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STADSNIEUWS 
aa 

Nieuw bestuur van de Ked. 
Kunstkring. 

Ia verband met heta.s. vertrek van 
den voorzittzr, de heer Hermans, ter- 

wijl er nog tut de jaarvergaderi-g een 

langea tijd overblijft, heeft het bestuur 

zich aangevuld, krachtens de bepalingen 
van het reglemeot. 

D2 heer Vertregtzal het voorzitter- 
schap waarnemen terwijl de heer D.J, 

Hzs de functie van commissaris heeft 
bezet. De secretariaat en het penning- 

meesterschap blijven cog in handen van 

de heeren Dr, Van Putten en Alferink. 
Het A,B.C. cabaret wordt bier in de 

loop van Februari verwacht, terwiilia 

Maart wederom een expositie van 

schilderijen van Regnau't za! worden 

gehonden. 

Vaderlandsche Club. 

Wij veroemer, dat de heer Ir, P, 

Honig van Pasoeroean op 23 Jas. a.s, 

io de societeit Brantas alhier voor de 

leden van de kring Kediri van de 

Vaderlandsche C'ub een lezing zal 
houden over: 

De mensch en de oorlog: 

Gzzien het actucele onderwerp, zal bet 
aan een groote belangstelling zeer zeker 

niet ontbreken. 

Ia de loop vao de maand Februari 

zal de heer Steinmetz, gepensionneerd 

kolonel van bet Nzd. Ird, Leger voor 

deze!fde kring een voordracht houden 

over de Maginotlinie, terwijl lichtbeel- 

den deze lezing zullen verduidelijken. 

  

Centrale Europeesche 

Armenzorg. 

De Centrale Europeesche Armen- 

zorg geeft de mededeeling, dat op 22 

Jan. a.s, de heer W,A. Voogt, Werk- 
loosheid - Commissaris von Oost-Java 

in de societeit Paree een lezing zal 

houden, aanvangende te 8.30 uurr.m. 

getiteld Doelen Wezen der Werkloos- 
heidbestrijding in Ned. Indis, 

Bebandeld zullen worden o.a. werk- 

verschaffing, Kolonisatie, Jeugdwerk- 

loosheid, allemaal actueele onderwer- 

pen. 
E-o ieder is welkom. 

Mutaties. 

Overgeplaatst naar Soerabaia de 

heer R.P, Abdullah Tjokroacisoerjo, 
fiscaal-griffier albier. 

Io ziju plaats komt de heer: Amir 

Hoesein Soeraningrat vao Cheribon, 

Padvinderij. 

Op Zaterdagavond a.s, zullen de 

Natipj ea de H. W. op het erf van 
de Balai Moeh. ee kampvuur houden, 

ter eere van de Garebeg Besar, Te- 

vens zal de Natipij haar vijfjarig be- 

staan op eenvoudige wijze herdenken, 

terwijl eenige padvinders zullen wor- 

den geinstalleerd. 

Voor deze gelegenheid is een comit& 
opgericht, bestaande uit de heeren : 

Markoen, Soetjipto en Soewito. 

Indien bet slecht weer treft, zal in- 

plaats van een kampvuur een gezelli- 

ge avond worden gehouden.   

DINSDAG 16 JANUARI 1940 

SPORT. 
SVSS.—KVU. 4-1 
Jl. Zondagmiddag had de z0» lang 

verwachte en veel besproken voetbal- 
wedstrijd tusschen S.V.S.S 
rabaia en K,V.U. plaats. 

Men kon bet weer niet beter wen- 
schen, zoodat er kaartjes te kort 
kwamen en de koopers zich tevreden 

moesten stellen met souches. 

van Soe- 

Kediri 's elfral werd eenigszinsyewij- 

zigd, Nircbritz speelde niet mee. In 
zijn plaats kwam v. Ovrde 

Rsestomo spselde als recbts binner, 
ea als rechts buiten Swie Liang. Ever. 
hard en Nie Swan Tiat kregen de 
livkerplaatsen. 

Doel specide a's center-half, links 
van hem Coen Liang, terwijl Kahar 

te staan, 

de rechter p'aats bezette. A's backs 
pungeerden Petrus van EB:OS en 
Dachlan. Soeratman stond weer tus- 
schen de latten. De wedstrijd werd 
geleid door den heer Schreekl. 

Bzide elftallen schneo in het begin 
even sterk te zijn, vaak kwam Kediri: 

gevaarlijk 
doel. doch telkers kon ze worden we,- 
geslagen. Rozs'omo spzelie ver bene- 
dea peil. Ook v. Oorde bad minstens 
2 goede kansen voorbij laten scsieten. 

Hat Soerabaia-elftal was stuk voor 
stuk goed, ieder kende zijn p'aats. Twir- 
tig minuten werd er al gespeeid, toen 

aaoval voor Soerabaia : 

Manginsela eeu prachtig schot lost, 
1-0 voor Soerabaia, 

Kediri kwam ia den aanval, cen 

harde trap van Swan Tiat, de bal 

vloog tegen de beegen van Losse en zat. 
1-1 Buttenweg rende, toen hij de bal 

to2gespeeld kreeg er mee, passeerde 
Kabar, die de heele wedstrijd niets 
heeft gepresteerd, doch Kediri kon de 
bal wegwerken, Doel begiag een fout, 
vrije trap. De: al werd naar Butteweg 
Overgegeven, die zonder mosite de 
stand in 2-1 veranderde. 

Hierna werd Kediri vo'maakt inge- 

sloten. Ook Doel's spel was niet a's 
gewoonlijk. 

Met de pauze bleef de stand. Na 

de limovade had Kediri 

meer te beweren. 

Er kwamen nog 2 gozde doelpunten 
bij ,z00dat" de gasten de strijd wel- 
verdiend hebben gewonnen. 

RICHE THEATER. 
Offreert voor Dinsdag 16 en 

Woensdag 17 Jan. '40. 

New Ubiversal's hooggeroemde levens- 

drama- fila: 

"DE SCHOOL VAN EER' 

(Man's heritage) 

met Jackie Cooper-Freddie Bartholc- 
mew Henry Hull e.a. bekende sterreo. 

Ben aangriipend drama zich afspe- 
lende in de Militaire School ia Culver 
waario het leven en streven van cen 
bepaalde categorie van de hedendaag- 
scbe  Amerikaaosche jeugd wordt 
weergegeven. 

MAXIM THEATER. 
Offreert voor Woensdag 17 en 

Donderdag 18 Jan. '40. 
Eeo groot dubbel programa waarvan 

als Hoofdfilm: 
»DRUMS OF DESTENY" 

met Tom Keene in de hoofdrol. 
Een Roemrijke Historie, gebracht op 
het zilveren doek in Overeenstemming 

met de werkelijkheid. 
»Drums of Destiny" is de grootsche 
€eD spanvende geschiedenis van de 

ontwikkeling van Amerika. 

haast viets 

  

Soerabaia. 

EEN PETROLEUM 
JUBILEUM. 

