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GEWONE ADVERTENTIE: 

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

2.9. kleine aankondigingen f 1.- per plaatsing. 
Abonnements 

LOSSE ADVERTENTIEN BIJ VOORUITBETALING. 

advertentie gereduceerd tariet. 
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STADSNIEUWS 

  

  

  

  

Gemeenteraad. 

Voorstel tot 4e wijziging der 
begrooting 1939. 

By de a.s. Gemeeoterandsvergade- 
ring zal eea voorstel tot wijziging 

der begrooting 1939 worden voorge- 

legd. 
Van den Directeur van Bian. Be- 

stuur is bericht ontvangen, dat de aan 
de Staadsgemeente Kediri voor het 

jaar:1939 te verleenen tegemoetkoming 

voor werken ter verbetering van 

toestaoden in kampongs voorloopig is 
bepaald op f40.000,— welk bedrag 

vitsluitend bestemd is voor de uitvoe- 
ring van het plan tot bandjirvrijmaking 

van de Westhelft van de kota Kediri. 

De betreffende projecten en be- 

grootingen, welke thans gereed zijo en 

voor de Raad ter visie zullen worden 

gelegd, dienen nog door den Directeur 
B.B. te worden goedgekeurd. 

In verband biermede zal aan de 
begrooting voor 1939 een nieuw 

onderdeel en een hieuw artikel worden 

toegevoegd met een 

£40.000.— £ 

Voorts is het noodig gebleken, 

de dijk aan den rechteroever van de 
Brantas op verscbillende puoten te 

te versterken en over de geheele 
lengge te Yerhoogeo. 

De kosten hiervan worden op 

f1000,— geraamd, welk bedrag be- 

vonden kan worden door artikel, 70 

met f1000 te vermindefen, aangezien 

voor het verbeteren van bet sportter- 

rein tegenover de Muloschool met 

#1000 kan wordeo volstaen. 

raming van 

Verder zalin verband met de groote 

toeloop van leerlingen naar de Ge- 

meentelijke vervolgscholen noodzake- 
ljk moetey worden overgegaan tot 

de aanstelling van cen extra leerkracht 

aan de, vervolgschool Boerengan en 

aan de meisjedvervolgschool Djagalan. 

Ook zal tok de aanschaffing van 

meerdere scboolbanken en dergelijke 

moeten worden besloten, welke uit- 

breidiog garaamd: wordt op (515.— 

Ten aanzien van de vervolgscbool 

Modjoroto is een bedrag van f 150.— 

uitgetrokken voor het vervangep van 

de bilik-tusscheowanden dcor balf- 

steeomuren. 

De lospecteur van den Dienst der 

Prov. Onderwijsaangelegenheden heeft 

er echter op gewezen, dat de lokalen 

thans reeds te klein. zija ev dat bet 

in het belang vem het onderwijs beter 

is, een leslokaal bij te bouwen, waar- 

door de overige lokalen grooter wor- 

den, De kosten hiervan worden op 

f700 begroot. 

Bridge-drive. 

Gisterenavond bad een zeer geani- 

meerde bridge-drive in de Societeit 

Brantas plaatsj er wagen 32 deelnemers, 

zoodat er aan 8 tafels kon worden 

gespeeld, 

De 1e prijs kwam.toe aan Mevr. 

v. Duyo—Hr. Obertop met 95 punteo, 

de 2e aan Mevr, Kouyt—Hr: Brand 

met 87 punten Ende Je aan de Heeren 

Ninebrits — Meyerink : ook met 87 

punten.   

VRIJDAG 27 OCTOBER 1939 

De sweepstake - prijzen werden 

respectivelijk toegekend aan de Heeren : 

Werdmiiller — Wendekamm,  Graas- 

land—Andr€ ea Mevr. v.d. Eckhout—' 

Hr, ter Linden, 

Met eenige toepasselijke woorden 

reikte Hr. Hirscb de prijzen vit. 

Pasar malem veriengd. 
Reeds eerder hebben we vermeld, 

dat de passar-malem na de Poeasa 

verlengd zal worden met eenige dageo. 
Thavs vernemen we, dat definitief 

is vastgesteld, dat ze op den middag 

van 13 November a.s. heropend zal 
worden tot en met dea 19 den. 

De attracties zullen beter worden 

verzorgd. 

Padvinderjj. 
.. Den 24sten Oct j.I. is de heer Hor- 

ninge als afgevaardigde van de N.I. 

P. V. van Kediri naar Madioen ver- 

trokken. Heel wat vragen werden den 

H.C. gesteld, die allemaal op bevre- 

digende wijze werden beantwoord. Het 

is gebleker, dat overal gebrek is aa0 

leiders en leidsters. 

De D,C, van Madioen is afgetreden 

en de A.D,C, de heer Brutel de Ia 

Riviere is als wd, D.C. opgetreden. 

Op eind November a,s.zal de Akela 

vao Madioen een districtswelpen - cur- 

sus houden. Terloops werd de luchtbe- 

scherming besproken, eo hierbij werd 

besloten, dat de padvinders voorloopig 

zich tot nader order ter bescbikking 

van de politie moeten stellen. 

Mutaties. 

We vernemen, dat de heer Ch. V. 

Schwering, controleur bij de verkeers 
inspectie bij bet 2e District van de 
Prov. Waterstaat alhier, in gelijke 

functie is overgeplaatst naar het 3de 

District te Bondowoso. Eind dezer 

zal hij zijn bieuwe ambtbestemming 

volgen. Als zijn plaats vervanger komt 
de heer Tb, Kiliaan, tijd. waarn. cor- 

troleur bij de verkeersiospectie te 

Bondowoso. 

Tooneel-Cabaret, 

Op Zondag en Maandagavond a.s. za! 

door het Tooneelgezelscbop U. A, 

A. voorstellingen worden gegeven, 

waarbij de opbrengst voor 1001/, 

H.C.T.N.H, sectie Kediri ten goede 

zal komeo. 

SPORT. 
De opstelling van bet Kedirische 

Bofdselftal, dare op Zondagmiddag 

a.s. tegen het Blitarsche uit zal komen, 

is als volgt: 
Soeratman 

Dachlan, Doel 

Sechreefel, Bakri, Khoen Gwan 

Rameli, Djing Swie, van Oorde, 

Swie Lian, Nie Swan Tiat, 

Het elftal is sterk opgesteld, em de 

Heer Cath, de competitie-leider van 
K. V. U, verklaarde dan ook, dat bij 

niet bezorgd is over deafloop van de 

match. 

IN VOORRAAD 
Ruime keuze 
2 Visitekaartjes 

voor de halve prijs. 

KED. SNELPERS DRUKK 
ALOON-ALOONSTRAAT 

Telf. No. 83. 

  

  

RICHE THBATER. 

Otfreert voor Donderdag 26 
t/m Zaterdag 28 Oct. "39. 

Metro meer dan schitterende speelfilm. 

