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Cliche Pewarta—Soerabaia, 
  

1 Pasar - malem, 

Op de lantste 3 avonden van de 

pasar malem zullen bijzoodere attracties 

worden gegeven. 

: Hedenavond zullen groote bokwed- 

strijden worden gehouden. Dat het weer 

storm zal loopen als den vorigen keer, 

hoeft niet te worden gezegd. Dit zal dan 

OCk pas voorde 2e keer zijo, dat Ke- 

Soosprogramma. 

De programma van de societeit 

Brantas over de maand October isals 

volgt: 

Hedenavond : 

kegelavond Ked. Kegelclub K. 16 

Waensdag 11 Oct. 

kinderkermis met verschillende attrac- 

ties kinderbioscoop, aanvang 4.30 .m. 

Zaterdag 14 Oct. i . 

Ked. Kuostkring, opvoering te geven 

door het O.T.V. Soerabaia. 

Woensdag 18 Oct. , 

Kinderbioscoop, aanvang 6 u.c.m. 

Vrijdagavond 20 Oct. 

Kegelavond Ked. kegelclub K. 16. 

Ontvangsten N. V. Kediri 

Stoomtram mij. 

De opbrengst yan de N V. Kediri 

Stoomtram: Mij bedroety over : 

September 1939” — £ 33800.— 
(voorl. opgave). 

September 1938 f 24571.— 
(defio. Ea 

Sinda 1 Jan. 1939 f 205914.— 

AA 
Hetzelfde tijdvak '38 f 175635.— 

(defin, -.» 

kB 
De heer Soeselotomwo, voorzitter van 

de Jong Isiamieten Bond albier is gis- 

terenmiddag naar Pekalongan vertrok- 

ken om het J.I. B. congres aldaar bij 

te wonen. Behalve van de J.I.B. heeft 

hij ook machtiging van de J. I. B. da 

gekregen. 

  

OLYMPIA 
Schrijimachines blijven toch al- 

tijd aan de spits. Deze wereld- 

beroemde Duitsche machines kunt 
U tegem bijzondere afbetalings- 

conditie te Kediri, ALL EEN 
krijgen -bij de 

N.V. Ked. Shelpers 

Drukkeril   

diri eeo bokswedstrijd zal zien. 

Op Zaterdagavond, krootjongcon- 

Cours voor dames, met bekende zan- 

geressen vav Oost-midden -en West- 

Java. Op den laatsten avond zal men 

een groote langliong-en lampions optocht 

krijgen. 

Tevens zullen er meer prijzen b-- 

schikbaar worden gesteld. 

Verkiezing Stadsgemeen- 
teraad. 

Op Woersdagavond 11 October 

a.s. zal bet Stembureauom half zeven 

io bet Gemeentebuis in een openbare 

vergadering bijeeokomeo, ter aanwij- 

zing van den vervanger van den heer 

F.A, Wieobeck, die zija verkiezing 

tot lid van den Raad heeft moeten 

weigeren, aangezien hy sedert eerige 

maanden naar Batavia is overgeplaatst. 

Padvinderij. 

Hedenavond zuslen de leiders van 

H.W., Natipij eo K.B,I. samenkomen, 

ter bespreking van bet aaostaand kamp- 

vuur van B.P.K.D. Het volgende pust 

op de agenda is bespreking van voor- 

stellen, die siraks zullen worden voor- 

gebracht. 

Van de N.I.P.V. veroemen wij, dat 

io deze maand de hoofdcommissaris 
van de N.IP.V, de heer van der Gug- 

ten uit Bandoeng oaar Kediri over zal 

komep, om de troepen alhier te in- 

specteeren. Thaos zija deze druk doen- 

de, om alles in gereedheid te brengen. 

Mutaties. 

In de plaats van den Heer Adipra- 

noto, “ die eerstdags vaar Malang is 

overgeplaatst, komt de heer Djamin 

al. Djamindirdjowijoto als schoolboofd 

van Ringiosirab, 

Haast een revolverduel. 

De heeren S.T. W. eo O.T.S. bad- 

den wegens boogioopende ruzie, be- 

sloten, 's middag in de Res. park elkaar 

te ontmoeten, Op Donderdagmiddag 

jl. kwamen beiden op de afgesproken 

piaats, ieder vergezeld door hun vr!en- 

den. 

Het scheeo, dat Hr. S.T.W zich niet 

kon bedwingen. Hj trok plorseling een 

revolver uit zijo zak. De aanwezigen 

trachtten dit gevaarlijke wapen uit zijd 

hand te rukken. 

De heer Laodmeter, die op dat 

oogeoblik op de L.T.K. baan teoniste, 

ging terstood er vaar toe. H-t vuur- 

wapen werd io beslag genomen en Bei- 

den kregen een proces-verbaal.   

Intermezz op de Passer 
Malem. 

Op een avond naderde een man de 

plaats, waar de prijzen van de passar 

malem hingeo. Hij ram ze een voor 

een er af, en probeerde hiermee weg 

te komen, doch gelukkig koa hij door 

de politie worden gevat. Later bleek, 

dat hij piet wel bij het hoofd is. 

Boekershow, 
Van de firma G.C.T, vao Dorp & 

Co hebben we melding gekregen, dat 

de nieuwste uitgave van Van Dorp's 

Boekencatalogus is verschenen. 

Wz hopen met deze bekendmaking 
het belanghebbendpubliek van dienst 

te zija, 

Voe'bal. 

Gsterenavond beeft het bestuur van 
de K.V.U. een vergadering gebouden. 
Ia de plaats van den Heer Steiter is 

de heer Put als secretaris gekozen, 
De voerbalvereenigiig Persaands is 

tot de K.V.U. #oegetreden. Het plan 
bestaat om io 1941 zich te laten in- 
scbrijven als lid van de N.I.V.U. 

@sick heeft baer beker aan de 

K.V.U. g:presenteerd, om deze na de 

Competities te laten verspeleo. Hope- 

iyk zal bet voetbalenthousiasme, die 

bier begiot te verfiauwen, opyeleefd 

wordeo. 

Op Zondagmiddag a.s.zal E BI.O.S. 

tegeo V.O.G.E.L. uitkomeo, waarbij 

EBIOS ais ontvanger optreedt, 

RICHE THBATER. 

Offreert voor Donderdag 5 
t/m Zaterdag T Oct, '39. 

New Uloversal's grandioze comedie- 

film: 
Een film vo! muziek en songs, vroo 
Hjkheid en orgineele vondst:o. 