De petroleumraffinaderij Wono- 
kromo bestaat 50 jaar. 

Zsterdag j.l, werd door de Bataaf- 
sche Petroleum Mij. op cenvoudige wijze 
het feit berdacbt, dat 50 jaar geleden 
de stichter der Dord'sche Petroleum 
Mij. Ir. Adriaan Stoop te Wonokro- 
mo de petroleumfabriek opricbtte voor 
de verwerkiog vag de olie uit de put 
van bet nabijgelegen boorterrein. De 
petroleumfabriek te Worokromo werd 
de bakermat van het groote petroleum- 
bedrijf de B.P.M, zooa's Ind: dat thans 

kent, welke werd 
versneld, padat de versmelting van de 
D.P.M. met de ,,Konioklijke” had p'aats 
gzhad. 

een ontwikkeling, 

De ontvangst. 

De herdenkirng virg aan met een 
samenkomst in het administratieg: bouw 
van de raffivaderij, dat in feestkleed 

was gestoken. De v'aggen birgen uit, 
terwijl binnen een versiering van groen 
en b'ozmstukken was sangebracb. Zeer 
vel: stadsgenooten hadden aan de uit- 
noodigirg -voor#deza viering gevolg 
gegevenj het B.B., het gemeentebestuur: 

bet provincie, Marine, Leger, de barnken 
handel, cultures, industrie, scheepvaart 
Warea vertegenwoordigd. Voort 
scbillende hzeren van de B.P.M. zelve: 
wij scbatten bet aantal personen op 

yer- 

ongeveer 125. 

De gasten werden ontvangen door 

den heer Ir.J. de Pril, admioistrateur 
van Tj:poe, onder welk bedrijf Wono- 

Na de begroeting 

vertoefdz men ecnigen tijd in het tot 

koffiekamer ivgerichte kantoor, waar 

men zich de Hollandsche koffie met 

koek en een sigaar uitstekend liet sma 

ken. Kort na aankomst van den Gou- 
verneur van Ossi-Java besteeg de heer 

de Pcil een geimproviseerd apreekge- 

stoelte om de gasten mede te deelen, 

dat de rondgang door het bedrijf een 

aaovang z0 nemen. Ult practische 
Overwegingen zo1 met het einde wor- 

den begonnen, namelijk de raffinaderij, 

terwijl cerst daarna de werkzaambeden 

op de boorterreinen zouden worden 

bezichtigd. Men moest van zijn sigaar 

afscheid nemen, doch de heer de Pril 

zegde vergoediny voor bet gemis na 
afloop toe. 

kromo ressorteert, 

De Rondgang. 

Teneinde de explicatie verstaanbaar 

voor iedereen te maken had. B.P. M. 
voor deze gelegenheid zich een rijdende 

luidspreker aangeschaft, voor de micro- 

foon waarvan de fabriekschef Ir, Ter 

Poorten tijdens den rondgang over het 

fabrieksterrein de noodige toelichting 

gaf. Het eerst werd de , Trumble-instal- 
latie” bekeken, in welk torenboog ap- 

paraat de ruwe olie aan de een gefractio- 

neele desti!latie wordt onderworpen en 

gesplist wordt in benzine, garolie en 

asfaltresidu. Daarna stond men een wijle 

stil bij de asfaltbatterij, een oud bestje, 

dat zijo langsten tijd heefc gebad: op 

'toogenb!ik is men bezig aan den bouw 

van een nieuwe batterij. Vervolgens 
werd de blikfabriek bezichtigd, waarin 

men een kwartiertje doorbracht met 

het aanschouwen van de fabricatie aan 
den loopenden band van bet blik tot   

23e Jaargang 

3 PILERS 
De grondslag voor goede korie golfontvangst. 
Nieuwe vindingen van het Philips laboratorium 
kunnen U grooter ontvangstgenoegen verschaffen 

PHILIPS ONTVANG-TOESTELLEN 
munten uit door : 

1. Stabiele ontvangst 

2. Ideale weergave 

3. Eenvoud van bediening. 

Op deze drie pijlers steunt de brug, 

die U verbinding met de geheele we- 

reld verschaffan kan ! 

De radio ontvangst met Philips korte- 

golf-ontvangers is thans tot zulk een 

hoog peil opgevoerd, dat zij den 

luisteraars in Ned.-Indis een openba- 

ring zal zijn. 

Vraagt gratis demonstratie 

bij 

LYRA" 
Radio Goldberg 

Kediri-Tel. 70 
Hootdstraat 

  
nun 

VENDU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS. 

J.G.W. DEKKERS — KEDIRI — 

  

  

      

Embailleeren 
(Ook voor Europa en de buitengewesten) 

Transporteeren, 

Handel in Nieuw. en 
Tweedehandsch: Meubilair. 

  

  

    

Erres-vogeltjes zingen 

voor Radio naar 

VAN WINGEN 

KEDIRI. 

Aloon-Aloon Straat I3 

Telefoon No. 13 

     



    

  

  

e
e
 

ma, z 

Ssnora grooteche en 

    

   
f en twintig 

    

denderende fi'mschlager 
tin de hoofdrollen, ERICH v 
Het filmverbaal speelt in de viereotw 

ar geleden, aan de Servisch— Oostenrijksche grens. 

spanning, heldermoed en romantiek, 

Be amen K3 

RICHE THEATER 
Heden en Morgen 

Usiversa! hooggeroemde levens-drama-film 
66 

.De School van Ker” are: terraso 
met JACKIr COOPER — FREDDIE BARTHOLOMEN — HENRY HULL e.a. 

ch afspelende in de Miliraire Schcol in Culver, waaren bet leven en streven van een bepaalde cate- 

a0tie van de bedendaagsche Amerikzansche jeuad wordt weergegeven. Een ontroerende en humane film ! 
Mist dit niet ! ai sa 

Donderdag 18 tm Zaterdag 20 Jan. 
. 6G 

.UJitimatum 
M — ABEL JACOUI — DITA PARLO e.a. 

uur, die voorafgingen aao het uitbreken van de wereldbrand, 

Een zeer actueele film met bijzon- 
Een film. die juist in dezen tijd een diepeo iodruk maakt. 

STROH    

  

  

  

Een aangrijpend dra- 

    
Gong groot dubbel program ma 

I. Drums of Destiny 
II. The Great Barrier 

Twee spannende fiims, die men niet missen mag! 

“STME 
( 

| met sterren als DOUGLAS FAIRBANKS JR — BASIL ROTHONE. 

Ben boeisnd schouwspei! Een 

MAXIM THEATER 
Woensdag 17 en Donderdag 18 Jan. 

met Tom Keene 

met 

Vrijdag 19 t/m Zondag 21 Jan. 

Eta van 's Werelds meest brilliante filmwerken, vervaar 

SUN NEVER SETS” 
  

(De zon gaat nooit onder) 

Een film, verhalend van de stormen, die ontketend worden als bet conflict tusschen Plicht jegens | 

het Vaderland en Plicht jsgsns het Gezir, zich voltrekt. 

mposant thema! Een prachtige weergave! Massa actie ! Rosrend drama. 

