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STADSNIEUWS 

Aigemeene.Leden Vergadering 

Societeit Brantas. 

Op 29 Jan. a.s. zal de societeit Brao- 

tas, beginnende des namiddags 8 uur 

ten algemeene leden vergadering hou- 

dan. 

De te bespreken agenda luidt als volgt: 

  

  

  

  

1. Opening. 

2. Notulen vorige Ledenvergadering. 

3. Jaarversiag. 

4. Verslag van de Vesificatie Com- 

missie. 

5, Verkiezing van een Presidert en 

vier Commissarissen. 

6. Overdracht van het Beheer der 

Societeit vandeafgetreden op de 
nieuw verkozen Directie. 

7. Rondvraag. 

8. Sluiting. 
Wanneer op het boven aangekondig- 

de tijdsetip het vereischte aantal leden 

Diet aanwezig mocht zijn, wordt op den 

zelfdea dag om 8 uur 30min. een ver- 

gadering met dezelfde agenda gehouden, 

waartoe de leden bij deze worden uit- 

genoodigd. 

De jaarstukken over:1939 liggen met 

het versjag van de Veri ficatie-commissie, 

ter inzage van de ledea vanaf 20 Jan. 

in het buffet van de Societeit. 

De aftredende Directie stelt, behou- 

dens de Heer Dr. Kk. H. Th. Hirsch zich 

herbirebaar in welke vacature de Di- 

rectie de Heer Ir. D.H.F. Obertop 

candidaat stelt. 

Zelfmoord. 

Woensdagmiddag j. |. circa zes uur 

werden de kampongmenschen opge- 

scbrikt door de tijdiog, dat M. zich zelf 

heetf opgehangeo, terwijl zij cen kiod 

van ongeveer 21/, jaar acbterliet. 

Nadat ze dien middag baar kind beeft 
gebaad, girgzij zoogenaamd near ach- 

tere, 

Waarscbijolijk beeft bet wachteo bet 

meisje al te lang geduurd ea giog haar 

moeder z0eken. Op baar gehuil hielp een 

van de familieleden mee de moeder op 

te sporen en vood baar reeds dood 

aan een touw bengelen. 

Voor de lijkscbouwirg werd de arme 

vrouw vaar het G. B. Z. vervoerd. 

Ovg en oor. 

Barth over Niembl!er, 

In een particulier schrijven aan den 
redacteur vao de ,Dzi:ly Telegraph" 

Verzoekt Prof. Karl Bartb, Hoogleeraar 

te Bazel, die een persoonlijk vriend is 

van Ds. Niewdiler, alle geruchten om- 

treot een radicale wijziging in de hou- 

ding van deze predikant, te willen te- 

genspreken, als zijnde geheel oowaar. 

Barth scbrift: ,, Waoneer ook bij U 

het gerucbt de ronde zal doen, dat bij 

(Ds. Nuum8ler) zich vrijwillig beef 

mangemeld, dan gelieve Udit terstond 
€n met nadruk te ontkennen. Het be- 

hooet tot de welbekende Nazipraktijken 

Om iemand, die zch viet verdedigen 

kan, te bekladden en in kwaad dag- 

licht te stelleo, De oorsprong van het 

bericht uit Berlija omtreot Niemoller 

moet ook uit deze methode verklaard 

worden. 

Alg. Wb. K, enCb,   

EN ADMINISTRATIE 

Gezellige avond. 

Morgenmiddag zal het 2de twaalftal 

van Ouick een korfbalwedstrijd houden 

tegen dat van de Muloneezen. 

Daarna zal de avond gezellig wor- 

den doorgebracht in het I,E.V. club- 

huis, opgeluisterd door de band van 
Haccau cs. 

Regimentsmuziek van Malang. 
D: regimentsmuzikanten van Malang, 

die thans te Soekoramee vertoeven, 

zullen morgenavond vanaf 7 tot Suur 
in bet stadspark spelen. 

We veroemen dat daaroa de Soos 
ook baar beurt zal krijgen. 

Garebeg Besar. 

In verband met de reeds vastgestel- 

de vrije Garebeg Besardag op Zon- 
dag 21 dezer, terwijlde Javaven deze 
dag op de 20st. vieren, is het voor 

de werkzaamdea em leerlingen. die 

aan het gezamenlijke  morgengebed 

dozn, geoorloofd, morgean om 9 uur 

op het werk te komer. 

Bandjir vrijmaking. 

We vervemen, dat de G:meente 

voor de gedeeltelijke inpoldering van 

het westelijk gedeelte van de gemeente 

Kediri f 10.000.— subsidie van de 
18geering heefc gekregen. 

Collecte voor de Ned. oorlogs- 
slachtoifers. 

Dezer dagen zijn lijsteo rondgegaan, 

ter inzameling vao bijdragen voor de 

Nederlandsche oorlogsslachtoffers, wel- 
ke inzameliig het vermeldenswaar- 

dig bedrag van f 1300.— bedrorg. 

Dz voetbalwedstriid van KV. U. 

beeft bruto f 86.— opgebrachr, Ben 
groote f 66,- werd voor de tran- 

sportkosten en diverse uitgaven be- 

noodigd, zoodat eenkleine f 20,— aan 
de collecte kan worden bijgevoegd. 

Gezamenlijke bidstond. 

De Moehammadijah alhier heeft 

circulaires rondgespreid ter uitnoodi- 
ging tot deelname aan de gezameolijke 
bidsrond, die ze Zaterdagmorgen cp 
het Dohoveld ter eere van de Gare- 
beg Besar, zal houdeo. 

RICHE THEATER. 

Offreert Donderdag 18 i/m 
Zaterdag 20 Jao. "40. 

Sonora denderende filmschlager 
ULTIMATUM 

met Eich von Stroheim-Dita Parlo 
en Abel Jacouin io de hoofdrollen, 

bijgestaan door Bernard Lancret-Geor- 

ges Rollin Marcelle Andre-Aimos e.s. 

Tu 

1IS0HE COURANT 
2 ADVERTENTIE- EN NILUWSBLAD 

VOOR. DE RESIDENTIE. KEDIRI. 

  

MERSCHAJ NT 
DINSDAG EN VRIJDAAa 

AGENTEN 

Een verrassende prachtfilm der Fransche 

filmindustrie | 

De 24 uur voor bet uitbreken van den 

oorlog. Een film van bizondere span- 

ning, heldenmoed en romantiek, 

Het verhaal van de fiim , Ultimatum“ 

gaat over de sparnende oogenb'ikken 

Voorafgaande aan bet uitbreken van den 

wereldoorlog. Belgrado is het hoofkwar- 

tie der Servitrs eo hier spelen zich de 

drama's af, welke culmiseeren in een 

tragirch slor, dat een vrouw alleen laar, 

haar echtgenoot doodt, en haar besten 

Vrieod naar een opdracht zendt, waar- 

van bij niet zal terugkeeren, Zoo zit 
mUitimatum“ in elkaar. 

