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STADSNIEUWS 
  

  

(SC1V, 

AN 
, 

TUBERCULOSE - BESTRIJDING. 

S. Cv.) 

Het werk der Consultatiebureaux moet 

toch door iemand betaald worden ! 

Steuot de S. C. V. T. 

  

Firma Goldberg 10 jaar 
te Kediri. 

Zoo is bet weer een decennium 
terug, toen de Heer Goldberg zijne 

belangen gestadig uitbreidde, door ook 

in onze veste een filiaal te openen. 

Al direct bleek, dat de behoefte aan 

een Radio-zaak io onze kotta, niet 

illussoir was en zoo kon het dan ook 
gebeuren, dat bet kleive zaakje naast 

Toko Mijako allengs uitgroeide tot 

nde zaak Kediri, 
Wij willen direct toegeven, dat deze 

witbreiding van zaken in de allereer- 

ste plaats natuurlijk te daoken was 

aan de naam ,,Goldberg”, die overal, 

waar zij zich beeft geintroduceerd, 

direct zeer guostig bekend staat. 
Eo wie keot ,,Goldberg” niet. ,,Gaat 

het om Uwe oogen, enz. is de wel- 
bekende siagzin voor brillende men- 

schen en thans geidt evenzeer de sio- 

gan: Gaat bet om Uw radiotoestel. 

Vanavond wordt bet 10 jarig be- 

stand herdacbt en met bet publiek 

zeer zeker verlengd. 

Wij zijn ervan overtuigd, dat bet 

der firma dezen dag niet aan belang- 

stelling en goede wenschen voor de 

toekomst za! ontbreken. 

Ook weten wij, dat met de firma, 

de heer Goldberg sendiri hiermede 

wordt bedoeld, die vanavond voor 
deze herdenking zal recipieeren. 

Naar ons bekend is, verheugea zeifs 

gefmployeerden zich voor dit eveve- 
ment, omdat het hier ook gaat om 

cen werkgever, die als zeer humaan 

bekend staat. 

Het Kedirische filiaal biedtdien dag ren 
aangesaam uurtje aan, terwijl bet ee 
Carmen Radiotoestel ter waarde van 
£ 239.— onder een koelen drook zal 
verloteo, ook zal de gelukkige winner 

bovendien cen jaar garantie eo volie 

Goldbergs service genieten. 
Een ieder is welkom. 
Het filimal staat momentzel onder- 

" leiding van den Heer Jaa Koudijss. 

Je. 

Ontvangsten N. V. Kediri 
Stoomtram Mij. 

De opbrengst bedroeg : 

Januari 1940 f 15600 

(voor. opgave) 

Januari 1939 f 16125 
(defin. opgave) 

Mutaties. 
Benoemd tot Assisteot-Wedono van 

Besoeki, district Tjampoerdarat, regent- 
schap Toeloengagoeng, Raden Amir- 
oedin alias Raden Kartodibardjo, thans 
Mantri - politie Iste klasse in de resi- 

dentie Malang.   

Societeit Brantas. 

Het prcgramma voor de maand 

Februari maakt meiding van onder 

staande Donderdag 8 Febrwari schaak- 

avond. 

Vrijdag 9 Februari Biljartclub Vrij- 

dag 16 3 Kegelclub en 

Bi!jartclub. 

Woensdag 21 Februari Kinderbios- 

coop aauvangs Zes uur. 

Vrijdag 23 Februari Maandelijksche 

Dridge drive aanvang 7.30. u. n.m. 

Biljartclub, 

Personeelebelasting. 

Het Hoofd der lospectie van Finar- 

Cia te Kediri maakt bekend dat de 
verstrekking van nangiftebiljetten voor 

de personeelebelasting is afgeioopen. 

Zij. die nog geen biljet ontvingea en 

toch tot het doen vam aangifte ver- 

plicht zijn moeteo vodr 3 Maart a.s. 

cen aangifte inleveren. De biljetten zija 

te verkrijgen bij bet Inspectiekantoor 

Kediri en bij de plaatselijke bestuurs- 
kantoren, 

Walter-bioscoop. 

Wij vernemen, dat te Tjampoerre- 
djo, iets bezuiden Soekoramee vanaf 

1 dezer een bioscoop met Sprekende 

films zal worden geopend door den 
heer Walter, waarbj 3 & 4 voorstel- 

lingen in de week zullen worden ge- 

geves. 

De toegangsprijsen zijn wel heel 

laag gesteld. 

Loge f 0,12 Iste kiasse f 0,06 3de 

klasss f 0,03. 

Bond Indonesische Chauffeurs 

Er wordt momeoteel onder de lah 

chauffeurs druk met het Hoofdbestuur 

van de B.I.C,, dat te Soerabaia zeteit, 
gecorrespondeerd, om hier ter stede 

cen afdeeling van B.I.C, op te richten, 
Dit zal voor hen een vooruitgang van 

grootz beteekenis zijo. 

Auto-ongeluk. 

Eergisterenmiddag bad op de straat 

tegenover Mex-Olie een aanrijding 
plaats. Mevr. H, die bekend staad 

als eea roekelooze rijdster, hecft, toen 

ze baar auto in de garage wilde rij- 

den, cen voetganger ondersteboven 

gereden, Dr, Pattiradjawane heeft de 

ongelukkige een injectie gegeven, 

doch de man b'eef rog steeds buiten 
bewustzijn. In allerijl werd bij naar 

het hospitaal getransporteerd. 

f 
  

in 5 kleurendruk 
op stevig ivoorcarton 

met Cartonnen omslag en linnen rug, 
op Scbaal 1: 500.000 
in totaal 9 aansiuitende kaarten compleet bijgewerkt, en 

waarjo opgenomen: 

alle berijdbare wegen 
Kilometerafstanden van plaats tot plaats 
Hoofd-Afstandstabel voor grootere afstanden 
Bergen en plaatsen met hoogte-cijters 
Spoorwegen, Vliegvelden, Ondernemings - fabrieken 

Pasanggrahans en vele 

  

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

DE AUTOWEGEN -ATLAS 
van JAVA MADOERA en 

1 2.75. 

Verkrijgbaar bij de Ked, Snelpers. 

— 

VERSCHUNT 

DINSDAG EN VRIJDAG 

AGENTEN 

Halssnoer en medaillon 

ontvreemd. 

Bij het huwelijksfeest te Kampong- 

dalem, werdeen gouden halssnoer met 

bet medaiilon, ter waarde van f 40.—, 

dat door de dochter van den heer A. 

agent van de Volkscredietbaok albier 

werd gedragen, een meisje, niet ouder 

dan 7 jaar, in baar siaap gestolen. 
Dat cit gevaleen heele opscbudding 

teweeg bracht is wel te verkiaren. 

Provinciale Raad, 

Op Dinsdag 27 Februari a.s. des 

smorgens om 9 u, komt de Provinci- 

ale Rood van Oost-Java in vergadering 

bij cen. 

