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STADSNIEUWS 

Vaststelling der begrooting 

van Uitgaven en Ontvangsten 

vour het diensijaar 1940. 

Bij de samenstelling van deze be- 

grootirg heeft het College van B.& W. 

tevens overleg gepleegd met de Tech- 

nische Commissie. 

Volgens dit ontwerp sluit de be- 

grooting voor 1940 met een totaal van 

f200.039—, terwijl de begrooting 

voor 1939 met een toraal sloot van 

£ 209 269,—. 

Het verscbilad f9,230,— kan voor- 

namelijk worden toegeschreven aan het 

overichot in batige saldi van vorige 

jaren. In de begrooting voor 1939 kon 

n.l. worden beschikt over het batig 

saldo van 1937 ad f32.069 —, terwijl 

voor de begrooting voor 1940 :I-chts 

een batig saldo over 1938 ad £ 22.794 - 

beschikhaar is als gevolg van de om- 

standigbeid, dat in 1939 reeds over 

een bedrag van f13.691,— werd be- 

scbikt van bet batig saldo 1938 voor 

de uitvoering van urgente werken. 

Ten aanzien van de ortvangsten 

wordt het volgende op gemerkt: 

  

yo Noor het zan de Gemeepte toette 

kennen aandeel in de opbreugst van 

Landsmiddelen is in het ontwerp de- 

zelfde raming gevolgd als in 1939, 

t.w, 184.218.-. 
. 

Avodere iokomsten voor 

1940 kunnen aan de hand 

het 

van de 

jaar 

werkelijke inkomsteo over Januari 1/m,)| 

Augustus van 1939 hooger worden 

geraamd dan die der begrooting voor 

1939, zooals vermakelijkheidsbelas- 

ting, rec'amebelasting, rijwielbelasting, 

straatgeldbelasting, verpleeggelden, in- 

komsten spostpark, grondhuur enz. 

Wat de passerinkomsen betreft 

moest de raming voor 1940 in verband 

met de verder8 achteruityang van de 

passer - retributiew gedurende 1939 

#2.500,— Iager worden gesteld. 

Het is te hopen, dat met de iokom- 

sten van de vicuwe passer in dessa 

Djagalanlor een verdere achreruitgang 

wordt opgevangen. 

Wat de uirgaafposten betreft moet 

Opgemerkt worden, dat voor 1940 

minder nieuwe werkeo zija opgebracht 

dan voor 1939. 

In hoofdzaak is dit toe te scbrijven 

aan het feit, dat biervoor ia 1940 

minder geld beschikbaar is, doordat 

het batig saldo over 1938 

9.000,- kieiner is dan dat over 1937 en 

geensdeels aan de omstandigheid dat 

er geen nieuwe okjeeten zouden zijo. 

rvim 

Er kan echter met zeer urgente ver- 

beteringswerken als bijv. het tegengaan 

van de jaarlijksche overstroomingen io 

de omgeving van de Aloon-alooo en 

de Kentengsiraat en het verbeteren 

van wooowijken ea kampoengs in de 

Westhelfr van de stad, waaraan nog 

niers gedaan is, nog geea begin ge- 

maakt worden, zoolang gog niet vo'- 

doende inzicht is verkregen in de ge- 

volgen, die de dijkaanleg langs de 

Brantasoevers zal hebben, cenerzijds 

op den afwateringstoestand vaa de 

bedijkte Complexen en anderzijds op 

de hoogte der Brattasbandjirs zelve. 

Doordat minder vieuwe werken zija 

vit te voeren wordt ecbter het voor-   

VRIJDAG 24 NOVEMBER 1939 

deel verkregen, dat de Dierst der 

Gemeentewerken tijd en geleger heid 
kijgt cen algemeen stadsplan te ont- 

werpen met daarmede simenhangende 

afwaterings- en kampoengsverbetings- 

planoen, aan de uitvoering waarvao 

gelkidelijk en systematisch gewerkt kan 

Wworden. 

Tot nu toe werden alle verbeteri1g9- 

projscien incidenteel beziza zonder 

veei samenhang, terwijl ook 

nieuw-bouw door particulierea geen 

aodere grenzen gesteid werden dan 

door de rooilijnaen en de aanwijzing 

ban 

van enkele straten, waar geen fabrie- 

ken of werkplaatsen opgericht mogen 

worden, Dit leidt op den duur tot een 

chaotische stadsbeeld, waaria woon- 

buizen. scholen, werkplaatsen en fa- 

brieken naast en door elkaar komen 

te staan tot ongerief van alle betrok- 

ken partijeo. 2 

Daarenboven heeft ook de k m- 

poengverbeteringscommissie der R -gee- 

ring voorgesteld om in den vervolge 

bet subsidie's voor 

kampoengverbetering afhankelijk te 

stellen vao het bestaan van eeo stads- 

plan en daarin passende verheterings- 

planven, zoodat het noosig werd ge- 

oordeeid voor het opmaken van deze 

planoen op de begroo'ing voor 1940 

een bedrag van f1.500,— uit te trek- 

ken voor de kosten van opramen, het 

maken van de noodige kaarten en om 

na goedkeuring van deze planneo 

door den Raad hieraaneen begin van 

uitvoering te geven, o.m. door aankoop 

van grooden, die van G:meentewege 

voor een speciale bebouwing ui g?ge- 

ven kunoen worden dan wel als 

ruilobject kuonen dienen om elders 

bebouwing mogelijk te 

verleecen van 

een speciale 

makeo, 

Verder zija op deze begrooting als 

nieuwe werken opgebracht de aanleg 

van afvoergoreo lengs de Po'janan- 

Bioscoop- losu'inde- en Rir ginsirah- 

straat met een raming van £3.000,— 

en: 

de aanleg van een standplaats voer- 

tuigeo bij passer-Paing met eeo raming 

van f300,—. 

Zware herstelling worden noodig 

geacht aan de S-mampi:- en Balowerti- 

straat ad f£12.700— en aan de 

Messjesvervo g:choleo te Dj:galanlor 

en Modjoroto ai f1,200 —. 

Voor kampoengverbetering is ee 

bedrag van f3000.— uitgetrokken 

voor het aanbrengen van: 

a.een lichte verharding op enkele 

kampoengwegen ter bestrijding van 

Waar 

deze wegen in verband met dicht- 

bijgelegen verharde paralelwegen 

voor zwaar verkeer gesloten zullen 

worden, kan met een lichte verhar- 

het stof-en modderbezwaar. 

dng volstaan worden. 

b.een zware verharding ia de dessa 

Setonopande. 

Hoewel door de Regeering voor het 

baodjirvrijmaken vao de Wesbeift der 

kotta eeo subsidie van f 40.C00,— was 

toegezegd, is deze post voorioopig 

pro memorie geraamd, aangezien 

bij bet opstellen dezer begrooting 

niet bekend was op welk bedrag 

daarvoor gerekend mocbt worden, 

in verbaod met bezwaren van Ir- 

rigatiewege. tegen algeheele uitvoe- 

ring der opgemaakte ootwerpeo. Met 

de ui:voering van het eerste deel van 

dit werk is reeds een aanvang gemaakt- 

Onder afdeeling 4 is een nieuwe 

post met een raming van f250,— 

opgebracht voor maairegelen in vet-   

band met de Plaatselijke Lucbtbescher- 

ming. 

