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STADNSNIEUWS 
  

Bridge-drive ten bate van de 

Ned. oorlogsslachtoffers, 

Wjj vervemer, dat op Woensdag 

6 Maart a.s, ten buize vao Mevr, 

Tydeman, echtgenoote van den Resi. 
dent ter plaatse, een Bridge-drive voor 

dames zal worden gehouden, waarvan 

de opbrengst ten goede zal kcm:n 

aan de Ned. oorlogs Slachtoffers. Ook 

zal er voor dames die niet bridger, 
gelegenbeid ijo, aan dtverse andere 

@ezelscbapsrpelen deel te nemen. 

Mooie prijzeo zija door versebillen- 

de dames beschikbaar gesteld, terwiji 

WGor koele dranken ea versnaperingen 

(Egen matige prijs zal worden gezorgd. 

Het #nteggetd bedraage 1,25. 

Noor deelneming gelieve men z'ch 

fe wenden tot mevr. Tydeman of bir 

faevr, v.d. Eeckhout Nadi imostr. 17. 

Wij durven te voorspellen, dat deze 

Goede dand wolle belangstelliag Onder | 

de dames zat genfeter. 

Kindervacantie-kolonie. 

De plaatselijke afdeeling van het 

Centraal Genootschap voor Kivderber- 

ellings- en Vacantiekolodles in Ned. 
Ibdig zal op Meandagavohd 28 Febr. 

Gs. te 7 uur in de leeszasl van de 

Societeit Brantas een algemeene leden. 

#ergadering houden. 

De te bespireken'agenda !uldt alis volgt: 
1. Opening en notuleo 

. & Dispenantie van act. 9 H.R. 
3. Jaarverslag 1939 
4. Bevoeming verificatie-commi:".: 

5. Verklezing bestuur 

&. Begrodtiby 190 
T. Ultzeoding 1940 
6. Rondvraag. 

K. B. I. 

Op Zaterdagavond a.s. zal de K.B.I. 

afd. Kediri in intiemeo kring een ic- 

stallatiekampvuur houdeo op bet erf 

van de' Schakelschool. 

De op 21 Jaouari gekozeo bestuurs- 
leden ed leiders zullen worden geinstal- 
Iserd: Hitermai 201 ceb-kwarttir wotden' 
gedefileerd en als laatste nummer pad- 
vinderspret. 

B. P. K: D, 

m 25 a.s. ral de 
Bee bet B.P,K. gebouw aan- 
vongande- 1 1 our con algemeene'les 
denvergadering houden. 
5 Biopastka salin wordeh 
1: Moment-actie Perkino 23 Maast '40. 
2 Geldnixadle ing voor di Perkodi 
3. Voofiteilin ?0f sondveilg. 

Aatibtengeti Van hiisbrieven- 
bussen. 

Het Hoofdbestuir van de Post en 
Telefoondient te Bandoeng heeft ge- 
meld, dar bij het naar enkele gieliib6” 
betreffen fraudu'euze inning van post- 

wisselbedragen ingestelde onderzoek wd 

gebiNikbap dip meendbkd” vad 
postmissels-in-het -bezit van de- frau- 

deus Izija igakomen-door “ontvreetmding- 
uit “deras” de” bultenzjde van 

vergebilladde: pereeeikd” opfjehangeti' 
houtenhuisbrieveobessen! 

Dijartus wesisa “dewe buisseh Id eri 
kele gevallen met een valscbb” sieutef 

roprad:: Magi: ia” sada” govatka   

  

Toro MIYAKO. 

  

Hodtdstraat 
- Tel. No. 29 

Kediri. 

Heeren 

Regenjassen 

12,50 p.st. 

Kinder 

Regenjas 

f 2.50 p.st. 

(5 jaar ygarantie.) 

  

1 
de bussen cenvoudig uit de haken te 
lichten en om te draaien, zoodat de 

inboud gemakkelijk door de gleuf kon 
Wworden uitgeschud, 

Teneiade diefstal van poststukken 
op bovenomrcbreven wijze te voorko- 

men, wordt bierby de medewerking 

van het publiek ingeroeper, om de 

aan buitenzijde van hua woovhuizen 

kantoorgebouwen, winkels enz. los op: 

gebangen buisbrieveobussea aan de 

buitenmuren of de voordeur te doen 

vastschroeven en bovendien de daar- 

opvoorkomende goedkoope sloten te 

:doem vervangen door sloten van goede 
kwaliteit, 

Doch meer aanbeveling verdient 

echter, om io de voordeur of ia de 

muur een gleuf bijbehoorerde 

brieven-bus te doen aanbrergen. 

B. P. dag 
Ter vierirg van de verjaardag van 

de opricbter der padvinders, Sir Lord 
Baden Powell, bielden de padviaders 
vao de N.I.P.V. Kd. 1 en Kd. 11 gis- 

terenavond een kampvuur. Ook Kertc- 
sono werd door een troep vertegen- 

iwoordigd. Berst htelden de welpen van 
Kediri en Kertosono de gewooe psid- 

vindersoecfevingeo. 

Om 6'uur werd'et vlaggenparsde 
gihouden. Het kampvutir werd door 
dia heet'Everhard 'geopend, dat 'van- 
Wege de aanboudende” regen in het 

clublocaal moest plaats vinden. Een 

(verkentier werd-dbor bop Horvirigen 

geinstaleerd. Hierna kwamen de pad- 

miodersmummefsaaa”de beiirt : de Chi- 
afcbt troep' heefr' de' traditioneele 
:LangHong-opgevoerd met echt vuur- 

Iwerk, wat natuurlijk veel bilatiteit 

Iveroorzaakte. 

- De meisjestroep hield ophaar train- 

“veld hdar eigen kampvuur, dat ze z00 
gezellig mogelijk heeft gemaakt, door 
'aflerFeftekkets totid te deelen. De lefding 
berusttb id handen vat' hoppies Eyken 
ed Geul'ed Ochoe Landmeter. 
( “Wyivetdemen, dat op 3-April'a,s., 

dis op:St: Jorisdag- de N.LP,V. cen 

met 

  

H3 & pa 3 
Pa. Pa za! houden, waartij he ponwiiids Welta Gotvrcemd dor | 
het plan bestaat, om alle p'aatselijke 

padvirdersigroepen ter stede uit te 

noodiger. Deze dag is immers bekerd 

als de verbrcederingsdag. 

Dansavond 

Het bestuur van de socizteit Brantas 

alhier biedt den leden op Zaterdag- 
avond a.s, een dansavond aan. Voor 

een goede jaszband uit Malang is ge- 
zorgd. 

Duck kosfba'afdeeling zal op dien 
avondin het IE. V. clubbuis ook een 

dansavord houden: de hawaianband 

van Haccau, 6£o, die hler er wel wezen 

mag, zal voor de muziek zorgen. 

Besmettelijke ziekten 

De opg3ave van besmettelijk: ziekten 

van den Res. Arts alhier luidt: 

gevallen typhus abdominalis : 

Kediri 9, Ngardjoek 2, Blitas 6, T. 
Agoeng 1. 

gevallen paratyphus A: 

Kediri 2, Biar I, T. Agoerg 1. 
gevallen dipbterie : 

Kediri 1, Blitar 4. 

