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ADVERTENTIE TARIEF 
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STADSNIEUWS 
  

  

Vergadering huishoudelijk 

onderwijs. 

Op 22 Maart j.l, werden bespre- 

kingen gehouden inzake het huishou- 

delijk onderwijs van de p'aatselijke 

meisjesvervolgscholen. Bebalve de ic- 

spectrice waren aaowezig de leer 

krachten van de meisjesvervolgscholen 

van Djagalan, Modjoroto en Ngadire- 

djo. 
Te 5 uurr.m. werd de bijeenkomst, 

die in hotel Ricbe plaats had, door de 

inspzctrice geopend. De voornaamste 
punten van bespreking waren : 

1. het put van degelijk hutshoudelijk 

onderwijs der mei-jesvervolgscholen. 

Hier wordt vooral netheid vereischt 

in de keuken, op het erf. Secure net- 

heid moet bij de leerlingen worden 

aangeleerd. 

2. batikker, 3. hendwerken: in ce 

vrije tijd mag frivolite geleerd worden 

b.v. van bamboe. Ook fragmenten 

van verschillende stukken b.v. split, 

het aaozetten van hals, mouwen evz. 

4. koken: de kinderen moeten wor- 

den onderwezen, voedzaam eten te 

koken. 5. buishoudelijkwerk, erfbeplan- 

ting en babyverzorging. Aan de leer- 

lingen moet worden geleerd, elke 

stukje grond te beplanten, b,v. papaja, 

ketella eo groente enz, Eik duimbreed 

grond moet worden berut als groen- 

tetuir, bloementuin, als kippeo- of 

geitenhok, waar het afval weer bevut 

kan worden voor bemestirg van de 

tuintjes. 

Bij het onderwijs van de babyver- 

zorging moet hoofdzakelijk het begrip 

worden bijgebracht, dat het dragen 

van babies erg verkeerd is. De baby 

moet veel liggen, en alles, wat van 

of voor de baby is, moet apart ge- 

houden worden. 
Voorts deelde inspectrice mede, dat 

de volgende vervolgcursus voor Kediri 

en omgeving zou plaats hebben op 

17—18—19 April ia de Cbr. Huis- 

houdschool te. Dandangan. 

Inspectie kampongverbetering 

Eergisteren is cen Commissie voor 

kampongverbetering van Batavia be- 

staande uit de heeren: Bleichrodt en 

Bouricius gearriveerd, teneiode bespre- 

kingen te houdeo over de verleende 

subsidiegeldeo, of ze juist besteed zijo, 

zooals de regeering dat wenscht. 

Van de gemeente Kediri waren aan- 

wezig de Burgemeester, het Hoofd van 

den Techaischen Dienst, de heer Joesoef 

Modjo, als'lid van de Tecbo, Commis- 

sie en den plaatselijken sectie ingenieur 

de heer Ir. Obertop, 

De Brantasdijk werk geinspecteerd : 

naar aanleiding van het advies van den 

Prov. Waterstaat, alzoude de bandjir- 

gevareo van Kediri na bet tot stand 

komen wande Zuid-Toel.Agoengwerken 

veel minder zijn, wordt de bedijking 

van de Brantas niet uitgevoerd zooals 

is voorgenomen, daar dit niet z00 

noodzakeltjk werd geacht. 

Thans waren beide hgeren het eens, 

om de bedijking van den Westkant 

van de Brantas heelemaal uit te voe- 

ren. Bij de inspectie van de wegen 

gaven ze richtlijoen, hoe de kampong- 

verbetering dient te geschieden, o.a. 

inzake de rooilijnkwestie, stadsvorming, 

indeeling van de verbaterde wijken, 

200, dat de verbeterde wegen in over- 

eenstemming komen met de huizen- 

buurt. Voor kampongbuurteo boeven 

gsea rijwegen aangelegd te worden, 

daar biervoor voetpaden reeds vol- 

doende zijo. Voor kleine woningbouw 

hooren natuurlijk betere wegen en 

vdor de villabouw de eerste klasse 

wegen. 

Ook moet er gelet werder, of er 

geen sprake is van te dicht bebouwde 

Compl: xzn, waartegen maatregelen ge- 

nomen dieren te worden. 
Ook het waterafvoer werd uitvoerig 

besproken. 

Mutaties Reg. Raad. 

Wij vernemen, dat de heer M. 

Achmad Dimjadi, sccretaris 1 ste 

klasse van deo Reg .Raad albier raar 

Blitar wordt overgeplaatst in de 

p'aats van wijlen R. Arsad Prawiro- 

admodjo. 

Zija werkzaambeden alhier zal voor- 

loopig door den adj. secretaris de heer 

Noeriman worden waargenomen. 

Roode Kruis. 

Zooals elke Donderdagavora “Werd 
gisterenavond in het ziekenhuis Se- 

mampir een Roode Kruiscursus gehou- 

den. Dr. Bijsterveld sprak terloops 

over de a.s. te houden groote oefening 

op 20 April. Ook las hij de absea- 

ticlijst voor. Er zija in toteal 23 cur- 

susszn gebouden, die door de cursisten 

trouw gevolgd werdeo. 

Daarna heefr dr. Bijsterveld -een 

verband van een echte patifot met 

een sleutelbeenfractuur verlegd in aller 

bijzijo. Een van de dames bleek dat 

Diet te kunnen verdragen en viel flauw, 

die gelukkig spoedig weer bijkwam. 

Maar de dokter zei: ,,Het is nieterg, 

hoor. Juist degene, die het eerst flauw 

valt, worde later de beste verpleeg- 

aster”, 
Hierna kregen de cursisten een 

kwartier tijd, om de rceis geleerde 
verbanden toe te passer, door elkaar 

te verbinden. 

Plaatseliike comit&e leniging 

Ned, oorlogsslachtoffers. 

De burgemeester van Kediri heeft 

aan eenige ingezetenen vao Kediri ba- 

  

  

kend gemaakt, dat bet centraal comite 

voor het voeren vaneen steunactie ten 

behoeve van de Ned. oorl- gsslacht offers 

hem beeft verzocht, hier, naast het reeds 

bestaande reg. comite een plaatselijk te 

vormen. 

