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Gemeente-ontvangsten over- 
Februari 1940. 

Het totale bedrag van de gemeente- 

Ontvangsten van Kediri over Februari 

1940 is f 18.156,96 en wel £ 17.886,40 

aan gewone dienst, en f 270,56 aan 

buitengewone dienst. 

Van deze bedragen zija ontvangen aan : 

aandeelin de opbrengst van 

Landsmiddelen f 5853, — 

gebr. abattoir voor vee » M0,75 

keurlooneo voor vee » 410,75 

passarwezen » 1450,11 

T opcenten iok. belasting 

rlj- en voertuigbelasting 

rijwielbelarting 

verpleeggelden en andere ia- 

komsten ,, 541,10 

Iste begrootingswijzi- 
ging 1940. 

In verband met de toekenning van 

het Bestuur van de Prioses Juliana- 

stichting aan de Gemeente albier, zija- 

de een bedrag ad. f 450.— van de 

omrastering van bet in 1939 aange- 

legde sporiterrein voor de schooljeugd, 

stelt het Coll. van B. & W. de: raad, 

cen begrootingswijziging voor. 
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SNELPER s 

Algemeene Loider J.D,L..v. WAARDENBURG 

REDACTIE- EN ADMINISTRATIE 
TELEFOON No. 83. 

ABONNEMENT ( 1.50 PER KWARTAAL, 

BIJ VOORUITBETALING. 

  

Tg nan 

ADVERTENTIE TARIEF TARIEF 
GEWONE ADVERTENTIE : 

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

ADVERTENTIE- EN NIEUWSBLAD 
VOOR DE RESIDENTIE KEDIRI. 

  

VERSCHUNT 
DINSDAG EN VRIJDAG 

AGENTEN IN HOLLAND 
PUBLICITEITSKANTOOR ,GLO BE" 

VRIJDAG 8 MAART 1940 

2.9. kleine aankondigingen 1 1.— per piaatsing. 
Abonnements advertentie gereduceerd tariet. 
LOSSE ADVERTENTIEN BiJ VOORUITBETALING. 

23e Jaargang 

PO 

006 ONDERZOEK ANE 

  

Moabepdebaisiah 

Ba | op Zaterdag 9 Maart 1940 

RADIO PU 
MEA Fa. J.H. Goldberg 
KA UI, ' Hoofdstraat 

  

KEDIRI. 

Aloon- Aloon Straat I3 

Teletoon No. I3 

H.O. NINCHRITZ. 

39 jaren ervaring op Optisch gebied 

39 jaren prima reputatie 

WAT GOLDBERG DOET 

DOET GOLDBERG GOED. 

Manager. 

    

    
pe 1940 MoDbELLEN 

CHEVROLET 
werelds Favoriet 

zijn te bezichtigen 

van 12 t/m 19 dezer 

biji de Autohandel 

A. SMELT



        

| Voortzetting van de 
prachtvolle vertooning va 

| met in de hool 

over een ieder in verrukking zal 

mende glimlach, deze!fde schitrer 

brengt in deze pra 

noeg vinden om het st 

| Ta ““Zaterdagm 

Attentie! zZondazmo 

De Metro Schlager 
| met de groote sterren van het    

»”9 

met ANN SHERIDAN en 

veel kostelijk humor enz. 

jongeren is zij viet alle 

gigenschappen van 

| ATTENTIE! 

Universal uitstekende film 

met NOAH BEERY Jr. — 

devotie die een hond voor zi 

  

met woorden van Ralph Reed, , 

THE 
Een flm vol vroolijkheid ea afwisseling. 

ballet enz enz, dit alles is zC6 iets 

MA 

de berocmde Dead End Kids”. 

Een film die U enkele uren in de grootste spanning 
tuur belangwekkend maar bovenal om de ede!moedige karakter- 

Mist dit onder geen voorwaarde | 

EXTRA VOORSTELLING 
ep als film van avoc : 

deze kwajongens met het hart op de juiste plaats. 

Zaterdagmiddag 4.30 u. 

Zondagmorgen 10 u. 
Maandag 11 en Dinsdag 12 Mrt. 

.THE MIGHTY TREVE co voowe Marker) 
BARBARA READ e.a. Ben eenvoudig, doch diep treffend verhaal van diepe 

ija meester koestert,.... Ben film die zeker in den smaak zal vallen, 

Iets buitengewoons voor dierenvrienden | 

  

HE THEAT 
Nog slechs Heden en Morgen 

» »rlartediefje” 

zijo. 

srd: oogen, 

.Choir Song” van Reicke e.v.a. 
erretje Gloria Jean te prijzen. 

»HARTEDIEFJE” te reserveereo !! 
iddag 4.30 u. 
rgen TO. 

Let Well! 

  

(De jongens knappen 't op) 

  

Speciale Kinde 
ondag 10 en Maandag |! ta 

ICE FOLLIES OF 1939" 
witte doek, als JOAN CRAWFORD — LEWIS STONE —LEW AYRES e.v.a. 

Ziet de meer dan schitterende ysrevue,.. 

moois, :66 grootsch en rijk opgezet, dat dit den toeschouwer vog 'ang 
Een Weekendfilm gespeel in de Midweek | 

XIM THEATER 
Vanaf Hedenavond t/m Zondag IO Mrt. 

“WE ANGELS WASH THEIR FACES" 

  

— 
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(The Underpup) 

fdrol GLORIA JEAN, bet 11 jarige zangwonder en Joe Pesternak's nieuwse ontdekking. 

Mer recht kan bier gesprokeo worder, dat ,The Underpup” een juweelije van een film is, en .waat- 
Zes jaar jooger dan DEANNA DURBIN, maar met dezelfde inne- 

derelfde zonnige verschijoing en dezelfde 

chtfilm vijf Nederen tea gehoore, o.a. Annie Laurie”, ,, Schepherd's Lullaby” van mozart 
Wij kuonen werkelijk geen woorden ge- 

Vergeet daarom niet Uw avord voor 

talent. Gloria Je:n 

Troorstelling. 