Het gegevea is dankbaar. Ben officier 

gebuwd met eeo vrouw uit een ander 

land, een land dat we'dra officieel io 

oorlog zal zija gewikkeld met het zijne. 

Twee vrienden, van verschillede nati- 

Oonaliteit, die een martelenden tweestrijd 

in bun binnenste moeren uitvecbten,als 

op een gegeven oogenblik vrienden- 

plicbt en plicbt jegens bet vaderland 
lijnrecbt tegenover elkaar staar. 

Erich vond Stroheim, als hoofd van 
de S:rvische» geheimen dienst is in 

deze film de allesoverheerschende figuur. 

Temeer zal meo zija optreden met be- 

langstelling gadeslaan a's men weet dat 

deze voorma ige Oostenrijksche officier 
thans in het Fraosche leger dierst -eeft 

genomeo: Voo Stroheims creaties van 

militaire rollen zijn genoeg bekend om 

Dog eens speciaal de aandacht op te 

vestigeo. 

Astoria heeft zeker een goeden greep 

gedaan met deze film, welke haar aan- 

trekkingskracht op de bioscoopgangers 
zal uitoefenzo. 

MAXIM THEATER. 

Offreert voor Vcijdag 19 t/m Zoo- 

dag 21 Januari '40 

Eda 

filmwerken, vervaardigd door de New 

Uaiversal. 

»DE ZON GAAT NOOIT ONDER” 

(The sun never sets) 

van 'swerelds meest brillianti 

met de sterren Douglas Fairbarks Jr. 
Basil Rathbone-Liovel Atwil Virgi- 
nia Field e. a. 

Het doek zwiepend met de kracht 

van cen machtig drama trefr 

deze film U in het bart. 
Zij slzept UI mee, doordat zij ver- 

borgen sentimentea io U ontketent! 

Ezo imposaot Schouwspel ! 
Als de bloedcisculatie in het lichaam 

van het Britsche Rijk is de onophou- 

delijke bedrijvingheid van bet Impe- 

riaal Gezag.   
  

Melkonderzoek Januari 1940. 

  

  

    

Nsam eo woooplaats menstelling| Hoed. beid. Donenn 

Mevr. Bosveld, Meritjan zeer goed goed voldoende 

C. de Croust, Ngardjoek zeer goed zeer goed goed 

J. Gaillard, Semampir goed goed goed 

H. Gwan Kiet, Paree goed goed voldoende 

Hotel Paree # zeer goed goed voldoende 

Nio Tiauw Hie 2 goed zeer goed vold. 

Oei Soen Djiang » zeer goed goed vold, 

Mevr, Schrauwen, Madjenang goed goed vold. 

Tjice Sian Bo, Dandangan goed goed vold. 

Vrouwe Tini, Bantengan I zeer goed goed vold. 

IN HOLLAND 
PUBLICITEITSKANTOOR ,GLO BE" 

VRIJDAG 19 JANUARI 1940 

     

    

  
  

ADVERTENTIE TARIBF 
GEWONE ADVERTENTIE : 

1 maal pl. ! 0.25 per regel. 2 maal pi. ! 0.20 per. 
4 maal plaatsen. 1 0.15 ragel, 

2.9. kleine aankondigingen ( 1.- per piaatsing, 

    

Abonnements advortentia gereduceerd tariaf, 
LOSSE ADVERTENTIEN BIJ VOORUITBETALING. 

23e Jaarg ang 

d PULERS 
De grondslag voor goede korte 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.-Ind:8 een openba- 

ring zal zijn. 

Vraagt gratis demonstratie 

bij 

»L YRA" 
Radio Goldberg 

Kediri-Tel. 
Hoofdstraat 

70 

  

VENDU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS. 

J.G.W. DEKKERS KEDIRI Telefoon 250. 

VENDUTIE 

Op 15 Februari 1940, ten huize van den WelEd. Heer J. B. A.G 

KWAAITAAL Schoolhoofd KERTOSONO. te 

    

Erres-vogeltjes zingen 

voor Radio naar 

VAN WINGEN 

KEDIRI. 
Aloon-Aloon Straat I3 

Telefoon No. I3 
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S»oora grootsche en denderende 

  

ATTENTIEI 

Paramount allereukste 

  

PIN nu ng 

RICHE THEATER. — 
Nog siechts Heden en Morgen 

filmseh'aner 

Extra 

Ben zeer acsueele film met bijzon- 
E-o film. die juist in dezen tijd een diepen indruk maskt. 

  

d 
5 .. sUitimatum 

met in de boofirollen, ER.CH v. STROHEIM — ABEL JaCOU. — DITA PARLO ea. . 
Hat filmvecbaal spseli in de viereotwintig uur, die vooref.ayen aan het uitbreken van de wereldbrand, 

nu-vijf en twiotig-jaar geleden, aan de Servisch— Oostenrijksche grens. 
dere spanning, beldermoed en romantiek. 

Zaterdagmiddag 4.30 u. Noorsteltlingi 

Zondag 2! en Maandag 22 Jan. 

  

fla 09 

Komt en Oordeelt! 
  

  

ATTENTIE!   
als nooic te voren ! 

E63 van 's Werelds meeat brillante fi mw rkn, 

Zaterdagmiddag 430 u. 
Zondag morgen 10 u. 
Zondagmiddag 4.30 u. 

MAXIM TBEATER 

sIHE SUN NEVER SETS“ 
(De zon gaat nooit onder) 

Een film, die U niet missen mag | 

OY TROU 
met CHARLES RUGGES — MARY BULAND a.s. bekende sterren. 

zeer goed verhaal. Tot bet einde toe zal deze film U bosien. 

  

Eco uustekenge film met ee 

    

met sterren als DOUGLAS FAIRBANKS JR — BASIL RETH?ONE. 
Eeo film, verbalend van de stormen, die ontketend worden als bet cosflict tusschen Plicht jegens 

bet Vaderland en Plicht j gsns bet Gezir, zich voltrekt. 
Pet Ben “botieed achouwspel Phi imposant thema! Een pracbtige weergave ! Massa actie | Roerend drama, 

EXTRA VOORSTELLING! 

Woensdag 22 en Donderdag 23 Jan. 

Gong sicusse Super Wesem oU HE LAW RIDES“ 
met niemand minder dan BOB STEELE. En enal gevechien van mao tegen man, 

Mist deze westero productie niet ! 
Zie Bob Stecle 

  

De bewogen schilderirg van de 

Stormen, die woeden over de uithoe- 
ken der wereld, waard: pijlers rusten 

van bet Britsche Imperium. 
Ezo flm, verhalend van de S'ormen 

die oniketend worden als het coofiict 
tusschen PLICHT jegens het Vader- 
lad en FLICHT jegens het CEZIN 
zich volrrekt! 

Een roerend Epos.... bezingend 't 

STALEN PLICHTS8ESEF van de 
mannen van den BRITSCHEN KO- 
LONIALEN DI£NST!! 