»PRAMATIC SCHOOL”. 
(Carritre) 

met sterren als Luise Rainer—Pau- 
lette Goddard — Lana Turner —Gzne- 
vVieve Tobin Alan Marshall e.v.a. 
bekenden. 

Twee meisjes van verschillende we- 

relden leeren de grootste les van bun 

leven io... dramatic school. 

Een film, die U geziso moet hebben ! 

MAXIM THEATER. 

Offreert voor Vrijdag 27 t/m 

Zonday 29 October '39. 

Paramouar's machtige en zeer aangrij- 

pende actie-film : 
»KOZAKKENBLOED." 

Een sterke film van Akim Tamiroff, 

schitterend gespeeld, waardoor deze 

ver afwijkt van de gewone doorsaee 

productie. ,Kozakkenbloed” is een film 

die met hare creaties in de herinneriog 

gegrift zullen blijveo. Eeo film, scboon 

en hard als een diamant, 

»Kozakkenbloed” brengt U Dyoa- 

mische spelers io sterke puur uit ,het 

Barbaarsche Leven" gegrepea rollen | 

Een filmdrama, dat een weergave 

is van de woeligste ondervindingen van 

»Verdorvenen”. Ben 

van optreden van onderwereld-men- 

schen die z00 brutaal is, dat men het 

mocilijk gelooven kan, dut zulks in 

geciviliseerd Amerika kan gebeuren, 

vormt de ondergrond van het nieuwe 

sensatie drama ,,Kozakkenbloed.” 

Mike Balan, eea ex-kozak bevindt 

zich tbavs in Amerika, waar hij door 

geraffineerde diefstallen, beroovinger, 

groote hoeveelheden vee stelend, schat- 

rijk geworden is, 

Hi geeft zijn handlangers, die zijo 

order moeten uitvoeren, instructies 

door middel van een korte golf radio. 

Op vlugge en even geraffiveerde wij- 

ze, vervoert hij het gestolen vee raar 

ziju ,packiogfabriek,” waar het toteen 

zeer gewild marktwaar verwerkt wordt. 

Zija ongebonden leven, dat bij met 

Zijn kozakken- vrieden leidt, wordt 

echter plotseling verstoord, door de 

komst van zija ex-echtgenoote Marie 

Simpkios, met hun 20 jarigea zoon, 

Johany, Mike heeft Jobany in 20jaren 

niet gezien, Zeer tegen den wil van 

Mike Balan in blijft Johony in dat 

huis en de laatste krijgt Trina, een 

schoone Russische emigrante, die met 

Johany's vader bevriend is, lief, 

Johony's wijze van optredeo, zija 

intelligentie, moed doet hem io de 

oogen van zijn vader stijgen ea in 

korten tijd is Mike Balan's antipathie 

in een diepe genegen- 

Dizuwe manier 

jegens zija 1000, 

hei veranderd. 

Mike Balan's liefde voor zija zo0o, 

gaat z00 ver, dat hij zijo slechte leven 

vaarwel wil zeggen en een rechtschapeo 

levea wil leiden, Ze maken toebe- 

reidselen om een reis om de wereld 

te maken. Voordat ze kuonen vertrekken 

komt de politie echter Mike Balan 

arresteeren, hj vee van een 

Gowvernement's Farm gestolen heeft, 

In den tijd, dat Mike Balan ia de 

gevangenis te Leavenworth verblijft, 

worden zijo gedachten en ziel gefolterd, 

door bet idee, dat bij zija 

wederom verloren heeft. Johony heeft 

echter dienst genomen bij de U.S. A, 

Cavalerie en gevraagd om te Leaven- 

daar 

z001 

worth geplaatst te worden, hetgeen hem 

toegestaao wordt. Aldaar gearriveerd, 

maakt hij onmiddellijk plannen, om zija 

vader te helpen ontvluchten, doch juist 

als hetplan om z'jn vader te bevrijden, 

200 goed als gereed is, realiseert hij 

zicb, dat bij oomogelijk met dit plan 

door kan gaan. Mike begrijpt, dat zija 

z00n met de Amerikaansche ideeen is 

vastgegroeid, doch hij kon zijn plannen 

om te ontvluchten toch riet opgeven. 

Hij geeft zija zoon zijo laatsteo 

zegen, stort hem tegelijkertiid in een 

kuil, es ieemt de vlucht. 

De andere cavaleristen zija hem 

spoedig op bet spoor. Hij denkt er 

echter niet aan, zich te laten arresteeren, 

liever verkiest hij den dood. Hij 

springt dan ook in een vijver en 

verdriokt. 

Politienieuws. 

Tegen M., wonende te Tinalan werd 
P. V. opgemakt terzake lichte mishan- 
deling van K., wonende te Boerengan. 

T.P,L., wo.ende te Ringinsiranh 
doet aangifte terzake diefstal van goe- 
deren ter waarde ven f 5,20. 

W.D.G., wonende te Ringinsirah 
doet aangifte terzake diefstal van een 
houten kist indoudende lijfsgoederen.   

22e Jaargang 

W., wonende te Ringiosirah doet 

aangifte terzake poging tot diefstal 

middels verbreking van een raam. 

S., wonende le Pandean doet aan- 

gifte terzake diefstal van goederen ter 

waarde van f 1,50. 

O.F.L., woo. te Pakelan doet aan- 

gifte terzake oplichting van rijwiel t. 

w.v. £ 7,50 gepleegd door een hem 

ombekende Chinees. 

K., won. te Bandarkidoei doet aan- 

gifte terzake diefstal van een rijwiel t. 

w.v. f 10,— hetwelk op de Bandar- 

lorstraat onbeheerd was geplaatst. 

S., wonende te Sidoardjo doet aan- 
gifte terzake vermissing van een gouden 

schakel armband ter waarde van f 97,50, 

| gedurende een rit in een taxi van Si- 

doardjo naar Kediri. 

Tegen S., wonende te Setonogedong 

werd P.V. opgemaakt terzake lichte 

mishandeling van B. T., wonende te 

Setonogedong. 

Tegen M., wonende te Grendjeng 

werd P.T. opgemaakt terzake diefstal 

aan contanten ad f 5,— ten nadeele 

van T,S. T., wovende te Bandarlor. 

  

ring zal zijn. 

J.G.W. DEKKERS — 
VENDU-& COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS. 

KEDIRI — 

d PILERS 
De grondslag voor goede korte golfontvangst:- 

Nieuwe vindingen van het Philips laboratorium 

kunnen U grooter ontvangstgenoegen verschaffen. 

PHILIPS ONTVANG-TOESTELLEN. 
munten uit door: 

1. Stabiele ontvangst 

2. Ideale weergave 

3. Eenvoud van bediening. 

Op deze drie pijlers steunt de brug, 

die U verbinding met de geheele we- 

reld verschaffan kan ! 

De radio ontvangst met Philips korte- 

golf-ontvangers is thans tot zulk een 

hoog peil opgevoerd, dat zij ' den 

luisteraars in Ned.-India een openba- 

Vraagt gratis demonstratie 

»L YRA" 
Radio Goldberg 

Kediri-Tel. 70 
Hoofdstraat 

  

      
Telofoon 250. 

