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ABONNEMENT f 1.50 PER KWARTAAL, 
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VERSCHUNT 
DINSDAG EN VRIJDAG 

AGENTEN IN HOLLAND 
PUBLICITEITSKANTOOR ,GLO BE" 

ADVERTENTIE TARIEF 
GEWONE ADVERTENTIE: 

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

1.9. kieine aankondigingen f 1.— per plaatsing. 
Abonnements advertentie gereduceerd tariet. 

LOSSE ADVERTENTIEN BIJ VOORUITBETALING. 
  1 

  

STADSNIEUWS 

  

  

Een eigenaardige grap. 

D., en bewoner van Pakelian, is 

niet recbt snik, doch daar hij niemand 

last berokkende, !iet men hem dan 

ook ongemoeid. Doch jl, Vrijdag 

scheen bij een aanval van zijn ziekte 

te krijgeo. Hij wurgde eerst zijn moe- 

der, totdat haar oogen uitpuilden en 

daarna was hij nog niet tevreden maar 

begon zija vader met een stuk hout 

Of te rossen. Toen hij op het Com- 

missariaat werd ondervraagd, was hij 

weer gewoon en verklaarde, dat hij 

het slechts voor de grap beeft gedaan. 

Daar hij hen niet heeft verwond, 

werd hij weer vrijgelateo. 

Fokkerweg. 

Door de Europezsche Gemeentera- 

ren van Kediri is het verzoek gedaan, 
de weg: Kediri — Pesactren Fokker- 
weg te noemer, zulks ter herderking 

aan de wereldberoemde bouwer van 

de Fckkervliegtuigen die jaren geleden 

als 2000 vao den beer Fokker is ge- 

borer, toentertijd administrateur van 

de s,f. Pesantren. 

Fraude. 

We vernemer, dat tegen S. schrij- 

ver bij de stads politie alhier proces- 

verbaal werd opgemaakt, vanwege 

het fraudeeren van boete-gelden, tot 

een bedrag van f 21.— 
De zaak zal door de Landraad vaa 

Kediri wordeo onderzocht. 

Soember-Bedoeg 
gerestaureerd. 

We vernemen, dat vanaf 16 Jan. de 
badplaats Soember Bedoeg tot op een 

nader te bepaleo tijdstip is gesloten, 

vanwege de restauraties, die eraan 

moeten worden gedaan, 

&Bezoekers en bezoeksters zijn hierbij 

ingelicht. 

Obk de badplaats van Soerowono, in 
de buurt van Paree die reeds lang niet 
meer werd gebruikt, is thans, oadat de 

s.f Kentjong is heropend, grondig 

gerepareerd. 

Een springplank is aangebracht. D2 
kamers zija netjes ingericht, terwijl 

degenen, die niet kunoen zwemmen, 

onder de schaduwrijke waringin boo- 
men kunnen bridgen. 

Doorhet fabriekpersoneel van Ken- 
tjong is een zwemclub opgericht, welke 

vorige Zondag een goed geslaagde 

zwemwedstrijd heeft gehouden. 

Mutaties. 

Benoemd tot schoolhoofd te Pada- 

ngan Bodjonegoro Mej. Karmini, 

tevoren onderwijzeres op de meisjes- 

school te Modjoroto. 

Io baar plaats komt mej. Moeridjah 
van de meisjesvervolgschool te Wiingi. 

Mevr, Soepeni, tevoren schoolhoofd 

aan de openbare meisjesvervolgschool 

te Padangan, overgep, op de openb. 

Inl. meisjesvervolgschool te Plosoarang. 

Middag polikliniek. 
Voortaan zal de middagpolikliniek, 

die uitsluitend voor schoo'kinderen is, 
vaoaf 3.30—4.30 op Maandag, Woeos- 
dag en Vrijdag geopend zijo, 

Voordien vallen de dagen op Dins- 

dag-, Donderdag- en Zaterdagmiddag.   
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Lich. Oefeningen. 

Op Zondagmorgen a.s. zal de Ta 
mansiswa op het veld voor het oude 

Cowmissariaathuis cen orde-ocfening 
houder, volgens de Duitsche methode 
onder leiding van den beer Soepardi. 
Niet alleen schoo'kinderen, ook vol- 

wassenen mogen bieraan dcelsemzo. 

W: vernemen, dat de orfeningen 
cens in de maand zullen worden ge- 

kouden, 

Lezing van den Heer 

R. Soemarto. 

Gssterenavond hield de heer R. Soe- 

marto, redacteur van het halfmaande- 

lijkscb blad ,,Bangoen” voor de leden 

van de Parindra alhier een lezing : 

»Parlement Indonesia uit het volkrech- 

terlijk oogpuot". 

Vanwege de regen was de belang- 
stelling slechts matig. 

Aanrijding. 

Feo zelizaam geva! van aanrijding 
had plaats op de viersprong links van 

toko Saguri. Een kar kwam van den 

Noordkant aanrijden, terwiji van den 

tegenover gestelden richting een glin- 

ding beladen met kisten, door M. voort 

werd getrokken. 

De kar, die mzer aan den recbter- 

kant van den weg rezd, ging ineens 

rechts af. M. had dit niet voorzier, 
en botste tegen het rijiuig aan. Zoo 

zwaar was- zijo vracbt. dat de kar 
omkantelde, en M. op het wiel, dat 

boven kwam te liggen, terecht kwam, 

terwij! bovendizo de zware boom van 

zijn glinding op zijn rug drukte, zoo- 

dat hij vaar hij G.B.Z. moet worden 

vervoerd, De zaak berust thans in 

handen van de politie. 

Besmettelijke ziekten. 

De opgave van den Res. Arts om- 

trent besmettelijke ziekten alhier luidt : 

gevallen typhus abdominalis : 

Kediri: 9, Paree 4, Ngandjoek 4, 

Blitar 9, Trenggalek 1, 
Gevallen parathypus A: 
Paree I. 
Gevallen dipbterie : 

Kediri 4, Blitar 2. 

KB.I. 

Jl. Zondag heeft de K,I.B. afd. Ke- 

diri ten huize van den Heer Soenarto 

een bestuursvergadering gehouden, 

waarbij de Perkino en de reorganisatie 

van de leiding van de K.B.I. de hoofd- 

schotels van bespreking vormden. 

  

ide BPK.D, 

  

Omtrent de Perkino zullen binner- 

kort besprekingen worden gevoerd met 

terwijl na de reorgani- 

leidiag van de K.B.I. als 
volgt is samengedteld : 

Afdeelingsbestuur (Pengceroes Tja- 

satie de 

bang). 

Voorz. H:. Darmoadidjojo 

Secr. » Roesbandi 

Penningm. » Soenarto. 