Van tijd tot tijd zijaer ,ootdekkingen” 

en ,ontdekkingeo” gedaao onder de 

baby-stars van Hol ywood, doch baby 

»Sandy” schijot de prijswioster te zijo 

van beo allen... 
»East Side of Heaven” is een flm 

die U geen moment verveelt,.. doch 

van begin tot eind amuseert ! 

MAXIM THEATER. 

Offreert voor Vrijdag 7 t/m 
Zondag 8 October "39. 

Go gfilm - schitcerende filmschlager 

»VADERTJE LANGLEEN" 

met in de hoofdroilen L' y Bouwmees- 

ter — Paul Storm — Gusta Corispijn 

Muider — Aaf Bouber e.v.a. bekeode 

artisteo. 

De nieuwste en veelbesproken Hol- 

landsche productie , VADERTJE LANG- 

BEEN”. Eco aantrekkelijk en boereod 

gecheel. 

Politie nieuws. 
A., wonende te Nyadisimo doet aao- 

gifte terzake diefstal vao eeo rijwiel 

ter waarde van f 10,— betwelk op 

het erf van den heer D. onbebeerd 

was geplaatst. 

Tegeo T.T.J., wonende aan de 

Alooo-aloonstraat werd p.v. opgemaakt 

terzake prijsopdrijving. 

M., wonende te Bandjaran doet 

aangifte terzake di-fstal van lijfsgoe 

deren ter waarde van f 4,91, 

H., wonende te Bangsal doet aao- 

gifte terzake diefstal van goederen ter 
waarde van f 0,60, middels ondergra- 

viag.   

EENDRACHT. 
De drukkers mogen eikaar in nor- 

male omstandigheden b concurreeren, 

zelfs fel beco:curreeren en ekaar lee- 
Hjk aaokijken, z00dra zich echter bui- 

tengewone omstandigheden voordoen, 

zooals thans, bsijkt 
vijandschap zich om 

die zoogenaamde 

te zetten ia co'- 

legialiteit, in een samen strijden, voor- 

al daar wij momeoteel als drukkers 

dagelijks moeten vechten om een stukje 

papier los te krijgen. Her te Batavia 

is het geen zeldzaambeid indien men 

daarvoor twee uur aan de telefoon 
tangt. 

Te eirdz danook te trachten in d ze 
papier- m'sere verbetering te krijgen 

werd te Butavia een vergadering van 

drukkerijen bijeengeroepen door drie 

drukkers als priv& persoon, dus niet 

als vergadering. Daar zij van meering 

waren, dat de Vereeniging van Werk- 
gevers in bet Drukkersbediijf, wier 

bestuur te Batavia is gevestigd en zeifs 

een gesalarieerd secretaris rijk is, tot 

picbt had deze vergadering bijeen te 

rorpen, doch hierin n. latig was, werd 

besioten de leden van deze vereeni- 

ging niet uit te nodigen. 

Kortheidshalve laten wij hieronder 

eea kort verslag van deze vergaderi:g 

volgen: 

DRUKKERSVERG ' DERING 
TE BATAVIA. 

Gisteren, — Maandagavond, 18 S p 

tember 1939 — hielden de Drutkerij- 

cigevaren een druk bezochte ver, ade-   

22e Jaarcang 

ring in het Caf& Trianon, welke ver- 

gadering op initiatief van enkele leden 

van den Bond van Drukkerijen was 

bijeengeroepen. 

Deze bijzenkomst, die brzocht was 

door een kleine veertig personen, te 

samen een 25-tal drukkerijen vertegen- 

wOordigend, werd geleid door den heer 

Hamiltoo, die na de openivg io het 

kort uiteen zette, waarom het noodza- 

kelijk is, dat de verscbillende drukkers 

onder de huidige omstandigheden de 

handen ineenslaan. 

Nadar uit de vergadering verschil- 

I-ude supgesties n-ar voren waren ge- 

brach', traden op een erkele utzon- 

dering na, alle aanwezigen toe tot den 

Bond van Drukkerijen en werd een 

commissie benoemd, bestaande uit de 

heereo Van Ark, Tabrani, Oit eo A- 

ladroes, tencinde zich in verbinding 

t- stelza met het Departement van 

Economische Z-:ken en a'daar te trach- 

ten een treffea voor een 

betere verdeeling van de aanwezige 

regeling te 

grondstoffenvoorraden. 

Bovendien werd de volgende motie 
acngenomen. 

"De Bond van Drukkerijen, omvat- 

'esde Europeescbe, Chineescbe en In- 

heemsche leden, in vergadering bijeen 
op 18 September 1939 in bet caf& 

Trianon te Batavia. Ceottum, geboord 

de besprekinyeo betreffende den nood- 

toestand van de drukkerijen in verband 

met de nijpende papierschaarschte, 

waardoor verschillende bedrijveo cen 
aarmerkelijk tekort bebben, aan grond- 

  

»LYRA" 
Radio Goldberg 

Kediri-Tel. 70 
Hootdstraat 

Het 

oudste 

en 

beste 

Radio adres 
in 

de 

Residentie Kediri. 

1004 Service. 
VENDU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS. 

aan: 

J.G.W. DEKKERS — KEDIRI — 

  

Telefoon 250. 
  ama 

Zaterdag 7 Oct. "39. ten huize van den We'Ed. Heer J. P. Lang. 

Cootroleur R gentschaps financi82 te N,asdjoek. 
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N w Ujsiversal meer dan schitter 

lijkbed en origineele vordsien, 

ATTENTIE! 

— RICE TREATER 
Nog Heden en Morgenavond 

ende f''m-chi-ger 

.-ast Side of Heaven” 
met de grro's'e sterrer van ht wiite aoek, MISCHA AU R — BING: CKOSBY — JOAN BLONDELL 
— de WONDERBABY SANOY en vele andere b. k:nden. 

Een film die oud en jong zal amuseerer ! 
»Sancy”, die aller barten za! veroverer ! Kortom. een hlm, di» U in geen geval micser 

Zaterdagmiddag 4.30 u. 
  

Ufa geestig amusant flmwerk 

schlagers. 

Zondag 8 en Maandag 9 Oct. 

.cen Meisje met protectie" 
mer MARIKA ROKK — HANS SOHNKER ea. bekende stars, 

DE fim die U gezien moet bebben! 

