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De 
MODE 
REVUE 

De Mode-Revue, het Mode- 

biad voor Indig met uitslui- 

tend zomermodellen. 

Het oogenblik is thans gekomen om 

de uitgave van ,,De Mode-Revue” 

flink uit te breiden. 
1. De Mode-Revue beeft gua ivboud 

en uiterlijk een peil bereikt, dat kan 

evenaren met het beste wat er op 

dit gebied in Europa verschijot. 

Het aantal 

ingaande Mei dusdanig uitgebreid 

dat van elk model ia de Mode- 

Revue een raderpatroon aanwezig 

is (totaal 3 bladeo raderpatroven). 

De aboonementsprijs blijft gehaod- 
haafd eo is in vergelijk met an- 

dere bladen z66 laag gehouden, 

dat de keuze voor hen, die een 

goed modeblad zoeken, niet moei 

ljk kao zijo. 

Eko der belaogrijkte redeneo : 

De ,,Mode-Revue” verschijot ge- 

garandeerd op den eersten van elke 

maand zooder de vertraging, die 

buiteolandsche bladen 

hebben door dezeer onregeimatige 

Ontvangst of zelfs door het geheel 

vitblijveno van de mail. 

Dit zijn slechts eokele punten, die 

Wij opooemen van de vele voordeelen, 

die een abosnement op de Mode- 

Revue geeft. 

Dames, die zich als abonn& op de 

Mode - Revue opgeven krijgen 

proefoummer van Maart cadean. 

v raderpatronen wordt 

sa 
- 

momenteel 

Schilderijen-tentoonstelling. 

Onder auspicida van den Kediri- 
schen Kuostkring zal op Zaterdag 2 

en Zondag 3 Maart a.s. in de groote 

zaal van de socifteit Brantas opoieuw 

cen schilderijen-tentooostelling gehou- 

den wardeo. Ditmaal geldt bet de 

bondscollectie genaamd Fraoscb-Hol- 

    

  

OLYMPIA 

Schrijfmachines blijvea toch al- 

tijd aan de spits. Deze wereld- 

beroemde Duitsche machines kunt 

U tegen bijzondere afbetalings- 

conditie te Kediri, ALLEEN 

krijgen bij de 

N. V. Ked. Snelpers 

Drukkeril 

    

landsche Voorhoede Het Fransche deel 

van de collectie werd door mevr. De 

Loos-Haaxmao verzorgd, terwijl de 

heer P.A. Regoault het Holiandsche 

deel samenbracht. 

De naam'ijst der schilders vermeldt 

niet minder dan achttien namen, zoo- 

dat verwacht mag worden, dat men 

door deze collectie een beeld zal kun- 

nen krijgen van wat de hedendaagsche 

schilderkunst aan schoons oplevert. 

Benaming van wegen. 

Namens bet college van Burgemees- 

ter en wethouders werd den Raad 

een ontwerp aangeboden tot bet wij. 

zigen eo het geven van namen aan 

enkele Gemeentewegen ea aan een 

aantal kampoengwegen welke door 

de Gemeente zija verbeterd en in be- 
beer zijn aangevraagd. 

No. 1 van het ontwerp-besluit be- 

treft het 2e gedeelte van de Tirtostraat 

vanaf de viersprong Tirtostraat — Dja- 

gala-lor (Retjopentoeng) tot de drie- 

sprong Kampoengdalem, waarvoor de 

paam ware te geven van Singone- 

garanstraat, terwijl het le ge- 

deelte vanaf de viersprong Riogiosirah 

tot de viersprong Retjopeotoeog de 

naam Tirtostraat kan behoudeo. 

T.a.v. de Djagalan-Lor-straat wordt 

gemeend deze naam te handhaven tot 

aan den viersproog Pasar Paing, aan 

het tweede gedeelte vavaf genoemde 

viersprong tot aan de driesprong 

Boerengan ware de naam te geven 

Boerenganstraat, (sub 2 

van bet ontwerp), terwijl het laatste 

yedeelte tot aan de Gemeentegrens 

(richting Pesantreo) Bangsa l- 

straat ware te noemen (sub 3 van 

het ontwerp). 

Voorts wordt de Raad voorgesteld 

om den weg vanaf de driesprong 

Boerengan loopende langs het sport- 

veld en zwembad richting Paree (sub 

4 van het ontwerp) de naam te geven 

vaa Anthony Fokkerstraat, 

io verband met bet feit, dat wijlen 

Aothony Fokker in de oomiddellijke 

omgeving n.!. Pesantren geboren werd, 

De nos 5 t/m 7 van het ootwerp- 

besluit hebben betrekking op het be- 

namen Gemeentewegen 
Wwaarvan een nadere aanduidiog ge- 

wenscbt is. 

van 

van enkele 

Ps. H.W. voorlocpig sit 
.de K.V.U. 

Van bet bestuur van Ps. H.W. ver. 

pameo wij, dat Ps. H.W. voor eenige 

maanden uit de K.V.U. za! tredenj 

Ais een gekkeerop los siaat. 

Op Dinsdag j.l. werd Kasim, een 
gekke, die te Djagalanior woont op- 

eens dol,en ranselde T.E.K. af, z00dat 

deze bijna bewusteloos werd. Ofschoon 

Kasim vaak genoeg de omstanders bet 

moeilijk maakten mocht bij toch nog 

vrijuit gaan. Doch dezen keer heeft 

hy het al te bont gemaakt, zoodat de 

politie er zich mee moest bemoeien. 

Chinese swimming Club 
Soerabaia. 

De Chis. Swimming Club te Soe- 
rabaia zal op 10 Maact a.s. een picnic 

naar Kediri organiseereo en zullen bet 

zwembad albier bezoekeo. Hoogst - 

waarschijolijk zullen ze met 2 buasen   

  

VERSCHINT 

DINSDAG EN VRUDAG 
AGENTEN 

komen. Tevens bebben ze een verzoek 

bij de Gemeente ingediend om reduc- 

Daar het 
zwembad op Zondagmorgen alryd 

druk wordt bezocbt, zullen ze naar 

alle waarschijoljkbeid geen pizats 

kuonen krijgen: wel op Zondagmiddag. 

De Gemeente heeft ben naar Soem- 
ber Bedoeg verwezen. 

SPO: 
Morgenmiddag korg V.O.G.E.L, 

bet elftal van de. #fidspolitie albier 
uit tegen het Stadipolitie-elftal van 
Malang op het Commssariaatveld. 

De opstelling van V,O.G.E.L. is 
als onder volgt: 

tie van de entreeprijzeo. 

   
    

Soeratppan 

Soetojo peran 

Sigit Soekotjo'i Soesilo 

Koesri Dasih " Soelidjo 

Ngadioi 8 Soeparto 
“ 

Zondagmiddag wordf op het zeifde 

veld ecen match gehouden tusschen 

V.O.G.E.L. combinatie veldpolitie te- 

gen bet Malangsche stadspolitie elftal. 
Om half &&a zulleo de Malangscbe 

politiemannen per bus alhier arrivee- 

ren, 

De politie is door den directeur van 

bet Volta-theater -uitgznoodigd, om 

morgenavond een voorstelling bij te 

woneo. 

Inderdaadt een sympbatieke daad van 

den beer Tan Swie Gwan. 

RICHE THEATER. 
Hedeo en morgenavond. 