Tecbo. leiding (Kwartier Tjabang). 
Piaatselijk commiss : 

    

Hr. Soedjono 

Szer. »  Rijoso 
Leden : Mevr. Soewido en 

br. Marsoedi. 

Leidersraad (Dewan Pemimpin). 

Vosrzitter- Hr. Parwoto (welpeo- 
leider) 

Secr. Mej. Soeratoeo (rrozpleidster 
der padvindsters). 

Leden: Hr. Moch. Bakri (welpen- 

leider), Soepardi (assist. troep- 

leider), Soeselotomo (troeplei- 

der) en So:wido. 
Als algem. leider is de heer Simson 

gekozer, 
De voortrekkersgroep staat onder 

leiding van de heeren: Soewido en 

Soekiroen. 

Gemeenteverordening. 
D2 stadsgemeenteraad van Kediri 

stelt vast de verordening tot paderre 

wijziging en aanvulling van de ,Be- 

zo!digingsverordening  Stadsgem-ente 
Kediri 1938” van 30 Juni 1938, afye- 
kondigd in het Bijvoegsel van het 

Prov. Blad van Oost-Java van 31 

Maart 1939, serie B. no 3, zooais die 

sedert is gewijzisd en aangevuld bij 

verordening van 27 Juni 1939, afge- 

kondigd in het Bijvoegsel van het Prov. 

Blad van O-Java van 25 Sept. 1939 
serie B. no. 8. 

   

31 Januari. 
We vernemeo, dat op de verjaardag 

van H. K, H. Prinses Beatrix op 31 

dezer de Prov, kantoren en diensten 

io Oost-Java op een vervroegd tijdstip, 

12 uur v,m., kuacen worden gesloten. 

Siswa, 

van de Tamansiswa 

Conferentie Taman 

Bij de confentie 

ressort Kediri op Zaterdagavond j.l. 

waren aanwezig: Nyandjoek, Goerah, 

Kandargan, Ngadiloewih, Wates, Toel, 

Agoeng, Ngoeznoet, Trenggal k, Ke- 

samben. 

Vas'gesteld werd o,a. dat de beereo: 

Soebijanto en Achmat op Ngadi!oewih 

werden geplaatst. De a.s. conferentie, 

  

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 en linnen rug, 
op Schaal 1: 500.000 
in totaal 9 aansluitende kaarten compleet bijgewerkt, en 
waarin opgenomen: 

alle berijddare 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.   

23e Jaargang 

3 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 verschaffen kan! 

De radio ontvangst met Philips korte- 

golf-ontvangers is thans tot zulk een 

hoog peil opgevoerd, dat zij den 

luisteraars in Ned.-Indisd een openba- 

ring zal zijn. 

Vraagt gratis demonstratie 

bij 

»LYRA" 
Radio Goldberg 

Kediri-Tel. 70 

Hooftdstraat 

  

     

  

   

  

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 te KERTOSONO 

  

    

Erres-vogeltjes zingen 

voor Radio naar 

VAN WINGEN 

KEDIRI. 
Aloon- Aloon Straat I3 

Telefoon No. 13 
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Pa Da ae ada C3 . 
& RICHE THEATER 

Nog Heden 26 en Morgen 27 Jan. 4 TERNANDEL, de groote droogkomiek in bet oergeestige Fransche filmwerk r 
. 69 Un de Ia Legion” 0. ti xa0 te Veeemietesoer) bijgestaan door een keur van eerste klasse artisten. en zeer amusante film, die de lacbspieren tot bet cinde toe in beweging houdt, De eene dwaasheid volgt op de andere. Heeft U kopzorgen ? Zie FER- NANDEL in »Uvo de la legion” die U anderhalf uur cen genoeglijke avond zal bezorgen. — Mist dit vooral niet. — 

ATTENTIEI Zaterdagmiddag 4.30u. Extra Voorsteliingi 

    
    

r— POSTISPAARBANK— ' 
VENDU-ACCEPTEN EFFECTENBELEENINGEN 
f 10 alas po bj de agentschappen te Batavia (CS em en agentschapi 

Pestepaarbanh Soe Medan @n Maka 

—. 

       
        

  

  

  

Hoofdstraat 4i RADIO LUX menomano.co 
Radio - Techniseh - Bureau — kediri — Zondag 28 en Maandag 29 Jan. 

sTango Notturno” 

  

Ba Het betere adres voor niet | - — — — ee — 

  

  

  Il 

R.K.O, Radio succesvolle Musial 

.TIhe Life of the Party” 
met sterren als GENE RAYMOND — HARRIET HILLIARD — ANN MILLER en vele andere bekenden. 

Een denderende muzikale Showfilm met tal van de nieuwste dansrummers, verscheidene @oede Orchesten 
en aardige songs. 

ATTENTIE! 

Iets nieuws ..., 
tapoummers uitvoeren voorwaar een zware concurrente van Eleanor Powell ? 

Zaterdagmiddag 4.30 u. 
Zondagmorgen 10 u. 

MAXIM THEATER 
Heden 26 t/m Zondag 28 Jan. 

iets bijzonders op musical gebied! 

Een film, die niemand missen mag !! 

Firozfilm groot dubbel programma 
De groote ,Mekkah-ftilm” ce» ,ToofamMall” 

Twee films, die U niet missen mag, 

POLA NFGRI io baar grootste creatie 
bijgestaan door ALBRECHT SCHOENHALS ea. bekende sterren Een film die ongetwijfeld cen ieder in de smaak zal vailev. Zie POLA NEGRI op baar best! Een Weekendefilm gespeeld in de midweek. 

(“t Succes van den avond) 

EXTRA VOORSTELLING 
Maandag 29 en Dinsdag 30 Jan. 

cen geweldigende Aciief,Im. 

  

Ze ANN MILLER de nieuwste 

  

die denkelijk in September plaats zal 

hebben, zal te Toel. Agoeng worden 

gehouden. 

Kediri is vd6or de conferentie van 
alle Tamansiswascholen van Oost-Java. 

die op Malang plaats zai hebben. 

Bij de bestuursverkiezing werden de 

oude bestuursleden herkozen : 

Voorzitter : Hr. Soejitman 

Secr. » Wijono 

Consul Kediri : " Akip Soepeno 

T.Agoeng:,, Moehadi 

ap Blitar: » Tjiptoharsono, 

K. V.U, 

Door de K.V.U, is een verzoek 
ingediend om vrijstelling van de ver- 

makelijkheidsbelas'ing voor de op 14 

Jan. jl, gehouden voetbalwedstrijd, 
waarvan de netto-opbrengst geheel ten 

bate komt van de oorlogsslachtoffers 
in Nederland. 