Ledenvergadering Parindra 

Op Woensdagavond d.I. beeit de 
Parindra afd. Kediri een ledenvergade- 

ringgehoudenia het B. P. K. gebouw. 
De a.s. conferentie zal te Kediri 

worden gehouden in de maand Aug. 
Bij die gelegenhecid zullen sportwed- 

striiden en demonstraties worden ge- 

geven. In verband met gebrek aan tijd, 

Wordt een openbare vergaderirg on- 

noodig geacht. 

Mutaties 

We vernemen, dat de volgende heeren 

Kediri al gauw zullen verlaten. 
Hr. FG. Nauta, plv agent vas de 

Javasche - Bank gaat naar Menado: 
Hr. F. Landmeter, Commissaris van 

Politte le. klasse, vaar' Djogja : 
Hr. JM. Willemse, chef vao bet 

Fostkantoor, vermoedelijk naar Bataviz, 

   
    

   

  

Een staf van bekwame 
vaktechnische 
werkers.... 

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

huis en. 

gij zult dan overtuigd 
Zijn van onze ervaring 

Op radiogebied en cen 
toestel koopen bij 

mede- 

  

HOOFDSTR-AT 49 
TELEFOON 70 
KEDIRI 

RESIDENTSLAAY 39 
TELEFOON .110 
MADIO N   

  

aa 
VEN DU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS. 

J.C.W. DEKK: AR KEDIR — Telefoon 250. 
      

Vrijdag 8 Maa? 129459 Commissie-Yendutle 

    
   

in ons locaa'. Hoofisirast 28, K dis. Geger heid tot bijbrengen van 

goederer. 

Maandag 18 Maar? 40, : husze en WelEd. Heer 
W. J. RIJK SEN. Se r— Ks.iri, meubilair 

MA MAKNA SANATA SA LL 

KEDIRI. 

Aloon-Aloon Straat I3 

Telefoon No. 13 

Manager. &. 3, NINCHRITZ. 

  
 



   

  

en andere bekende stars. 

ATTENTIEI! 

Paul Kemp 

gespeeld, 

  

maar deze is speciaal vervaardigd voor bet bart! 

Emil Jannings 
| Max Schmeling — Lil Dagouer ewv.a. 

5 RICHE THEATER — 
Nog Hedenavond en Zaterdag 24 Febr. 

Voorzetting van de Succesvolle vertooning van 

.Daughters Courageous" 
met John Garfield — Claud e Rains — ainter — 

mar 

  

  

  

4 
(4 Moedigz Meisjes) 

de beroemde Lane Sisters 
Hun tweede groote succes, dat ongetwijfeld de eerste plaats ia Uw bart zal 

innemen, Sommige films zijn gemaakt voor het oog, andere voor het oor, weer andere voor den geest... 
Zij zal U blij maken en ontroeren tegelijk en in Uw 

berinnering blijven voortleven als &€n der fijnste films van Uw leveo. Mist dit onder geen voorwaarde ! 
Taterdagmiddag 4.30u. Extra Voorstelling! 

Zondag 25 en Maandag 26 Febr. 
STERRENPARADE 

La Java 

  

    

Sonora grootsch opgezette revuefilm met alle Tobissterren, zooals Willy Forst — Theo Lingen— 
Jeany Jugo — Anny 

Een film van bonte afwisseling boeiend van begin tot 
| ecind, vol van branie revues, daverende danssc2nes, wereldattracties van de variete, alles even uitmuotend 

Een niet alledaagsche showfilm, die U niet missen mag! 

Ondra — 

MAXIM TMHEATER 
Hedenavond 23 t/m Zondag 25 Febr. 

Metro denderende filmschlager 

set Freedom Ring” (Het Lied van de Vrijheid). 

van het witte doek 
Barrymore ea. 

| ATTENTIE! 

  

Zaterdagmiddag 4.30 u, 
Zondagmorgen 10 u. 

wondervolle filmwerk te genieten. 

Vuistgevecbten als nimmer tevoren ! 

met de groote beroemde en symphatieke tenor-zarger Nelson Eddy biigestaan door de groote sterren 

Virginia Bruce — Victor Mc Laylen — Edward Arnold —Lionel 

De film, die op alle plaatsen reuze opgang gemaakt heeft. Het behoeft geen betoog, 

| of ook in Kediri zal de menschenstroom zich doen geldeo. Laat niemand dus achterblijven om van 

EXTRA VOORSTELLING 
Maandag 26 en Dinsdag 27 Febr. 

Universal vieuwste Cowboyfilm .Sudden Bill Dorn” 

met niemand minder dan Buck Jones, de all. round Cowboy-athleet, Eea Western productie, die U 

ongetwijf Id boeit tot den laatsten meter, Zi-t Buck Jones in deze geweldige film ! 

    

ING£EZONDEN. 

Njsar aanleiding van bet ingezord”n 

stukin Uw blad vao 16 dezer verzock 

ik U belecfi onderstaande ,,Verkla- 

ring” te willen opnemen, waarvoor 

ik U bij voorbaat mijn dank betuig. 

Hbewel uiteraard gebeel overbodie, 

aangezien bet hier cen zeer logiscbeo 

spelregel betref. heb ik toch gemeeid, 

ter genorgdoening van beide partijer, 

de wtspraak van bet Bestuur van den 

Soerabasaschen Voetbal Bond terzake 

te mocten uitlokkeo middels onder- 

staande verklaring, de inhoud waarvan 

geen nader commentaar behoeft en 

dzz. terzake ook niet verder meer zal 

worden geleverd. 

De absurde beweringen inzake re- 

glementen e.d. in bovenbedoeld inge- 

z0nden stuk gevoegelijk latende voor 

wat zij zijn, — wij zijn tenslotte geen 

taalpaedagogeo,— is bet vanzeifspre- 

kend, dat elke wetgever bij de instel- 

lingen of personen, voor wie de wet- 

ten bestemd zijo, een zekere dosis 

.common sense” mag verwachten, Io 

geen eokel reglement zal b.v. te vin- 

den zijn, dat de bal niet vierkant be- 

hoort te zijnof niet van hout gemaakt 

mag zijo!! 

Het Bestuur van de K.V.U. tracht 

zich wel zo0 veel mogelijk tot taak 

te stellen opvoedkundig werk te ver- 

richten ten aanzien van de sport met 

alle aanverwante aangelegerheden, ter 

einde naast het doen beoefenen der 

Voetbalsport witeraard eveneens de al- 

gzmeene sport-idee te verbreiden. Hier- 

voor is echter in de allereerste plaats 

noodig een goed begrip van discipline, 

zoowel in de clubs zelf, als ten op- 

zichte van den Bond. En aan dit laat- 

ste begrip mangelt bet hier in Kediri 

blijkbaar nog wel een weinig ! 

De Voorzitter van 
de K.V.U. 

VERKLARING. 