De uitgaven voor onderwijszorg 
zijn in verband met de groote toeloop 

vao leerlingen naarde vervo'gscholen - 

waardoor bet aaotal onderwijzers uit- 

gebreid moest worden - toegencmen, 

Ten siotte dizot nog de aandacht 

grvestiad op de post ,ONVOOR: 

Z ENE UITGAVEN ' die booger is 

yeraamd dan  gebruikeliik ea op 

f9,597,— is geste!d. 
Deze hoogere rami g houdt verband 

met de te verwacbten verdere stijging 

van materialeo-prijzeo. Waar riet te 

voorzien is welke materialen duurder 

zulen worden en hoeveel duurder zijn 

alle uitgaafposten gebaseerd op -.de 

oude maaterialen-prijzeo. 

Bi prijsstijging kunnen deze posten 

dan z00 nootig verboojd worden uit 

»ONVOORZ EN” 

Inwijding stadsklok en nieuwe 

raadszaal. 
Op Woensdagmiddag 29 Nov. a.s. 

te 5.30 zal de overdracht van de 

stadsklok door het Oranje Comite aan 

het G-meentebestuur plaats hebben. 

Bij mooi weer zal den plechrigheid 

op de viersprong bij de Javasche 

Bank geschiedeo, doch anders in de 

raadszaal aao de Poijanaostr. 
Daarna zulleu de klok en de 

nieuwe zaal worden ingewijd. Laden 

van bet Oranje-Comi'6, autoriteiten, 

de notabelea van de stad en de pers 

worden uitgenoodigd. 

Ns deze be'angrijke sangelegenheid 

zal d: Gemeeoteraad te 715 in de 

oieuwe raadszaal haar eerste vergade- 

ring houden, waarbij de agenda op 

ova volgend mnamer zal worden ge- 

plaatst. 

Zooals het de gewoonte is zal bij 

de plechtigheid champague worden 

gekoald. 

Mutaties. 
Ia de plaats van den beer Salikoen, 

die een paar wek-n geleden is over- 

leden komt de heer Soebardi Ad:wi- 

jono van Poerwokerto. 

Padvinderij. 

Gsterenmiddag zijo 15 jo gens van 

de H.W. albier naar Soember-Boeloes 

gereden om aldaar te kampeeren. Hoe- 

was, glukte het 

eenige jongens van de K.B.I. en Na- 

tipij toch, aicht bij de teot te komer, 

ea cen biief achter te laten. 

Een fijo staalijz vao besluipo. 

wel het maaolicbt 

Sport. 

Zondagmiddag a.s. komen P:. H.W. 

en Vogel tegen over elkaar te staan 

op het Koewakveld. 

We vernemen, dst @r'ck afd. korf- 

bal het twaaiftal vao J.I.B. tot een 

vriendschappelijke wedsirijd heeft wit 

gedaagd, ditmaal zonder dames. 

Zooals we weten, heeft Ou ck-Mulo 

met 2-1 verslageo, terwijl deze weer 

de J.LB, ook met 2-1 beeft geklopt. 

J-lB, moet dan ook terdege fiiok 

haar best doen, wil ze een goede party 

spelen. Te meer, daar in de afgeloopen 

Pocasamaand door hen niet werd ge- 

traiod. 

De ontmoeting wordt bepaald op3 

Dec. a.s. 

RICHE THBATER. 

Offreert voor Donderdag 23 t/m 

Zarerd.g 25 November "39. 

Warner B os sensationeel filmweik 

| io Technicolor. 

»DODGE CITY” 

M-t Errol Fysn — Osivia de Ha- 

viland — A:» Sheridan, 

Deze imponeerende film geefr ons 

een interessanten blik op het Zuii- 

westelijk deel van Kansas ten tijde 

1872, den aaoleg van &&: der eerste 

spoorwegen en de grosi en bloei van 

de stad Dodge City, aan het eiod van 

die spoorlijn gelegen. 

nWestelijk van Chicago bestaat geen 

wet, maar Westelijk van Dodge City 

besaat geen God.” 

Om beel kort te zijo, kunnen wij 

zegser : »Dodge City” is geweldiy! 

Wade Harton is de leider van een 

evorme veekudde uit Texas en van 

een huifkarren karavaao, op weg naar 

Dodge Cuy, Kansas, de berucbtste 

stad van het Wilde Westen uit de 

zeventiger jaren, waarvan eens iemand 

ei: »Westeijk van Chicago bestaat 

geen wet, maar westeliik van Dodge 

Ciy bestaat geen God,” 

Op een avond gedurende den trek 

wordt de jongere broeder van Abbie 

2. Ideale weergave 

ring zal zijn. 

muziekhandel   

1 

  
3 PIILERS 

De grondslag voor goede korte 

Nieuwe vindingen van het Philips laboratorium 

kunnen U grooter onivangsigenoegen verschaffen. 

PHILIPS ONTVANG-TOESTELLEN 

munten uit door: 

1. Stabiele ontvangst 

KEDIRI 

  

22e Jaarrang 

Irving deonkes en is Wade genood- 

zaakt hem been te schieten, 

teneinde Rusty Hart voor verwonding 

De jon- 

io zijo 

te verwonding te vrijwareo. 

geling vait en wordt door een op bol 

yeslayen kudde vee grdood. Abbie 

verwijt Wade haar broer's dood op 

zijo geweten te hebben en wil niets 

meer van hem weten. Als Dodge Cty 

tenslotre bereikt is, vervoegt zij zich 

bij hazr oom, Dr. Irviog. 

In Dodge City is Jeff Surrett de 

scbrik van de stadj met zijo hand an- 

gers Yanczy, Munger en nog een an- 

der bebeerscht hij de speel- ea drink- 

gelegenheden, z00 ook de veehandel, 

Ruby Gilman is zija trouwe handlang- 

ster, 
Surrett en Wade Hatton bebben 

een ootmozting met elkaar en Wade 

beschuldigt den desperado ia bijzija 

van al de inwoners een vee-eigenaar 

van de plaats vermoord te hebben. 

H t gevolg van zija moedig optreden 

is, dat men hem de betrekking vaa 

sneriff van Dodge Ci'y aanbiedt, wat 
Wade, nadat er 

moorden zijn bereven, aangenomen 

word, Rusty Hart wordt zija helper. 
O derwijl onrdekt de verslaggever 

Joe Cicmrns gegevens, welke Yancey's 

door weer enkele 

golfontvangst. 

3. Eenvoud van bediening. 

Op deze drie pijlers steunt de brug, 

die U verbinding met de goheele we- 

reld verschaffan kan! 

De radio ontvangst met Philips korte- 

golf-ontvangers is thans tot zulk een 

hoog peil opgevoerd, dat 

luisteraars in Ned.-Ind:8 een openba- 

zij den 

Vraagt gratis demonstratie 

bij 

»sL YRA" 
Radio Goldberg 

Kediri-Tel. 
Hoofdstraat 

70 

  

Telefoon 250. 

  

li 

VENDU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS. 

