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Abonnements tariet. 

LOSSE ADVERTENTIEN BIJ VOORUITBETALING. 

advertentie gereduceord 

  

No. 336 

  O., de 2de aan den Heer Soedikia 
van de S.C.M., en de 3Je aan den 

Heer Moebajia van Pandean, 
Daar de Iste en de 2de evenveel 

punten heeft behaald. werd de prijs 

door loting besluit. 

Hedenavond zal krontjong-concours 
voor heeren worden gebouden Br heb- 

ben zich zo0oveel deelnemers opgegeven, 

dat het comit& van de C. P. M.A. een 

paar heeft moeten weigeren, z0odat 

hedenavond slechts goede zangers op 

het podium zullen komen. 

  

STADSNIEUWS 

  

  

Gemeenteraadsverkiezing. 

Op Donderdagmiddag j.l. had de ver- 
kiezing van de gemeenteraadslid in de 

plaats van den Her Arismoenandar 

plaats. Aaowezig waren: de voorz. en 

secr., de heeren: Djie Tiog Hian, Leut- 

scber en Mbentoro. 

Er kwamen 189 kiezers, 1 stem was 
ongeldig, 

De heer Soenarto verkreeg 124 stem- 

men en den Heer R. Poespowardojo 

64, zoodat de eerste als lid verkozen 

werd verklaard. 

Er waren op de lijst 444 Inb. kie- 

zers: 44 werden vanwege overplaatsing 

Padvinderij. 

Op Zaterdagmiddag a.s. zal de Na- 
tipij naar Soemberpodang, cen acht- 

tiental kilometers verwijderd van Ke- 
diri, gaan, om aldaar te kampeeren. 

Dz leiding isian handen van Zainoel. 

We vernemen, dat bet bestuur van 

de Badan Persaudaraan Kepandoean 

Doho op Dinsdagmiddag samen is ge- 

komen, ter bespreking van bet kamp- 

vuur, dat ze zal houden, ter bekend- 

making van den opgerichteo bond. 

Eerstdaags zulleo de leiders van de 

Natipij, K.B.1. en H.W, bijeenkomen, 

en bet opgestelde programma zal dan 

Of andere oorzaken afgeschreven. 

Het aaotal opgekomen kiezers op dea 

dag was dus minder dan de helft. De 

. lab. leden bestaan thans uit verteger- 
Woordigers van de Parindra, n.|. de 

H. H, "Joesoef Modjo, Moentoro, en 

Soesarto,en 2 van de P.G.I., de H H. 
Jahdi en Hardasoemarto, wordeo voorgelegd. 

Hieroa kwam het Stembureau samen, 

bestaande uit de voorz., secr. en de 

H. H. Poespowardojo en de Kanterals 

RICHE THEATER. 

Offceert Donderdag 28, t/m 

VRIJDAG 29 SEPTEMBER 1939 

Politie nieuws 

T.T.S., B.S. en M., resp. wonende 

te Banaran en Bangsal doen aangifte 

terzake poging tot diefstal middels on- 

dergraving. 

Tegen T., afkomstig van Modjoker- 

to en tijd. verblijfhoudende op de Pa- 

sar Malem Kediri werd p. v. opgemaakt 

terzake verduistzring van een bord en 

cen lepel ter gezamelijke waarde van 

f 0.20, ten nadeele van K., afkomstig 

van T.-Agoeng en tijd. verbiijfhoudende 

op de Pasar-Malem Kediri. 

T.K.K., wonende aan de Klenteng- 

straat doet aanaifte terzake mijoeed, 

gepleegd door W. en T. beiden wonen- 

de in kampong Bandpeng (Pesantren). 

Tegen D., wonende te Pandejan werd 

p.v. opgemaakt terzake lichte mishan- 
deling van K., wonende te Pandejan. 

Tegen K. en B., beiden wonende te 

Pandejan werd p. v. opgemaakt terzake 

lichte mishandeling. 

Tegen O.I. IL en T. S. D., beidea 

Wwonende te Pakelan werd p.v. opge- 

maakt terzake prijsopdrijving. 

Tegen T.K.K., wonende te Kemasan 

werd p.v. opgemaakt terzake lichte 

misbandeling van K., wovende te Nga- 

disimo. - 

22e Jaargang 

Il BLOEMEN || 
Losse en opgemaakte, tegen zeer        

  

    

    

concurreerende prijzen, Ook orchideeen. 

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

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

  

Carbonpapier in diverse soorten. 
Schrijfmachinelinten in alle breedten, 

Schrijf-, vulpen- en stempelinkten. 

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

beneden Soerabaiaprijzen, 
te leveren. 

Door eigen import zijn wij in staat de beroemde 

ledeo, ter verkiezing vao den plaats- 

vervanger van dea Heer Mc. B. L. 

Krooo. 
Zooals reeds eerder vermeld, kwam 

deheer P. A. Wierbeck in aanmerking, 
doch dhar hij niet meer in de stad is, 

zal over een dag of tien weer een 

verkiezing plaats hebben. 

We vernemen, dat alvorens deze vas 

cature kau worden vervuld, bet Stem- 

bureau 4 keeren samen zal moeten ko- 

men, daar na den Heer Wienbeck, de 

H. Ir, Nobbe komt, die sedert eenige 

maaoden naar Modjokerto is overge- 

plaatst. Dan komt den beer Ungerer 

die Gemeente-veearts is, en die ook 

voor de plaats zal bedankeo. Zijn ver- 

wanger zal ddn dedieer D. J. Zaal zijo. 

Luchtbescherming, 

Hiermee willen we onze lezers eraao 

berinrteren, dat hedenavond ia de 

societeit Brantas aanvangende te Sure 

teen lezing wordt gehouden over: 

lncbtbescherming, waarna dan gelegen- 

heid zal bestann, zich op te geven als 

Cuxsist. 

Weeskamer Vendutie. 

De vendutie van de failliete boedel 

van Toko Bo Lan Tjhiaog Tjan (Toe- 

loengagoeng) is gewijzigd en zal plaats 

Zaterdag 30 September "30. 