.. het Asschepoester- 

Een film vol levendige en boeiende avonturen, 
zal houden! Voor de 

  

Ook bet feit, dat de Gemeente van 

de Directeur B.B. bij besluit van 30 

Dec. 1939 een subsidie # 10.000 is 

begekend, voor de gedeeltelijke inpol- 

dering van de Westhelft van de kotta 

Kediri, maakt een begrootingswijziging 

noodig. 

Door de Gemeente werd voor dit 

werk in 1939 uitgegeven £ 6.654,99, 

z00dat bet restant ad. f 3.345,01 dieat 

te worden overgebracht naar de Be- 

grooting 1940. 

Een brutale moord. 

Op Dinsdagavond 6 dezer had een 

brutale moord plaats, waarbij de heer 

Han Sing Twano, de cigenaar van bet 

foto-atelier ,,Hao” het slachtoffer was. 

Toca bij dien avond door eea gang- 

deurtje paar huis, dat naast zija atelier 

stond, wilde gaan, werd hij onverhoeds 

van achterzn met een knuppel op zijn 

achterhoofd ggs'ageo, z0odat hij neer- 

zees. De siag was z00 hard aangeko- 

    

men, dat bij onmiddelijk daarna zijo 

laatste adem uitblies. 

Ezn employe van den heer Han 

probserde de wiokel den volgerdzn 

morgen via de acbterdeur te openen, 

de voordeur bij 

Men zal zijn 

toen hij den 

daar de sleutel van 

den beer Han 

scbrik kuanen begrijpen, 
heer Han dood zag liggen. De familie 

politie werden dadelijk gewaar- 
. De doktoren Salim en Patti- 

plaatse, 

wasj 

en de 

    awane waren spoedig ter 

die het lijk onderzocbten. Een zware 

wond was aan bet achterhoofd waar 

  

te nemen, terwijl eenige kleine op de 

hals en siaap. Had men eerst gedacht, 

dat er sprake was van zelfmoord, bet 

onderzoek van de doktoren wees op 

moord. 

Vooral toga de politie onder een 

van de potten geld vond ter waarde 

van (60.—. De kebon, die reeds ruim 

Han heeft ge- 

werkt, werd aangehouden: men vond 
bij hem cen rol koper geid, en in zija 

kamer een groote knuppel. 

Eerst wou hij ontkennep, doch een 

twaalfjarige knaap, die riets van de 

Itik hielp 

een jaar bij den heer 

moord afwist, maar die het 

t2 verplaatsen, bekend» alles. 

Ooze hulde aan de politie die deze 

laffe moordzaak z00 gauw beeft kuo- 

ben oplossen. 

In het Rayon Kediri. 

Door de afdeeling KEDIRI vanden 

Suikerbond zal op Dinsdag, 12 Maart 
a.s., een vergadering wordeo belegd 

in de Socisteit BRANTAS te Kediri, 

  

aanvangende des avond om half 8, 

waarop o.m. de Begrooting van den 

Suikerbond voor bet jaar 1940 a's- 

mede “de financieele jaarstukken van 

het jaar 1939 en verder de samenstel- 

ling van den Raad, van Advies voor 

bet komende jaar, bespreking zulleo 

vinden. Voorts zal eveneens bespro- 

ken worden de Oorlogswinstbelasting 

1939. 

Daarvaast zal een uiteenzetting ge- 

geven worden van bet werk van den 

Suikerbond, terwijl in het bijzonder 

bespreking zal vioden ons streveo naar 

een betere gezinsverzorging en het op- 

heffen van de verminderingen die door 

het omzetten der pensioenen cntstaan. 

Waar deze mangelegenbeid ookzeer 

zeker de belangstelling van de dames 

der G:tmployeerden verdient, zoo 

worden ook zij tot bet bijwonea van 

deze vergaderirg uitgenoodigd. 

Het zal bijzonder op prijs gesteld 

Wworden iadien zooveel mogelijk Sui- 

kergetmployeerden aan deze uitooo- 

diging gevolg zouden willen geven. 

Parindra. 

Hedenavond zal de Parindra afd. 

Kediri in het B.P.K. gebouw een cur- 

sus houden omtrent de Inheemsche 

Maatschappij op aandeelen. 

Zondagmorgen, 10 Maart a.s, zal de 

Mamenang, een codperatie van Pario- 

dra in het zelfde gebouw, aanvangen- 

de te 8.30 uur een algemeene leden- 

vergadering houden. 

De te bespreken agenda luidt als 

volgt : 

Vaststelling wotulen vorige verga- 

dering. 

Verslag verificatie-commissie. 

Jaarverslag. 

Bestuursverkiezing. 

GOLDBERG. 

Optiek-Radio 

Met verwijzing naar de advertentie 

elders in dit blad meenen wij er goed 

aan te doen onze lezers er op te at- 
tendeeren dat bijaldien noodig de op- 

ticien van Goldberg ook bij U thuisis 

te ontbieden. Desgewenscht komt 
Goldbergs opticien bij U meteen keur- 

Collectiz van de nieuwste modellen 
brillen, om de juiste brilleglazen en 

montuur te bepaler. 

Zelfs op afbetaling kunt U in bet 
bezit komen van een onovertroffen 

Goldbergs bril. Het is niet alleen een 
bril die U koopt maar een bril van 

Goldberg beteekent: Het beste voor 

Uw oogen,     

Benaming wegen. 

Is ons blad van | Maart hebben wyj 

cen artikel geschreven over de bera- 

ming van dewegen. Thans kunnen wij 

nog erbij melden, dat de vo'gende voor- 

stellen ook werden ingediend : 

de weg loopesde vanat de driesprorg 

Ngadisimo tot de driesprong Antor y 

Fokkerstr. te noemen: Koewakstr. 

de weg loopende vanaf de driesprong 

Kampoengdalem tot de driesprong, weg 

naar Kacdat te noemen Tosarenstr. 
de weg loopende vanaf de driesprong 

Bararan richting Kandat tot Gemeer- 

tegrevs te noemen Kandatweg. 

de kamporgweg1 Aloopende vanaf 

de viersprong Pasar Paing tot de vier- 

sprong Bandjaran te noemen Paodjistr. 

de kampoengweg loopende vanaf de 

vViersprong Bandjaran tot de Koewakstr., 
Siodoerostr. 

de kampoengweg, looopende vanaf 

de Djagalan-lorstr. totde Ringiosirahstr., 
Dohostr. 

de kampoengweg, loopende vanaf de 

Tirtostr. tot de kampongweg TA te 

noemen Amidjojostr. 
de kampongweg, loopende vanaf de 

goedang S.S. str. tot de Dohostr. Ang- 
grainistr. 

de kampongweg looperde vanaf de 
Djagalaostr. tot de kampoengweg Ke- 

masan, Sekartadjistr, 

de kampoengweg, 'oopende vanaf de 

Tirtostr. tot de Padjistr., Kilisoetjistr, 

de kampongweg, looperde vanaf de 

Ngadisimostr. tot de Siadoerostr,. Wa- 
nengpatistr. 