Warner Bros interassante en boe- 
iende filmschlager 

“SECRETS OF AN ACTRESS” 
M-zt niemand minder dan de mooie 

Kay Francis, de immer fascineerende 

vrouw, meest gevierde alle filmactrices 

bijgestaan door George Brent. 

MAXIM THEATER. 

Heden 1 t/m Zondag 3 Maart. 

New Universal Bijzondere Mysterie- 
film. 

»HET HUIS DER VER- 
SCHRIKKINGEN” 

Eeo film waarin ter afwisseling van 
de inteose spanning ook vele grap- 

pige momenten zijs aangebracht. 

VOLTA THEATER. 
Heden en morgenavond. 

»THE LADY OBJECT3” 

(Deze dame protesteert) met en de 

hoofdrol Gloria Stucst Lonovy Ros de 

bekende Radio-zanger uit ,,Melodie io 

Spring” en Jolm Marscb. 

Eeo Spanvend en angrijpend verhaal. 

Politie nieuws. 

R.Ng. D, wonerde te Potjanan doet 
aangifte, terzake diefstal van goederer, 
waarde f 13,85, middels inklimmwing. 

De Bebeerder van de firma Fortuna, 
albier, doet aangifte, terzake verduis- 
tering van goederen, waarde f 25, —, 
gepleegd door D, afkomstig van 
Djokjakarta. 

IN VOORRAAD 
Ruime keuze 

— Visitekiartjes 

voor de halve prijs. 

KED. SNELPERS DRUKK 
ALOON-ALOONSTRAAT 

Tel.No. 83. 

  

IN HOLLAND 
PUBLICITEITSKANTOOR ,GLOBE" 

VRIJDAG I MAART 1940 

      

MG SEA P2 MT AN ME sal YANAY Na TT MUNAS MATTE 

  

  

ADVERTENTIE TAR EF 
GEWONE ADVE-TENTIE: 

1 maal pl. 1 0.25 per regel. 2 maal pl. | 0.20 per regel 
4 maal plaatsen ( 0.15 per regel. 

2.9. kleine aankondigingen ( 1.- per plaatsing. 
Abonnements advertontie gereduceerd tariel. 
LOSSE ADVERTENTIEN BIJ VOORUITBETALING. 

23e Jaarcang 

nj! 
Welk toestel U ook uit 
de nieuwste "Philips 
Super 3.serie 1940“ 
koopt, UU kunt ervan 
Overtuigd zijn, dat U 
het beste krijgt, voor 
dien prijs beschikbaar. 
Vraag een geheel vrij- 
blijvende demonstratie bij 
U aan huis! 

  

   

HOOFDSTRAAT 49 . TELEF, 70 : ava' Java's grootste Kn 
j dag- en nacht RESIDENTSLAAN 39-TELEF 101 

: radio-service ! MADIOEN.   

  

KEDIRI. 

Aloon-Aloon Straat 13 

Teletoon No. I3 

Manajer, H.O. NINCHRITZ. 

  

VEN DU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS. 

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

Vrijdag 8 Maarf 1940. Commissie-Vendutie 
in ons locaal. Hoofdstraat 28, Kediri. Gelegenheid tot bijbrengen van 
goedereo. 

Maandag I8 Maart 40, 
W.J. RUKSEN. 

huize van den WelEd. Heer 
Semampir — Keciri, van meubilair. 

ten



    

  

  

— RICHE ThEATER — 
@ Nog Heden 1 en Zaterdag 2 Mrt. 4 

Wataoct Bros 1oteressa te en boewi de ti mschlaper 

| .SECRETS OF AN ACIRESS" 
met KAY FRANCIS, de beroemde en gevierde actrice, bijgestaan door GEORGE BRENT — IAN HUN- 

TER — GLORIA DICKSON e.a. Ontbullingen over het intieme leven van een beroemde actrice genomen 

uit het dagvboek ,,Searets of an Actress" op boeiende wijze verteld door Kay Francis zelf. 

Eo wie zou bet beter kennen dan zij, die de wereld aan haar voeten hecft? De eene man maakte 

haar beroemd de andere verliefd.... aan wien was zij haar hart verschuldiyo ? Z'e Kay Francis b:slissing in baar 

"Secrets of an Actress" genomen uit de meest verborgen diepten van haar ziel. Mist deze mooie film oiet! 

ATTENTIE! Zaterdagmiddag 430u. Extra Voorstelling! 
Zondag 2 en Maandag 3 Mirt. 

  

   

Gong geweldige Actie film 

verbaal, en die U 
zijn intriges en moorden 

  usscheo cen rechercheur van US, en   

. . 66 

| Roaring Riley” 0. Gis san Damat Erard) 
mer GRANT WITHERS — EDDIE GRIBBOL — MARIAN BURNS ea. 

iev strijd toont 
Uw hart zal bonzen, Uw zenuwen gespannen en Uw bloed koken bij bet aan- 

schouwen van ,,Rip Roaring Riley”. 

Een film met cea modera 
de duvelachtige onderwereld met 

Komt en Oordeelt! 

      MAXIM THEATER 
  

New Universal biizondere 

sIHE HO 
Een Sublieme 

van de intense spanning wa 

ATTENTIE! 
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WILLY FRITSCH — PA met 

aangebracbt, terwiji 
2servee 

Zaterdagmiddag 4.30 u. 

Zondagmorgen 10 u. 

pei! staande er zeer geestige amusementsfilm, die technisch niet 

van wat ons tegenwoordig voor wordt gezet. Ben niet te 

Vanaf Heden 1 t/m Zondag 3 Mrt. 

mysterie film 

USE OF FEAR"” . 
Combinatis van cen griezelfilm en een detective story. 

arin men door de diverse misdaden verkeert, ook vele grappige momenten zijn 

aan de romantiek ook de noodige aandacbt is besteed. 

rt Uw avond voor dez biizondere fiim! 

EXTRA VOORSTELLING 
Maandag 4 en Dinsdag 5 Wrt. 

Ufa grootsch opgezette filmschlager s.AMPHITRYON” (Ust de Wc 

UL KEMP — ADELE SANOROCK ca. 

Huis der Verscbrikkingen) 
En film, waarin ter afwisseling 

Iken tc Geluk) 
Esn voortreffelijke, op hoog 

onderdoct voor het beste 
eveneren filmwerk ! 

  

  

Den Varken. 

Toen de school weer was begonnen, 

Vroeg de juffrouw vao de klas : 

» Wis van jelui weet te ver'ellen, 

Waar bij met vacantie was." 

'n Oogenblik heerscht doodsche stilte, 

Juf keek vra jend in het rond, 

Plots sreokt kleine Jan zijo vinger, 

Ho tocok am bet uit zija mond: 

Ik juffcouw, zal u vertellen, 

Van mijn Pa zijn varkens jacht 

Ec z00 kwam her, dat Jantje 

Voor de klas vertellen mag. 

»Ginds, 

Is ter varken groot en klein, 

Als U wilt, kunt er veel schieten, 

Maar niet zenuwachtig zijn. 

juffrouw, in Krawang, 

  

Op een dag mij Pa en vriender, 

Pakt ziin spuit en gaat er op uit. 

Ik mocht mee, wah, mooiz kaliber, 

Ea als sebieten, heeft groot geluid. 

En wij zien geen enkel varken 
Ex wijn Pa zeat leelijk woord, 

En va tien minuten loopen, 

Zsat mija Pa: Jan, houd je sm.... I, 

Itoe diarja, cen kanjer. 