'Zooals wel bekend is het doel van het 

Comite steun te gever aan alle nooden, 

die door oorlogsomstandigheden in 

Nederland zija teweeggebracht. Daar- 

onder va't met name ook steuuaan de 

gezinnen van gemobiliseerden, die als 

gevolg van de oproeping onder de 

wapenen van de kostwinner in moeilijke 

financieele omstandigheden zij komen te 

verkeeren, 

'Ook de nu te organiseeren inzameling 

is pationaal in dien zin, dat de in ge- 

dachte der Rijkseenbeid ia beginsel op 

geheel Nzd. Indig, d.w.z. op alle lagen 

van bevolking een berorp zal worden 

gedaan, steun te verleenen, 

Verder heeft de burgemeester de 

heeren verzocht, zitting te willen nemeo 

in bet te vormeo comte, 

Congres P.P.A.V.B. 

De Perhimpoeran Pegawai Volks- 
credietbank albier heefr de heereo Rijoso 
en Soenjoto, respectievelijk voorzitter en 

secr. op 22.dezer maar Solo uitgestuurd, 
om Kediri bij bet aldaar gehouden 

cCongres te VertegeawoorJigen. 

Hoofdzake:ijk werden besproken : de 

pensioenfonds, werkuren en verder in- 

teroe aangelegenheden. De P,P.A.V.B. 
heeft in geheel Ned, Indi: 63 afdee- 
lingeo, waarvan er 54 bij het congres 

aanwezig waren. Het aantal leden be- 
draagt 2150: het hoofdbestuur is ge- 

zeteld te Modjokerto met R.P. Soeroso 

als voorzitter. 

Het bestuur van de P.P. A. V.B. 
alhier bestaat momeoteel uit : 

de heer Rijoso als voorzitter, 
»  Soerjoto, secr., de beer 

Toloe, peoningmeester en de heeren 
Soegito en Soeparto.als comm. 

RICHE THEATER. 

Donderdag 28 !/m Zaterdag 30 Mrt. 

»MORGEN GAAT 'T BETER”. 

MAXIM THEATER. 

Vrijdag 29 1/m Zondag 31 Maart 

»STAND UP AND FIGHT", 
Metro's grootste avontuurfi!m van het 
jaar, 

Politie nieuws. 

H.T.S. wonende te Pakelan doet aan- 
gifte, terzake verduisteriog van goede- 
ren, waarde f 28,—, gepleegd door 
T.P,A, wooende te Toeloengagoeng. 

sa 

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

DE AUTOWEGEN-ATLAS. 
van JAVA MADOERA en BALI 

t3-, 
io 5 kleurendruk 
op stevig ivoorcarton 

met Cartonnen omsilag e» linnen rug, 

23e Jaargang 

  

Java's grootste dag en 

nacht radio-service staat 

onafgebroken voor U 

gereed.... 

Een eigen zender be- 

zorgt U iederen dag 

eenige uren muziek.... 

Een geheel vrijblijvende 

demonstratie bij U aan 

huis en dan nog .... 

onze gemakkelijke be- 

talingsvoorwaarden .... 

  

Meer dan 3 ! Ng 
gi 5 ice! 30 fi at is onze servi 

0 filialen en HOOFDSTRAAT 49-TELEF.70 

agentschappen MT KEDIRI” 
op Java! RESIDENTSL N 39--—   
  

ALLE FOTOARTIKELEN 
bij 

VAN WINGEN 
KEDIRI 

  

    op Schaal 1: 500.000 
io totaal 9 aansluitende kaarten compleet bijgewerkt, en 
Waarin opgenomen: 

alle berijdbare wegen 

Kilometerafstanden van plaats tot plaats 
Hoofd-Afstandstabel voor grootere afstanden 
Bergen en plaatsen met hoogte-cijters 

Spoorwegen, Vliegvelden, Ondernemings - fabrieken 
Pasanggrahans en vele aanwijzingen voor toerisme. 
Verkrijgbaar bij de Ked. Snelpers. 

Aa 5... d   
    

VEN DU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS. 

J.G.W, DEKKERS 
PLAN ANA 

— KEDIR! — 

Emballeeren 
(Ook voor Europa en de buitengewesten) 

Transporteeren, 
Handel in Nieuw- en 

  

Telefoon 250. 

  

Tweedehandsch Meubilair.



   
| & 
De 

Kediri ook 't geval zal zijn. 

ATTENTIE! 

Nog siechts Heden en Morgen 

groote Hollandsche fiimscblager 

| .MORGEN GAAT 'T BETER" 
Uitgebracht door bet Gong Film Syrdicaat, en waarin o.a, medespelen : 

THEO FRENKEL — PAUL STEENBERGEN esa. bekenden. 

| populairste artisten van het Nederlandsche toneel en een uitstekende muzikale iilustratie, Ben amusemeoisfilm 

waarbij U zich kostelijk zult vermakeo. Op a'le plaatsen, vitverkocbte zalen, en twijfelen wij viet, dit in 
LILY BOUWMEESTER is weer ,,verrukkelijk”. 
voor deze nicuwste Nederlandscbe film. 

Taterdaamiddag 410u. Extra Voorsteliling! 

en 
RICHE THEATER 

b 

LILY BOUWMEESTER — 
Een buitengewoon. geestige film met de 

Reserveert Uw avond dus 

Zondag 31 Mrt, en Maandag 1 Apr. 

Universal perfecte Amusements-fi'm 
. 9 .9 

sLittle tough guy's in Society 
met in de hoofdrollen, MIXHA AUER — MARY BOLAND — EDWARD Ev. HORTON — &1» de zes 

»tough guy's", de jeugdige acteurs bekend uit , Dead End” en ,Crime School”. 

| en buitangawoon komische situaties. 
Een film vol verrasseode 

Een filmwerk, die U beslist moet komen zien ! 

    
spannen 
tusscaen Noord ea 

ATTENTIE!   
De Br. Indische film 

  

met de grootste serren van bet witte doek: 

| BICKFORD — BARTON Mc LANE — FLORENCE RICE e.a. beroemde stars. 

d verbaal en welke zich afspeelt in een der Zuidelijke Staten van Noord-Amerika. 
“Stand up and Figbt” is ontegenzeggelijk een groot- 

sche avontuurlijke productie met een enorme climsx. Wij raden een ieder aan, deze film onder geen voor- 

VOORSTELLING 

Zuid van vc6r den Burgeroorlog. 

Zaterdagmiddag 4.30 u. 
Zondasmorgen 10 u. 

Maandag | en Dinsdag 2 APril. 

srarzan 
Esn jungledrama opgesomen in de oerwouden van Britsch lndis. 

de wildernis.... Kortom: een film vol avontuur,.,,. 

MAXIM THEATER 
Vanaf Heden t/m Zondagavond. 

Metro grootste avonturenfilm van bet jaar 

STAND UP AND FIGHT” 
WALLACE BEERY — ROBERT TAYLOR — CHARLES 

— waarde te misseo. 