De NOBELE VERTOLKING in 
deze film doet recbt wedervaren aan 

de Historie van bet Britsche Imperium 
zooals zij nog heden ten dage wordt 

geshaeven, 

Z66 zija de mannen en huve vrou- 

Wen die veel ten off:r brengen voor 

de Grootheid van het Britsche Rijk |! 

En Boeciend schouwspel! Een Impo- 

sant thema! E-n prachtige weergave ! 

Massa Actie ! Roerend Drama | 
Eeo film met vele kwaliteiten : 

Massa-acriz en Krijgstumuli-Pschycho- 
leg sche Problemen Dramatische 
Cosfiicten-eea Romantische Scbi' dering 

en een Nobele verto kiag' 

cn 

Het Varhaal: 

Clive Rando!ph en zijn vrouw Helen 

Afrikaansche — Gouckust, 

twee jiar als 

verlatende 
Clive 

besiuurs-ambtenaar het 

waar ongeveer 

Civiele gezag 

vertegenwoordigde. 

A's zij te Lond:n gearriveerd, het 
Ouderlijk huis betreden, hooren zij juist, 

ho Clive's jongere broer Joha heftig 
protisteert tegen dienstneming bij het 
Civiele G-zag, alleen maar omdat all: 

mannelijke ledea vao de familie reeds 
driehonderd jaar in bestuursdienst wa- 

ren. Hij is jong en verlocfi met de 

lieftailye Poyilis Ransome en wi lievre 
een loopbaan kiezen, zie hem is staat 

steit van het leven te genieten. 

Hoewel bij heftig te keer gaat tegen 

den bestuursdienst, wordt Jonh toch 
langzamerhand naar dien dienst geleid 
door zijo grootvader en Clive. Hij doet 

ex men enkel om te laren zien, dat hij 

wel dergelijk geschikt is voor de Ko- 
loniale Dienst, en dat het ook niet 

daarom is, dat hij weigert te gaan. Hij 

slaagt en krijat zijo aan telling om naar 
dz Goudkust te gaan. Hij durft zich 

dan »iet meer terug te trekken en 

vertrekt. Op hetzelfle moment krijgt 

Ciive bericbt, dat bij terug moet kee- 

ren naar de Goudkust, inplaatst van 

io Londen te op bet hocfikantoor 

worden te werk gesteld, zooals hij 

gehoopt had. 

Dan komt een multimillionoair, Hugo 

Surof op bet toneel, die zich voordoet 

als een excentrieke wetenschappelijke 

onderzoeker, doch die in werkelijkheid 

een gevaarlijke induvider is, 
Na vele gevaren, yelukt bet de bei- 

de broers, hem te overmeesteren, 

  

Soldaat vuurde. 

IN DE AUTO MEISJE DOODE- 

LIJK GETROFFEN. 

Ongeluk nabij Neede. 

Neede 18 Dec. AID. Tusschen 
Borculo en Neede is een meisj: door 

cen geweerschot z00ernstig gewond, dat 

zij aan de gevolgen daarvan is over- 
leden, 

Tegen elf uur gisteravond passeerde 

cen mi itairen wachbi- 
post. Niar de wachtpost mededeelde, 
Voerde deze auto geen voor of achter- 
verlichting doch alleen brandde de 
scbijowerper, die boven aan den wa- 
geo was bevestigd. 

luxz-auto cen 

De so'daat gaf bevel tot stopre, 
doch dasraan werdniet voldaan. Hier- 
op loste hij cen waarschuwingssehot 
in de lucht, waarop de auto stilheid 
en de chauffeur uit den wagen stapte. 
Toen de militair zich io de richting 
van den auto begaf, stapte de chauf- 
feur echter weer in en reed weg. De 
soldaat kop, naar hij later verklaarde 

vizt anders doea dan op den wagen 
schieten, doch deze stopte ciet meer. 

Later is gebleken dat zich in den 
auto vier personen bevonden, twee 
dam»s en :wee heeren allen afkomstig 
uit E bergzn en op weg naar huis. 

En der dames, mej. L. te Pas, uit 
Esbergen is door het schot ernstig ge- 
wond. De kogel, die achter door de 
kap den wagen binnendrong en door 
de voorruit verdween, heeft 
baar aan het hoofd geraakt, waardoor 
zij een hevig bloedevde hoofdwonde 
bekwam. 

De auto werd in beslag genomen 
voor het buis vao dr. Vao Gi:llicum 
te Neede, Diens p'aatsvervanger dr. 
Wouters bleek de eerste hulp te heb- 
ben verleend en had onmiddellijk "t 
meisje, dat negentien jaar oud is, naar 

bet R. K. Ensch-de 
overgebrachr. 

weer 

zickeobuis te 

De toestand van het meisje b'eek 
zeer ernstig. Overkomst der fami'ie 
werd noodzakelijk geacht. Omstreeks 
twee uur is het meisj» overleden. 

Dr. Wouters heeft verklaard, dat 

bij korten tijd voor bet noodlottige     schot viel, de brug is gepasseerd. De 

dienstdoende militair gaf een teeken 
met de hand, welke hij volyens den 

dokter langzaam op en neer bewoog. 

De geneesheer concludzerde bierop, 

dat hem een teeken werd gegeven, om 

lang-aam te rijden en bij reed toen 

met geringe snelheid verder. Plbtse ing 
hoorde bij een schot en een kogel 
vloog hem langs de ooren. Oomiddel 

ljk stopte hij ealiep naar den soldaar, 
die zeide een stopteeken te hebben 
gegeven, hetgeen de dokter ontkende 
Nauwetijks was dr W, thuis of men 

bracht het zwaar gewonde meisje. De 
Chauffeur van den ato, een jongeman 
uit Eibergen, verklaarde aan de politie, 
dat bij eveneens van meening was ge- 
weest, dat hem 'o langzaam rijdentee- 
ken was gegeven. Toen de inzittenden 
even verder een koal hoorden meen- 
den ze, dat er een band ygesprongen 

was. E:a van ben ging even 

buiten ea kon niets aan de banden 
constateeren, waarop men verder reed' 
Dadelijk daarop viel het schor, waar- 
door mej. Te P. die naast den be- 

stuurder zat, ernstig werd gewond. 

paar 

Dz au'o was door een garagehou- 
den uit Groenlo zonder chauff-ur ver- 
buurd aan ee jongeman uit Eibergen. 

D ze was gisteravond met mej. Te P. 
en haar zuster naar een czf& te Haar- 
lo gegaan om te dansen. Op den te- 
rugweg, welke over Neede leidde, 

badden zij een anderen jongeman uit 
Eibergen meegenomen, 

Marechausse en gemeentepolitie stel- 
len eea onderzoek io. Ook de militai- 
re auloriteites gaan nauwlettend na, 
hoe het voorval zicb heeft afgespeeld. 

aan 

In tijden van waauzin. 
De oudere Generatie. 

door M-vr. A.C. v.d. Borch 
tot Verwolde - van der Feltz. 

Het eind van bet jaaris de tijd, dat 
de balans wordt opgema-kt. 