    

Donderdag, 2 November 1939, 

         
    

Woensdag, 8 November 1939,        VENDUTIE 

ten huize van den WelEd. Heer 

het District Ngandjoek, te Ngandjoek. 

COMMISSIE VENDUTIE 
Gelegenheid tot bijbrengen van goederen. 

       R. Roewijo Wedono, van 

 



   

    

  

    

Nzg Heden en morgenavond 

Metro geweldige filmschlager 

.Dramatic School" 
LUISE RAINER — PAULETTE GODDAR 

Tes me'sjss van verschillende were 

  

   

  

met de stecren ea, 

zen goed v 

    

haa! 
Zie LUISE RAINER op baar best! 

ATTENTIEI Zaterdagmiddag 4.10 u. 

   

RICHE THEATER — 
  

(CARRIERE) 
Ben uitstekend gespeelde film met 

n leeren de grootste les van hun leven! 
Een film die U gezien moet hebben! 

EXTRA VOORSTELLING 

an Sp Te 

Zondag 29 en Maandag 30 Oct. 

..Savoy Hotel 217” 
met HANS TALBERS — BR GITTE HORNEY ea. bekende artisten. 

d 

S
A
M
 

Een film van diepe mensche- 

lijkheid moordende spansing psijcbo!ogische verfijning, luimige invallen enjagerd tempo! 
Een film, die U niet missen mag! 

  

  

Heden 27 t/m Zonday 29 Oct. 
» zcer aangrijpende Acriefiim 

sKOZAKKENBLOED 

  

    

  

    

  

Zaterdagmiddag 4 30 e, 
Zondagmorgen 
Zondagmiddag 

ATTENTIE! 

Sovora grootsche filmschlager 
Maandag 30 en Dinsdag 31 Oct. 

  

MAXIM THEATER 

  

u EXTRA VOORSTELLING 

.De Indische Graftombe” 
met LA jJANE — 

»De Tijger v. Eschoapur” wij raden 

KITTY JANTZEN — FRITS VAN DONGEN e.a. 
eco ieder aan, deze film onder geen voo:waarde te dinissn 

Paramoust machtige es 

met AKIM TAMIROFF — P ERANCES FARMER e.a. sierren, Een sterke film, die met hare creaties 

e berinnering gegrift zal blijven. Exo film-drama, dat ecn weergave is van de woeligste onder- 

» ingen van verdorvenen. Orgetwijfeld een film, die U van begin tot clas bosit. 

— — — Mist dit onder geen voorwaarde ! — 

mooier — spannender dan 

  

aan 
  

Door eigen import zijn wij in staat de beroemde 

S3 CARIBONUM producten, z. a. 8 

Carbonpapier in diverse soorten. 
& Schrijfmachinelinten in alle breedten, SA 
Th : kt KN Schrijf-, vulpen- en stempelinkten. 

3 
Polywog pasta in vasten en vloeibaren toestand, versch 

en tegen scherp corcurreerende, dus 
beneden Soerabaiaprijzen, 

te leveren. $ 

KEDIRISCHE SNELPERSDRUKXKERIJ 

m
a
a
n
 

N.V. 

Een Nei over Been" figuur 

is nana mooi, noch gezond. 
  

        

      

  

»Slank" en mager” zijn twee be- | voordeeligst uit met de rechte, scherp- 

grippen, die voorai bij de beoordeeling | gisaeden lijaen, weike dit type cigen 

van het vrouwelijk figuur streng ge- | 25ia. 
! pn Lrdon, Ben dergelijke vo'maoktheid van het 

ika beb ik in mijn artikelen | “rouweliik figuur word: ecbter nimmmer 
er de aandacbt op gevestigd, dat tevee bereikt door een plstselinge gewicbts- 

  

vermindering tengevolge van cenhon- 
gewicht afbreuk doet aan een bekoor- 5 4 

L gerkuur of overmatige lichaamsinspan- 
   

      

jk uiterlijk, Maar dat wil nog niet | $' 5 
Seng men bierdoor in een aa- | Ping: Bij dergelijke ” krachtoniddelen 
Her 'uiteritedidnhoeteo vervaltes Kart (idoet in der geval het advies van den 

as Temutraskeexi lichaam, | dokter worden ingeroepen, En is dan 
cie sad dergeliike sbonger- | €€ maal bet juiste gewicht bereikt, dan 

  

Het ntt 
moeten een wetoverwogen voeding en 

z0odanig sa- 

mengaan, dat dit gewicht constart blijft. 

Het heeft absoluut geen zin om lichter 

te wegen dan noodig is, afgezien nog 

men eyenmin mooi noe- 
juiste lichaamsoefening     

E'ke vrouw behoort zich bewust te 

          

zija van ber feit dat de Nichaam bouw | Van de gevaren, welke dit met zich 

van sommigz types van nature goed | ngt. Beter tien pond te zwaar 

gevulde vormen vraagt en vav andere | “an t pond te licht. Eea dergelijk 

types niet. Aon Sothero, Mary Carlisie, ! !icbt gewicht heeft gewoonliik een 
Betty Grable. Sonja Hevie en Mar zwakke lichaamsgesteldbeid ten ge- 

West hebben een natuurlijken aan! volge, waardoor het lichaam zelfs aan 
   

voor. gevulde vormen en het uit 

van deze sterren zou veel aan bekoor- 

   

  

ijkheid iobueten, als zij zooveei aaa 

gewicht zouden verliezen dat haar li- 

chaams en gelaatsrondingen zouden 

verdwijoen. 

Aan den anderen kant hebben de 

licdbaamsbouw en bet gelaat van sterren 

als Joan Crawford, Carole Lombardlen 

Rosalind Russeli meer aanieg voor een 

magerder vorai en zien zij er op haar   
  

cen gewone verkoudheid geen weer- 
stand kan bieden, Dit is reeds berhaalde 

keeren bewezen bij diverse fimsterren 
in Hoilywood, die te vlug teveel aan 
gewicht verloren en dan trachiten haar 
vermaperde lichaam op een peti te 

houdeny dat verbereden het juiste 

gewicht lag: 

Vele gevallea yaa zenuw.instorting, 

meoig iacg vexblijf io bet ziekenbuis 

en bijoa zeker een geval van een   

vroegtijdigeo dood zija hiervan het 

gevolg geweest. 

Ook wordt dikwijis nog over bet 

hoofd dat vrouw 'ia 

gewicht moet toencemen naarmate ?ij 

oudzr wordt, Ezn misjz van 17 4 18 

jaar van middelmatigs lengte behoort 

ca. 113 pond te wegen Muar als zij 

40 is, behoort haar gewicht ca, 123 

pond te zija, Als zij verstandig is zal 

zij zich aan di: gewicbt houden en 

niet willen trachieo de 113 pond van 

haar eerste jeugd terug te krijgen. 