  

Een fim vol mooie muziek en 

EXTRA VOORSTELLING 

Eu vroo ijke, muzika e film met pakkerde 
Ze en Hoor MARIKA ROKK, met haar gloeiend temprrameot, haar dansen, steppen en zingen! 
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Zret en Ho-rt de Wonderbaby 

mao. 
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& zcer aartrekkesijk en boeien 

Attrac 

Zaterdagmiddag 4 
Zondag morgen F 

stoffen, zoodat deze ze fs gevaar loopen 

waardoor taliooze 

zouden 

SPANNENLER ! 

te moeten sluiten, 

werknemers zonder emplooi 

geraken, dringt er bij de Regeering op 

aan maatregelen te treffen om in de- 

zen 1oodtoestand te voorzieo door o. 

m. te trachten het tekort aan grond- 

bijzooder papier — 

te heffen, 
stoffen — in bet 

z00 spoedig mogelijk op 

en besiuit deze moeite ter kennis te 

brengeo van de betrokken Regeerings 

Iostanties--Vo.ksraad en Pers ea gaat 

over tot de orde van den dag.” 

Tegen eif uur' sloot de voorzitter 

deze geanimeerde vergadering. 

Dit versag werd Diosdagmorgen 

v66 10 uur bij Asera bezorgd, met 

verzoek om verspreisirg aao de dag- 

bladen. Vrijwel alie dagbladen h-bben 

dit vers'ag opgenomen, a leen de ,J iva- 

Bode” toonde zicb in dit opzicbt kl-.n- 

Zielig en nam ber niet op. (Niet dat 

wij anders hadden, want 

wij keonen de klernzieligheid van den 
heer M -selaarj 

ties als reclame voor onze drukkerij 

werden door hem geweigerd). 
Nadat een der besiuursieden eenige 

malen het departement bad opgebeld 

Om te vragen wanneer bet den direc- 

verwacht 

immers ook adverteo- 

teur van Economische Zaken schikte 

ons te ontvargen, kregen wij ten lan- 

gen leste te hooren, dat een brief on- 

derweg was. D-ze is intusschen ont- 

var gen en luide a'svolgt: 

Batavia-C. den 28 September 1939. 

Aan 

den S creraris van den Bond van Druk- 
keren » Nederlandscb-Iadic 

P «j nonyan 56 
t 

BATAVIA CENTRUM. 

Waar vertoond, groote successen boekte. 

Zordagmiddag 43 30 u 

Heden 6 i/m Zondag 8 Oct. 
D- N euwste en veelbesproken Hollandscbe fi m 

.Vadertje Langbeen" 
».t LILY BOUWM EsTER — PAUL STOXM — AAF BOUBER en vele andere b-kende artisten. 

d geheel, dar men met veei genoegen, 

ais Sn cale Biifi m daan 
ties! 

30 
Ou 
“to 

dan her eerste gedeeite. 

1. Njar aanleiding vao Uw scbrijven 

van 21 S prember j.l. heb ik de eer U 

mede te deelen, dat ik gaarne bereid 

ben een depuratie van den Bond van 

Drukkerijeo 

eventueele moeilijkheden bij de grond- 

stofvoorzieving van bet drukkerijbedrif 

in beschouwing te nemen. 

2. Het komt mij echter voor, dat een 

dergelijke bespreking eerst vruchtbare 

resultaten kan hebben,irdien door de, 
bij dea Bood aargesloten drukkerijen 

Oopgave wordt gedaan betreffende het 

maan delijksche 

van de verschillende papiersoorten zo0- 

mede van de gebruikeiijke leveranciers 

van deze grondstoffen. Teneinde de 
indiening vao de bedoelde grgevens te 

bespoedigen, trefe U hierbij 90 invul- 
die aao de aangeslo- 

te ontvangen teneinde 

gemiddelde verbruik 

formu'icren aao, 
ten drukkerijen waren uit te reiken, 

3. Na oarvangst van de gevreayde 
geg-vens zal ik nader mt U in over 

leg 
besprekiog vast te steilen. 

treden teneinde den darum van 

De Directeur van E-ovomische Ziker, 

Namens dezen: 

Het Hoofd der Afteeling Nijverheid, 

(w. 9) PH. W. Susen, 

Ter informatie drukken wij bier een 

afscbrife van cen der invullinyslijsten 

af, weike de Bond van Drukkerijen 

van het departement ontving: dat hier 

weer eea lijst is opgemaakt door een 

Ondeskundiye is voor een ieder, die ver- 

stand van deze zaken hecft zonder 

meer duidelijk. Is bet ru voor bet de- 

part:meot ni-t mogelijk om terzak 
deskuadige voorlichtingeo te krijgen ? 

Liat men toch iemand nemen uit het 

kleine of middelmatige bedrijf, die den 
geheeles dag met papier omgaat.   

  
  ha.

 

LEESBIBLIOT HEEK 

De abonnementsgelden bedragen : 
f1.— per 
f 1,75 per 
f 2,50 per 

met dien verstande, dat U z00 
Indieo U duseen aboonement voor &€n boek 

beef, waarvoor U &£a guldea betaalt en UI 

ruit bet boek tederen dag, dan betaalt U 

voor 30 boeken toch niet meer dan ££n 

gulden. 
De bibliotbeek - catalogus verschijot bianen- 

kort. 
Wordt I# an 

DJABA 
Lt ES z2t.S5CHAP 

Ked, Snelpers Drukkerij. 

    

maand voor 66m boek 
maand voor fwee boeken tegelijk 

maand voor girie borken tegelijk 

dikwijls moogt ruiien alis Ul wilt 

KOTTA 
— LE ESBIBL IOTHEEK 

Wij raden een ieder aan, deze pracbif: m te komen zien | 

PR NSES BEATRIX HE!.FT EEN ZUSJE 
NELUERLAND IN FEESTSTEMM.NG. 

KINDERVOORSTELLINGEN ! 
Maandag O en 9 en Dinsdag 10 Oct. 

He Soweete «« srlash Gordon trip to Mars" 
bOEIENDER ! 

  
  

gaat zien. DB fi'm, die overal, 

vooraf: 

Mist dit niet! 

Tg Ul 

Aan bet Hoofd van de Afdeelirg 

Nijverheid van het D-partement vao 

Economische Zaken. 
Molenvliet W-si 8 

BATAVIA-« ENTRUM. 

  

Naam van de drukkij: 

Adres:. f. 

“Het gemiddeld Era jual ver- 

bruik bedraagt van 

IL a. houtvrij ccbriif- en drukpapier 
(ocl. kaartenpapier) kg netto 
b. houthoudendpapier: 1. couran- 
tenpapier kg netto 

houthoudendpapier: 2. andere soor- 

ten kg netto 

c. Kuharrakpan an (alle soorten) 

. Len . kg retto 

Il. karton . kg netto 

MI. stroobord. kg netto 

Nsam (cc) van de (») gebruiketijke 

() teverancier (s) . 
    