J.G.W. DEKKERS 
MEN 

Taterdag 2 Dec. "39, Veoiuie van den inboedel van den 

We.Edelea Her H. O. NINCHRITZ in het woonbuis van den 

»LYRA” Hoofdstraat te Kediri. 
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— RICHE THEATER — 
4 Nog Heden 24 en Morgen 25 Nov. b 
Warner Bros Sensationeel filmwerk in Techricolor “Dodge City" 
met de wereldberoemde sterren EROL FLYNN — OLIVIA DE HAVILLAND — ANNA SHERIDAN e-a. DE fm, die de meening te viet dort, dar er rimmer actie- en kleurvosier film gemaaktzoukunnen wordep F van De avonturen vas Rsbin Hosa”. ZIE den aanl 9 van €&n der eerste snoorweoen en de aroei en bioei van de stad DODGE CITY, aan 't ecind van die SPoorlija gelegen. ZIE ERROL FLYNN in « F machtigste avontuur van zijn kleurvolle Carr &re, 

O aetwiif:Id is , Dodge C y” GEWELDIG! 
dagmiddag 4.10u. Extra Voorsteilingi! 
Zondag 26 en Maanaag 27 Nov. Paramount fijn geestige en pikarte fi 

66 »Paris Honeymoon met de bekoorliike en liefrasise FRANZISKA GAAL — BING CRUSBY e.a. bekende sterren. Een uiterst vroolijke film, vol verwikke.inyen. Ongetwijfeld zal deze mooie film een ieder amuseeren. Komt en Oordeelt! — — — - — 

MAKIM THEATER 
Vasaf Heden 24 tm Zondag 26 Nov. 

Society S lers” Universal buitengewoon spanvende 9g Oocie y mugg ers 
met Preston Foster—lrene Hervey e. a, sterren. Oj uiterst bociznde wijze geeft deze film bet ! avontuu' lijke even der moderne smokkelaars weer, 

En film vol verwikkelingen en avontuur, en die UJ voortdurend in spanniog houdt. 

ATTENTIE  Himognissas« EXTRA VOORSTELLING Maandag 27 en Dinsdag 28 Nov. Universal overweldigende Avonturcof m 

sRimboe Jim” met GRANT W!ITHERS ea. bekerde sterrer. S.nsationeel..., spaonend en vol actie van begin tot eird. — — — Zee EERSTE GEDEELTE van deze groote wildernisfi'm — 
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veroordeeling als moordenaar tot ge- 

volg kunnev hebben. Hij leeft echter 

niet lang genoeg om dit te kunnen be- 

werkstellingen, daar bij verraderlijk ge 
dood en het bewijsmateriaal gestolen 

wordt. Abbie Irving zet zijn actie tegen 

Surrett's bende voort, Haar baat jegens 

Wade is langzamerhand veranderd in 

bewondering en samen trachten de twee 

den moordenzar van den dapperen jour- 

nalist op te sporen, Spoedig h bben zij 

voldoende bewijzen om Yancey voor 

moord te arresteeren en Wade besluit 

hem naar W cbita over te brengen. 

Iotusschen heeft bij Dr. Irving we- 

ten te overtuigen, dat het voor Abbie 
veiliger is, als zij zich uit Dodge Cuy 

verwijdert. Het meisje stapt in den trein, 

Diet wetende dat Wade en zijo ge- 

vangene ia deo mail-en bagagewagen 

zijo, 

Yavcey ziet kans om Surrett een be- 
richt te zenden over zijo situatie en 

zo0doende stappen ook laatstgenoemde 

en zijo hand'angers in denzelfden trein, 

op het oogenblik dat deze van Dodge 

Ciy vertrekt Abbie ziet, dat de maa- 

men zich paar den postwagen begeven 

en volgt hen. Haar komst verandert de 

heele situatie. Beide partijeo hebben zich 

achter bagaven verschanst en scbieten 

er op los, Surretr overmees'ert het mei- 

sje en eischt dan de wopenen van den 
sberiff op. Wade en Rusty moeten wel 
toegeven. 

As de trein vaart mindert om water 
in te nemen, springen de misdadigers 

er af, na eerst de wagondeuren op 
Slot gedaan en den wagor in brand 
gestoken te hebben. Op gereedstaan- 

de paarden willen zij er van door, 

doch Wade vindt het geweer van 
den postklerk, schiet er het deursiot 
mede stuk en verbisdert de ontsnap- 
ping van de bende, die tevens inge- 

rekend wordt. 

Weer terug in Dodge Ci'y, waar 
hij herstelende is van een schotwond, 
duurt het viet lang meer, of de stad 
is bevrijd van ongewenschte elemen- 
tea. Wade en Abbis besluiten te 
trouwen en zich er te vestigen. 

MAXIM THEATER. 
Offreert voor Vrijdag 24 t/m 

Zondag 26 November '39, 
universal boogst 

  

New 

filmproductie : 

»DE MODERNE SMOKk- 
KELBENDE" 

(nSociety Smugglers”). 
Ieder jaar gaan 

origineele 

een helf mi'lioen 

rei.igers langs de douane in New York, 
Waarvan meer dau 5000 werden ge-   

arresteerd voor smokkelarij. Deze film 
gecft op uiterst bociende en attractie- 
ve wijze het avortuurlijke leven dier 

moderne smokkelaars weer ! Een film 
vol verwikkellingen e» avonturen | 
Boeiend van de eerste tot de laatste 
meter! 

Pelitie Nieuws, 
Tegen P., wonerde te Kalangbret 

werd proces-verbaal opgmaakt terza- 
ke diefstal van lijfsgoederen ter waarde 
van f 2.10 ten vadeele van T,, wonen- 
de te Bandarlor. 

Tegen K.. wonende te Boeloeredjo 
werd proces verbaal opgemaakt terza- 
ke dicfstal van gocderen ter waarde 
van f 1,65 ten nadeele van een hem 
onbekende persoon op de passer Ban- 
darlor. 

O.P. H., wonende te Pakelan doet 
aangifte terzake diefstal van een rijwiel 
ter waarde van f 7,50, herwelk onbe- 
heerd voor toko ,,Madioen" werd 
geplaatst. 

Tegen T., wonende te Pakelao werd 
poces-verbaal opgemaakt terzake 
ichte mishandeling van S., wonende 

te Pakelar, 

S., wonende te Bandjaran doet aan- 
gfte terzake verduistering van een 
paard ter waarde van f 35,— gepleegd 
door S., wonende te Banojaran. 

M., wonende te Pandean doet aan- 
gifte terzake vermissing van een ko- 
yellager van een bandkarwiel ter 
waarde van f 2,—. 

  

Vliegveld nabij 

Madioen. 
Het viugge werk in Maospati. 

Er wordt z00 schrijf. Hbid met 
groote voortvarerdheid gewerktaan de 
voorbereiding voor den aanleg van 
het militaire vliegveld te Maospati bij 
Masioen. 

Nadat in stilte de afkoop van de 
gronden was geschied, het geen ba- 
vendien zeer vlug gebeurde, om prijs- 
opdrijving door bemoelenis van pro 
kols en andere raadgevers te voorko- 
men, werd dezer dagen een aanvang- 
gemaakt met de oplevering van het 
terrein. Eco stuk oieuwe aanplart van 
de s.f. Poerwodadi is al afgesneden. 
Nu moet verder verplaatsing van de 
kamporg, bet kappea van boomeo, de 
Opruiming van gewassen, het dicht 
maken van leidingen etc. gescbieden. 