Paramount's amusaments filmschlager 

de Luxz: 

»ARTISTS acd MODELS ABROAD" 

met Jack Benny-Joan Beznnett-Joyce 

Compton e.v.a. eerste rangs artisten. 

met medewerking van de wereld- 

vermaarde ,Jacht Club Boys" 

Een weergaloos groote muzikale- 

zang productie, en amusementsfilm van 

klasse met de allernieuwste songhbits. 

Een film van rbyime en romaoce.... 

vol mooie muziek en zang... vroOlijk, 

frisch, opwekkend en belangwekkend 

voor alle leefiijden en iedereen. 

Het verhaal van deze mooie film 

brengt een afwisseling van Ilefelijkheid 

en bevat volop geestigheden, die U 

zulleo doen schateren. 

»Brtists and Models Abroad” een 

Vroolijke Comedie in den waren zin 

des woords. 

MAXIM THEATER. 

Oflreert voor Vrijdag Sept. 

t/m Zoodag 1 October '39 

Warner Bros Dramatisch filmwerk 

»THEY MADE ME A CRIMINAL" 

een machtig drama, dreuoend met een 

Wwozstbeid welke overgetelijk is—een 

sebrijaend verhaal dat U aan Uw stoe! 

vastnagelen zal—de autobiografie vao 

cen als een wild dier opgejaagden man 

de personenvan H.al. W. en R.D. al. 

D., resp. afkomstiy van Ngamparan 

(Djokjakarta) en Garoet (Bandoeng), 

tijdens het klimmen tegen een pagger 

op den den grond en brak zija linker- 

arm. Hit werd ter geneeskundige be- 

handeling paar bet ziekenbuis ,Gam- 

van lijfsgoederen t.w.v. f 2.55. 

drijving. 

Door de Politie werden aangebouden 

verdacht van diefstal middels inklim- 

ming van toko-artikelen ter waarde van 

£ 1400.— ten nadeele van toko ,S“ te 

Kediri. 

De persoon van K., bediende bij de 

Firma ,,Coocureot" te Ringinanom werd 

door bet ontploffen van een percessie 

dopje (slaghoedje) tijdens zija werk- 

zaambeden een eigen onvoorzichtigheid 

te wijten, licht verwond. Hij werd ter 

geneeskundige bebandeling naur bet 

ziekeohuis , Gambiran" gezondeo. 

De koaap P, van Singonegaran viel 

biran” gezondeo. 

S., won, te Bangsal doet aangifte 

terzake diefstal middels ondergraviog 

Tegen T.S., wovende te Pandejan 

werd p.v. opgemaskt terzake prijsop- 

Tegen S., wonende te Djamsaren 

! 

N. V. KEDIRISCHE SNELPERSDRUKKERIJ : 

sL YRA" 
Radio Goldberg 

Kediri-Tel. 70 
Hooftdstraat 

Het 

oudste 

en 

beste 

Radio adres 
in 

de 

Residentie Kediri. 

bebben op 2—3, 4—5 Oct. en even- 

tueele voortzetting op 6 October. 

Besmettelijke ziekten. 

Het rapport van besmettelijke ziek- 

ten van den Res. Arts luidt: gevalles 

typhus abdomioalis: 
Kediri 4, Paree 3, Kertosovo 2, 

Ngandjoek 7, Blitar 6, gevallen para- 

verschijat als de grootste film van het 

jaar ! 

Ezos was bij eea man! Nu cen 

magatig opgejaagd dier, gemarteld door 

degenen die scbuldig wareo aao elken 

misdaad die hij bedreef, omdat, men 

van hem een misdadiger maakte ! 

  

typhus: Paree 1, Ngandjcek 1, en IN VOORRAAD 

Blitar 1, . . 

1 dyphterie geval te Blitar. Ruime Nan 3 

Sian bui. - Visitekaartjes 

voor de halve prijs. 

KED: SNELPERS DRUKK 
ALOON-ALOONSTRAAT 

Telf. No. 83. 

Op Diosdagavond namen aan de 
#tembang-Concoure 13 rangers deel. Ben 
feder moest 2' liedereg zingeo. 

De eerste prijs werd toegekend san 
den Heer Soemardjo, van de C. C. W.     werd p.v. opgemaakt tezake iichte 

mishandeling van S., wovende te Kam- 

poengdalem. 

L., wonende te Boerengan doet aan: 

gifte terzake verduistering van een stel 

barbier-gereedscbappen ter gezamelijke 

waarde van f 2.38, gepleegd door S., 

wonende te Ringinanom. 

Door de Politie werd amngehouden 

de persoon van O.N.M., wonende te 

Koewak, die vermoedelijk is aan ver- 

standsverbijstering. 

100, Service. 
Me 

VENDU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS. 

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

Zaterdag, 30 September 1939, Vendutie ten huize van den WelEd: 
He D.L.A. Hilverdink. Directeur. Gevangeniswezen, Semampir 46 

ediri. 

Woensdag 4 October '39, ten huize van den WelEdelen Heer 
G. J. Streuding. Mulo-leeraar Semampir Kediri. 

Zaterdag 7 Oct. '39, ten huize van den WelEd. Heer J. P. Lang. 

Controleur Rzgentschaps financitn te Ngandjoek.   
   



  

— RICHE ThEATER — 

  

Nog Hedenavond 't/m Zaterdas 30 Sep. 

Na unt 's amusemsots filmschlager de Lux 

sArtists and models abroad'"' 
met JOAN BPNNETT — JACK BENNY eva. bekende stars &@n met medewerking van de wereldver- 

. vol mooie muziek en zang .... 
Ban sireeling veBEPna "en 

Mist dit nie an 

EXTRA VOORSTELLING 

maarde ,JACHT CLUB BOYS”. 

Vroolik, frisch, opwekkend ca belan 
Hoort de aller 

Zaterdagmiddag 4!0 u. 

Zondag 1 en Maancdag 2 Ox. 

0 oo ee sandalusische Nachten” 
met PMP ERIO ARGENTINA, d- 

ATTENTIE! 

film met ecn goed en boeiend ve 

met de lisftallige Spsan   
e ARGENTINA. 