Aan de K.V.U. 

te 

KEDIRI, 
Indien cen wedstrijd door den 

scheidsrechter wegens omstandigheden 

wordt gestaakt, b,v. door regen of 

anderszins, wordt de wedstrijd op een 

nader te bepalen datum opnieuw vast- 

gesteld. De stand, weike bij den ge- 

staakten wedsrrijd werd bereikt, wordt 

dan geheel te niet gedaan, omdat de 

wedserijd ia zija geheel wordt overge- 

speeli. 
Ht Bestuurslid v.d, Soer 
Vostbal Bord, tevens Scheids- 

recbter v.d. Sser. Voerbal Bond, 
w.g. PJ. van HOOYDONK. 

RICHE THEATER. 

Hzden en Morgenavond. 

4 moedige meisjes. 

E:n film Vo! Charme en humor. 
Een film vol bekoring waaraan nie- 

mand Kan ontkomen, 

MAXIM THBATER. 

Heden t/w Zsndasravord 25 F br. 

»LET FREEDOM RING" 

(Ht lied van de Vrijheid), 
Mt ri-mand minder dan Nelson 

E :dy de groote, bzroemde, symphatieke 

zanger van bet witte doek. 

  

Halifax stelt Noorwe- 
gen in gebreke. 

Churchil! zal spreken over 

»Altmark“ 

Noorsch beroep op volkenbond 

mogelijk. 

Amsterdam 18 Pebr. (Aneta). Vol- 

gens een bier ontvangen bericht zal 

Wiaston Cburchill op 20 dezer een 

verklaring in het Lagerbuis afleggen 

inzake bet icident met de ,,A'tmark”. 

Reuter bevestigt dit bericht zonder 

den datum te noemen. 

Halifax stelt Noorwegen in 
gebreke 

Locden, 18 Febr. (Aneta Reuter). 

Het Foreign Office meldt, dat lord 

Halifax gisteren bij den Noorschen 

gezant een klacht indiende tegen het 

in gebreke blijvea vao Noorsche auto- 
riteiten om de aanwezigheid vast te 

stellen van de 200 tot 400 Britsche 
gevangenen aan boord van de ,Alt- 

mark”, toeo dit schip te Bergen werd 

Onderzocht. 

Het lijkt de Britsche regeering toe, 
de Noorsche regeering terzake gefaald 

beeft bij haar plicht als neutrale staat 

en de Britsche regeeriag voelt, dat het 
geval inzake dit scbip in bet bijzonder 
van dien aard was, dat zij gerecbtigd 

was erop te staan, dat de ,,Altmark" 
mozst worden geinterneerd. 

Noorsch beroep op Volkenbond. 

Gerdve, 18 Febr. (Ao. Transoc.) 
De ledeo van den Volkenbonddelegaties 
van de Noordsche landen verwachten 

dat de Noorsche regeering het ,,Alt- 
mark”-iccident en de schending van 

e Noorsche neutraliteit op uitdruk- 

kijke orders van de Britsche regeering, 

voor den Vo'kenbond zal brengen. 
G-meend wordt echter, dat een 

dergelijke stap slechts een moreele   uitwerking zal hebben.   

»Provocatie”, zegt Noorsch blad. 

Oslo, 17 Febr. ( Aneta - Reuter). 

H:t bericht omtreot de aaobouding 

van de ,Altmark" wordt door alle 

Noorsche bladen op opvallen de wijze 
op de voorpagina's gepubliceerd, 

H-t ,,Arbeidersbladet" schbrijft : ,,Deze 

scheoding van onze neutraliteit is z00 

rostir,dat zij bet karakterdraagt vaneen 

provocatie, Hat is een duidelijk bewijs 

van de gevaren, die de neutralen van 

de zijde der West-Eyropeesche mogend- 
heden bedreigen”, “ : 

Het blad verzekert, dat de geallieer- 
dea verlangend gzijo, dat Scandinavit 

zich aan bun zijde schaart, ten einde 

de doeltreffendheid vao hun blokkade 

te verhoogen. 

7 dooden, 

Berlijn, 18 Febr. (Aneta Reuter). 

Officieel wordt gemeld, dat bij het 

»Altmark"-incident 7 personen werden 

gedood: I persooo, die vermoedelijk 

verdronken is, wordt vermist, terwijl 
5 anderen erostig gewond werden. 

Bewondering te Parijs. 

Parijs, 18 Pebruari, (Aneta-Reu- 

ter). Militaire krivgeo uiten zonder 

reserve hun bewondering voor de wijze, 

waarop door de Britsche Marine het 
nAltmark”-incident werd opgelost, 

Deensche meening. 

Kopenhagen, 18 Februari. 
(Aseta-Tr.). Volgeos Deensche poli- 
tieke kringen zou als gevolg van het 

»Altmark”-incident een iotensiveering 
der Duitsche actie ter zee en in de 
lucht tegen Engeland te verwachten 

zijo. 

Ook Itali8 verontwaardigd. 

Rome, 18 Februari, (Aoeta-Tr.). 
Het ,Altmarki”-iocideot verwekte in 

Itali& groote verOntwaardiging. 

Alle Britsche schepen worden 
bewapend. 

Londen, 17 Febr. (Aneta-Reuter). 
De Britsche admiraliteit maakte heden 
bekend, dat alle Britsche scbepen, 
alvorens eenige haven van het Ver- 
eenigd Koninkrijk te verlaten, moeten 

worden voorzien van beschermings- 

middelen voor de bemanning, die 
blootgesteld is xan bet machinegeweer- 

Vuur van de Duitsche luchtmacht. 

Deze order treedt onmiddellijk in 

werking. 

»la dienst van den vijand” 

Berlijn, 17 F-br. (Aneta-Tr.). Heden 

werd officizel bekendgemaakt, dat in 

de week van 11 tot 17 Februari door 

de Duitsche luciit-- en marine-strijd-e 
krachten 32 schepen met een totale 
Wwaterverplaatsing van 128.74 bruto 

registerton tot zinken hebben gebracht. 

Deze schepen waren van Britsche 
of Fransche natiovaliteit of neutrale 
schepen, die io dienst stonden van 
den vijand. 

  

Gevangenen worden 
slecht behandeid. 

»Gezagvoerder een tyran” 

Verklaringen na aankomst 

in Engeland. 

Londen, 17 Febr. (Aneta-Reuter). 

Ben overlevende van de DoricStar, 

William Curtis, die door de ..Cos- 
sack” te Leith werd aangebracht, 

verklaarde dat bij gedurende tien we- 

ken aan boord van de ,,Altmark" was 

geweeat. Hij voegde hieraan toe: 

»Wi warea gedurende veertien dagen 

opgesloten en mochten viet aaa dek 

komen. Meo wilde ons niets laten zien. 
Ec was zeer weinig voedsel. Wi aten 

  

zwart, brood en kregen daarbij thee 
te drinken. Gedurende langen tijd 

kregen wij geen water en moesten wij 

het alleen met thee stellen." 
De Duitschers gedroegen zich zeer 

ruw en de gezagvoerder was een 
tyrao”. 