Voor de opgaive, 

In verband biermede heeft het bes- 
tuur van den Bond van Drukkerijen 
in Ned. Indie besloten zeif een list 

samen te stellen en die onder de druk- 

kers te verspreiden. Deze lijst trefe U 
as bijlage van dit nummer aan en wij 

verzoeken U deze z00 spoedig mogelijk 
ir te zeoden aan den heer J. v. d. 
Vegte, secretaris van den Bond van 

Urukkerijen in N-d, Indie, Petjenongan 

56 Batavia-Centrum, 

Tevens zulien wij het bijzoader op 

prijs stellen van alle drukkerijen ge- 
gzvens te mogen ontvangen over de 

papiersoorten, di momenteel niet te 

krijgen zijn. Deze gegevens heeft her 

bestuur noodig voor een directe actie 

tot verkrijging van betere toestanden 

voor het drukkerijbedriff, in het bij- 

zonder de pspiervoorziering. 

Commentaar van de Ochtendpost 

op de drukkersvergaderi.g te 

Batavia. 

PAPIEKGEBREK. 

Een gevolg van den haperenden 
invoer is, dat het meerendeel der In- 

diche drukkeriien thans gebrek he-ft 
aan grondstoffen eo vooralaan papier. 

Als daarin niet spoedig op de een 

of andere wijze wordt voorzien,.da 

zulieo verscheideoe drukkerijen moeten 
siuiten, terwijl andere buo bedrijf zulien 

mouetea inkrimpen Neuwe werkloos- 

hsid is zal daarvao het gevolg zijo. 
Maandag |.I. is te Batavia een groot 

aa tai Buropeescbe, Cbi.eesche en I - 

heemsche drukkers bijeengeweest, om 

dezen noodioestand te bespreken eu te 

Overwegen, 

worden, 

wat er gedaan zou kuonen 

— POSTSPAARBANK 
VENDU-ACCEPTEN | EFFECTENBELEENINGEN 

AA bagas da | Ag de oeobehanpan Bates (OS 
Postspaarbank Soerabaia, Medan em Makassar.     
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De Mode Roro 
U valt op meteen toilet uit de 

MODE REVUE 
Thans met het duhbbele aantal 

raderpatronen 
Ab. prijs F 7,25 per jaar, 

| F 3,85 per half jaar, 

LLLF 2,—- per kwartaal. Ill 

N 
N: V. KED. SNELPERS 

DRUKKERIJ 

  

            
  

    
  

  

Hooftdstraat Al 
Telefoon No. 60 

Bureau — xeDiRi — 
RADIO LUX 
Radio - Technisch 
  

Wy blijven neutraal 

Alleen wij durven 

,De nieuwe Blaupunkt"   Super Swing contant f 275— 
ook op afbetaling'leverbaar. 

  
Annonceeren. 

ia Ana 
4 

OERDERIJEN .SCHRAUWEN“ 
KEDIRI WATES 

MULOWEG / MADJENANG IU PERCEEL-PAKISSADJI 

Levert versche volle melk. 

Telefoon Ked. No 225 

Prima kwaliteit 

  

  
    

  

Leverancier van de groote ziekenhuizen te 

Kediri en Paree en de meeste Roctoren 

ter plaatse. : 

Beleefd aanbevelend 

uwen” | 

L. H. SCHRAUWEN. 

MODE 

aa —. 

NEEMT NU EEN ABONNEMENT OP 

NI 

REVUE 

De | 

anang anna 

1.
 

Ni 

  

«
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a
 

RADERPATRONEN 

J 
J 
WARTA 

  

MET EEN DUBBEL AANTAL 

ER AARF72 
ER',JAAR F 37 
ER K AL$K2 

N. V. Kedirische Snelpers Drukkerii. 

       

     
    

          

       
      

    

   

     



Verkiezing lid Stadsgemeenteraat, 
De fd. Burgemeester van Kediri 

maakt bekend, dat het Stemkantoor 

op Woensdag 11 October a.s. om 

half zeven n.m. in het Gemeentehuis 

Ih opeobare vergadering bijeeo zal 

komen, ter. aanwijziog van den ver- 

vanger van den beer : 

F.A. WIENBECK, 
die ziju verkiezing tot lid vao den 

Stadsgemeenteraad van Kediri 

beeft aangenomeo. 

Kediri, & October 1939. 

aa 

Diet 

Het was oiet verwachten, dat iemand 

ter vergadering een middel zou kunnen 

noemen, waardoor de situatie Oonmid- 

dellijk zou verbetereo. Wel werden er 

eenige bruikbare #voorsrellen gedaan, 

doch daarvan kon eerst over eenige 

maanden baat verwacht worden. Overi 

gens bleek, dat 

kerijen door een paar import-firma's in 

staat werden gesteld om zoo lang mo- 

gelijk io bedrijf te blijven Hj het bij 

lange pa viet voor 100//9. 

Opmerkelijk was, dat geen enkele 

drukker oplucbting verwachtte van een 

instelling, die destijds bier is opgezet 

en dank zij een belangrijke gouverne- 

menteele subsidie sedert mooi op gang 

is gekomen. Wij bedo len de papier- 

fabriek te Padalarang. die baar subsidie 

kreeg, om dat het gouvernement (en 

de Volksraad) begrepen, dat ee pa- 

pierfabriek in Iodi&g een algemeen 

belang diende, daar zij io tijden, als 

wij nu weer belevec, Iodig onaf- 

bankelijk zou kuonen maken van den 

papierinvoer. 

Sedert die Rppierfabriek-bedrijf kwam, 

heeft het drukkerijen-bedrijf zich soel- 

ler ootwikkeld dan dz fabriek. De fa- 

" briek maakt nu een zeer bruikbare reeks 

van papiersoorten van voortreffelijke 

hoedarigheid, maar baar produciie btijfi 

by de behoeften der Indische drukke- 

rijen achter, gebeel afgezieo vao bet 

feit, dat zij eveomin als de nieuwe 

fabriek te Letjes (die eerst ia 1940 

zal werken), courantstof maakt. 

Maar het fabrikaat van Padalarang 

z0u wel in dezen tijd bet drukkersbe- 

drijf te stade kuonen komen. Toderdaadi 

Er was echter geeo drukker ter ver- 

gadering. die daarop rekende. 