Wah, juffrouw, z00 groot betoel 

En mijs Pa ging toen koielen 

Trekt de trechten aan de kvop 

Es dor. 

Door den varken door den kep. 
| daar ging de kogel 

oorer, Fss, O Jar, O, mi 

  

Holiandsch, 

  

s geen 
niet bet varken zijo ? 

eat Jan 
niet misscbien 

met glorie, 

      

, ziidig varken, 
Een manvelijk, heb zelf gezien. 

  

Blitar. 

Regentschaps Begrooting. 

Berich: 

grooting van ontvangsten en uitgaven 

mma 

werd ontvangen dat de be- 

voor het diensjaar 1940 van het R.- 

  

   

itechap Blitar door bet College van 
Gsdeputcerden werd gosdgekeurd. 

Propaganda Soetardjo - Bank. 

Deartoe aangezocht door het Hoofd- 
bestuur van de P.P.B B. zal de beer 
R. Arsad Prawiraatmadja, Secretaris 

den Regentschapsraad te Blitar, 
ort een aanvang maken mer het 

lezingen over de z9. 

  

    

      

, die onder Regeerings- 
werkt, wordt als een zeer nutti- controle 

ge inseelling aangemerkt. De lezingen 
zulien een 
bebben. 

propagandistisch karakter   

Djocja's nieuwe Sultan 

Omtrent de verheffing van Goesti 

Raden Mas Dorodjatoen tot Sultan van 

Djocjakarta op 18 dezer kan ngg worden 

gemeld, dat de officieele mededselirg 

11 uur wed 

Gowverneur 
terzake gisterochtend 

gesdaan door 

Djocjakarta, waarvoor ten gouverneurs- 

buize aaowezig waren de a.s. Sultan.-, 

de kraton - commissie, P. A. Soeriodi- 

logo, de assistent- resident Mr. Anne- 

buis, de gewestelij secretaris Mr. Hallie 

en de translateur Mr. Sidarto. 

den van 

  

De groote Loterij. 
Wij laten bier de volledige trek- 

kingslijst volgen van de recente groote 

toterij : 

f800.000 — 14083. 

f20.000— 15621. 

f5.000- 30777. 

10 d f1.000. — 

18528 18086 41545 22691 27539 

27186 26682 26971 34192 34329 

30 a f500. — 

36162 41861 39030 28057 10709 18606 

25042 20188 27102 24514 10435 16990 

28531 2630110207 33003 18801 24370 

31157 11857 11000 28792 19006 25249 

11751 3127416750 48778 23887 12524 

450 a £100. — 

20006 21805 37028 39404 17686 40125 

39741 10973 16169 20836 15307 32208 

30172 38474 25514 30984 33824 30269 

31333 20013 38442 28253 21836 34052 

40689 15141 29987 14262 27642 25523 

26512 15690 15173 38267 11111 23554 

33536 12480 39633 14545 16474 31874 

10280 32072 33585 38908 16944 18540 

30689 15120 31699 30577 28819 26917 

12694 21163 44659 19214 35620 27505 

27636 1342239253 16685 16492 40428 

42128 33139 35118 19341 25897 38397 

15968 19964 28555 34691 10879 28870 

2615323026 25103 26019 43152 40377 

30570 20909 37168 42349 31009 23563 

29171 1565429786 31401 24537 37755 

31754 26267 31341 21455 14788 11661 

13987 28316 44383 36633 27133 24856 

40739 38021 26434 31317 34536 43134 

2787417176 10285 33731 40236 40358 

17995 12903 31307 17236 36473 17337 

41891 14039 44602 13740 16133 21513 

33574 38376 22171 35360 37742 14937 

40059 33404 11952 32420 18300 28398 

27223 4499816631 37762 43749 13574 

10261 23047 35925 21603 27135 44672 

44539 36682 37882 38601 40487 17729 

24889 14567 35146 12815 13014 43696 

11762 29263 32730 18001 19696 12172 

38689 36533 24157 41829 31592 12986 

41897 15017 12405 30370 33817 12037 

22618 1607444402 11088 31667 31690 

1 30597 12873 39826 

21965 2!063 35689 

27118 11202 10792 

27565 40472 20204 
33445 29279 40533 

17612 29992 15653 

12391 13833 17229 

24868 12648 23614 
16689 39735 44679 

20202 19911 14817 

14549 36673 42843 

23624 31446 34063 
16923 24360716771 

24741 38279 31743 
44224 31935 20690 

27966 37038 24156 
25678 33981 31670 

17276 17395 23185 

26314 30357 37953 

32925 27962 44367 

24605 16084 23379 

15127 32032 16021 

31873 23654 35110 

21342 37046 43988 

37939 35217 31358 

24725 23347 44947 

43222 41626 26765 

19960 16352 11949 

18007 21267 33091 

22577 42449 10703 

43959 31147 40263 

15769 38873 13264 

42811 18457 42249 

41180 39634 31090 

21429 34479 14155 

16124 25444 43450 

31851 31714 36381 

33908 36670 44942 

28008 12122 44337 

21530 41090 25363 

20342 23041 37593 

37499 22234 26013 
25351 30925 32513 

24209 28240 43192 

43276 20901 16768 

41976 16865 32347 

21005 35625 24333 

21863 23393 32069 
39969 31430 29128 

29593 24867 23190 

33027 10394 39352 

32737 39678 35124 

10158 24661 26297 

11144 21844 43502 

25922 32454 30869 
43149 15201 17023 
44378 12487 35003 

17115 12136 16432 

29102 28238 16594 

17764 43357 34660 

26890 30385 34583 

23273 16140 22738 

35735 22302 41915 

18853 31915 41837 
28910 16932 23620 

43884 40171 18615 

43582 16470 18030 

23770 44009 28138 

10590 41164 43547 

13094 39953 24068 
41375 31855 38535 

37583 28742 16182 

33713 41989 22254 

21058 36572 34215 

35320 38212 44950 

12258 12971 37780 

34513 15877 43387 
36799 24675 42599 

27374 27024 23486 

40112 29050 41167 

32440 18007 25388 

31405 41886 17702 

29166 35874 24151 

38731 39505 24857 
11157 10457 12211 

42321 16278 44533 

  

Finland. 
Is een boerderij, midden io de 

snecuw, verlateo en eeuzaam, Siaat een 

klen groen boompje er zijn geen ver- 

sierselen aan, er staan geeo kaarsen 

der en moeder gezegd—en de oudste 

van de kinderer, de wijze zesjarige 

hseft dir heel goed begreper. Als 's 
avonds de lichtjes zouden branden, 

dan zouden de Russen bet zieo en bet 

buis in brand steker. Enals de kerst- 

boom brandt dan moeten de lichtjes 

nazar buiten stralen om iedereen den 

wzg te wijzen. Zij berinrert zich nog, 

hoc verleden jaar de buren allemaal 

op hun deel waren gekomeo om daar 

kersifeest te vieren. Toen was er een 

groote boom geweest, die prachtig 

versierd was. Oom Nicolaas had ge- 

zegd, dat bij dekaarszn al gezien had,   in. Dat kon dit jaar oiet hebbzo va- |   

toen hij nog maar pas uit zija cigen 

huis was weggegaao. En zijo buis was 

z60 ver weg, dat bet wel een half uur 

duurde'met de slee, eer je er was. Zij 
weet ook nog wel, hoe alle groote 

menschen stil waren geworden, toea 
de radio begon te spelen. Vader bad 
toen gezegde ru heel stil zijo, waat 
Du vieren alle menschen in Finland, 

die viet naar de kerk kuanen gaan, 
tegelijk kerstfeest, want zij luisteren 

allemaal naar de radio. Toen hadden 
zij allemaal meegezongzo : Stille nacht, 

heilige nacht. 

