt, en 
waarin opgenomen: 

vaogt gaaroe bescbrijviagen van waar- 
nemers van den meteoor, Voor het 
berekenen van de baan wordt prijs 
gesteld op een opgave van de richting 
en schattingen van de hoogte boven 
den horizonin graden waarop men den 
meteoor zag verschijnen, voorbijtrekken 
en verdwijaen. 

Abonnements advertentia geroduceerd tariet. 
LOSSE ADVERTENTIEN BiJ VOORUITBETALING. 

236 Jaargang 

De Knilm-ramp. 

De commissie van onderzoek naar 

de oorzaken van de ramp de PK-AFO 

is, naar Aneta seint. weer te Bandoeng 

crd. De terugge commissi2 kon de 

    

onds vinden. Hetzai 

  

    

  

noodrakelijk zijn, dat de motoren wor- 
den onderzocht. Deze moeten worden 

gelicht. waa de marine assistentie 
verleent. Eventueel za! van duikers 
gebtuik moeten worden gemaakt 
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Java's grootste 

dag- en nacht 
radio-service |   

Welk toestel U ook uit 
de 

Super 3. serie 
koopt, U 

Overtuigd 
het 

dien prijs beschikbaar. 
Vraag een geheel vrij- 
blijvende demonstratie bij 
U aan 

nieuwste Philips 

1940” 

ervan 
dat U 

krijgt, voor 

kunt 

zijn, 

beste 

huis ! 

HOOFoDSTRAAT 49. TELEF, 70 

KEDIRI 
RESIDENTSLAAN 39-TELEF 101 

MADIOEN, 

    

    
    

J.G.W. DEKKERS — 

    

KWAAITAAL Schoolhoofd 

  

Op 16 Februari I940, ten huize van den WelEd. H 

| 
aa 

VENDU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS. 

KEDIRI — Telefoon 250. 
  

VENDUTIE 

er |. BA. G 

te KERTOSONO 

    

Erres-vogeltjes zingen 

voor Radio naar 

VAN WINGEN 

KEDIRI. 

  

  alle berijdbare wegen 

Kilometerafstanden vans 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. 

    

  Aloon-Aloon Straat 13 

Telefoon No. 13 

aa an 

 



    

    

    

  

Pe Sim Ai e-yaas $ 
— RIChE THEATER 

|| 4 Nog slzchs Heden en Morgen 
| . 6G 

| Voortzetting van de Succesvolie vertoorirg van sLouise | Et 1 a De film met de 3 sterren. 
| Ben film, schitterend gespeeid, en die overel waar deze film vertoond, geweldige opgang gemaakt heeft. | | GRACE MOORE, de wereldvermaarde Co'oratuur-zangeres van de metropolitian opera te New York, op hbaar | 1 best, V-rder spelen mede, GEORGES THILL, de cerste helden-tenor van de groote Opara io Parijs, eo ANDRE PERNET, de eerste bis-bariton van de Opera Comi.ue in Parijs. E-n fila, di» U cen zeer genoegliiken avond zal bezorgen. 
ATTENTIE! Zaterdagmiddag 4.30u. Extra Voorste!lingi 

Zondag 4 en Maandag 5 Febr. 
Metro boziende e1 soannerde film 

URN'EM UP O'CONNOR” 2 
met DENNIS O'KEEFE — CECILIA PARKER e-a bekenden. Een film die U tot het ecinde geboeid 

houdt... opwindend eo adembenemend! Men misse dit niet | 

MAXIM THEATER '”— 
Heden 2 t/m Zondag 4 Febr. 

Universal grappiaste en merkwaardiastfilm 

THE TERROR OF TINY TOWN“ 

    

  

  

4 

  

  

    

  

  

  

  

  

Een film, waarin alle roilen door Liliputt-rs worden gespeeld. De kleirstz menschen ter were'd bren- 

wat U nog nimmer geboden werd. Eeo Curiositeit.,.. een evenement, dat U vast niet missen wilr. 
Wij raden U aan, deze bijzordere flm te komen zien | 

ATTENTIE! Zondagmorgen 10 u. 

Maandag 5 en Dinsdag 6 Febr. 

met oiemand minder dan BUCK JONES e.a, bekende Cowbuys. Aan sensatie — actie en spanning zal het 
in deze film niet onibreken, Massa gevechten van man tegen man enz. enz. 

| gea U de grootste sensatie in Uw leven!  Esndelijk iets nieuws onder de zon! Hier wordt U geboden, 

Dierutmang30« EXTRA VOORSTELLING 
Ubiversa! uerst seanseode Wzseo ollEPU HADED LAW” 

— — — — Komt en Oordeelt | — — — —- — —- 
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15018 
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34547 
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23698 

30918 

25701 

22990 

20702 

37846 

39182 

34069 

24646 

10986 

37552 

17560 

23039 

36185 
24491 

31489 

31996 
4:431 

36654 

25696 

33388 

14514 
38282 

16738 

12365 

42290 

36796 

39407 

43240 

30637 

89106 

23125 

23434 

38143 

33065 

12005 
17778 

26791 

36781 

44765 

dezen dag is de gebedsgemeenschap 

met talloos veel vrouwen over heel 

de wereld, van alleriei landen en talen. 

die wij aaa God mogen opdragen en 

die t gelijkertiid voor ons bidden, 

Wij moeten ons vooral niet laten 
ontmoedigen, omdat het programma 

het eene jaar ons minder zegt dan bet 

aoder”, of omdat de belangstelling niet 
alijd even groot is. 

Uit alles blijkt, dat van een in het 

oog springende oorzaak geen sprake 

is en dat het verdere onderzoek moei- 

ljk zal zija en eveotueel sog zonder 

resultaat zal kunnen blijven. 

