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TRUK EN VITGAVE 6 “RDVERTENTIE- EN NIEUWSBLAD ADVERTEN NTIE TARIE 
KEDIRI - SNELPERS | VOOR DE RESIDENTIE KEDIRI. GEWONE ADVERTENTIE: 

Aib aan J.0.L, v, WAARDENBURG 1 maal pl. ( 0.25 per regel. 2 maal pi. ( 0.20 per regel 
sar ta 4 maal plaatsen 1 0.15 per regel. 

REDACTIE: EN ADMINISTRATIE DINSDAG EN VRIJDAG 2.9. klsine aankondigingen f 1 

AGENTEN IN HOLLAND moda metan ik Inten aa 
ABONNEMENT '! 1.50 PER KWARTAAL, 

BIJ VOORUITBETALING. 

No. 22 DINSDAG I2 MAART 1940 23e Jaargang 

PUBLICITEITSKANTOOR ,GLOBE" LOSSE ADVERTENTIEN BIJ VOORUITBETALING. 
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STADSNIEUWS Zi) 
— 

J 

Burgelijke stand van de Stads- R A D I Oo 

gemeente voor de maand 
Februari 1940. VAN WINGEN 

Gevestigde personen : 

J.H. Hunter, T.Agoeng. 

Cb.C. Van Swieten, Pontianak. 
Ben staf van bekwame 

X Martens, Soerabaj». 
vaktechnische mede- 

HLJ.L. Guykeos, Panggoengredjo. 
werkers.... 

Ch.A.A. Van Bladel, — Nuh. (ned.). 
Het steeds in voorraad 

E.J. Backhoveo, Angan 
hebben van de modern- 

H.H.A. Dorrie, Balikpapan. 
ste radiotoestellen 

J. Koudijs. Soerabaja ' 
Java “Grdotate d 

Van den Dungen Bille, Blitar 
9 " ste dag- en 

GJ. Edeliag, Paree. 
nacht radio-service.,. 

Th.A.B. Miiller, Kali Gentong. 
Een geheel vrijblijvende 

Vertrokken personeo : 
demonstratie bij U aan 

B.M, ter Scbiphorst, s.f. Koenir, 
huis en.... 

R.E. Dutrieux, Soerabaja. 
gij zult dan overtuigd 

: 
R 3 g 

H.G. Hartsuyker, Soerabaja. 
Ba gOn et TA an van onze ervaring 

Ic.H. Vlugter, Bandoeng: 
KEDIRI op radiogebied 

A, Brink ten, Paree 
RESIDENTSLAAN 39 Pp ogebied en een 
TELEFOON 110 | toestel koopen bij   
MADIOEN 

Een voortvluchtige gesnapt, 

Vorige week werd er ingebroken in 

bet kantoor van bet woningbureau L.H. 

P., waarbij een bedrag van ongeveer 

f300,— werd ontvreemd. De verden- 

pE 1940 MODELLEN 

CHEVROLET 
's werelds Favoriet 

zijn te bezichtigen 

van 12 t/m 19 dezer 

bj de Autohandel 

SMELT 

       

 



EN Ong 

RICHE THEATER 
Kay Francis afscheidsfilm : 

..Women 
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VEN DU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS. 

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

  

    

  

Heden en Morgen 
Emballeeren 

in the Wind” (Vliegende Vrouwen), 

Ziet dit dynami:che verhaal over vrouwelijke piloten, bun vreetrde levens en “hun-zelfs vreemde 

liefdes. Ben glimlach voor bet noodlot.... een koipoog aan den dood..., een kus voor den duivel, Za 

Dit is het roekelooze motto van deze vliegende Vrouwen ! die evenveel durven als hun manne'ijke Collega's II 

(Ook voor Europa en de buitengewestev) 
Transporteeren,     Handel in Nieuw- en 

Tweedehandsch Meubilair. 

    

Donderdag 14 t/m Zaterdag 16 Mrt. 
FRED ASTAIRE es GINGER ROGERS in de meest luxueuze Muziek- en Dansfilm 

.The Story of Vernon and Irene Castle” 
Een zeer bijzondere film, waarin meer dan 30 melodieuze Songs ten gehoore. worden gebracbt. 

's Werelds meest geliefde daospaar van een kwart eeuw geleden, uitgebeeld door 's werelds 
Een ware levensgeschiedenis, boeiend en interessant 

avond te reserveeren 
daospaar van heden ten dage ! 
film die U niet licht zult vergeten!!! 
pracbtfilm. 

    

De boeiende en pakkende film 

met de steren RICHARD DIX — 

film over de vliegerij. Boeiend .... 

Vrijdag 15 tim Zondag 17 Maart. 

rachtig gespeelde Iodische film 

met ah as: MISS ROEKIAH — RADEN MOCHIAR e,a- bekender. 

b afspelend onder onze cigeo troper hemelen..... io de' verrukkelijke pitto- 

—kalkgebergte in bet Buitenzorgsche, z00 rijk aan natuurschooo. 1 

e film. Beslist beter.... mooier dan: ,, Terang Boelao” 
van liefde, intrige en minnenijd, zic 

rishe omgeving van bet Koeripao 

Hoort de vele lieflijke krontjongs in deze mooi 

Mist deze Indische film niet! en ,, Fatimah". 

mist dit niet!!! 