»WEGW 

Van bat Katholi Indisch Bureau 

te 's Gravenhage patvingen wij de 

Vierde uirgave van den ,, Wegwijzer” 
voor Katholieken, diz vooruemens zijr 

naar Ned. Indie, Suriname of Curacao 

ZER”" 

te vertrekken en voor hen, die van 

daar naar Nederland komer. 

Z,E. den Minister vav Kolonitn 
Cb. JL M. Welter schreef in die 

»Wegwijzer 1940” een inleidend woord. 

Wij zullen de .inhoud van het boek 

maar niet omscbrijven daar dit te veel 

ruimte io beslag gal.nemen. 

Wij kuonen nog de volgeode bij- 

zonderheden melden, De cerste Weg- 

wijzer telde 184 blz.,, de tweede 296, 

de derde 336 en deze vierie 463 biz. 

Daaruit moge dan blijkeo dat alles in 

bet werk wordt gesteld om dezen 

»Wegwijzer“ 200 vollediy mogelijk te 

doen zijn. 

Vervolgens za! bet 
goed ziinio berinnering te brengen, dat 

deze Wegwijzer in cen zeer groot aan- 

tal exemplaren gratis verspreid wordt- 

Speciaal cok in Ned, Jodig Suriname 
en Curacao, o.m. aan alle Kerkelijke 
en Wereidiijke Autoriteiten, alsmede 

aan alle R. R. PastoricEn, zullen een of 

meer exemplaren worden toegezondeo. 

Voor het overige is het boek tegen 
vergoeding van de verzendingskosten 

gratis verkrijgbaar voor alle Geeste- 

lijken, zoowel in Nederland als in de 

Overzeesche gewesien. Op die zelfde 

wijze wordt het gratis beschikbaar ge- 
steid voor Leeraren aan'scholen van 

Middelbaar, Voorbereidepd Hooger, 
en Hoogere Onderwijsinricbtingeo in 

Nederland, Ned. Irdi£, Suriname en 

Curacao, alsmede voor de directies 
vao Cultuur- en Handelsondermingen. 

Thans nog een enkel woord op de 

die misscbien opkomt, of de 

1 

misschien wel 

vraag, 

    

  

   

                  

    

BALI 

amanwijzingen voor toerisme. 

     

  

IN HOLLAND 
PUBLICITEI TSKANTOOR ,GLOBE" 

DINSDAG 6 FEBRUARI 

  

       
GOURANT 
  

AD ERTENTIE TARIEF 
ifowenite ADVERTENTIE : 

1 maal pi. t 0.25 per regel. 2 maal pi. | 0.20 per regsi 
4 maal plaatsen ' 0.15 per regel. 

2.9. 
Abonnements 

kleine aankondigingen ( 1.- per piaatsing. 
advertentie goreduceerd tarief. 

LOSSE ADVERTENTIEN BIJ VOORUITBETALING. 

1940 23e Jaargang 

1230 6 FEBRUARI 1240 

CADEAU 
»CARMEN“ 

met 1 jaar garantie 

en 1 jaar Goldbergs service 

f 239.- bij 
RADIO GOLDBERG 
LYRA onder nieuw beheer van den Heer 
JAN KOUDIJS Jr. ter gelegenheid van de 

feestelijke herdenking van het feit, dat op 6 

Februari 1930 de Heer J.H. Goldberg Kediri 
bezocht, om tot oprichting van een filiaal te 

geraken. 

Onder een koele dronk, uitloting van boven- 

genoemden prijs. 

  

een Philips 

ter 
waarde 

yan 

  

     
    

   

  

Een ieder is welkom! Aanvang 5 uur n.m. 

RADIO GOLDBERG (LYRA) 
HOOFDSTRAAT - TELF. 70 - KEDIRI.   

     

  

    

VENDU- & COMMISSIEKANTOOR VH BRANTAS. 

J.G.W. DEKKERS KEDIRI! — Telefoon 250. 

VENDUTIE 

Op 15 Februari 1940, ten huizi 

KWAAITAAL Schoolhoofd te 

  

    

   

  

KERTOSONO 

  

ERRES KY. 739 

VAN WINGEN 

KEDIRI. 

Aloon-Aloon Straat 13 

Telefoon No. 13 

Manager. H.O. NINCHRITZ. 

ri 
   



  

   
   

  

sana 

  

Po Sea aa EC 
— RIChE TAEATER | 

& 
| Universal attractieve Comedie- 
| 66 

s.De Dame Neemt revanche” ie coy cie bai 
Gespeeld door IRENE HERVEY — KENT TAYLOR esa. Ben vlot sprankelend verhaai van romantiek, 

| liefde go listen, met een achtergrond van schitterend natuurschoon. De film speelt zich af in de woudstre- 
ken van de Sierra in het hooge Noorden, Bosiend..,. spanvead van begin tot eind | 

  

   

  

  

    

Donderdag 8 t/m Zaterdag iO Febr. 
RK.O. Radio buitengewoone en Wordervo'le Musical 

2 6s sRadio City Revels” 0. con coarorwi 
met ANNA MILLER — JACK OAKIE — BOB BURNS e.a. beroemde sterren. Eeo muzikale extra 

' vagaza vol vroolijkheid... verrukkelijke melodiih en prachtvolle dansnummers.... rijke dansensembles 
| van de mooiste meisjes en waarvan sommige sc&:es Uw volle bewondering zullen wegdragen. Meer sterren 

uit de fiim-en radiowereld, dan ooit bij elkaar waren in een dolle muzikale explosie! Ben film die U 10 
Een festijn voor Oog en Oor, jareo jongen doet gevoelen | 

  

SS  MAXIM THEATER     
Woensdag 7 en Donderdag 8 Febr. 

R.K.O. Radio nizuwste lachsci lager sPIT FOR A KING” 
bijgestaan door de zeer bekoorlijke HELEN 

| Vriidag 9 t/m Zondag ti Febr. 
Warner Bros Amusante Comedi2 Schlager ai 

sIHE KID FROM KOKOMO 
met cen daverende bezetting, w.o. WAYNE MORRIS — PAT O'BRIEN JOAN BLONDB. L — MAY 

Vergert eers voor een oogerblk al 
Eo dit kunt U nier beter doen das 

  

  ROBSON aa. Een film met een movi verhaal en vol afwisseliog. 
de nieuwsberichten, geeft Uw geest de ontspanning die hem tozkomt. 
door flink te lachen. 

Vverscbijning van bet boek op dit oo- 
genblik nog wel opportuun is. Volstaan 
kan worden met een verwijzirg naar 

het woord van de Regeering: ,,Doe 
gewoon”. Er wordt niet ontkend, dat 

bepaalde aanwijzingen in bet boek 

reeds nu niet meer geldend zijn, maar 

rekening houden met die wijzigiogen 

ging viet meer en zou bovendien geen 

baat gegeven hebben, omdat de voor- 

scbriftea onder den invloed der om- 

standigheden ook in de 

telkens gewijzigd zullen moeten worden. 