Curtis verklaarde dat bij, na z00 

lang in eea ruim opgesloten te zija 

geweest, het eerst nauwelijks had kun- 

nun gelooven toen men hem en zijn 

medegevangenen zeide, dat zij aan dek 

moesten komen. Toen besefte ik, dat 
Britsche zeelieden aan boord waren 

gekomen. 
Frederick Thomas uit Liverpool 

verklaarde, dat toen hij van de ',,Ad- 

miral Graf Spee” naar de ,Altmark” 

was overgebracht men hem in een 

ruim had' opgeslogen, waar zich reeds 

44 andereigevangenen bevonden. Ver- 
vol werden. de ijzeren luiken boven 
het ruim dicht gemaakt. Hij voegde 
hieraan'toe: .,Het was cen smerige 
ruimte, waar geeo frissche lucht ia 
doordrong. De toestand was veeeselijk 
en de Duitschers maakteo het den ge- 
vangenen z00 ellendig mogelijk met 

han, wreede en hartelooze behande- 
ing”. 

  

CEPTEN 
" 

VENDU AC 

      
    

— POSTISPAARBANK — 
EFFECTENBELEENINGEN 
M4 da manbedanpan 10 Baris (DO 
Seerabala, Medan «8 Makassar.     

  

  

  

Het betere 

  KOELK 
RADIOREPARATI 

Oo 

RADIO LU 
Radio - Technisch - Bureaa — xeDir: — 

  

RADIOTOESTELLEN 

Hoofdstraat Al 

Telefoon No. 60 

adres voor 

ASTEN. 
ES 
NDER GARANTIE   
  

KEDIRI 
MULOWEG / MADJENANG 
Telefoon Ked. No. 226 IN 

»SCHRAUWEN“ 
WATES 

PERCEEL-PAKISSADJI 

  TE FT 

Levert versche volle 

Kediri en Paree en 

melk. 

kwaliteit. Prima 

Leverancier van de groote ziekenhuizen te 

de meeste Doctoren 

ter plaatse 

Beleefd aanbevelend 

L. H, SCHRAUWEN. 

  

Ga dan 

    WILT U LEKKER..ETEN? 
Kedirische 

Restaurant 
Opgelulsterd door Radiomuziek 

Eigenaar van het voorheen z00 bekende dancing en 
restaurant ,E LD OR AD O” te Malang. 

Adres: Nieuwe winkelgalerij, schuins tegenover de: 
N. V. KED. SNELPERSDRUKKERI). 

"lain P3 

ar het na 

   



        

'Nieuwe. modellen 
"SBBAT'A" 

Kediri. 

Bekendmaking. 
De fd. Burgemeester van Kediri 

mdakt bekend, dat de INHEEM- 

SCHE onderdanen: 
1: van den 26sten Maart t/m den 
1Bden April 1940 bevoegd zijn 

bij de Commissie voor de-vast- 

stelling der kiezerslijsten schrifte- 

ljk verbeteringe'van desvastge- 

stelde kiezerslijst: lahgemsche 

Onderdanen 'niet - NederFiiiders, 
verkiezingsjaar 1988-1942,te vra- 
gen, op grond,-dat hijzelfsof een 

ander op 1 Januari 1M0 voldeed 

of niet meer voldeed 'aan de in 
artikel 3 der ,,Kiesordonnantie 

Gemeenteraden Inheemsche On- 
derdanen” (Stb. 1937 No. 539) 

gestelde eischen : 
2.wier naam niet op. de kiezers- 

lijst is gebracht, omdat zij niet 
in de Landsinkomstenbelasting 

zijin aangeslagen, doch die overi- 

gens voldoen aan de in artikel 
3 lid 1 der bovenvermelde or- 
donnantie gestelde vereischten, 

bevoegd1 zijn binnen bovenge- 
noemden termijn bij voornoemde 

Commissie een schriftelijk ver- 

zoek in te dienen, teneinde op 

de kiezerslijst te worden gebracht, 
indien te harer beoordeeling het 
niet aangeslagen zijn in bedoelde 
belasting is te wijten aan om- 
standigheden, onafhankelijk van 
den wil van den betrokkene, 

3. wier naam niet op de kiezerslijst 

is gebracht, omdat zij op den 

1sten Januari 1940 niet binnen 

de gemeente Kediri woonden, in- 
dien zij na dien datum binnen de 
gemeente zijn komen wonenen 

overigens voldoen aan de in arti- 

kel3 der meergenoemde ordon- 

nantie gestelde vereischten, be- 
voegd zijnbinnen bovengenoem- 
den termijn bij wvoornoemde 
Commissie een schriftelijk ver- 
zoekin te dienen, teneinde op de 

kiezerslijst te worden gebracht. 
Nadere inlichtingen zijnte beko- 
nen ter,Gemeente-Secretarie. 

Kediri, 20 Februari 1940. 

Joha Dykes uit Sovth Shields ver- 
klaarde hedenochtend voor het eerst 
sedert drie weken daglicht te hebben 

gezien. 

  

Poging tot muiterij. 

Ben jeugdige matroos van bet s.s. 

»Ashlea", die tot een der cersten be- 
hoorde, die aan boord van de ,Alt- 

mark” waren gevomen, verklaarde, 

dat de laatste dagen aan boord van 

de ,Aitmark” z00 vreeselijik waren 
'geweest, ,dat enkelen onzer trachtten 

ten muitertj op touw te zetten en een 

poging te doen naar de kust te vluch- 
ten. Wij meenden, dat wanneer wij 

met zijo driehonderden aan dek konden 
komen het vrij gemakkelijk zou zija 
0m. ons van het schip meester”te ma- 
ken, doch de Duitsetiers kregen Tucbt 
van onzen planneg en hietaddew aa 
onze kansea op onkvinehtisgr Veri 

Aubrey Jenkins - van: 1 Ne dbae 
Star vertelde van een mislukte po- 
ging om een noodsela uit te zenden. 

Jenkins verhaaide hoe men de hand 
had kuanen leggen opeen blik, waar- 
In een boodschap werd gesloten, 
Waarna het waterdicht werd gemaakt 

en er een vlag aan bevestigd. - 
1. Ben Duitsche timmerman had hen 

hierby geholpen en had bet soldeer 
geleverd. 

Het bilik werd overboord geworpen, - 

doch het werd door de bemanning 

van de ,,Altmark” opgemerkt. 

De gevangenen, die bij deze poging 

betrokken waren geweest, werden 

mm 

  

  

  

   

  

    

  

   

Beleefde mededeeling, dat de 

Bloemen handel 
J. DAGEVOS 

Kedi 

met ingang van 1 Februari '40 
genoemd wordt : 

  

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

gevangea gezet, terwijl de Duitsche 
timmermao gedurende . drie weken 

vangen werd gezet: 

Ben andere zeeman bescbreef de 

pogingen van de gevangenen onder 

leidingivan den tweeden officier van de 

»Ashlea” om de aandacht te trekken 

van de officiereo der Noorsche tor- 

pedobooten, die aan boord van de 

»Altmark” kwamen om bet schip te 

onderzoeken. 

Mooi siuk:e werk. 

Ben der overlevenden van het s3. s. 

»Ashiea” verklaarde, zinspelende op 

de wijze, waarop zij waren gered: 

nHet was het mooiste stukje werk, 

dat ik ooit gezien heb. Alles : was 

binnen eeo half uur afgeloopen'en 10 

minuten padat het detachement van de 

»Cossack" aan boord van de ,,Alt- 

mark“ was gekomen bevonden wij ons 

aan boord van den torpedobootjager”. 