Aihoewel het Coli. van Gedep van 
de Prov. Raad van Oost-Java in over- 

weging heeft gegeven voor liefdadige 
doeleinden slechts dan vrijstelling van 

vermakelijkheidsbelasting te verleenen, 
indian diz liefdadigheid uitsluitend of 

voor een belangrijk deel ten goede 

komt van bet betrokken ress sorts 

heeft het Coll. van B. &. W. met het 
o0y op het nationaal karakter dier 

hulpverleening gemeend. thans de na- 
druk te moeten leggen op h tnationaal 

belang en mitsdien de gevraagde vrij- 

stelling verleend. 

RICHE THEATER. 

Heden t/m Zaterdagavond 26 -- 27 
Januari za! in het Riche Theater. 

Fernande!, de groote Komiek in het 

oergeestige Fransche Filmwerk 

»DE BIG VAN HET VREEMDEN- 
LEGIOEN” 

(Un de La Legion). 

Verdere medespelers in deze We- 

reldschlager : zija Paul Azais--Le Vi- 
gan—Suzy Prim—Paul Amiot ea. 

Weer een kostelijke creatie van den 

Franschen komiek, die de lacbspieren 
tot het einde toe ia beweging houdt, 

de eene dwaasheid volgt op de ande- 

re, zoodat de bezoekers keer op keer 
de gelegenheid krijgen in lachen uit 
te barsten. Men verzuime daarom De 

Big van het Vreemdenlegioen niet !!! 

MAXIM THEATER. 

Heden 26 t/m Zondag avond, 

R.K.O. Radio Murzikale Comedie Ro- 
marce ,HET SUCCES VAN DEN 

AVOND” (The Life Of The Party) 

met sterren als: Gene Raymond-Joe 

Penner-Victor Moore-Harriet Hilliard 

Ann Miller e.a. Het daverende muzikale 

sbow met Gene Raymond en Harriet 

Hiliiard, de twee romantische favoritea 
voor de liefdessceoes .. . en tal van 
populaire dwazen voor bet komische 

gedeelte ..... Billy Gilbert en zijo 

vitgebreid orkest voor melodie .... 

meisjes en mannenkoor . . . . en Aon 

Miller voor tap-dansen, 

Helen Broderick heeft te zorgen, dat 
Harriet Hilliard een carri2re verovert! 

Victor Moore moet er voor waken, dat 

Gene Raymond niet verliefd raakt |! 

VOLTA THEATER, 

Draait vocr 4 avonden en wel op 

25—26—21 en 28 Jan. de spannende 

film : 

DE MANMET HET YZEREN 

MASKER 

terwijl op Zondag, 28 dezer een 

ochtendvoorstelling wordt gegeven, 

vanaf 10 u. v.m. 

  

De ,0-22” te water. 

Viissingen, 20 Jan. (Aneta). Heden 
isde , 0-22” te water gelaten waarbij 

Schout bij Nacht Doorman 

aaowezig was, 

Inlijving lichting 1940. 

Den Haag, 20 Jan. (Aneta). Officieel 

wordt gemeld, dat het voornemen 
bestaat tot inlijving van de dientplicb- 

tigen van de lichting 1940 voor de 
diverse wapenen achtereenvolgens te 
doen plaats hebbean op 12 Februari, 

15 April, 6 Mzi, 3 en 17 Juni a.s. 

o.m, de 

  

Vjf en twintig jaar 

Kolonie-arbeid. 
Jubileum van mevrouw 

T.S, Alm. 

In alle stilte en bescheidenbeid her- 
dacht mevrouw T. S. Alm, oudste 

docbter van mevrouw A. van Emme- 

rik — Cleverly, directrice van de 

welbekende inrichting voor arme en 

behoeftige Inlanders (Witte Kruis Ko- 

lonie nabij Salatiga), het feit, dat -ij 
gedurende vijf en twintig jaar onafge- 

broken aan de kolonie werkzaam was 

geweest, ten einde haar ouders bij te 

staan in bun mosiliike taak om de 

ongelukkige en gebrekkije menschen te 

te helpen. 

Na baar schooljaren 

Alm cen tijd lang in opleidirg geweest 

in het Bronovo- Diaconessenhuis Den 

Haag. Bij haar komst in de Witte 

in mevrouw   

Kruis Kolonie in bet jaar 1915 was 
haar eerste werkkring als leidster van 
de meisjesafdeeling. Later werd zij 
hoofd van de voedselvoorziening en 
belast met het toezicht op den groen- 
tentuin en vanilleaanp'ant. Na de op- 
richting van de docbt rkolonie Kalek- 
sanan (ten Zuideo van Tasikmalaje) 
heeft zij met baar broeder den heer 
S.A. van Emmerik beurtelings het 
toezicht op zich genomen. Als eenige 
Europeescbe zit zij daar in de rimboe 
mem ruim 600 kolovisteo, maar zij is 
begiftigd met een zeer krachtig gestel 
en heeft groote liefde voor den veld- 
arbeid en den grond en een optimis- 
me, dat zeer te benijden is. 

maa 

Japan vreest inflatie, 
Regeering zal gesigende 

maatregelen nemen. 

Tokio, 21 Jan. (Aveta Transoc.). 
De Japansche minister voor Buiten- 

tenlandsche Ziken wees er op, dat 
het komerde begrootingsjaar uitgaven 
meebrengt tot cen bedrag van 10.3 
milliard yeo. 

Daar bet nietin bet voornemen ligt 
het begrootingsontwerp door het vori- 
ge Kabinet opgesteld, te veranderen, 
moet op ivnflstizs worden gerekend, 
iodien zou worden toegestaan, dat de 
huidige financieele toestand voortduurt. 

De minister wenschte zich niet te 
verlaten op de mogelijkheid van bet 
toenemend sparen door bet pub'iek, 
doch zal ge&igende maatregelen nemen 
om bet gevaar voor inf'atie het hoofd 
te bieden, 

De vieuwe maatregelen worden thans 
Ontworpen terwijl de bekendmaking 

bionenkort kan hiervan worden 
verwacbt. 

  

OLYMPIA 
Schrijfmachines blijven toch al- 

tijid aan de spits. Deze wereld- 

beroemde Duitsche machines kunt 

U tegen bijzondere afbetalings- 

conditie te Kediri, ALLEEN 

krijgen bij de 

N. V. Ked. Snelpers 
Drukkerii   

  
sm RADIOREPARATIES    RADIOTOESTELLEN . 