Hiertegenover wordt gesteld, dat het 

katholiek Indisch Bureau steeds bereid 
is, gegadigden zoo volledig mogelijk 

voor te lichten over de op dat moment 

nog geldende of gewijzigde bepalingeo. 

Ten slotte de economische omstan- 
digheden. Zijn zij in hun Voorwoord 
te optimistisch gieweest. Wie zal het 
zeggen? Zeker, er zija nieuwe belem- 

meringen gekomo, die het economisch 

herstel vertrageni, maar daartegenover 

toekomst 

staan vele aanwijzingen, die veelbelo- 

vend zijo voor (Je rentabiliteit van tal 

ooze ondernemingen. De toekomst is 

misschien niet z:50 donker als velen op 

het oogenblik meenen te moeten voor- 

spellen. 

De prijs van het Handboek is ge- 
steld op f1 50, en kunven wij het bezit 

er van een ieder aanbevelen. 

Bijeenkomst reserve- 

Officieren 

Op vitnoodiging vao den Heer Val 
van de s.f. Ngadiredjo kwamen j.|. 
Donderdagavond verscheidene reserve- 

officieren verschillende wapens 
bijeen, Het doel van deze samenkomst, 

trachten, de Vereeniging van 

Reserve-officieren afd, Kediri op te 
richten, Aanwezig waren ook de actief- 

van 

  

is. om 

dienende officieren, die momenteel te 

Soekoramee verblijven en de heer De 
Gunst, voorzitter van de V.V.R. afd. 

Soerabaia en tevens lid van het Hoofd- 

bestuur 

De heer 

Wwoord tot de aanwezigen richtte, me- 
dat 3”, jaar geleden 

M-yerink getracht heeft, 
vormen, docb, 

vanwege het weinige aantal reserve- 

het dan ook slechts bij 

pogingen geblevem. 
Het contract tussch n den reserve- 

bet leger is zeer gering, 

Lepoutre, die het eerste 

moreerde, 

de Heer 

een afdeeling te 

Officieren is 

officier 

zoodat hij bij zija actief dienende col- 

lega's dan ook zeer ten achter is. De 

V.V.R. nuiseen middel, om deze acb- 
terstand in .te halen. Hierna werd het 

woord gegeven aan den Heer De Gunst, 

kort 

en 

die in bet memoreerde, dat de   

"De Held van Kokomo“ zal U daar alleszins toe in staat stellen, 
U een avond van daverende pret! 

| met JOE E. BROWN, de lachkoning met ce ,,kratermond", 
TN MACK. Een film, die U lachsruipeo zal bezorgen ! U 

V.V.R. Sjaar beeft bestaan. Haar doel 

is io de eerste plaats verhooging van 

s'Lands weerbaarheid en het onderhou- 

den van de kameraadschapsbanden 

tusschen de leden van het officieren- 

korps, Tijdens de pauze werd er be- 

raadslaagd over de samenstelling van 
bet afdeelingsbestuur, waarin tenslotte 

zitting nemen: de heeren: Gijsberts 

(Bendoredjo), Buys (Kotta Kediri), van 

den Arend (Ngadiredjo) en Le Poutre 

(Karangdinojo). Alle stukken zija voor- 

loopig te adresseeren aan den heer 

Lepoutre, 

Hierna hield de 2de luitenant van 
Voorne een interessante lezing @ver : 

Valschermtroepeo luchtinfanterie. 

Spreker wees op de doelmatigheid van 

een luchtaanval, die het aangewezen 

middel is, om in de open steden het 

moreel van de burgerbevolking te bre- 

ken, en het leger zoodoende zijo rugge- 

Steun te ontnemea. 

De resultaten van de bombardemen- 

ten in China en Finland zija daar om 

te bewijzen, dat deze stelling io haar 

algemeenheid onhoudbaar is. 

Doch de afweerkracht is in den 

laatsteo tijd zoo verbeterd, dat van 

cen optreden tegen vijandelijke grond- 

strijdkrachten door de luchtmacht, ook 

al geen beslissende resultatep verwacht 

mogen worden, Het ligt dus in de 
rede, dat er naar nieuwe toepassingen 

van luchtmacht werd gezocht. Hierna 

besprak spreker valschermtroepen en 

lucbtinfanterie, terwijl het verscbil tus- 

schen deze 2 troepen werd belicht. 

Voor zija zeer interessante voor- 

dracbt werd de heer van Voorne har- 
telijk bedankt, 

SPORT. 
J.. Zondag dan kwam K.V.U tegen 

het bondselftal van Blitar uit, waarbij 

Kediri met 5—2 de meerderbeid vao 

baar tegecpartij moest erkennen. Doch 

biermede is gezegd, dat Blitar 

sterker was dan Kediri, integendeel, 

in de 2de belft werd Blitar ingesloteo. 

Soeratmao was dezer keer verbeneden 

peil. Als hij zooals gewoonlijk gespeeld 

had, dan zou een overwioning aan 

Kediri's kant niet onmogelijk geweest 

zijo. Reeds 5 minuten na het begin 

moest hij de bal achter het net vis- 

schen, eeo schot, dat hij best heeft 

Daarna kwam 

niet 

kuoven tegenhouden. 

er nog een. 

Een goed schot van Nie Swan Tiat 

bracht voor Kediri eenige opluchting: 
toen bij een doorbraak Biitar de ach- 
terstand weer vergrootte. Met 3 —1 
liep de pauze in.   

Wij garandeeren | 

Kediri kon nog een tegenpunt ma- 

ken, doch het slechte spelen van de 

keeper werkte stremmend op de an- 
dere. 

RICHE THEATER. 
Heden 6 en Woeusdag 7 Februari '40 

De atractieve Universal comedie—fim: 
»DE DAME NEEMT REVANCHE, 
(The Lady Fights Back) met Irene 
Hervey—Kent—Taylor— William 

Lundingen 
Ben vlot sprankelend verbaal van 

romantiek, liefde en listen, met een 

achtergrond van schittereod 
natuurschoon. 

De film speelt zich af in de woudstreken 

van de Sierra, in het hooge Noorden. 

MAXIM THEATER. 
Hedenavond 6 Februari '40 

New Universal opwindende Avonturen 

film 

LEFT HANDED LAW 
Met niemand minder dan Buick Jones' 

de Koving der Cowboy's. 
Een Wild West film met z00veel actie, 
spanning en gevechten als men wenscht. 

Woensdag 7 en 

Donderdag 8 Pebr. '40 
R.K,O, Radio nieuwste lechschlager 

»FIT FOR A KING 

Met Joe E. Brown! de lachkocing met 
cen ,kratermond bijgestaan door de 

zeer bekoorlijke Helen Mack 

ea. sterren. 