Het geheele terrein voor vliegveld 
en kampement is 136 bectare groot. 
Het vtiegveld krijyt den vorm van een 
zeer grooten drieboek zoodat er drie 
even groote banen voor bet uitioopen   

zija. Ec komen ook drie hangars, ver- 
der werkplaatsen en kantoren van den 
administratieven dienst, benevens een 
kampement voor de minderen. 

Verwacht wordt dat het vliegveld 
in de tweede helft van het volgende 
jaar in gebruik kan worden genomen. 

    

Marine Rampenfonds 
Wie Sieunt mee.? 

Het is ons allen bekend, dat ap 
Vriidag 8 Szptember j.I. ter hoogte van 
W-st Terscbelling H, Ms. mijnenveger 
nWiliem van Ewijck”, tengevolge van 
het loopen op een mijo, vernietigd werd, 
waardoor een groot aantal N-deland- 
sche marinemannen dea dood vondeo. 
Eveneensis hetons bekend, dat oogen- 
blikkeliijk een bulp-actie werd ingezet 
door het ,,Marine Rampenfonds” te Den 
Helder, welke instellirg zich sedert de 
vorige mobilisatie ten doel stelt, financi- 
ecelen bijstand te verleenen aan dic- 
genen der nagelaten betrekkingen van 
marinemannen, vao wie vaststaat, dat 
zij bulpbehoevend zija geworden, Dit 
18 Ook thans bet geval met een aantal 
achtergebleven verwanten van zee-mi- 
liciens, die aan boord van de ,,Van 
Bwijck” werkzaam waren en die, z00als 
ons bekend is, slechtseen zeer geringe 
tegemoetkoming vao rijkswege zullen 
verkrijgen. Het valt niet te ontkennen, 
dat een doel van het Nederlandsche 
voik begrepen heeft, dat bier geho'pen 
moet worden Ongeveer 10.000 gulden 
werd in eenige degen spontaan bijeen- 
gebracht, en kon aan bet kapitaa" van 
het Rimpzofonds. betweik f21000.— 
bedraagt, torgevoegd worden. 

Wij begrijpen eveowel, dat voor een 
effecrieve bu pverleering metr noodig 
is. Wil het Fonds inderdaad zijo arbeid 
op doeltreffende wijze verrichten, daa 
is daartoe een belangrijk groorer kapi- 
taal een eerste vereischte. Temeer, daar 
het bestuur zich terdege realiseert, dat 
met de mogelijkheid rekening gehouden 
dient te worden vaa het voorkomen 
van meerdere rampen in de toekomst, 

Het ,Marine Rampenfonds” heeft 
derhalve besioten tot het organiseeren 
van een 200 doeltreffend moyelijke ag'i: 
in gehzel Nederland en de overzeescbe 
gebieden, ten einde zich de geldmiddelen 
te verschaffen, die thans meer dan ooit 
Vereiscbt zijo. 

Het is ieders plicht, om het harde 
lot van de acbtergebleven verwanten 
van de verloren zeemiciens ietwat 
te verzachteo en hiermee doeo wen een 
beroep op one geachte lezers en leze- 
resseo, bet zijve er toe bij te willen 

IN VOORRAAD 
Ruime keuze — 
— Visitekaartjes 

voor de halve prijs. 

KED. SNELPERS DRUKK 
ALOON-ALOONSTR AAT 

Telf. No. 83. 
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Hebben nog altijd de aandacht in hooge regionen ? 

——— CEEErwaAs 

Cassatieproces op komst ? 

Naar het ,,Bat Nicuwsblad,” ver- 
neemt, ligt bet in de bedoeling van 
het boofdparket, aan de regeering voor 
te stellen, den Pprocureur-generaal 
machtiging te verleenen tot het instel- 
len van een cassatieberoep 10 het be- 
lang der wet tegen hetarrest van het 
Hboggerechtshof inzake de kwestie 
Nirav contra Regeering.” 
Ht arrest, waarbij de Nirav baar 

proces tegeo bet land verloor, spreekt 
zich pamelijk niet uit over de vraag 
of invoec van buitenlandsche radio- 
toesteilan, waarin Pnilipspateoten ge- 
bukt zijo, geoorloofd is, indien zij 
geadresseerd zijn aan particu ieren, 
doch geleverd door handelaren. Door. 
dat de Nirav niet als particulier is 
aangemerkt, is deze kant van de zaak 
io bet arrest niet behandeld. 

De invoer door ev voor particulie- 
ren zal niet in het' cassatieberoep wor- 
dea aangeroerd omdat aangenomen 
worde dat het geoorloofd karakter 
daarvan vasrstaat. 

at de door den te Batavia ge- 
vestigden Bond van radio-amateurs in 
Ned-Indi& tegen het optreden der 
Justitie aangevoerde bezwareo betrefc, 
kan nog bet volgende worden gemeld, 

De Borani treedt op als-gemachtig- 
de van zija leden en meent hierdoor 

  

dan de Nirav, die zelve de toestellen 
iovoerde. Mzent de Borani bierdoor 
de octrooiwet te omzeilen, de justitie 
is van oordeel dat de bond nets an- 
ders doet dan de wet ontduiken en 
stelt hem op &&1 lijn met de Nirav. 

Volgens de Boraniis de aaohouding 
van de toesteilen niet rechtmatig. Ge- 
scbiedt zij ter voorkoming van een 
strafbaar feit ais z.g. politioneel beslag 
Gan dient ertegen aanyevoerd te wor- 
den, dat dit beslag nergensis omschre- 
ven en dusals eeninbreuk op de wet- 
telijke eigendomsrechten moet worden 
beschouwd, gescbiedt zfja's beslagleg- 
ging op een stuk van overtuiging, dan 
moeten de radiotoestellen r.zt, ook 
Werkelijk als stuk van overtuiging die- 
nen in en strafzaak, weike echter door 
de justitiz niet aashangig gemaakt 
wordt, terwijl poging tot ontduiking 
van de octrooiwet wel degelijk straf- 
baar is, 

Van vo!komen bevoegde zijde ver- 
ram bet blad, dat het hoofdparketaan 
de officieren van justitie instructie tot 
de besiaglenging araeven beeft op 
grond van artikel 181 der reebterlijke 
Organisatie, waarin de alcemeene be- 
voegdheid van den procureur.generaal 
is vastgelegd om zoodanig instructies   
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Wij blijven neutraal 

Alleen .wij durven 
»De nieuwe Blaupunkt" 

Super Swing contant f 275—   Ook op afbetaling leverbaar, 2 
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Telefoon No. 60 
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Telefoon Ked. No 225 

—i | 
»SCHRAUWEN“ 

WATES 

PERCEEL-PAKISSADJI   
        

Levert versche volle 

Leverancier van de groote ziekenhuizen te 
Kediri en Paree en 

ter plaatse, 

BOERDERIJEN 
KEDIRI 

MULOWEG / MADJENANG II 

melk. 

Prima kwaliteit, 

de meeste Doctoren 

Beleefd aanbevelend 

L. H. SCHRAUWEN., 
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De abonnementsgelden bedragen : 
1,— per maand voor 6€n boek 

f 1,75 per maand voor twee boeken tegelijk f 2,50 per maand voor drie boeken tegelijk met dien verstande, dat Ul z00 
Indien U duseen 
heeft, waarvoor U &€n guldeo betaalt evo U ruilt bet boek iederen dag, dan betaalt U 
voor 30 boeken toch niet meer dan &&n 
gulden. 

pe bibliotheek - catalogus verscbijnt binnen- 
ort, 

Wordt I:— -an ana aa aa 

—  LEESFEZELSCHAP — LEESBIBLIOTHEEK — 
Ked, Snelpers Drukkerij. 