KOELKASTEN.   
ONDER GARANTIE 

  

BOERDERIJEN ,.SCHRAUWEN“ 

  

KEDIRI I WATeEs 
MULOWEG / MADJENANG 
Telefoon Ked. No. 225 PERCEEL-PAKISSADJI 
          ea 

Levert versche volle melk. 

kwaliteit, Prima 

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

ter plaatse 

Beleefd aanbevelend 

L. H. SCHRAUWEN. 

  

  

   

  

WILT DU LEKKER ETEN? 
Ga dan naar het 

Kedirisch 

   
     

  

Restaurant 
Opgeluisterd door Radiomuziek 

Eigenaar van het voorheen z00 bekende dancing en 
restaurant ,E LD ORA DO” te Malang. 

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

    

  

  

  
  

LEESBIBLIOTHEEK 
De aboonementsgelden bedragen : 

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 UI z00 dikwijls moogt ruilen als U wilt 
Indien U duseen abonnement voor &£n boek 
heeft, waarvoor U &€n gulden betaalt en U 
ruilt het boek iederen dag, dan betaalt U 
voor 30 boeken toch niet meer dan &a 

  

gulden. 

Wordt lid van — 

DJABA. KOTTA 
Ked. Snelpers Drukkerij, 

 



  

  

Het Joodsche. 
Vraagstuk. 

Twee Joodsche kinderen staan, in 
een midden-Europeesche stad, aan den 

kant van den weg als een paard en 
wagen naderen. De kleinste wil van 

schrik wegloopen maar de oudste stelt 
gerust: Blijf maar, het paard ziet het 
ons immers biet aan, dat wij Joden zijn ! 

. In deze anecdote ligt heel 

het schrijnende lot van de Joden in reeds 

vele landen vddr ons. Steinhausen, de 
scbrijver van het ook in ons land ver- 

taalde boek: ,,De toekomst der vrij- 
beid” ervaart de afschuwelijke demonie, 

die de Jodenvervolgingen openbaren, 

alseen bizondere pijniging in dezen tijd 

van kwelling des gewetens, Hem is het 
Joodsche vraagstuk daarom zoo bran 

dend geworden, omdat hij er een teeken, 
een ,Mene Tekel“ voor onze Europee- 

sche beschaving in bespeurt, een be- 

scbaving, die dreigt onder te gaan in 

cen harde maatschappij van op zuiver 

instinctief leveo afgaande boosaardige 
slaveoj ten opzichte van de Joden lang 

oiet te vergelijken met de middeleeu- 
weo, waarin pog bekommering bestond 
om de zielen der vervolgder, die zich 

niet wilden bekeeren. 

Ofschoon Steinhausen - wat de waar- 

de van zijn boek beteekent- het gehvele 

Joodsche vraagstuk, in zijn maatschap- 

pelijke, historische en psychologische 

aspecten, bespreekt, in het punt van 
uitgang en de eigenlijke strekking van 
het boek: de ondermijairg van het 

Cbristendom in den Jodenhaat. Het gaat 
er voor Europa om, of er nog een 

geestelijk fundament zel b!ijven bestaan- 

Of dat geweld uit bloed en instinct al- 

leen zal gaan heerschen, of de zonde 

tegen den geest zal vervlucbtige tegen- 

over de zonde tegen het bloed, of ras- 

seoschande de nieuwe zonde zal wor- 
den. 

De geheime gronden vas het anti- 

semitisme ziet hij in bet geestelijk ni- 

hilisme, een nieuw primitivisme, dat 

het andere alleen als het vijan- 

delijke kan zien. 

Waarvoor de geestelijke mensch 

zich altijd lreeft geschaamd, wordt nu 

als het hoogste geproclameeri: de 

dierlijke vijandizheid. ,,Oezood volks- 

gevoel” beet nil, wat eertijds als ex- 

cessen van het gepeupel werd veroor- 

deeld. Wat de niet-Jode: in zichzelf 

als minderwaardig gevoelen, wordt als 

een bizonder kwaad den Joden toege- 

dicht, die aldus beladen worden met 

die zondeo, die de anderen als haat 

tegen zichze'f hebben afgeladen, het- 

geen hen in eigen oogeo z0oveel beter 
maakt. 

Deze haat overbrugt de 
tegenstellingen in onze dagen, die van 

bezitters en bezittenden: in den Joden- 

haat wordt het ,,moreele carnaval” 
van onze dagen gevierd. Het ,,anders- 

rijk” van de Joden, dat de schrijver 

@anvaardt, acht Steinhausen bet gevolg 
van hun godsdienst, die hea werkelijk 

heeft afgescheiden gehouden van de 
rest. De Jodeo hebben geen bizondere 
nationale of ras-kenmerken, maar hun 

anders-zija is bepaald door de geeste- 
Ifjke afzondering. Het is ou de tragiek 
van het Jodendom, dat het ge-emanci- 

peerd is in de eeuw, waarin de gods- 

Gienstage normen, zoowel de Christelijke 

als de Joodsche, hun vat op de mo- 

derne menschelijke verhoudingen en 

instellingen hebben verlorenj juist de 

Joden hebben een belangrijke rol ge- 

speeldinal wat als de verwereldiijking, 

de saecularisatio van ons beschavings: 
sleven kan worden aangeduid. Wat 
eertijds het onderseheid was tusschen 

Joden en Christenen, heeft geen gel- 

digheid meer ten aanzien van de cri- 

teria, die nu aangelegd worden en die 

in den grond fictief zija. 

sterkste 

  

Vereenigings-leven, 
Van 26 December t/m. 30 Decem- 

ber j.I. heeft de Cbristen-Studenten-Ver- 

eenig. op Java haar jaarlijksche Coo- 
ferentie gehouden. Deze conferentie 

was de zevende van de Serie, die, na 
de opricbtiog van dit &&oheidslichaam 

viDecember 1932 gehouden werd. 

T 
CARIBONUM 

Carbonpapier in diverse soort 

en tegen scherp 
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Voor het bestaan van dit &&nheids- 
lichaam waren er slechts locale Cbris- 

ten-Studenter-Verecn'gingen in Batavia, 

Bandoeng en Soerabaya. 
In het 

deze jaarlijksche Confereotics een be- 
langrijke plaats in en wel om drie!rlei 

Vereenigingsleven nemen 

redenen : 

19, de gelegenheid wordt hierdoor 

geschapeo, studeerende jongemenschen 

van verschillende stud:e-centra in groo- 
ter getal bijeen te brengen, zu'ks in 

tegenstelling met de kamp-confereoties, 

die plaatselijk georganiseerd zijn. 