Joe Brown beleeft hierin zijn meest 

opwindende ea tevens zija lachwek- 
kendste avontuur, 

Beo film om U lachstuipen te bezorgen! 

VOLTA THEATER. 
Dinsdag en Woensdag 6 en 7 Fe- 

bruari gaat de United Artiste vroolijke 

en romantische film ,LIEFDE in 
BALLINGSCHAP" met in de hoofdrol 
Ciive Brook. Helen Vinson en Mary 

Carlisle. 

Donderdag 8 Februari. Beo Chi- 
neesche film, terwijl Vrijdag, Zaterdag 

en Zondag a.s. draait de 20e. Century 

Fox geweldige Sensatie-film nDe 

TERUG KEER VAN CISCO KID”" 

met Warner Baseten, Lyan Barri, 

Cesar Romero, Henry Hull. Een epos 

vit het leven van Amerika's suelle 

schutter en meest gevreesde bandiet. 
  

Soos Paree. 

Donderdag a.s, om 7.30 uur n. mid- 
dag zal ia de Societeit te Paree eene 
Bridge-Drive worden gespeeld met 
vasten partner. 

De ioschrijving sluit op Woensdag 
7 Februari a.s. om 8 uur voormiddag. 
Afhankelijk van het aantal deelnemers 
Wworden dubbelprijzen uitgeloofd.   
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en radior koopen Is 
een  vertrouwenszaak. 
Onze jarenlange! erva- 
ring op radiogebied, een 
staf van vaktechnische 
medewerkers en Java's 
'grootste  dag- en 
nacht radio-service 
hebben onze firma ge- 
Imaakt tot een zaak 
van vertrouwen ! « 

N 

& 
HOOFDSTRAAT 49 - TELEF. | 

F70 KEDIRI 3 
KF RESIDENTSLAAN 30.reter. 4 
(no mabioEn 

Vraag een geheeit 
vrijblijvende 
demonstratie 
bij U aan huis! 

  

  

Hoofdstraat 41 
Telefoon No. 60 

- Bureau — weDiri — 
— 

RADIO LU 
Radio - Technisc! 
          

Het betere adres voor 

RADIOTOESTELLEN 
en 

KOELK ASTEN. 

       
    | RADIOREPARATIES 

ONDER. GARANTIE 

  

BOERDERIJEN .,SC(HRAUWEN“ 
KEDIRI ' WATES 

MULOWEG / MADJENANG 
Telefoon Ked. No. 225 PERCEEL-PAKISSADJI 

  

  
  

  

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 U LEKKER ETEN? 
Ga dan naar het 

Kedirische 

  

Restaurant 
Opgeluisterd door Radiomuziek 

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

Adres: Nieuwe winkelgalerij, schuins tegenover de 
N. V. KED. SNELPERSDRUKKERI). 
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Politie nieuws. 
Door de Politie werd aangehouden 

de persoon van de H.M Miliciga-sto 

ker bij de Gouversements Marine, die 
vao bet schip ,,Eland du Bois” is ge- 

drost. Ganoemde persoon werd naar 

Soerabaja opgezonden. 

T. A.J., wonende te Djamsaren doet 

sangifte terzake verduistering van een 

kleerzokast ter waarde f 27,50 gepleegd 

door K., wonende te Mritjan. 

  

Uit de Soerabaja 
bladen : 

Dwang op vennootschappen. 
Voor inschrijving op leening. 

Amsterdam, 3 Pebr. (Aneta). De 
»Telegraaf” vernam bij geruchte, dat 
overwogen wordt om vennootscbappen 

te verplichten op de nieuwe leening 

in te teekenen voor een bedrag, gelijk 

aaa de helft van de som, over het 

laatste boekjaar aan dividend ea tan- 

tidmes uitgekeerd. 

Rechtstreeksche Luchtdienst. 

Tusschen Nederland en Amerika. 

Rotterdam, 3 F-br. (Aneta). Ia 't 

jaarverslag vao de Holland-Amerika 

Lija wordt medepedeeld, dat de N.A.S. 

M. zich in beginsel bereid heeft ver- 
klaard om deel te nemen in een syn- 

dicaat, dat zich ten doel stelt een recht- 

streekschen vliegdieost in het leven te 

roepen van Nederland naar de Veree- 
nigde Staten langs de Noord Atlantische 
route. 

De N.A.S.M. zal de passagiers-orga- 
nisatie in Europa en io Amerika ter 
beschikking stellea van een syodicaat, 

waarin, in samenwerking met de K.L.M., 

ook de Nederlandsche Staat en de 

Nederlandsche Vliegtuigenfabriek zullen 

deelnemen. 

In het verslag wordt medegedeeld, 

dat de Nederlandsche Regeering door 

tusschenkomst van den Nederlaodschen 

gezant te Washington bij de Ameri- 
kaansche Regeering ceeds concessie voor 

den vliegdienst tusschen Nederland en 

Amerika beeft laten aan vragen. 

In ongenade. 

Wegens aanval op Regeering. 

Tokio, 3 Febr. (Aneta Unitedpress). 

Saito is uit de Minseitopartij getreden, 

De zitting van den Rijksdag werd 2 

uren opgeschort. 

De leiders vao het departement van 

oorlog belegden een conferentie en 

zullen, naar men in politieke kringen 
meent, de uitzetting van Saito uit den 

Riksdag eischen. 

Roemenit dreigde niet. 

Londeo, 3 Febr, (Aneta-Reuter) 
Overeenkomstig rechtstreeksche instruc- 

ties uit Belgrado spreekt het Rador 

Agentschap categorisch bet bericht 

tegen, volgens hetwelk  Roemeni& ter 

Balkan-confereotie de bedreiging heeft 

uitgesproken, dat het irstaat zouzijo de 
harmonie ter conferentie te verbreken. 

  

De eerste tabaksinschrijving. 
Te Medan. 

Blijkenseen Aneta-telegram uit Me- 
dan had op het hoofdkantoor der Deli 

Maatschappij aldaar Zaterdag de cerste 
inschrijving voor Amerikaansche soor- 

ten van Delitabak plaats, welke gebeur- 
tenis een unicum in de bistorie van Deli 
mag worden genoemd. 

De regeling ten kantore der Deli Mij 
was dezelfde alsia Frascati gebruikelijk 
pleegt tezijn, doch zonder het bekende 

beeld van worstelende handelaren 
aangezien geen kleine bandelaren aan- 
wezig waren, doch slechts een aantal 

makelaars en vertegenwoordigers, mits- 

gaders enkele groote Amerikaansche 
afnemers. 

Zaterdagmorgen werd ingeschreven 
Voor,12 partijen, vormende in totaal 
2.611 pakken alles voetblad en heeiblad 

van de Deli en de Senembah Maatschap- 

pi. 
Na afloop van de inschrijving, welke 

den geheelen ochtend in beslag nam, 
werd zijdens de Deli Mij. aan de pers 
medegedeeld, dat alle 2.611 pakken   

—— 

VENDU-ACCEPTEN 
verzilveriag bij alle posikantoren, 
landskassen en agentschappen dar 

Postspaarbanh 
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EFFECTENBELEENINGEN 
bi de agenischappen te Batavis (C)," 
Soerabaia, Medan em Makassar.     