Als zij dat tegen Moeder zegt, glim- 
lacht moeder verdrietig: Stilie nacbt 
....die is er dit jaar nist, waot de 

Russen weten van geen heiligen nacbt : 

dis hebben den vrede vorst in dezen 

nacbt geboreo, verbarnen. Die sturen 

bun vliegtuigen pet zoo hard op Kerst- 
mis a's op andesre dagen, En toch 

kouffei: moeder haar kleine meisje met 
welbehager. Hebben zij bet niet nog 
goea? Zij zija nog bij elkaar ia huneigen 
buis, maar hoevelen zijn er, die voort- 
durend op gejaagdworden langs de ijs- 
koude wegen die misschien kerstfeest 

vizren onder den bloote hemel? Hoe- 
veel moeders trekken nizt dood- en 

doodmoe largs de wegen: kozveel 
vaders, de sirijden aan bet front, weten 
Diet meer, waar bun gezin is geble- 

ven? 

Kerstfeest in Finlard — is dit jaar 
geen feest geweest: hetis een tijd van 

baogen nood co angst geworden, waar-   

in men misschien alleen troost kon 
putten uit bet aan dit volk zoo ver- 

trouwde boek: den bijbel. 

Eokele dagen voor het ui breken 

van den oorlog—beeft dit een diepe- 
ren zio? — was io de Fiasche kerk 

een nieuwe bijbelvertaling in gebruik 

genomen, Dit door en door Luther- 
sche voik had natuurlijk sedert eeuwen 

zija bijbel io de volkstaal, maar z00 
goed als de Nederlandsche statenver- 

taling soms als verouderd beschouwd 
wordt, werd de 17e eeuwsche Finsche 

vertaliag niet meer door allen verstaan. 

Daarom besloot bet kerkbestuur jareo 

geleden eeo nieuwe vertaling te laten 
maken, welke nu de oude vervangen 

zou. Lang niet e'ke gemeente heeft 

een cxemplaar kunnen ontvanger, want 

er waren belangrijker zaker. 

Dz kerkelijke toestaod in Finland is 

veel eenvoudiger dan die in Nederland. 

Ruim 90”/, der bevolking behoort tot 
de Luthersche kerk, die staatskerk is. 

Alleen in enkele streken wonen Rus- 
sisch-orthodoxen en hier en daar wonen 
enkele roomschen. De Luthersche kerk 

neemt dus verreweg de belangrijkste 

plaats in het leven der Finsen in. Ia 

den loop der geschiedenis heeft zij 

grooten cultureelzn invloed gebad om- 

dat bet de kerk was, die ecuwenlang 

bet onderwijs verzorgde. Ook ru nog 

speelt de kerkin het Fivsche leven een 
belangrijke ro'. Aan baar droeg de Staat 

bijv. kort geleden op de culiureele vcr- 

zorging vao ben, die hun vaste woon- 

  

  

Hoofdstraat 4I 

Telefoon No. 60 

      

  

  

KOELKASTEN. 
RADIOREPARATIES 

ONDER GARANTIE 

RADIO LU 
2 - Mn «| aNGAK - Ken — 

Het betere adres voor 

RADIOTOESTELLEN 
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KEDIRI 
MULOWEG / MADJENANG 

Telefoon Ked. No. 225 

OERDERIJEN ..SCHRAUWEN“ | 

1 
WATES 

PERCEEL-PAKISSADJI 

  

  

    

Pad 

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., 

  

    Opgeluisterd door Radiomuziek 

Ga dan naar het 

Kedirische 
Restaurant 

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. SNELPERSDRUKKERIJ.



Bekendmaking 
Het College van Gedeputeerden van 

den Provincialen Raad van Oost-Java 

maakt bekend, dat, behoudens de na 

te melden uitzonderingen, alle vorde- 

ringen ten laste der Provinciale be- 

grooting van het dienstjaar 1939, welke 

niet ziju ingediend ter Secretarie der 

Provincie Oost- Java uiterlijk den 

30sten April 1940, zijn verjaard. 

Deze termijn is niet toepasselijk op: 

.alle vorderingen, welker bedrag be- 

paald is en welker verevening niet 

afhankelijk is van een voorafgaande 

indiening van stukken door belang- 

hebbenden : 

.alle verevende vorderingen, waar- 

voor door de Provincie reeds bevel- 
schriften tot betaling zijn afgegeven. 

N 

Soerabaja, 23 Februari 1940. 

Namens het Coilege voornoemd, 

De Gouverneur, 

van der PLAS. 

Loo juist Ontnakt: 
Ook in groote voorraad di- 

verse dranken zooals : 
Champagne Ijemi-sec en Seo 

Asti Spumante. 

Likeuren. 

Bols rood. 

Orange bitter. 

Medoc superieur. 

St. Emilion. 
St. Jullien. 

Ch. Cantemeriie. 

Ch. Pontet-canet. 

Petit bourgogne. 

Chablis. 
Sparkling Burgundij, 
Pommard. 

Chambertin. 

Enz,-Enz. 

Beleefd aanbevelend, 
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plaats hadden moeten verlaten. Io de 

groote kampen vol geevacueerden, zija 
predikanten aanwezig. Io samenwerking 

met andere verzorgers als bijv. de Lot- 

ta's — de vrouwelijk vrijwilligers, die in 

Fioland bergen werk verzettea pro- 
beeren zij orde en regel ia het leven 

van de kampbevolking te houden. Er 
wordt onderwijs gegeven, erzija kerk- 

diensten in elke omgeving, waar dit 

maar eenigszivs mogelijk is, Er wordt 

ook voor ontspanning gezorgd. 

Als er &&n ding is, waarover alle 
Nederlanders bet eens zijn, dan is bet 

wel dit: dat bet Fivsche volk op alle 
mogelijke wijze geholpen dientte wor- 

den. Heel aan den rand van Europa 
vecbt het eeo strijd tegen een over- 

macht, zooals er zelden gevoechbt tenis. 

Nederlanders denken onwillekeurig 
aan den strijd, die hun voorgeslacbt 

leverde tegen een wereldrijk en zij hopen 

vurig, dat het Russiscbe rijk eveo voos 
€n machtelooszal blijken, als io de 16e 
eeuw het Spaansche imperium, Zij wen- 
schen fel, dat de Finnen hun strijd met 
evenveel moed, evenveel kracht eo ook 

evenveel geloof zullen volhouden, als 

de Geuzen dat deden. 
Maar iotusschen is het noodig, dat 

het lijden der Finsche vrouwen en kin- 
deren, van de soldaten, die getroffen 
worden, z00veel mogelijk gelenigd wordt 
en daaraan kan Nederland (en Ned. 
Indi8) actief medehelpen. Velen gaven 
reeds, laat ons aan anderen nog eens 

en stoot geven, opdat ook zijn hun 

deel doen. Onlangs deed de vrouw van 

Fioland's president. Mevr. Kallio een 
beroep op de geheele wereld. Tot nog 
toe was Mevrouw Kallio nooit in bet 
publiek opgetreden j steeds had zij zich 

op den achtergrond gehouden, was zij   

m— 

alleen maar de huisvrouw, die zelf bakt 

en zorgt, de lieve grootmoeder voor 
haar kleinkinderen geweest. Nu echter 
drong de nood haar en met smeekende 

stem riep zij het uit: ,,Laten zij, die 
het nog warm hebben en die nog geld 

bezitieo, ertoch naar streven den nood 
van ons volk te verzachten !” 