Het verhaal, dat de mecanicieo van 

tRet juist met de olieleiding bezig 

was, toen het ongeval gebeurde, wordt 

niet bevestigd. 

  

Zooals bet programma dit jaar gewor- 
den is, zal bet zeker ' spreken tot de 

harten van de Nederlansche vrouwen, 
De groote Loterij. 
Wij Jaten hier de volledige trek- 

kingslijst volgen 

f 75.000 — 23991. 

f 10.000 — 14357 

f 5000 — 30567. 

Het isdit jaar te verkrijgeo tegea 5 
cts per stuk (eventi. storting op giro 

371900 van het Comit& voor den 
Wereld-gebedsdag te Amsterdam) 

niet aan het Federatie- bureau te 
Ukrecht. 

10 a f1.000.— Nederlander 9 Jao. '40. 

43552 43467 17774 

31085 20670 37893 

  39936 

34232 

38362 
28494 Goede tabaksprijzen. 

Ook in Grobogan. 

Wij vernemen, dat evenals elders in 

de gebizden, waar bevolkingstabak ver- 
bouwd wordt, ook ia bet regentschap 

G-obogan der residentie Semarang goe- 
de prijzen voor het product dezer cul- 

tuur worden gemaakt welke beduidend 

hooger liggen dan bet vorige jaar. 

Tusschen de Inheemscheen Chinee- 
sche handelaren, die het product op- 

koopen, wordt een scherpe concurren- 

tiestrijd gevozrd, waarvan de tabaks- 

planters uiteraard profiteereo. 
Ia verband met het bovenstaande kan 

worden vastgesteld, dat dus ook de 
tabaksplaoters in Grobogan voordeel 

trekken van deo gunstigen toestand op 

de markt van bevolkingstabak. Ia bet 
algemeen loopen de prijzen ramelijk op 

als gevolg van het feit, dat de krossok- 

oogst 1939 lager is uitgevallen dan 
verwacbt werd. Daardoor is in Europa 

ceo tekort ontstaan en de internationale 

omstandigheden stimuleeren nog de 
neciging om Zzich io te dekken. 

Overigens moet wordeo opgemerkt, 

dat Grobogan niet een dzr voornaamste 

tabaksgebieden van Java is. 

IN VOORRAAD 
Ruime keuze 

75 A f500.— 

44225 28536 41610 

36667 40655 37439 

36554 27932 30481 

27287 19916 21893 

37164 32866 34991 

34418 21258 40658 

42565 36847 11154 

11492 40671 32713 

15891 21733 44672 

38107 27753 20544 

42417 31571 31148 

24135 209129 37453 

240535 38457 40786 

35769 35144 10761 

23458 33655 34670 

44795 

17071 

18287 

34918 

33144 

41544 

34010 

12503 

43276 

28802 

22899 

24917 

25305 

14631 

28419 

27831 

38972 

31719 
40331 

36874 

26969 

43517 

24371 

44934 

11549 

27949 

17099 

28127 

36897 

23196 

375 

13659 

37075 

19253 

11870 

42012 

37212 

18396 

36633 

42090 

27952 
14iai 
33562 

15174 
20824 

28188 

17426 

35356 

25376 

10440 
11173 

41552 

13883 

af 100.—. 

25100 32657 

384.0 15795 

43785 27850 

16335 39107 

15670 20288 

33354 13645 

37712 12826 

30251 42682 

41083 39514 
38759 32549 

16402 16708 

23679 25085 

37426 22191 

38712 37025 
31401 27985 

10505 26906 

38610 32659 

29163 15316 

23604 20645 

29908 33663 

26291 16988 

39928 26069 

15861 

38460 
428658 

27025 
20320 

27867 

22418 
38569 
23971 
13512 

22894 

23204 

22281 

43 86 

22363 

28479 

40275 

19630 

39730 

28195 
16845 

18431 

15139 

30930 

36473 

36183 

41743 

17808 

36659 
23842 

44914 
21680 

22234 

26292 

34269 

17672 
23973 
11740 

26273 

27452 

33852 

23781 

24066 

34765 

    

Vrouwen- Wereld-gebedsdag. 2 Visitekaartjes 
Zooals reeds eerder weid gemeld, 

valt dit jaar de Vrouwea - Wereld - 

gebedsdag op NEGEN Februari, den 
eersten Viijdag in de lijdensweken. De 

inhoud van bet programma is bewerkt 

voor Nederland docr Jkvr. C.M. van 

ASCH van Wyck. Het bizondere van 

voor de halve prijs. 

KED. SNELPERS DRUKK 
ALOON-ALOONSTRAAT 

Tel.No. 83.         

Weer spionnage 
Moordaanslag op militairen 

Chauffeur, die auto aanhield 

bij Moerdijk 

Mo -rdijk, 29 Jan. (Aneta). De 

»Telegraaf” vernam, dat Zaterdag- 
avond op den weg van Lage Zwaluwen 

naar het dorp Moerdijk eea militaire 
Cchauffeur een auto heeft aangehouden, 

waarin 2 burgerszaten, die in bet bezit 

Waren van een militaire karabijo. 

Toen de militaire cbauffeur de ka- 
rabijn greep, ontstond een gevecht en 

€€a burger stak den chauffeur met 

cen mes in de hartsteek, waarbij het 

mes op een tabaksdoos afstuiite, 

De militaire chauffeur wist toch de 
karabijo te ontrukken, waarop de auto 
met de burgers vluchite. 
Bij een later onderzoek met een poli. 

tichond werden langs dea weg een 
militair uniform, rubberlaarzen en een 

gasmasker gevonden, welke kennelijk 
uit de vluchtende auto waren geworpen. 