Beleefde mededeeling, dat de 

Bloemen handel 
J. DAGEVOS 

Kediri 

met ingang van 1 Februari '40 
genoemd wordt : 

“t Bloemenhuls L. DAGEVOS 
Kediri tel: no 128. 

  

waren verkocht aan verschillende ma- 
kelaars en handelaars, tegen een prijs 

ad dooreen ruim 327 cent. 

Verklaard werd, dat geen gedetail- 

leerde opgave kon worden verstrekt. 

Maandag wordt te Kwala Mentjirim 

kijkdag gehouden voor de tweede 

inschrijving, welke 9 dezer wordt ge- 

houden. 

Paniek door aardschokken. 

Athene, 3 Febr. (Aneta-Reuter). lets, 
dat op een paniek gelijkt, bestaat mo- 

menteel ia de stad Kateriviaaa de kust 

van de Golf van Saloniki, ten gevolge 

van op gisteren en eergisteren in het 

district gevoelde aardschokken. 

Io totaal werden 18 schokken ge- 

voeld, waarvan sommige bevig. 

Circa 120gebouwen werden verwoest 
of beschadigd. Vele inwoners der stad 
wonen thans in tenten. 

  

Ontstellende feiten. 
Welke niet tot leering strekten, 

In deo Wereldoorlog werden 8.500.000 

menschen gedood, bet aantal gewon- 

den bedroeg bijna 37.500.000. 

De materieele verliezen bedroegen 

ongeveer 80.000.000.000 pond sterling. 

Met die 80.000.000.000 pond ster- 

ling had men kunnen bouwen : 

een huis vaa 500 pond sterling, 

gevuld met meubilair ter waarde van 

200 pond sterling en omgeveo door 

5 H.A. groond ter waarde van 20 

pond sterling per H. A., voor iedere 

familie in de Vereenigde Staten, Ca- 

nada, Australizs, Engeland, Wales, 

lerland, Schotland, Franokrijk, Belgit, 

Duitschland en Rusland. 

Eo dan z0u er nog voldoende geld 
Zija overgebleven om elke stad vao 
20.000 inwoners of meer in bovenge- 
noemde landen een bibliotheek ter 
waarde van een millioea pond ster- 

liang en ook nog een universiteit ter 

waarde van twee millioen pond ster- 
ling te geven. 

En dan Zouer nog altijd voldoende 

geld zijn overgebleven om heel Fran- 

kriik en Belgi8 op te koopeo, d.w.z. 
al hun boerderijen, huizen, fabrieken, 

kerken, spoorwegen en beirwegen, 

kortom, alles, zooals het in die landen 

reilde en zeilde in 1914. 

Dat waren de ontzettende conseguen- 

ties van den grooten wereldbrand, 21 
tot 25 jaar geleden.   

En. nu is het spel van vnren afaan 
begonnen. De oorlogsheeren blijken 
niets te hebben geleerd. Het welzijn 
van het mevschdom laat hen volko- 
men koud. 

  

Ex-Keizer Wilhelms oordeel. 
Gemeenschappelijk front tegen 

de barbaren. 

New York, 3 Febr. De ex- Keizer 
van Duitschland..die thans te Doorn 
Woont, is van meening dat zija vader- 

land samen met de geallieerden ten 

strijde dient te trekken tegen Rus- 
land, teneinde de wereld te bevrijden 
van het bolshevisme. 

Deze meening is neergelegd in een 

schrjven van dea ex-Keizer aan Pult- 

ney Begelow te New York. Begelow 
is een vriend van den ex-Keizer en 
tevens diea levensbeschriiver. Hij 
Publiceerde dit sebrijven, in veronder- 
stelling, dat inzichten van ex - Keizer 
Wilbelm van groote actueeie beteeke- 
ois moeten worden geacht. 

De ex-Keizer wijst er op, het de 
beldhaftige tegenstand der Finnen bet 
bolshevisme reeds een gevoeligen slag 
heeft toegebracht en dat thans de tijd 
is gekomen, dat de oorlogvoerende 
mogendheden &en front tegen de roo- 
den maken en de Finnen daadwerke- 
lijk te hulp komen, 

NEEMT NU EEN 

    

  

  

Chineesche Niguwjaar 
Beleefde mededeeling aan onze 

geachte cli#ntele, dat onze Toko 

op bovenvermelde datum den 

geheelen dag gesloten zal zijn. 

Begtellingen verwachten wij v60r 

bovengenoemden datum. 

Hoogachtend. 

TOKO 

sSMADIOEN” 
KEDIRI, Aloon-aloonstraat 

No. 17 Telf. No.62. 

TENG HONG TJIANG 
VENDUHOUDER — COMMISSIONNAIR 

MEUBELMAKER 

TRANSPORT — ONDERNEMING 

KEDIRI — Klentengsiraat 68 — Telaf. No, 107 

  

  

Voor Uw meubialir ed ontwerpen 

geroutineerde toekangs en eerste kwa- 

liteit meubelhout, 

Zeer billijk ia prijs en levering Wet 

garantie. 

Voor Uw vendutie gegarandeerd 

goede resultaten. 

Iopakken voor alle plaatsen. 

OLYMPIA 
Schrijfmachines blijven toch al- 

  

tiid aan de spits. Deze wereld- 

beroemde Duitsche machines kunt 

UI tegen bijzondere afbetalings- 

conditie te Kediri, ALLEEN 

krijgen bij de 

N. V. Ked. Snelpers 

Drukkerii   
ABONNEMENT OP 

NX 

2». 
MODE 
REVUE 

MET EEN DU 
RADERPATRONEN 

BBEL AANTAL 

  

8.— 
4.25 
2.25 

  

N.V. Kedirische 

  

Sneipers Drukkerij. 

  

Vichy 

Source de Beaute 
   
   

Wetenschappelljk samengestelde 

preparaten voor verzorging en 
verfraaiing der huid.    

RESIDENTIE APOTHEEK 
Teletoon No. 52 

  
  

PROTESTANTSCHE KERK 

Hollandsche Kerkdiensten. 

11 Febr. '40 Blitar 9 u, v.m. (Doop) 

T.Agoeng 5 u. nm (Doop) 

18 Febr. '40 Kediri 9 uur v.m. 

Bevestiging Kerkeraadsleden. 

Paree 6 uur ».m. 

25 Febr. '40 Ngandjoek 9 uur v,m. 

  

Maleische Kerkdienst. 

H. B. Matulessy. 

11 Febr. Kediri 9. uur v.m. (Doop) 

Kertosono 4 uur n.m. 