EXTRA 

Ki Beti” 
actie en szrsatie. 

  

Een film met eeo 
Een strijd 

Zie de leversgevaarlike tocht door 
Komt dit zien ! 

  

Mutatie Jav. Bank. 

Wij vernemen, dat de Heer J.VAN 

DER MEER benoemd werd tot Kas- 

geemployeerde bij het Ageotschap te 

Pontianak, 

  

Kort overzicht van het 

Witte Kruis kolonit 

te Salatiga. 
Aantal kolonisten op de Witte 

Kruiskolonie 1 Januari 1939— 

Aantal kolonisten op Koleksa- 

nan 1 Jaouari 1939— 

1359 

461 

Totaal . . . 1.820 

Gekomen ia 1939, 931 personen 

Geboren in 1939, 43 babies 

Overgehracht naar 

Kaleksanan, 164 personen 1.138 
  

Totaal ' . 2.958 

Weggegaan in 

1932eo vaar Ka- 

leksaran overge- 

bracbt, 1.017 pzrsooen 

Overledeo. . . 41 » 1.058 

Totaal aantal personen ultimo 

1939, 1.900 

waarvan 1275 op de Witte- Kruisko- 

lonian 625 op Kaleksanan. 

Totaal inkomstenin 1939 f 38.586,50" 

Toteal witgaven in 1939 , 39 730,08 
aka rain 

Tekort in kas 00k 1435 

Zooals men uit bovenstaande cijfers 

Tient, was de toeloop van nieu- 

welingen niet gering. Verreweg bet 

grootste aantal kwam zelf om opname 

D:z die ervoor ge- 

waren, ze een 

vrageo, families, 

schikt 

poosje voldoende eten badden gekre- 

werden nadat 

gen eo op krachten gekomen waren, 

naar Kaleksanan overgebrach". Van 

worden ziekenbuizen aanvragen ge- 
daan om opname van moederlooze 

kinderen en patienten die niet meer 

in eigen onderhoud konden voorzien, 

daar ze meestal gebrekkig waren ge- 

worden, die 

door de politie gebracht werden, ver- 

dwenen in den regel spoedig weer. 

Het werk in de weverij en breierij 

Personer en kinderen, 

vond vertraging, door bet uitblijven 

van Europeesche garens. De andere 

afdeelingen van arbeid, konden echter 

geregeld doorwerken. : 
De pogingen, om weerdere inkom- 

sten te bekomen en om de uitgaven 

te beperker, 
pijolijke, 

D2 koionie is deagenen, die geholpen 

hebben, de lasten te drager, zeer 

daokbaar. 

grensden vaak aan het   

Allen, die met hun giften of vaste 

bijdragen gestzusd bebben, de dames 
die belangeloos op verschil'ende plaat- 

sen de kolonie vertegenwoordigen door 
het opnemer van bestellingen en de 

verkoop van verscbilleode artikelen, 
en zich biervoor zoo veel last en 
moeite getroosten worden bartelijk 

bedankt. Ia et bijzonder wordt 

Mevrouw J. Jaski-de Raad te Sema- 
rang genoemd, 

Het Nederlandsch Sreun 
voor de Witte-Kruiskolonie, 

Comite 
voor de 

moeite, die z2 gedaan hebber, om 

niettegenstaande de moeilijke tijds- 

omstandigheden te steuser, de le- 

den, Presidente (Mevrouw Termeu- 

lzp) en Mevrouw Watermeijer, van 

de Salatigasche Kieerfonds voor de W. 

K.K. door wiens gaven en ijver alle 

nieuwe Zondagsche kleeren van de 

schoolkinderen bekostigd werder, z00- 

dat de kolovie z00 veel minder uitga- 

ven had voor kleeding, en allen, die 

de kolonie  verblijden met giften in 

natura als suiker, thee, gedragen klee- 

ding enz., ook de Redaciiss van de 

verschillende tijdschrifteo en nieuws- 

bladen voor het opnemen, vao arti- 

kelen over de ko'orie en voor de trou- 

we toezendingen vooral de Redactie 

van de ,Locomotief”” worden den op- 
rechtsten dank betuigd. 

En last not Isast ook allen, die door 

hun gebed hebben gesteund in deze 
mocilijke arbeid. 

De beste tijd, om de kolonie te 

bezoeken is elke werkdag tusschen 9 
en 11.30 's ochtends. Op Zondagen 
en vrije dagen zija alle dedrijven ge- 
sloten, zosda bezichtiging geen zin 

heeft. 
Dringsod verzocht, om op Zon- en 

feestdagen niet voor zaken te komen. 

HET ZIEKENHUIS. 

Op 13 October 1929 werd het 
ziekenbuisje geopend. Het wordt dus 

10 jaar, dat bet gebouwtje ovnschat- 
bare dienst heeft bewezen. Soms 
waren er baast geen patieoten ia, 

maar andere keeren was het overvo'. 

Hoe langer hoe meer werd de nood 
gevoeld van een apart kinderzaaltje. 

En werd erover naar de Vereeniging 
Simavi geschreven, die edelmoedig de 

prachtige gift van f 1000,— zond. Op 

2 Jaouari 1939 werd het mooiste ge- 
bouw op de kolonie, het kinderzie- 

keozaaltje ,,Simavi” geopend. 

Mejuffrouw L, Cleverily staat nu 

reeds vele jaren aan het hoofd van 
de zizken verzorging, bijgestaan door 

Lockas en een paar helpsters. 

Gedurende het afgeloopen jaar 

werden er 336 patienten opgeromen 
waaronder 33 personen uit de- omlig-   

gende desas (dorper) met 7865 ver- 
pleeydagen. Io de poliklioiek werden 

10153 ziekea bebandeld waaronder 
ook menschen uit de om'iggende 

dorper. 

Melkerij. 

Aan bet eind van 1939 waren er 3 

dekstieren, 3 koeien, 9 vaarsen, 4 stier- 

kalf'es en 12 koekalfjes, 

D: melkerij heeft in het gebeelz jaar 

F4618.99'/, uit gegeven, terwijl daarte- 
genover f 4506 87'/, is binnengekomen, 

zoodat een verlies van f 112,12 werd 

geleden. 

Niettegenstaarde de weverij geduren- 

de het laatste gedeelte van het jaar 

belemmerd werd, doordat er stagnatie 

is de uitvoer van Europ. garens was, 

kao met behulp van Japanscbe garers 

voor sommige artikelen worden voort- 

gewerkt. 

logekomen was f 13,35”,, uitgegeven 

f8603,22, zoodat 44748,79'/4 de kolo- 

riekas ten goede is gekomen. 