De zaak is io scherp onderzoek. 

    

Motta begraven 

Bern, 26 Jan. (Aneta-Havas). De 

rat'onale begrafenis van het”lid van 

den Bondsraad Guiseppe Morta, welke 
hedeoochtend plaatshad, was een ir- 

drukwekkende plechtigheid. 

Zeer velen, die uit alle deelen van 
het land waren gekomen, hadden zich 

geschaard largs den weg, die door 

den rouwstoet werd gevolgd. De kan- 

toren, winkelsen scholeo waren tijdeos 

de begrafenis gesloteo. 

Na afloop van den Reguiemdienst 
bield de Bondspresident Piliet-Golaz ia 

de kerk een toespraak, waarin hij ver- 
klaarde, dat Motta had gewerkt om van 

den Volkerbond iets wezenlijks te ma- 

ken en de betrekkirgen tusschen Zwit- 

serlaod ea Ita'is vriendschappelijker 
had gemaakt dan Zij ooit geweest warer. 

De President besloot zija rede met 
de woorden: ,,Oaze rouw is die van 
allen ter wereld, die nog gelooven in 

de grootsche taak der menschheid". 

  

VENDU-ACCEPTEN 
verzilvering bi alle postkantoren, 
landskassem em agerischappen der 

estapaarba-ih   
  

— POSISPAAKBANK 
EFFECTENBELEENINGEN   bj de agentschappen te Batavia (CU, | 
Soerabria, Medan en Makassar. | 5 

  

  

RADIO LU 
Radio - Techniseh - Bureau — xroiri — 

  

Het betere adres voor 

RADIOTOESTELLEN 

KOELKASTEN. 
RADIOREPARATIES 

ONDER GARANTIE 

Hootdstraat 4I 
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Levert versche volle melk. 

kwaliteit Prima 

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

ter plaatse 

Beleefd aanbevelend 

L. H. SCHRAUWEN, 

  

  

    
  

WILI U LENKER ETEN? 
Ga dan naar het 

Kedirische 
Restaurant 

Opgeluisterd door Radiomuziek 
Eigenaar van het voorheen zoo bekende dancing en 

restaurant ,E LD ORA DO” te Malang. 
Adres: Nieuwe winkelgalerij, schuins tegenover de 

N. V. KED. SNELPERSDRUKKERI). 

  

   
   

    

  

  

  
  

 



  

H P. voor Indi8”. 

Uitgifte gestaakt. 

Naar de”,,Java Bode” verneemt, zal 

de uitgifte van de ,,Hisagsche Post 

voor Nederlardscb-Ind:8” ind» tweede 

helft der maand Februari, in verband 

met de tijdsomstandigheden worden 

gestaakt. 

Den aborn€'s zal dan weer, z00- 

als vroeger, de Hollandsche editie 
worden toegezonden. 

Uitvaart Schott. 

Woensdagmiddag had, zoo seint 

Aneta uit Batavia, op de begraafplaats 

Laaobof op zeer treffende, doch een- 

voudige wijze de teraardebestelling 

p'aats van wijlen den commodore der 

Kailm JJ. Schorr. 
Zoowel zijdeos de militaire als zij- 

deas de civiele en particuliere wereld 
werd zeer groote belangstelling aan 

den dag gelegd, terwijl tallooze kran- 
sen bovendien van medeleven getuig- 

dea. 

De eenige woordvoerders waren de 

heeren Crena de longh en Versteegh, 

terwijl de heer van Lennep van de 

Holiandsche Beton Mij namens me- 

vrouw Schott dankte voor de betoon- 

de belangstelling. 

»May Hoa Dream" 

Ben nieuwe Chineesch restaurant 
tevens dancing. 

Binsenkort zal Soerabaia een nicuw 

Chioeesch restaurant en dancing rijker 

zijo, ,May Hoa Dream”, gebezten en 

opgezet, ik denzelfden trant als in 

Bandoeng ,,Shangbay - dream.” 

E:n ieder, die Bandoeng kent, zal 

ook genoemde gelegenbeid zijn 

geweest en de ervaring hebben opge- 

daan, dat ,,Shanghay-dream” in de 

bergstad in een bepaalde behoefte 
voldoet, 

Te oordeelen paar de plaanen van 

den heer T.K. Ozi, een onderoemen- 

den jongemao, zal de nieuwe Soera- 
baiasche gelegenheid de Bandoeng:che 
Overtreffeo, in de eerste plaats wat 

het int€rieur betreft. 

De heer Ozi spaart namzitjk kosten 
nog moeite om er iets bizonders van 

te maken, door met bebulp van 

Chineesche int€rieurkuostenaars voor 

de nieuwe gelegenbeid een geheel 

Chineescb intdrieur te scheppen. 

Het Centrum 

aan Toendjoengan is, wat de ligging 

co de ruimte betreffen, uitnemend 
daartoe geschik:. 

»Ceotrum"” is opgebeven: men is 

er thans bezig, het gebouw gebeel op 

te koappen voor bet nieuwe restaurant 

vroegere restaurant 

en de c'ancing, die op geheel andere 

en nieuwe leest geschoeid zulleo zijo. 

Deze nieuwe gelegenheid zal op 

1 Maart a,s, officieel voor het publiek 
geopend worden, 

DOMKERK te Utrecht 

beschermd tegen luchtgevaar. 