De jongeren doen dit niet, omdat ze 
jong zijo. Wel weten ze van bet groote 
debet van dit jaar, waaraan ze geen 
schuld bebbzn en waarvan toch de ge- 
volgen zwaar zullen drukken op hun 
leven. Z2 weten dit, als ze gretig de 
Couranten verslinden,de nieuws-bericb- 
teo hooren, Maar voorhen is dat een 
zaak vao heden en toekomst, die be- 
spiegeling over het verleden overbodig 
mwaakt. 

Mzt de oudere geveratie staat het 
echter anders. Voor de teede maal maakt 
deze bet faillissemeot mede van allerlei, 
Waarin zij in haar jeugd had leeren 

  
  

gelooven: cultuur - vooruitgang-zeker - 
hzid voor eigen leven en in de maat- 
schapp '. Reeds na 1918 hadden deze 
waarden een geduchte knauw gekre- 
gen en toch herleefde na de toeoma- 
lige vrede de hoop op een gelukkiger 
wereld, Waren niet de so!daten ir den 
cersten wereldoorlog gevallen in de 
overtulging, dat zij met hun leven hun 
zooen een berhaling van het bloedige 
offer zouden besparen? 

Helaas, hzt is anders geworden. Nu 
staat de oudere generatie verslagen. 

De zware taak, die haar was gegeven, 
is haar uit de handen gegleden, De 
jzugd verwijt haar dit nieti maar ia 
cigen bart leeft het besef van drukkend 
tekort. 

Is dit nu het resultaat van zooveel ide- 

alisme? 1914 1918 zou de laatste oor- 

log zijol! Wat is het toch geweest? 

Was het Versailles of het Communis- 
me? Of waren bet de vertrapte lan- 

den, wier nooden niemand begreep? 
Waren het de gevoe!ens van onzeker- 

heid, die een vijandige sfeer brachtea 

  

  

  

RADIO LU 
Radio - Technisch - Bureau — xecoir: — 

  

Het betere adres voor 

RADIOTOESTELLEN 
en 

KOELKASTEN. 
RADIOREPARATIES 

ONDER GARANTIE 

Hootdstraat 4! 

Telefoon No. 60 
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OERDERIJEN .,SCHRAUWEN“ 

  

KEDIRI 
MULOWEG / MADJENANG 
Telefoon Ked. No 225 

  

  

WATES 
PERCEEL-PAKISSADJI 

          

Levert versche volle melk. 

Leverancier van de groote ziekenhuizen te 
Kediri en Paree en de meeste Doctoren 

ter plaatse, 

Hebt 

heid gewaarborgd wordt. 

  

  

Uitgaand Kediri 
U reeds de excellente schotels 

gekeurd bij 

HET KEDIRISCHE RESTAURANT? 
Goedkoop en beter dan bij anderen, waarbij zindelijk- 

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

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

Prima kwaliteit, 

Beleefd aanbevelend 

L. H. SCHRAUWEN., a
a
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De abonnementsgelden bedragen : 
f 1,— per maand voor 6€n boek 
£ 1,75 per maand voor twee boeken tegelijk 
f 2,50 per maand voor drie boeken tegelijk 

met dien verstande, dat U z00 dikwijls moogt ruilen als U wilt 
Indien U duseen abonnement voor &€n boek 
heeft, waarvoor U &ta gulden betaalt en U 
ruilt het boek iederen dag, 

30 boeken voor 

gulden. 

DJA 
Wordt lid van — 

BA. 
LEESCEZELSCHAP — LEESBIBLIOTHEEK 

dan betaalt U 
toch niet meer dan &a 

KOTTA 
Ked. Snelpers Drukkerij. 

aa 

LEESBIBLIOT HEEK 

 



    

Of onbewustedonkere verlangens, die, 
-omdat zij niet herkend werden uitein- 

delijk op“konden staan als onpersoon- 
lijke machten, die Buropa in bet 
verderf stortten? 

Ht was dat alles ea nog zooveel 

“meer. Hzt zal de taak van den lateren 

gescbiedscbrijver zijo, uit te maken, 

Waarom dit alles zoois gegaan eo niet 

anders. Wij staan er te dicbt bij om 

bet te beoordeelen. Het is, zooals het 

is. De scherven liggen op den grond. 

Alles, waaraan wij gebouwd hebben' 

alles, waarop wij gehoopt bebben, ailes, 

Wwaarop wij gehoopt hebben, is kapot 

Wat verwachten wi! dau nog vap 

de toekomst? Ben redelijk leven voor 
ons zelf en onze kia deren? Een rusti- 

ge plek voor ons vo'k ? In vrede ons 

land bebouwen en zelf oogsten, boomen 
plaoten en zelf vruchten plukken ?- Het 

ltikt niet zulk een groote eisch. Maar 

bij bet licht van de gebeurtenisseo is 

bet reeds zeer veel gevraagd. 

By het opmaken 
van wat er in 

gebeur is,iser niet veel reden tot 

vertrouwen in de toekomst. Als de 

oude maatstaven behouden blijven en 
er slechts wordt gedacht aan een ver- 

borgen leven, danstaan de karsen slecht, 

Sinds menschenheugenis was de toe- 

komst oiet z00 oozeker als nu. 

van de balars 
het laatste jaar 

Ben orkaan gaat over Europa. Er 

is niemand die niet besefr, dat wij oiet 

meer dezelfde zullen zijo als de storm 

cenmaal gaat liggeo. De nadering van 
het gevaar geeft echter aan alle dingen 

cen andere waarde. Veel, waaraan wij 

gehecht zijo, dat onmisbaar scbijot, zal 

in een crisis blijken waardeloos te zijr: 

en andere dingen, geestelijke goederen, 

tot dusver vanzelfsprekend bezit: ons 
vo'ksbestaan, onze geestelijke vrijheid 

blijken kostbaarderte worden dan het 

leven zelf. 

Kao de oudere generatie, die al 200 
veel stormen meegemaakt beeften ook 

z00veel te gronde heeft zien gaan, den 
weg nog vindeo in deze verwarring? 

Of geeft ze het AL en bij voorbaat 

Op, omdat ze zich viet opgewassen 
Voelt tegen de.eischen van eea barden 

strijd ? Misschien is het wel zoo, dat 

zij graag, strijdensmoe, de oogen zou 

willen sluiten voor de bopelooze wor- 

stelling. ..... 