Het Was onder hen algemeen bekend, 

dat die molen zal. Waot een van haar 

machines maakt sigaretten-papier eo de 

andere draaien voor bet gouyernement# 

Ter vergadering werd der febriek 

hiervan geeo verwijl gemaakt. Men be- 

greep wel,'dat zij aldus handelde op 

hoog bevel. Maar openlijk werd uitge- 

sprokeo, dat het gouvernement hamster- 

de teo nadeele van de drukkers, die niet 

Tooals toch de bedoeling is geweest, 

hun -toevlucht tot de produciis van 

deze fabriek kunngo remen. Het gou- 

veroemeont .gaf de subsidie en wil nu 

eerst bediend Worden., De subsidie 

werd echter gebgaid uit de openbare 

kas, waartoe ook de drukkers bet 

hunne hebben bijgedragen. 

Het gouvernement is bevreesd voor 

een tekort aan schoolscbriften en aan 

papier. om nota's op te scbrijven, 

te meer omdat de fabiek “60r den 

ooriog de overeengekomen hoeveel- 

heden niet opleverde. 
En dus hebbzy we bier de netelige 

kwestie, wat erger is: — dat school- 
gaand co ambtelijk lodi& niet paar 

hertelust zal kuonen schrijven of dat 

er cenige' drukkerijen moetea stoppen 

en de andere moeten kwakkelen, tot 

dat er weer cens een schip met wat 

papier aankomt? 

De drukkerspatroons, bezadigde en 

bedachtzame mepschen, zuilen bet gou- 

vernement een andere vraag voorleg- 

geo, — Kuot u ons helpen? — zullen 

zij vrageo. Maar als het gouvernement 

is de zorgzame, zich zeif verloochenen- 

de vader van de lodische samenleving, 

dien het voorgeeft te Zijo, dan z0ou 

het antwoordea: — Laat Padalarang 

jullie helpen. Ik'kao wal wachten tot 

Lerjes in bedrijf komt!, 

voorloopig de druk- 

IN,   

POSTSPAARBANK INN... 
lnleggers worden herinoerd aan de 

inlevering buoner spaarbankboekjes bij 

bet postkantoor ter bijschrijving der 

rente over 1938 en voorgaande jaren. 

Te Batavia, Soerabaja, Medan en 

Makassar kuonen de boekjes ook 

recbtstreeks bij de Postspaarbaok wor- 

den ingeleverd. 

  

Buntut 
Wij hebben een 

keurcollectie 

Japara's houtsnijwerk ontvan- 

gen zooals: 

Presenteerbladen. 

Poederdoozen, 

Sigarettekokers 

Inktkokers 

Broodplanken enz. enz. 

Wij raden U aan om gauw 

Uw keuze te doen, aangezien 

alles grif weggaat. 

Beleefd aanbevelend, 
TOKO 

»SO EN" 
Aloon -Aloonstraat Teif, 63 

KEDIRI. 

  

  

  

  

Te Huur 
In de Bandarlorstraat No. Il a. 

Fen groot huis Huur f 30,— 

's maands. 

Hoofdgebouw: Groote voor —en 

achtergalerij met 4 slaapkamers. 

Bijgebouwen: Zeer ruime garage 

Drie kamers, keuken, badkamers en 

W.c. 

Grooten tuia “Gbr en achter, met 

vruchtboomen. Alles bandj.rvrii. 

Te bevrageo bij de 

Ked. Snelpersdrukke rij. 
(“UU aa 

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, 

        

Losse en opgemaakte, tegenzeer 

concurreerende prijzen. Ook orchideeen. 

Bestellingen via de KED. SNEL. DRUKKERI). Tel. 83, 

GEOPEND VAN 7 u. V.M. TOT 5u. N.M. 

Il BLOEMEN || — 

  
  

  

  an mean BARAN 

  

f 

E 
  

  

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

  

Vraagt Uw 
volgens MD 

EL 
leverancier El Comercio, zuiver handwerk 

    

,van 5 tot 10 cent". 

Ugenten: AV. Handel My. Giintzel & Sehumacher”” 
  

  

DE AUTOWEGEN -ATLAS 
van JAVA MADOERA en 

f1 2.75. 
iv 5 kle endruk 
op stevig ivoorcarton 

met Carionren cmslag en lirnen rvg. 

op Scbaal 1: 500.000 
in totaal 9 aansluitende kaarten compleet bijgewerkt, en 

Wwaario opgenomen: 

alle berijdbare wegen 

Kilometerafstanden van piaats tot plaats 

Hoofd-Afstandstatel voor grootere afstanden 

Bergen en plaatsen met hoogte-cijters 

Spoorwegen, Vliegvelden, Ondernemings - fabrieken 

BALI 

Pasanggrshans en veie aanwijzi gen voor toeiisme. 

Verkrijgbaar bij de Ked, Snelpers. 

  

Pasar Malem Il, ten bate 
van de Bag 

gehouden op 22 Sept. 
tot en met 8 Oct, 

Vaste attracties : 
Wajang orang , Srie Oetomo", Ketoprak ,Dar 

mo Moeda",” Opera-yrzescbep  ,Fifi Young's 

Pagoda', Lodroek ,Boedi Oetomo” Snannroeny 

Spori, Doger Bandoeng, Kossjorg «» Cabart, Dreai- en 

zweefmolen, Ope: sucbt-bioscope, Reok Djaranau Gambijoi gar, 

allmaai evev bekende spelen. 
Eken avonad worden er prijzeo ter bescbikking gesteld. 

Bijzondere aftracties: 

Vcijdag 6 Oxt, 
gistco e31, 

Zater ag 7 Oct. 
van Oost.-Midden er W. Jiva. 

Zaterdag 8 Oxt. Optocbt (langliong lampio:) 

groote bokswedstrijden. M er prijzen, fietsen, 

Krorijong corcours voor dames, zanyeressen 

Comit€ C.P.M.A. Il. 

# 

ON Na) 0 

& 
  

Vichy 

Source de Beaute 
TT 
| | preparaten voor 

| Wetenschappelijk samengestelde 

| verzorging en 

| verfraaiing der huid. 

  

RESIDENTIE APOTHKEEK - KEDIRI 
Telefoon NO. 52 

  

1. P#ROTESTANTSHE KERK 

  

     
" Hollandsche Kerkdiensten. 

15 Oct. '39 Kediri 9 uur v.m, 
« Ds. E. G, van Kekem. 

Paree 6 uur ».m. 
Ds. E, G. van Kekem. 