Een ander vertelde: , Wyj lageo te 

drijveu tusschen de rotseo. Het was 

stikdonker en bet ijs bovenop bet 

water scheurde wanneer het scbip 

zich bewoog. 

De Britscbe torpedobootjager kwam 

de fjord binnenschieten met het voor-" 

nemen langszij van de ,,Altmark" te 

gaao. De gezagvoerder van de »Alt- 

mark“ gooide | bet roer om, ten cinde 

»Cossack” te rammen, hetgeen 'mis- 

lukte. 

Plotseling sprong cen der officieren 

van het detachement 2'l, meter om- 

laag op het benedendek van de 

»Aitmark'', duwde de Duitsche bewa- 

kers, die warea komen toesoellen. 

opzij en snelde naar de brug. waar 

hij de telegraaf op volle kracbtachteruit 

zette methet gevolg. dat de ,Altmark”" 

met baar achterscbip op de rotsen 

liep,” 

De man voegde hieraan toe: Deze 

officier begaf zich naar de hut van 

den gezagvoerder en toeo bij de deur 

opende ging een revolver, die daar- 

aan bevestigd was, af, waardoor bij 

aan den arm gewond werd. 

Een der Duitsche bewakers werd 

beanget en sprong met eenige Duit- 

sche matrozen over boord. Een hunner 

verdronk, doch de overigen slaagden 

erin over bet fjs de kust te bereiken.” 

Een andere gevangene verklaarde, 

dat voor de Engelschen van de ,Alt- 

mark” waren gehaald een tijdbom in 

huo verblijf was opgesteld en datwan- 

neer de redders eeo haif uur later wa- 

ren gekomea het wellicht. te laat.zou 

zijo geweest,   
  

Naar het ziekenhuis. 

Ongeveer 50 der geredden werden 

naar een ziekeohuis te Edinburgh over- 
gebracht. Vernomen wordt, dat een 
aantal hunner lijdende is aan maag- 

zweren als gevolg van het slechte eten 

aan boord van de ,,Altmark.” De 
vreeselijke ervaringen der geredden in 

aanmerking geoomen is hun toestand 
echter merkwaardig goed. 

  

De stranding van de 

»Alkmaar” 

Aneta-A.N.P. meldt betreffende de 

Stranding van de ,Alkmaai”, die bij 

de Kaapverdische eilanden aan den 
grond liep, dat de ,Suyvesani” op 

weg is om hulp te bieder, 

United Press meldt uit Lissabon, 

dat de bemanning van de Alkmaar 

werd gered door een Portugeesche 

torpedojager en een Portugeesch 
adviesjacht. 

Machine en schroef intact 

Amsterdam, 18 Februari (Aneta,). 

De ,Stuyvesant” van de K.N. S. M. 

heeft opdracht gekregea om zich naar 

de ,,Aikmaai“ te “begeven voor even- 
lucele assistentie- 

Verwacht wordt, dat de ,,Stuyve- 
sani” Dinsdag a.s. b#'”het schip zal 
aankomen. 

De ,Chrijnssen”, die de gebrui- 
kelijke route Nolgde, deelde mede, dat 
de ,Alkmaar” nabij het eiland Fogo 
van de Kaapverdische eilandenden 
gesirand was. 

Lloyds meldde,: dat de machine 
en de schroef van de de ,,A'kmaar” 
intact zijn gebleven,   

NEEMT NU EEN ABONNEMENT OP 
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De 
MODE 
REVUE 

MET EEN DUBBEL AANTAL 

TOKO 

sMADIOEN” 
KEDIRI, Aloon-aloonstraat 

No. 17 Teif. No.62. 

Maakt beken 
Aan alle klanten te Ke- 

diri en omstreken. 

Dat Toko Madioen 

reeds verhuisd is. 

In het Nieuwe Tokoge- 

bouw aan de aloon'str. 17. 

Onder Coulante 
bediening. 

En direct thuis 

bezorgen. 

Nicuwe en versche 

goederen. 

Beleefd aanbevelend. 

    

PETROMAX COMFOREN 
Wij ontpakten zoojulst 

De Nieuwe 

Medellen 1939 

en noodigen U uit tot een be- 

zichtiging dezer 

Schitterende en Practische 

Petromax Comforen. 

Verkrijgbaar bij : 

Toko Wed. 

Tan Bina Wie 
Klentengstraat No. 90, 

KEDIRI, Tel. No. 149. 

    

  

  

  

RADERPATRONEN 

PRIJS PER JAAR F8.— 
» PER',JAAR F 4.25 
2 PER KWARTAALF 2.25 

N.V. Kedirische Snelpers Drukkerij 

Laman sem 

  

Vichy 

Source de Beaute 
           

preparaten voor   gedurende drie dagen in het ruim 

Wetenschappelijk samengestelde 
verzorging en 

verfraaitng der huid: 

RESIDENTIE APOTKHEEK - 
Telefoon No. 52 

  

    

PROTESTANTSCHE KERK 

Hollandsche Kerkdiensten. 

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

  

Maleische Kerkdienst. 

H, B, Matulessy. 

Trenggalek 

T. Agoeng 

25 Pebr. 9 uur v.m 

4 uur o.m, 

J. W. Rumbajan, 

25 Febr. 1940 Djombang 7.30 v.m. 

  

OOST - JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEN. 

lederen Zondag, 9 uur v.m. 

Te Kediri Blitar, 

Toeloengagoeng, Ngandjoek, e, a., te 

Paree.730 uur n. m. 

(Baloewertistraat), 

Hollandsche Dienst te Kediri 
(Baloewertistraat). 

De eerste Zondag 

van elke maand, 6 un.m. 

door D:. E. G, v. Kekem. 

  

ROOMSCII-KATHOLIEKE KERK 

lederen Zondag. 

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

2e H. Mis 7.30 uur v.m. 

Lof 5.30 uur a. m. 

te Siitar 6 uur v.m. Stille H. Mis 

7.30 uur v. m.  Hoogmis 

5,30 uur n. m. Lof 

O :derricht Katb. Javanen 6 uur D.m. 

  

Loo juist Ontnakt: 
Ook in yroote voorraad di- 

verse dranken zooals : 
1 Champagne Demi-sec en Sec 

Asti Spumante. 

Likeuren. 

Bols rood. 
Orange bitter. 

Medoc superieur. 
St. Emilion. 
St. Jullien. 

Ch. Cantemerlie. 

Ch. Pontet-canet. 

Petit bourgogne. 

Chablis. 

Sparkling Burgundij, 

Pommard. 

Chambertin. 

Enz.-Enz. 

Releefd aanbevelend, 
Irero 

»SOEN" 
Aloon - Alocnstraai Teif. 63 

KEDIRI. 

  

  

  

TENG HONG TJIANG UNY NN ANU 
VENDUHOUDER — COMMISSIONNAIR 

MEUBELMAKER 

TRANSPORT — ONDERNEMING 

KEDIRI — Klentengstraat €8 — Telef, No, 107 

HUISVENDUTIE: 

ten huize van den WelEd. Heer: 

    

H. van OORDE. 

Pakelian, Kediri. 

op DINSDAG, 27 Februari 1940, 

v.&, 9 uur, 

  

Voor Uw meubialir en ontwerpen 

geroutincerde toekangs en eerste kwa- 

liteit meubelhout, 

Zeer billijk in prijs en levering met 

garantie, 

Voor Uw vendutie gegarandeerd 

goede resultaten.   Inpakken voor alle plaatsen. 