  

—.
 Deopgroeiendejeugd 

De opgroeiende jeugd, welke z00 
vaak met een stukgevallen knie, een 
snede in den vinger, schrammen of 
ontvellingen bij moeder om hulp 
komt vragen, wordt door haar on- 

middellijk voldaan. Moeder weet 
immers, dat Purol in zulke gevallen 
wonderen verricht en de verwon- 

ding onmiddellijk doet genezen. 
Voorts leert zij haar kinderen zich 
geregeld te wasschen met de z00 
uitstekende Purolzeep, de medici- 
nale zeep, die alle huidonteteking 
tegengaat en voorkomt. & 

En tenslotte draagt zij z0rg, dat in 
hun kamer en in de mandikamer 
steeds een bus Purolpoeder san- 
wezig is, de geneeskrachtige bedak, 
die hen behoedt tegen roode hond, 

eczeem,overmatige transpiratie,huid- 
uitslag enz. - 
Het dagelijksch gebruik van Purol- 
poeder is onontbeerlijk voor uw 
kinderen, want het houdt hun huid 

200 prachtig frisch, koel, droog en 
gaaf. 
Jong gewend is oud gedaan. Leer 
Gus can de jeugd hoe zij haar huid 
in volkomen gezonde conditie houdt   

  

Toiletpocder 
als 

Foelpoedor 
00 ruam ramuan 
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WERK VOOR EEN LUTTEL BEDRAG! 

DE AUTOWEGEN -ATLAS 
van JAVA MADOERA en BALI 

1 2.75. 
in 5 kleurendruk 
op stevig ivoorcarton 

met Cartonnen omslag en linnen rug, 
op Schaal 1: 500.000 
in totaal 9 aansluitende kaarten compleet biigewerkt. en 
waario opgenomen: 
alle berijdbare wegen 
Kilometerafstanden van plaats tot plaats 
Hoofd-Afstandstatel voor grcotere afstanden 
Bergen en plaatsen met hoogte-cijters 
Spoorwegen, Vliegvelden, Ondernemings - fabrieken 
Pasanggrahans en vele 
Verkrijgbaar bij de Ked. Snelpers. 

Maar wat een kans zou zij daa 
voorbij laten gaan ! Wat een kansom 

mensch te worden en te zijn in de 

diepste en hevigste zia van het woord, 

juist als zekerbeid wegvalr, de zekere 

heid vao het bankconto, de zekerheid 

van de positie, ja, zelfs de zekerbeid 
van bet lever, Wanneer zij het niets 

io bet aangezicht duift te zien en dit 
aaovaardt, opent zich de poort tot het 

Leven. Voor dat niets is ecbter ieder 

zonder uitzondering bang, Daarom 

vreezeo wij dezen tijd, met alles wat 

bij io zfin schoot bergt. Wij zien de 

ijzeren noodzeak der gebeurtenissen, 

die als schakels in elkaar siuiten. 

Hoe zullen wij aan die ketenen ont- 

snappen? Dat is de vraag, waar het 

bij ons om gaat. Maar in werke'ijkheid 
gaat het om iets geheel anders. Hoe 

zullen wij de ketenen driagen als ze 

ook on3 omspanren? Zullen wij 'ja" 
zeggen aan het leven, hoe het ook 

worde ? 

Nu wordt de taak van de oudere 
geveratie op eens weer veel duidelijker. 

De jeugd betaalt baar tol aan de- 

zen tijd op allerlei wijze: op de slag- 

op zee, in de 

lucbt, aan de grenzen vao het vader- 

land, 

De ouderen staan wat ter zijde. Zij 

doen het werk, dat zij a'tiid deden, 
Zij zijo echter ook de bewaa:dzrs van 

de eeuwige waarden, die het eene ge- 

slacht overgeeft aan het andere. Als 
zfj su, bij het opmaker der balan', 

een oogenblik stil terneder zitten, dan 

is het, omdat deze vraag zich op- 

dringt : Wat hebben we uit den chaos 
gered, wat zullen we straks doorge- 

ven aan bet volgerde geslachi ?.... 

velden van Europa, 

  

Derde Duitsche linie 

Er wordt naarstig aangewerkt. 

Een medewerker van de ,Nwe Rott 

'Crt.", 200 seint Aneta, meldt, dat aan 

de Duitsche zijde van de Nederlandsch- 
Duitscbe grens, bij Zuid- G:Iderland en 

Noord-Limburg, bedrijvigbeid heerscbt, 

mangezien de Duitsche millitairen daar 

bezig zijo de grens a,b.w, bermetisch 

af te siuiten met draadversperringen 
langs de gebeele lengtz der grens. 

Op sommige plaatsen worden draden 
aadgebracbt, welke onder electrischen 

stoom kunnen wordeo gesteld. 

De schrijver wijst er op, dat het geen 
geheim is, dat Duitschland voortvareod 

werkt aan de voltooing vao een z00- 
geraamde derde lirie, welke locpt van 

Wwezel naar den Westwall,   

vega 

EEN PRACTISCH, HANDIG EN KOSTBAAR | 

  

  

   

  

   

                    

    

aanwijzingen voor toerisme. 

Afgezien van de omstandigheid, dabt 

deze bedrijvigheid ia het gebeele grens- 

gebied heerscbt, zoowel aan Neder- 

landsche als aan Duitsche zijde, is bet 

daar volkomen rustig en van nervositeit 

Valt geen spoor te bespeuren. 

De betrekkingea tusschen Duitschers 
en Nederlanders laat er viet te wen- 

schen over. 

Cement tekort opgeheven 

Het departement van economische 

zaken heeft, biijkens een Aneta-tele- 
gram, medegedeeld, dat de pogiagen 

om ia de tekorten aaa cement te voor- 

zien succes hebbeo opgeleverd. 

Van verscbillende landen, o.m. van 

Britsch-Ind:E, kan z00veel worden aan- 
gevoerd, dat. behouders bijzondere 

Omstandigheden, voortaan, en in elk 

geval tot Juli van dit jaar, aao alle 

normale behoeften, zoowel van over- 

beids-als voor particuliere werkeo, kan 

worden voldaao. 

In voorraad 
kinder boeken 

en 

Modebladen 

N.N. Ked. Snelpersdrukkerij 

Aloon-Aloonstraat TI. No. 83 
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TOKO 

»MADIOEN” 
KEDIRI, Aloon-aloonstraat 

No. 17 Teif. No.62. 

Maakt bekend: 
Aan alle klanten te Ke- 

diri en omstreken. 

Dat Toko Madioen 

reeds verhuisd is. 

In het Nieuwe Tokoge- 
bouw aan de aloon#str. 17. 

Onder Coulante 

bediening, 

En direct thuis 

bezorgen, 

Nieuwe en versche 

goederen. 

Beleefd aanbevelend 

  

TENG HONG TJIANG 
VENDUHOUDER COMMISSIONNAIR 

MEUBELMAKER 

TRANSPORT — ONDERNEMING 

KEDIRI — Klentengstraat €8 — Telef. No, 107 
  

Voor Uw meubialir en ontwerpen 

geroutinserde toekangs en eerste kwa- 

liteit meubelhour, 

Zeer billijk in prijs en levering Wet 

garantie, 

Voor Uw vendutie gegarandeerd 

gozde resultaten. 

Iapakken voor alle plaatsen. 

IN VOORRAAD 
Ruime keuze 

Visitekaartjes 

voor de halve prijs. 

KED. SNELPERS DRUKK 
ALOON-ALOONSTRAAT 

Tel. No. 83. 