20. gemeenschappelijke vragen van 
studie, van wereld en van het leven 

worden door bevoegden onder de 

aandacht der deelnemers gebracht. Re- 

gel is, dat elk jaar een bepaald thema 

behandeld wordt: een thema, dat niet 

alleen raakt bet leven vao de Java- 

C,S.V. maar dat ook io verband staat 
met dz vragen, die leveu in de gele- 

deren de wereld-federatie van 

Cbristen - studenten, een organisatie, 

waarmede de Java-C,S.V, ge-offil:gerd 

is. 

3” tijdens dezejaarlijksche conferen- 

ties wordt tegelijkertiid de Algemeene 

Vergadering van de C.S.V. gehouden. 

Op de belling van de Merbaboz, in 
het rustige kopeng en in bet vriende- 

lijke rustbuis van de Salatiga-Zending" 

van 

  

Door eigen import zijn wij in staat de beroemde 

Schrijfmachinelinten in alle breedten, 
Schrijf-, vulpen- en stempelinkten. 

Polywog pasta in vasten en vloeibaren toestand, ver sch 

beneden Soerabaiaprijzen, 
te leveren. 

N.V. KEDIRISCHE SNELPERSDRUKKERIJ 

producten, z. a. 

en 

cor.curreerende, dus 

1S aa SY 

De 

(ea Christen-instellectuselen) 

de sociaal-economische vragen van Ne- 

derl-Iodia, (door Dr. van Doorn.) 
De omgang met de bjjbel 

(door Ds. Sillevis Smitt.) 

D2 vragen-middag, waarop verschil- 

lende vragen van en mosilijkheden in 
bet persoonlijk leven open en vertrou- 

welijk besproken worden onder de 

tactvolle leiding van Ds. Sillevis Smitt, 
vormde een uitoemend sluitstuk van 
het geheel. 

Houding der Studenten 

t.o.v, 

bezeeren zich dagelijks, snijden zich 
vaak, vallen hun knie of elleboog 
stuk, krijgen bij sport of spel dikwijls 
huidbeschadigingen door cen trap 
of val, of verwonden hun voeten 
enz. Een wijze moeder heeft daar- 
om stecds een doos Purol bij de 
hand, want zij weet hoe uitstekend 

dit middel 

  

indergelijke 
gevallen 
helpt. En de 
prijs is z00 
billijk 
In alle apo- 
theken en 
toko's 1040 
Ot 40.75 per 
dos.   zija ongeveer 40 studeerende jonge- 

menschen bijeenkomen, om, in werke- 
ljke kameraadschappe!ijkheid, openheid 

van geest en in onderling vertrouwea 
met elkaar om te gaan. 

D2 C,S.V. op Java is zich diep be- 

wust van den grooten nood in deze 

wereld, vooral in dezen tijd. Daarvan 

getuigt de oproep ter Confe- 
rentie opgesteld door den Algemee- 

nen Secretaris der C,S.V. 

Het thema van de Corferentie luid- 
da: 

nJezus Christus, de Heer van ors 

persoonlijk leven en van bet leven van 

os Voik”. 
Dit thema werd orderverdeeld io: 

Kerk en Voik, waarbijin het bizonder 

  

    

  de begrippen Kerk en Volk, genomen 

in den bijbelschen zin, toegelicht door 

Dr. van Doore. 

Kerk eno Volk 

waarbij de practische problzmen, voort- 

Vlociende uit de institusering der zelf- 

standige Ioheemsche kerken, in het 

Maleisch besproken werden door den 

heer Mas Mardja Sir, (Pendita van de 

Oost-Javaansche kerk): 

| 
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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 — Klentengsiraat 68 — Telef, No, 107 
  

Voor Uw meubialir en ootwerpen 

geroutincerde toekangs en eerste kwa- 

liteit meubelhour, 

Zeer billijk io prijs en levering wet 

garantie, 

Voor Uw vendutie gegarandeerd 

goede resultaten. 

Inpakken voor alle plaatsen. 

IN VOORRAAD 
Ruime keuze 

Visitekaartjes 

voor de halve prijs. 

KED. SNELPERS DRUKK 
ALOON-ALOONSTRAAT 

Tel.No. 83. 

    

3 | 

2 
MODE 
REVUE, 

MET EEN DUBBEL AANTAL 

  

RADERPATRONEN 

PRIJS PER JAAR F8— 
” PER',JAAR F 4.25 
” PER KWARTAALF 2.25 
    

Vichy 

   

  

preparaten voor 

verfraaiing der huid.     N.V. Kedirische Snelpers Drukkerii. 

  Once naro 

Source de Beaute 
Wetenschappelijk samengestelde 

verzorging en 

   

RESIDENTIE APOTHEEK 
Telefoon No. 52 

PROTESTANTSCHE KERK 

Hollandsche Kerkdiensten. 

Blitar 28 ,, 9 uur v.m. 
Ds. F, B. v. Leeuwen. 

Paree 28 ,, 9 uur v.m. 

ana 

Maleische Kerkdienst. 

H. B, Matulessy. 

28 Jao. ,, Trenggalek 9u. v.m. Doop 
T. Agoeng 4 uur n.m, 

J. W. Rumbajan, 
28 Jan. 1940  Djombang 730 v,m. 
Tea mnanta eana 3 cab 

COST - JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEN. 

lederen Zondag, 

Te Kediri 

Toeloengagoeng, Ngandjoek, e, a., te 
Paree 730 uur n. mw. 

9 uur vm. 

(Baloewertistraat), Blitar, 

Hollandsche Dienst te Kediri 
(Baloewertistraat). 

De eerste Zondag 

van eike maand, 6 un.m. 
door Ds. E. G, v. Kekem. 

mmm. 

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

  

   

  

  

lederen Za 

te Kedici le H. M 

2e H. Mis m 

Lof 5 
te Yuur vm Stille 

7.30 uur v. m 

5,30 uur hm, Lof 

Osderricht Kath. Javanen 6 uur n.m 

PETROMAX COMFOREN. 
Wij ontpakten zoojuist 

De Nieuwe 

Modellen 1939 

en noodigen U uit tot een be. 

zichtiging dezer 

Schitterende en Practische 

Petromax Comforen. 

Verkrijybaar bij : 

Toko Wed. 

Tan Bina Wie 
Klentengstraat No. 90, 

KEDIRI, Tel. No. 149. 

Zoo juist Jnpakt: 
Ook in groote voorraad di- 

verse dranken zooais : 
Champagne Demisec en Sec 

Asti Spumante 

Likeuren. 

Bols rood. 

Orange bitter. 

Medoc superieur. 
St. Emilion. 
St. Jullien. 

Ch. Cantemerlie. 

Ch. Pontet-canet. 

Petit bourgogne. 

Chablis. 

Sparkling Burgundij 

Pommard. 
Chambertin. 