 



Buitenlandsch overzicht overgenomen uif het Soer. Hbid. 

VALSCHERMTROEPEN BI) 
HELSINKI. 

  

Er wordt nog i 

Ook 54ste Russise 

groote moeilij: 

Kugmo, 20 Fcbr. (Reuter). Door de 
Fionen werdea alle pogingan van de 

g."ochten. 

» Cvisie in 

cn. 

Russen om de overblijvenden van de 

Sovj:t-Russische 54ste divisie, die 

eenigen tijd geleden in het Kuhmoge- 

bied in Midden-Fioland van haar basis 

werd afgesneden, te ontzetten, vrijdeld. 

Tijdens de afzeloopen 14 dagen wer- 

den minstens 5000 van deze. divisie 

deel uitmakeode Russische militairen 
gedood. 

Voorts wordt gemeld dat Sovjet- 

Russische vlicgtuigen twee aanvallen 

op Kubmo uitvoerden, waarbij 50 bom- 

men werden uitgeworpen, Ook .de 

steden Nurmes en Joensuu, die aan 

den voornaamsten spoorweg over de 

landengtz van Karelig zija gelegen, 

werden door Russische toestellen aan- 

gevallen. 

Valschermsoldaten bij Helsinki. 

Helsinki, 20 Febr, (Aseta Tr.). Na- 
dat hedenochtend tot drie maal toe 
alarm was gemaakt voor een dreigec- 

den luchtaaoval, weerklonk ook heden- 

middag drie maal bet luchtalarm. 

Het eerste der alarmsio den namid- 
dag weerklonk om drie uur, het tweede 

om half vier en het derde om kwart 
over vier. 

In verband mrt de 'alarms, die in 
den ochtend werden gemaakt, wordt 

gemeld, dat Sovjet- Russische valscberm- 

soldaten enkele kilometers ten Westen 

van Helsinki zijo neergekomen. 

Hieraan wordt toegevoegd, dat het 

meererdeel hunner werd gedood, terwijl 

drie der valschermsoldaten werden 
gevangen genomev. 

Gemeld wordt dat groote vijande- 

lijke eskadrilles, in totaal uit meer dan 

80 vliegtuigen bestaande werden waar- 

genomen in de nabijheid van Helsinki, 

vliegende op groote hoogte. 

Verklaard wordt, dat het meerer- 
deel dezer vliegtuigen iagers waren. 

Zware Russische verliezen. 

Helsinki, 21 Febr. (Areta Rtr.), Eeo 
door het Fi-sche vitgegeven 

Commurigv€ maakte meiding van nieu- 

leger 

we Russische aanvallen op de landeng- 

alle met zware 

Verliezen werden S 921, terwijl 
te van Karele, di- 

talrijke tanks werde ind. 

"De Fiosche luchtm-  - serde ver- 
kenningsvluchten vit ac ia vijande- 
lijke lines en bombardeeide versch-is 
dene malen de vijandelijke troepeo- 

Concentraties, 
Tijdens de luchtgevechten werden 

17 Russische toestellen omlaag ge- 

cchoten. 

Russen reeds voor nieuwe 

Finsche stellingen. 

Hs'sinki, 21 Febr. (Asera Transoc.). 
D- terugtocbt der Fiaonen op de Noor- 

de ijk gelegen bolwerkan veroorzaakte 
een enorm: beweging aan het geheele 
Karelische front, 

Volgens de staan 

de Russische troepen reeds tegenover 
de nieuwe Finsche stellingen. 

laatste berichten 

Zweedsch dorp gebombardeerd. 

Stockholm, 21 Februari (Aneta Reu- 

ter). Russische vliegtuigen bowbardeer- 

den het Zweedsche dorm Pajala, dat 

8 kilometer van de Finsche greos ver- 
wijderd is. Hierbij zijn vier gebouwen 

afyebrand, terwijl de kerk licht be- 

schadigd werd, 

Krachtig Zweedsch protest. 

Stockho'm, 21 Febr. (Aneta-Reuter), 

De minister van Buitenlandsche Zaken 
instrucerde de Zweedsche delegatie te 

Moskou, krachtig te protesteeren tegen 

het bombardement op Pajala. 

Het zicht was goed. 

Stockholm. 21 Febr. (Aseto Reuter). 

Tien brisantbommen en eenige brand-   

bommen werdeo door gen zevental 

Russische vliegtuigen op bet Zweed- 

scbe dorp Pajala geworpen. 

D2 hoofiweg door het dorp werd 

vernield, doch niemand werd getrof- 

fen. 
Tijdens den aanval was bet zicht 

goed en verbazing werd uitgesproken 

dat de Russische piloten zich zouden 

hebben vergist wat betreft hum posi- 

ne, 

Zweedsche publieke opinie 

weert zich. 

Kopenhageo, 20 Pebr. (Aneta-Trans- 

oc,). De verklaring, die de koning van 

Zweden gisteren aflegde, heeft—vol- 

gens den correspondent van het dag- 
blad Politiken—de stemming order het 

Zweedsche pub'iek, dat het kabinet 

Haosson na de mededeeling van den 

premier, dat Zweden niet bereid was 

militairen steun aan Finland te verlee- 

nen, vijandig gezind is, n0g aangemoe- 

digd. 
De correspondent verklaart dat zelfs 

het aftreden van bet kabinet door de 
Zweedsche opecbare meening wordt 

getischt. Dit—aldus besluit bij —schijot 

den achtergrond te zijn geweest van 

de verrassende proclamatie van koring 

Gustaaf aan het Zweedsche volk, waar- 

in Hanssons verklarinog wordt onder- 

steund en het denkbzeld van een 

Zweedsche militaire interventie in 'den 

Fioscheo oorlog wordt verworpen. 

Prettig voor Zweden. 

Stockholm, 21 Febr. (Aoeta Tr.) 

Beweerd wordt, dat de Russische ge- 

zante Madame Kollontai de Zweedscbe 

regeering namens de Russische regeering 

mededeelde, dat de Russische troepen 

pade verovering var Finland Zweedsch 

gebied niet zullen betreden. 

Moskou meldt vorderingen. 

Muskou, 20 Febr. (Aceta-Tr.) 
De generale staf van het militaire 

district Leoingrad gaf heden een com- 

munigul uit over de gevechten, die 

gisteren plaatsbadden, waaria wordt 

verklaard, dat het Russische offeosief 

op de lindengte van Kareliz op suc- 

cesvolle wijze wordt voortgezet. 

De Russische troepen verdreven de 

Finscbe troepen uit hun versterkte posi- 

ties op de cilandeo Rionsaari en Re- 

terwijl ook het 

Lahteemiki alsmede het ssation Hamol- 

de 

Fisoan moesten worden ontruimd en 

alie door de Russen werden bezet. 