Ben film, die U niet missen mag! — 

  

Richard Arlen 

d door de Universal 

   
  

  

  

de bekende petroleumblikken, a'smede 

de sutomatische vulling van een groot 

aantal blikken tegelijk opeen draaiend 
plateau, dat buiten de fabriek aan het 

band is ge- 

  

einvde van den loopenden 

monteerd. 

Een interessante afwisseling bracbt   
ne demonstratie van bet blusschen van 

—oliebrand met enkele stra- 

ng. Door een bij- 

straalpijp 

  een terrei 

  

len op de water 
zondere construcii2 aan de 

wordt een waterscherm verkregen en 

twee schuin op elkaar inyestelde wa- 

crmen speelden het klaar om de 

  

ters 
macbtige olievlammen voor zicb ut te 

drijven tot het einde van het brandenda 

opperviak was bereikr. Voor de meeste 

gasten was deze cenvoulige wijze van 

blusschan een openbaring. 
Na deze demonstratie ging de loest 

porterrein — Kroeka 

bisrbrouwerij op Ngagel is 
     
   

        

en waar de modernste boorin- 

5 opgesteld, Hier werd door 

  

een uilesnzetting van het 

  

  
serkzaamheden gege- 
jng van den toren 

werd macbine in werking gesteld en 

kon men met cigen oogen zien hoe de 
  elals koek 

  

  

boor de aardlagen van N 

doorboorde. 

Oosprorkelijk stond ook een bezoek 

aan het boorterrein Lidah op bet pro- 

gramma. Hiervan werd echter wegens 

het late uur afgezien en dankbaar voor 
  

sarten mor keerden men 

  

den inter    

naar Wonokromo terug, waar bet slot 

van het herdenkings programma, cen 

reunie in de f etlood worden 

    

een bouw- 

  

werkr. Van deze loc 
sel van bamboe en atap bad men veel 

De inivalen D P. M. 
yan den irgang, 

ig interisur 

  

werk gemaakt 

en B.P. M., 

binoen was ee 

prijktea 

    
    met groen en bioemstukker 

  

hingen nis van de Kovingin 
tten yan de beide hootd figuren 

  

de porti 
vit den begio der D. P.M., de gebroe- 
ders S:oop. 

De 
men was gezeten hield de heer 

Reunie, 

    

   
de Prileen toespraak, waarin hij io het 
kort de het bedrijf 

van Wonokromo 

geschie van 
schetste en het om 

ziin kortheid curieuze besluit voorlas 

van den resident van Soerabaia van 21 

     December 1889, waarin aan den keer 
Adriaan Stoop vergunning werd ver- 

voor het bouwen van een petrole- leend 

umfabriek op Wonokromo. Tegen- 
woordig zijn de vergunningsbesluiten 

langer........ 

Na den beer de Pril voerden de 

Gouverneur van Oost-Java, de burge-   

meester van Soerabaia en de voorzitter 

van de Vereeniging van Makelaars te 

Soeraba'a het woord, diz allen der 

B.P. M. buone gelukwerscben aanbo- 

den met dit jubileum en bun beste 

  

wenschen voor den groei en b'oei van 

bet bedrijf uitspraken. 

Het officieele gedeelte, dat van en 

appreciabele kortheid was behoorde 

tot het verleden waarna men zijn be- 

langsteiling kon geven aan deo keur 
van draoken en lekkernijen, die door 

de buffetten van Societeit en Hellen- 

doorn werden geproduceerd, Het bor- 

reluurije van Zaterdag werd vooreen 

Wono- 

kromo verschoven en was er zeker 
moment vervroegd en naar 

niet ongezelliger om. Even na twaalf 

uur gingen de eerste gasten w.o, de 

Gouverveur van Oost-Java weg: hoe 

lang de plakkers het gemaakt hebben 
weten wij niet, doch aan de cliergunie, 

die wij smiddags tegen haif zeven in 
het echte Hellendoora opmerkten bleek 

ons, dat men deze eenvoudige her- 

denking toch zeer serieus opvatte, 

Tenslotte deelen wij nog mede, dat 
aan alle gasten vas de hiervoren be- 
schreven herdenking bij het buiswaarts 
keereneen aardig souvenir in den vorm 
van een presse-papier werd overhan- 
digd. Op een zwart plaatje van zeer 

zwaar metaal is het embleem van de 

B.P.M, de schelp, bevestigd, alsmede 
het opscbrife ,,1889 Wonokromo 1939.” 
Een sierlijk souvenir, dat in de werk- 

pisatsen te Tjepoe werd vervaardigd. 

  

Enorme brand te 
Soerabaia 

Volie goedangs van het Stroo 

hoedenveem aan de haven 

compleet uitgebrand 

Gisteravond ongeveer 12 uur werd 

brand ontdekt io een der goedangs van 
het complex opslagplaatsen van bet 
S roohoeden op de Genuakade te Soe- 

rabaja liggende tusschen de tanks der 
Pure Cave en de goedangs van de Java 
China Japarlijn en tegzover de tanks 

Petroleum Mjj. 

Ia eco ommez!en grezp bet vuur mer 

der Koloniale 

200 groote felheid om zich heer, dat 
het 

Vecem, welke totde nok vol lagen met 

alle goedangs van Stroohoeden 

op afscbeep wachtende producter, is 
licbterlaaie stonden voordat de brand- 

weer kon ingrijpen. 

De biandweer, zoowel werkende van 

den zeekant a's opde Genuakade kon 
niets anders doen dan de omliggende 
goedangs van de J.CJ-lijo eo de op- 

| deze   

slagplaatsen vau Pure Cane en Kolo- 

niale beschermeo tegen bet oversiaan 

van het vuur. 

Het complex van het Siroohoeden 

Veem brandde 

Bij het ter perse gaan van dit blad 

woedde het vuur nog met groote feheid. 
Het vuur was begornen in pand, en 

door de groote brandbaarheid van bet 

schoon uit. 

op gestapelde product — vaar wij ver- 
namen O.a. katoen, hout en pekgreep 

't vuur met buitengewone snelheid om 

zich heen. 

De brandweer rukte vit met 

beschikbare materiaal: twee sleepboo- 

ten van de N.I.H.S.M. hielpenvan de 

waterzijde, en eeo drijvende spuit van 

alle 

de Murine was in aantocht. 

Drie schepen hebben srel de baveo 
verlaten, teneinde aan het vuur, dat 

dcor de wind over het water van de 

haren sloeg te ontloopen: onder deze 

schepen bevindt zich de ,,Bloemfontein”, 

Het is nog gelukt, om ruim 200 vaten 

gevuid met acetor, die cp de kade 
voor de goedangs lagen, in het water 

te werpen, voor het vuur ze kon be- 

reiken. 
Een groot aantal autoriteiten was bij 

de brand aanwezig, o.a. de burgemees- 
ter en de H. C.v.P. 