Hervormd Amsterdam 6 Jan. '40. 

  

Een Finsche Sol- 
datenbrief, 

Uit een ontroerende particuliere 

brief van een Fiosche jongeman, die 
op het oogenblik ergens aao het front 

staat, mogen wij het volgende citeeren: 

»Wij beleven op bet oogenblik in 

Fioland een grooten tijdl God verricht 
wonderen door Zijo machtige hand. 
Oos volk, dat over alle beletselen 
heen, een gesloten &€nheid geworden 
is, heeft in de verdediging van geloof 

en vaderland zijn ziel teruggevonden. 

De inval van Sovjet Rusland bheeft 
overal een diepe religieuse bezinning 

gebracht. De gebeele natie is op het 

oogenblik bezield door een levendigen 

gebedsgeest. Ik geloof, dat er in Fin- 

land nog nooit zooveel gebeder is als 
in de laatste weken. Maar wij bidden 
ook voor onze vijanden, dat zij eic- 

delijk den weg tot de vrijheid zullen 
vinden. Wij gevoelen deernis voor de 
arme misleide Russische soldateo, die 
Ontzettend te lijden hebben. 

Op Kerstmorgen zongen onze troe- 
pen in de voorste frontliniss hun kerst- 

liederen 265 luid, dat de vijand ze 

waarschijalijk kon hooren. In een an- 

der gebied werd de kerstdienst voor 

de Finsche troepen, door middel van 
luidsprekers naar de loopgraven van 

het Sovjetleger overgebracht. Wij 

probeeren hun op deze wijze duidelijk 

te maken, in welken geest wij strijden. 

Een van mijo broers, die batalhons 

commandant is, schrijft mij, dat op een 

morgen, v66r den aanval, 400 soldaten 

het Heilig Avondmaal ontvangen had- 

der. Voor ze ten strijde trekkeo, spreken 

vele soldaten geknield een kort gebed 
vit. Meerderen hebben voor het eerst 

hun Heiland gevonden. Honderddui- 

zende menschen leven op bet oogen- 

blik, als gevolg vao de evacuatie, ver 

van bun haardsteden. Veel rijke boeren 

bebben hun hoeve en hun geheele 

cigeadom verloren. Maar geen van 

hen beeft bet geloof in God en de 

moed tot verder volharden opgegeven. 

Toen aan een boerin gevraagd werd, 

of het bundeltje, dat zij in haar hand 

hield, haar gansche bezit was, ant- 

woordde zij: ,,Neen, ik heb nog mijn 
man eni mijo zoon aan bet front!” ,.. 

Ben andere vrouw, die men ia haar 

moceilijke toestand trachtte te troosten, 

gaf ten antwoord: Och, wat heeft mijn 
persoonlijk verlies te beteekenen!? 

Als Finland maar onafhankelijk moge 
blijven !!....." 

Hier past 

nadenken. 

eerbiedig zwijgen eo - 

Vigilax. 

  

Proefstation Midden. ! 
en Oost-Java te 

Malang. 

Staf mutaties. 

De weteoscbappelijke staf van het 

proefstation wordtperl April a.s. ver- 

sterkt door de kowst van dr. Van 
Schouwenburg, 'bioloog - scheikundige. 
Deze vertrekt 6 Maart uit Nederlaod.   

Beleefde mededeeling, dat de 

Bloemen handel 
J. DAGEVOS 

Kodiri 

met ingang van 1 Februari '40 
genoemd wordt : 

“tBloemenhuis L. DAGEVOS 
Kediri tel: no 128. 

  

Dr. Van Schouwenburg zal de plaats 

vervullen welke open was gekomen 

door bet vertrek van dr. Roelofsen, 
die eenige maanden geleden naar Me- 

dan-Deli vertrok in verband met zijue 
benoeming tot directeur van het Deli 
Proef-station a'daar, 
voor de tabak. 

Evenals deze studeerde dr. Van 
Schouwenburg te Delft. Vervolgens 
was hij te Utrecbt werkzaam als assis- 

tentaan het Laboratorium voor bioche- 
mische onderzoekingen voor de Rocke- 

feller Foundation. Na zijne promotie 
tot docter in de scheikunde te Delft 

volgde dus eene waardevolle Utrecht- 

sche periode waarbii de biologische 

zjde der problemen meer op den voor- 

grond werd gesteld. 

het proefstation 

Als opvolger van dc. Pfaltzer, die 
gedurende 9 jaar als plantenziekte- 

kundige aan het Proefstation te Ma- 

lang werkzaam was, en die per 1 

April zijoe werkzaambeden aan bet 

Proefstation voor West-Java te Bui- 

tenzorg zal voortzetter, werd te Ma- 
lang geplaatst ir. Heubel, landbouw- 

kuodige, die tot dusverre bij bet Proef- 

station te Buitenzorg met standplaats 

Tandjong Karang in Zuid-Sumatra in 

functie was. Ir. Heubel is tevens plac- 

tenziektekundige. 

Hij was reeds 6 jaar in Syndicaats- 
dienst. 

Dr. Pfiltzer, die zich te Malang 

hoofdzakelijk met de koffieziekten be- 

zighield, zal te Buitenzorg overscba- 

kelen naar de rubber. Voor de Ma- 

langsche langdurige periode was dr. 

Pfaltzer reeds 3 jaar te Buitenzorg 
werkzaam. 

  

Overvolle nachttrein 

Oorspronkelijke — vertraging 

mooi  ingeloopen 

De nachttrein, welke gistermorgen 

met si chts een kleine vertraging aan 

het statioo Goebeng arriveerde, heeft 

die vertraging te wijten gebad aan een 

ongeluk even voor Cheribon, waar een 

Inhander werd doodgereden, hetgeen 

aanvankelijk cen vertraging van 45 

minuten veroorzaakte, doch de trein 

heeft kans gezien die vertraging tot 

een minimum terug te brengen. 

De trein was overvol, er reden 4 

slaapwagons mede en er was geen ca- 

bine meer vrij, een enander als gevolg 

van bet feit, dat de passagiers van de 

»Dempo” voor den Oosthoek mede. 

kwamen, o.w. oud-schout bij nacht 

Bosma, die zijo kinderen komt op- 

z0eken. 

Aan 

TOKO 

»MADIOEN" 
KEDIRI, Aloon-aloonstraat 

No. 17 Telf. No.62. 

Maakt bekend: 
Aan alle klanten te Ke- 

diri en omstreken, 

Dat Toko Madioen 

reeds verhuisd 

  

is. 

In het Nieuwe Tokoge- 
bouw aan de aloon4str. 17. 

Onder Coulante 

bediening. 

En direct thuis 

bezorgen. 

Nicuwe en versche 

goederen. 

Beleefd aanbevelend. 
  

  

PETROMAX COMFOREK. 
Wij ontpakten zoojulst 

De Nieuwe 

Mosdellen 1939 

en noodigen U uit tot een be- 

zichtiging dezer 

Schittorende en Practische 

Petromax Comforen. 