In de andere frontsectoren hadden 

geen belangrijke wijzigingen plaats. 
De Russische luchtmacht bombardeer- 

de op geslaagd: wijze Finsche troepen 

en militaire objzcten, terwijl tijdens ge- 

vechten in de lucht 14 Fioscbe vlieg- 

tuigeo werden neergeschoten. 

vonsaari, kuststation 

joki van dan kustspoorweg door 

Muskou meldt verovering van 
Koivisto. 

Muskov, 21 Pebr. (Aneta-Tr.). 

Door de Sovjzt-Russische legerleidiog 

te Leningrad werd heden bet volgende 

Communigv€ omtreot den strijd, die 

gisterea aa Finsche frortzo plaatshad, 

uitgegeven. 

»Tijdeos het Sovjet-Russische offen- 

sief op de landengte van Karel wer- 

den nieuwe vorderingen gemaakt. De 

stad en het fort Koivisto, benevens de 

stad en het bolwerk Bjoerkoe, werden 

door de Sovjet-Russische troepen bezet. 

Het schiereiland Koivisto werd van 

vijandelijke troepen gezuiverd : de Rus- 

sische troepen maakten een groote hoe- 

veelheid oorlogsmateriaal buit. In de 

andere sectoren van de Finscbe fronten 

hadden geen belangrijke geheurtenissen 

plaats. 

De Sovjet-Russische luchtmacbt bom- 

bardeerde op geslaagde wijze vijande- 

ljjke troepen en militaire doelwitten. 

Tijdens luchtgevechten. werden 7 Fin- 

sche vliegtuigen neergeschoten”,   

Moskou, 20 Febr. (Aneta-H.). 
De Sevjat-Ryssische-pers.andermeuot 

't standpunt vao Duitschland ten aan- 
zien yan het iocident met ,Miltmark" : 
de Sovjet-Russische dagiladen makes 
ia hua veroordeeling van de Britsche 
handelwijze van dezeifde zegowijzem 
gebruik als de Duitsche pers. 
Hzt orgaan van den Coramunistischen 

Jeugdbond, de ,,Komsomolskaya Pravda 
verklaart dat Eageland bij zija oorlog- 
voering zija eigen beginselen verzaskt 
en dat het thans, na-eerst bedre'gingen 
te hebben geuit, zich rechtstreeks gaat 
iolaten met de binnenlandsche aange- 
legenhedeo vaa de neutrale landen. 

Ditzelfde blad besteedt eyeowel ook 
aandacht aan een . uitlating van de 
nBerliner Nachtausgsbe”, waarin bet 
Kcemiin het voornemen wordt toege- 

schreven ambities te koestereo, die tot 
den Atlantischen Oceaan gaan: de 
»Komsomolskaya Pravda” scbrijft bier- 
Omtrent verontwaardigd, dat dit Duit- 
sche dagblid van Britsche argumenten 
gebruik maakt. 

Russiseh offensief duurt voort. 

Helsinki, 20 Pebr. (Aneta Tr.). Het 
Russisch offeosief op het Karelische 
front duurt nog steeds voort, 

In den Westelijken sector van bet 
froot slaagden de Russen eria door de 
Mannerheim -lisie te breken tot ap 
ongeveer bet miiden ervan. 

Na Summa en Kaijala te hebben 
ingeromer, staap de Russen thaps voor 
Saivio. 

In het midden-gedeelte van bet front 
Wisten de Russen tot voorbij het me- 
rea-district te vorderen. 

Verder naar bet Oosten bereikten 
de Russen den Noordoever van het 
Suvarto.-meer, 

Op sommige plaatsenin den Weste- 
lijkeo sector is de Russische front-!inie 
nog slechts 8 kilometer van Viborg 
Verwijderd, 

In den meest Ooste'ijken sector van 
bet oorspronkelijke Karelische front 
zijo te Taipa'e nog.gevechteo gaande. 

Als een merkwaardig feit wordt van 
versckillende sectgren vaa het Kareli- 
sche front gemeld, dat groote tankaf- 
deeliogen alleen voorttrekken zonder 
te worden gevolgd door infanterie- 
troepeo, 

Ezo officieele mededeeliag van Fin- 
sche zijde meldt uit den sector ten 
Noordoosten van her Ladoga-mear, 
dat de 181e Russische divisie practisch 
werd vernietigd en dat biet mioder 
dan 18.000 Russen werdea gedood of 
gevangen genomen. De divisie werd— 
Daar gemeld — tusschen Uomas en 
Syskyjarvi omsingeld, waar de Finrcbe 
troepen erin slaagden de Russen ten 
Noordwesten van Uomas aan te vajlep. 

Gsteren werd van alle deelen van 
Finland activiteit van de Russiscbe 
luchtmacht gemeld. 

Dz steden Hangd, Kotka, Idemasa'- 
mi, en R-ihimtiki alsmede Abo werden 
aaa hevige luchtaanvallen onderworpen, 

Te Abo werd riet minder dan-echt 
maal lucbtalarx gemaakt. 

Oovk Viborg en het belangrijke 
spocrwegkoooppunt J6rso alsmede Vil- 
manstraad werden deor de Russiscte 
Vliegtuigen gebombardeerd. 

Kruisers bij Petsamo bevestigd. 

Den Haag, 21. Rebr. (Aveta. Us Pr.) 
Het bericbt, volgens hetwelk een Britsch 

eskader, bestaande uit een onbekend 

aantal schepen nabij Petsamo kruist, 

werd b:vestigd. 

Londen bewaart het stilzwijgen. 

Londen, 21 Febr. (Aneta-H) Gezag- 

hebbende kringem weigerdeo de bisrich- 

ten inzake de tegemwoordighsicki van 

Britscbe oorlogschepen bij Petsamo te- 

gen te spreken of te ontkenven: be- 

weerd werd, dat indien dit juist- was, 

dit gemakkelijk kon worden: verklaard 
door de patrouille-operaties tegen ver-- 

voer van contrabande.   

Daitache iblad was indinensati | mono #amamiias in Sanaae | 
wateren ? 

Vu Londen wardt gemeld, dat:in 
gezaghebbende kringen wordt vengehard, 
dat Bogeland in warband met het Ssit, 
dot Mecewegan sulit te stast. iis map 
'Diireckland te verkrilgen, dat ditiapd 
ijo semtraliteit eerbiedigt, besloat de 1 
moadige maataegelen te nemen cm te 
voorkomen, dat de Britsche belangen 
worden genegeerd. 

Ia diplomatieke kringeo verlmideiket, 
dat het mogelijk is, dat de Briwebere- 
geeriag overweegt de Noordsche wate- 
ren te dpen beschermen door Sritsebe 
pateguilles, hetzij ter besch:rmiog wan 
de Britsche schepen, hetzij omte veor- 

kowea dat deze wateren wordea go 
bruikt voor bet vervoer vaa comtra- 
bande-goederen. 

Ia derelfde kelngen wijst men crop, 
dat de Noorsche territoriale wateren 
zcer bruibaar waren voor bet vervoer 
van Noorsch en Zweedsch eits vaar 
Duitschland gedurende den tijd, dat de 
Oostzee is toegevroren, 

Het Duitsche standpunt. 

Berlijo, 20 Pebr. (Aneta-Havas). 
Volgens eea gezaghebbende verklaring, 

die heden te Berlijn aan de vertegen- 

woordigers dec buitenlapdsche pers 

werd verstrekt, kan er geeo sprake zija 

van cen Interoeering vao de ,Altmark” 

ea haar bemanniag, zo0als door de 

Britsche regeering wordt geeiscbt. 