  

Nederland. 
Nieuwe dre'iging ? 

Aseta A 

dat volgens de 

  

I.P, meldt uit Rotterdam, 

»Maasbode” 
gang van 15 Jaouari alle faciliteiten 

ten opzichte van goedkoop passagiers- 

vervoer in Duitscbland zija ingetrok- 
ken. 

Velgens een Duitsch : zegsman wordt 

met in- 

bij de intrede van ander weer ver- 
hoogde militaire activi:ei vecwacht. 

De dichtheid van de Duitsche tro». 
pen vabij de Nederlandsche grens, 

! weike ophizld bij Coesfeld, is thans 

ia Noordelijke 

z0odat ook bij de Westfaalsche stad 
Gronau reeds meer soldaten zijo gele- 

gen, 
Opvalend is, dat het greosstation 

Gronau voor doorgaard verkeer is 

gesloten, en dit slechts langs Oldeo- 

zaal-Bentheim kan plaatsvioden. 

Evenals is den vorigen oorlog scbijot 

richting toegenomeo, 

verbinding de eenige brug te 

worden tusscheo Duitschland en Ne- 

derland. 

Deze maatregel staat in verband 
met militaire actie ten Zuiden van de 

lja Goanu -Muuster. In Duitschlaod 

wordt gevoeld, dat iets op komst is, 
en een zekere onrust, doch geen on- 
tevredenheid van te bespeuren. 

    
De onrust wordt hoofdzakelijk ver- 

ooxgaakt doordat bet publiek voelt dat 
pers eo radio het de gebeurtenissen 

ontboudt, vooral inzake Finland, waar- 

van de bladen slechts enkele regels 

melden. Bovendien geschiedt de brand- 

stoffenvoorziening ia de groote steden 

haperend, 

De onrust komt voorts tot uiting 

door onverscbilligheid ten aanzien van 
de radio-bericityeviog, waarnaar bijoa 

Diet meer wordt geluisterd. 

  

Verloven ingetrokken. 

Aseta-A.N.P. meidt uit Den Haag, 

dat volgens de Nederlandsche regee- 

tingspersdienst io verbard met cenige 

minder gunstige symptomen der inter- 

nationale situatie de 

einde op alle eventualiteiten te zija 

voorbereid, besloten heeft voorloopig 

geen periodieke 

verleenen. 

regeering, ten- 

verloven meer te 

  

RADIO LU 
Radio - Technisch - Bureau — 

Hoofdstraat 4I 

Teletoon No. 60 

KEDIRI — 

  

  

  

Het betere adres voor 

RADIOTOESTELLEN 
en 

KOELKASTEN. 
mm RADIOREPARATIES 

ONDER GARANTIE 

  
  

  

KEDIRI 
MULOWEG / MADJENANG 

Telefoon Ked. No. 225 

  

  

1 
Levert versche volle melk. 

  

OERDERIJEN ,SCHRAUWEN“ 

, . 

  

WATES 

PERCEEL-PAKISSADJI 

anna 

Prima kwaliteit, 

Leverancier van de groote ziekenhuizen te 

Kediri en Paree en de meeste Doctoren 

ter plaatse, 

Beleefd aanbevelend 

L. H. SCHRAUWEN. 

  

  

  

Hebt 

heid gewaarborgd wordt. 

Adres:   
gekeurd bij 

HET KEDIRISCHE RESTAURANT ? 

Goedkoop en beter dan bij anderen, waarbij zindelijk- 

Eigenaar van het voorheen zoo bekende dancing en 
restaurant ,E LD OR A DO” te Malang. 

Nieuwe winkelgalerij, schuins tegenover de 

U reeds de excellente schotels 

N. V. KED. SNELPERSDRUKKERI). 

  

  

  

  

  

  

voor 
gulden. 

DJABA.   ruilt het boek iederen dag, 
30 boeken 

Wordt lid van SO 

| LEESBIBLIOT HEEK 

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

met dien verstande, dat U zoo dikwijls moogt ruilen als U wilt 
Indien U duseen abonnement voor &€n boek 
heeft, waarvoor U &en gulden betaalt en U 

dan betaalt U 
toch niet meer dan &&n 

KOTTA 
LEESCEZELSCHAP - LEESBIBLIOTHEEK '”— 

Ked. Snelpers Drukkerij. 

   



  

  

  

»KENNIS BE VING” 
Met droevenis deelen wij onze geachte 
Cli&stele mede, datorze Toko 18dezer 

den geheelen dag gesloten zal zija, in 

verband met de Begratenis vas 

onzen lieven vader, wijlen den Heer 

OEN SIOE SING . 
ex-eigenaar toko ,,Stangbar” Kediri 

overleden dea den Januari "40 
Bestellingen verwachten wij v60r 

bovengenoemden datum. 

Hoogachtend 

OEI KIEM HWIE 
E'g: Toko ,,Madioen” 

Kediri. 

  

Negen broers huwen 

negen zusters 

Ze hadden op elkaar gewacht. 

En onaanzienlijik Turksch dorpje 

in de omgeving van de hoofdstad An- 

kara, houdt eeo record, dat wel niet 

licht, waar ter wereld ook, verbeterd 

zal worden: daar zijn de negen zoons 

van een hoogen ambtenaar, dieer een 

zomerverblijf had, in bet huwelijk ge- 

treden met de negen docbters van een 

huizenbezitter, die z'ch eveneens uit 

het drukke gewoel van de hoofdstad 

in de landelijke rust van gezegd dcrp 

placbt terug te trekken. 

Natuurlijk hadden de kindereo el- 

kaar leeren kennen en met cikaar gc- 
speeld: vaak betreurden zij het, dat 

Zi', ,maar” met zij achttienen waren, 

anders hadden zij mooi twee familie- 

twaa'fallen kunnen sameostellen, om 

korfbalwedstrijden te 

Waat bet jeugdige Turkijz doet in 

voor 

orgariseeren, 

liefde voor de srort in rie's 

West-Europa onder. 

stok 
. 

Het onvermijdelijke geschiedde, De 

oudste ambteraarszoon gaf op zeke- 

ren dag het voornemen te kennen, om 

met een der docbters van den huis- 

eigenasar in bet huwelijk te treden. Na 

cen vertrouwelijk gesprek meteen van 

zijo broers bes'oot hij evenwel de 

plechtigheid nog een jaar uit te stel- 

len: deze had hem namelijk verteld, 

eveneens voorvemens te zijn met een 

der speelkameraadjes te trouwcn en 

een dubbel huwelijk was zooveel aar- 

diger. 

Maar bet jaar daarop bracht nieuwe 

Vertraging ) weer waren een der broers 

en een zusje bet eens geworden, dus 

nu most het een drievoudige bruiloft 

worden. Die ook weer uitgesteld werd 

om dezelfde reden. Gelukkig voor bet 

eerste paar bestonden beide negental- 

len deels uit tweelingen, anders zou- 

den de oorsponkelijke gelieven hun 

geduld wel op eca zeer zware prosf 

gesteld hebben gezien. 