Beleefd aanhevelend, 
TOKO 

»SOEN" 
Aloon - Aloonstraat Teif. 63 

KEDIRI. 

In voorraad 
kinderboeken 

en 

Modebladen 
N.V. Ked. Snelpersdrukkerij 

  

  Aloon-Aloonstraat TI. No. 83



   

  

Buitenlandsch overzichi 

Wvergenomen uit het Soer, Hbid. 

De huiswaarts varende schepen 

zullen worden beschermd door 
getigende maatregelen. 

Tokio, 24 Januari. Aseta Reuter. 

Volgens de ,,Asabi Shimbun” stelde 

Japan Eageland ervan in keonis, dat 

het ,getigende zeff seriedigingsmaat- 
regelen” zal nemer inzake zija via 

den Pacific huiswaarts varende sche- 

pen. Hieraan wordt toegevoegd, dat 

minister Arita gisteravond biervan me- 

dedeeling deed aan den Britschen ge- 

zant Craigie. 

De woordvoerder van bet ,,Gai- 

musho” verklaarde, dat het aanhouden 

van de ,,Asama Maru” voor Japan 

het meest amanstootelijk was, 

het incident in feite plaatsvond ,,on- 

der de schaduw aan den heiligen berg 

Fuji.” 

Reuter meldt voorts uit Tokio, dat 
de Japansche minister van Buitenland- 
sche Zaken een krachtige houding 

aannam en Craigie mededeelde dat, 

Wanbeer een nieuwe ,ongelukkige ge- 

beurtenis”” zou plaatshebben, in de 

officieele en onofficieele Japansche 

wereld een groote schok zou worden 

gevoeld, weike wellicht zeer ernstige 

gevolgen zou hebben voor de Eogelsch- 

Japansche betrekkiogen. 

  

omdat 

Londen zal niet zwichten. 

Londen, 23 Jan, (Reuter). Ofschoon 

de Japansche nota, waario wordt ge- 

protesteerd tegen de gevangeoneming 

van 21 Duitschers aan boord van bet 

s.s. ,Asama Maru”, momenteel door 

de Britsche regeering wordt bestudeerd, 

is het niet waarscbijnlijk, dat de Brit- 

sche regeering voor den druk vaa 

Tokio zal zwichten. 

Het wordt te Looden in overeen- 

stemming met het volkenrecbt geacht 

Duitsche burgers van dienstplichtigen 

leeftijd, die aan militaire operaties zou- 

den kunnen deelnemen, gevangen te 
nemen en het wordt betwijfeld of En- 
geland, in het recht zijade, zijn stand- 

puot zal wijzigen. 

Bovendien wordt te Londen gemeend, 

dat het op buitengewone wijze opbla- 

zen van het incideot door de Japan- 

sche autoriteiten meer een gevolg is 

van het verlangen der Japansche re- 

geering om tijdens de onderhandelin- 

gen betreffende China concessies van 

de zijde van Engelaod te verlangen 

dan van oprechte verontwaardiging. 

De koude teistert vele 
landen, 

Ontwricht verkeer. 

Belgrado, 23 Jan. (Aneta-Tr.) Vol- 
gens een door den minister van Ver- 
bindingen, Nicola, afgelegde verkla- 

ring, zal het vervoer van passagiers 

door de Joegoslavische spoorwegen 
moeten worden beperkt, opdat het 

traosport van goederen ongehinderd 

Deze 

echter 

slechts zoolang van kracht blijver, als 

de slechte weersormstandigheden aac- 

houdeo. 

Te Belgrado wordt een ernstig ge- 

brek aan steenkool ondervonden, zo0- 

datin de ziekenhuizen geen operaties 

voortgang kan blijven vinden. 

beperkende bepalingen zullen 

konden wonden uitgevoerd, daar de 

temperatuur in de operatie-zaleo te 

laag was, 

Sneeuwstormen in Zuid-Zweden. 

23 Jav. (Aneta- Tr.) 
Sinds Zaterdag j.l. woeden hevige 

soeeuwstormen in Zuid-Zweden en 

vooral op het eiland Oeland, waar 

sedert Zaterdagmiddag bet verkeer 
per auto en autobus gebeel tot stil- 

stand is gekomen. Zuivelproducten en 

vleeschwaren  konden 

sneeuwstorm niet langer 

voerd. 

De Oostzee-stoomers, die de ver- 
binding tusschen de eilandeo aan de 
Zuidkust vao Zweden onderhouden, 
ondervinden uren vertraging. Het ver- 
keer met veerbooten is bijoa geheel 
tot stilstand gekomen. Vele dorpes in 
het ia Zuid.Zwede gelegen landschap 
Schonen (Skave) zija van de buiten- 
wereld afgesneden. 

Stockholm, 

door den 

worden ver-   
  

rr 

Hevige verst in Frankrijk. 
Brussel, 23 Jao. (Aneta Tr.) Fraok- 

rijk heeft in de laatste dagen van 

hevige vorst te Hjden : de temperatuur 

daaldz te Parijs ea omgeving tot 18 

gradeo onder nul. Aan de Maginot- 
linie werd zelfs een temperatuur van 

24 graden onder nul geregistreerd. 

Door het ministerie vao openbare 

Werken is bepaald dat 'het vervoer 
van steenkool en levensmiddelen per 

trein, beneveos militaire transporten, 

den voorrang hebben boven het ver- 

voer van passagiers. 

Spaansche problemen door 

de kou. 

Madrid, 23 Jao. (Aneta-Tr.). Door 
een koudegolf vaa ongewone kracht 

is het verkeer io alle deelen van Span- 

je io sterke mate 

duizend man zija ia de strateo van Ma- 

drid bezig met 't verwijderen van 

massa's sneeuw. Het verkeer over land 

met auto'sen autobussen isin Middeo- 

Spanje tot stilstand gekomen, daar de 
wegen met ijs zija overdekt en de 

bergpassen door de sneeuw onbegaan- 

baar zijo. 

In vele steden en dorpen zijo de 

mannelijke inwovers opgerozpen om de 

wegen voor bet verkeer vrij te houden, 

opdat de aanvoer van levensmiddelen 

verzekerd zal zijo. In sommige steden 
zijn de hoofdleidingen voor den aac- 

verstoord. Drie 

voer van water gesprongen, waardoor 

het dagelijksche gebruik van water ia 

gevaar is gekomeo. Voor de eerste 
maal sinds zevenjaar en voor detwee- 

de maal in deze eeuw is sneeuw ge- 

vallen in de Zuid-Spaansche stad 

Sevilla. 
Tengevolge van de hevige koude is 

het lossen van scbepen in de Noord- 
Spaansche haven Bilbao stopgezet. Ia 
het ziekeobuis te Salamanca is een 

groote brand uitgebroken, die oiet tijdig 

kon worden bestreden, daar niet vol- 

doende water kon worden aangevoerd, 

met bet gevolg dat een groot gedeelte 

van de gebouwen van het ziekenhuis 

werd verwoest. 