Zooals reeds bovenstaand is aange- 
duid moet €cn belangrijk teveel aan 
gewicht alicen op advies van den dokter 

worden bestreden, Maar voor bet 
afnemeo.wan een paar pondjes overtollig 

gewicbt 
standige oplossing, welke gemakkelijk 

de gwose leecfwijze kan worden 

aangepast en welke gewoonlijk het 
regu'taat geef, 

gezien, een 

  

is er een veiligs en ver- 

aan 

  

   

talleen 

  

of ver minderen van 

te spijzen totdat het ge- z0cte en 
wenscbte gewicht is bereikt. Koekjes, 

  

puddisg pastel, #gebakken spijzen, 

roomijs, geslagen room olijven en 

Oiz moeten in elk geval worden 

vcimeden. 

Kaarten die het juiste gewicbt aan- 

geven voor vrouwen van verschlileode 
sngte zijo altijd verkrijgbaar 

bij verzekeringsmaatschappijen of in 

dizetbocker, terwijl ook da dokter U 

gaarne bicromtrent zai inlichten. 

Dergelijke ,gemiddeld” cijfers zijn 
natuurlijk niet van toepassing op elke 

deze kaarten geen reke- 

houden met bet indivi- 

dueele beenderen.teisel. Sommigen 
hebben zware beenderen en zullen dus 

ook naar verhouding zwaarder wegen, 

andere hebben lichte beenderen en 
het gewicht van deze types zal dus, 

hoewel voikomen juist, ook minder zijo, 
A's dus de kaart b.v. aangeeft dat U 

123 pond behoort te wegen en U in 

werkelijkheid 126 of 120 pond zoudt 
wegen, dan bestaat er geea enkele 

reden tot ongerustheid over teveel of te 

weinig, Een paar pond teveel gewicht 

zal U heusch geen kwaad doep, terwijl 

eco lichaam, dat vel over been is, 
zelden gezond is, Eo dergelijke vrouwen 
zieo er dan ook allesbehalve mooi of 
aantrekkelijk uit, 

   

    

vrouw, daar 
ning kunnen 

  

De oorzaak der zorg- 
wekkende papier- 

situatie. 
Is de nota van de Pederatie van 

Drukkerspatroons in West-Java werd 
er op gewezen, dat de Indische druk- 

kersbedrijven, een enkele uitzondering 
daargelaten, vertrouwende op de groot- 
importeurs van papiervoorraden van 

beteekenis hebben aangelegd. 

Men leest in die nota dan verder 
het volgende : 

»Buiten beschouwing latende de druk- 
kerijtjes, die als regel incourante, licht- 
beschadigde of afgekeurde papierpar- 

tijtjes gebruiken en dus, nu bier dan 
daar opkoopende, geen normale af- 

nemers van de papierimporteurs zijn, 
hebben vele kleine drukkerijen, die wel 

geregeld van deza importeurs betrek- 
ken, de gewooate haar papier te be- 
stellen al naar gelang zij drukorders 

Ontvangen, De importeurs weten onge- 
veer, wat baar totaaljaarafname is en 

Kunnen daaruit baar gemiddelde maav- 

delijksche behoefte afleiden. 

De middelgroote drukkerijen hebben 
de gewoonte bepaalve hoevcelheden 

maandelijks te betrekken. Zij nemen 

een normalen maand-voorraad af en 
bestellen voor ocvoorziene groote 

orders bij, terwijl zij slechts voor een 

groot periodiek of voor een ander 

regelmatig terugkeerend meer-belang- 

rijk object, waarvoor dikwijls een 

bepaa'de papiersoort, niet zelden zelfs 

van bepaald formaat, benoodigd is, 

cen voorraad van enkele maanden 
ins'aan, Ook deze speciale partijen 

verkrijgen zij echter als regel door 

tusschenkomst van de importeurs. De 

gemiddelde maandbehoefte dezer druk- 

kerijen is den importeurs dus ook ten 
naaste bij bekend. 

De omstandigheid, dat als gevolg 
vooral van de zeer scherpe concur- 

rentie en het in verband hiermee te 
lage prijsniveau in bet drukkersbedrijf, 

bedrijfstak noodig was ea nog steeds 

is, sluit in zich, dat bedoelde kleine en 
middelgroote“ drukkersbedrijven, “in 

verband niet bun financieele positie, 
bezwaarlijk kuncen overgaan tot het 

ioslaan van belangrijke papiervoorra- 

den, aaogezien deze nog “al kostbaar 
zija. vooral kostbaar, omdat men dan, 

wat vrijwel elk der verschillende meest- 

gebruikte papiersoorten betreft, dieot 

te zorgen voor partijen van verscbil- 

lend gewicht, formaat en kleur, 

Ongetwiifeld zeuden de- groote 
drukkersbedrijven wel voorraden van 

beteekenis hebben kunnen aanleggen 
en dit geschiedde vroeger ook wel. 

'Toen echter groote importbuizen 

zich speciaal op den papier-import 
gingen toeleggen, en wel al spoedig 

in die mate, dat de vrooger van tijd 
tot tijd naar lndit komende vertegen- 

woordigers van Nederlandsche en 

buteolandsche papierfabrieken wel 
konden wegblijven en dat paplerfabrie- 
ken, die hier geen vertegenwoordigers 
en stocks badden, al evenminin Iodg 
veel zaken meer kondeo doen, behalve 

dan wat betreft zeer speciale papieren 

| io meestal kleine partijeo, veranderde 
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Wy blijven neutraal 

Alleen wij durven ' 

,De nieuwe Blaupunkt" 

Super Swing contant f 275— 
ook op afbetaling leverbaar, 

Annonceeren. 

Hootdstraat 4! 

Telefoon No. 60 

Burean — xrDiri — 

  
  

  

OERDERIJEN 

  

»SCHRAUWEN” 
KEDIRI WATES 

MULOWEG / MADJENANG IU 5 

Telefoon Ked. No. 225 PERCEEL-PAKISSADJI 

HA     
  

  

Levert versche volie melk. 