Naar wij versemen, zegt de Neder- 

land, worden thaos uitgebreide 

maatregele genomen om de Domkerk 

te beveiligen tegen eventueel gadvaar 

uit de lucht. Eerst waren er plannen 

om de heele kerk te sluiten, maar daar 
is van de zijde van het kerkbestuur 

bezwaar tegen gemaakt. Men beeft 

de oplossing van het vraagstuk bierin 
gevondep, dat de gebranschilderde 

ramen van Prof. Roland Holst zullen 
worden verwijderd, terwijl de in de 

kerk aanwezegi historische monumenten 

als: de graftombe van George van 

Egmord, het ,,Heilige Graf" en 

degraftombe van Guy van Avesnes 

jogemetseld worden. 

De werkzaamheden welke, vooral 

bij de ramen, zeer concientieus moeten 

geschieden, ziju reed aaogevangen. 

Dan was er sprake van, dat het orgel 
eveneens verwijderd zou wordeo. 

Speciale maatregelen te dien aanzien 

zullen echter niet genomen worden. 

K:L.M, gaat meer 

er 

vliegen, 
Medewerking van Fransche zijde. 

Den Haag, 27 Jan, (Aneta). De 

plancen van de K.L.M. tot uitbreiding 

van bet luchtoet tot FPcankrijk begin.   

Beleefde mededeeling,. dat de 

Bloemen handel 
J. DAGEVOS 

Kodiri 

met ingang van 1 Februari '40 
genoemd wordt : 

“t Bioemenhuis L. DAGEVOS 
Kediri tel: no 128. 

  

nen een vasterea vorm aan te nemen- 

Van Fraosche zijde is het de op- 

rechte wensch, dat de lucbtverbindin- 
gen met het buitenland zoo spoedig 

mogelijk zullen wordeo hersteld. 

Men bleek niet afwijzend te staan 
tegenover het verzoek, een op de 

Todi&-lijn aaosluitende verbinding Na- 

pels-Marseille te vestigeo. Dit wordt 

thans bestudeerd: de defenitieve be- 
slissing zal bianen niet al te langen 

tijd worden genomen, 

Fraokrijk staat welwillend teganover 
de hervatting van de verbinding tus- 

schen Amsterdam en Parijs, d.w.z. 

tusschen Scbiphol eo het vliegveld van 

Dieppe, vanwaar een auto-dieost naar 

Parijs voort. 

Indien de onderhandelingen 

gunstig verloop hebben, zal deze dienst 
op 25 Pebr. a.s. word n geopend. 

Ook ten aaozien van de verbinding 
tusschen Nederland ea Portugal werden 
van de Fraosche auto riteiten positizve 
toezeggingen veikregen. De mogelijk- 
heid is niet uitgesloten, dat de K.L.M. 
een tusschenlanding mag maken te Bor- 
deaux. 

Indien toestemming biervoor wordt 
verkregen zal deze lija de volgende 

route volgen: Amsterdam — Sboreham - 
Bordeaux — Madrid — Lissaboo. Por- 
tugal keurde deze plannen goed, terwiil 
kan wordea verwacht, dat bij de Fran- 
sche toestemming ook die der Engel- 
sche zal worden gegeven, zoodat nog 
gewach! moet worden op de Spaan- 
sche toestemming. 

cen 

  

Pech voor de S.S. 

Als gevolg van den oorlog 

De hoop van de S.S. om onmiddel- 
Ijk na de intrede van 1940 te kunnen 
Overgaan tot het lasschen van de 
spoorrails in W, Java (200 als men 
wect zou eerst een deel van de Bar- 
tamlija van gelaschte rails worden 
voorzien) is wel op een zeer hatelijke 
wijze de bodem ingeslagen, 

Maanden geledeo arriveerde, z00 
vertelt het Bat. Nwsbld, de groote 
lascbinstallatie. Men begon onmiddellijk 
met de montase en den bouw van cea 
onderdak op Manggarai waarin de 
installatie moest worder ondergebracbt. 

Deze werkzaambeden zijn gereed. 
De installatie siaat er, doch enkele 
kleine, zeer poodzakelijke onderdeelen 
ontbreken nog. Zij zouden indertijd 
worden nagezonden. Het is moyelijk, 
dat dit reeds is gebeurd eo dat zij 
zog ,ergens” in een of ander schip 
liggen: betis ook- mogelijk, dat het 
zou gebeuren juist toen de oorlog uit- 
brak. Waar de installatie van Duitsch 
fabrikaat is, is de kans om deze kleine 
onderdeelen te krijgeo zeer gering 
gevonden. 

De S.S. zal zich »u op andere wij- 
ze trachten te voorzien van deze on- 
derdeelen, docb, naar het zich laat 
aanzien, zal bet nog welenkele weken 
duren voor de leschinstallatie in be- 
drijf kan worden gesteld. 

Vichy 

De Knilm - ramp 

Blijkens cen Anetasein uit Batavia 
Wordt de mecanicien van 't Riet morgen 
per vliegtuig uit Bali naar Soerabaja 
overgebracht, alwaar hij voor nader 
onderzoek io het ziekenhuis wordt op 
genomen. 

De teraardebestelling van bet stof- 
felijk overechot van wijlen Schott heeft 
Woensdagmiddag a.s. 5 uur op ,Laan- 
hof” te Batavia, plaatsen de van wijleo 
von Ende Donderdagmo-4en 9 uur. 

Nieuwe K.L.M. - Vligtuigen. 

Blijkens een Anetasein vit Amster- 
dam werd een overeenkomst geteekend 
tusschen de Fokkerfabrieken en de 
K.L.M, voor de levering van 4 ver- 
keersvliegtuigen van het type F-24, 
voor 24 passagiers, mt cen kruissoel- 
heid van 330 K.M. Deze overeenkomst 
mogelijk gemaakt door de medewerking 
van de ministers van Financitn, Soci- 
ale Zaken, Waterstaaten Economische 
Zaken. 