Wat bet breverij bztrof, kwam er 

meer bestellingen bionen, dan de werkeo 

of konder. Ook hier heeft het wachten 

op Eurcp. garens het werk zeer 'ver- 

traagd. Deze afdeelirg kan een kolo- 

niekas van f520,59'/, boeken. 

Over de zeepafdeeling mocht men 

niet klagen: ie afnemsrs b'even getrouw 

zeep bestellen, jammer, dat ze viet kan 

worden uitgebreid. 

De koloniesaldo wees op £ 1859,17. 

De cocosvlecbters, allen gebrekkicen, 

hadden voortdurend werk. 
De koffie-oogst van 1939 is nog niet 

gebeel bewerk", maar zal 450 — 500 

guictaal oplevereo. VerJer werder er 

29359 klappers geoogst. Aan varille 

beeft men f 689,56 binnengekregen. 

—— —.—. 

collega van Economische Zaken om- 
'trent het belang en de beteekenis van 

her instituut. 
De rijkseenheid moet meer zij dan 

cen staatsrechterlijke figuur, Spreker 
heeft reeds vroeger, voordat hij miois- 

ter was, symptomen gezien van een 

vermiadering der economische betrek- 

kingeo tusscben de beide deelen van 

bet rijk eo de ve:miodering van de 

belangstelling voor elkander, waarom 
bij verheugd ic, dat siodsdien eeo her- 

leviog der economische betrekkingen 

is ontstaan op weikeo weg dent te 

worden voortgegaar, 

Het feir, dat een directeur van een 

scheepvaartmaatschappij tot presideut 

van het Iostituut werd benoemd, wordt 

door den minister beschouwd als eea 
guostig voorteeken. 

Mr. Delprat noemt vraagstukken 
gecompliceerd. 

Derde spreker was mr. Delprat, de 
president van bet z00 juist opgerichte 

Instituu". 

Spreker is 

in bem geste'de 

voor de groote mate 

welke aan het bedrijfsleven is ge- 
laten, waardoor nauwe samenwerking 

met de ambtelijke organea intusschen 

allerminst is uitgesloteo. Spreker wijst 

erop, hoezeer de vraagstukkeo, waar- 

voor bet instituut komt ce staan, ge- 

compliceerd zijr. Voorts vestigt spr” 

de aandacht op bet groote belang, dat 
bet Nederlandsche bedrijfslevea meer 
en meer de economische relaties met 
India gaat beseffen. 

erkentelijk bet 

vertrouwen ea 

van vrijheid, 

voor 

  

Spreker wijst verder op de groote 

beteekenis van de Nederlandsche be- 

leggingen in Iodit op agrarisch gebied 

en ia den m nbouw als welvaartsbron 

voor Nederland en lod:&. 

Tenslotte wijst spreker op de be- 

teekenis van de woorden van minister 
Welter over de materieele en ook 
geestelijke beteekenis van een nauwere 
samenwerking tusschen Jodi2# en Ne- 

derland, 
Spreker hoopt, dat deze overtuiging 

ook gemeengoed zal worden van alle 

betrokkenen. 
  

Zendapparaat in 
toilettafel. 

Zelide maaksel als toestel te 
Schiebroek. 

Amsterdam, 14 Maart. — Aan het 

tind van de vorige maand werd aan 

de grens bij Vlagtwedde de 34-jarige 

Amsterdamscbe kocpmas A. gearre- 

steerd, Er wer'en in zija auto lampen 

gevonder, die stra'ingsapparaten ble- 

ken te zija ea oosprookelijk verkeer- 

de men in de meening, dat deze man 

iets te maken kon hebben met de 

lichtsignalen, die des machts herhaa!- 

delijk werden waargenomen, 

Io de Amsterdamsche woning van 

den mar, in de Michel Angelostraat, 

bzeft de recherche een onderzoek in- 

gesteld. Het bizek, dat in een toilet- 

tafel een volledig en zeer goed zend- 

apparaat was opgeborgen. Het zend- 

apparaat was van betzelfde maaksel 
  

Melkonderzoek. 

Het melkonderzoek van de melkerijen van Kediri em omliggende 

plaatsen door den Gem. veearts is als volgt samengesteld: 
            

  

——————— XI an ear 

Naam eo woonplaats 'Samenstelling Hoed. heid. Herman 

Mevr. Bosveld, Merirjan onvoldoende goed voldoende 

C. de Croust, Ngaodjoek zeer goed goed goed 

J. Gaillard, Semampir 5 goed vold goed 

Han Gwan Kietr, Paree voldoende goed voldoende 

Hotel Paree & zeer goed goed voldoende 

Nio Tiauw Hie goed goed voldoende 

Mevr, Schrauwen, Madjeoang goed zeer goed goed 

Tjice Sian Bo, Dandangan voldoende goed voldoende 

Vrouwe Tini, Bantengan zeer goed goed voldoende       
  

aa 

BOERDERIJEN ..SC(HRAUWEN” 

1 
KEDIRI 

MULOWEG / MADJENANG 
Telefoon Ked. No. 225 

    

  

WATES 

PERCEEL-PAKISSADJI 

  TK   

Levert versche volle melk. 

Leverancier van de groote ziekenhuizen te 

Kediri en Paree en de meeste Doctoren 

ter plaatse 

    

   

  

    

     

Prima kwaliteit, 

Beleefd aanbevelend 

L. H, SCHRAUWEN, 

  

  

Samenwerking Neder- 
land-Indi8 

Nieuw 'nstituut opgericht. 

Ben nationale zaak. 
De mibisters van Economische Za- 

ken en van Koloni#azieo de taak van 
het instituut a's een nationale zaak ea 
eca onmisbaren steen in het gebouw 

der rijkseenbeid. 

De bedoeling van den arbeid van 
het Iostituut is, zooveel mogelijk par- 

ticulieren inslag te geven en te doen 

dragen door de kennis en het initiatief 

van bet bedrijfsleven. 5 

Hierna sprak mioister Welter, 

De minister deelt volkomeo en on- 

voorwaardelijk de ivzichten van zija 

    
  

  

WILT U LEKKER ETEN? 
Ga dan naar het 

Kedirische 
Restaurant 

Opgeluisterd door Radiomuziek 
Eigenaar van het voorheen zoo bekende dancing en 

restaurant , E LD OR AD O” te Malang. 

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

  

  

     

          
  

  
 



  

    

      
         

       

  

als dat te Schiebroek in beslag werd 

genomeo, 

De gearresteerde is een Nederlarder. 