Prima: kwaliteit, 

Leverancier van de groote ziekenhuizen te 

Kediri en Paree en de meeste Doctoren 

ter plaatse, 

Beleefd aanbevelend 

L. H, SCHRAUWEN., 

  

  

  

LEESBIBLIOT HEEK 
  

  

De abonnementsgelden bedragen : 
£1,— per maand voor 6en boek 

de Bedrijfsreglementeering voor dezen “ 

  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. Le 
De bibliotheek -catalogus verschijnt binnen- 
kort. 
Wordt I -an 

DJAB.A KOTTA 
—  LEESCEZELSCHAP — LEESBIBLIOTHEEK — 

Ked. Snelpers Drukkerij. 
——     
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gessttuntie ep papiergebied but. 
volkomen, 

Er ontstond hier een 'in enkete huizen 

geconcentreerde — groot-import Van 
papier. , - : 

Deze importhuizen nu, die van we- 

reldbedrijven op het gebied der pa- 

pierfabricage de alleenvetegenwoordi- 
ging voor Todig bezitten, beschikken 
over deskundig persongel OP papier- 

gebied, 

Verder hebben zij zich van dev 
sanvang af ingesteld Op het geven van 

service. Bijzondere kwaliteiten (z00als 

bijv. omslagpapier - soorten), speciale 
maten e.d, werden gemakkelijk gele- 

verd, soorten enveloppen, 

kaarten, bi'jets, visitekaartjes, labels 

etc. waren uit voorraad verkrijgbaar, 

Bovendien verklaarden zij zic'" bercid, 

vooral de meer gangbare papiersoorten, 

steeds ia groote partijen uit in Indis 

aanwezige stocks te zullen leveren ea 

deden dit tot voor kort ook, in &&a 

woord: zij vestigdeo den indruk bun 
afnemers nimmer te zulien teleurstellen 

en steeds tan dienste te zullen staan, 

diverse 

Hua werkingsfeer h bben zij steeds 

meer uitgebreid, Zij betoogden bij 

herhaling, dat het, in verband ook met 

hbuo kostbare  verkooporganisaties, 

minder juist was, indieo de Irdische 

drukkers recbtstreeks papier uit bet 

buitenland lieten komen. De Indische 

importeurs te steuoen, hetwelk naar 

hun meening 

  
aan de wederzijdsche 

belangen ten gosde kwam. 

Zoo zijn ook de groote drukkerijen, 

die.financieel volkomen in staat waren 

met een eigen inkoopkantoor io Holland 

(z0als sommige trouwens reeds bezaten) 

zelfstaodigeia hun papierbehoefte te 

voorzien en hierbij de noodige 

voorzorgsmaatregelen te treffen, er toe 

Overgggaao, al dan niet contractueel, 

uitsluitend 'of zoo goed als uitsluitend 

met de Indische papierimporteurs zaken 

te doen. Zij werden vaste klanteo met 

bepaalde groote boeveelheden, die naar 

behoefte werden afgeroepen en 

geleverd, 

Wat konden zij anders denken,"dan 

dat de. Indische voorradea dezer groote 

importhuizen steeds” zeer belangrijk 

Waren en dat stagnatie in bediening 

uitgesloten «was, aangezien baar 

gemiddelde maandelijksche behoefte 
Volledig bekend was! 

De ladische drukkerijen, Aleine, 

middelgroote eo groote, die uitsluitend 
van die importeurs afnemen, zija thans 

allen voikomen bedrogen uitgekomen. 

Iodien deze importeurs inderdaad 

hun vaste klanteo behoorliik hadden 

Wwillen bedienen, inderdaad service 

hadden willen geven, dan zouden zij 

er voor gezorgd hebben, dat hier te 

lande voor hftn een voorraad aavwezig 

was voldoendee voor drie tot zes 

maanden," 4 
Wamneer zij geen partijin hebben 

achtergehouden," dan staat thans vast, 

dat zij geen voldoende stock hebben 

aangelegd. 

Of bepaalde zakelijke overwegingen 

van-de papierleveranciers hieraan ten 
grondslag hebben gelegen, dan wel of 

de leidende personen van den papier- 

import een onjuist iozicht ter zake 

hebben gehad, zijn vragen, die thans 

nutteloos zijo. 

Te meer ecbter treft hun gebrek 

aan voorzorg, omdat al sinds September 

van het vorige jaar de politieke 

toestand in Europa weinig Jurstig was 

en een conflict voorzien werd, 

Br is echter nog meer. 
Zelfs met de omstandigheid, dat juist 

tegen het einde van het jaar de 

drukkersbedrijven zich belast zien met 

vaak zeer groote jaarwerk-orders (t.w. 
van gemeenten, van openbare lichamen 

zooals licht- en krachtbedrijvea e.d,, 

van groote handelshuizen, bankiostel- 

lingen, ondernemingen, “bedrijven en 

andere belangrijke zaken en iostellingen) 

is door die importeurs geen of 

onvoldoende rekening gehouden. 
In de “maanden October t/m uiterlijk 

Februari zulka. vele opdrachten van 

dien aard moeten worden uitgevoerd. 

Te vreezen is, dat zij deels niet, 

Ithans niet tijdig, zullen kunnua   

Lana aa e 

. beschouwd 

ea 

Verkiezing lid erkiezing lid. 
Stadsgemeenteraad. 

De fd. Burgemeester van Kediri 

maakt bekend, dat het Stemkavtoor 
den 3isten October a.s. om 7 uur 
des avonds ten Gemeentehuize bijeen 

zal komen, voor de aanwijzing van 

€€a lid van den Stadsgemeevteraad 
van Kediri, zulks in de plaats van den 
op II October j.l. tot lid van den 
Stadsgemeenteraad verkozen candidaat 

Ir. A. NOBBE, 
die den voor het aannemen van zijn 

verkiezing gestelden termija zonder 

kennisgeving heeft laten verstrijker, 

  

gereed komen. Hieronder bevinden 

zich ook orders van lichamen, wier 
vroeger in het buitenland gedrukt jaar- 

werk de Indische drukkers na veel 
moeite verkregen hebbenen thans mis- 
schien weer zullen zien verloren gaan. 

Een feit is verder, dat vooral de kleine 

en drukkersbedrijven 

thans reeds moeilijkheden hebbeo met 

Couranten, tijdsehriften e.d, periodicken, 

welke een vaste maandelijksche vormen, 

Objectief beschouwd zou hei, 

sommige dier periodieken 

onbelangrijk kunven worden 

indie hua verschijning 

kunven doorgaan, 

middelgroote 

wat 

berrefr, 

geachbt, 

niet zou 

maar subjectief 

zou dit cen vaak niet 

ovbelangrijk verlies den zijo voor 

" drukker, die daavan ook niet zelden 

de uigever is, 

Ook orders cp ket gebied van han- 

delsdrukwerk moesten, 

kleine bedrijven, reeds worden afgz- 

wezen, Omdat het vereischte papier 

niet te verkrijgen is. Zzlfs bij groote 

bedrijven is het al voorgekomen, dat 

bepaalde orders van dezer aard niet 

geheel konden worden uitgevoerd en 
dat slechts een gedeelte van een ver- 

laogde oplage kor worden afgeleverd. 

Moeilijkheden van dezen aard zullen 

ongetwijfeld toenemen, niet alleen om- 

dat het benoodigde papier niet in vol- 
doende hoeveelheden te bekomen is, 

maar ook omdat de bij het ontstaan 
van den oorlog blijkbaar reeds onvol- 

doende sorteering in gewichten, soor- 

ten en kleuren, sedert met den dag 

nog geringer is geworden,” 

In voorraad 
kinderboeken 

en 

Modeblasen 

N.V. Ked. Snelpersdrukkerij 
TI. No. 83 

vooral door 

  

Aloon-Aloonstraat 

  

OYLMPIA 
Schrijfimachines blijven toch al- 

tijd aan de spits. Deze wereld- 

beroemde Duitsche machines kunt 

U tegen bijzongere afbetalings- 

conditie te Kediri, ALLEEN 

krijgen bir de 

N.V. Ked. Snelpers 
Drukkerij   

  

erestigd per 1 November 1939 
W. Kampschuur 

Arts 

Genees—: heel—: verloskunde. 