De vliegtuigen zullen geheel metalen 
2-motorige hoogdekkers zijn, voorzien 
van een neuswiel, en zullen in de twee- 
de helft van 1941 worden afgeleverd. 

Streep aan den baik. 

Nader seiot Anete nog, datde Fok- 
kerfabriek de vlag vit stak, in verband 
met het feit, dat na vele jaren eindelijk 
weer eens eea order van de KLM, 
werd genoteerd, 

     
   

NEEMT NU EEN 

Nieuwe modellen 

BA T'A" 

Kediri. 

Ghineesche Nicuwjaar 
ddo. 8 dezer. 

Beleefde mededeeling aan onze 

  

geachte clifntele, dat onze Toko 

op bovenvermelde datum den 

geheelen dag gesloten zal zijn. 

Bestellingen verwachten wij v66r 

bovengenoemden datum, 

Hoogachtend. 

TOKO 

»MADIOEN” 
KEDIRI, Aloon-aloonstraat 

No. 17 Telf. No.62. 

TENG HONG TJIANG 
VENDUHOUDER COMMISSIONNA!R 

MEUBELMAKER 

TRANSPORT — ONDERNEMING 
KEDIRI 

  

-- Klentengstraat €8 — Telaf, No, 107 
  

Voor Uw meubialir en ontwerpen 

geroutincerde toekangs en eerste kwa- 

liteit meubelhour, 

Zeer billijk in prijs en levering wet 

garantie, 

Voor Uw vendutie gegarandeerd 

goede resultaten. 

Topakken voor alle plaatse. 

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   
UT NU BEN Atoenean or 

3 

De 
MODE 
REVUE 

MET EEN DUBBEL AANTAL 

Drukkerij 

ABONNEMENT OP 

  

| 

| 
       
  

Source de Beaut&e 

   

  

preparaten voor 

Wetenschappelijk samengestelde 

verzorging en 

verftaaiing der huid.    

RESIDENTIE APOTHEEK 

RADERPATRONEN 

PRIJS PER JAAR F 8— 
» PER',JAAR F 425 

PER KWARTAAL F225 

N.V. Kedirische Snelpers Drukkeril: 

mana 

Telefoon No. 52   
  

PROTESTANTSCHE KERK 

Hollandsche Kerkdiensten. 

4 Pebr. '40 Kediri 9 u. v.m. (Doop) 

Djombang 7 uur n.m. 

11 Fcbr. '40 Blitar 9 u. v.m. (Doop) 

T. Agoeng 5 u. nm (Doop) 

18 Febr. '40 Kediri 9 uur v.m 

Bevestiging Kerkeraadsleden. 

Paree 6 uur ».m. 

25 Febr. 

aa 

"40 Ngandjoek 9 uur v,m. 

Ma.cische Kerkdienst. 

  

H. B. Matulessy 

4 Pebr. Blitar 7.30 uur v. m 

Wlingi 10.30 uur v. 

1 Pebr. Kedii 9. uut v.m (Dop 

Kertosono 4 uur »,m. 

18 Febr. Madioea 9 uu «.m. 

25 Febr. Trenggalek — 9 uur v.m 
T. Agoeng 4 uut p.m, 

J. W. Rumbajan, 
25 Febr, 1949 Djombang 7.30 v,m.    

ema 

OOST - JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEN 

lederen Zondag, 9 uur vm. 

Ye Kediri (Bs 

Tosioenyagoeng 
Paree 730 uur &. mw. 

   

istraa')          
joek, ea, te 

  

Hollandsche Dienst te Kediri 
(Balc 

De eerste Zondag 

wertistraat) 

van elke maand, 6 
door Ds, E. G, 

un.m 

V. Kekem, 

  

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

federen Zondz 

M 
M 

le H. 

2 H 
Lof 

te Biitar 6 ur vm 
7.30 uur v 

5,30 uur n. mm. Lof 
Oaderricht Kata 

  

Javanen 

PETROMAX COkFs..ci. 
Wij ontpakten zoojuist 

De Nicuwe 

Mod | 

en noodigen U uit tot een be. 

  

zichtiging dezer 

Schitterende en Practische 

Petromax Comfcren. 

Verkrijgubaar b 

Toko Wed. 

Yan Bing Wie 
Klentengstraat No. 90, 

KEDIRI, Tel. No. 149, 

oo juist Antuaki: 
Ook in groote voorraad di- 

verse dranken zooals : 
Champagne Temi-sec en Sec 

Asti Spumante 

Likeuren. 

Bcis rood. 

Orange bitter 

Medoc superieur 

St. Emilion 
St. Jullien. 

Ch. Cantemerlie 

Ch. Pontet-canet. 

Petit bourgogne 

Chablis 

Sparkling Burgundij 

Pommard. 

Chambertin. 

Enz.-Enz 

Beleefd aanbevelend, 
TOKO 

»SO EN” 
Aloon - Aloonstraat Teif, 63 

KEDIRI. 
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Hevige gevechten in midden- en Noord-Finland, Finnen 
vorderen langzaam op breed front. 

  

————— 

Helsinki, 1 Februari, In middec- 

Fioland wordt vooral in de Rosti-sector 

nog hevig gestredeo. Gemeld wordt 
dat de Fionen langzaam vorderen op 
cen breed front. 