 ——— 

    

    

     

       

dikwijls moogt ruilen als U wilt 
abonvement voor &€n boek 

O.- 5 

in een geheel andere positie te staan .



      

  

    

  

  

Bekendmaking. 
De fd. Burgemeester van Kediri 

maakt bekend, dat bet ontwerp der 

begrooting van UITGAVEN en ONT- 
VANGSTEN van de Sradsgemeente 

Kediri voor bet dienstjaar 1940 met 
tcelichting, aanvangende h-den, ge- 
durende vier weken cp zijn kav- 

toor voor een ieder ter lezing is ge- 

legd. 0 
Kediri, 18 November 1939. 

    

- 
te geven als hij in het belang van de 
jumitie, tot opsporing en voorkoming 

van misdrijven of overtredingea D o- 
dig zal achten. 

Indien over de giitvoering der in. 
structie of de bevoe,dbeid van den 
P.G. om baar te geven bezwaren 
mochteo rijzen, zullen deze ter ,ken- 
nisse van het Hooggerechtshof wor- 
den gebracht, hetwelk de beslissirg 
van deu gouverveur-generaal zal vra- 
geo. 

Destijds heeft de Nirav zich door 
tusschgpkom3t van het Hof tot de re- 
geering gewead, doch een besiissing 
op haar rekest is nog niet genomen, 
Zij is aaogehoudeo ia verband met 
het proces, dat intusscheo reeds ge- 
ruimen tijd achrer den rug ligt. 

De procureur-generaal heeft zich 
daarom opoieuw over deze kwestie 
tot de regeering gewend. 

Ben ander bezwaar geldt de omstan- 
digheid dat van bepaalde merken de 
invoer verboden geacht wordt op grond 
van io eersten aanieg bij verstek ge- 
wezen vonnissen, die reeds vier ot vijf 
jaar oud zijo, 

Het staat in bet gebeel niet vast dat 
inderdaad vah Philipspatenten gebruk 
gemaakt Werd, sog minder dat dit oox 
thans nog bet geval is 

“ Het hoofdparket stelt hiertegenover 
dat het sejeren belanghebbende vrij 
staat, te bewijzen dat gzen irbreuk op 
de Poilipspatenteo wordt gemaakt: de 
justitie kao niet ieder oogeibik hier- 
Daar een kostbaar onderzoek laten io- 
stellen en houdt zich aaa de rechter- 
ljke vonnissen. 

Voorts wordt onder het publiek 
wrevel gewekt doordat teikenmale bij 
aankomst van een toestel van een ver- 
teger woordiger der Borsumij—yelieerd 
aan Poilips—een verkaring z0u wor- 
den gevraagd Of er Phi ipspatenten in 
verwerkt zijo, 

Ten hoofdparkette kan rizt worden 
aangenomen, dat dergelijke verklaria- 
gen thans worden gevorderd, daar 
hiervan niets in de iostructie staat en 
geruimen tijd geleden reeds het stand- 
put werd ingeromen dat een belang- 
hebbende ongeschikt moet worden 
geacht om ia eigea zaak verklaringeo 
af te leggen, 

Ten slotte werd bet blad van be- 
Voegde zijde nog opgemerkt dat sch-n- 
ding van ee octrooi, ip tegensrelling 
tot schending van het auteursrecht, 
geen klachtdzlict oplevert, hoewel geea 
gegronde reden voor dir verschil aan- 
Wwezig scbijat te zijn. Het dwirgt de 
justitie pocbtans, bij schending of ver- 

meende schending van octrooien ambts- 
halve op te treden, 

Groote 
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SPEELGOFD 

voor ST. NICOLAAS 

1 Oo KORTING woo seootoon 
Vanaf 28 Nov. fot en met 4 Dec. 1939, 
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De fi. Burgemeester van Kediri 
maakt bekend, dat in de op D «sdag 
21 November 1939 gehouden verga- 
dering van het stemkartoor de Heeren: 

D. J. ZAAL ea 

E. SAIJERS 
tot leden van den Sradsgemeenteraad 
van Kediri zljo mangewezen, zu'ks in 

de plaats van rcsp. de Hcer A. H.G. 
Uayerer, die zijn verkiezing vit becft 
aangenomen en de Hzer B. W. Ciason, 
dis ontslag genomen heeft als lid. 

De betrekkelijke processen-verbaal 

liggen voor eenieder te zijoea kantore 

ter inzage. 

Kediri, 22 November 1939. 

Bekendmaking. 
De Regent van Blitar maakt bekend, 

dat vanaf beden gedurende veertien 

dagen, op alle werkdagen van 8 uur 

V.m. tot 1 uur 0. m. ter Reyentschaps- 

secretarie te Blitar ter inzage worct 

gelegd de ortwerp-begrootingsrekening 

van het Rrgentschap Blitar voor het 

dienstjaar 1938. 

Blitar, 15 Noveaber 1939. 

De Rgent van Bitar, 

WARSOADININGRAT. 

TENG HONG TJIANG 
VENDUHOUDER COMMISSIONNAIR 

MEUBELMAKER 

TRANSPORT — ONDERNEMING 

KEDIRI — Klentengstraat 64 — Telef, No. 107 

MOOE HU S. VENDUTIE 
Maandag, 4 Dec. '39, v.m. 9 uur 

ten huize van den W IBdelen Heer 
W. FE. SNACKEY. 

Ambtenaar v/d Bevo'kingsrubbe-- 
R-srrictiemeringen 

“NGADISIMO-— KEDIRI. 
van een zeer goed onderhouden in- 
boedel, 

    

  

  

  Kijkavond, Zs»ndag, 3 D cember "39, 
van 5 tot 7 uur o.m, 

itverkoop 

  

In voorraad | 
kinderboeken 

en 

Modeblasen 
N.V. Ked. Snelpersdrukkerij 

Ti. No. 83 Aloon-Aloonstraat   

  

91. NIGOLANS 
Uitgebreide colleetie van: 
St. Nicolaas en 

Kerst artikelen, 
zooals : 

Chocolade 'etters. 

Chocolade in 

luxe dozen. 
Chocolade poppen. 

Chocolade kransen, 

Chocolade sigaren 

en sigaretten. 

Marspein. fondant 

borstp'aat, 

Kersiboomen, kerstkaarsen, 

kerst-artikelen, enz. enz. 

Prima kwatiteit, Billijke prijzen. 

Beleefd aanh:velend, 
TOKO 

»SO EN" 
Aloon - Aloonstraat Teif. 63 

  

  

    

  

ledere El Comercio 
is een genot van 
begin tot eind. Dat 
is het geheim van 
een prima melange 
en zuiver handwerk 
volgens handinslag- 
methode. 

| 

  

»van 5 tot 10 ceut", 

nIgenten: N. V. Handel My. Ciintzel & Setumacher” 
|. 

EEN PRACTISCH, HAND!G EN KOSTBAAR 
WERK VOOR FEN LUTTEL BELRAG! 