Spreekuren : 8 — 9 v.m. 

4.30 — 6 —.m. 
Baloewertistr, 25 telf, 61 

KEDIRI, 

Moutsnijwerk. 
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 aanhevelend, 
TOKO 

»SOEN” 
Aloon - Aiconsfraat Teif. 63 

  

  KEDIRI. 

Yg 

    
       

M0 

   
     

D Mode Rere! 
U valt op met een toilet uit de 

Thans met het dubbele aantal 
raderpatronen 

(“TAb. prijs F 7,25 per jaar,7 
IN F 3, 

LF 2, 

  

  

  

PETROMAX COMFOREN. 
Wij ontpakten zoojulst 

Be 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. 

  

    

Te Huur 
Is de Bandarlorstraat No. 1! a. 

Een groot huis Huur f 30,— 

's maands. 

Hoofdgebouw: Groote voor — en 

achtergalerij met 4 slaapkamers. 

Bijgebouwen : Zeer ruime garage. 

Drie kamers, keuker, badkamers en 

W.c. 

Grooten tuin “6dr en achter, met 

vruchtboome. Alles bandjirvrii. 
Te bevragen bij de 

Ked. Snelpersdrukkerij. 

  

DE REVUE 

85 per half jaar, | 

per kwartaal. ' | 

N 

  

N: V: KED. SNELPERS 

DRUKKERIJ — -—   
  

  

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

DE AUTOWEGEN -ATLAS 
van JAVA M ADOERA en BALI 

t 2.75. 
in 5 kle endruk 
op stevig ivoorcarton 
met Cartornen cmslag er lirnen rug, 

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

Wwaario opgencmen: 

alle berijdbare wegea 
Kilometerafstanden van plaats tot plauis 

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. 

  

Vichy 

Source de Beaute 
    
    

Wetenschappelijk samengestelde 

preparaten voor verzorging en 

verfraaiing der huid, 

RESIDENTIE APOTHEEK - 
Telefoon No. 52 

  

  

      

PROTESTANTSHE KERK 

Hollandsche Kerkdiensten. 

29 Oct. '39 Ngandjoek 9 uur v.m. 
Ds. V. E. Schaefer, 

Blitar 6 uur n.m. 
Ds. V. E. Schaefer. 

  

Maleische Kerkdienst. 

H. B. Matulessy. 

28 Oct. '39 Kediri 6.30 uur ».m. 

Voorbereideo, 

29 Oct. '39 Kediri 9.— uur v.m. 

Avondmaal. 

31. Oct. '39 Kediri 
Herdenking voor Revormatie. 

Luther Maleisch en Javaansch 

Gemeente samenkomst. 

7.— uut Dm. 

OOST - JAVAANSCHE KERK 

lederen Zondag 

dienst 9 u. v.m. 

Te Kediri (Baloewertistraat) 

Blitar, Toeloengagoeng, 

Ngandjoek, Paree, 

  

ROOMSCII-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 » m. 

te ailar 6G uur v. m. Stille H. Mis 

1.30 uur v. m Hoogmis 

5,30 wur ».m. Lof 

Osderricht Katb. Javanen 6 uur ».m. 

an   

Nieuwe zending. 
Duniops Puur 

Vruchtensap, ni.: 

Djeroek Press 

Lobi-Lobi sap 

Papaja » 

Ananas . 

Zuurzak » 

Belt u op No, 62 

Hoogachtend, 

TOKO 

ss MADIOEN” 
KEDIRI Teif. No. 62. 

  

  

TK 1 Han Hn 
TENG HONG TJIANG 
VENDUHOUDER —  COMMISSIONNAIR 

MEUBELMAKER 

TRANSPORT — ONDERNEMING 
KEDIRI — Klentengsiraat 64 — Telef, No, 107 

  

Groote Commissie Vendutie 

te bouden in het Maxim Theater 

Hoofdstraat — Kediri. 

op 1 November '39, v. m, 9 uur. 

Van meubilair en een groote partij 

kaens en batikwerken van Solo, 

Djocja en Pekalongan. 

Kijkavond, 30 Oct. 1939, van 

5 tot 7 uur D.m, 
  

Voor Uw meubilair en ontwerpen 

geroutineerde toekangs en eerste kwa- 

liteit meubelhout. 

Zeer billijk ia prijs en levering op 

garantie. 

Voor Uw venduties gegarandeerd 

goede resultaten. 

lopakkzn voor alle plaatsen. 

IN VOORRAAD 
Ruime keuze 

Visitekaartjes 

voor de halve prijs. 

KED. SNELPERS DRUKK 
ALOON-ALOONSTRAAT 

Teli. No. 83. 

 



    

RIBBENTROPS. REDE BLJET 
ZONDER EFFECT. 

    

Te Londen en Parijs spreekt men van een onhandige poging om 

Engeland en Frankrijk te scheiden.—Het Duitsche slagschip »Gnei- 

senau” zou tijdens een Britschen luchtaanval vernietigd zijn. — Ga- 

fencu en Markowitsj hadden onlangs een geheim onderhoud.— 

Onlusten in Wilna en omgeving. —Rusland levert 

veevoeder aan Duitschland. 

  

  

  

TOCH EEN NIEUWE POOLSCHE STAAT. 

Ribbentrop rekent af met Cham. 

berlains argumenten, aldus 
Berlijn. 

Berlijn, 24 October (Transocean). 

In gezaghebbende politieke kringen te 

Berljo wordt de door minister Von 

Ribbentrop te Danzig gehouden rede 

als een grondige en vierkante afreke- 

Chamberlains 

door de Britsche re- 
ning met 

beschouwd: de 

geering tegen de Duitsche regeering 

geuite beschuldigingen zija thans door 

miaister Von Ribbentrop ontzenuwd. 

Men wijst er op dat Von Ribbentrop 

Engelands weg naar oorlog, vanaf 

Miinchen tot heden toe, op zeer dui- 
delijke en overtuiyende wijze heeft 

beschreven. Verkiaard wordt, dat de 

mededeeling van Von Ribbentrop over 

het lid van de Britsche ambassade te 

Parijs, die zicb, in tegenwoordigheid 

van den huidigen minister van Buiten- 

landscbe Zaken, tegen de ongereigd- 

heid der Franschen keerde om een 

preventieven oorlog tegen Duitschland 

te voeren de werkelijke houding van 

Losden aantoont. De vraag wordt ge- 

steld, of deze man niet thans nog een 

hooge positie bij de Britsche ambas- 

sade te Parijs bekleedt. 
Men zegt verder dat de Duitsche 

bereidheid tot vrede en de wensch 

van bet Duitsche Rijk om tot een 

Duitsch-Engelsche overeenstemming te 

komen, niet duidelijker hadden kuaven 

BUITENLANDSCH. 