  

  

  

  

3 

BBEL AANTAL 

  

  

N. v. Kedirische Snelpers Drukkeri). 

  

Vichy 

Source de Beaute 
    

  

verfraaiing der huid. 

Wetenschappelijk samengestelde 
preparaten voor verzorging en 

   

RESIDENTIE APOTHEEK 
Telefoon No. 52 

    

PROTESTANTSCHE KERK 

Hollandsche Kerkdiensten. 

Kediri 21 Jan. '40 

Blitar 28, 

9 uur v.m 

9 uur v.m. 

Ds. F. B. v. Lseuwen. 
T uur o.m, 
9 uur v.m. 

Djombang 21 , 
Paree 28, 

anna 

Ma'eische Kerkdienst. 

H. B, Matulessy. 

Madioen 9 wur v.m. 
Ngawai 4 uur ».m. 

28 Jaa. , Trenggalek 9u. v.m. Doop 
T. Agoeng 4 uur ».m, 

J. W. Rumbajan, 
28 Jan. 1940 Djombang 730 vm. 
ana 

OOST - JAVAANSCHE KERK 

lederen Zondag 

21 Jao. 

dieost 9 u. v.m. 
Te Kediri (Baloewertistraat) 

Blitar, Toeloengagoeng, 

Ngandjoek, Paree e,a, 

Hollandsche Dienst : 
Iederen Zondag 

van elke maand Gu n.m, 
Baloewertistr. Kediri 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 Blitar 6 uur v. m. Stille H. Mis 

7.30 uur v. m.  Hoogmis 

5,30 uur n. m. Lof 

O.derricht Kath. Javanen 6 uur ».m. 

PETROMAX COMFOREN. 
Wij ontpakten zoojuist 

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, 

  

  

Leo juist Ontpakt: 
Ook in groote voorraad di- 

verse dranken zooais : 
Champagne Demi-sec en Seo 

Asti Spumante. 

Likeuren. 

Bols rood. 

Orange bitter. 

Medoc superieur. 

St. Emillon. 
St. Jullien. 

Ch. Cantemeriie. 

Ch. Pontet-canet. 
Petit bourgogne. 

Chablis. 

Sparkling Burgundij. 

Pommard. 
Chambertin. 

Enz.-Enz. 

Beleefd aanbevelend, 
TOKO 

»SOEN" 
Aloon - Aloonstraat Teif. 63 

KEDIRI. 
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Bulreilaiascti overstcbt' overgengmen'ult' het" Soer” HO 

DE SCANDINAVISCHE STATEN. 
en 

Naar militaire-samenwerking : Sandler spreekt in parlement. 

rn 

De strijd in Finland en de koude. 

Stockholm, 18 Jaouari. De gewezen 
Zweedsche mivister vao Buitenlandsche 
Zaken, Sandler, die kort geledeo omi 

dat hij g porteerd was voor het ver- 

leenen van actieve huip door Zwedeo 

aan Fiolard, beeft tijdens de hernieuw: 
de begrootingsdebatten in den Zweed- 

schen Rijksdag het woord gevoerd, 

Hij drong nadrukkelijk aan op mi- 
Titaire sameowerking der Scandinavi- 

sche laoden, welke in verband met 

betgeen thans in Fioland gescbiedt 

zeer noodzakelijk is. 

Sandler lichtte de noodzaak tot 
samenwerking uitvoerig toe, en voeg- 

de er bij, dat bij deze samenwerking 

tijdens zijo mioisterscbap zelve niet bad 

voorgesteld, omdat toenmaals de redeo 

nog Ontbrak. 

Zijo woorden werden vao verschil- 

lende zijden met instemming bgroet: 

van regeeringszijde werder op gewe- 

zen, dat samenwerking der Scandina- 

viscbe staten alsnog zeer wel mogelijk 

is. 

De strijd in Finland. 

Helsinski, 18 Januari. Op de lan- 

dengte van Karei!& bheerscht tbans de 

grootste koude welke sinds 50 jare 

werd geconstateerd: te Viborg werd 

een temperatuur van 86 graden onder 

bui waargenomen. D: krijgsverrichtin- 

gem op de landengrte liggen io ver- 

band daarmede vrijwel stil, 

Ia de Sslla-sector hebben de Rus- 

sen sinds eenige dagen hua pogingen, 

6m naar de Bothnische golf op te 

rukken, bernisuwd, D: Russische troe- 

pen ruktea in drie gescheiden kolon- 

ne's ops siechts de Zuidelijke ko'onne 

Wist terrein te wianen, terwijl de F.a- 

troepeo ordelijk aaar nieuwe 

posities terugtrokken. 

scbe 

De beide andre kolonne's echter 

konden zich niet en zijo 

verscheiden mijlan teruggetrokken. 

Nadat de Russen eenaanval hadden 

gedaan op K mijaervi, en deze aanval 

was afgeslagen, achtervolgden de Fin- 

nen de terugtrekkende Russische troe- 

pen langs den weg, welke van deze 

stad io de richting van de Russische 
grens voert. 

Iomiddels is de koude in Zuid-Fin- 
land dermate hevig, dat gewonden 
indieo zij niet oomiddel'ijk worden 

getransporteerd, meestal doodvriezen. 

De machinegeweren moeten af en 
tijd vuren, teneinde te 

dat de koelmantels be- 

handhaven, 

toe eenigen 

voorkomeo, 

vriezen. 

Omi vliegtuigmotoren dan te kunnen 

slaan, moet de smeerolie eerst worden 

verhit, terwijl men de motoren van 

automobielen en tanks bijna voortdu- 

rend laat draaien. 

H Isioski. 18 Janvari, Omtrent de 
Russische nederlaag in de Salla-sector 

wordt nog gemeld, dat de Russen daar 

nzar scbatting in de laatste dagen 

40.000 man bebben verlorer, terwijl 
Zij een groote hoevecIhsid materiaal 

acbterlieten. 

Russisch legerbericht. 

Moskou, 18 Jsnuari. De genera'e 
staf van het miltsire district Leoirgrad 

erkent, dan Fiosche patrouille-actiz 

plaats vond in de richting van den 
spoorweg van Leninprad naar Moer- 

mapsk, gericbt op Ukxhts, Seporja en 

Petrozavodsk. 

De Europeesche situatie 

Londen, 18 Jan, De ontspanving 

io de Europeesche situatie duurt voort, 

bet feit dat voor de R.A.F, in Prav- 
krijk weer zij het dan ook beperkte 

verloven wordeo toegestaan, is daar- 

van een duidelik bewijs. 
Inmiddeis zetten de Duitschers met 

man en macbt bet aanleggen van mi- 

liraire werken langs de Nederlandsche   

grens voort. De grond is dermate be- 

vroren, dat voor uitgravingeo van 

electrisbe boren moet worden gebruik 

gemaakt. 

Roemeensche versterkingen 

Londenp, 18 Jan. Betreffende den 
aanleg van versterkingen langs de 

greozen van Roemeni& wordt nader 

gemeld, dat een ononderbroken linie 

loopgraven, betonnen bunkers en ge- 

scbutstellingen wordt aangelegd langs 
de Hongaarsche zoowel als langs de 

Russische grens. 