Want de trouwlustigheid bleef heer- 

schen in beide gezinnen en het was 

al traditie geworden. dat men op el- 

kaar wachtte, De historie vermeld niet, 

Of de genegenheid bij bet negende paar 

even spontaan was als bij bet eerste, 

dan wel of de ,omgeving” bij de tot- 

standkomiog dezer verbintenis ook een 

woordje meegesproken heeft. In elk 

geval is men er kortelings toe over- 

gegaan alle verlovingen met &€n siag 

io buwelijken om En de 

huizenbezitter was hierbij wel het ge- 

lukkigst : negen dochters aan 

den man. 

te zetteo. 

alle 

aan 

De Japansche kabinetscrisis. 

Amsterdam, 14 Januari. In ver- 
band met minder gunstige symptomen 
der interoationale situatie heeft de 
Nederlandsche regeering, nadat de 
Belgische regeering reeds daartoe was 

overgegaan, de periodeike verloven 
van leger en vloot stopgezet. 

Geen verdere toelichting wordt van 
officicele zijde op dit bericht verstrekt 

Te Amsterdam werd een razzia on- 
der de aanwezige vreemdelingen ge- 

houden, die in grooten getale voor 

onderzoek van hun papieren naar de 

politiebureau's werden overgebracbr. 

Grensincident ? 

Uit Berlija wordt gemeld, dat een 
Nederlandsch vliegtuig boven Dui:sch   
  

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

DE AUTOWEGEN -ATLAS 
van JAVA MADOERA en BALI 

1 2.75. 
io 5 kleurendruk 
op stevig ivoorcarton 
met Cartonnen omslag «» linnen rug, 

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

waarin opgenomen: 

alle berijdbare wegen 
Kilometerafstanden van piaats tot plaats 
Hoofd-Afstandstabel voor grootere afstanden 

Bergen en plaatsen met hoogte-cijters 

Spoorwegen, Vliegvelden, Ondernemings - fabrieken 
Pasarggrahans en vele aanwijzirgen voor toerisme. 

Verkrijgbaar bij de Ked. Snelpers. 

AA ne 

grbied vloog, en wel ter hoogte 
van Noordholm, dat op 36 KM af- 

stand van de greos op Duitsch gebied 

is gelager. 

Men beschouwt dit te Berlijn als 

een grensincident ) nadere bijzonderhe- 
den, ook omtrent een eventuecel pro- 
test, werden niet bekend gemaakt. 

De maatregelen in Belgie. 

Nadat reeds eerder de periodieke 
verloven voor bet Belaische leger wa- 
rn ingetrokken deelde de regeering 
mede, dat het in de bedoeling lag 
bepaalde maatregelen ter bescherming 
der defensie te ncmen. 

Di-ntengevolye werden in den nacht 
van Zaterdag op Zondag dierstplch- 
tirgen van de Ichsingen '20 en '21 
opyeroepen, zoomede een aantal tech- 

nici, 

Vervo'gens verscheen ecer, mede dee- 
ling, dat zal worden overgegaan tot 
reguisirie van bepaalde mater'alen en 
cigendommer, zocmede van de trans-       
portmiddeler. Een groot aartal fe- 
brieksorb iders werd in miltairen 
dienst geroepen. 

Naar aanleiding van een en arder 
heeft Be'g& tbans practisch de staat 
van volledige mobilisatie bereikt. 

Een kennisgeviny van de regeering 
wijst er op, dat de genomen miat- 

regelen niet dienen te worden op- 
gevat als een bewijs van onmiddel- 
lijk gevaar. 

Admiraal Yonai kabinetsfor- 
mateur. 

Tokio, 15 Januari. Admiraal 

Mitsoemasa Yonai, in bet af- 
tredende kabiret minister van Marine 
en lid van den oorlogsrasd, werd be- 
den ten Paleize ontboder, en ontving 

van deo Keizer opdracbt eev niecuw 

kabinet te vormen. 
Hij verzocht den Keizer bem eeri- 

yen tijd toe te staan tencinde po,ingen 
in die richting aan te werder, 

Gzmeld wordt, dat de keuze op 

admiraal Yonai viel naar aanleiding 

van het advies, aan den presiden van 

den Raad van State Yasoemasa uitge- 
bracht door Prins Saonji. 

  

Turkije 
Opgave slachttoffers 

Van aardbevingsramp 

Istanboel, 14 Jan. Volyens de 
jorgste officieele gegevens bedraagt 't 
aantal dooden tengevolge van aardbe- 
vingsramp in Turkije 39.000, terwijl 
50.000 woningen en gebouwen werdea 

vernield. 

Nieuw projectiel? 

Parjjs, 14 Jan. G:meld word, dat 
een siads eenigen tijd in de V.S. aan 
proefaemingsn ooderworpen nieuw pro- 
jectiel voor luchtafweergeschut binnen- 
kort door Frankrijk kan worden aange- 
kocbt. 

  

Bij explosie komt uit dit projzstiel 
cen parachute tevoorschijn waaraan 
een staalkabel van ecnige honderden 
vocten lengte. 

De luchtverbinr'ingen 

Weer bijna normaal 

Berlijo, 14Jao. D: Duitsche lucbt- 
verbindingen raar de rcutrale landen, 
die voor een deel sinds het uitbreken 
yan den oorlog werden opyeschort, zijo 
thans weer bijna normaal 

Vrijwel onmiddelliik na beeindiging 
vas het conflict tusschen Po'en en 
Duitsch'and werd de lucht!ija op Ko- 
ningsbergen heropendj later ook die 
naar Boedapest, Stockholm, Belgrado, 
Sofia en Saloniki, Thans is ook de lucht- 
lijn naar Moskou tot stand gekomen. 

De Lufthansa zal met de meest mo- 
geliike spced ook de nog niet wederom 
in cxploitatie genomen lucbt!ijren her- 
op?nen, 

OLYMPIA 
Schrijfimachines blijven 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 

  

  

  

TOKO 

»MADIOEN” 
KEDIRI, Aloon-aloonstraat 

No. 17 Telf. No.62. 

Maakt bekeni : 
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 

  

  

TENG HONG TIANG NY NN A 1 

VENDUHOUDER —  COMMISSIONNAIR 
MEUBELMAKER 

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

  

Groote Commissie Vendutie. 

Vrijdag, 19 Jan. '40 «. m. 9 uur 
in ons tokogebouw K'eatenpstr. 64 Kd. 

Geleyenbeid tot bijbrengen van goe- 
deren. 

Voor Uw meubialir en ontwerpen 

geroutinserde toekangs en eerste kwa- 

liteit meubelhout, 

Zser billijk in prijs en levering Wet 

garantie. 

Voor Uw vendutie gegarandeerd 

yosde resultaten. 

Topakkea voor alle plaatsen. 

  

Na   
aa 2—... OO— 5 SE . 