18 Febr. Madioeo 9 uur v.m. 

25 Febr. Trenggalek  9uur v.m. 

T. Agoeng 4 uur n.m, 

J. W. Rumbajao, 
25 Febr. 1940 Djombang 7.30 v.m. 

  

OOST - JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEN. 

lederen Zondag, 9 uur v.m. 

Te Kediri 

Toeloengagoeng, Ngandjoek, e. a., te 

Paree 730 uur n.w. 

(Baloewertistraat), Blitar, 

Hollandsche Dienst te Kediri 
(Baloewertistraat). 

De eerste Zondag 

van elke maand, 6 ua.m, 

door Ds. E. G, v. Kekem. 

  

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Zondag. 

te Kediri le H. Mis 6 uur v. m. 

2e H. Mis 7.30 uur v.m. 

Lof 5.30 uur a. m. 
te Blitar 6 uur v. m. Stille H. Mis 

7.30 uuc v. m.  Hoogmis 

5,30 uur n.m. Lof 

Onderricht Katb. Javanen 6 uur o.m. 
  

PETROMAX COMFOREN. 
Wij ontpakten zoojuist 

De Nieuwe 

Modellen 1939 

en noodigen U uit tot een be- 

zichtiging dezer 

Schitterende en Practische 

Petromax Comfo:en, 

Verkrijgbaar bij : 

Toko Wed. 

Tan Bing Wie 
Klentengstraat No. 90, 

KEDIRI, Tel. No. 149. 

Loo juist Ontnakt: 
Ook in groote voorraad di- 

verse dranken zooais : 
Champagne Demi-sec en Sec 

Asti Spumante. 

Likeuren. 

Bols rood. 

Orangs bitter. 

Medoc superieur. 

St. Emillon. 
St. Jullien. 

Ch. Cantemerlie. 

Ch. Pontet-canet. 
Petit bourgogne. 

Chablis. 

Sparkling Burgundij, 

Pommard. 

Chambertin. 

Enz.-Enz. 

Beleefd aanbevelend, 
TOKO 

»SO EN 
Aloon - Aloonstraat Teif. 63 

KEDIR 

    

  

 



    

Overgemomen sit het Soer. Hbld, 

Betalingsbalans baart 

zorgen. 

Minister de Geer betreurt 
Ontvangst staatsleening. 

Den Haag. 2 Febr. (Aneta). 

In de memorie van antwoord op het 

afdeelingzverslag der Eerste Kamer 

nopens de begrooting vas financiao 

1940 wordt o.m. medegedeeld, dat ook 

minister de Geec het betreurt, dat de 
laatste staatsleening niet beter is ont- 
vangeo. 

Zooals gemeld, is de regeering voor- 

nemens te bevorderen, dat de obliga- 

ties der laatste leening voor honderd 

procent in ontvangst zulien worden 

genomen bij storting op dee. v. leening, 

z00 deze het karakter zal dragen van 

een gedwongen of semi-gedwongen 

leening. 

De koersen der Nederlandsche staats- 

leeningen behoeven geen kunstmatigen 

steun. 
De ootwikkeling van de betalings- 

balans wordt ook door de Regeering 

met ecenige zorg aangezien. 

De uitvoer is aanmerkelijk gedaald 

en de invoer is nog toegenomen, terwijl 

ook de aan bet buitenland bewezen 
dieosten een grooten teruggang vertoo- 

nen, 
De regeering is voortdurend bedacht 

op het bevorderen van den export. 

Eenige toezegging met betrekking tot 

de geuite wenschen inzake verlichling 

van personeele belasting kan de minis- 

ter niet doen. 

De financieele toestand der gemeenten 

maant ten deze tot groote voorzichtig- 
heid. 

Ook de denkbeelden inzake de heffing 
van diverse belastingen naar de waar- 

de van onroerende goederen, auto's en 

slachtvee acht de minister bezwaarlijk 

te verwezenlijken. 

Er kan niet worden gezegd, dat het 

beleggingsfront poogt de rente zooveel 

mogelijk te verhoogen. 

Het is den mioister bekend, dat thans 

het streven van de leiders van dit front 

gericht is op een zooveel mogelijk voor- 

komen van stijging van de rente, 

Het rapport van den economischen 

raad noppens bet bankgeheim is nog 
Diet uitgebracht. 

Nederland moet varen 
Amsterdam, 4 Febr. (Aneta), 

Het ,,Volk” verneemt, dat de Ver- 

eenigde Nederlandsche Scheepvaart Mij 

(eigenaresse van de getorpedeerde 

»Arendskerk”) voornemens is te laten 

vareo. 

K.L.M. blijft viiegen. 

Den Haag, 3 Febr. (Aneta). 

Uiteraard ziju de weersomstandighe- 
den ook van invloed op de Europee- 

sche verbingen der K. L. M., doch van 

opschorting van eenige lijnen is geen 

sprake. Wel is gistereo cen der vlieg- 
beurten tusschen Amsterdam en Shore- 
ham niet doorgegaan, terwijl een der 

verbindingsbeurten tusschen Amsterdam 

en Brussel v. v. kwam te vervallen, 

doch de verbindingen met de Noorsche 

landen bleven normaal functionveeren. 

Groenten en vieesch voor 
gesteunden. 

Den Haag, 3 Febr. (Aneta). 

In verband met de koude zuilen aan 

ondersteunden gedurende drie weken 

extra groenten en vleesch worden ver- 

strekt. 

Groote resultaten 
volgens Berlijn, 

Engeland niet bevreesd voor 

aanval door Afghanistan. 

Loadep, 3 Febr. (Avseta - Reuter), 

Geraamd wordt, dat ongeveer 20 Duit- 

sche bommenwerpers deelnamen aan 

de sanvallen op de scheepvaart langs 

de Engelsche kust, welke heden plaats- 

hadden. 

»Travsocean” meldt uit Berlijo, dat 
hedenavond officieel werd bekendge- 

maakt, dat de Duitscbe luchtmacbt 

| 

      

  

hedan sndnake dan: havty ahaeouur 
en de activiteit van Britsche jagers 

4 zen 'epjoenvager, viar .voerpostemthe- 
pda. ea 9 Rnopvaandiadheperi bot tloken 
'braeht eneen aaatdl koopvaardijsche- 
pen ten deeleaanzisolijk beschadigde. 

Ale gewapende “koopvaardisthepen 

die beschadigd werden, bebwordea' tot 
Convooien. 

Drie Duitsche vliegtuigen keerden 

Diet caar huone bases terug. 

Volgens betroubare berichten, be- 
dragen de verliezen van de Bogelsche, 
Fransche ea aeutrale handelsscheep- 
vaart van 21 Jan. tot 31 Jan. 145.603 
tons. 

Londen metdt neerhalen van 
Heinkels. 

Londen, 3 Febr. (Aseta- Reuter). 
Het Ministerie wap Lichtvaart maakt 
bekend, dat eea mantal vyjandeltjke 
vliegtuigen hedenochtend de Noord- 
oost-kust van Engeland nadetde en de 
aldaar aanwezige schepen aanviel. 