Verbroken verbindingen is 

Roemeniz, 

Boekarest, 23 Jan. (Aneta-Tr.). Het 
spoorwegverkeer is over verscheidene 

Roemeensche lijnen tot stilstand geko- 
men tengevolge van de hooge sneeuw- 

hoopen, die op de banen zija ontstaan: 
vooral opde spoorwegverbinding tus- 

scben Cotesti en Rosiori is dit hetgeval. 

Ook de telegrafi che verbindingen 

tusschen beide laatstgenoemde plaatsen 
is tengevolge van de sneeuwval onder- 

broken. 

Belgi# onder sneeuw. 

Brussel, 23 Jan. (Aveta-Tr.). In 

groote deelen van Belgi# heerschen 

temperaturen tot 20 graden beneden 

nuls dit is vooral in de Ardennen bet 

geval, waar de sneeuw tot 2 meter 

hoog ligt. Gemiddeld ligt de sveeuw 

in Belgit 50 to:60 cm dik. Het verkeer 

is tegenvolge van de samengedreven 

sneeuw grcotendeels gestaakt. 

De dorpen in de bergen kunnen geen 

post en levensmiddelen ontvangen : het 
verkeer met de buitenwereld ondervindt 

de grootste moceilijkheden, daar de we- 

gen voor auto's onbegaanbaar zija en 

er niet voldoende sleden te verkrijgen 

zijo. 

De wijobouwers in Luxemburg vree- 
zen tengevolge van de buitengewoon 

hevige koude voor groote verliazen 

onder den jongen aanplant van wija- 

stokken. 

OLYMPIA 
Schrijfmachines blijven toch al- 

  

tijid 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   

. an "“ 

Bawaan 

Egyptisciie stem over goaliieerd 
Offensief. 

Cairo, 23 Jan. (Havas). In een hoofd- 

artikel, gewijd aan de oogmerken van 

Duitschland en Sovjet-Rusland in bet 

Nabije Oosten neemt het dagblad 

Bourse Egyptienne allereerst de krach- 

ten in beschouwing, die door de geal- 

licerden in werking werden gesteld om 

het hoofd te kunnen bieden aan moge- 

lijke agressie. 

Het blad merkt op, dat deze krach- 

ten de eenige waarborg zijn voor een 

wezenlijken vrede in bet Nabije Oosten 

en gemakkelijk, ,,gesteund door de strijd- 
krachten van geallieerde of bevrieode 

laoden op den Balkan of in Azi8 zou- 

den kunnen overgaan tot een offecsief, 

tencinde te voorkomec, dat Hitler of 
Stalin bet Poolscbe of Finsche avon- 

tuur herhalen”, 

» Welke marinestrijdkrachten“—ver- 

volgt het blad — ,zouden de Russen 

kunnen steilen . tegenover de 6 of 7 
honderdduizend tonaan oorlogsschepeo, 

die de geallieerde admiraliteiteo op elk 

oogenblik door de Dardanellen naar 

Odessa, Sebastopol of Batoem zouden 

kunnen dirigeeren? Het antwoord bier- 

op: In het geheel geene, Er liggea 

mogelijk momenteel io de haveos van 

drie genoemde steden ongeveer 200.000 

ton aan oud roest, die snel naar den 

bodem der zee gezonden zouden kun- 

nen worden, 

Hieruit blijkt, dat de Krim ea prac- 

tisch geheel Zuid-Ruslaod door de ka- 

nonnen dzr gealiicerde vloten bestreker 

kunoen worden. 

Eogeland en Frankrijk bezitten in het 

Oostelijk deel de Middellandsche Zee 

een geducht defensief en offensief werk- 

tuig. 

Na de vrees te hebben uitgesproken, 

dat de Russen en Duitschers agressieve 

oogmerken koesteren, beslut het blad: 

»Wellicht zul'ea het nationaal-socialis- 

tische ea bet Sovjet-Russische imperia- 

lisme, evenals in 1918 het keizerlijk 

Duitscbe imperialisme, in den Ori8at 

hun eerste en recbtvaardige straf be- 

komen." 

120.000 Duitschers verlaten 
Oost-Polen. 

Amsterdam, 23 Jan. (Havas). 

Omstreeks 120 000 Dritschers zullen 

worden gerepatrieerd uit de Oostelijke 

provincies van Poleo, die tkaos door 
Rusland zija bezet, 

Met deze vo'ksverhuizing werd reeds 

cen aanvang gemaakt en de Duitschers 
bebbeo na overleg met de So-jzt-auto- 

riteiten vele colonnes automobielen ge- 

zonden voor het vervoer van de emi- 

granten en de bezittingen, die zij me- 

denemen, 

De correspondent van de West-Deut- 

scher Beobachter die zulk een expeditie 

vergezelde, vestigt de aandacht op het 

feit, dat een en ander het vertrouwen 

aantooot, dat tusschen de Duitschers en 

de Russen bestaat en scbrijft: ,Prze- 

mysl is aao de grens gelegen. Een ge- 

deelte van de stad is Russiscb, het ac- 

dere deel Duitsch, waarbij de San-rivier 

de grenslija vormt. 

De grenswachten zien toe, dat geen 

persoon en geen iolichtingen de greos 

over komen," 

Vo'gens bedoelden correspondent 

hebben de Sovjet-Russische autoriteiten 

een sterk escorte aan de Duitsche co- 

lonne medegeven op bhaar tocht door 

Galicit. Hij verklaart, dat vooral bij het 

doortrekken van Lwow de juistheid van 

dezen voorzorgsmaatregel bleek. ,De 

stad Lwow is vol Joden en Polen, die 

een dreigende houding aannamen. Een 

menigte verzamelde zich in de straten 

rondom onze auto's en moest door de 
Sovjet-Russische soldaten in bedwang 
wordeo gehouden. 

Men baide de vuisten tegen oos en 
tiep ons ,Deutsche Schweine” en an- 
dere scheldwoorden toe,” 

Duitsche troepen in Ga'ecit. 

Helsinki, 25 Jaouari. De Russische 
troepen zetteo hua aanvallen ten Noor- 

den van het Ladohe-meer voort, met 
bet dozl om de linkervleugel van de 

Manoerbeim-linie te trekkeo en deze   

Iinie opdie wijzeio den rug te vallen. 