Arak-clandestine, 

Dezer dagen heeft de- politie een 

inval gedaan bij een Chinees te Ri- 

nginanom, die verdacht werd, in bet 

geheim arak te stoker, 

was 
naar So'o gegaao. 

dat oogenblik 

Gereedschappeo 

voor het bereiden van arak werden 

gevonden, De vrouw des huizes be- 

keode dan ook alles. 

De eigenaar 

Theosofische lezing. 

Medenavond zal de heer R. Koe- 
soemodihardj » van Solo ten buize van 

Sastrodibarcjo een lezing 

over ,De Mensch” houden. De aan- 

vang is op 8 uur vastgesteld, 

Doodelijke bijensteek. 

Op Soemberdadi werd een knaapje, 

den heer 

'dat per ongeluk op een bijennest op 

den grond trapte, z00 hevig door de 

diertjes gestoken, dat hij bewusteloos 

werd. Dadelijk werd bet per zieken- 

  

  
    

VEN D U. & COMMISSIEKANTOOR VH BRANTAS. 

J.G.W, DEKKERS — KEDIR! — Teletoon 250. 
  

Maandag II Maart '40, 
W. J. RUKSEN. 

  

auto vaar de polklisiek van de s.f. 

Soemberdadi vervoerd, maar onderweg 

is het gestorveo. 

Algemeene vergadering 

K. V. U. 

De Kedirische Voetbal U ie zal op 

Maandagavond 12 Maart a.s. in bet 

LE. V, clubgebouw algemeene 

Irdenvergaderiog houden, aanvanger de 

tz 6.30. 

Daar er naar all2 waarschijnlijkheid 

cen 

bijzondere beslissingen moeten wordeu 

genomen, die de volle aandacht van 

de ledeo verdienen, wordt aller komst 

verwacbt. 

Het 50-jarig jubileum. 

Van de Jav. Cultuur Mij. 
  

De viering op ,Pesantren" 

Onze corr. te Kediri scbrijfts In ons 

blad van Zaterdayavond j.I. meldden 

wij recds, dat de Javansche Cultuur 

Maatscbappij tet gelegenheid van haar 

vijftigjarig bestaan een keurig verzorgd 

gedenkboek heeft uitgegeven. 

Dat deze feestelijke gebeurtenis ver- 

der niet onopgemerkt voorbij zou gaan, 

spreekt wel vanzelf, Zaterdagavond en 

Zondag was bet dan ook feest op de 

s.f. Pesantren. Reeds op den weg, die 

van Kediri derwaats leidt. was dat aan 

de talrijke feesteliik gekleede wande- 

laars te zien. Doch oiet slcchts te voet, 

ook per dogcar en auto togen velen 

paar die onderneming. 

De Europeesche feestviering. 

In de ruime besaran ontving de ad- 

mibistrateur, de heer J.C. Halscher, 

zijo talrijke gasteo. Een fraai, ruim 

gebouw, dat de geheele vijftig jarige 

periode heeft mee gemaakt en den in- 

druk wekt nog wel een even lang tijdvak 

te kunnen doorstaan. Voor deze gele- 

genheid waren de voor de gasten be-   

me 

ten huize van den WelEd. Heer 

Semampir — Kediri, van meubilair. 

schikbaar gestelde vertrekken smaakvol 
Versierd en tot een groote ruimte te- 

zamen getrokken door bet wegnemen 
van een deel van den glas-in-lood-wand, 

die ia gewonen tijd de acbtergalerij 

van de overige vertrekken scheidt. Aan 

de groote luifel, waaronder de auto's 

met de gasten voorreden, en aan den 

scheidingswand tusschen voor- en bin- 

nengaleij was een feestelijke iluminatie 

aangebracht. Een groot aantal pracbtige 

bloemstukken, blijken vaa belangstellirg 
van allerlei vrieoden vao de onderne- 

mirg, stondin de verscbillende vertrek- 
ken opgesteld en droeg z00 ziju deel 

bij tot de prettige stemming. 

Dat voor de viering van dit jubileum 

de vertegenwoordiger der maatschappij, 

de heer Langenberg, uit Soerabaja was 

overgekomen spreekt wel 

Voorts waren er aanwezig bet geheele 

corps Europeesche bestuursambtenaren 

van Kediri, de regent vaa Kediri, het 

hoofd yan de politie in dit gewest, de 

leidende ingenieur van den waterstaats- 

dienst, de groepsadviseur van bet suiker- 

proefstatioo Oost-Java te Pasoeroean 

de administrateur van de Kediri Stoom- 

tram, de fabrieks-dokter, de administra- 

teurs van bevriende en van aangren- 

zende ondernemirgen en bet geheele 

Europeesche personeel der onderneming, 

alle met hun dames. 

vanzelf. 

Io zijn toespraak beette de adminis- 

strateur alle gasten, welkom endrukte 

erzija bijzondere vreugde over uit, dat 

de vertegenwoordiger der maatschap- 

pij metzijn echtgenoote aanwezig was. 

Hierdoor was spreker in de gelegen- 

mondeling uiting te geven aan de erken- 

telijkheid van bet personeel voor bet 

open oog, dat de directie steeds voor 

de belangen van haar employ€'s beeft 

gehad. 

De tegenwoordigheid van den resi- 

dent en van den regent noemde 

spreken een bevestiging van de ervaring 

uit de praktijk, dat het bestuurscorps 

  

BOERDERIJEN .SCHRAUWEN” 

  

KEDIRI IN WATES 
MULOWEG / MADJENANG 

Telefoon Ked. No. 225 PERCEEL-PAKISSADJI 
Ta   

Levert versche volle meik. 