En film aan zbyt hme en romance. 
wekkend voor jong evo oud! 

euwste songhits ! 

        

beroemde Spaar che 
haal. Geniet van de k 

Kowt c 
           
eze prachifi!m zien ! 

MAXIM THEATER 

  

b 

oor! 

en zangere en sterke 
zicek co dans, en ma, Fi: kennis 

  

  
    

Hedenavond t/m Zondag 1 OCt. 

Warner Bros dramatisch meesterwerk 

They made me a Crimina 
— CLAUDE RAINS — ANN SHERIDAN — MAY ROBSON e..a. 

ererd2 autobiografis v 

Wi bevelen Kera zeer sterke film ecu ieder warm aan 

et sterre 
Ben der meest opzieobare filws van 1939. 

| ta Op Veler Verzoek Repise van 

voor de Wei 

Zaterdagmiddag 430 «. 

ATTENTIE! 

srlash 

  

“Mutaties Jav. Bank. 

Het buirenlandsch verlof van den 

Hzer AM. VOUTE, plaatsvervangend 

Agent te SEMARANG, 

In verband hiermede is de overplaat- 

sing naar SEMARANG var den Heer 

L. MOSSEL, plaarsvervangend Agent 

te MALANG, ingetrokken. Aan den 

Hcer L. SWAAN, die als piaatsver- 
vargend Ageot te MALANG zou 

optreden, werd een werkring op het 

Hoofdkantoor te BATAVIA aange- 

wezen, 

is vitgesteld, 

  

»Troepenbewe- 
: “ 

gingen. 

Bij het uitbreken van den oorlog in 

Europa kwam via Aseta de regeerings- 

le dayblader, voortaan 
van leger en v!ootbe- 

laten. Een bevei, 

ijkheid aiette wenschen 

haod 

  

   

    

'iet en voikomen voor de ov 

iag. Ia tijder, zooals wij thans bele- 

ver, is bet niet schelijk, dat het 

  

esteld wordt van 

de bestanddeelen 

er zouden elementen 

publiek op de hoog    

de verrichtirvgen van 

oozer defensie: 
die, werd Onder dit publiek kunnen zijo, 

geheimbouding berracht, van 

    

gen kennis een ongewenscht ge- 

bruik zouden kunnen maken. 

Over bet algemeen houden de dag- 
verbod, 

leiders met 
bladeo zich strikt aan bet 

overtreding waarvan de 

den strafrecbter in aaorekirg brengt. 

ais JOHN GARFIELD 

Zondagmorgen 

Zou dagmiddag 430 1 

Maandag 2 en Dinsdag 3 Oct. 

Gordon trip to Mars” 
met de populaire filmbeld-ath!set $ USTER 

doet rijzeo. Adembencemend, angstwekkend, interessant ! 

de verbij 

  

— Ms dit in geen geval ! 22 

10 

Eerste ged « 
CRABBE. Era 

mist dit nier! 

1. 
(Ik ben ueen mis'adiyer) 

, EXTRA VOORSTELLING 

   
voorivlucbtige 

BB
B 
l
a
 

film, die U de haren ten berga 

  

VENDU-ACCEPTEN 
ing bij alle postkantoren, 

landhkassen en agentschappen der 
Podeneerbenk 

   

    

— POSTSPAARBANK— 
EFFECTENBELEENINGEN 
Wi da nyentchappen te Batara (DC 
Soerabaia, Medan em Makassar. 
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 DAK 

  

Door eigen import zijn wij in staat. de beroemde 

CARIBONUM producten, z. a. 

Carbonpapier in diverse soorten. 
Scbrijfimachinelinten in alle breedten, 

Schrijf-, 

Polywog pasta in vasten en vloeibaren toestand, versch 

vulpen- en 

en tegen scherp corcurreerende, dus 
beneden Soerabaiaprijzen, 

te leveren. 

N. V. KEDIRISCHE SNELPERSDRUKKERIJ 

      
  

RADIO LU 
Tn Teohniseh 

Hoofdstraat 4! 

Telefoon No. 60 

Burean — xeDir: — 
    

weg naar de pers gevorden. Zij had- 

den betrekkisg op plaatselijke orfe- 

ningen, zooals ze bij wijze van spreken 

    

   

  

   

allen dag gehouden worden, en zouden 
dus van onschuldig kara 

worden geacht. Sirikt ge 

zija bet troepen - bewegingen en der. 

halve behooren ook desbetreffende me- 

  

Kan hierin dus geen verontschuldi- 

givng voor het publiceeren 

worden, er is toch wel cen verklaring 

voor. De hierbedoeide berichien kun- 

g:vonden 

pen niet anders dan geput zija uit mi- 

litaire bron, diz men daa bepaaidelijk 

te zocken heeft daar, 

kan”: de v 

waar men het 

»weten | gedotailleerde 

r op. 
   

  

inlichtisgeo wij 

De veronderstelling ligtdus voor de 

hand. Ide 

ties aan betrokken autoriteiten zija ge- 

dat, indien al bepa instruc-     

  

gzven, deze niet dudelijk kuoveo zijo 

geweest: anders zoudeo berichten als 

de h'er bedoeide niet verstrekt zija 

geworden 

Dat men bij ,legar en vloo!” viet 

precies weet, waar men aan toe is, kan 

blijken uit nog enkele andere voor- 

beeld 

    

rd in de buuri van een garvi- 

z0er cen militair 

  

ulicgveld in 
sebruik genomen, Dat ging met eeni- 

ge feestelijkheid gepaard en dus wa- 
ren tal van notabeleo, dames en hee- 

ren, geioviteerd om deze ingebruik- 

neming met bun tegenwoordigheid op 
echter werd te luisteren. Niettemio   

  

Nieitemin hebben den iaatsteo tijd | naderhand, in verband met een be- 

dergelijke .bewegingsber chteo” bun | paalde gebeurtenis met vlieama- 

1 

  

          
U valt op met een toilet uit de 

MODE 
Thans met het duhbele aantal 

raderpatronen 
7 Ab. prijs 

|F 3,85 per half jaar, | 
PF 2— 

    

REVUE 

F 7,25 per jaar,7 | 

per kwartaal.| 

S AN 
N: V: KED. SNELPERS 

—  ORUKKERIJ   

dedeelingen onder het verbod te va leo. ! 