D: defensielinie wordt de ,,Caro!- 
linie” genoemd. 

Uitgebreide handelsbesprekingen 

Looden, 18 Jan. Van officieele 

zijde wordt thans gemeld, dat met niet 

minder dan veertien Europeesche lan- 
den besprekingen worden gevoerd voor 

bijzondere bandelsrelaties voor den 
duur van den oorlog. 

Deze larden zija: Noorwegen, 

Zweden, Denemarken, Holland, B:l— 

gs. IJs'and, Spanje Zwitserland, Est-- 

land, Letland, Lithaven, Yoegoslavi&, 

ItaliZ en Griekeoland. 

Met Zweden en Belgis werd a'reeds 

cen overeenkomst bereikt. 

Yonai volgt Konot's 
beginsel. 

In China. 

Tokio, 16 Jao. (Hseta-Tr.). Het 
feit, dat in het nieuwe Japansche ka- 

binet de vloot, het leger, de industrie 

en de poliliske partijen in bijna gelijke 

mate zija vertegenwoordigd, stelt de 

Japansche dagb'aden in de gelegenheid 

de toekomstige politik van het nieu- 

we kabinet overeenkomstig de indivi- 

dueele opvattingen van elk blad af- 

zonderlijk te voorspellen. 

D2 pers wij:t er echter eenstemmig 
op dat de oplossing van het China- 

conflict zal worden doorgevoerd en 

dat alie bescbikbare krachter van Ja- 

pan zullen worden geconcenireerd om 

dit geschl overeenkomstig de beginse- 

ler, die door prins KovcE bij het uits 

breken van deo oorlog tusschen Japan 

en China zija verkondigd, te beslech- 

ten. Alle bladeo zija bet er over eens 

dat de andere puntea van de Japan- 

sche buitenlandsche politiek worden 

gevormd door het voortzetten van de 

non-interventie-politiek met betrekking 

tot het Europeesche conflict en het 
regelen van Jipans betrekkngen met 

de Vereenigde Staten en Sovjet. Rus- 

land. Met betrekking tot het binnen- 
landsche vraagstuk wordt verwachbt 

dat de regeerirg Yonai haar uiterste 

best zal doen om een beter begrip 

tusschen bet vo'k en de regeering te- 

weeg te brengen. 

Wang's t:legram wordt vermoe- 

delijk genegeerd. 

Chungking, 17 Januari, Aneta-Reu- 

ter. Algemeen wordt verwacbt, dat het 
telegrafische vredesvoorst-I van Wang 

Ching Wei decor Coisng Kai Shek zal 
worden genegeerd, terwijl vermoede- 

lijk noch de centra'e raad van de cen- 

trale raad vao de Kuomintang, noch 

de nationale regeering bet telegram in 

overweging zulleo nemen. 

Japansche beschuldigingen 

van Frankrijk. 

Parijs, 16 Jan. (Aneta-Havas). De 
Japaosche pers meldde kortgeledeo, 
dat de Japansche regeering ,,voldoence 

bewijzen had verzameld, waaruis blijkt 

dat reusacbtige hoeveelheden wapenen 

en oorlogsmateriaal via den Yunnan- 

spoorweg van Indo China paar Chipa 
werden vervoerd,” 

Van officieele Fransebe zijde wordt 

de juistheid dezer bewerirgen op cate- 

gorische wijze tegengesproken. 

5 Geonemi: wordt:. dati de hardaelus 
Ikigheid, waarmede deze onjuiste be- 

richten wordeo verspreid,' het-vertan- 

gen van bepaalde Japansche kringer 

om de- vernieling van den:laatsen 

grooten. weg.die- open is voor: hetrin- 

ternationale verkeer, door militaire 

noodzaak te rechtvaardigen. 

U-boot aangevallen 

Parijs, 16 Jan. (Aoeta-R:utzr). Heden 

werd ontbuld dat een Duitsche onder- 

zeboot hetzij werd vernietigd, herzij 
slechts op bet kanrje af wist te oot- 

soappen, toen zij, op het puat onder 

te duikep, door eea Pranssh oorlogs- 

scbip werd aangevallen. 

Ook wordt mededeeliag gedaan van 

hettotzinkeo brengen vaa eeo Duitsch 

vrachtschip—naar gemeend wordt de 

nJaous”—, dat door een Fransch oor- 

logsschip: werd. aangehouden, toeo: het 

zich naar een Duitsche haven spoedde. 

Britsche troepen in gevecht met 

Duitsche patrouille 

Londeo, 16 Jao. (Aneta-Reutzr). Een 
patrouille van de Britsche troepen, die 

een sector van de Maginot-liaie bezet 

houden, ontmoette gisteravond ia Nie- 

mandsland een Duitsche patrouille en 

cen gevecht ontstord—aldus meldt de 

speciale correspondent van ,Reuter” 

bij de B.B.P. io Frankrijk. 

De Eogelschen leden geen verliezen, 

doch tem miaoste &8&a Duitscher werd 

gedood, wiens lijk paar de Britsche linies 

werd teruggebracht. 

Canadeesche oorlogsleening 

Overteekend 

17 Jao. (Aseta-Reuter). 

Canada's eerste oorlogsleening ten be- 
drage van 200 millioeo dolar, reotea- 

de 314/9. is reeds overteekend, on- 

danks het feit, dat de iaschrijving voor 

deze leening eerst Maandag j.l. voor 

bet publiek werd opzngesteld. 

Van officieele zijde werd bekend- 

gemaakt, dat voar bijoa 250 millioen 

pond sterling op de leeoing is inge- 
scbreven. 

Turkije is voorbereid 

op het ergste. 

Bulgarij lonkt naar Roemenis 

Toch een ontmoetinz tusschen 

Koning Carol en 
Prins Paul. 

Oitawa, 

Ankara, 16 Jan, (Areta-Rzuter), 

H-:dea werd bj de Natioaale verga- 

d:ring ceea wetsoatwzrp ingediend, 

waaria de regeeriag bepaaldz speciale 

vo!machtea worded toegekead, mat het 

Oog op een versterking van de weer- 

micbt en het bzschermen vaa de nati- 

Orale ecosomie, voor het geval zich 

n'uitengewone omstandg'redzn” zou- 

d:a voordoen: de Nitiboale Verga- 

dzring is verzocht dit ootwerp met 

spozd in behandzling te nemea. 

Als ,buitengewone omstandigheden” 

die zich zoudea kuaoen voordoen 

worden de vo'gende puaten geooemd: 

1. het afkondigeo vaa een algemeene 

of gedeeltelijke mobilisatie. 

2. de mogelijkheid dat Turkije io een 
oorlog zou wordeo b:trokkea. 

3. het ontstaan van den staat van 

Oorlog tusschen andere mogendheden, 

waario Turkije echter ook betrokkza 
z0u worden, 

G'mzend wordt dat de Nationale 

Vergadering het wetsontwerp morgen 
zal goedkeuren, 

Boelgarije wenscht vriendschap 
met Roemen &. 