NEEMT NU BEN 

    MJ 
MODE 
REVUE 

MET EEN DUBBEL AANTAL 

ABONNEMENT OP 

  

RADERPATRONEN 

PRIJS PER JAAR F8.— 
» PER',JAAR F 4.25 

” PER KWARTAALF 2.25 
  

  

Vichy 

Source de 
Wetenschappelijk samengestelde 

verzorging en 

verfraaiing der huid. 

   

  

    
preparaten voor 

Beaute 

RESIDENTIE APOTHEEK - KEDIRI 
Telefoon No. 52 

  

  

PROTESTANTSCHE KERK 

Hollandsche Kerkdiensten. 

Kediri 21 Jav. '40 
2811, 9 uur v.m. 

S.F. B. v. Leeuwen. 
Tur om, 

9 uur v.m 

Djombang 21 
28, Paree 9 uur v.m 

  

Ma'ische Kerkdienst. 

  

   

  

21 Jan. Madioen 
Ngawai 

28 Jan. Trenggalek 9u. v.m. £ 
T. Agoeng 4 uur r.m 

JW. Rumbajar 
28 Jan. 194 730 

  

  

OOST - JAVAANSCH! 

Zon 

KERK 

lederen 

  

Te Kedir 

Blitar, Toclo' 

  

  

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

   

  

aren 

te Kedi le 

Lo : 

13 1 
5,30 Lot 

O sderrich tb. J 6 uur o.m 

PETROMAK COMFOREN 
Wij ontpakten zoojulist 

De Nieuwe 

Mo 

en noodigen U uit tot een be- 

  

zichtiging dezer 

Schitterende en Practische 

Petromax Comforen. 
Verkrijgbaar bij 

Toko Wed. 

Tan Bing Wie 
Kientengstraat No. 90, 

KEDIRI, Tel. No. 149. 

Loo juist Ontuati: 
Ook in groote voorraat di- 

verse diranken zo0ais : 

Champagne Vemisec en Sec 

Asti Spumante. 

Likeuren. 

Bols rood. 

Orange bitter 

Medoc superieur 

St. Emilion. 

St. Jullien 

Ch. Cantemeriie 

Ch. Pontet-canst. 

Petit bourgogne 

Chablis 

Sparkling Burgundii 

Pommard 

Chambertin 

Enz.-Enz 

Beleefd aanheveleni, 

TOKO 

»SOEN" 
Aloon -Aiconstraat Telfi. 63 

KEDIRI. 

252—... 

In voorraat 
kinderboeken 

en 

Modebiaden 

N.V. Ked. Sneipersirukkerij 

Aloon-Aloonstraat Ti. No. 83 
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Bultenlandsch overzicht overgenomen uit het Soer. Hbld. 

NEDERLANDSCHE GEZANT BE- 
ZOCHT DALADIER. 
  

  

Volgens geallieerde berichten kregen Nederland en Belgiz waar- 
schuwingen tegen Duitschland. 

  

  

Zweedsch eiland gebombardeerd, 

DOOR DE RUSSEN. 

Ook Engeland verleent geen 

verloven meer. 

Amsterdam, 14 Jan. (Aneta Rer). 
Vernomen wordr, dat de Belgische en 

Nederlandsche regeeringen 
Contact met ekaar staan. 

Bijzonderbedeo omtrent de papieren, 

die biji een Duitschen piloot, die in 
Belgis was geland, werden gevonden, 
bereikten Zarerdagavond den Haag en 

zoudeo aanleiding hebben gegeven tot 

de heden gehouden ministerraad. 
Welingelichte kringen beweren, dat 

de maatregelen van de regeering een 

io nauw 

direct gevolg zijn van bepza'de in- 
lichtingen, die de Nederla 
geering Zondag van de Fransche re- 

  ische re- 

geering ontving. 
Politek kringen bechten in verband 

biermede bijzondere waarde aan het 

bezoek van den Nederlandsehen ge- 
zaot te Parijs aan Daladier na een 

covferentie van den Franschen premier 

met Gamelin en Darland. 

Den Haag zwijgi. 

Der Hasg, 14 Jan. (Aneta-H»vas). 
Verantwoordelijke 

eenige Verklaring af te leggen ncpens 
kringen weigeren 

het onderwerp, dat Zondag door den 
Nederlandschen gezant te Parijs en 

Daladier werd besprcken. In po'itieke 
kringen wordt hieraan groo'e beteeke- 

bis gehecht. 

Belgis evacueert grensstreken. 

Brussel, 14 Jan. (Anete). De ,,Belga” 
meidt, dat heden in den loop van den 

avond 2 treinen met gr &vacueerden 

van de grensstreken het Gare du Nord 
zija gepasseerd, oa. verpleegden uit 

cokele zsekenhuizen van de greasstre- 
ken. 

Verder wordt van de Neder'andsch- 
Belgische greos vernomen dat de eva- 
cuatie van de bewoners van Maaseyk 

aan den gang is. 

Nieuw Japansch kakinet gevormd, 

Tokio, 15 Janvari, De kabinetsfor- 
mateur, Admiraal Yonai, hecfc reeds 

de lijst der kabinetsleden gecomple- 
teerd, met vitzondering van de mibis- 

Zaken en ters voor landsche 

   

  

voor Hande 

De lijst luidt a,v,: Admiraal Yonai, 

  

   
premi itsjiro Arita, Buitenland- 

sche Zakenj generaal Sjoenroko Hata, 
Oorlogj vice—admiraal Zengo Yosji- 
de, Marine Sjotatoe Kimoera, Justitic: 
Tsjiogiro Matsoera, Onderwijs : Tosjio 
Sjimado, Landbouw en Boschwezen 
Yoekio Sakoeraursji, Financitn, Tsoe- 
roeki Matsoerno, Spoorwegenj gene- 

raal Koeniaki Koiso, Overzeesche Za 
ken, Masavori Katsoe, Verbindingen: 
Sjigeroe Yosjida, Sociale Ziken : 

In dit kabinet zija verschillende 
ud-ministers, zij het dan ook met 

andere portefeuilles, opgenomen : op- 
valiend is, dat twec gewezen ministers 
bij het kabinet zija gevoegd, niet als 
Winister, maar a's eerste secretaris en 
als directeur van bet kantoor 

elijke aangelegenheden, n.l. Sotaro 
I-jwata, die in het Hiranoema-kabinet 

voor 
we 

    

minister van Finaeci#n was, en Hisa- 
tase Hirose, in het kabinet-Hiranoema 

  mioister van Soc'ale Zaken 

De militaire maatregelen. 

Londep, 15 Januari. Geen verdere 
  

  
verklaringen werden afgelegd omtrent 
dz maatregel, welke de verloven der 
expeditie-troepeo in Frankrijk voor- 
loopig stopzet. 

Siechts wordt nog gemeld, 'dat de 
loopende verloven door deze maatregel 
Diet worden getroffen,   

  

In Belge is het geheel- leger thans 

gebracht onder het algemeene hoofd- 

kwartier, aan het hoofd waarvan de 
Koning der Belgen staat. 