Hij heeft vroeger bij de Nederlanscke 

marine gedierd als seiner, zoodat hij 

goed op de koogte moet worden ge- 

acht met de behandeling van radio 

zendtoestellen. 

De man wordt er van verdacht deze 

toestellen te hebben gebruikt om aan 

cen vreemde mogendheid inlichtingen 

te verstrekkeo. Hij ontk»nt ecbter er 
ooit mee te bebben geseiod. Hij zegt 

bet kostbare to-stel te hebben gekocht 

vaa een marktkoopman te Amsterdam. 

De naam van den verkooper weet hij 

echter niet. 
De man is in arrest gehouden en 

gisteren voor den Officier van Justitie 

geleid, die de stukken in harden van 
den rechter-commmissaris heeft gesteld, 

Deze heeft zijn opsluiting in bet Huis 

van Bewariog gelast. 

De man wordt verdacht van overtre- 

ding van art. 21 der Neutraliteitsver- 

klariog. 

Nog een arrestatie. 

Dezer dagen is roj een Amsterdam- 

mer, eveneens verdacht van spionnage, 

door de Rijksrecherche hier ter stede 

gearresteerd en naar Groningen over- 
gebracbt. 
Ook hij zou betrokken zijn bij het 

groote spiovnagecomplot, dat destijds 

door de Rijksrecherche in samenwer- 

king met de Grovingscbe politie werd 

Ootdekt. 

In het huis aan de Honthorststraat, 

waar kortgeleden evencens een gehei- 

me zender werd ontdekt en in beslag 

genomer, hield P.C, Bakker, tegen 

wien de Officier vao Justitie te Rot- 

terdam de vorige week vijf jaar ge- 

vangenisstraf heeft getischc wegens 

Overtreding van de Neutraliteitspro- 

clamatie, eenige maanden geleden een 

pension. 

Het vermoeden is nu, dat er tus- 

schen de spionnagezaak te Schiebroek 

en de jongste irbeslagnemihgen en 

arrestaties verbani bestaat. 

Ondanks de “vele Brrestaties, die 

reeds zija geschied, gelooft men, dat 

er nog meerdere zullen volgen. Het 

ontwarren der vele vertakkingen .in 

de spionnage-affaire kost buitengewoon 

veel tijd. Het recherchewerk is boven- 
die zeer moeilijk. Vrijwel alle Rijks- 
rechercheurs boudeo zich in den laat- 
stea tijd nergens anders mee bezig 
dan met gevallen van spionnage of 
zaken, die daarmee verband houden. 

OLYMPIA 
Schrijfimachines blijven toch al- 

tiid aan de spits. Deze wereld- 
beroemde Duitsche machineskunt 
U tegen bijzondere afbetalings- 
conditie te Kediri, ALLEEN 
krijgen bij de 

N. V. Ked. Snelpers 
Drukkeri) 

  

  

  

  

met veter 

  

PETROMAX COMFOREN. 
Wij ontpakten zoojuist 

De Nieuwe 

Modellen 1939 

en noodigen U uit tot een be- 

zichtiging dezer 

Schitterende en Practische 

Petromax Comitoren. 

Verkrijgbaar bij : 

Toko Wed. 

Tan Bing Wie 
Kientengstraat No. 90, 

KEDIRI, Tel. No. 149. 

  

  

GAAT HET OM 
DRUKWERK ? 

De Kedirische Snel- 

pers drukkerij drukt 

  

immers beter, netter en 

goed kooper. 

Vraagt offerte bij de Ked. 

Snelpers drukkeril)! 

U verbindt zich 

tot niets! 

|   
  

AERAH 
GROOTE VOORRAAD 

ASAKhI 
SCHOENEN 

Voor kinderen 
met riem no: I9— 36 fO,30 - fO.55 

22 — 36 fO,50 — 10,95 

bruine schoenen voor meisjes: 
no. 28 — 38 f0,80 - 10.90. 

Bij aankoop van een paar Asahi-schoenen 
1 doos schoensmeer Cadeau. 

  
  

  

  

TENG HONG TJIANG 

MEUBELMAKER 

TRANSPORT — ONDERNEMING 
KEDIRI — Klentengstraat €8 — Telof. No, 107 

  

COMMISSIONNAIR 

  

ONDERHANDSCH TE KOOP: 

een zeer goede PIANO. 
  

Venduties : 

2 April 1940 v.m. 9 uur, ten huize 

van den Heer 

G.J. Pattiwael. 

Particulier. 

Semampirstraat 66, Kediri 

Commissie Vendutie 

5 April 1940,v.m. 9 uur, in het 

Tokogebouw, naast 

Drukkerij Ouick, 

Hoofdstraat, Kediri. 

Gzlegenbeid tot bijbrengen 

van goederen. 

    

  

  
  

Bekend making. 
De fd. Burgemeester van Kediri 

maakt bekend : 

I.dat de verzoeken om verbetering 

yan de !iezerslijst groep Inheemsche 

orderdanen niet- Nederlanders 1938 

—1942, met de bijgavoegdc bewij:- 

stukkep, va af heden tot en met 22 

April a.s. voor een ieder ten G:- 

meentekaotore ter inzage worden 

nedergelegd : 
2. dat een ieder tot tegenspraak van 

het verzoek bevoegd is 

3.dat de tegenspraak schrifteliik 

uiterlijk den 29sten April a.s. aan 

de Commissie tot 

Kiezerslijsten (p/a Gzmeentekantoor) 

en 

vaststelling der 

moeten worden ingediend, 

Kediri, 29 Maart 1940 

  

Jon just Ontakt: 
Ook in groote voorraat di- 

verse dranken zooals : 
Champagne Femisec en Sec 

Asti Spumante. 

Likeuren. 

Bols rood. 

Orange bitter. 

Medoc superieur. 

St. Emilion. 

St. Jullien. 

Ch. Cantemerlis. 

Ch. Pontet-canet. 

Petit bourgogne. 

  

   PROTESTANTSCHE KERK 

Hollandsche Kerkdiensten. 

7 April Kediri 9 uur v.m. 

Liturgische dienst. 

14 April Blitar 9 uur v.m. 

T.-Agoeng 6 uur n.m. 

21 April Kediri 9 uur v.m 

Paree 6 uur ».m. 

28 April Ngandjoek 9 u. v.m. Doop 

2 Mei Hemelvaartdag Kediri 9u. v.m, 

5 Msi Kediri 
Djombang 

9 uur v.m. Doop 

T uur o.m, 

Pa 

Maleische Kerkdienst. 