OVERZICHT. 
Overgenomen yan de Ind. Crt. 

argumenten 

  

Voor Engeland en Frankrijk 

verandert er niets. 

Havas meldt uit Parijs dat 

volgens Fravsche politici bet eenige 

interessante in de rede van minister 

Von Ribbentrop is, dat 

duideliik Duitschlands huidige diplo- 

matieke spel wordt onthuld, dat ten 

hierdoor 

doel heeft eeo scheidiog tusschen 

Engelasd en Fraokrijk teweeg te 

brengen en te trachten de verant- 

woordelijkheid voor het uitbreken van 

   oorlog op E te wers 

tege 

der and 

pen, terwijl, in og met de 

door Hitler in ,,Mein Kampf" ontwik- 

kelde stelling, Frankrijik door de 

Duitsche propaganda als cen 
van Duitschland wordt 

  

mogelij- 
  

ken vrieud 

voorgesield. 

Jo Fransche kringen 

klaard dat de rede van Von Ribben- 

commentaar 

wordt ver- 

trop bet leveren 

niet waard is. 

van 

Reuter 

uit Londen dat in eeo gezaghebbend 

Britsch commentaar op Von Ribbev- 

trops radio-rede verklaard wordt dat 

Tenslotte meldt z0g 

door de toespraak geen nieuw element 

in de huidige situatie wordt gebracht. 

Dz toespraak is klaarblijkeliik vooral 

voor het bionenland bestemdj zij be- 

vat wederom onhandige aanvallen, die 

ten doel hebben scheiding 

schen Engeland en Frankrijk teweeg 

te brengen, terwijl zij dezelfde valsche 

een tus- 

bescbuldigingeo inhoudt omtrent de 

agressieve voornemezs van Enge- 

land. 

ledereen buiten Duitschland be- 

grijpt dat deze aav Bogeland toege- 

scbreveo agressieve bedoeliagen slechts 

in de verbeeiding van de leden der 

Duitsche regeering bestaan. In een   

blijken dan uit het aanbod voor een 

defensief Duitsch - Engelsch bondge- 

nootschap, dat de regeering te Berlijn 

had wiilen sluiten, 

De nadrukkelijke verklaring van Von 

Ribbentrop over de spil Berlijc-Rome 

ea den driehoek Berliji-Rome-Tokio 

wordt als belangrijk beschouwd, De 

Duitsch-Russische vriendschap is noch 

met de spil, noch met den driehoek 

in strijd, doch vormt een belangrijken 

factor voor de consolidatie van Euro- 

pa. Berlija is ervan overtuigd dat het 

bestaan van een krachtig Duirschland 

cea noodzakelijke voorwaarde voor 

een rechtvaardigen vrede is en dit 

stemt evercen met het irzicht van 
Rusland. 

Verder wordt te Berlija gezegd dat 

een belangrijk gedeelte van Von Rib- 

bentrops rede gevormd wordt door 

het door hem geleverde bewijs van de 

Engelsche schuld aan het ontstaao van 

den oorlog: het door Von Ribbentrop 
geleverde, op de geschiedenis geba- 

seerde bewijs kan niet over het hoofd 

worden gezien. Het vaste besluit de 

wapens niet neer te leggen, voordat 

de veiligheid van het Duitscbe Rijk 
verzekerd is en een basis gevonden is 

voor het sluiten van een rechtvaardi- 
gen vrede, vormt het onherroepelijke 

beginsel van de Duitsche buitenland- 

sche politiek tijdens den huidigen oor- 

log. 

voor het Duitsche voik verborgen te 

houden, uitte Von Ribbentrop zijn on- 

ware beschuldiging over de door pre- 

mier Chamberlain na de overeeokomst 

van Miischen gevolgde politiek. 

Terwijl de inkoud der documenten, 

waarin de Britsche 

werd gezet, zorgvuldig voor de Duit- 

schers gehouden, 

werden zij door de geheele wereld 

bestudeerd. De Britsche 

regeering zal zich er mede tevreden 

stellen de wereld, nu het Engelsche 

standpunt gemaakt, in 

staat te stellen zelf te oordeelen of 

Engeland en Frankrijk of Duitschlaod 

aanvalier zijo, 

politik uiteeo 

verborgen werd 

nauwgezet 

openbaar is 

Het is duidelijk dat minister Von 

R'bbeotrop nog bij lange na vict het 

standpunt begrijpt, dat in de jongste 

redevoeringen van Chamberlain en 

Daladier op zoo volledie wijze werd 

duidelijk gemaakt: 

de Engelsche en Fraosche regeeringen 

zullen daarom den politieken koers, 

dien zij voor zichzelf hebben uitgestip- 

eId, volgen, totdat de houding der 

Duitsche regeerirg veranderd is. 

De ,Gneisenau” tijdens cen 
luchtaanval vernietigd ? 

Oslo, 25 Oct. (Aneta Reuter.). 

Het Noorsche dagblad ,Arbeider- 

bladet” meldt, dat volgers een oog- 

getu'ge tijdens een aanval van de 

R. AL. F. op Wilbelmshaven het 

26.000 tons metende slagschip ,Gnei- 

senau” werd vernietigd. 

D2 bom viel ia de schoor- 

steenpijp en ontplofte in de machine- 

kamer: het schip werd ia twee- 

en gebroken. 

Vele menschen verdronken. 

Het slechte weer bemoeilijkt de 
operaties aan het Westfront. 

Parijs, 24 Oct. (Havas). He- 

wanhopige 'poging om de waarheid | vige gevechten hadden gisteren den   

geheelen dag-plaats om het bezit van 

een klein dotp op Duitsch gebied aan 

den rand van het bosch van Warndt. 
Velen malen vielen de Duitsche troe- 

pen in golven de Fransche posities, 

die in het dorp waren gefastalleerd, 

aan, doch telkenmale werden zij te- 

ruggeslageo en de Franschben bleven 

ten slotte meester van de situatie. 

Waarbemers wijzen er op, dat dit 

aantoont, dat de jongste terugtocht 

der Fransche troepen in de richting 

van de Fransche grens niet betee- 

kende, dat de 'Fravsche generale staf 

voorbemens was over te gaan tot een 

systematische ontruiming het 

bezette Duitsche gebied. De strate- 

gisch belangrijke pusten worden io- 

dien noodig op krachtige wijze ver. 

dedigd. 

Ez0 incideot was de ge- 

vangenneming io hetzelfde district 

Duitschen artillerie - officier 

van 

ander 

van een 

en zijn patrouilie 

Ook ten Oosten yan den Moe- 

zel werden gevangenen gemaakt. 

Over het algemeen wordeo de 

operaties in aanzienlijke 

bemoei!ijkt het 

weer. Na de zware regens is bet 

terrein bedekt met bijkars vlcei- 

bare modder, die overal in door- 

mate 

door slechte 

dringt. 