De dezer dagen opgeroepen dienst- 
plichtigen zijn bijua 40.000 in getal : 

de sterkte van het Belgische leger is 

daarmede opgevoerd tot 700.000 man. 

Gzmeld wordt, dat de Belgische re- 

geering Vrijdagavond uit bevoegde, 

maar niet officieele Italiaansche bron 

de waarscbuwirg ontving, dat een 

Duitsche diende te worden 
verwacht. Welke deze bron was, werd 

aanval 

geheim gehouden. 

Enorme brand in Japan. 

Tokio, 15 Januari. In de stad Sji- 
zvoka, hoofdstad van de prefectuur 

van dien naam, gelegen op eenige 
honderden kilometers ten Westen van 
Tokio, is een brand uitgebroker, wel- 

ke tot nog toe meer dan 1000 buizen 

en gebouwen in asch heeft gelegd. 

Volgens de eerste berichten werden 

omstreeks 300 personen gedood: er 

zija voortseen groot aantal gewonden. 

Militaire afdeelingen werden te hu'p 
geroepen, en zijn thans doende door 
middel van dyramiet verdere uitbrei- 

ding te voorkomer. 

Het vuur brak uit in een particuliere 

woning, en werd door de sterke wind 

snel uitgebreid. Hzt postkaotoor, bet 

Station en verschullende andere gebou- 

wen zijo vern'eld, 

Rusland protesteert 

Londen, 15 Januari. Vernomen wordr, 
dat Rusland eenige dagen geleden een 

protest indiende bij de regeerir gn van 
Noorwegen en Zeden naar aanleiding 
van de door hen verleende hulp aan 
Finland, hetgeen ,,nietneutraai” werd 

genoemd. Er werd op gewezen, dat uit 

deze houding ongewerscbte compl caties 
en conseguenties kunnen voortvloeien, 

De regeeringen van Noorwegen en 

Zweden hebben geentwoord, dat het 

Russische protest van foutieve praemisse 
uitgaat, hetgeen werd aangetoond, Wat 

betrefe de Zweedsche en Noorsche 

vrijwilligers werd er op gewezen, dat 
vrijwilligers priv€-perscnen zijo, en de 
regeering ben niet kan beletten in 
Finland dienst te nemen. 

Het ageotschap ,,Tass" meldt, dat de 
Sovjt-regeering deze antwoorden als 

onbevredigend beschouwt. 

De strijd in Finland 

Helsinski, 15 Januari. H-deoochtend 
vroeg vertoonden zich wederom een 

groot aantal Russische vliegtu'gen 

boven Finland: op verschillende plaat- j 
sea werden zanvallen gedaan. 

Gisteren waren de Russische lucht- 
aanvallen de ernstigste sinds den aan- 
vang vao den ooriog: Helsioski werd 
gebombardeerd met brandbommen en 
in de voorsteden ontstonden verscbei- 
dene brander, 

Op de landengte van Kareli& heeracht 
betrekkelijke rustj Noordelijker werd 

een Russische aanval afgeslagen. 

De spanning in Europa 

Parijs, 15 Januari. Premier Daladier 
had een langdurig onderhoud met den 
Britscber ambassadeurj men meent dat 
de herrisuwde spanningi : de Westelijke 
deel van Europa het onderwerp van 
her gesprek uitmaakte. 

Turkije 
Duitsche handelsschepen 
Turksch embargo toegepast 

Istanboe'!, 15 Januari. Bij het uitbre- 
ken der vijandelijkbeden zija een aantal 

Duitsche bandelsschepen Turksche ha-   

vens binnengeloopen teneinde te voor- | 
komen, dat zij door Britscbe 
Marinevaartuigen in beslag zoudeo 
worden genomen. 

Deze handelsschepen onderhoudea 
thans diensten tosschen Istanboel, Bur- 
gas, Verona en andere havens aan de 
Zwarte Zee, terwijl zij goederen ver- 
voeren, die voor Duitschland bestemd 

zijo. 

De Turksche autoriteiten zija van 
meesing dat deze diensten niet in 
overeenstemming zijn met de gelder- 
de internationale bepalingen en hebben 

aao de gezagvoerders dezer schepen 
medegedeeld, dat zij genoodzaakt zul- 
len zija ten aanzien der Duitsche 
schepen een embargo toe te passen. 

Italie 
BESCHERMING VAN HET RAS 

Huwelijksvergunningen. 

Rome, 15 Januari. Officieel wordr 
gemeld, dat de bepalingen, volgens 
welke Italiaansche onderdaaen niet 
zullen kuoven huwen met buitenlan- 
ders z0nder bijzordere machtiging, tot 
resultaat hebben gehad, dat in het 
afgeloopen jaar 2086 vergunningen 
werden aangevraagd, waarvan er 1296 
werden afgewezen, en waarvan de 
rest nog in onderzoek is. 

Sportten dienste van 
Finland. 

Amerika geeft schitterend 
voorbeeld. 

Moge Soerabaja zich heden- 

avond ook niet oobetuigd 
laten. 

De oud-president van de Vereenigde 

Stater, Herbert Hoover, die tbans voor- 
zitter is van bet Amerikaarsche hulp- 
comit€ voor Fin'and, heeft va- den 
bekenden bokspromotor Mike Jacobs 
de mededeeling gekregen, dat deze een 
boksmatch zal organiseerenin de Ma- 
dison Sguare Gardea tusschen Tory 
Galento en M x Baer. D2 opbrengst 
van dezen strijd, waarvoor in Amerika 
een erorme belangsteiling bestaat en 
die over vijftien ronden zal gaar, komt 
geheel ten gozde aan het Hulp-comit& 
voor Finland. Dematch zalzeer waar- 

schijolijd plaats vinnen op 22 Maart a.s. 
x 

Hcover wees er verder op, dat Fio- 

lard zeker reeds 8.000 000 dollars heeft 

uitgegeven ter voorbereiding van de 
Olympische Spelen en bij rekent er dan 

ook op, dat de sportorganisatoren in 

Amerika alles in het werk zuilen steilen 
om door middel van benefiet-wedstrij- 

den minsters eenzelfde bedrag terug te 
storten in het bulpfonds. 

Trouwens, het ziet er naar uit, dat 
dit wel zal gebeurea ook. Jimmy Bronc, 
son, de voorzitter van het Professional 

Boxing Committee heeft namelijk reeds 
verklaard, dat promotors in 75 verschil- 

lende steden in Amerika hun medewer- 
kirg hebbzn toegezegd. 

Op 30 ja-. staat in New York noy 
een groote match te wachten tusschen 
Gunvar Barlund en Natban Manu. 

Behalve de boksers zullen ook de 
athleten hun medewerking geven. Da- 
niti Ferris, de secretaris van de Ama- 
teur Athletic Union, beeft het plan om 
de bekende Firsche atbleten Nurmi, 
Taisto Miki en Kaiko Pecuri naar 
Amerika te laten komen, als deelnemers 
aan Pan-Amerikaosche Speler, die men 

deze zomer tijdens de wereldtentoon- 

stelling derkt te organiseereo. 