H. B. Matulessy. 

6 April '40 Blitar 6.30 u. n, mw. 
Voorbereiden. 

7 April '40 Blitar 9 uur v.m 
Avondmaal. 

14 April '40 Kediri 9 uur v.m. 
Kertosono 4 uur n,m. 

20 April '40 T.-Agoeng 6.30 u. n.m. 
Voorbereiden. 

21 April "40 T.-hgoeng 4 u. n.m 
Avondmaal. 

28 April "40 Madioen 10,30 u. «,m. 
bevestiging niecuwe Kerkeraad, 

J. W. Rumbajan. 
28 Aprii 1940 Djombang 7,30 v.m. 
———————-w— 

COST - JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEN. 

    
lederen Zonda 9 uur vm. 

Kediri (Bsloewertistraat), Blitar, 
engagoerg, N ijoek, ea, te 

  

Paree 730 uur ». w. 

Hollandschc Diensi te Kediri 
(Ba-cewertistraat). 

De tweede Zondag 
van elke maand, 6 u n.m. 

  

   

    

  
  

  

Chablis. door Ds, E. G, v. Kekem. 
Sparkling Burgundij. 

Pommard. Tg 
Chambertin. ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 
Enz.-Enz. lederen 7 4g 

Beleefd aanhevelend, ts Kode, fe, Mis . 6.war y, gn. 
2e H. Mis 7.30 uur v. m. 

TOKO Lof 5.30 uur &. m. 
S Oo E Ns te Blitar 6 uur v. m. Stille H. Mis 

“5 7.30 m.  Hoogmis 

Aloon - Aloonstraat Teif. 63 5,30 Lof 

Osderricht Kath. Javanen 6 uur o.m. 
KEDIRI. 

sm — 21 MN 
ai 

TOKO 

5,9 

sSMADIOEN 
KEDIRI, Aloon-aloonstraat NEEMT NU EEN ABONNEMENT OP 

NI 

De 
MODE 
REVUE 

MET EEN DUBBEL AANTAL 

  

RADERPATRONEN 

PRIJS PER JAAR F8— 
- PER',JAAR F 4.25 

PER KWARTAALF 2.25 
  

N.V. Kedirische Snelpers Drukkerii- 

  

Vichy 

    
    

preparaten voor 

  
Source de Beaute 

Wetenschappelijk. samengestelde 

verzorging en 

verfraaiing der huid. 

RESIDENTIE APOTHEEK - KEDIRI 
Telefoon No. 52 

  
  

No. 17 Teli. No.62. 

Maakt hekend: 
Aan alle klanten te Ke- 

dirien omstreken, 

Dat Toko Madioen 

reeds verhuisd is. 

In het Nieuwe Tokoge- 

bouw aan de aloon'str. 17. 

Onder Coulante 

bediening. 
En direct thuis 

bezorgen. 

Njeuwe en versche 

goederen. 

Beleefd aanbevelend. 
Peannai 

IN VOORRAAD 
Ruime keuze 

  
  

— Visitekaartjes 

voor de halve prijs. 

KED. SNELPERS DRUKK 

ALOON-ALOONSTRAAT 

Tel. No. 83, 

 



   

  

NP Sa Sa SA Pn Ma 

PARIJS VROEG 

PN PPP MA TP SA 

Buitenlandsch overzicht overgenomen vit het Soer. Hbld. 

TERUGROEPING 
VAN SURITZ. 

  

  

  

Sovjet-ambassadeur zond telegram dat Frankrijk 
- als inmenging beschouwde. 

  

  

  

Spanje krijgt Britsche leening. 

Laval naar Rome ? 

»Daily Express” .vertelt dat ont- 
moeting tusschen Hitler en 

Stalin mogelijk is. 

Moskou, 27 Maart (Aneta Tr.). Op 

verzoek van de Fransche regeering 

werd de Russischc ambassadeur te Pa- 

rijs, Jakov Suritz, teruggeroepen. 

Het 'Russische nieuwsagentschap 

nTass” meldt dat de 

Fransche zaakgelastigde te Moskou 

den 19den Maart j.l. aan Molotoff 

mededeelde, dat het ter gelegenheid 

van het Russisch-Finsche vredesver- 

drag door Suritz aan Stalin gezonden 

telegram wordt beschowwd als inmen- 

ging van den ambassadeur in het bin- 

neniandsehe politieke leven van Frank- 

rijk, 

hieromtrent, 

Reynaud gaat met ambassadeur 

confereeren. 

Parijs, 27 Maart (Aneta Reuter). 

Reynaud is voornemens om reeht- 

stceeksch persoonlijk contact tot stand 

te brengen met 

plomatieke vertegenwoordigers 

Frankrijk. De ambassadeurs te Brussel 

en Rome zija de eersten, die voor 

een korte periode naar Parijs zullen 
terugkeeren. 

De ambassadeur te Londen was 

enkele dagen geleden te Parijs. De 

andere diplomatieke vertegenwoordi- 

gers zullen zich binnenkort melden, 

alle voornaamste di- 

van 

Laval naar Rome? 

Parijs, 27 (Aneta), De correspondent 

Van de ,,Telegraaf” meldt, dat de 

Fransche pers zinspeelt op de moge- 

lijkheid, dat binnenkort een Fransche 

diplomatieke missie naar Rome zal 
gaan, onder leidiag vav Laval. 

Reynaud waarschuwde tegen 
wisseling van regeeringen. 

Parijs, 26 Maart (Aveta Reuter). 
Premier Reynaud hield hedenavond 

zijo aangekondigde radio-rede tot het 

Fraosche volk. 

Hij verklaarde bierin onder meer 

dat het oorlogsdoel van Frankrijk on- 

veranderd blijft: dit is en blijft het 

verslaan van den vijand. Hij beloofde 

dat de beslissingen van de nieuwe 

regeering na rijpe overweging zullen 

worden genomen en dat de regeering 

prompt za! handelen. 

Ten aanzien van bet uit negen leden 

bestaande ,,oorlogskabinet”” zeide pre- 

mier Reynaud dat dit ,,voldoende groot 

was voor het voeren van besprekin- 

te groo't, om een daad- 

werkelijk optreden van de regzering 
te belemmerer," 

Ten aanzien van het vormen van 

de vieuwe regeering zeide R-ynaud 

dat bij bij zija kabinetsformatie gein- 

Spireerd werd door &&a denkbeeld 

nameljk dat bet nieuwe ministerie 

dusdanig moest worden samengesteld, 

dat het de regeering de grootst mo- 

gelijke daadkracbt 

schaffen. ,,Wanneer Frankrijk temidden 

van den oorlog het schouwspel van 

gen en niet 

zou kuvnen ver- 

een opeenvolging van regeeringen zou 

vertoonen, zou dit door de propagan- 

da van den vijand aan de kaak wor- 

den gesteld als een falen vas onze 

democratie onvermogen van de zijde 

van ons bewind. 