DE AUTOWEGEN -ATLAS 
van JAVA MADOERA en 

1 2.75. 
in 5 kle endruk 
op stevig ivoorcarton 
met Cancrien onsiag en lirnen rug, 
op Schaal 1: 50000 
ia totaal 9 aansluitende kaarten comple:t bi gewerki, en 
waarin opgeromen: 
alle berijdbare weger 

Kilometeraistanden van p'sats tot plaats 
Hoofd-Afstandstat el voor grcotere afstanden 
Bergen en plaatsen mer hoogte-ciifers 

Spoorwegen, Vlicgvilden, Ondernemings - fabricken 
Pasarggre hans eo ve aanwijzi gen voor toe.isme. 
Verkrijgbaar bij de Ked, Sneipers. 
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BALI 

  

Vichy 

Source de Beaute 

preparaten voor 

verfraaiing der huid. 

RESIDENTIE APOTHEEK - 

Wetenschappelijk samengestelde 

verzorging en 

  

KEDIRI 
Telefoon No. 52 

  

    
PROTESTANTSHE KERK 

Hollandsche Kerkdiensten. 
26 Nov. '39 Wlingi 9 uur v. m, 

Blitar 6 uur o. m, 
Avondmaal, 

3 Dec, '39 Kediri 9 uur v. m. 
£ Avondmaal 

Djombarg 7 uur c. m. 
ana 

Maleische Kerkdienst. 

H. B. Matulessy, 
26 Nov. '39 Trenggalek 9.-- 4, v.m. 

TI. Ayoeng 4.— u, n.m, 
29 Nov, '39 Kediri 6.30 u, o.m. 

voor Z-nding, 
————mmmamama aman 

COST - Javaanscurz KERK 
lederen Zondag 

dienst 9 u. v.m. 
Te Kediri (Baloewertistraat) 
blitar, Toeloengagoeng, 

Ngandjoek, Paree, 
nan 

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 0 w. 
te Sifiar 6 uur vm Sule H. Mis 

7.36 mm  Hoogmis 
5,30 uur nm. Lof 

O Werricht Kath. Javanea 6 vur ».m, 

aa arena 

BEZOEKT U 
HEDEN BIJ 

»Toko MADIOEN” 
»Nieuw-Tokogebouw” 
Aiocon-aloonstraat No. 17 

Tetefoon No. 62. 

ONDER COULANTE BEDIEKING 
Reeds ontvangen : 

»SINT-NICOLAAS CADENU" 
Che. letters. 

Choc. luxe doozen. 

Chsc. figuren. 

Marsepain, 

Borstpiaat 

Taai-Taai. 
Beleefd aanbevelend 

TOKO 

»MADIOEN” 
KEDIRI, Telf. Xo. 62. 

    

  

PETROMAK COMFOREN 
Wij ontpakten zocjulst 

De Nieuwe 

Modellen 1939 
en noodigen U wvit tot een be- 

zichtiging dezer 

Sch tterende en Practische 

Petromax Comforen, 
Verkrijgbaar bij : 

icko Weda. 

Tan Bing Wie 
Kientengstraat No. 90, 

KEDIRI, rel. No. 149. 

Te Huur 
In de Bandarlorstraat No. II a. 

Fen groot huis Huur f 30,— 
's maands, 

Hoofdgebouw: Groote voor — en 

achrtergalerij met 4 slaapkamers. 

Bijgebouwen : Zeer ruime garage. 

Drie kamers, keuken, badkamers en 

W.c. 

Grooten tuin v6dr en acbter, met 

vruchiboomen. Alles bandjirvrii. 

Te bevragen bij de   Ked. Snelpersdrukkerii. 

   



  

Buitenlandsch overzicht 

EUROPA'S ZEEEN WORDEN 

overgenomen uit- de Ind. Courant, 

ONBEVAARBAAR, 
  
  

Thans weer een Britsche torpedobootjager en een Italiaansch schip 
Op mijnen geloopen.- De Britsche kruiser ,,Belfast“ in de Firth of 

Forth getorpedeerd ?- Ook een Duitsch vrachtschip tot zinken ge- 

bracht.- Engeland ontkent verband tusschen de ontvoering der twee 

Br.tten en de arrestatie van Elser. 

Men verwacht spoedig het sluiten van een Russisch-Japansch 
handelsverdrag. 

Britsche torpedobootjager op een 
mijn geloopen. 

Londen 22 Nov. (Aneta Reuter) 

De Admira'iteit maakte bekend, dat 

de torpedobootjager 0 psy” gisteren 

bij de Oostkust op een miju is geloo- 

pen en vervolyens op de kust gezet. 

Gemeld wordt, dat 21 officieren en 

minderen werden gewonden ongeveer 

40 personen vermist. 

Ruim honderd overlevenden werden 

gisteravond door verschilleode vaar- 

tuigen in een stad aan de Oostkust 

aan land gezet. 

De ,Belfast” zou getorpedeerd 

zijn. 

Nzw York, 22 Nov. (Aneta Trans- 

oc). De ,New-Yoik Times” verneemt 

van betrouwbare zijde, dat de Bri-sche 

kruiser ,,Beifast” io de Furth of Forth 

is getorpedeerd door een Duitsche 

duikboot, welke wist te ontkomen. De 

materieele schade is nog niet bekend, 

Italiaansch schip op een mijn 

geloop:n. 

Londen, 22 Nov. (Aseta Reuter). 

Het Italiaansche stoomschip ,,Fiano- 

na”, dat 6660 ton mat, is gisteravond 

aan de Zuid-Oostkust op een mijn 

geloopen, waardoor in het vaartuig 

een gat is ontstaan, 

Hedenochtend was het scbip nog 

steeds drijvende : sleepbooteo trachten 

het de haven rioven te sleepen. 

Duitsch schip tot zinken 

gebracht. 

Londen, 22 Nov, (Aneta-Havar). 

De admiraliteit melit, dat de Duitsche 

vrach boot ,,Bertha Fisser” door een 

Britsch oorlogsschip werd gepraaid 

nabij de lersche kust. 

De bemanning bracht het vaartuig 

tot zinken en begaf zch in de red- 

dingboorenj later werd zij opgepkt 

door het oorlogsschip en aan lard ge- 

zet om te worden geinterneerd. 

Nog meer schepen gezonken. 

Londen, 21 Nov. (Havas). Twee 

Britsche treilers, de ,Sa Sweeper”" 

en de ,, Thomas Hankins” werden door 
cen Dui:sche onderzeeboot tot zir ken 

gebracbt. Alle 12 opvarenden van de 

»Sea Sweeper” werden gered, evena's 

alle 12 opvarenden van de ,, Thomas 

Hankins”, die echter eerst na twaalf 
uur roeien werden opgepikt en op de 

kust vas Nvord lerland aan land gezer. 

Alle opvarenden van de 
»Terukuni Maru ' gered. 

Looden, 22 Nov. (A eta R uter). 
Alle opvarenden van bet Jipansche 
8.3. , Terukuni Mare”, dat op een mijn 

geloopen en gezonken is, zijn gered. 

Het schip bleef lanyen tijd drijvende, 

na op de mija te zijn gestooten. 

Protest der gevangen Engelschen. 

Kopeohagzn, 22 Nov. (Aneta-R-u 
ter), Vo'geas den Berlij: schen corres 

pondent van de ,.Politiken” hebben 

Best en Stevens bij de Duitscbe auto- 

riteiten geprotesteerd tegen buo arres- 

tatie, waarbij zij verklaarden van Ne- 

derlandsch gebied te zijn ontvoerd. 