Blitar 9 uur v.m». 

Ds. Ph. van Akkeren. 

T. Agoe'g 5 uur n.m. 
Ds. Po. van Akkeren, 

  

29 Oct. '39 Ngandjosek 9 uur v.m. 

Ds. V. E. Schaefer. 

Blitar 6 uur ».m. 
Ds. V. E. Schaefer, 

Maleische Kerkdienst. 

H. B. Matulessy. 
8 Oct. '39 Kediri 9.— uur v.m. 

Ngandjo-k 4 — uur n.m, 

15 Oc. '39 Trenggalek 9. uur v.m. 
T. Ajoeog 4.— uur n.m. 

21 Oct. '39 Madioen 6.30 uur n.m. 

Voorbereiden. 

22 Oct. '39 Madioen 1I.— uur v.m. 

Avondmaal. 

28 Ocs. '39 Kediri 6.30 uur ».m. 

Voorbereiden. 

29 Ox. '39 K diri 9.— uur v.m. 

Avondmaal. 

31 Oct. 39 Kediri 7.— ur om. 

H rdenki'g voor R-vormatie- 

Luther Malcisch en Javaansch 

G meente samenkomst. 

  

OOST - JAVAANSCHE KERK 

lederen Zondag 

dienst 9 u. vm. 

Pe Kediri 7 

iitar, Toeloengagoeng, 

(Baloewertistraat) 

Ngandjoek, Paree, 

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Zondag. 

  

Kediri le H. Mis 6 uur v. m. 

2e H. Mis 7.30 uur v. m 

Lof 5.30 uur 9 m. 

edar 6 uur vm Sulie H. Mis 

T 30 uur v. m Hobogmis 

5,30 uur ».m. Lof 

O derricht Kath. Javanen 6 uur n.m. 

Nieuwe zending. 
Duniops Puur 

Vruchtensap, ni.: 

  

Djeroek Press 

Lobi-Lobi sap 

Papaja » 

Ananas » 

Zuurzak m 

Belt u op No, 62 

Hoogachtend, 

TOKO 

.MADIOEN” 
KEDIRI Teif. No. 62. 

  

  

TENG MONG TITANG 
YVENDUHOUDER —  COMMISSIONNAIR 

MEUBELMAKER 

TRANSPORT — ONDERNEMING 
KEDIRI No, 107 Klentengstraat 64 — Telaf. 

  

Voor Uw meubialir en ontwerpen 

gzroutineerde toekangs en eerste kwa- 

liteit meubelhout. 

Zzer biilijk io prijs en leveriog op 

garantie. 

Voor Uw venduties gegarandeerd 

goede resultaten. 

lopakkzn voor alle plaatsen. 

  

 



  

    

  

   
Telegrammen overg. uit de Ind. Courant. 

775355 

VREDE ALS ONDERHAN- 
DELLINGSOBJECT. 

Hitler spreekt Vrijdag voor den Rijks- 
dag.—lItaliz geporteerd voor een onaf- 
hankelijken Poolschen staat..— Radio 
Roma heeft omgeroepen, dat Japan uit 
het anti-Korainternpact is getreden.—Te 
Moskou verluidt, dat Rusland binnens 

kort zijn aanspraken op Bessarabit 
bekend zal maken. 

  

  

  

  

Noorsch schip in de haven van Sirgapore 
op een mijn geloopen. 

AS 

Duitsche verzekeringen niet 

voldoende. 

Londen, 4 Oct. (Aveta Reuter) 

Tijdeos het debat in het Hoogerhuis 

Morgen de verklaring van Hitler. 

Er bestond tot dusver geen zeker- 

heid teoaanzien van den datum, waar- 

op Hitler zija lang verwachte ea met 

spanning tegemoetgeziene rede voor | verkinarde Lord Halifax, zinspelende 

den Rijksdag zel konden, Eerdere op de mogelijke vredesvoorstellen : 

berichten maakten melding van 3, | /Wanneer instede van bedreigingen de 
later van 4 dezer, doch een Aneta- Duitsche regeering zou trechten, ons 

bevrediging te geven met verzekerio- 

gen—het is noodig te zeggen: verze- 

keringen vao de huidige Dustsche re- 

geering—is dit niet voldoende.” 

Reuter-telegram uit Berlijo meldt thans, 
dat biijkens een bekeodmaking van 

het Deutsche Nacbrichten Biico de 

Rijksdag Vrijdag (morgen) verklaring 

van den Fiiarer aao te hooren. 

Japan uit het anti-Kominternpact. 

Parijs, 4 Oct. (Aveta Reuter). Ra- 

dio-Roma riep het Domei-bericht om, 

dat J-pon uit het anti-Kominterpact is 

getreden. 

Italiaansche lez ng van Hitlers 
vredes, lan. 

Rom, 4 Oct, (A eta-Havas). Vol- 

gens Ita'iaa.sche porticke kringen 

overhanciyde Hitler aan den Italiaan- 
schen mivister van Buiteolandsche Za- 

ken graaf Ciano tijdens diens bezoek 
aan Beriijo een vredesplao, dat vol- 

gens Italiaansche meening voor Esge- 

land eo Frankrijk aaovaard»aar zou 

kunnen zijo, doch dat voigens de Ita- 

liaansche regeering nog Diet vao z00 

Constructieven aard is dat Itala er in 
kan toestemmen met eenige kans op 

succes de bemiddelaarsrol te spelen. 

Verklaard wordt dan ook, dat de 

besprekingeo tusschen Berlijo en Rome 

nog steeds gaande zijo. 

hah& driogt daarbij 
sticbting van een nieuwen Poo schen 

staat, met een bevoiking van 20 tot 

22 millioen zielen — bergeeo vrijwei 

overeenkomt met de voiledige Pool- 

sche bevolking vao h:t vroegere Po 

len — aan weiken staat een absolute 

poltieke onafhcnkelijkbeid zou moeten 

Molotoff binnenkort naar Berjijn. 

Osio, 4 Oct. (Aneta Havas). Voi- 
gens betrouwbare bronneo zal Molo- 

toff zich binpenkort, in elk geval nog 

in deze maaod, naar Beriijo begeven. 

Binnenkort Ruslands aanspraken. 

Op Bessarabis aan de orde? 

Moskou, 4 Oct. (Aneta Havas). 

Gerucbten doen de ronde, dat Rusla d 

binnenkort zijn aaospraken op Bessara- 

b:& zal bekendmaken. 