   
  

Cchinz, 2an da pers verzochi, er niets 

va dc kraat te zetten, want her 

ba er welbescbouwd troepeobewe- 

girg n yeyolden 
Van recenten dalum is het bericht 

  

over bet verongelukken van bet v!ieg- 

tviy der Marine, wearbij de plaats, 

waot de ramp plaats bad, duidelijk 

i werd aangegeven. Als men nu weet, 

# dar, zeer begriipelijk, — angstvallig 

verzwegen wordt, waar zicb 

de vliegtuigen van de vioot opbou- 

deze 

vreemd aan, 

den, doet Openhbartizheid wel 

Eza derde voorbeeld leverde de post- 

dienst, de bladen ecen mede- 

deeling z0ord, dat met legervliegtuigen 

die aai 

post naar bepaa!de plaatsen gezonden 

kon worden. Bericht alweer, dat zui- 

ver gsnomeo ,trozpen-verplaatsing”” 

inhoudt en dus in dezen tijd onber- 
roepel ntzboe” 
beschouwd. Publicatie ervan kan lei- 

den tot cen gerechtelijke vervo'ging, 

voldaan aan her verzoek 

kals moet wordeu 

  

alis er mede 

van een , gouvernements- 

iastaotie ! 

D2 overheid verwacht van de dag- 

bladisiders, det zij zich strikt houden 

aan haar insiructies. Accoord, maar 

zij z01ge er dan tevens dat er 

kring geen misver- 

voor, 

ook in cigen 
kan bestaaa ten aaszien van 

pub'icatie vas 

bier gesigna- 

stand 

het vrij geven voor 

als de mededeelingen 

leerde! 

ind. Cet, 

OLYMPIA 
Schrijfmachines blijven toch al- 

tijjd aan de spits. Deze wereld- 

beroemde Duitsche machines kunt 

U tegen bijzondere afbetalings- 

ALLEEN conditie te Kediri, 

krijgen bij de 

' N.V. Ked.Snelpers 

: Drukkeril 

  

    
  

  

    

BLUFT MEUTRANL 
Na 

Nederlandsch Fabrikaat. 

KOELKASTEN ELECTROLUX 
PETROLEUM 

Noorsch Fabrikaat. 

FRIGIDAIRE-MONTGOMERY 
WARD en CROSLEY 

Amerikaansch Fabrikaat. 
  

MULOWEG / MADJENANG 
Telefoon Ked. No 225 1 

"
3
 

Ia Manan, 

OERDERIJEN ..SC(HRAUWEN” 
WATES 

PERCEEL-PAKISSADJI 

stempelinkten. 

: 
    

   

  

  
  

Levert versche voi!e melk. 

Prima kwafiteit, 

Leverancier van de groote ziekenhuizen te 

Kediri en Paree en de meeste Doctoren 

ter plaatse. 

MET EEN DUBBEL AANTAL 

Beleefd aanbevelend 

L. H, SCHRAUWEN. 

   

    

  

RADERPATRONEN 

PRIJS PER JAAR F 7.25 
" PER',JAAR F 3.75 

PER KWARTAALF 2— 
  

N. V. Kedirische Snelpers Drukkeri). 
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Bekendmaking. 
»DE RESIDENT VAN KEDIRI 

“en MEVROUW TYDEMAN 

zullen gaarse bezoeken ootvangen op 

Woensdag 4 October a.s. in den 

—-m “ooravond van T—dupe. —— 

Heeren: lichte kleeding”- 

Namens den Resident. 

De Controleur-Residentie-Secretaris, 

Weeskamer-Vendutie. 
te Toeloengagoeng op 2—3—4— 

5 Oct. 1939, aanvang 9.15 4, u.vm. 
In tko BO LAN TJHIANO 
TJAN (vlak voor Pasar Wage) 
(failiiee LA UW JOEK TJOENG) 

diverse soorteo provisida en dranken, 

kramerijen en masufaciuren. 

Kijkgelegenbeid 1 uur voor aanvang 

  

vendutie. 
De verkooping geschiedt ten over- 

stan v/d Notaris - Vendu- 
meester van Blitar. 

De Agent Weeskamer met 

den verkoop belast. 

  

De beschieting van 
de »Mees". 

Door Duitsch watervliegtuig. 

Aneta-Transocean seint uit Berlijo, 

dat omtreot d- beschieting van K.L. 
“ M, Douglastoestel ,,Mees” door een 

Duitsch marinevliegtuig officieel wordt 

verklaard, dat het Nederlandscbe vliey- 

tuig door de weersomstandighedeo, de 

tigenaardiye coostructie en de ma- 

nocuvres voor de Duitschers vam 

grooten afstand oiet waste herkennen. 

Zij meenden meteen vijand te doen 

te hebben, doch hebben, na herkenning, 

het vuren onmiddellijk gestopt. 

Ind. Crt. 

.» Duitiche excuses. 
Aseta- A.N.P. verseemt verder uit 

Den Haag, dat volgens een bericht 

van den Regeeriogspersdienst de 

Duitsche gezaot namens de Duitscht 

regeering ea de Duitsche luchtvaactat- 

tach& namens generaal-veldmaarschaik 

Giring als opperbevelhebber der 

Duitsche luchtmacht in bet ministerie 

van Buiteniandsche Zaken hun leed- 

wezen hebben betuigd over het feit, 

dat cen Duitsche vliegboot Dinsdag- 

middag ten Noordwesten van Heigoland 

ten gevolge var eco ongelukkigen 

samenlocp” van pmstasdighgden het 

K.L. M.-vliegtuig, »Mees" beschoot. 

. Ind. Cet. 

  

In voorraad 
kinderboeken 

en 

Modebladen 

N.V. Ked. Snelpersdrukkerij 
Aloon-Aloonstraat TI. No. 83 

TE HUUR. 
Ben steeren huis met garage, gelegen 

te Djetis. Huurprijs f 7.—- per maand. 