Hoewel de Finscbe hoofdmacht zich 
nog steeds op Hinsch gebied bevindt 

stakeo ski-patrouilles de Russische 

grens over. 
Het optreden van Russische ski- 

patrouilles, waarvoor speciaal Siberi- 

sche troepen zijn aangevoerd, had tot. 

nog toe zeer weinig secces. Gisteren 
werden van dezen Russische ski-pa:, 

300 mia. trovilles niet minder dan 

gedood. 
In het Noorden van Fialand is de 

Russische luchtmacht zeer actief, Een 
kleine plaa's nabij de Bothoische golf 

werd bezocht door niet minder dan 
drie golven Russische bommenwerpers, 

die een groot aantal bommen wierpen. 

Twaalf personen werden gedood, en 

60 gewond. 
Omstreeks 50 mijlen ten Zuiden van 

Petsamo, in bet uiterste Noorden van 
Finland, werd, na een hevig offen- 

sief van Russische vliegtuigen, een 

aanval ondeinomen, welke ecbter door 

de Finsche troepen werd teruggewor- 

pen. 

De Amerikaansche vlootbouw. 

Washiogton, 1 Februari. De com- 

missie voor Marine van bet Huis van 

Afgevaardigden 

drastische bezuiniging voor te stellen 

op het vlootbouwprogramma van de 

V.S. 

Volgens deze bezuiniging zou het 

programma ecen bedrag van 655 mil- 

lioen dollars vergen, terwijl het oor- 

spronkelijke cijfer, voor een zesjarig 

bouwprogramma, was | milliari 300 

millioea dollars. De commissie heeft 
zich niet laten belovloeden door de 

vertoogen van den misister van Ma- 
rine, Charles Edison, en door die van 

admwiraal Harold Stark, die er beiden 

op wezen dat de V. S. er theoretsch 
op dienden te zija voorbereid bet 

hoofd te kunnen bieden zoowel aan 

de vereenigde geallieerde als aan de 

vereenigde totalitaire vloten. 

kwam overeen een 

De ,Admiral Graf von Spe2" 

Londen, 1 Februari. Uit Montevi- 
deo wordt vernomen, dat de techvoi- 

sche commissie, door de regeeriog van 

Uruguany samengesteld om een on- 

derzoek in te stellen naarbet tijdsver- 

loop, dat de ,,Admiral Graf von Spee” 

noodig zou hebben om de zeewaar- 

digheid te herstellen, een blauwboek 

heeft gepubliceerd, waarin wordt be- 

vestigd, dat de zeewaardigheid weinig 
had geleden, en gemakkelijk binnen de 

toegestane termijn van drie maal 24 

uren had kunnen worden bersteld. 

De gaten in de romp waren boven 
de waterlijn : de machines hadden, naar 
de commandant bevestigde, niet ge- 

leden, 

Wel was door het vuur der Britsche 

oorlogsschepen ernstige schade toege- 

bracht aan de vuurleiding en de ge 
andere 

met de 

scbutstorens, zoomede 

iorichtingen, welke echter 

zeewaardigheid van het Duitsche s'ag- 

aan 

scbip niet van doen hadden. 

Te Londen corcludeert 

»Admiral Graf von Spee” tot zinken 

werd gebracht om het feit te verber- 

meo de 

gen dat het schip, hoewel zeewaardig, 

Diet meer in een positie was om den 

strijd te kunneo aavbinden. 

Turkije's positie. 

Istanboel, | Februari. Alvoreos naar 

Belgrado te vertrekkeo voor het bij- 

wonen van de conferentie der Balkari- 
entente, verklaarde de Turksche miois- 

ter van Buitenlandsche Zaken, Sara- 

coglou, dat Turki€ niet neutraal is, 

imaar viettemin het voorsemen heefc 

Bam landseh overzicht @yergenomen uit het Pa Hold. 

DE STRIJD IN FINLAND. 
#8: 

  

  

eea vredespolitiek te voeren, tenzij 

ber land wordt aaagevallen, dan wel 

de verplichtingen, welke Turkijt op 

zich nam, dwingen om deze vredes- 

politiek te verlaten. 

Schotiand geftsoteerd. 

Koude ontwricht verkeer in 

Engeland. 

Londen, 29 Jan. (Aneta - Reuter). 
Ondanks alle pogingen, die werden 

gedaan om de spoorwegverbinding te 

verbeteren, was Schotland beden nog 

steeds niet per trein te bereiken, Van 

Londen waren geen treinen beschik- 

baar naar Schotland, noch via de Sr, 

Paocras, noch via de Kuston-route, 

terwijl ook ia tegengestelde richtiog 

geen treioen liepen. 

Ook de dienst op Noord-ferland is 

stopgezet. 

Honderden passagiers zijo gestrard 

en in een geval werden maatregelen 

getrcffen om levensmiddelen te zenden 

aan passagiers van een trein, die de 

reis niet kon voorzetten. 

Burggraaf Herre de presidentdirec- 

teur van de Gceat Westero Railway, 
behoort ook tot de siachtoffers vande 
spoorwegstremming. Hedenavond zond 

hij uit Carlisle een telegram aan de 

Usionist Associaton te Glasgow, waar- 
van bij voorzitter is, waarin hij ver- 

klaarde, dat bij gedurende twee nachten 

en een dag in den trein had doorge- 

bracht en niet in staat was de verga- 

dering der vereesigiog toe te spreker, 

Grootste stremming die ooit 
werd meegemaakt. 

Londer, 30 Jan. (Aneta - R-urer), ' 

De groote verkeersstremming “ia Ea- 

geland die de grootste en meest cbaos- 

tisghe, die ooit werd medegemaakt, 

Wwordt genoemd, duurt nog steeds 

voort. 