Verwacbt word, dat bet vraagstuk- 

Op, pijolooze” wijze zal worden gere 

geld. 
lotusschen worden troepenconcen- 

traties aao de Roemeensche grens uit- 

gevoerd, 

In de arsenalen van S. bastopol wordi 

druk overgewerkt. 

Vernomeo wordt, dat het garnizoen 

van Osessa belangrijk is versterkt. 

aan op de 

worden verleend, 

Itai& meert, dat zulk een pl.n mo- 

geijk door E-gelana en Fsavkrik z0u | Absolute neutraliteit van Turkije. 

Moskou, 4 Oc:. (Aveta H vas). Vo:- 

gens berichteo uit betrouwbare bron 

bood Turkije Sovjer-Rusland aan, ab- 

so.ute neutraliteit te handhaven tijdens 

het huidige conflict, zeifs 

Rusland ot Ira & daarm zouden wor- 

den betrokken, 

kunooen worden aanv-ar", vooral in- 
dien Duirscbiand ook zou overgaan 

tot bet berzien van zija boudiog ten 

zaozien van Bonemen en Moravi8, en 

rekening zou willen houdeo met de 

Tsj.ebiche nationale gevoelens. Sa 

o dezelfde kringen wordt verklaard, 

dat Dutscbhland zal bevestigen geen 

aodere territoriale oogmerken in Eu- 
ropa meer te bebben, terwiji Dutsch- 

land zich voorts bereid zal verklaren 

Ncg geenparafeering der Britsch- 

Frausch Jurkscne overe.nkomst. 

Parijs, 4 Oct. (Aseta Havas.). De 
berichten, dat de Britsch — Fransch— 
Turkscbe overeenkomst verieden week 
te Ankara werd geparafeerd, wordeo 

onjuist genoemd, 

Er wordt op gewezen, dar, boewel 

de onderhandelingen op de meesi be- 
vredigende wijze verloopen zijo, de 

parafeeriog noy niet kao piaats hebben, 

zoolany Saracogiu nog niet naar Ao- 

kara is teruggckeerd, 

pon-2gressieovereenkomsten met Enge- 
land en Fiarkrijk te siuiten, terwiji 

een algemeene beperking van de be- 

Wwapeving zal worden voorgesreld. 

Het koloriale vraagstuk zou ock ter 

sprake worden gebracht. Duitschland 

zal waarscbijolijk teruygave der vroe- 
gere koloni&u eischen. 

Het vredesplan reeds over- 

handigd? 

Parijs, 4 October (Reuter). Uit Urbsys raadpleegt zijn regeering. 

Amsterdam wordt gemeid, datvolgeos | Kaunas, 4 Oct. (Aseta Havas). 
de ,T-i.” Huers vredespianoeo he- , Urbsys keerde hedenochtend per vlieg- 

den door tusscheokomst der Iraliaao- | tuig uit Mouskou terug. 

te Londen, aaa de Oomidaelijk madat hij de regeering 

wordeo overhan- | geraadpleegd beeft, zal bij oaar Moskou 

terugkeeren. 

sche ambassade 
B ische reyeerng 

dd:     

Bruggen over den Rijn 
,» Opgeblaman, ««. 

Bazel, 4.Ocr. (Aneta - Transocean). 
Gsteravood werd op last vao de 
Feaosche militair» autoriteiten, die blijk- 

baar een:Duitsch offensief vreezen, de 

bruggen.over deo Rijo bij B ittersdorf, 

Rbeinau en Ortenau opgeblazen. 

Het ochtendcommunigut€. 

Parijs, 4 Oct. (Havas). Het ochtend- 

communigu€ van heden meldt vele 

overrompelende aanvallen ten Oosten 

van de Moezel en de Saar, 

werden afgeslagen. 

Io dezelfde districten is activiteit 

van de Fraosche en Duitsche artillerie, 

Ben leger-communigu& meldt: 

De nacbt was ka'm. Ten Zuiden 

van Zweibriicken ootplooide de artil- 

lerie van beide partijeo activiteit. 

H-t Duitsche opperbevel deelt me- 

de, dat ia bet Westen bijna volkomen 

rusc heerscht, terwijl van de vijande- 

lijke artille-ie zwakke activiteit wordt 

welke 

geme'd. 

Evacuatie in het Saargebied. 

Parijst, 4 Oct. (Aneta Reut:r). De 

Duitschers evacueerden de geheele bur- 

gerbevoking uit Bergzabern, Pirma- 

sens, Zweib:iicken, Saarbriicken, Saar- 

louis en Mezzig, weike plaatsen thans 

binnen bet bereik van het Fransche 

geschut zijo. 

Noorsch sch'p bij Singapore 
gezonken. 

Singapore, 4 Oct. (Anveta-Reu- 

ter). Het 4900 ton metende , Noor- 
scbe ss. ,H oegh” is aan den ingang 

van de haven door eigen onachizaam- 

beid op een mijo geloopen en gezonken, 

De bemanning werd gered, Negen 

ledeo daarvan werden in het hospitaal 

opgenomen. 

Nader wordt nog gemeld, dat het 

ss ,Hoegb” bij het binnenvaren, van 

de haven van Singapore aan geen 

enkel signaal geboor gaf en in €&n 

der, de haven beschermende, mijnen- 

velden terechikwam, ordaoks alle 
pogingen van de vaartuigen van den 

haveo-patrouille-dienst om dat te ver- 
hinderen. De bemanning werd door 
een reddingsvaartuig van boord ge- 

haaid, 
De ,Hoegb” was uit Saigon naar 

Bowbay vertiokken en liep onderweg 

Singapore aan. 

Groot-Brittannie. Maan ema 
Duitsche vluchteli gen in dienst 

van Zuid-Afrika. 

Londen, 3 Ocr. (Reuter), Het 
mi isterie van Iolicbtingen verklaart, 

dat de Duitsche w.uchtelingen in Zuid- 

Afrika de autoriteiten bunve diensten 

hebben aangeboden. Onder de vrijwil- 

igers beviodeo zich vele mannen, die 

0 verscbillende capaciteiten in de 

Dustsche en Oosteorijksche legers heb- 
beo gediend. 

De vrijwilligers geven uiting aan 

huo daokbaarheid jegeos de regeeriag, 

die hen ia de gelegenbeid steit voor 

Zuid-Afrika te vechten in plaats vao 

hen te interseeren, 

De president van Polen erkend 

Looden, 4 Ocr, (Aneta Rzuter.) De 

Britsche regeering erkende Racziewicz 
als Presidert van Polen. 