Prima kwaliteit, 

Leverancier van de groote ziekenhuizen te 

Kediri en Paree en de meeste Doctoren 

ter plaatse 

Beleefd aanbevelend 

L. H, SCHRAUWEN, 

ea 

  

    
WILT U LEKKER ETEN? 

Ga dan naar het 

Kedirische 

Restaurant 
Opgeluisterd 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).  



    

  

SLUITING GOEDERENLOODS 
“TE MALANG. 

Met ingang van Dinsdag 12 
Maart 1940 is de goederenloods 
vao het station Malang gesloteo voor 
het verzenden of. het ontvangen van 
vrachtgoederen. 

Voor het vrachtgoederenvervoer 

wordt het station Malang-kottalama 
aangewezen. 

Ijigoederen: tot een gewicht van 
2000 kg. kunnen echter nog aan het 
station Malang worden behandeld. 

STAATSSPOORWEGEN. 

  

bartelijk meeleeft met het wel eo wee 

van de suikerindustrie. Dat deze amb- 

tenaren de uitooodiging aannamen, stel- 

de spr. dan ook zeer op priis. 

Hoewel bij gelegenheden als deze een 

historisch orerzicht gebruikelijk is, was 

spr. van oordeel, dat bij hiervoor naar 

het door de maatscbeppij uitgegeven 

gedenkboek mag verwijzen, waarin al- 

lerlei interssante bijzonderbeden ziinte 

vinden. 

Met bet instellen van een heildronk 

op de jubileerende maatschappij be- 

sloot de heer Hoischer zijo rede. 

De antwoordspeeches. 

De heer Langeoberg merkte in zija 

antwoord allereerst op, dat de tijden 

er door den oorlogstoestand niet naar 

zijo, op grootscheepsche wijze feest te 

Viereo, al gaathet daoia de suikerin- 

dustrie io den laatsten tijd wat beter. 

Ben eeresaluut bracht spreker aan 

den naam van Van Heukelom, den 

man, die meer dan dertigjaren de Ja- 

vasche Cultuur Maatschappij dieode, 

eerst als administrateur, vervolgens als 

directeur en tenslotte als president - 

Commissarisen wiens vooruiziende blik 
niet weinig tot den bloei der maat- 

schappij heeft bijgedragen. 

Zich tot het personeel van Pesan- 

tren wendend, zeide spreker, dat wel 

geen uitbreiding van werkzaambeden 

Voor deze onderneming te wachten ir, 

doch dat ook in het vervolmaken van 

het bestaande een voldoening gevende 

tank te vinden is. 

De Resident spreekt 

De resident van Kediri dankte ver- 

volgens namens het bestuurscorps en 

politieambteoaren voor de uitnoodiging 

ea memoreerde de groote moeilijkhe- 

den, waario de banken en cultures 

Oomstreeks 1884 verkeerden en welke 

o.m. de oprichtiog van de Javasche 

Cultuur Maatschapp ten gevolge had- 

den. 

Ook aan den samenhang tusschen 
de belangen ven de suikerindustrie en 
die van de bevolking wijdde spreker 

aandacht, 

Spr. dankt voor de tsezeoding van 
het gedenkboek en vertelt, daaria met 

belangstelling over de tijden van voor- 

spoed gelezen te hebben, Ook in de 

toekomst zullen gunstige en minder 

gunstige tijden elkaar wederom afwis- 

selen, Door de toewijdiog heeft de 

maatschappij de moeilijkhedeo kunnen 

trotseerer, waarvoor hij gaarne een 

eeresaluut brengt. 

Men den wensch, dat de goede jaren 

in de toekomst sterk in de meerderheid 

zullen mogen zija besluit spreker ztjn 

rede, 

Ook de Regent van Kediri had met 

belangstelling kennis genomen uit het 

gedenkboek van wat in de afgeloopen 

vijftig jaren werd bereikt. Zooveel jaren 

van contactmet de laheemsche bevol- 

king hebbeo op deze in werking 

verstrekkende gevolgen uitgeoefend. 

De fabriek is voor deze streek een bron 

van welvaart geweest, Namens de be- 

Woners van betareaal wenscht spreker 

dan ook de jubilaresse van harte galuk 

en verzekert, dat ook in hun harten 

teen feestelijke stemming heerscht, 

De feestavond. 

Hiermede was bet eigenlijke officieele 

deel van deherdenking ten einde. Een   
  

Toro SAERAH 
NA 
LP agan! 
“CANYAS SCHOEN 

goede band zette een vroolijken marsch 

in en met een genoeglijke polonaise 

werd bet tweede deel van het feest ge. 

opend. 

De Javansche Cultuur Maatscbappij 

toonde zicheen voortreffijke gastvrouwe 

Niet alleen voor de danslustigen was 

goed gezorgd, doch ook wie van dit 

vermaak niet houdt, behoefde zich niet 

te vervelen. 

Een aantal ge@mployeerden van de 

onderneming voerde op verdienstelijke 

wijze een paar aardige tooneelstukjes op. 

Eokele aardig bedachte prijsdansen 

wisseldeo de gebruikelijke steps, tango's, 

walsen enz. af. Dansen maakt dorstig 

en hongerig vooral op een zoo druk- 

kend warmen avond, als deze was. Ook 

hierop had de gastvrouwe op royale 

Wijze gerekend. 

De Inheemsche feestviering. 

Op het erf van de fabriek waren 

eenige tentjes opgeslagern, waar door 

de Ioheemsche gefmployeerden der 

onderneming inmiddels evencens feest- 

gevierd werd. Loedroek en wajang- 

orang vormden daarbij de hoofdbrand- 

punten van de belangseeliing. Den ge- 

heel-n Zaiterdagavond en nzcht bevo d 

zich een groot aantal personen op het 

emplacement die biervan genoten. 