Ovk de baseball- en 

hebben hun medewerking voor benefiet- 

wedstrijden toegezegd. 

In Stockholm zal ordaoks een Fin- 
schen corlog de jaarlijksche hockey- 

tennisspelers 

wedstrijid gespeeld worden tusschen 

Zwedeo en Finland. Als da um is vast- 

gesteld 11 Febr. Derecettes van dezen 

match komen geheel ten goede aan bet 

Finsche Roode Kruis. 

Rusland. 

Beschuldiging. 

Moskou, 15 Januari, Io de Russische 
pers wordt er op gewezen, dat de 

Zweedsche vrijwilligers voor Finland 
met Britsch geld wordt gefinancierd,   evenals de anti-Russiscbe en anti-Duit- 

  

scbe artikelen in de Zweedscha pers. 
Het is daarmede wederom bewezen, 
dat Eogeland gaarne zou zien dat de 
oorlog zich ook tot het. Noordelyjke 
deel van Europa uitbreidde. 

Duitschland. 
DE GEALLIEERDE VERLIEZEN. 

Merkwaardige overeen- 

stemming. 

Berlijn, 15 Januari. Volgens de Duit- 
sche officieele opgave hebben de ge- 
allieerden siods het uitbreken van den 
oorlog ongeveer een millioen tons aag 
scheepsruimte verloren deze opgave 
werd door Britsche officieele bronnen 
bestreden. 

Thaos echter wordt de Duitsche 
opgave van Fransche zijde bevestigd, 
ea wel door den minister van Marine, 
Campiuchi, die verklaarde, dat 
gemiddeld 185.000 ton per maand 
verloren ging, betgeen uitwerkt op 
740,000 tons. Bovendien gingen door 
mijaen verloren gemiddeld 53.000 tons 
per maand, terwijl volgens den minis- 
ter in totaal het geallieerde verlies 
1.156.000 tons is. Dit cijfer is dus nog 
hooger als van Duitsche zijde werd 
bekend gemaakt. 

De neutrale verliezen zija bier niet 
bij iobegrepen. 

Engeland en de neutralen. 

Berlijo, 15 Januari. De ,Deut- 
sche Diplomatische Politi- 
sche Korrespondenz” wijdt 
een artkel aan de methoden, welke 
door Engeland bij den handels- en 
zeeoorlog worden gebezigd. Eogeland 
maakt daarbij gebruik van allerlei 
wapens, en legt groote wreedheid aan 

den da3. 

De pressie, welke op de neutralen 

wordt uitgeoefend om bun schepen 
onder Britsch convooi te laten varen 
is zeer gevaarlijk voor de netrale lan- 
den, everals het gedwongen aanloopen 
van de Britsche controlehavens. 

Lijdeo de neutrale landen dienten- 
gevolge verliezer, dan wordt dit door 
Engeland uitgebuit om de neutralen 
tegen Duitschland in - het barnas te 
jagen. De neutralen zullen goed doen 
zich zooveel mogelijk aan de Britsche 
pressie te onttrekken. 

Zaterdag vertrokken ruim 3000 
Zweedsche vrijwilligers 

Rome, 14 Jap. (Aneta Reuter). 

Radio Roma meldr, dat op 13 dezer 
mzer dan 3000 vrijwilligers van Zwe- 
den naar Finlaod zija vertrokkeo. 

Ritter naar Moskou vertrokken 

Berlijn. 12 Jan. (Transoceao). Am- 
bassadeur Ritter, aan wien de leidiog 
van de handelsbesprekingen tusschen 
Duitschland en Rusland was toever- 
trouwd, vertrok hedenavond van Mos- 
kou, Hij zal enkele dagen te Berlij 
verblijveo, elwaar hij verslag zal uit- 
brengen. De besprekingen hebben vol- 
gevs welingelichten, een 
verloop gehad. 

normaal   

Schorsing der beraadslagingen 

Brussel, 13 Jan, (Aneta-Havas). In 
eeo telegram uis Berlijn aan het Belga- 
nieuwsagentschap wordt gemeld, dat 
de leider van de Duitsche handelsde- 
legatie, Ritter die een bezoek aan 
Moskou heeft gebracht. niet naar de 
Sovjet-Russische hoofdstad zal terug- 
keeren, zulks in tegenstelling met de 
vroeger gegeven verzekering, dat dit 
wel bet geval zou zijn. Te Berlija 
werd te kennen gegeven dat de vraag- 
stukken, die een schorsing der han- 
delsbesprekingen tusschen Duitschland 

en Sovjet-Rusland noodzakelijk maak- 
ten, in de Duitscbe hoofdstad kunnen 

worden geregeld. 

Onderkoning zinspeelt op uit- 
breiding naar het Oosten 

Rome, 12 Jas». (Transocean). Het 

dagblad Messagero meld uit Bombay 

dat tijdens de particuliere auditnti?, 

die aao Britsch-Iadische persoonlijkhe- 
den werd verleend, de onderkoning van 

Britsch-Indiz, Lord Linlithgow verklaar- 

de dat de materieele steur, door 

Britsch-Iodi& in den huidigeo oorlog 
verleend, in Engeland ten zeerste wordt 

gewaardeerd. 

Niettemio-aldus ging Lord Linlithyow 

Voort-zal de tijd aanbreken, dat het 

noodig zal wordeo een directe deelna- 

me yan Britsch-Indi2 aan den strijd te 

vragen, z00deze zich paar het Oosten 
zou uitbreiden. 

Hongarijt 

Niet tegen Moskou 

Boedapest, 15 Januari. Vernomen 

wordt, dat de Hongaarsche gezant te 

Moskou namens zijo regeering aan deo 

volkcommissaris voor Buitenlandsche 

Zaken mededeelde, dat de conferentie 
welke tusschsn de ministers van Bui- 

tenlandsche Zaken van Hongarije en 
Italid te Venetie werd gebouden, niet 

het nemeo van maatregelen tegen 

Rusland tot onderwerp had. 

Zwitserland 

MILITAIR DEMENTI 

Omtrent troepenconcentraties 

Berr, 15 Januari. Het opperbevel 
van bet Zwitsersche leger verklaarde, 
dat de buitenlandsche radio- en pers- 
berichten volgens welke Duitsche 
troepeoconcentratie langs de Zwitser- 
sche grens plaatsvinden, van allen 
grond zija ontbloot. 

Yoegoslavit. 

Serven en Kroaten 

Toenadering. 

Miochen, 15 Januari. De ,,Miin- 

chener Neueste Nacbrichten” 
oordeel dat het officieele bezoek, 
door Privs Paul van Yoegoslavie 

is van 

aan Zagred gebracht duidelijk aantoont 
dat een rizuwe en zeer belangrijke 
phase is aangebroken io de toenade- 
dering tusschen Serven en Kroaten. 

  

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. 

| Door eigen import zijn wij in staat de beroemde 
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