Berlijo, 22 November (Aneta-Reu- 
ter). De dagbladen publiceeren heden 

op opvallende wijze de arrestatie der 

Bxitten mr. Best en kapitein Stevens 
aan de Dustsch - Nederlandsche grens 

op 9November j.!., alsmede de arres- 

tatie van Elser.   

De officieele radio-omroep brengt 

verbaod tusschen het gevangen nemen 

der Britten met den bomaanslag te 

Mii chen, verklarend, dat de verant- 

woordeijkheid van den Britschen ge- 

heimen iolicbtingendierst voor dezen 

aans'ag is vastgesteld, 

Offic'eele Britsche ontkenning. 

Londen, 22 Nov. (Aseta-Reuter), Het 
ministerie van Buitenlandsche Zaken 

verklaart, dat er geen verbaod bestaat 

tusschen de ontvoering van twee Brit- 

sche ontderdanen en de arrestatie vaa 

Eser. 
Noch de Britsche regeering, noch de 

agenten van deze regeering weten iets 

af van E'ser. 

Weer eenige activiteit aan het 
front. 

Berlijn, 22 Nov (Anete Reuter). Het 

D.N.B. meldi : 

»Aan den Oostelijken oever van de 

Moezel ten Zuiden van Perl begon de 

vijandelijke artillerie van alle kalibers 

actief te worden. 

De vijand vorderde tot den hoek van 

bet bosch ten Zuiden van deo weg tus- 

scben Kitzling e« Manern”. 

Duitsche vllegtuigen bij luchtge- 
vecht neergeschoten. 

Parijs, 22 November (An. Reuter) 

Hedenochtend zijn twee Duitsche 

Vliegtuigen brandend neergestortj de 

Vli-gtuigen werden neergeschoten in 

een Juchtgevecht boven bet Wesifront. 

Naar gemeend wordt, is eeo ander 

Duitsch vliegtuig boven de Noordzee 

neergechoten. 

Overeenstemmend met de tairijke 

verkennicgsvlubteo trad de Duitsche 

artillerie van alle kalibers actief op 

ten Oosten van Saarbriicken en nabij 

de Biies, 

Het geschut werd plotseling actief 

en beschoot het Fransche front tot 
een dicpte van ruim een mijl achter 

de linies, 

Gezaghebbende militaire 

meenen, dat een aanzienlijke wijziging 

ian de militaire situatie waarschijolijk 

wanneer de vorst 

waar bet 

kringen 

zal paa's hebben, 

aan bet Wesifrovt invalt, 

weer thans droog en kouder wordt. 

Duitsche troepea zija nog steeds 

geconcentreerd tusschen Nederland en 

den Rijn en zijn gereed op te mar- 

cheeren. 

Groot-Brittannie. 

Duitsch vliegtuig waargenomen. 

Londer, 22 Nov. (Aneta-Reuter). 

H-denmiddag werd boven de Theems- 

monding een vijandelijk vliegtuig waar- 
genomen : de lucbtafweer opende het 
vuur en dwong bet toestel op groote 

hoogte te vliegen. 

Later werd het toestel acbtervolgd 

door de R.A. F. ea kwam toea 200 

laag vlieger, dat bet scheen, alsof bet 

de daken der huizen zou raken. 

Her passeerde boven een z0eklicht- 

post en verdween daarna. 

Duitsch viiegtu'g neergeschoten 

Lord:o, 21 Nov. (Reuter). Het 

mivisterie van Luchtvaart maakte be- 
kend, dat hedenochtend een Duitsch 

vliegtuig van bet type Dornier 17, 
een z.g. wvliegend potlood”, werd 
neergeschoteo. 

Het toestel werd ter hoogte van 

Deal waargenomen door drie Britsche 

BEN ia ia aa 

  

gevechtavilegtuigen, -die alle drie bet 
vuur op den Duitscher openden. 

Ben groote hoeveeiheid rook kwam 

te voorschija uit de Doroier, die daar- 

op in een vrille geraakte en in zee 

stortte. 

Weer Duitsche vliegtuigen boven 

de Shetland eilanden. 

Londen, 22 Nov. (Aseta Reuter). 
Zes Duitsche bommenwerpers vlogen 
boven de Shetland-eilanden en wierpen 

bommen uit. 

la een stad werd luchtalarm ge- 

maakt. Kort daarop volgde het ,al- 
clear”, 

Burgervliegtuig neergestort. 

Londen, 21 November (Reuter). 

Het ministerie vao Lucbtvaart maakt 

bekend, dat een Britsch burgelijk 

vliegtuig gistereo door onoplettendheid 
in een der ballonversperringen vloog 

en neerstortte, Beide inzittenden wer- 

den gedood. 

Duitschland. 

De toestand te Praag. 

Amsrerdam, 21 Nov. (Reuter), De 
gevoelens van de bevolking te Praag 

worden beschreven als een wanhopige, 

hulpelooze, tot opstand geneigde woe- 

de, vermengd met bet vaste besluit 

om voor het huidige tijdstip de nood- 

zakelijke discipline te bewarer, teneic- 

de een nieuw bloedbad te voorkomen. 

G:meld wordt dat in den nacht van 
den 15den dezer alleen al 8.000 stu- 

denten door de G-stapo werden gear- 

resteerd, waarbij de Duitsche staatspo- 

litie gebruik maakte van lijsten met 

namen, die door de Duitsche po'itie 

te Praag van tevoren waren opgesteld, 

Tenslotte wordt nog gemeld dat het 

sluiten der medische hoogescholen het 

wegzenden van a'le patidoten noodig 

maakte. 

Praap, 21 Nov. (Transocean). Aan 

de restaurants en ca'€'s te Praag, 
waaraan in verband met de jongste 

incidenten was opgedragen met ingang 

van den 16den dezer iederen avond 

om 10 uur te sluiter, is thans toege- 

staan vanaf heden tot den normalen 

tijd open te blijveo. 

Er vonden geen nieuwe demonstra- 

ties plaats en hetleven te Praag, zoo- 

wel als in het geheele protectoraat, 

heeft op geheel normale wijze voort- 

gang. 

Terechtstellingen wegens 

Spionnage. 

Berlijn, 21 Nov. (Traosoceav). De 

twee broers Karl ea Bernbard Grze- 
bellus, die ia het Duitsche gedeelte 

van Opper - Silezi8# wooaden, werden 

heden wegens hoogverraad terecht- 

gesteld. Ht ,,Volksgericht" bevond 

"dat de beide broers zich aan spionoa- 

ge ten bate van Polen haddeo scbul- 
dig gemaakt en veroordeelde hen ter 

dood, weike straf o-middelijk ten uit- 

voer werd gelegd. 

Verdiende onderscheiding. 
Srockholm, 22 Nov. (As. R-uter). 

Volgens een door de ,,Sveoska Dag- 

b'adet” ontvangen bericht, werd Von 

Rbbentrop gedecoreerd met de Rus- 

sische orde van Lenin, 

Ook een verklaring van den 
ex-kroonprins. 