Doch in wezen is hetrisico gelegen 

io het beguostigen van de uitvoering 
van de plannen van den vijand. Zoo- 
als de dobbelaar op bet geluk ver- 

trouwt, z00 hoopt de vijand dat Frank- 

rijk's bionenlandsche front 

stortep, waardoor bij instaat z0u zijo, 

ineen zal   

ten koste van zoo min mogelijk ver- 

liezer, een militaire actie te onderne- 

men. 

Rapport van Welles gereed. 

New-York, 27 Maart (Aneta Reuter). 

Naar verluidt is Sumver Welles aan- 

boord van de ,,Conte di Savoia” ge- 

reed gekomen met het rapport voor 

Roosevelt, dat bij aankomst te New- 

York op morgen per ijbode raar Roo- 

sevelt zal worden doorgezonden. 

Algemeen wordtgeloofd, dat Willes 

tot de conclusie is gekomen, dat de 

Vooruitzichten op een spoedigen Eu- 

ropeeschen vrede vrijwel nihil zijn te 

acbten. 

Weiles heden te New York. 

Washington, 27 Met. (Aneta R.). 

Het Witte Huis maakte bekend, da1 

Summer Welles morgen, om ongeveer 

12.00 uur, te New York aankomt. 

Verwacht wordt, dat hij onmiddel- 

ljk bij President Roosevelt verslag zal 

uitbrengen. 

Britsch leening aan Spanje, 

Londen, 26 Mrt. (Areta-Reuter). 

De leeningsovereenkomst tusschen het 

Vereenigd Koninkrijk en de Spaansche 

regeering, welke heden werd gepub'i- 

ceerd, zinspeelt op het verlangen van 

het Vereerigd Koniokrijk om de Spaan- 

sche regeering bij te staan ter bevor- 

dering van den wederopbouw van 

Spanje. ? 

D2 regeering verbindt zich de Spaan- 

sche regeering een leeningte verstrek- 

ken van ten hoogste 2 millioen pond 

sterling, welk bedrag op sterling-reke- 

ning zal worden geboekt. 

De Spaaoscbe regeering zal zich ver- 

binden bet Vereenigd Koniokrijk een 

interest van 4'/,”/, per jaar in ponden 

sterling te betalen op de voorgeschoten 

bedragen en de geheele leening af te 

lossen in 20 halfjaarlijksche t:rmijoen, 

aanvangende den 30sten Juni 1942, 

De handels- en betalingevovereen- 

komst, waacvao de tekst eveneeus zal 

worden gepubliceerd, zal 1 April a.s. 

in werking treden. 

Beweerde plar nen voor ontmoe- 

ting van Stalin en Hitler. 

Londeo, 27 Mrt. (Aneta-Havas). 

Volgens den Kopeohaagschen corres- 

pondent van de ,,Daily Express” woi- 

den alle voorbereidingen getroffen voor 

gen ontmoeting tusschen Hiiler en Sta- 

lin, Hitlers trein staat gereed om op 

cen eerste bevel naar de grens te ver. 
trekken. 

De ontmoeting werd beraamd door 

den Duitscben minister van Buitenland- 

sche Zaken voo 'Ribbentrop, die ver- 

trouwt, dat zij spoedig aan de nieuwe 

Russissch-Duitsche grenszal plaatsheb- 

beo. 

Stalin stemde erin toeo Hilter te 
Moskou te ontvangen, doch weigerde 

hem halfweg tegemoet te komen. Von 

Ribbeotrop boopt echter dat Stalin 

tenslotte toch zal toestemmen. 

OLYMPIA 
Schrijfmachines blijven toch al- 

  

tijjid aan de spits. Deze wereld- 

beroemde Duitsche machines kunt 

U tegen bijzondere afbetalings- 

conditie te Kediri, ALLEEN 

krijgen bij de 

N. V. Ked. Snelpers 

Drukkeri) 

    

  

Na Pe MANTAN ANT." son 

Ryti vormtnicawe regeering. 

Helsinki, 27 Met. (Aneta-Reuter). 
Zooals verwacbt werd ishe1 Fissche 

kabinet afgetreden toen de ,Eduskun- 
ta” beden bijeeakwam., Ben nieuwka- 
binet werd gevormd, waarin Ryti pre- 
mier is, Rolf Witting minister van Bui- 
tenlandsche Zaken en Tanner minister 
van Sociale Zaken. 

Geen Italiaansch-Egyptisch 
nOn-agressie-pact. 

Cairo, 26 Mrt. (Aneta-Havas). 

De Italiaaosche gezant Mazzolini brengt 
hedenochtend een bezoek aan den 
Eayptischen Premier, Aly Maher Pesja. 

De gezant verklaarde paar aanleidiog 

van een verzoek om inlichtingen ten 

aanzien van de geruchten, dat Itali# 
Boypte een non-agressie-verdrag zou 
hebben aangeboden: ,Er is geen spra- 
ke van zulk een pact, eveomin als van 

oorlog. Wij zija evo blijven de vrienden 

van Egypte". 

Mazzolini bevestigde, dat het onder- 
houd met koving Faroek, dat onlangs 
Op verzoek van den koning p'aatshad, 
ten doel had hem in te lichten over de 
Omstandigheden en het karakter van 
het onderhoud op de Brennerpas. 

Hongaarsche wensche voorloo- 5 
pig opgeborgen. 

Rome, 26 Mrt. (Aneta-Transoc.) In 
antwoord op een hem door vertegen- 
woordigers derdagbladen gestelde vraag 2 
betreffende de situatie in het Donau- 
gebied en de Balkan-:61e, verkiaarde 
minister graaf Teleki, dat het de dui- 
delijk is dat de vrede in dit gebied 
nauwelijks verstoord is. 

Dit houdt natuurlijk niet in dat io 
dit gebied geen problemen op te lossen 
zijo. Het beteekent ecbter dat Hongarije, 
de buidige moeilijkhedeo goed beseffend 
haar houding aanpast aan de behoeften 
van de algemeene Burop-esche situatie. 
Hongarije, dateen duizendjarige geschie- 
denis acbter zich heeft, kan geduldig 
op een oplossing van de hangende 
problemen wachten. 

Open!ijk zijn meening uitsprekend, 
wilde hhij zeggea dat bet beste, wat er 
op bet cogenblik te doen valt, is zich 
van de besprekng van bepaalde acute 
vraagstukken te onthouden, althans 
voorloopig. 