De aanvallen worden echter voortdu- 
rend door de Fiogche verdedigers 

teruggewezen, en, naar thans wordt 
gemeld, zouden twee Russische divi- 

sies door de Finnen zijn afgesoeden 

van buo verbiadingswegen. 
De Russen verkeeren vooredurend 

ia voedselnood. 
Aan de Manaerheim-linie werd een 

Russisch offensief ia de richting van 
Viborg ingezet: ook dit offensief werd 
afgeslagen, 

De Russische activiteit in de lucht 
duurt voort. 

Duitsche troepen in Russisch- 

Polen. 

Londen, 25 Januari. G:meld wordt, 

dat het aaotal Duitsche troepen in bet 

Russische deel van Poleo, en wel in 
Galici£, waarschijolijk nog geen divisie 

bedraagt. 

Het hoofddoel dezer troepen schijot 

inderdaad te zijo: eeo scherpe bewa- 

king van de spoorlijo, welke de aav- 
voer van Roemeni: raar Duitschland 

verzorgt. Deze spoorweg wordt echter 

door de Russen beheerd, maar het 

feit, dat hij voor Duitscbland momec- 

teel 'ezn levensbelang is, verklaart 
waarom Rusland ia de Duitsche be- 
waking heeft toegestemd. 

De Roemsche olie. 

Boekarest, 25 Jaouari. Bevestigd 

wordt, dat de Roemeensche regeering 

besloot alle in Roemeniz werkzame 

oliemaatechappijen die olie naar het 

buitenlaod leveren, onder directe coa- 
trole van de regeering te plaatsen. 

Van regeeringszijde wordt verklaard, 
dat het niet in de bedoeling ligt met 

deze maatregel Duitschland te bevoor- 

deelen: de regeeringscootrdle is een 

maatregel, welk in verband met Roe- 

meni#'s groote buitenlandsche handels- 

belangen ook zai wordea toegepast 

op de verbouw van tarwe en de 

boutindustrie, 

Het scheepvaartincident. 

Iso d egg, aan, Uit Tokio 
wotdt vernomen, ?N.Y.K., cige- 

naresse van de ,Asama Maroe” 
bes'oot om aan boord van haar sche- 

pea in het vervolg geen onderdanen 

van belligerentea, die van dieastplich- 

tingeo leefrijd zijn, toe te laten, tensin- 

de op die wijze incidenten als met de 

»Asama Maroe” plaats vond, te 
voorkomeo. 

Opgemerkt wordt, dat deze maatce- 
gel de bemanaing van de ,Colum- 
bus" die no steeds in de V.S. ve - 
toefr, en via Japan en Rusiand naar 
Duitschland zou afreizen, zal beletten 

te vertrekken, 

De nieuw Chineesche regeering 

Londen, 25 Januari. Ia het Lagerhuis 

beeft premier Chamberlain een ver 
klaring afgelegd inzake de pogingen, 

om onder leiding van Waog Tsjisg 
Wei en in samenwerking met Japan   

ia Chios een nieuwe centrale regeering 
te stichteo, 

Chbamberlain wees er op, dat de 

eenige regeering io China welke door 

Baogeland alis wettig wordt erkend en 
zal wordea erkend, de nationale regee- 

ring onder leidihg vao Tsjiang Kai 
Sjek is. 

Engeland en Belgia 

Londen, 25 Januari, Naar aanleiding 

van in het Lagerhuis gestelde vragen 

vecklaarde premier Chamberlaio, dat 

Engelaod door niet mioder dan vier 
verschilleode verdragen en overeen- 
komsten is gehouden aan Belgig bulp 

te verleenen, indien dat land door 
Duitschland zou worden aangevallen. 

Voorts wees hij er op, dat Enge- 
land zal beslissen ten aanzien van de 

vraag, wat als eea aanval op Belgia 

moet wordea opgevat. 
De vragen, gesteld naar aanleiding 

van Ruslands aanval op Finland ver- 

meed de premier echter te beantwoor- 

den. Op een vraag, of Eogeland uit 

dien hoofde de diplomatieke relaties 

met Rusland zou verbreken, bleef hij 

het antwoord schbuldig. 

Poolsche parlement 

bijeen 
Ontroerende rede van den grijzen 

Paderewski. 

Parijs, 23 Jan. (Reuter). Hedenmiddag 

had ia de rijkversierde Louis XV- 
balzaal van de Poolsche ambassade de 
Cerste zitting plaats van het voorloopige 
Poolsche parlement. 

Ondanks zija ouderdom en lichame- 

lijke zwakte had de voorzitter, Igoace 
Paderewski, het vermogen om zija 

tochoorders te boeien en te ontroeren 
behouden. 

Paderewski zeide o.a.: ,Poleo is on- 

sterfelijk. Wij zulleo het uit zija ge- 
yangeoschap bevrijden en het weder 

uit de puinhoopen oprichteo. 

Oos leger za!, na schouder aaa 

schouder met de legers van Frankrijk 

en Ergeland de uiteindelijke overwia- 

ning te hebben bevochten, weder met 

Vliegende vaandels ons land binnen- 

trekken en zal op de puat van zija 

bajonetten de vr heid brengen aan 

Onze onderdrukte broeders”, 
Paderewski sprak de meeniog uit, 

dat de vroegere Poolsche regeeringen 
in hoofdzaak verantwoordelijk moeten 

wordeo gesteld voor het ongeluk van 

Polen en verklaarde met nadruk, dat 
dit een les moet zijn voor Polen. 

De oud-President van Poleo besloot 

Tijo reden met de woorden: ,Gemar- 

telde broeders, Polen zal niet onder- 

gaan, het zal leven, eeuwig, machtig 

en roemvol voor LI, voor ons en voor 
de geheele menscbheid”, 

Ofschoon Paderewski zija rede op 

rustigen bijoa zwakken toon voorlas, 
deden zija woorden tranen opwellen 

in de oogen van de leden van den 

Nationale Raad, terwijl het eenige 

vrouwelijke lid van den raad zachtjes 
zat te snikken. 

Puistjes, Vlekjes, Huiduitslag em Medeliters verdwijnen spoedig 
door ze des avonds te bedekken met een laagje Purol en des morgens 
te wasschen met warm water en Purolzeep. Purol in doozen van f 040 
en f0:75, tube f1.-: Purolzeep in cartons 4 (090. In alle apothgkan enoko's. 

  

Door eigen import zijn wij in staat de beroemde 
CARIBONUM producten, z. a. 

Carbonpapier in diverse soorten. 
Schrijfmachinelinten in alle breedten, 

Schrijf-, vulpen- en stempelinkten. 

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

beneden Soerabaiaprijzen, 
te leveren. 
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