Berlijo, 21 Nov. (Transocean) De 

gewezen Duitsche krooopris. Wilhelm 

voo Hohenzollern, volgde heden het 

@isteren door zija broer, prins August 

Wilhelm von Hohonzollero, gegeven 
voorbeeld, die in tegenwoordigheid van 

de vertegenwoordigers der buiten- 

landsche pers te Beriijin de valsche 

berichten had tegengesproken die in 

het buitenland betreffende het Huis 
der Hohenzollerns werden verspreid. 

De ex kroonprins gaf heden de vol- 

gende verklaring uit: .Potsdam, 20 

November 1939. Io de anti - Duitsche 
buitenlandsche pers hebben gedurende 
den laatsten tijd dergelijke belacbelijke 

@n beleedigende verzekeringen en ver- 

valschingen de ronde gedaan, dat ik 

er uiterst afkeerig van ben eenige 

notitie van deze berichten te nemen. 

Eveomin zal ik tegeo, de beweringen   

ia elk dezer infame- lengeng steiling 
nemen of trachteo hen te weerleggen, 
daar zij alle volkomen verzonnen zija. 

Nocb ik zelf, noch mija broers of 

z0neo of eevig ander lid van bet Huis 
der Hohenzollerns of van de andere 
Duitsche vorstenhvizen werd gearres- 
teerd en nog veel minder doodgescho- 
ten. De bewegingevrijheid van geen 
buoner is ook maar in het miost be- 
perkt. De dombeid der lasteraars is 
100 groot, dat zij zelfs de arrestatie 
vao prins M-x van Baden, de 10jaar 
geleden overleed, hebbzn bekend ge- 
maakt. 

Het is voldoende om er op te wij- 
zen dat alie leden van de Duitsche 
vorstenhuizen, die de wapens kunven 
drageo, aao het front zijn. L ugens 
worden bet best weerlegd door -hun 

ongerijmdheid aan te toonen. De uit- 
vinders van dergelijke leugens handelen 

misdadig. Was geteckend Wilhelm, 
kroonprios'". 

FrankriJk. 

Landgoed als Poolschen 

minjatuur-staat. 

Parijs, 21 Nov. (Havas), Ia de te Pa- 
rijs verschijnende editie van de ,,New 

Herald Tribune” werd hedenochten uit 

Anges gemeld dat een nicuwe, soeve- 

reiae Poolsche staat, de kleinste in de 

geheele wereld en die tot dusverre ze'fs 

niet op de landkaart te vinden is, op 

een door den Franschen staat opge- 

vorderd landgoed wordt opgezet. 

Dit landgoed, ter lengte van cen mijl 

er ter breedte van een halve mijl isi 

de rustige vallei der Loire op een af- 

stand van vier uur rijden per atuo van 

Parijs en op 100 mijl afstand van de 

huidige oorlogszone gelegen. Het blad 
meldt verder »og dat de Franscbe, Brit- 

Sche en Amerikaansche ambassadeurs 

zich reeds io dit gebied hebben geves- 

tigd en dat de nieuw-benoemde presi- 
dent det Poolsche republiek en de nieuw- 

aangestelde Poolsche ministers zich io 

het midden van deze week eveneens 

op dit tot Poolsch gebied gemaakte 

landgoed zullen vestigen. 

Belgische arbeiders veroodee'd. 
Parijs 21 November (R-uter). Twee 

Belgische arbeiders, werkzaam ia een 

voor de nationale defensie werkende 
fabriek, worden door de militaire recht- 

baok te Parijs veroordeeld tot zes 
maanden gevangenisstraf omdat zij zoo- 

der geldige reden 24 uur afwezig wa- 

ren geweest. 

Deze zaak vomteen precedent voor 

de toepassing van de oorlogmaatrege- 

len in opgevorderde ondernemingen op 

vreemdelingen, 

China. 

Hevige strijd om Nanking. 

Japanners wachten op nieuwe 
versterkingen. 

Chuogking, 22 Nov. (Aneta R uter). 

Osdanks een zeer hevig Japansch 
luchbombardemeot in het gewest   

  

:Kwaogsi, blijven de Chineescbe troepen 
deo Japanschen opmarsch Baar Nanning 

tegenhouden. » 
Vervomen wordt, dat ruim 30 Ja- 

pansche vliegtuigen gisteren deelnamea 
aan een bombardement van Nanning, 
welke stad het doel vormt van den 
Jipaoschen opmarsch in Zuid-West- 
Chiva, dat een heelen dag duurde. 

Nanving werd:. gisteren tot 8 maal 
toe aangevallen.” 

Instede vag cen stellingoorlog te 
voeren tegen de aanvallen van het Ja- 
paosche front, waarin de Japaoners eea 

beslisten voorsp-ong hebben, als gevolg 

van huo superioriteit wat betreft zware 

bewapeving en lucbtmacht, ramen de 

Chineesche troepen hua posities io de 

bergen, voortdurend de Japansche flan- 
ken en de achterhoede aanvallend, 

Terwijl de Japanners aan de grens 
tusschen Kwantung en Kwansi thaos 

kiaarblijkelijk hun posities consolideeren, 

in afwachting van oieuwe versterkingen, 

die in het Pakhoi-gebied zija geland, 

vielen Chineesche troepen de Japansche 

eenheden te Fancheng aan, die den 

linkervleugel van het Japansche leger 

vormen. 

Een bevig gevecht is thans gaande 
bij de beuvels ten Noord-Oostzn van 

Yamchow, die de basis vormen van den 

Japanschen recbtervleugel. 

Het is thans nog te vroeg om bet 

lot van Nanning te voorspelleo, daar 

de Chineesche en Japansche comman- 

do's nog voorbereidingen nemen voor 
den beslissenden slag om bet bezit van 

China's belangrijkea verbindingsweg 
met lado. Chioa, vanwaar China een 

deel van de voorraden uit het buitea- 
laod invoert. 

Dz heuvels van Shansi liggen thans 

diep onder de sneeuw, daarede eerste 

soe-uwval kort na midderoacbt plaats 

had. 

Oodanks den hevigen sneeuwstorm 
en de bittere koude werden de geYech- 
ten tusschen de Chineesche en Japan- 
sche trozpen in verschillende deelen 

van het gewest Shansi met onvermin- 
derde kracht voortgezet, waarbij de 

Chineesche colonves naar het Oosten 
oprukteo in de richting vam den Tung- 
puspoorweg. 

OYLMPIA 
Schrijfmachines blijven toch al- 

  

tjd aan de spits. Deze wereld- 

beroemde Duitsche machines kunt 

U tegen bijzondere afbetalings- 

ALLEEN 

krijgen bij de 3 

conditie te Kediri, 

N.V. Ked. Snelpers 

Prukkerij 

  

Yoen cen gezonde, fraaie en frissche huid mandiin met de medicinale 
'urolzeep. Na het bad het lichaam rijkelijk poederen met het verkoelende 

envopdrogende Purolpoeder. Ziehier een ideale huidverzorging. Purol- 
zeep 1090 per carton, Purolpoeder 0,90 en f 1.50 per bus. In apoth. en toko's. 

Carbonpapier in diverse soorten. 
Schrijfmachinelinten in alle breedten, 

Schrijf-, 

en tegen scherp corcurreerende, dus 
beneden Soerabaiaprijzen, 

| Polywog pasta in vasten en vloeibaren toestand, versch 

.te leveren, : 

  

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

vulpen- en stempelinkten. 

—
 

N. V. KEDIRISCHE SNELPERSDRUKKERIJ
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