Generaal Orbay, bet hoofd van de 
Turksche militaire missie, bezocht he- 
dea Sir Bimusd Irooside op het M:- 
nisterie van Oorlog. 

Verklar.ng van Hull. 

Washington, 4 Oct. (Aneta Rer) 
»De Amerikaaosche regeering erkeot 

de wettigheid niet van de onbeperkte 

belemmering van Amerikaanscne sche- 

pen bij de uitoefeoing van den handel", 

verklaarde Cordell Hull. in een. offi- 

Cicele verklaring. 
Hij waarschuwde terzelfdertijid de 

Amerikaansche koopvaarders voor het 

bijzoodere gevaar van bet binnenvaren 

van wateren, die grenzen aan -bet ge- 

bied van een oorlogvoerend land. 

Assurentiepremies verhoogd. 
. New York, 3 October (Havas). De 

tegenwoordigheid van een gewapenden 

Duitschen kaper io den Zuidelijken 

  
  

1 Atlantischen Ocesan, ' gekoppald aan 
het. .torpedeeren van Britsche schepen 
ind nabijheid van de Braziliaanscbe 
kust, heeft een onmiddellijke reactie bij 

de scheepsassuradeuren ten gevolge 
gehad. 4 

Met ipgang van heden is de oor- 

logsrisicopremie voor aan de oorlog- 

voerende landen toebeboorende sche- 
pen, varende van de Atlantische ba- 
veos van Noord- Amerika naar Atlan- 

tische baveps ten Zuidea van Para- 

maribo, van 10/, tot 30/, verhoogd. 
De oorlogsrisicopremie voor Ameri- 

kaarsche schepen is gehandhaafd op 

Yxloo die voor andere neutrale sche- 

pen V0: 
De oorlegsrisico-premie voor ladins 

gen, die door schepen 'van oorlogioe- 

rende of neutrale landeo naar Pacific- 

bavens worden vervoerd, blijven on- 

veranderd, 
Bovendien blijven ondavks de Duit- 

sche bedreigiag om aan de oorlog- 

voerende mogendheden toebehoorende 

gewapende vrachtschepen z0nder waar- 

schuwing tot zinkeo te zullen brengen 

de oorlogsrisico-premies voor het 

trans-Adantische verkeer onveranderd. 

Duitschland 
Was er een sameozwering 

tegen Hitler? 

Londen, 3 October (Havas.) Volgens 
den Kopenhaaysenen correspondent van 

de ,,Daiy Express”, die verklaart zijo 

inlichtingeo van betrouwbace zijde in 
Durschland te hebben ontvangen, beeft 
Himmler kortelings een samenzwering 

ontdekt om Hitler te vermoorden. De 
aanslag zou gepleegd worden tijdens 

bet bezoek van Hisler aan het Poolsche 

front. 

Niertegenstaande de grootste yeheim- 

houding wordt betracht, wordt, verno- 

men, dat verscheidene leden van Hit- 

lers persoonlijke .lijfiwacht bij de sa- 
menzwering betrokken waren. 

Dit—zo0 voegt men hieraan toe— 

z0u verklaren watom plotseling werd 

bekendgemaakt, dat een nieuwe lijf. 

wacbt voor den Fiihrer wordt geor- 

ganiseerd onder leiding van Sepp Die- 

trich, die een treurige vecmaarohzid 

geniet sedert de dagen der zuivering 
in 1934. 

Hi lernaar Warschau. 

Aneta-A.N.P. meldt uit Amsterdam 

dat volgens den Berlijuschen corres- 

pondent van het ,,Algemeen Handels- 
blad” Hitler hedenavond paar War- 
schau vertrekt, waar te zijner eere een 

parade zal worden gehouden. 

Nog gevechten in Polen. 

Berlijn, 4 Oct. (Aneta-Transocear). 

H-t Duitsche militaire hoofdkwartier 
geefc toe, vat met verspreide Poolscbe 

troepen in het gebied tusschen de 

   
Yorige: demarcatis)jn en ide,pas' wad- 
.gemelde .Russisek-Puiteche 'helanpen- 
grens nog gevechten voortduren. 

Het communigu& voegt'er aan toe, 
dat sedert 30 Sept. door de Duitsche 

marinestrijakrachten 72 schepen wer- 
den aangehouden. 

Schip op een mijn geloopen. 

Stockholm, 4 Oct. (Aneta Reuter). 

Het 8.600 tons metende Duitsche 

Lulea ijzererts had ingeladen, is nabij 

Borkum op een mija geloopen, aldus 

melden berichten van de bemanningen 

van schepen in de buurt,die verklaren, 

dat zij het vaartuig zagen zinken. 

Dr. Sihm overleden. 

Oslo, 4 Oct. (Aneta Reuter). Al bier 

is dr. Heinrich Sahm de Duitsche ge- 

zaot io Noorwegeo, overleden. 

Dr. Sahm was verantwoordelijk voor 

de opstelling van de grondwet van de 
Vrijstad Danzig. Hij vertegenwoordig- 

de Daozig, toen de interoationale sta- 

tus van de Vrijstad werd vastyesteld, 

Hij was burgemeester van Danzig 

en president van den Danziger Senaat. 

Nadien is hij vao 1931—'33 burge- 

meester van Berlijn geweest. 

  

IN VOORRAAD . 
Ruime keuze — 

- Visitekaartjes 

voor de halve prijs. 

KED. SNELPERS DRUKK 

In voorraad II 
kinderboeken 

en 

Modebladen 

N.V. Ked. Snelpersdrakkerij 
Aloon-Aloonstraat Ti. No. 83 

  

  

    
  

  

(5 BLOEMEN j— 
Losse en opgemaakte, tegenzeer 

concurreerende prijzen. Ook orchideesn. 

Bestellingen via de KED. SNEL. DRUKKERI). Tel. 83, 

GEOPEND VAN 7u. 

   
   V.M. TOT 5u. N.M. 
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Polywog pasta in vasten en 
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Door eigen import zijn wij in staat de beroemde 

CARIBONUM producten, z. a. 

Carbonpapier in diverse soorten, 
Schrijimachinelinten in alle breedten, 

Schrijf-, vulpen- .en stempelinkten. 

en tegen scherp corcurreerende, dus 
beneden Soerabaiaprijzen, 

te leveren. 

N. V. KEDIRISCHE SNELP ERSPRUKKERIJ 

MASA AAA ADA 

   
  

    

    
vloeibaren toestand, versch 

stoomschip, dat de vorige week te ' 

ALOON-ALOONSTRAAT 
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