Verkrijgbaar bij : 

Toko Wed. 

Tan Bing Wie 
Klontengstraat No. 90, 

KEDIRI, Tel. No. 149, 

  

  
  

| Vichy 

Source de Beaut& 

    

  

preparaten voor 

Wetenschappelijk samengestelde 

verzorging en 

verfraaiing der huid.    

RESIDENTIE APOTHEEK 
Teleftoon No. 52   

  

PROTESTANTSCHE. KERK 

Hollandsche Kerkdiensten. 

3 Maart Blitar 9 uur v.m. doop 

Ds. W.M. Duyker van Malang 

Kediri 

Djombang 7 uur n.m. 

10 Maart Paree 9 uur v.m. 

Blitar 6 uur o.w. 

17 Maart Palmzondag 

9 uur v.m. Kediri bevestiging 

nieuwe leden. 

5 uur n.m, Toelozng-Agoeng 

bevestiging nieuwe leden. 

22 Maart Goede Vrijdag. 

T.-Agoeng 9 uur v.m. Avondmaal 

Kediri 7 uur ». m. Avoodmaal 

24 Maart Paschen. 

Kediri 9 uur v.m. 

Blitar 6 uur ».m, Avondmaal. 

9 uur v.m. doop 

  

Maleische Kerkdienst. 

H. B, Matulessy. 

3 Maart '40 Btitar 7.30 uur v.m, 

Wlingi 10.30 uur v.m. 

10 Maart '40 Kediri 9 uur v.m. 

S.F. Djatiredjo 4 u.».m. 

19 Maart '40 Trenggalek 9 uur v.m. 

Tl.-Agoeng 4 uur n.m. 

21 Maart '40 Kediri 6.30 uur n.m. 

Voorberreiden en aangenomen 

lidmaat. 

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

24 Maart '40 Kediri 10.30 uur v.m. 

le Paschen 

25 Maart '40 Madioen 9  uur v.m. 

2e Paschen 

Ngawi 4 uur ».m. 

2e Paschen 

31 Maart '40 Kediri 6,30 u. ».m. 
Voor Zending. 

J. W. Rumbajan, 
24 Maart 1940 Djombang 730 v.m. 
  

OOST - JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEN. 

lederen Zondag, 9 uur v.m. 

Te Kediri (Baloewertistraat), Blitar, 

Toeloengagoeng, Ngandjoek, e, a., te 

Paree 730 uur n.w. 

Hollandsche Dienst te Kediri 
(Baloewertistraat). 

De eerste Zondag 

van elke maand, 6 uo.m. 

door Ds. E. G. v. Kekem. 

  

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Zondag 

  

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

2e H. Mis 7.30 uur v. m 

Lot 5.30 uur 0. m. 

te Aiter 6 nur vm. Stille H. Mis 

7.30 uut va Hoogmis 

5,30 uur « Lot 

Oadersicht Kata. Ji 6 uur ».m 

  

  

TENG HONG TJIANG 
VENDUHOUDER —  COMMISSIONNAIR 

MEUBELMAKER 

TRANSPORT — ONDERNEMING 
KEDIRI — Klentengstraat 68 — Telef. No, 107 

  

Voor Uw meubialir en ontwerpen 

geroutinserde toekangs en eerste kwa- 

liteit meubelhout, 

Zeer billijk io prijs en levering met 

garantie, 

Voor Uw vendutie gegarandeerd 

goede resultateo. 

Inpakken voor alle plaatsen. 

  

IN VOORRAAD 
Ruime keuze 

- Visitekaartjes 

voor de halve prijs. 

KED. SNELPERS DRUKK 
ALOON-ALOONSTRAAT 

Tel.No. 83. 

  

 



     

  

  

Buitenlandsch overzicht overgenomen vit het Soer. Hbld. 

VAL VAN VIBORG WELDRA 
VERWACHT. 

  

Roode verbindingen 
uitstekend. 

Finnen zullen nieuw front 

moeten vormen. 

Haparanda, 28 Febr. (Ao. Hav.), 

Van gezaghebbende zijde wordt ver. 

klaard, dat sedert 48 uur een hevige 

strijd woedt om het bezit van Viinuri. 

350.000 Russen nemen deel aan de 

onophoudelijke aanvallen langs 
front van 50 km. De Russen 

op 6 verschillende plaatsen aan. 

een 

vallen 

Moskou meldt doorbraak. 

Moskou, 28 Febr. (Aneta Tr). 

Volgens het door de Soviet-Russische 

legerleiding te Leniograd uitgegevea 
communigue zijn de Sovjet-Russische 

troepen erin geslaagd door de ver- 
sterkte vijandelijke zone op de land- 

engte van Karelid hesa te breken. 
Voorts wordt nog gemeid dat de 

Russen 13 ve sterkte Finsche stellingen 

waaronder 9 uit ijzer en beton ge- 

bouwd: forten, wisten te bezetten, In 

de andere sectoren van het front is 

niets van belang gebeurd. 

Door de 

macht werden in andere sectoren van 

Sovjet-Russische lucht- 

het front vijandelijke troepen en mili- 

taire doelwitten gebombardeerd: tij- 

dens luchtgevechten werden zes Fin- 

sche vliegtuigen neergeschoten. 

Uitstekende Russische ver- 

bindingen. 

Londen, 27 Febr. (Aneta Reuter). 

Het merkwaardige van de jongste ge- 

vechten op de landengte van Karelig 

is—z00 meidt de militaire correspon- 

Reuter — dar de Russische 

versterkingen de frontlinie te Kaislah- 
ti in nog geen 

dent van 

twee dagen na haar 

vertrek van Leningrad bebben bereikt, 

Deze afsrand is niet groor, doch — 
aldus de militaire correspondent — dit 

tcch dat de 

dingslinies in 
  bewijs Russische verbir- 

een uitstekenden staat 

verkeeren. 

Op dezeifde efficiente wijze wisten 

de Russen hun 6 inch en 8 inch-ka- 

nonnen steeds van de noodige ammu- 

nitie te voorzien 

De uitwerking van dit geschut op 

de landengte van Kareli8 is bijzonder 

groot geweest en bij hun verschrikke- 

iike  bombardementen vernietigden 

alles. 

Het transport zal niet gemakkelijk 

zijo, wanneer de Russen bet niemans- 
hebben bereikt en 

betreuren, 

land vas gisteren 

zy zullen bet dat zij de 
wegen en spoorlijsen hebben bescha- 
digd. 

Viborg kan ieder moment vallen. 

Helsinki, 27 Febr. (Aveta.Tr.). De 
Russische druk op de Zuidelijke Fin- 

sche stad Viborg, die geheel is ged- 
vacucerd en door de bombardementen 
van de Russen een puinhoop is ge- 

mt gestadig toe, zoodat de 

os de grootste exporthaven 

   

  

van Europa's grootste houtuitvoerend 

land was, icder moment in handen der 
  

Russen zal kusnen vallen. 

Het geheeie 

  

district rondom Viborg 

is eveneens door de Finsche autoritei- 

ten ontruimd. 

Albier wordt gemeend dat de Rus- 

sen thans een poging doen om de stad 
te omtrekken door de Viborgbaai over 

zonder te trekken teneinde de stad 

zelf binnen te rukken hun opmarsch 

in Westelijke richting voort te zetien 

naar Kotka en Frederikshamn. 
De Russische 

grooten 

Opmarscb wordt met 

Tot dus- 

druk door de 
Russen uitgeoefend op den Westelij- 

Ka- 

spoed voortgezet. 

verre werd de grootste 

ken sector op de landengte van 

relig,   

De Finnen geven toe dat de stad 

Sakkijarvi werd ontruimd daar gemeld 

werd dat de Russen met gewapende 

sleden en lichte tanks over bet ijs 

naderden. 