Twee Heinkel-bommenwerpers wer- 
den door Britsche gevechtsvliegtuigen 
aangevalien, een ter boogte van de 
kust van Yorkshire en de andere ter 
boogte van de kust vao Northumbee. 
land, 

De eerste werd neergeschoten en 

stortte in zee, terwijl de andere zwaar 

werd beschadigd. 

Twee Duitsche vliegtuigen beschoten 

cen treiler met machinegeweren, ter. 
hoogte van de kust van Yorkshire 
gemeend wordt dat een dezer toestel. 

len de bommeowerper was, die io 

Yorkshire werd omlaaggebracht, al- 

waar het op een arbeidershut 'neer- 

stortte. De bommenwerper ging in 

Vlammeo op. Vier personea werden 

hierbij gedood, terwiji een werd ge- | 
wond. 

Slechts &€n Britsch stoomschip 
verloren. 

Londen, 3 Febr. (Aneta Havas). 

Gedurende week, eindigende op 29 
Januari, werd siechts een Britsch 
stoomechip, namelijk de ,,Baltangii'.. 

metende 1523 ton, tot zinken 

gebracht, en in Britsche gezaghebben- 
de kringen wordt op categorische 
wijze het Duitsche bericht tegenge- 
sproken, dat de Britsche stoomer 

»Oregon” zou zijo gezonken. 
Voorts meent men, dat alle leden 

van de bemanningeo van de Britsche 

onderzeebooten ,,Starfish” en ,,Uodi- 

no”, die de vorige maand ter hoogte 

'van Helgoland tot zinken worden 
gebracbt, zich thans als krijgsgevange- 
nen in Duitschland bevinden. 

Noorsche verontwaardiging. 
Oslo, 3 Febr. (Aneta Reuter). Noor- 

wegen beeft de laatste tien dagen tien 
schepen en 100 zeeliedeo verloren, 
waardoor zijo verliezen sedert het 
uitbreken van den oorlog zijn gestegem 
tot 40 schepen met een inhoud van 
128000 ton en 248 zeelieden. 

lo de jaren 1914en 1915 bedroegen 
de Noorsche verliezen in totaal 60.000 
tot en 40 zeelieden, 

Ben duidelijke 
den strijd 

veroordeeling van 
tegen de nentrale scheep- 

Vaart is vervat in een artikel ia de 
»Afterposten”, waario wordt ver- 

klaard: ,Hetgeen bedreven wordt te- 
gen de vreedzame en oogewapeude 
Noorsche en andere neutrale zeelieden 
is niet minder dan moorden degenen, 
die ervoor aaosprakelijk zijn, zfjn 
moordenaars". 

Uit Stokholm wordt geseind, dat de 

»Dagens Nyhberer" verklaart: ,,De 

Zweedsche opeobare meening heeft 

alle aavleiding om op de meestkrach- 

tige wijze te reageeren op zulke on- 
menschelijke methoden“ en zegt, dat 

het torpedeeren van neutrale schepea 

slecbts worden verklaard als 

nlouter terrorisme". 

IN VOORRAAD 
Ruime keuze 

Visitekaartjes 

voor de halve prijs. 

KED. SNELPERS DRUKK 
ALO@N-ALOONSTRAAT 

Tel.No. 83. 
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Fransche uitnoodiging aan 
' Neutralen. 

Brussel, 2 Pebraaci (Aneta-Tranoce- 
an). In een gisteren In de Le Jouroal 
gepubliceerd “artikel verzocht de voor- 
Titter van de commissie voor Leger- 

Tijdens de rede van Oliver Stanley 
hadden enkele interrupties plaats vaa 
de zijde van enkele personeo. Zes per- 
sonen werden na herhaalde waarschu- 
Wingen uit de zaal verwijderd. 

Van het balcon werden pamfletten 
zaken van de Feaneche Kamar, Ilinlicr,, |. met het opechcit.., The war is in vain" 
alle neutrale landen op laconieke wijze 

aan de zijde vaa Eogeland en Frankrijk 

aan den huldigen oorlog deel te nemen.' 
»Gezien het vaste besluit van de 

geallieerden am 4e sicijdem totdat-een 
definitieve algekede .owerwioning: al 
zijao bereikt,””"—aldus Miollet— ,,moet 
de vraag wordes gesteld, waar de 
Deutrale mogemdheden nogop wethten.” 
Hy vervolgde: ,Engelaad ea Fcaok- 

rijk vechten voor de onafhamkelijkketd 
van de kleine staten en zij zijn daarom 

gerechtigd hun beschermelngen te ver- 
zoeken zich niet op zelfzachtige wijze 
buiten den oorlog, die in eerste instantie 
ook voor hun zaak wordt gevoerd, te 

houdeo.” 

Amerikaansch toestel voor 
Frankrijk. 

Wambingtoo, 3 Febr. (Aneta-H.). 
De commissies voor Leger en Marine 

bebben hun goedkeuriog gehecht aan 
het openen van onderhandelingen met 

Pranokrijk over den verkoop van nieuwe 
Vliegtuigen van het type Airacobra, 
die een snelheid van 650 K.M. per uur 
kunnen ontwikkelen, echter zonder de 
bewapening en den motor, waarmede 
dit type is aftgerust. 

De Atratcobta is een eenpersoons- 
jager met een' motor” van 1000 PK. 
vitgerust met een 37 cM.kanoo, dat 
door de as van de propeller schiet en 

vier machinegewerea. 

De motor : ca' de bewapening “zijo 
mmilitatre gebetmen. 

Londen vreest geen inval 
door Afghanistan. 

Londer, 2 Februari (Aneta Reweer). 
Naar aanleiding van de berichten, welke 
van cijd tot tijd in de Britsche en am- 

dere Europeesche biaden verschenen 

Omtrent een Sovjet-Russiscbe bedrei- 

ging voor Britsch-Indi2 verneemt de 

diplomatieke correspondent vaa Reuter 

van zeer gezaghebbende zijde, dat er 

omlaag geworpen. Zij bleken vitgege- 
ven te zija door derafdeeling New 
Castle van-de Onafhankelijke Socialis- 
tische partij. 

Oke interrupties hadden plaats bij bet 
begim van de rede, Daarna werdenide 
Woeeden van den minister herhanidelijk 
Overstemd door applaus, terwijl minister 
Stanley na afloop van de rede luide 
merd toegejuicht. 

Nieuwe aardbeving ia 
Anatoliz 

Ankara, 4 Febr. (Aneta Trans), Io 
den nacht van Zaterdag op Zoodag 
bad in Aratoli& een vieuwe aardbe- 
ving plaa:s. 

De scbokken waren veel krachtiger 
dan tijdens de jongate aardbeving, die 
de vreeselijke aardechokken van het 
€inde van het vorige jaar opvolgden. 