Overal in bet land zija reizigers 

gestrand en trachten langs 

buo doel te bereiken, Het zakenleveo 
is ontwricht door de ver- traging 

van de post. 

la verbaod met de weersomstandig- 

beden zijo de verloven van het perso- 

neel der R.A.F. ea van de B.E.F. 

voorloopig ingetrokker, 

omwegen 

Dz regeering noodigde de buismoe- 

ders uit om te bezuinigen op steenkolen, 

Cokes, gas en elecrriciteit en om meer 

schapenvieesch te gebruiken in plaars 

van runden varkensvleesch. 
Met nadruk wordt verklaard, dat 

er geen tekort bestaat aan steenkolen, 

enz. doch dat de moeilijkheden uitslui- 

tend een gevolg zijn van het transport- 

probleem. 

Sabotage in Zwitserland. 

Bern. 29 Jan. (Aneta-Havas). Het 

onderzoek, dat door de militaire en 

gerechrelijke autoriteiteo werd inge- 

steld paar de ontploffing, die Vrijdag 

jl. io de macbinefabriek te Oerlikoo 

plaatshad, wees uit dat kwaadwillig- 

heid in bet spel was. 

Het ooderzoek wordt voortgezet, 

daar nog niet kon worden vastgesteld 

Of men hier met sabotage dan wei 

slechts met een demonstratie te doen 

heeft. 

Een belooninog ten bedrage van 

2000 Zwitsersche francs werd uitge- 

loofd voor dengene, die aanwijzingen 

verscbaft, welke kunnen leiden tot de 
arrestatie van de daders. 

Wesderom spionnage. 

Autobestuurder gaf lichtsein aan 

Vreemde vliegtuigen. 

Den Haag, 31 Jan. (Aoeta), Io ver- 

band met de eerdergemelde karabijo- 
diefstal te Moerdijk wordt io en   buitengewoon politieblad gemeld, dat 

cenige millitaire uitrustingstukken waren | 

  

Ontvrecmduitconeshonigoboww, wanrin: 
| imfffitairen waren gelegerd, 

De beide burgers, .de in de auto 
viicbtten, sgralten sen Liesbhirysiaccewe. 

'Het is komen vast te staan, dat het 
grvoerdEf amomtmmer valerh was. 

Verder worditim bettelidi polttieblatd 

gemeld, dat de commissarisvao politie |, 

te Zeist opsporidg verzoekt vat den 

awtobestuurder, die ervan verdacbt 

wordt, op 27 dezer om ongeveer 18.30 

ia Woudenberg lichtseinen te hebben 

grgeveo, vermoedelijk tea dienste van 

de orifoteering van vrecinde Vliegtuig- 
bestuurders. 

Gevangen gehouden, 

Den Haag, 31Jao. (Aneta). De recht- 

bark verlengde de gevangenhouding ' 

va de 3 aangehoudenen in de ambte- 

naren-spiobtArgezaak met 30 dagen. 

Dr Colijn voorzitter, 
Van centraal Vclkenbondscomit€. 

Den Haag, 31 Jan. (Aneta), Verwacbt 

wordt, dat Dr. Colijna op grond van 

zija persoonlyke deskundigheid als iid 

van het Volkenbondscomiil, gekozen 
zal worden als voorzitter van het Cen- 

traal comit€, 

De heer Fentever van Vlissingenzal 
als vertegenwoordiger van de Neder- 

landscbe regeering optreden. 

Geschenk voor Prinses 
Beatrix. 

Den Haag, 31 Jan. (Anera). De 
directie vao de Nederlandsche Spoor- 

wegen bood, mede namens het perso- 

neel Prinses Beatrix een verjaargeschenk 
aan, zijode een teproductie van 'dea 

cersten Nederlandschen trein Amster- | 

dam-Haarlem een eeuw geledea die 

een twintigste van de ware grogtte meet, 

Het model wordt electriech voort- 
bewoger. De trein met bijbeboorende 

spoorban, stations en beveiligiagen werd 

vervaardigd door het personeel van de 

werkplaatsen te Tilburg en Ucrecht. 

Zware sneeuwval in 
Nederland 

Het verkeer wordt ernstig 
belemmerd 

'3Graverhage, 31 Januari Aneta 

A.N.P. Ia verband met de gure Oos- 
teowind, welke de geva'lea sneeuw 

Opwaait en nieuwe sneewwbuien werden 

op diverse plaatsen in het geheele land 

vele wegen onberijdbaar. 

Uit het geheele land werden berichteo 
Ontvangen betreffeode gedeelretijk 0n- 

berijdbare wegen door sneeuwopboc 

ping, gevaarliik te berijden wegen 
wegens gladheid, wegen, die slechw 

voorzichtig mogen worden bereden enz. 

Op andere plaatsen vindt het verkeer 

echter vrijwel normaal plaats. 

Tram staakt dienst. 

Aarsterdam, 31 Jao. (Aseta) De 

Noord - Holland -tram beeft, vadat 2 

trams io Broek io Waterland en 2 is 
Monnikendam waren ingesneeuwd, des 

dienst gestaakt. 

Gewacht moet wordeo op het afoemen 
vao de wind, voordat het opruimem 
resutraat kan hebben. 

De treinen komen met kleine ver. 

tragingen, varieerend van 90 mio. tot 

een half uur, bet Centraal Station bia» 
nen, hetgeen tot gevolg heeft, dat vele 

sansluttigen wordeo gemist, Over het 

algemeen kan het spoorwegverkeer 

ecer bevredigend worden yen, 

Verkeer in Friesland vertsaagd. 
Lemmer, 31 jan, (Aneta). Het vers 

keer in Friesland ondervond groote 

Vvertraging door den sneeuwval. 