De Russische luchtmacht was tijdens 

dit gevecht eveneens zeer actief. 

Vai vanBjorko zware slag. 

Kopenhagen, 27 Febr. (Aveta-Tr.). 

De vai van Bjdrk6 wordt hier be- 

schouwd als.een zware slag voor de 

Finoeo, voor wie het verdere verloop 

van de gevechten op de landengte van 

Kareli8 thans van de grootste bzteeke- 

nis is. 

De berichten, diz te Kopenhagen uit 

Helsinki werdenontvangeo, toonen aan, 

welk groot voordeel de Finnen hadden 

van de vesting Bjorki, welker 28cm. 

geschut de Russen, die herhaaldelijk 

aanvielep, op een afstand hield. 

Verdediging niet de moeite meer 

waard. 

Helsinki, 27 Febr. (Aneta-Hasas). 

Ia gezaghebbende kringen meeot men, 

dat de verdediging van Viipuri de of- 

fers, die zij zou kosten, niet waard is, 

daar de stad verwoest is en binnen de 

linies is gelegen. 

De Finnen beseffen de noodzakelijk- 

beid om niet te zwichten, doch zij wij- 

zen erop, dat de ontruimiog van Viipuri 

het moreel der Finnen niet zou aar- 

tasteo. 

De laatste inwoners van Viipuri wer- 

den gegvacueerd en de sleuteis der stad 

werden door den burgemeester over- 

handigd aan de militaire autoriteiteo, 

van wie de beslissing betreffende het 

lot der stad zal afhangen. 

De door de Sovjet-Russische propa- 

ganda verspreied berichten, dat de stad 

reeds ontruimd is, worden tegengespro- 

ken, doch men verzekerd, dat het ge- 

heel in puin gescboten Viipuri geen 

strategische waarde meer heeft. 

Helsinki gelooft niet in bemid- 

deling. 

Hzisinki, 27 Febr. (Aneta-Havas). 

In Fiosche dip'omatieke kringen wordt 

geen commentaar geleverd op de ge- 

ruchten inzake Duitsche bemiddeling 

in bet Russisch—Finsche conflict. 

In gezaghebbende kringeo in de Fin- 
sche hoofdstad is men ervan overtuigd, 

dat deze geruchten door Duitscbland 

worden gelanceerd voor propaganda- 

dozleinden. 

Finnen houden stand. 

Stockholm, 28 Febr. (Aneta Rtr.) 

De groote slag om bet bezit van het 

verlaten en totaal verwoeste Viipuri 

duurde den geheelen dag voort. 

Terwij! de Finsche artillerie de Rus- 
sen rondom Viipuri bestookte, voerden 

pas aangekomen Finsche en buitenland- 
sche vliegtuigen Intensive bomaanval- 
lea op de Russische linies uit. 

Op bet ij: geworpen bommen deden 

Russische tanks, karonnen en soldaten 

in het ijskoude water storteo. 

In verband met bet gemakkelijker 
verdedigbare karakter van het terrein, 

twijfelen Finsche deskundigen er niet 

aan, of de Finsche troepen zullen voor 

Viipuri kunnen stavdhouden. 

Hedenavond 

sterk. Men hoopt, dat slecht weer zal 

steeg de temperatuur 

intreden, waardoor de hevige Russische 

aanvalien zullen worden belemmerd. 

Weldra Nieuw front ? 

Stockholm, 27 Febr. (Aneta-Rtr,) Het 

gevaar besteat dat de Finsche troepen 

in den strijd op de landengte van Ka- 

rele weldra een nieuw front zullen 

moeten verdedigen. Wanneer de Rus- 

siscbe troepen bet uiterst uiteinde van 

bet Koivisto-schiereiland zullen hebben 

bereikt, zijn zij nog slechts op een af- 
  

stand yap 8K.M. van bet yoornaamate 
gedeeite van de Zuid-kust van Finland 

Verwijderd: dit punt isin de nabijheid 

van de stad Sakkajaervi gelegen, die 

z0oals gemeld, reeds door de burger- 

bevolking is ontruimd, 
Het verlies door de Fionen yan bet 

eilaod Koivisto en de daarop gelegen 

versterkingen heeft voor de Russen den 

weg voor een dergelijken opmarsch 

geopend, Tevoren hadden de Finsche 

batterijen op Koivisto op afdoende wijze 

elke omtrekkende bewegirg van dezen 

aard achter de Manverheim-linie, dgor 

de Russische troepen weten te beletten. 

Nog dre spionnen opgepakt. 

Den Haap, 28 Febr, (Aneta). Ver- 

nomen wordt, dat in de spionnageaffai- 

re nog 3persoven werden gearrestezrd. 

Een ton voor Finland. 

Deo Haag, 28 Febr. (Aneta.). Een 

aanvullingsbegrooting voor Buitenlan- 

sche Zaken is ingedieod, waarin 100.000 

gulden wordt aangevraagdvoor de bij- 

bijdra Finsche Roode Kruis. 

.Arendskerk” wordt vervangen. 

Den Haag, 28 Febr. (Aneta). De 

Vereepigde Nederlandsche Stoomvaart 

Mij. bestzlde een vrachtschip van de- 

zelfde grootte als de ,, Arendskerk" bij 

Wilton Feyenoord. 

Postzak voor Medan lag in 

Noordzee ! 

Scheveninger, 28 Febr. (Aneta). Een 
motorschokker bracbt heden-morgen 
een gevulden postzak aan, gemerkt 

Den Haag-Medao”, welke op een af- 

stand van 35 mijl van Scheveningen 

drijvende werd gevonden. 
De postzak bevat vitsluitend post 

voor Medan. Voorzcover mogelijk zu'!- 

len de stukken, weike vecl van zeewa- 

ter hebben geleden, aan afzeoders wor- 

den geretourneerd, 

Philippijnen toch in 
1946 vrij. 

Manila, 28 Febr. (Aneta-Tr.). ,De 

Philippijnen zullen in 1946 onafhankelijk 

worden”, Deze verklaring werd gisteren 

door Hoogen 

Commissaris van de Phbilippijnen, Sayre, 

tijdens een onderboud met persverte- 

genwoordigers afgelegd. Hierdoor is 

een einde gemaakt aan de pogirgen 

van bepaalde Amerikaavsche kringeo, 

den Amerikaanschen 

om den datum van het onafhankelijk 

verklaren van de Philippijnen door de 

Vereenigde Staten te verschuiveo. 

Syre wees erop dat er geen redenen 

dat de 

Vereenigde Staten of de Bhilippijoen 

ernaar streven de wet, waarin bet besluit 

der Vereenigde Staten, om den Philip- 

pijnen in 1946 de onafbankelijkheid te 

ver'eenen, werd neergelegd, te veran- 

bestaan omte verorderstellen, 

deren. Bovendien moet het in konge 

mate onwaasscbijoliik worden geacht 

dat de Amerikaansche belasting-betalers 

geneigd zija voor onbepaa'den tijd mede 

te betalen aan hetin stand houden en 

uitbreiden weermacht 

Philippijoen. 

van de der 

Berechting Elser 
weldra. 