Te bevragen bij Mevrouw Coenen te 

Djetis. 

Houtsnijwerk. 
Wij hebben een 

keurcollectie 
Japara's houtsnijwerk ontvan. 

gen zooals : 

Presenteerb!aden. 

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 - Aloonstraat Teift. 63 

  
  

  

  

  

  

KEDIRI, 

5.——. 

Te Huur 
In de Bandarlorstraat No. Il a 

Een groot huis Huur $ 30,— 

'8 maands. 

Hoofdgebouw: Groote voor — en 

acbtergalerij met 4 slaapkamers. 

Bijgebouwen : Zeer ruime garage. 

Drie kamers, keuker, badkamers en 

W.c. 

Grooten tulis v6Or en 

vruchtboomen. Alles bandjirvrii. 

Te bevragen bij de 

Ked. Snelpersdrukkerij. 

achter, met 

  
  

Nieuwe zending. 
Dunlops Puur 

Vruchtensap, ni.: 

Djeroek Press 

Lobi-Lobi sap 

Papaja " 

Ananas , 

Zuurzak 5. 

Belt u op No, 62 

Fioogachtend. 

TOKO 

sMADIOEN” 
KEDIRI Telf. No. 62. 

  

  

  

  

De abonnementsgelden bedragen : 
f 1,— per maand voor 6€n boek 
f 1,75 per maand voor twee boeken tegelijk 
f 2,50 per maand voor drie boeken tegelijk 

met dien verstande, dat LI z00 dikwijls moogt ruilen als U wil 
Indien U duseen abonnement voor &€n boek 
heeft, waarvoor U &ea gulden betaalt eo U 
ruilt het boek iederen dag, daa betaalt U 

  

voor 30 boeken toch viet meer dan &€n 
gulden. 
Dg bibliotheek - catalogus verschijot binnen- 

ore 
Wordt :— -an Be aa na aka "ia 

   — LEESPEZELSCHAP -- LEESBIBLIOTHEEK ” — 

Ked. Snelpers Drukkerij. 
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WERK VOOR EEN LUTTEL BEDRAG! 

DE AUTOWEGEN -ATLAS 
van JAVA, MADOERA en BALI 

1 2.75. 
io 5 kle endruk 
op stevig ivoorcarton 

met Caricrnen omslag er lirnnen rug, 
op Sebaal I: 500.000 
ia totaal 9 aansluitende kaarten compieet bijgewerkt, en 
waarin opgenomen: 

alle berijdbare wegen 

Kilometerafstanden van plaats tot plaats 
Hoofd-Afstandstabel voor grcotere afstandea 
Bergen en plaatsen met hoogte-cijters 

Spoorwegen, Vliegvelden, Ondernemings - fabrieken 

Pasanggrahans en vele aanwijzingen voor toerisme. 
Verkrijgbaar bij de Ked, Snelpers. 

  

    
Pasar Malem II, ten bate 

van de lieidadigheid. 
gehouden op 22 Sept. 

tot en met & Oct. '39. 
Vaste attracties: 

Wajang orang , Srle Oetomo", Ketoprak 
Opera -gezeischap Fifi 

Pagoda”, Lodroek ,Boedi Oetomo” Shanbtoeng 
Sport, Doger Bandoeng, Krootjong en Cabaret, Draai- en 
zweefmolen, Openlucht-bioscope, Reok Djaranan Gambijorgan, 
allemaal even bekende spelen. 
Bken avond worden er prijzen ter beschikking gesteld, 

Bijzondere afttraciles: 
Vcijdag 29 Sept. Kronijongconcours voor heeren Oezn entree. 
Zaterdagavond 30 ,, Dansavond opgeluitsterd door H.C.T.N,H. 

band. 
Carnaval met prijzen. 

Comit& CP.M.A. Il. 
-“ 

Oa ap 

EL COMERCIO SMAAKT NAAR MEER! 
Haal het bandje er maar af en laat ze eens taxeerem. 
Welken kenner U ook neemt, hij taxeert vast hooger, 

want El Comercio is zuiver hondwerk volgens hand- 
Inslagmethode. 

»Dar- 
Young's 

Maandagavond 1 

  

»van 5 tot 10 cent”.   .Menten: MV. Handel My. Giintzel & Sekumacher” 

N 

EEN PRACTISCH, HANDIG EN KOSTBAAR | 

2 

  

| Vichy 

    
      preparaten voor 

Source de Beaut& 
Wetenschappelijk samengestelde 

verzorging en 

verfraaiing der huid. 

RESIDENTIE APOTHEEK - 

   
Telofoon NO. 852 

  

PROTESTANTSHE KERK 

Hollandsche Kerkdiensten. 

1 Ocr. '39 Kediri 9 vur v.m. 

Ds. V. BE. Schaefer. 

15 Oct. '39 Kediri 9 uur v.m, 

Ds. E. G, van Kekem. 

Paree 6 vur n.m. 
Ds. E, G. van Kekem. 

Blitar 9 uur v.m. 

Ds. Ph. van Akkeren. 

T. Agoerg $ uur n.m. 

Ds. Ph. van Akkeren. 

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

Ds. V. E. Schaefer. 

Blitar 6 uur ».m. 

Ds. V. E. Schaefer. 

  

Maleische Kerkdienst. 

H. B. Matulessy. 

1 Oct. '39 Blitar 7,30 uur v.m. 

Wlingi 10.30 uur v.m. 

8 Oct. '39 Kediri 9,— uur v.m, 

Ngandjoek 4.— uur n.m. 

15 Oct. '39 Trenggalek 9,— uur v.m. 

T. Agoeng 4.— uur n.m. 

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

Voorbereiden, 

22 Oct. '39 Madioen 41.— uur v.m. 

Avondmaal. 

28 Oct. '39 Kediri 6.30 uur o.m. 

Voorbereiden. 

29 Oct. '39 Kediri 9.— uur v.m. 

Avondmaal. 