Hieraan wordt toegevoegd, dat het 

schip oiet in zeewaardigeo toestand ver- 

keert, daar het acbterschip beschadigd 

is, terwijl voorts de bemanning viet 

bestaat uit mariaepersoneel, doch uit- 

sluitend uit koopvaardijpersoneel. 

Op de vraag of Duischland teureden 

is over de redevoering van minister 

Kobt aotwoordde de woordvoerder, dat 

de vraag niet op deze wijze moest 

worden geseld en dat het aam Noax- 

wegen zelf is te beoordeeleo of zifja 

rechten ca eer alis neutraal land” satis- 
factie hebben ontvangen. 

Naar de meening van de Duitsche 

pers was de redevoering vas minister 

Koht op zichzelf prijzenswaardig, doeh ) 

terzelfdertijd word er met nadruk op 

gewezen, dat woorden alleen niet vel- 

doende zijnom de bescherming van de 
Noorsche territoriale wateren tegen de 

nBritsche zeeroovers" te waarborgen. | 

De Berlijusche correspondent van het 

Hamburger Fremdenblawt, 

wieos pauwe betrekkingen met Wihelm- 

strasse algemeen bekend zijn, scbrijft 

heden, dat iets meer noodig is. De vex- 

klaring van dea koning van Zwedeo 

heefr aangetoond, dat de Zweedsche 

  

    
Moorengon ed Aa. 

Oslo, 21 Hebeu, (Aneta- Tr. ). De 
Noorsche minister vao Buitenlandsche 
Zaken Kokt, gif giatmeyond in het 
kort antwoard .op .de door premier 
Chamberlain in het “Lagerhuis omtreat 
den sanval van den Britechen torpe- 
dobootjager ,,Cossack” op het Duitsche 
2.8. »Alktmark” #gelegde werklaring. 

'Nasr sarfcidiag van de seherpemun- 
wallen, Mie door des firitachen pramier 

Tia To rede op Moorwegen werten 
gedaan, zeide minister Kebt dat -door 
deze aanvallen niet de minste wijziging 
kan worden gebracht in de houding 
van Noprwegen, die gebaseerd is op 
het volkenrecht, De Noorsche regeering 

Is jet voornemeng voor door welke 
partij ook uitgeoefenden druk te 
zwichten en haar tot nu toe ingenomen 
standpunt prijs te, geveo. 

Zwitperscb biad wijst op pre. 
cedent.uit wereldooriog. 

Geretve, 20 Febe. (Aoeta -Hisvas). 
De miliaire.medewerker van de- Ga- 
zette de Lausanve verklaart, dat geen 
enkele Duitsche commandant anders 
zou hebben gebandeld dan de “com- 
mandant van de ,,Cossack” en herin- 
Dert aan bet incident, dat zich voordeel 
in den nacht van 13.0p 19 Angustus 
1915, toen een Britsche onderzeeboot'" 
de ,E-13", tusschen Malm8 en Ko- 
penhagen in Deenacbe territoriale wa- 
teren op de kustliep. De Denen naven 
den commandant van de ,E-13” den 
raad om te vertrekken, daar zija scbip 
anders z0ou worden geiaterneerd, 

la deo ochtend voer de Duitsche 
torpedabootj:ger ,,G-132” de Deen- 
sche territoriale watereo bincga ea 
opende het vuur op de ,E-13", die 
geheel weerloos was. De Britsche ov- 
derzeeboot werd vernielden 15 leden 
der bemanning werden gedond, 

De Duitache autoriteiter ' spraken 
toentertijid verbazing uit over de pro- 
testen der Britsche regeering tegen 
het optredep van de, G 

    
b Dagolijkach baden.is cen noodzake- 
Uje vereiechte in Indi8. Itnmere de 

| Ruidi welka per cM? angevese: 500 
ademhalinge-porisn bevat, werkt hier 
krachcigen Bovendien bezit de huid 
een groot aantal kliertjes, die een   regeering zich geheel houdt.sao bapr 

politiek vam strikte neutraliterk Dere | 
politiek wordt echter ia gevaar gebracht 

door den Valkenbond, welke onder ' 

invloed van Eogeland en Fraokrijk heeft " 
geadviseerd tot het vervoeren vao gea'- 

lieerde troepen over Zweedsch gebied 

naar Finlaod. 

»Front van wettigheid” 

Volgens den Berlijosch correspondent 
van bet Hamburger Fremdeob'att, die 

zeer zeker meer dan zija tigen meenisg 

uitspreekt, zouden de neutrale landen | 

in Europa cen ,froot van. wettigheid” 
mosten vormeo. 

Het geval van de ,Altmark” beeft 

mangetoond” dat de Iteine statem zelf 

“evenmin de needige- kracbt alis de. |. 
noodige vastberadenhetd hebben om 

voor hunne rechten op te komen. De 
Volkeobsnd, die door minister Kobt 
word. beschouwd. als. het. defansieve 

orgaao van alle neutrale staten, beeft 
volgens den correspendeot doortzija IP 
"howshing temaangien vas het Russisch, 

-Fisseh conftict-sangeteond, dat bljiin. 

werkelijkbeid niets anders is danseen-|, 
Centraal bureau voor de politieke oer- 

leggproppgsodander West-Buropeesche: 
mogendheden. 

Om deze reden is het noodzakkitjk: 

jrenidenlagisah freat: te: vormen wan 

ale neutrale.landdmuen: gericht tagen 

de.maggudhedan, diirdooobaar politiek- 

da. Scandinavik .aanteonee: dat zij jalle:| 

staten, die zich nog ,aan den rand 

van hat Buisapsesahe cooflict bevinden”' 
hun vrede benijden,   

Olicachtige massa afscheiden, welke 
door uiterat kleine openingen-naar 
de appervlakte der huid gebracht 
wordi. Niet alleen uitwendige, doch 
cok inwendige onzuiverheden bia- 
dekken derhalve de huideppes- 
vlakte. Als de olieachtige massa en 

i div ramepirasies niee voldeende ver- 
wijderd worden, raken de poriin 
Verstopt en mist de huid zo0doende 
en veiligheideklep-der gezondiwid, 
hetgeen onvermiidelijk kwade ga- 
volgen voor uw welzijn heeft 
Wenschelijk is het daarom de Irutd 
good te reinigen en voor dit doel 
Ibestaat. geew beter middel dan 
Purolzaep. Dezeep toch bevat geen 
vrije alcali en is dus zeer zacht Ze 
bevat tevens- geneeskrachtige be- 
#anddeolem: die alle huidontsissits- 

“nesmt alje onzuiverheden in zich op, 
dus goed sirammen nadien en vervol- 

.g0ns de huidterdege drogenwuorakin 
rde huidploolan door deahken -amec 
,6en ruwen handdoek. 
Vervolgeng poedere men de huid 

'met "her 200 heerlijk verkbelende 
a. opdrogende- veoral 

elkaar komen. 
Eh eerst na een dergelijke bekam 
'ddling van uw: buid,izak gij opgt- 
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