Zondagmorgeo werden er volksspe- 
len gehoudeo, waarbij de klimmasten 

met bun lokkende prijzen hoog in de 

Dit 
deel van de viering van bet jubileum 

werd besloten met een slametan, waar- 

aan ruim 400 personen deelnamen, 

Hierbij werd bekerdgemaakt dat aan 

allen die in dienst der Mij. zijo, een 

maand salaris fees'gave wordt 

uitgekeerd, 

lucbt, het glanspunt uitmaakten. 

Bij dit plcchtije deel van de her- 

denkiag waren wederom de resideut 

en de regert van Kediri tegenwoordig. 

Laatstgenoemde hield daarbij ecn 

toespraak tot de feestgangers waaria 

bij wees op d: groote voordeelen, die 

voor de bevolking uit bet bestaan van 

de fabriek voortvloeien en op de ver- 

plichting, die daaruit voor de arbeiders 

in dat bedrijf volgt, het werk naar 

beste vermogen trouw te verrichten.   

GROOTE VOORRAAD 

ASAHI 
SCHOENEN 

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

Onderneming Schoenen 
t.— (36 — 43). 

Bij aankoop van cen paar Asahi-schoenen 

1 doos schoensmeer Cadeau. 

  

Kinderfeest. 

Tot slot van de herdenking werd 

zondagmiddag nog een feest georga- 

niseerd voor de kindereo der emplo- 

y€'s. Ook dit had een zeer geanimeerd 

verloop en mag alleszins geslaagd 

genoemd worden. 

RICHE THEATER: 

Donderdag 7 t/m Zaterdag 9 Maart. 
»THE UNDERPUP” (Hartendiepe) 
met het 11 jarig Zangwonder Gloria 
Jean. 

Zaterdagmiddag 4.30 uur 

Exta voorstelling, 

MAXIM THEATER. 

Vrijdag 8 t/m Zondag 10 Maart. 
Warner Bros voortreffelijke film : 

»THE ANGELES WASH THEIR 
FACES" (De Jongens Knappen "« Op). 

  

  

PETROMAX COMFOREN 
Wij ontpakten zoojulst 

De Nieuwe 

Modellen 1939 

en noodigen U uit tot een be- 

zichtiging dezer 

Schitterende en Practische 

Petromax Comforen. 

Verkrijgbaar bij : 

Toko Wed. 

Tan Bing Wie 
Klentengstraat No. 90, 

KEDIRI, Tel. No. 149. 

  

TOKO 

»MADIOEN” 
KEDIRI, Aloon-aloonstraat 

No. 17 Teif. No.62. 

Maakt hekend: 
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, 
Nieuwe en versche 

goederen. 

Beleefd aanbevelend. 

  

  

Loo juist Ontnakt: 
Ook in groote voorraad di- 

verse dranken zooals : 
Champagne Demi-sec en Sec 

Asti Spumante. 

Likeuren. 

Bols rood. 

Orange bitter. 

Medoc superieur. 

St. Emillion. 
St. Jullien. 

Ch. Cantemerile. 

Ch. Pontet-canet. 

Petit bourgogne. 

Chablis. 

Sparkling Burgundij. 

Pommard. 
Chambertin. 

Enz,-Enz. 

Beleefd aanbevelend, 
Toko 

»SOEN” 
Aloon - Aloonstraat Teif. 63   

  

Vichy 

Source de Beaute 
   
   

Wetenschappelijk samengestelde 

preparaten voor verzorging en 
verfraaiing der huid.    

RESIDENTIE APOTHEEK 
Telefoon No. 52   
    

PROTESTANTSCHE KERK 

Hollandsche Kerkdiensten. 
10 Maart Paree 9 uur v.m. 

Blitar 6 uur o.w. 
17 Maart Palmzondag 
9 uur v.m. Kediri bevestiging 

nieuwe leden. 
5 vue o.m, Toeloeng-Agoeng 

bevestiging nieuwe leden. 

22 Maart Goede Vrijdag, 
T.-Agoeng 9 uur v.m. Avondmaal 
Kediri 7 uur o. m. Avondmaal 

24 Maart Paschen. 
Kediri 9 uur v.m. 
Blitar 6 uur o.m, Avondmaal. 
———— 

Maleische Kerkdienst. 

H. B. Matulessy. 
10 Maart '40 Kediri 9 yur v.m. 

S.F. Djatiredjo 4 u. o.m. 
19 Maart '40 Trenggalek 9 uur v.m. 

TL-A,oeag 4 uur o.m. 
21 Maart '40 Kediri 630 uur n.m. 

Voorberreiden en asogeno:nen 
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 om. 

2e Paschen 
31 Maart '40 Kediri 6,30 u. n.m. 

Voor Zending. 

J. W. Rumbajan, 
24 Maart 1940 Djombang 7.90 v.m. 
Ka 

OOST - JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEN. 
lederen Zondag, 9 uur v.m. 

Te Kediri (Baloewertistraat), Blitar, 
Toeloengagoeng, Ngandjoek, e. a, te 
Paree 730 uur n.m. 

Hollandsche Dienst te Kediri 
(Baloewertistraat). 

De eerste Zondag 
van elke maand, 6 un.m. 

door Ds. E. G, v. Kekem. 
—— 

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Zondag. 

te Kediri le H. Mis 6 uur v.m 

  

2e H. Mis 7.30 uur v.m. 
Lof 5.30 uur a. m. 

te Riitar 6 uur vm Stille H. Mis 
1.30 uuc v. m.  Hoogmis 

5,30 uur a.m. Lof 

Oaderricht Kath. Jivanen Guur n.m. 

Panama 

  

TENG HONG TJIANG 
VENDUHOUDER —  COMMISSIONNAIR 

MEUBELMAKER 

TRANSPORT — ONDERNEMING 
KEDIRI — Klentengstraat 68 — Teie!, No, 107 

BELANGRIJKE HUISVENDUTIB. 

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

wegens vertrek van Mej. : 

A.C. VOORNEMANN. 

Gep. Ambtenaresse 

Pakellao 35— Kediri. 

Van haar prachtige en goed onder- 
houden inboedel. 

  

  

Voor Uw meubialir ea ontwerpen 

geroutin erde toekangs en eerste kwa- 

liteit meubelhout, 

Zeer billijk in prijs en levering met 

garaotie, 

Voor Uw vendutie gegarandeerd 

goede resultaten. 