Sofia, 16 Jan. (Aneta-Transoc,). 
In verband met de aanstaande bijeen- 

komst van den Balkanbond, waarop 

volgers persberichten @ok de betrek- 
kingen van de ststenleden vas dem 
bond Joegos'avig, Roemeni?, Grieken- 

land en Turkije eeverzijds en Boelgarije 

anderzijds zullen wordea behandeld, 

wordt groote aandacht besteed aaneen 

in bet semi-officieele weekblad ,,La 

Parole Bulgare” gepubliceerde witeen- 

zettiog Omtrent de houding van Boel- 

garije. 

In dit artikel wordt verwezen naar   de jongste verklaring van premier 

: Kiometvanoti: waarin deserter kansen 
,gaf das Boelgarijs op, welgemeenda 
“Wijze- met de- amdere- Bhlkan-stasen 
weoscht' samen- te werken, teneinde 

rden: vrede-op: den: Balkan te- consati- 
deereo :. voorts: wordt metnadruk ver- 
klaard, dat.de Boelgaarsche regeering 
voornemens is alle op loyale wijze gee 

dave voorstellea om dit streven:te 
verwezrenlijken te: bestudeeren, mitssin 

deze suggesties rekening wordt gehau- 

den met de vitale belangea van liet 
Boeljaarsche volk, 

D: wenschen van hetlgeheele Baels 
gaarsche volk zija gericht op het be- 

reiken van een toestand van stabiliteit 
ea het ontstaaa van een duurzame 
vriendschap tusschen Boelgarije en 

Roemenig. 

Positie Hongaarsche regeering 
versterkt. 

Boedapest. 16 Jio. (Aneta- Ti). 
H-t Lagerhuis van het Hongearsche 
parlement kwam heden voor de eerste 

maal pa het Kerstreces bijeen. 

De vroegere leden vaa de partij der 

Pijlkruisers, die uit de partij getreden 

zijo, waren in burger gekleed, 

De geleidelijke ontbinding vas de 
partij der Pijlkruisers en vao andere 

oppositie-groepen beefc een versterking 

van de positie der regeering ten gevol- 

ge gehad. De meerderheid der regee- 
ring io het parlement is nog vergroot 

door de toetreding tot de regeerings- 
groep van de Oberland-partij. die de 

vroegere Tsjecho-Slowaaksche dis- 

tricteo vertegenwoordigt en is thans 

Overweldigend. 

Defensie- conferentie.in Italiz. 

Rome, 16 Jan. (Aoeta- Traosoc.), 

De Opperste Raad voor de Nationale 

Defeosie zal op 8 F -bruari a.s. des 

middags vieruur zija 17 de jarlijkeche 

bijeenkomst houdeo.   Totde personen, die aan de bijeen- 

komst zullen behooren 

admiraal Thaon di Revel, de maar- 

deelnemen, 

, sebalken, de chef van den generalan 

, staf, de chef van den marine-staf en 

“de chef van den lucbtvaaristaf, alsme- 

de de voorzitter van het comit& voor 
de burgerlijke mobilisatie, 

Epidemie te Warschau. 

Berlijo, 17 Jao. (Aseta - Reuter). 

Ukt een telegram uit Warschau, vol- 

geos hztwelk aliaar 709.000 personea 

tegeo typhus werden inget, blijkt, 

dat te Warschau een ernstige epide- 
mie woedt. 

Het telegram voegt hier aan toe, dat 

de Duitsche gemeente-en militaire au- 

toriteiten samenwerkea ter bestrijdiag 
van deze ziekte. 

Engeland. 

Geweldige explosies 
In Noord-Londen. 

Londen, 18 Januari, Hedenochtend 

vonden in eeo fabriek in de Noorde- 

lijke voorsteden van Londeo kort na 
elkaar twee gewe!dige explosies plaats, 

Ec zijn vele dooden en gewonden : 
het aaotal is echter nog niet bekend. 

Tot ver in den omtrek werden hui- 
zen bechadigd, plafonds storten in en 
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Polywog pasta in vasten en vloeibaren toestand, versch 

en tegean scherp corcurreerende, dus 
beneden Soerabaiaprijzen, 

te leveren. 
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duizenden: ruiteo werdsa-verbiijzeld. De 
bewoners, denkende: aan een: luchtasa- 
val, namen haastig de: wdjk” $ 

Eco nabijgelegen: hospitaal ontkwam 
vernieling, doordat het: gebouw: met 
zaodzakkea was beschermd, 

De braodweer rukte op groote sterk- 

  

.te.uit, het vuur, dat na de- explosies 
vitbrak, werd van alle zijden aangetast. 

Schepen gezonken 

Londen, 18 Jaouari. Het Britsche 

stoomschip ,,Caien Ross” liep aan. de 
Westkust van Engeland op een mija, 
en zook, 

De Noorsche stoomer ,,Enid” werd 

aan de Noordoostkust getorpedeerd, 
ea door de Duitsche duikboot met 
granaten bestookt, Van de op- 

varenden, werden acht door een 

Britsche trawler gered, terwijl acht 

anderen in een kleine reddingbootaaa 
wal kwammen. 

En 1600 tons metende Noorsche 
stoomer werd in de golf van Biscaye 
door een Duitsche duikboot getorpe- 

deerd: van de bemanoing kwamen ver- 
moedelijk 15 mao om. Het schip brak 

oa de explosie in tweefn en zonk in 

twee mibuten tijds. 

Itali8 

De expositie te Rome 

Rome, 18 Jaouari. Mussolini ootving 
den president van het Fasistisch in- 
stituut van propaganda teneinde met 

hem besprekingen te voeren met be- 

trekking tot de ontwikkeliag van den 

bouw van de wereldrentoonstelling 

te Rome, eo het uitvoeren van ver- 

schillende bouwwerk in Rome, die met 

deze tentoonstelling verband houden. 

Duitschland. 

Duitsche schip gezonken 
Op mijn geloopen 

Berlijn, 18 Jaouari. Het Duitsche 
stoomschip ,,August Tbyssen” is in 

Zweedsche wateren, toen het trachite 
zooder loods aan boord een Zweedech 
mijnenveld te eren. op cen mijo 

geloopen en g#iken. 

DE DUITSCFk. BANKEN. 

Nieuwe maatregelen 

Berlin, 18 Jaouari. Het ministerie 
van Ecovomische Ziken heeft een 
decreet het licht doeo zien, waarin 
terzake van de in de Duitsche baoken 
belegde kapitalen maatregelen wordea 

getroffen, welke practisch op coafis- 
katie neerkomeo. 
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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 
Drukkeri) 
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Door eigen import zijn wij in staat de beroemde 

CARIBONUM producten, z. a. 

Carbonpapier in diverse soorten. 
Schrijfmachinelinten in alle breedten, 

Schrijf-, vulpen- en stempelinkten. 
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