31. Oct. '39 Kediri 7.— uur n.m., 

Herdenking voor Revormatie- 

Luther Maleisch en Javaansch 

Gemeente samenkomst. 

  

OOST - JAVAANSCHE KERK 

lederen Zondag 

dienst 9 u. v.m. 
Te Kediri (Baloewertistraat) 

Blitar, Toeloengagoeng, 

Ngandjoek, Paree, 

Lema 

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Zondag. 

te Kediri le H. Mis 6 uur v.m. 
2e H. Mis 7.30 uur v.m 
Lot 5.30 uur am. 
5 uur v. m. Stilie H. Mis 

7.30 uur v. m Hoogmis 

5,30 uur n.m. Lof 

te o.dtar 

Osderricht Kath. Javanen 6 uur ».m. 

PETROMAX COMFOREN 
Wij ontpakten z0ojuist 

De Nieuwe 

Modellen 1939 

en noodigen U uit tot een bo- 

zichtiging dezer 

Schitterende en Practische 

Petromax Comforen. 
Verkrijgbaar bij : 

Toko Wed. 

Tan Bing Wie 
Klentengstraat No. 90, 

KEDIRI, Tel. No. 149. 

  

  

  

  

TENG HONG TJIANG 4 4 L 

YVENDUHOUDER —  COMMISSIONNAIR 

MEUBELMAKER 

TRANSPORT — ONDERNEMING 

KEDIRI — Klentengstraat 64 — Telsf. No, 107 

  

Voor Uw meubialir ea ontwerpen 

geroutineerde toekangs ev eerste kwa- 

liteit meubelhout, 

Zeer billijk in prijs en levering op 

garantie. 

Voor Uw venduties gegarandeerd 

goede resultateo. 

Iopakken voor alle plaatsen.   mma Se 
. 

  

        



       
Basa maba ovorg uit Ye'ind. Conan 

ai 

WARSCHAU HEEFT ZICH EIN- 
DELIJK OVERGEGEVEN. 

    

Na een dagenlange heldhaftige verdedi- 

ging.” 

gekomen.— 

Von Ribbentrop te Moskou aan- 

Turksche plannen voor de 

vorming van een grooten Balkanbond ? 

Saarbriicken door de Duitschers ont- 

ruimd.— Duitsche luchtaanval 

op Britsch eskader. 

—— 

Werden Britsche oorlogsschepen getroffen ? 

Luchtaanval op Engelsch 
eskader. 

Londep, 27 September (Aoeta-Reu- 

ter). In antwoord op een in het La- 

gerhuis gestelde vraag, of bij een ver- 

klaring kon afleggen naar aanleiding 

van het communigu€ van het Duitsche 

militaire hoofdkwartier met betrekking 

tot de lucbtaanval op de Britsche 

vloot, verklaarde minister Chburecbilil, 

dat de opperbevelhebber van de Ho- 

metleet het volgende heeft geseind : 

Gistermiddag werd in het midden 
van de Noordzee een eskader Britsche 

slagschepen, tezamen met een vlieg- 

kampschip, kruisers en torpedojagers, 

aangevallen door omstreek 20 Duit- 

sche vliegtuigeo. Er werd geen enkel 

Britsch schip getroffeo. Er hadden 

geen Britsche Een 

Duitsche vliegboot werd neergeseho- 

verliezen plaats. 

ten, aan andere zwaar beschadigd. 
Op cen aandere vraag antwoordde 

Sir Winston Chburchill : 

Duitsch vliegtuig kwam in de Noord- 
zee neer. Er was geen torpedobootja- 

ger aaowezig, om het te bergen, ter- 

wijl de bemanning, bestaande uit vier 

koppen, werd gevargen genomer.” 
Vernomen wordr, dat de aanval 

op de vioot 150 mijl van de Noor- 
sche kust plaats had. 

nEen ander 

Duitsche aanval Britsche schepen 

Berlijo, 27 Sept. (Aneta Transcc.) 

Eeni commurigu& van het 'militeire 

hootdkwartier meldt : 

De Duitsche marire-strijdkrachten 

Vielen gisteren met succes de Britsche 

marine - strijdkrachten, bestaande uit 

slagschepen, vliegkampscheper, krui- 

z2rs en torpedobootjagers in het mid- 

den der Noord-Zee, aan. 

Een vliegkampschip werd vernie- 

tigd, terwijl met zware bommen ver- 

scheideve voltreffers worden geboekt 

op een slagschip. 

je Duitsche vliegtuigeo 

behouden naar hun bases terug. 

De commandant van Warscbau bood 

keerden 

hedenocbtend de overgave van de 

siad en het garnizoen aan. 

Wel eenige treffers, zegt Goering. 

27 Sept. (Aveta Transoc) 

Naaz aaoleidipg van de verklaring, 

weike Sir Wiaoston Churcbili in het 

Lagerhuis aflegde, gaf Goering de 

volgende officieele bekecmaking uit: 

nHet vliegkampschip werd door 
verscheidene bommen, o.a. door een 

b.m van 560 kg., getroffen. 
Het slagschip werd midscheeps en 

op het voorschip door bommen van 

250 kg. getroffen. 
De uitwerking van voltreffers met 

Berlijn, 

zulke zeer zware bommen beboeft niet 

nader te worden omscbreven. 

Zooals bet Duitsche commurigue 

verklaarde, werden geen aanvaliende 

Duitsche vliegtuigen 'getroffen — allen 

zija veilig baar hun bases teruggekeerd.” 

Saarbriicken ontruimd. 

Parijs, 27 Sept. (Aneta Reuter.), 

Saarbriicken werd geheel door de 

Duitschers ontruimd.   

D» Franschen bedreigen Zweibrits- 

ken, dat bloot staat aan voortdurend 

artillerievuur, erostig. 

Luchtgevechten. 

Berr, 27 Sept. (Aneta 

Voor de tweede maal 

24 uur namen Zwitsersche burgers 

nabij Bazel aan de grens lucht- ctivi- 

teit aan bet Duitsch-Fransche front 

waar. 

De Fraosche 

krachtig door bet 

geschut beschoteo. 