Iopakken voor alle plaatsen. 

IN VOORRAAD 
Ruime keuze 

— Visitekaartjes 

voor de halve prijs. 

KED. SNELPERS DRUKK 
ALOON-ALOONSTRAAT 

Tel.No. 83. 
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Na te zijn geramd. 

————e——— 

Door marine:sleepboot. 

& opvarenden vermoedelijk 

omgekomen. 
  

Het gebeurde tijdens een 

fitmopname: 

Aneta-A.N.P. meldt uit den Helder, 

dat de duikboot O-I1 bij betuitvaren 

van de baven door een sleepboot der 

marine werd geramd, en bionen twee 

minuten is gezonkea. 

Alle opvarenden werden gered, be- 

halve twee man. Die zich tijdens bet 

ongeluk vermoedelijk in de boegbuis- 

kamer bevondeo, Hun lot is vog viet 

bekend. 
Bergingsmaatregelen zijo gaande, 

Den Heider, 6 Maart (Anseta-A.N.P.) 

De Nederlandsche duikboot O-11 be- 

vond zich heden 10,12 midden 

voor de baven aan den kant van het 

om 

Fort Harssens, toen hij werd geramd, 

Eokele opvarenden, die zich zao dek 

bevonden, sprongen in het water en 

werden later naar het 

marinehospitaal ia Den Helder over- 

gebracht. " 

Om 10.30 uur 

weer even boven, om daarop weer te 

verdwijnen. Na vijf minuteo kwam de 

onderzeeboot opnieuw aan de opper- 

vlakte, waarbij cen groot deel boven 

water kwam. Onmiddellijk kwamen een 

aantal sloepen en eensleepboot te 

hulp. De opvarenden hiervan wisten 

den commando-toren van de O-il te 

openen eu de bemaoning over te ne- 

men, op twee na. 

Om circa 11.30 uur 

bzzig de duikboot naar ondiep water 

te sleepan, teneinde het voorste deel, 

dat nog onder water is, boven de op- 

opgepikt en 

kwam. de periscoop 

was men nog 

perviakte te krijgen, 

Tijdens filmopname gebeurd. 

Den Helder, 6 Maart (Aneta-A.N.P,) 

Dz O-1l is door de sleepboot ,Am- 

sterdam” zangevarer, toen een film- 

Operateur opnamen maakte van het 

ultvaren 

voor de film ,Ergens in 

De O-9 was reeds op z 

Veertien personen, die zich aan dek 

bzvonden, sprongen te water en wer- 

door sloepen 

Door het 

s, vermoedelijk ook de 

aantal duikbooten 

Nederland.” 
van een 

aan boord geno- 

leegblazen van alle 

olietanks, 

wam de duikboot gedeeltelijk boven. 

Vergeefa werd van den kant getracht 

de O-ll, die half onder water lag, met 

esa tros naar den kant te sleepen. 

Terwijl de boot dwars voor 

haveningang lag, de boeg zich 

nog op den bodem, terwijl de achter- 

steven omboog stak, zoodat 

den 

  

on 

de com- 

mando-toren zich 

bevond 
De bemanning is via den toren van 

nog boven water 

boord gehaald en met sioepen naar 

dan wal getraosporteerd, waar zie- 

kenauto's gereed stondenom hen naar 

het marine-hospitaal te brengen. 

Met 

»Amsterdam" eu Hector” en de red- 

diagsboot 

enkele marine-sleepbooten wordt thans 

geprobeerd de O-11 naar ondiep wa- 
ter te sleepen, teneinde de voorsteven 

boven water te krijgen, om zich ge- 

kerheid te verschaffen betreffende het 

lot van de twee opvarenden, die zich 

behuip van de sieepbooten 

»Dorus Rijkers”, benevens 

nog steeds io een der boegbuiscom- 

partimeoten moeten bevinden. Het ziet 

er intusscben niet naar 

bet 

O-llin de modder wegzakt. 

dat men 

dat de 

uit, 

hieria zal slagen : schijat 

Nog een vermiste. 

Nader seint- Aneta vit Den Helder, 

dat nog een derde opvarende wordt   

vermist, die zich nog aanboord van 

den onderzee#r bevind?t en omtrent 
Wwieos toestand nog geen zekerbeid 

bestaat. 
Tot dusver is mea er niet in geslaagd 

de ,,O-11” vaa de plaats waar het 

schip is gezonker, weg.te sieepen. 

Een drijvende bok van de marine- 

werf is thans aangekomen en zal trach- 

ten den voorsteven te lichten. 

Nadere bijzonderheden. 

De filmoperateur sprong oa de aac- 

Varing van den commando-toren der 

nO-it' overboord en wist zwemmeo- 

de den kant te bereiken, Bokele films 

gingen verloren. 

De "marinecommandant Jolles en de 

Cchef-staf van: Den Helder Van den 

Berg namen, in sloepen gezeter, de 

leiding van het reddingswerk. 

Eokele opvarenden wisteo 

mende het fort. Hanssens te bereiken, 

vaowaar zij per boot naar het hospi- 

taal werden overgebracht. 

Toen allen, voorzoover bereikbaar, 

waren gered, werd de ,,O-I1” door 

een marine-sleepboot 

zoodat het schip. niet laoger dwars, 

doch recht voor de haven ligt. 

Uit Amsterdam vertrokken hedeo- 

middag drie sleepbooten van de firma 

Goedkoop met 3 bokken vaar Den 

Helder voor een poging om de',,O-11” 

te Jichten. 
NVoorts vertrok vaar deo Helder bet 

bergingsvaartuig ,,Hulp in Nood” van 

de reederij Goedkoop, aanboord waar- 

van zich duikersmateriaal bevindt. 

Omtrent de zich nog aanboord van 
den onderzeetr bevindende personen 

zijn geen nadere berichten ontvanger. 

Indien geen water is binnengedrongen 

kunnen zij bet nog wel een dag vol- 

houden. 

zwem- 

omgetrokken, 

Het weer komt Fin- 
land te hulp. 

Vredesgeruchten 
houden aan. 

Russen nog steeds geen meester 
in Viborg. 