Groote overwinning der Canadee- 
sche regeering. 

Ottawa, 27 Maart (Aseta-Reuter). 
De stand bij de verschillende partijen 
die bij de Canadeesche verkiezingen 
gelnteresseerd zijo, was om 9 uur Green- 
wichtijd als volgt: Liberaleo (Regee- 
riogspartij) 172, Nationale Regeerings- 
partij (Conservatiever) 37 en andere 
partijen 22 zetels, terwijl ten aanzien 

van Il zetels twijftel heerscht. 

Rusland koopt Amerikaansche olie 

Tokio, 26 Maart (Aneta - Reuter). 

Vol,e s een door de Japansche pers 
gepubliceerd bericht uit Tsuruga, het 

ei dpunt van den veerboot-dienst, 

door Wladiwostok met Japan wordt 
verborden, wordt thans door de Sovjet- 
Unie ,op koortsachtige wijze“ olie mit 
de Vereenigde Staten ingevoerd, die 
via Wiadiwostok het land bionen komt. 
Jo het bericht wordt verder gemeld dat 
Sovjet-Rusland ook tracbt zijn olie- 
voorraden in bet Verre Oosten uit te 
breideo, 

waar- 

Handelsverdrag tusschen Rusland 
en Iran. 

Teheran, 26 Maart (Aneta-Tr,). De 

onderteekening van de nieuwe bandels- 
Overeenkomst tusschen Sovjet-Rusland 

en Iran, welke Maandag j.!. plaatshad, 

Wwordt door de geheele Iraansche pers 

het beste bewijs genoemd van de ange- 
grondheid der geruchten inzake een 

verslechtering van de betrekkingen tus- 

schen beide landen, 

Het verdrag is een bewijs van het 

verlangen van beide regeeringen om 

de goede betrekkingen, welke bestaan 

sedert Sjah Reza Pahlevi zijo politiek 

wijzigde, te handhaven. 

er — 

In verband met de #emeeasciappe- 
Itjke grens ter lengte van verscbeidene 

| duizende-kilometers tusschen Iran en 
Sovjet-Rusland is wolgens de biadeo 
cen goede economische en cultureele 

samenwerking tusschen beide landen 

Onontbeerlijk. 

Maa 

IJmuiden-visschers niet 

uitgevaren. 

Werd de .Protinus" door een 
Vliegtuig aangevallen ? 

1Jmuiden, 27 Maart (Aneta). Io ver- 
band met bet ontbreken van bijzonder- 
heden inzake de ramp van de ,,Protinus" 
is ongerustheid ontstaan onder de vis- 
scbers, die weigeren uit te varen, zoodat, 
Bangezien tien treilers vandaag niet zijo 
vertrokken, ernstige stagoatie dreigt te 
Ontstaan, 

“ 
Diverse couranteoberichten melden, 

dat de ,,Protinus" door een vliegtuig 

zou zijn aangevallen. 

Momenteel is echter nog geen officieel 
bericht over de oorzaak ontvangen. 

5 jaar voor spion. 

Mijitaire inlichtingen aan 

Duitschland verstrekt,   Amsterdam, 27 Maart (Aneta). De 

p rechtbank vecoordeelde den koopman 

C. V. wegens het san een Duitscher 

1 verstrekken van icl:chtingen over on- 

"ze landsverdediging, zoomede wegens 

Spionnage, tot vijf jaar gevangenis- 

straf, onder afirek van preventief. 

Hem was ten laste gelegd, dat bij 

op 10 Jan. te Duisburg aan een Duit- 

scher iolichtingen verstrekte inzake 

Onze  militaire  verdedigingswerken 

langs Rijo, Waal en IJsel, en omtrent 

de militaice bezettingeo 

plaatsen langs die riviereo. 
op diverse 

Andere vonnissen. 

Leeuwardeo, 27 Maart (Aveta). De 

uitspraken in de bekeode spionnage-   

zaken luiden: J.B. zes maanden en -A. 
de F. 2 jaar, beiden onder aftrek van 

preventief. . . 

HET NED. ELFTAL. 

Deo Haag. 27 Mt. (Aneta). In 

verband met de blessures, die diverse - 

spelers, zooals Dijkstra, Caldenhove 

en Vente hebben opgeloopen, is het 

Nederlandsche elftal voor 31 Maart 

thans als volgt samengesteld: 

Doel: Van Male: 

Achterhoede: Slot en Choufoer: 

Middeolinie: Paauwe, Poulus en 

De Vroet, 

Voorhoede: Draeger, Drok, Vroo- 

men, Lenstra en Bergman. 

Reserves zullen zija: Edos, Wille, 

Wilders, Loof, De Heer en Stijger. 

  

  

GAAT HET OM 
DRUK WERK ? 

De Kedirische Snel- 

pers drukkerij drukt 

immers beter, netter en 

goed kooper. 

Vraagt offerte bij de Ked. 

Snelpers drukkerij ! 

U verbindt zich 

tot niets! 
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Door eigen import zijin wij in staat de beroemde 

CARIBONUM producten, z. a. 

Carbonpapier in diverse soorten. 
Scbrijfmachinelinten in alle breedten, 

Schrijf-, 

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

beneden Soerabaiaprijzen, 
te leveren. 

N. V. KEDIRISCHE SNELPERSDRUKKERIJ 

23 1 Ntt tee AA 

Roode Hend. De aangedane plaats wasschen met Purolzeep. Des avonds 
de plek bedekken met de huidzalf Purol en na het manditn poederen met 
Purolpoeder. Drie praeparaten, die u een snelle genezing dezer lastige kwaal 
garandeeren. Purol in doozen van f 0.40 en f 0.75: Purolpoeder in bussen 

van 1090 en 11.50: Purolzeep in cartons a f 090. In apotheken en toko's 
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vulpen- en stempelinkten. 

  
  

voor 
gulden. 

DJABA.   
LEESBIBLIOT HEEK 
De abonnementsgelden bedragen : 
Hn - f 1,— per maand voor €€n boek 

f 1,75 per maand voor twee boeken tegelijk 
f 2,50 per maand voor drie boeken tegelijk 

met dien verstande, dat UI z00 dikwijls moogt ruilen als UI wilt 
Indien U duseen abonoement voor &n boek 
beeft, waarvoor U &ea gulden betaalt en U 
ruilt het boek iederen dag, 

30 boeken 

— LEESCEZELSCHAP — LEESBIBLIOTHEEK 

Ked. Snelpers Drukkerij. 

dan betaalt U 
toch niet ameer dan &€n a

n
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m
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Wordt lid van -— 

KOTTA 
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