Heden schoot sinds Il u. 30 bet 

Fransche afweergeschut op Duitsche 

Vliegtuigen boven bet district tusschen 

den Rijn en S.ereoz, 

Havas.). 
io micder daa 

vliegtuigen werden 

Duitsche afweer- 

Vliegkampschip niet gezonken. 

Berlijo, 27 Sept. (Ac. Un. Press). 

Het militaire hoofdkwartier verklaarde 

aan United Press, dat ,,het vliegkamp- 

schip niet tot zioken gebracht werd, 

doch door een zware bom getroffen.” 

Geeft Warschau zich over? 

Londen, 27 Sept. (Aneta Reuter) 

Een gerucht uit Warschau meldt, dat 

sedert 12.00 uur een wapenstilstand is 

gesloten. 
Onderhandelingen over 

zijn gaande. 

In een door den Duitschen omroep 

uitge zonden propaganda -rede word 

verklaard, dat de Duitschers 450.000 

Poolsche gevargen hebben gemaakt. 

capitulatie 

De greep om Saarbriicken. 

Parijs, 27 Sept. (Aneta Reuter.) 

Saarbriicken werd ontruimd, omdat bet 

Franscbe artillerie-en machinegeweer- 

vuurz00 bevig werd, dat de Duitschers 

Diet in staat waren inde stad siand 

houder. 
De Duitschers trachten de greep, 

waarmedz de Franschen de stad deels 
hebben omvat, losser te maken. Tus- 
schen Zweibiii:ken en Horabach ge- 

ven Duitschers blijk van ongerustheid, 
io verband met de bezetting van bet 

Ohrentai - saillant, dat in het Duitsche 

gebied doordringt, terwiji de zich daar 

bevindende heuveikammen het beekje 

Horsbrach beheerschen. 

Het Duitsche geschut bestookt het 

saillant reeds verscheidene dagen. 

Een vergroot Baikanbond? 

27 (Szpt. (Aneta Hvs.). 

Welingelichte kringen verklaren, dat 
Saracoglu voornemens is, Moskou een 

plan voor te leggen, ter vergemakke- 

Boekarest, 

lijking van het vormen van een ver- 

Baikao-bond, die een reg:l 

blok van neutrale landen zou worden. 

Dezelfde kringen 

grooten 

voegeo hier aan 

toe, dat Roewenie mogelijk verplicht 

zal zijo, zich bepaalde territoriale op- 

Offeringen te getroosten, weike de toe- 

stemming van alle Roemenen vereischen. 

De vorming van een Roemeensche 

regeering op breedere basis, en opoame 

wan de nationale boeren, worden mo- 

gelijk overwogen. 

Warschau geeft zich over. 

Berlija, 27 Sept. (Aseta Us. Pr.). 

Officieei wordt bekend gemaakt, dat 
  

  

Warschau AA, gecapita-- 
leerd heeft. 

De Duitschers zullen de stad 20 

dezer overnemen. : 

Groot-Brittaanie. 

Grandi, de hoffelijke. 

Londen, 26 September (Havas). Het 
ministerie van Tolichtingen publiceert 

een telegram van den vroegeren Ita- 

Iiaanscben ambassadeur te Londen, 

graaf Dino G'andi, waarin deze zegt 

bet te betreurer, dat de huidige, bui- 

terogewone omstandigheden het hem 
thans niet toelaten Itali£ te verlaten en 

naar Londen terug te keeren, om v6dr 

de aankomst van zija opvolger officieel 

afscheid te nemen van koving George 

en de Britsche regeering. 

Geen verkiezingen. 

Londen, 26 September (Havas). Of- 
ficieel werd bekend gemaakt, dat tij- 

dens den .oorlog geen parlementaire 

verkiezingen zullen plaatsvind r. 

De pamfletten - bombardementen. 

Londen, 26 Sep:. (Reuter). H-t mi- 

oisteriz van I-lichtingen maakt bekend, 

dar de vliegtuigen van de Royal Air- 

force thans is totaa! 

fe 

D 

18 milliocn pam- 

en door hun bommeniuiken boven 

    

schiand hebben uitgeworper. 

Sadert bet begin van den oorlog 

len tijdens nachtvluchten duizenden   werd 
mijlen boven vijandelijk grondgebied 

afgelegd en de vlieotuigen drongen tot 

diep in Duitschland door. 

De pamfletteo waren samengepakt 

io bundels ter grootte van een klinker 

en uitgeworpen in bepaalde gebieden, 

waar zij in het bezit kwamen van de 

bevolking van speciaal uitgekozen ste- 

der, De bemannirgen werkten in een 

snel tempo en zoodra de ,klinkers” 

ceniyen afstand waren gevallen vielen 

zij uiteen en de pamfictten kwamen 

veer als een regen van papier. 

De waarde van deze vluchten—-z00 

verk'aart het mioisterie van Inlicbtin- 

ges—is zeer groot, daar de pamfletten 

millioenen personen in Duitscbland in 

de gelegenheid bebb n gesteld-kennis 

te nemen van cen gezaghebbende 

weergave van het standpunt der ge- 

allieerder. " 

De v'ucbten zijn cook van groot nut 

geweest uit h»t oogpuat van verken- 

ning. 

Het ministerie van iolichtingen deel- 

de vooris mede, dat de graaf en gra- 

vin Grandi steeds een aangename 

herinnering zullen acbterlaten bij den 

zeer grooten kring van vrienden, die 

zij gedurende hua zevenjarig verbiijf 

io Engeland hebben verworven, en 

piet in het miost bij den premier, 

minister Halif.x eo andere leden der 

regeering. 

Het vertrek van den graaf en de 

gravin wordt ten zeerste betreurd, 

doch het stemt tot biijdschap, dat zij 

in de naaste toekomst een particulier 

bezoek aan Londen zuilen brengen. 

Iotusschen wordt de aankomst van 

ambassadeur Bastianini met genoegea 

afgewacht. 

Aanhouding contrabande. 