Stockhb'm, 5 Mrt. (Aneta-Rtr.). 

Dz verandering in ber weer zal de 

Fiooeo mogelijk te hulp komen. Zware 

wolken hingen heden boven de oostzee 

en op vele plaatsen woedden sneeuw- 

stormen. 

De Fiosche landmijaen, aangebracht 

onder de drie naar Viipuri leidende 

wegen, hebben de Russen zware ver- 

liezen toegebracht. 

Het dagblad ,,Dagens Nyheter” ver- 

klaart, dat de Russische pogingen om 

de Mannerheimlinie te overvleugelen 

door het ijs over te steken naar het 

vasteland teo Westen van Viipuri, zich 

uitstrekten over een afstand vao 65 KM 

langs de kust. De Fioscbe kustbatterijen 
slaagden er in al deze aaovallen af te 

slaao. 

De Finoen beweren ten Noorden van 

het Ladogameer Uomaa te hebben her- 

overd, waardoor het contact met de 

batterij op bet eiland Mantsi, welks 

garnizoen gedurende vele weken geiso- 

leerd was, is hersteld. 

»Transocean” voegt bieraan toe, dat 

de Russische druk op Viipuri de laatste 

24 uur is verminderd. De Fionen scbrij- 

ven dit in de eerste plaats tos aan het 

feit, dat de F.nsche luchtmacht voort- 

durend aanvallen beeft ondernomen op 

de oprukkende Russiscbe colonnes en 

daardoor den aanvoer van versterkio- 

gen naar het front heeft vertraagd. 

Nootszija- de: Ri aanyatlen 
over het ijs tegen de Plnsche kust ten 

Westem van Viipuci mislukt, daar de 

Fioscbe: kustbatterijen onmiddellijk het 

vuur opendea met: het gevolg, dat het 

Us op verscbilleode plaatsem scheurde, 

zoodat de Russen niet konden verder 

rukken. 

Zweedsche vrijwilligers in actie. 

Stockholm, 5 Mrt. (Aneta-Tr.). 

Volgens berichten ia de Zweedsche 

pers zija de Zweedscbe vrijwilligers In 

Pinland tbans in actie geweest, 
Detachementen van deze vrijwilligers 

werden uitgezonden om verkenoingen 

te verrichten achter de Russische linies 
in het verre Nooden aan de Oostelijke 

grens van Finland. 

D2 Zweden ontmoeten grootere Rus- 
sische detachementen en een levendig 

vuurgevecht bad plaats. De Zweden 

slaagden er echter ic op een flank door 

te breken en terug te trekken, waarbij 

zija-slecbts zes, dooden en vijf gewon- 

den verloren. 

Zoon van Jellicoe bij Britsche 
vrijwilligers. 

Amsterdam, 5 Mrt, (Aneta-Tr.). 

Een bericht uit 

dat tot de: Britsche vrijwilligers voor 

Finland behooren graaf Jellicoe, de zoon 

van den opperbevelhebber der Britsche 

vloot tijdens den slag bij Jutland in den 

Wereldoorlog en Peter Scott, een zoon 

van den Britschen Zuidpool-reiziger 

captain Scott. 

Londen verk'aart, 

Slechts op €€n punt contact met 
Nieuwe linie. 

Van de Finsche grens, 5 Maart (Aneta 

Havas). Viipuri: het: vooruitgeschoven 

bolwerk van den Fioschen tegenstand, 

schijnt tot dusverre het cenige puntte 

zZijo, waar de Russeo in contact: zija 
gekomen mei de nieuwe Finscbe stel- 

lingen, waar de Fiosche troepen hen 

Opwachten, 

Aan het overige gedeelte van bet 

front op bet Westelijk deel van de 

landengte van Karelit tusschen Vuoksi 
ea de Golf van Fioland schijuen de 

Russchen slecbts in contact te zijn met 

de Finsche achterhoede, die den op- 

marsch de Russische troepen vertraagt. 

Het gevechtsfroot strekt zich thans 

uit van Viipuri, waar de gevechten 

lanbs de spoorlija va Viipuri naar 

Hitola voortduren over Eammisuo tot 

aan de omgeving van betstalion Ta'i. 

| Het froat buigt zich vervoljens om 

paar bet Oosten langs de Zuidelijke 

oevers der meren 'in het' district Tali 

en de Vuoksi en loopt via d2 omge- 

ving vao Kisoiywa en bet scbiereiland 

Kuparsaari paar de Vuoksi ten Noor- 

den van Heinioki. 

Omstreeks 20 KM. tea Zuitdoosten 

van het puot waar de Russen den bo- 

venloop van de Vuoksi bereikten zetten 

de Finneo den strijd voort op de Rus- 

sische flank ia de omgeving van bet 

Aurapire-meer. 

De terugtocbt der Finscbe troepen 

is verzekerd door het feit, dat da Man- 

nerheimlinie nog steeds iotact is op 

den Oostelijken oever van de Vuoksi. 

Op hunliokervleugel giaogen de Rus- 

sen tot deo aantal over en trachtten 

bet ijsover te steken, teneinde vasten 

voet te krijgen op den Westelijke oever 

van de Viipurifjord. De Sovjet-Russi- 

sche aanvalsgolven, uitgaande van het 

schiereilaod Koivisto, die plaatshadden 

in de richting vam bet kistdistrict, 

Sakkijarvi het middelpunt 

vormt, moesten een afstand van meer 

dan 6 KM afleggeo. De Russische sol- 

daten werden onder vuur genomen door 

de buiten Viipuri opgestelde kust bat- 

terijen en werdeo met zware verliezen 

teruggeslagen. 

waarvan 

Geruchten over ecen compromis 

Bero, 5 Maart (Aneta-Havas). De 

Stockholmsche correspondent van de 

Zweedsche hoofdstad reeds eenige da- 

gen geruchten loopen over bemiddeling 

tusschen Fisland en Rusland, terwijl 

hij tevens melding maakt van de intense 

diplomatieke activiteit in de Scandinaaf-   sche hoofdsteden. 

Corriere del Ticino meldt, dat in de |   

au reeds 
voorstellen met het oog op een vrede 

door middel van-een:- compromis aan 

beide regeeringen:werden voorgelegd. 