Eerst zullen Payne Best en 

Stevens worden berecht. 

Berlijn, 28 Febr. (Aneta-Tr.). De 

rechrsdag in de zaak George Elser, 
die ervan bescbuldigd wordt op 9 

Nov. 1939 den bomaanslag in de 

Buergerbracukel!er te hebben gepleegd, 
is nog niet vastgesteld aangezien het 

vooronderzoek nog niet beeft plaats 

gehad, doch de berechting zal in de 

paaste toekomst. plaats hebben. 

Intusschen zullen Payoe Best en 
kapitein Stevers worden berecht. 

These van medeplichtigheid 

vervallen? 

Amsterdam, 28 Febr. (Aneta). 

Volgens den Berlijoschen correspon- 

dent vaa de ,,Tel.” valt uit het feit, 

dat te Berlija de processen Elser (aan- 

slag te Miinchen) en Stevens en Best   

(Venlo - incident) onafhankelijik van 

elkaar worden gevoerd, wellicbt af te 
leideo, dat meo in de laatste zaak de 
these iozake medeplichtigheid aan den 

aanslag in deo Birgerbraukeller heeft 
laten varen. 

Vreemde vliegtuigen 
boven N. Holland. 
Granaat sioeg door vier 

verdiepingen heen. 

'sGravenbage, 28 Februari. (Aneta- 

A.N.P.). den Regeerings- 
persdienst werden hedeonacht boven 
Noord-Holland vreemde 

Waargenomen, 

Volgens 

vliegtuigen 

Wwaarvan de nationali- 
teit echter niet kon worden vastge- 
steld. Zij werden van verschillende 
plaatsen beschoten en verlieten daarop 

bet Nederlandsche rechtsgebied. 

Nog een onontplofte granaat. 

Amstervam, 28 Februari. (Aneta - 
A.N.P.), la den afgeloopen nacht is 
bij afweervuur op vreemde vliegtuigen 
een granaat luchtdoelkanon 

door vier verdiepingen van een woon- 
huis aan den Amstelvcenschen weg 
geslagen. Ht projectiel sloeg doo- 
het dak, de derde, en de tweede &tar 

ge en bleef tusschen het plafond van 

het beneder-huis steken, Niemand werd 

gedeerd. 

van een 

  

Versenken lassen und 
Maul halten. 

,Anders worden wij boos”, 

  

Biijkeos een Avetasein uit Amster- 

dam, meldt de Berlijnsche correspor- 

dent van de ,, Telegraaf”, dat Wiihelm- 
strasse geen verklaring wenscht af te 

leggen ten aanzien van de mededec- 

ling, dat de ,,Tara” zonder vooraf- 

gaande waarschuwing werd getorpe- 

dserd, aangezisn eerst de lezing van 
den duikbootcommandant dieot te 
worden afgewacht. 

Van Duitsche zijde werd opgemerkt, 
dat het herbaaldelijk is voorgekomen, 

dat torpedeeringsverhalen later moesten 

wordea gecorrigeerd. 

Overigens is men in Berlijnsche krin- 

gen ten zeerste gebelgd over de scberpe 

reactie in de buitenlandscbe pers op 

Duitsche duikbooraaovallen op neu- 

trale schepen. Meo wijst er op, dat 
Duitscbland zich niet langer zal laten 

welgevallen, dat neutrale bladen, spe- 
ciaal de Nederlandscbe pers, hun ver- 
Ontwaardigingen tot duikbootcomman- 
danten richten, 

Duitscbland zal niet langer dulden, 
dat het optreden en de hardelwijze 
van Duitscbe duikbootcommandanten 

worden gekenmerkt als incorret, zelfs 
als barbaarsch. 

De correspondeot meent, dat in 

uitzicbt wordt gesteld, dat bij herha- 

liog de Duitscbe pers op uiterstscher- 
pe wijze zal antwoorden. 

Ofschoon zu ks riet werd aangekon- 
digd, meent de correspondent, dat 

met de mogelijkheid rekening moet 

worden gehouden, dat de Duitsche 

gezaot te Koen Haag opdracht zal krij- 

gzn de Nederlandscbe. regeering van 

dit standpuot op te hoogte te stellen. 
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Door eigen import zijn wij in staat de beroemde 
CARIBONUM producten, z. a. 

Carbonpapier in diverse soorten. 
Schrijfmachinelinten in alle breedten, 

Schrijf-, vulpen- en stempelinkten, 

Polywog pasta. in vasten en vloeibaren toestand, versch 
en tegen scherp corcurreerende, dus 

beneden Soerabaiaprijzen, 
te leveren. 

N. V. KEDIRISCHE SNELPERSDRUKKERIJ 
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Monsterachtige daad. 

Blijkens ega Avetasein ujt Rotter- 
Gam wijt de .NweRott. Cet.” er. op, 
dat, indien de ,,Yara” ten offer is 
gevallen aan een weloverwogen tor- 
pedeering. zonder dat aan de beman- 
ning gelegenheid werd gegeven het 

liff te bergen, dan is een allerscherpst 
protest gebodeo. 

Men heeft dan te doen met een 

monsterachtige daad tegen de beman- 

ning, welke zich ook ricbt tot het ge- 
heele volk. 

Opvituw is dan (na de ,Burgerdijk)” 
cen aanslag op Nederland's levens- 
rechten te constateeren, aangezien de 
»Tara” geladen was met regeerings- 
groon. 

Afteekenen immigratie- 

papieren. 

Bij vertrek uit Ned. - Indiz. 

Vooral den laatsten tijd is regelma- 
tig gebleken, dat voor de in Neder- 

landsch-lodie terugkeerende verlofgan- 

gers moeilijkheden ontstonder, doordat 

hun immigratiepapiereo bij vertrek uit 

Nederlandsch-lndit niet waren afgetee- 
kend, 

Ia verband hiermede zal 
door de S.M. 

voortaan 
»Nederland” en de 

»Rotterdamsche Lloyd” aan de vertrek- 

kende passagiers gelijktijidig met buo 

passagebiljet een stuk worden over- 

waarin de geldende voor- 
dienaangaande 

handigd, 
scbriften 
Liteeogezet. 

worden 

  

1 #UV gesneden 
LUH of 

verwond? 
Hoo licht snijdt gij u niet of krijgt 
gij niet cen verwonding. En wat kunt 
gij er niet cen last van hebben, als 
er vuil in komt en de wond gaar 

cken! 
her is juist 200 heerlijk van 

Purol, dat deze zalf dadelijk de pija 
cemt door zijn erkend verzach- 
eirenschappen. En verder, dat 

eptisch bestanddeol erin 
ihg voorkomt, terwijl de 

genceskrachtige stofien, welke in 
Purol aanwezig zijn, vanaf de eerste 

   

   

   

  

aanwending hun heelende en ge- 
nezende werking aanvangen 
Krijet gij of een uwer huisgenooten 
dus cen of andere verwonding, door 

welke oorzaak ook, dan behocett gij 
Uu niet ongerust te maken, mits gij 
en doosje Purolin huis hebt. Fluks 
wat Purol er op, een verbandje erom- 
heen, en de zaak is gezond! 
Houd daarom steeds een doos Purol 
in huis. morgen kan zij u al tepas 
komen. Een prachtmiddel! 

PURO 
Om wonden 
te genezen 
en de huid 
teverfraaien. 
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In apotheken en toko's.     
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