Londen, 27 Sept. (Aneta Reuter), 

Het Ministerie van Jnlichtivgen ver- 

klaart, dat aanhouding door Britsche 

schepen van contrabande-goederen, 

slechts geschiedt bij goederen die 

bestemd :ij voor Duitscb!and, doch 

Diet bij goederen, die bestemd 

zija voor Zuid-Amerikaansche of an- 

dere landen, 
Dit was het 

Duitich omroepbericht, 

klaard werd, dat de Britsche regeering 

den aanvoer van papier voor de La- 

"jrscb-Amerikaaosche landen zal af- 

soijden, tenzij de bladen van deze lan- 

den een pro-Britscbs houding aanve- 

men. 

antwoord op cen 

waarin ver: 

Waar is de :.Bremen”? 

Londen, 27 Sept. (Aveta Reuter) 

Churcbill deelde in bet Lagerhuis 

mede, dat gemeend wordt dat de 

»Bremeo” in een Ncord - Russische 

haven ligt. 

De duikboot-oorlog. 

Londer, 27 Sept. (Aneta Reuter.) 

Het Ministerie vao Inlichtingen ver- 

klaart, dat »de geregwoerderwamude 

»Royal 'Sceptre”,./James Gair,/ werd 
gedood, terwijl negen leden van de 
bemanning werden gewontl .door ,ge- 

'| schutvuur, toen zij het schip verlieten.. 

Duitschland 

Dr. Gbbbels toch in ongenade? 

Parijs, 27 Szpt. (Aneta-Havas) 
Dz-ongenade van 'dr.' G5bbels schijot 

te ,worden bevestigd. door een -uit 
Berlija te Ziirich ontvangen bericht, 

dat waarscbijoljk aan dc.. GSbbels zal 

worden toegestaan geleidelijk te ver- 

dwijreo. 
Gemeld wordt, dat deze ongenade 

een gevolg is van twisten met Giring 
en groot-admriaal Rider in verband 

met het feit dat alleen dr. Gohbels 
tegen den oorlog adviseerde. 

Von Ribbntrop. naar Moskou. 

Berlein, 27 Sept, (Aneta Transoce- 
ao). Minister Von Rbbentrop vertrok 
hederochtend-9 uur vergezeid van den 

Sovjet-Russischen ambassadeur te Ber- 
lijn per vliegtuig naar Moskou. 

500.000 polen als arbeiders. 

Berlijo, 26 Sept. (Havas). De 

nDieost aus Deutschand” van het 

»Deutsches Nachrichten Biiro” maakt 
bekend, dat de toestand op de Duit- 

sche arbeidsmarkt thaoszeer verbeterd 
is, doordat 500.000 Poolsche krijgs- 

gevangenen ter beschikking van den 

Duitschen landbouw en hande! konden 
worden gesteld. 

OLYMPIA 
Schrijfmachines blijven toch al- 

  

tijd 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 

    

    

  

  

Voetverzorging. 
De voeten vereischen in de tropen 

speciale verzorging, aangezien zij 
door de opsluiting in de schoenen 

en het transpireeren z00 gemakke- 
lijk -scukgaan tusschen de teenen- 
En u weet: voetontstekingen ziju 
viterst gevaarlijk! 
Draag bij voorkeur zeer dunne 
wollen sokken en verwissel deze 

dagelijks tweemaal. Droog zors- 

vuldig uw teenen in hun geheel en 

de ruimten ertusschen na het man- 

ditn, en poeder uw voeten daarna 

geregeld met her z00 voortrefielijke 

Purolpoeder. Dit poeder goed in 

do huid wrijven, waardoor her in 

staar wordt gesteid deze koel en 

droog te houden. overmatige trans- 

piratie tegen te gaan en uw voeten 

gaaf en soepel te maken. Zoodoen- 

de voorkomt gij tevens de onaan- 

gename transpiratiereuk. $ 

Hebt gij last van 
transpireerende 

voeten, -strooi 
dan telkens bij 
het verwisselen 

watPurolpoeder 

in uw sokken. 

En maak her 
verder tot cen 
soeda gawoante 

om eens of twee 

malen per week uw voeten in 

hun geheel das avondsin te wrijven 

met Purol,. de .verrukkelijke.huid- 

zalf. Daarmede bereikt u, dat uw 

voeten soepel en gaaf blijven, dat 

de huid der voeten door Purol 
gevoed wordt en dus beter bestand 

is tegen die ellendige voeteuvels. 

UU zult ons dankbaar zijn voor dezen 

goeden raad. Frissche. gezonde, 

gave voeren bereikt men op boven- 

staande wijze. 

PUROLPOEDER 
Inbusan van 9Ocuen t.1.50 

  

LEESBIBLIOT HEEK 
  

voor 
gulden. 

kort. 
Wordt 

   
   

  

io 5 kle endruk 

  

   
ap Schaal 1: 500.000 

   
Wwaarin opgeoomen: 

  

   

  

   
          

  

De abonnementsgelden bedragen : 
1— per maand voor &€n boek 

f 1,75 per maand voor twee boeken tegelijk 
f 2,50 per maand voor drie boeken tegelijk 

met dien verstande, dat LI 200 dikwijls moogt ruilen als" U wilt 
Indien U duseen abonnement voor &n boek 
beeft, waarvoor U &€n gulden betaalt ad U 
ruilt het boek iederen dag, dan “ betaalt U 

30 boecken 

  

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

DE AUTOWEGEN -ATLAS 
van JAVA) MADOERA en BALI 

12.75. 

op stevig ivoorcarton 
met Certonnen omslag en linnen rug. 

alle berijdbare wegen 
Kilometerafstanden van plaats tot plaats 
Hoofd-Afstandstabel voor grootere 
Bergen en plaatsen met hoogte-cijfers 
Spoorwegen," Vliegvelden, Ondernemings - fabrieken 
Pasanggrahans en vele aanwijzingen voor toerisme. 
Verkrijgbaar bij de Ked, Snelpers. 
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DJABA KOTTA 
—  LEESFEZELSCHAP — LEESBIBLIOTHEEK ”— 
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in totaal 9 aansluitende kaarten compleet bijgewerkt, en 

    

  

 


	00137
	00138
	00139
	00140