Twee trams waren onderweg inger 
soceuwd, terwijl verschilende wegeo 
onbegaanbaar warea en d8 autodienet 
over den aisiuitdgk werd mopgezdi, 

Vrouw volbracht Eifsteden- 
tocht 

Leeuwarden, 31 Jan. (Avete). De 
Effstedentocht werd ook door een 
vrouw, ni. ME. Faber uit Warge, 
Volbracht. 

Vernomen woftit, dat roy 40 
deelnemers den tocht volbrachten. 

  

L viar setapan “eer K. PM: 
Den Hang. 31 Jan. (Aneta). Die 

»Standaard" terbeemt, dat de K.RM: 
Voornemens is over eenigen tijd wier 
,“chepen te bestellen, eik 4980 ton groot, 
en dihron ea) zciip van ongeveer 
2000 ton. 

Momenteel zijtvoor de K.P.M. sog 
diverse serpen Id sanbouw. 

KORT NIEUWS. 

Kaapstad, 31 Jan. (Aneta). Op 

verzoek van de Fokker-fabriek maskte 

de ,Rsiger” een vluchit naar Lourerco 
Marguez, wear rondvluchten met Por- 

tugeesche deskundigen werden gemsakt, 

Wwaarna vaar Kaapstad werd terugge- 
#ogea. 

De Balkan - conferentie. 
Boekarest, 1 Pebruari. In aansluiting 

Op bet rerds eerder gemelde bericht, 

dat 'Gafercu het presidium van de 
Balkan -conferentie zal voeren, wordt 
medegedeeld, dat de periode, tijdens 

welke bij gehouden is de conferenties 
te presideeren, op den 9den Februari 

a.s. afioopt. Om deze reden heeft men 

de zitting doen plaatsebben op den 

2den Februari. daar onders als vol- 

gende op de lijst de Turksche minister 

van Buitenlandsche Zaken. Saracoglou 
het voogitterschap zou moeten be- 
kleeden, hetgeen ongewenscbt wordr 
geacht in verband met het neutrale en 
ioterne karakter van de conferenties, 
dat z0u kuonen worden geschaad als 
gevolg van bet tusschen Turkijt en de 
geallieerden gesloten verdrag. 

De olie-politiek. 

Niet gewijzigd 
Boekarest, 1 Februari, Van regee- 

ringszijde wordt medegedeeld, dat de 
in het buitenland circuleerende ge- 
rucbten betreffende een door de 
Roemeensche regeering voorgenomen 
wijziging io de olie-commissariaat, 

ongegrond zijn. 

De Roemeensche buiteolandsche 
politiek wordt geleid door principes 

van strikte neutraliteit jegens de bel- 
ligerenten. 

De blokkade. 
Het Fransche aandeel 

Parijs, 1 Pebruari, De Frareche 
marineleiding maakte bekend dat de 

Roemenie. | 
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Fransche biokkademaatregelen in de 
week van 21 tot 28 Januari: hebben 
geleid tot bet in beslag pemen van 

21.000 ton Duitsche goederen. 
Sedert het begin van den oorlog 

werden 2600 schepen door de 

Fransche marine aangehouden en 

doorzocbt. 

  

Transpireerende 
Oksels, Voeten, 

Handen 
zijn wel bijzonder onaangenaam en 
dit behoeit geen nadere omschrij- 
ving. Weet gij echter ook, dat er 
een onfeilbaar middel bestaat om 
deze ellendige euvels te bestrijden? 
En wel in Purolpoeder, dat de 
transpiratie volkomen absorbeert, 
de onaangename reuk wegneemt 
en de huid prachtig droog en koel 
houdt. 
Wilt gij u steede prettig voelen, 
zonder eenige gtne in gezelschap, 
bij sport of op den dansvloer, zorg 
dan altijd voor een bus Purolpoe- 
der op uw toilertafel en in de 
mandikamer en bestrooi na het 
mandiin en des avonds bij het ter 
ruste gaan de oksels, liezen en 
voeten steede mer deze voortreffe- 
lijke bedak. U zult dan geen last 
meer hebben van hinderlijke trans- 
piratie, en u opgewekt en blij 
voelen onder alle omstandigheden 

PUROL- 
POEDER 

Om de huid 
gezond, koel en 
droog te houden. 

   

  

      

    
Inbussen yan 90ct. an f.1.50 
Bij Apoth. en Tokohouders.        

  

  

LEESBIBLIOTHEEK 
  

| 2   
  
    

Door eigen import zijn wij in staat de beroemde 
CARIBONUM producten, z. a. 

19 Carbonpepter in diverse soorten, 
Schrijfmachinelinten in alle breedten, 

Schrijf-, vulpen- en stempelinkten. 

| Polywog pasta im vasten en vioeibaren toestand, versch 
en tegem s€therp corcurreerende, 

beneden Soerabaiaprijzen, 
te leverens 

8. V. KEDIRISCHE SNELPERSDRUKKERIJ 

TSS 

De abonnementsgelden bedragen :, 
f 1,— per maand voor 6€n boek 
f 1,75 per maand voor twee boeken tegelijk 
f 2,50 per maand voor drie boeken tegelijk 

met dien verstande, dat U z00 dikwijls moogt ruilen als U wilt 
Indien U duseen abonnement voor 6n boek 
heeft, waarvoor U €6€n gulden betaalt en U 
ruilt het boek iederen dag, dan betaalt U 
voor 30 boeken toch niet meer dan &6a 
gulden. 
Wordt lid vao — — 

DJABA.KOTTA 
LEESTEZELSCHAP — LEESBIBLIOTHEEK ” — 

Ked. Snelpers Drukkerij, 
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