1Deze vrede z0u berusten op de erken- 

ning door Sovjet-Rusland van de-onaf- 

haokelijkheid van Fioland en van de 

Wettige regeering onder leiding van 

Taoner. Moskow-z0u zich verplichten 

de schijoregeering onder leidiog van 

Kuusinen te noodzaken zich onder de 

wettige .regeering van Helsinki te scha- 

ren-ea zou in ruil hiervoor bepaalde 

gebieden van Finlard krijgen, ten einde 

daar millitaite bases te vestigen, 

Finnen winnen tijd. 

Stockholm, 5 Met. (Aneta-Rtr). Hoe- 

wel de Russen Viipuri steeds nauwer 

Omsingelen, is de stad nog steeds niet 

gebeel-ia Russische handen gevallen. 

De Finnen driogen de Russen z00 

laog. mogelijk terug zonder hierbij on- 
noodige verliezen te lijden. 

Hierdoor. winnen zij tijd, waarvan 

| zij nuttig gebruik maken om hun nieuwe 

defensie-stellingen achter de stad te 

versterken. 

De Zware sneeuwstormen, die gister- 

avond te Helsinki woedden- en de be- 

richten, dat ook op verschillende andere 

plaatsen verblindende sneeuwstormen 

woeden doea de hnop verrijzeo, dat 

het weder de Finven mogelijk te hulp 
zal komeo. 

Hulp dringend noodig. 

Berlijo, 5 Met. (Aneta-Reuter). Het 

»Deutsches Nachrichteo Biiro” publi- 

ceerde een telegram uit Helsioki, waar- 

in wordt gemeld, dat het dagblad',,Soci- 

al Demokraat“ verklaart dat ,,het de 

vurigste wensch van alle Finnen is om 

een eervollen vrede te verkrijgen”. 

Volgens het telegram voegt het blad 

hieraan toe, dat ,bulp dringend noodig 

is”, 

Gewaagde opmarsch van roode 

ski-troepen. 

Helsinki, 6 Met. (Aneta-R-uter). Ser- 

satie werd: gewekt.door de aaakomst 

vaneen bataljon Russische ski-troepen 

in de Golf van Finland, 

Zij startten van de basis te Hogland 

en rukten op naar Haapasaari, vanwaar 

zij in Noord-oostelijke richting voort- 

trokken naar Virolehti, pogend vasten 

Voet te verkijgen op de kunst, orgeveer 

60 kilometer te Westen van Viipur', 

Finsche patrouilles ontdekten de vijan- 

delijk- troepen, waarop de kustbatterijen 

het vuur openden, terwijl bommenwer- 

pers opstegen en de ski-troepen uit- 

cendreven, ben dwingend 

trekken, 

terug te 

De Russen waren echter vastbesloten 

hun voornemen ten uitvoer te brengen 

en zetten hun aanvallen op de eilanden 

en de versterkte kapen langs de kust 

voort, waarbij zij werden ondersteund 

door hun artillerie en luchtmacbt.   
  

» De-alstanden. tusechen- de- ellanden 
€n van deeilanden vaar bet vasteland 

zijn niet groot, daeb' het: 'aveitrekken 
Ervan is zeer gevasrlijk'in verband met 

de aanwezigheid van groote gaten en 

scheuren, die door de Fiosche granaten 
werden veroorzsakt. 

Engeland nog in den 
overgang. 

Regeering verwacht dat weldra 

geen werkloozen meer zullen 

bestaan. 

Londeo, 5 Maart (Aneta-Reuter). 

De vraag” waarom er in EBogeland 

z00veel werkloozen zijo, werd.in. bet 

Hoogerhuis door lord Stanhope, in 

antwoord op eeo vraag, bem tijdeos 

'het door het lid Strabolgi aangevac- 

gen debat gesteld, beantwoord, 

Lord Staohope zette uiteen dat 

Eogelaod zija overgang van den toe- 
stand in vredestijd tot de situatie in 

oorlogstijd in het geheel rog niet vo!- 

ledig had voltooid. De verhooging 

van de belastingen en andere door 

dev oorlog ontstane moeilijkheden 

bebben een aantal industrieEn buiten- 

hard getroffes: vooral de 

winkelstand, de amusements-gelegen- 

heden en de levensmiddelenzaken wer- 

den getroffen, terwijl de. oar'ogsindus- 

tren en de voor den uitvoer werken- 

de ficma's, al is hun omzet sterk ge- 

s:egen, zich nog niet ten volle op den 

oorlogs toestand hebben ingesteld. 

Aan deo anderen kant. basi Duit- 

schland al zija industrie&a gemobili- 

seerd eo kon het reeds direct, toen 

de oorlog was begonnen, op volle 

kracbt -vooruitgaan: het had echter 

geen reserves em dat was een voor- 

deel, dat wij boven Duitschland 

hadden. Toza de nieuwe. fabrieken 

gebouwd en de machinerie#n gela- 

stalleerd waren, beschikten wij nog 

over in niet van vitaal belang zijude 

iodustrie#n werkzame persoren, die 

wij te werk kondeo stellen in de 

nieuwe, de oorlogs - industrie 

werkende fabrieken. 

gewoon 

voor 

De productie van. onze oorlogs- 

industrie#a zal steeds blijven stijgen, 

terwijl Duitschlard reeds op topcapa- 

Citeit werk en niet meer kan doeo, 

dan het than» reeds doet”. 

Lord Stanhope besloot met te zeg- 
gen dat hij er in het minst niet aan 

twijfelde dat, wanneer de nieuwe fa- 

brieken voltooid zijn en de Britsche 

industrie werkelijk aan het werk gaat, 

de alsdan benoodigde nieuwe werk- 

kracbten in den loop van dit jaar 

grooter zullen blijken te zijn dan het 

huidige aantal werkloozen. 

  

Babyverzorging. Her teere huidje van uw baby wasschen met de ver- 

zachtende Purolzeep. Ruwe of aangedane plekken genezen met de huid- 
zalf Purol. Na de verschooning de huid vooral in de plooien in ruime 
mate poederen met Purolpoeder. Ziehier de ideale verzorging voor uw baby. 
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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, 

Sehrijf-, 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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