Onder 

zouden 

Omstandigh:den 

groote 

Geze 

operaties op 

schaal van de zijde van deo 

Duitschen generalen staf op 

enorme natuur!ijke moeilijkheden 

stuiten en men vraagt zich af 

of het feit, dat de Duitsche auto- 

riteiteo kleine 

landen ten Westen van Duitsch- 

land in beslag bebben doen ne- 

men, geen aanwijzing vormt, dat 

alle kaarten der 

de Duitschers zullen trachten 

bun weg door andere gebieden 

te banen, 

Parijs, 25 Oct, (Aneta R-uter. Is 

Het avondcommunigu€ meldt : 

la den loop van den dag werd 

door de verkenningseenheden aan 

beide zijden bepaalde activiteit ont- 

plooid. 
Wj sibegen een Duitsch deta- 

chement terug in een gebied vlak bij 

de Moezel. 

De oorlogscommunigu€'s. 

Berlijo, 25 Oct. (Aveta-Trans 

ocean). Het Duitsche  militaire 

hoofdkwatier meldt dat de vijande- 

lijke achterhoede, bestaande uit circa 

een compagnie, welke nog posities cp 

Duitsch gebied bewesten Voelkliogen 

bezet hield, is aangevallen en over de 

greos teruggeworpen. Overigens had 

er geen bizonder treffen plaats. 

Parijs, 25 Oct. (Aneta-Hav as). 

H-t Praoscbe  ochtendcommungiuk 

meldr, dat de nacht rustig verlisp. Er 

was eenige activiteit van artillerie 

en patrouilles in bet gebied bewesten 

de Saar. 

Britsche oorlogsschepen in het 

Oostelijke deel der Middel- 

landsche Zee. 

Istanboel, 25 Oct. (Aneta Trsoc.). 

De verschijning van Britsche oorlogs- 

schepen in het Oostelijk deel van de 

Middellandsche Zee, waar zij de con- 

trdle over de n-utrale scheepvaart 

door de Dardanellen begonneg uit te 

oefenen, heeft alhier geleid tot eenige 

bezorgdheid. 

Wordt toch een Poolsche staat 
gesticht ? 

Amsterdam, 26 Oct. (Aneta Rtr,). 

De correspondeot te Berlija van de 

nTelegraat” meldr, dat de eerste stap 

in de ricbting van bet stichten van 

een nieuwen Poolscheo staat heden 

werd gedaan met de bekendmaking 

van de nieuwe Duitsche Oostgrens. 

De correspondent verneemt, dat het 
Zuidelijke deel van de grens hetzelfde is 
als Duitschland's Oostgrens van voor 

1914, 
Krakau, Lodz en Gzestochowa 

vallen in den nieuwen staat. 

In het Noorden werd de grens 

imser naar het Oosten' vastgesteld 

dan zij' in: 1914 was: 7 
De bekendmaking van de nieuwe 

grens beteekent niet, dat. een. nieuwe 

staat zal worden gesticht, terwijl de 

oorlogstoestand beerscht, aldus de 

correspondeot. Hier voegt hij nog aan 
toe, dat het nog steeds niet zeker is, 

of Polen een onafhankelijke staat, een 
protectoraat dan wel een vazalstaat 

zal worden zooals Slowakije. 

Rusland levert veevoeder 
aan. Duitschland. 

Moskou. 24 Oct, (Transocean) De 

handelsbesprekingen tusschen  Duitsch- 

land en de Sovjet-Unie zullen 
binvenkort tot een goed einde wordeu 

gebracht—aldus werd heden te Moskou 

verzekerd, 

Totusschen werd overeenstemming 

bereikt inzake de levering van vee- 

.voeder aan Duitschland. Deze overeen- 

komst, die voorziet ia den verkoop van 

1 millioen ton veevoeder aan Duitsch- 
land, is de belangrijkste van deze 

soort, die ooit tusschen twee landen 
werd gesloten. 

De levering van het veevoeder 

zal binoen enkele digen een aanvang 
nemen en zulleo binnea 

den voltooid zijo, 

Voorts wordt verklaard, dat cen 

Sovjet-Russische handelsdelegatie bin. 
neokort paar Berlijn zal vertrekken ter 
regeling van 'de details van de Duitsche 

leveranties aan de Sovjet-Unie. 

twee maao- 

  

OYLMPIA 
Schrijfmachines blijven toch al- 

tiid aan de spits. Deze wereld- 

beroemde Duitsche machines kunt 

U tegen bijzondere afbetalings- 
conditie te Kediri, ALLEEN 
krijgen bij de 

N.V. Ked. Snelpers 

Drukkerij   

: China. 

Geen sprake van vredes-: 

Onderhandelingen, 
Chunking, 25 Oct. (Aneta Transoc.) 

De geruchten die in Shanghai de ron- 
de doen Omtrent de vredesonderhan- 
delingen in de Far East wordeo. door 
Chineesche regeeringskringen ia. een 
officieel cowmuniguk. tegengesproken. 

De ,Snanghai Evening Post” publi- 
ceerde op 21 dezer een bericht — naar 
bet heette afkomstig uit Chuogking — 
meldend, dat te Chungking besprekio- 
gen werden gevoerd met den Japan- 
achen vertegenwoordiger over concrete 
vredesvoorstellen. 

lo bovengenoemd'communigue wordt 
verklaard, dat het zeer te betreuren is 
dat een Amerikaaasch blad met Cepu 
tatie zulke geruchten vaa twijfelachtig 
gehalte verspreidt. 

Roemenit. 

Geheim onderhoud van Gafencu 
met Markowitsj. 

Boekarest, 24 Oct. (Aneta-Trans- 
ocean). Berst Dinsdag werd vernomens 
dat minister Gafencu de Zuid-Slavische 
minister van buitenlandsche. zaken Mar- 
kowitzj tusschen 1 en 8 October te 
Jebel ontmoette, 

Het onderhoud verliep zeer in het 
geheim. 

Het onderhoud vond plaats op uit- 
noodiging van minister Gafencu, die 
de Joego-Slavische regeering wenschte 
te overreden tusschen Boekarest en 
Sofia te bemiddelen. Gezegd wordt 

dat de kort v6dr deze bijeenkomst be- 

reikte overeenstemming tusschen Roe- 
menit en Hongarije eveneens tijdens 
de besprekingen te Jebel besproken 
werd. 

UUit betrouwbare bron wordt ver- 
klaard, dat minister Gafencu z0ou beb- 
ben aangeboden het Zuidelijke gedeel- 
te van de Dobroedsja, dat door Roe- 
meni&na den wereldoorlog werd inge- 
ljfd, aan Bulgarije terug te geven. 
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en tegen scherp     Door eigen import zijn wij in staat de beroemde 
CARIBONUM producten, z. a. 

Carbonpapier in diverse soorten. 
Schrijfimachinelinten in alle breedten, 

Schrijf-, vulpen- en stempelinkten. 

Polywog pasta in vasten en vloeibaren toestand, ver sch 
Corcurreerende, dus 

beneden Soerabaiaprijzen, 
.. te leveren. F 
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