Volgeos hier op Zondagmiddag ont- 
vangen berichten, werden in het dis- 
trict Ersingjao 2 dorpen 
vernietigd. 

45 personen werden gedood en ve- 
leo gewond. 

volkomen 

Gandhi bij den Onderkoning. 
New Delhi, 4 Febr. (Aneta Rtr,). 

Ghaodhi is albier gearriveerd. Hj zal 
morgen een onderhoud hebben met 
Lord Linlithgow over de constitutio- 
neele toekomst van Britsch-lndit, 

Jirnah zal op 6 dezer een onder- 
houd hebben met Lord Linlithgow 
terwijl gemeend wordt, dat voorberei- 
dingen worden getroffes voor een 
onderhoud tusschen Gandhi en Jinnab. 

Waziristan weer onrustig. 

New Delhi, 2 Februari (Aneta Reu- 
ter). De verbetering in de situatie in 
de districten, welke grenzen aan Wa- 

" Tiristao, welke verbetering kortgeleden 
” intrad, bleef niet gehandhaafd, 

In de afyeloopeo week hadden ver- 
momenteel geen eokele aanwijzing $ scheidene ernstige incidenten plaats : 

bestaat omtrent de concentratie van 

Sovjet-Russische troepen in de nabijheid 

van Afghanistan. Eem bedreiging van 
Britsch-lodi# van her Noorden uit zou 

vrijwel onvermijdelfjk via Afghanistan 

'moeten geschieden. 

In gezaghebbende millitaire kringen 

Wijst men erop, dat in ek geval cen 

inval in Afghanistan of Iran vaa bet 

Noordeo wit — als eerste stap tegen de 

Brirsche belangen#a Azi£ — thass mog 
grootere moeilijkheden zou opleveren 

dan in bistorische tijden. 

Een modern gemechaniseerd leger 

z0u vrijwel onoverkomelijke hioderpalen 

onimoeten Iran of ia Afghanisteo, in 
het bijzonder in het laatstgenoemde 

land, waar het ontbreken van spoor- 

wegen, de slechte toestand der wegen, 

de hooge bergen ea de woeste onaf- 

hankelijke Afgbaansche guerilla's, die 

vastbesloten zija het Mohammedaansche 

geloof op fanaticke wijze te verdedigen 

tegen wat zij ole--het materialisme” 

van bet Wesren beschomwen, een laper, 

dat het land van het Nowrden uit zou 
willen bionenvallen, veOr een ulserst 

moeilijke ea waarechijtilijk zeer langdu- 
rige campagne zouden plaatseo. 

Stanley kent maar &ta dosi 

Londeo,3 Febr. (Aneta-Havas). Io 
cen redevoering in-het stadhuis te New 

Castle verkiaarde de minister van Oor- 

log, Oliver Stanley: lk beb slechts 
&£n oorlogsdoel, dat is dea oorlog td 

Winnen en slechts &&a vredesdoel, dat 

is, dat de vrede duurzaam zal zijo,” 

De minister gaf we,dat het verdrag 
“3a Verbalitm osusiksmenheden: bai 
bevat, doch bij gaf een somber beeld 

van httgeen Bageland bad kuanen 

verwachten, wanneer Dwtstiiland in 

1918 de overwioning had gubusid. 

Minister Staoley verklaarde, dat er 
geen overwinning kao wordea -behaaid 
zonder tranen, Zij zal het resultaat 
mocten za vas wdibarding ca vaw 
offers, ,Laten wij dus onze harten met 
staal pantseren totdat de overwinning 

  

cen dorp werd overvalieo, waarbij 
zes inwoners werden gedood, een 
postauto werd uit een binderlaag aan-   

gevallen 0 leeggeplandesd, en cen 

politie-auto werd eveneens uit een 
hinderlaag aangevallen, wasrbij cen 

politiebeambte gewond wyerd. 

Een uiterst belangrijke 
conferentie 

Van de Klecine Entente. 
Belgrado, 3 Febr. De ministers van 

buitenlandsche zaken vaa Yoego Sla- 

viz, Roemeni€, Griekenland en Turkije 

zijo hier heden bijeengekomen voor 

cen vergadering, welke mogelijk de 

laatste bijeenkomst van de Kleine En- 

tente zal bitjken te zijo. 

De conferentie werd :in een gespao- 

nen atmosfeer geopend, Niet alleen 

loopen de problemen was de. coafe- 

reerende mogendheden van uiteenloo- 

penden .aard, doch iedere afgevaar- 

digde weet, dat de groote mogendhe- 

eike beweging nauwgezet gadeslaan. 

Ia verband met de ingewikkelde si- 

tuatie en groote verwikkelingen, welke 

er uit kunnen voortvlocien, is deze 

conferentie misschiea de belangrijkste 

sedert bet uitbreken van den oorlog. 

STORM INJAPAN'S PARLEMENT 

Veroorzaakt door aanval op 
regeering. 

Tokio, 3 Febr, Een vooraanstaaod 
lid van de Miaseito-partij heeft heden 

in bet parlemeot eeo waar oproer 

veroorzaakt door een vinoigea aanval 

Op de regeering te lanceereo. 
Dit lid, een zekere Takao Haito, 

die zija opvoeding in Amerika heefr 

genoten, verzocht te worden ingelicht, 
hoe lang naar het oordeel der regee- 

ring de oorlog in Chisa nog zal moe- 

teo durea. 

Zija bittere aanva! veroorzaakte cen 

groot tumult in bec Lagerhuis eo gaf 

enkele leden van zijn eigen partij en 

ook van de andere partijen aanleiding 
een verklaring af te leggen, dat de 

aanval van meergenoemd lid de be- 
langen van bet Japansche Rijk met de 
voeten treedt. 

Ook de legerpartij voegde zich bij 

het verzet tegen dezen aaoval. De 

Wwoordvoerder van deze partij ver- 

klaarde, dat Takao Haito openlijk de 

doeleinden van den heiligen oorlog ia 
China heeft beleedigd. 

  

  

LEESBIBLIOTHEEK 
  

De aboonementsgelden bedragen : 
f 1,— per maand voor €€n boek 
f 1,75 per maand voor twee boeken tegelijk 
f 2,50 per maand voor drie boeken tegelijk 

met dien verstande, dat UI z00 dikwijls moogt ruilen als UI wilt 
Indien U dus een abonnement voor 6€n boek 
heeft, waarvoor UI 6€n gulden betaalt eco U 
ruilt het boek iederen dag, dan betaalt U 
voor 30 boeken toch niet meer dan &€n 
gulden. 
Wordt lid vao 

DJABA 
LEESFEZELSCHAP — LEFSBIBLIOTHEEK 

KOTTA 
Ked. Snelpers Drukkerii. 

an
   is behaald." 
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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. 

Polywog pastm in wasten en vloeibaren toestand, versch 
en tagen 'scherp corcurreerende, dus 

beneden Soerabaiaprijzen, 
te leveren. 
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