Vergeet niet,-Uw 

: MAXIM THEATER 
Woensdag 13 en Donderdag 14 Mrt. 

Giant" ian (Reuzen der Lucht) 
CHESTER MORR'S — jJOAN FONTAINE e.v.a, Een enorme 

spaonend tot den laatsten met-r, Een film, die U zeker niet missen mag, 

Komt en Oordeelr. 

Gagak 

meest 
als een roman, Een 

voor deze buitengewone 

  

ILEM 0 Zea Raan! 
Eeo boeierd verbaal 

  

  

king viel op den waker R., die sedert 

dien voortvluchtig was. Woensdag is 

het gelukt dezen man in het Toeloeng- 

agoengsche aan te bouden. Hjj bleek 

nog in bet bezit te ziju van een deel 

van het gestolen geld. Derest heeft bij 

gedeeltelijk belegd in een nieuwe fiets 

en verder bij een familielid in Malang 

in bewaring gegeven. 

CHEVROLET. 

De firma A. Smelt scbrijft ops: 

Het is juist nu meer dan ooit van 

belang om bij de aaoschaffing van een 

auto zorgvuldig na te gaao, welk merk 

de grootste waarborg biedt voor blijven- 

de tevredenheid en algeheele voldoe- 

ning in de komende jaren. 

Chevrolet-—de meest verkochte au- 

tomobiel ter wereld — vraagt daarom 

in de eers'e p'aats Uw aandacbt. 

Economische Zaken een vergadering 

gehouden, ter bespreking van de richt- 

prijzeo van de padi. Aaswezig waren 

ook de heeren Best, als adviseur en 

Buys als vertegenwoordiger van bet 

Bionenlandsch Bestuur en de heer Phoa 

Jong Gie van Batavia, terwijl de ver- 

gadering werd voorgezeten door den 

heer Boa Ping Wie en de heer Tan 

Ping Djwan als secretaris. 

Men was overeengekomer, dat de 

prijs van de padi met 10”, wordt 

verhoogd. 

Besmettelijke ziekten. 

De lijst van besmettelijke ziskten 

van dev Res, Arts albier luidt : 

typhus abdominalis: Kediri 12, 

Ngandjoek 3, Blitar 3. : 
Paratypbus A, Kediri 2, Blitar 1. 

Dipbterie Kediri 1, Bltar 2. . 

De Perkino gaat door. 

Een dezer dagen werd in sommige 
kranten het bericbt verspreid, als zoude 

de Perkino, de jimborce van de I-.- 

heemsche padvinders, geen doorgang 

hebben, vanw ge oncen'gheden 

van de leiders. Dit bericht werd door 

het comite van de Perkino officieel 

tegengesproken, en zal de jamboree 

op -eind Julite Sbio worden gehouden. 

Gemeenteraadsvergadering. 

De Gemeenteraad albier 

nemens, om op 20 Maarta s. 

is voor- 

bijeen 

te komen. 

Tenniswedstrijden. 

Op Zondag j.I. heeft op Sebatbaan 

een tenniswedstrijd plaats gehad, tus- 

achen IP CN Sebar, dekBa en CN klas en 
en de #.c. Adelear van Goedo, die in 

   

R. Soekardiman lid Prov. Raad 
van Oosi-Java. 

Op 7 Maart j.!. kwam het Stemkan- 
toor van de Prov. Raad van Oost- 
Java bijeen, ter vaststelling vao de 
vervanger van wijlen den Heer R, 

Arsad Prawiroatmodjo. Het bleek, dat 

de heer R. Soekardiman, wedono van 

Srengat, het eerst bet kie sguoutiert 

h-eft berekt, zoodat bij dan ook als 

lid van de Prov, Raad werd ver- 
k'aard. 

RICHE THEATER. 

Dinsdag 12en Wuensdag 13 Maart '40 

»WOMEN IN THE WIND” 

(V'izge: de Vcouweo) Kay Prancis 

afscbeidsfim ! 4 
Donderdag 14 t/m 

Zaterdag 16 Maart '49 

De ling verwachte e1 met ongeduld 
tegemozt geziene R.K.O, Radio meest 
juxucuze Muziek,- en Dansfilm 

»THE STORY OF VERNON AND 
IRENE CASTLE” 

Fred Astaie en Ginger Rogers e.v.a, 
bekende groote stars. 

  

ERIJEN ..SC(HRAUWEN“ 

1 
Levert versche volle melk. 

Prima kwaliteit. 

BOER 
KEDIRI 

MULOWEG / MADJENANG 
Telefoon Ked. No. 225 

    

Leverancier van de groote ziekenhuizen te 

Kediri en Paree en de meeste Doctoren 

ter plaatse 

Een bijzondere film, waarin meer dan 
30 melodicuze ,,Songs” ten gehoore 

worJen gebracht, 

E-n film, die ons terugvoert naar 
de dagen, toen de Castle's over de 

gebeele wereld bekend er beroemd.. 

stle, de 

... en geliefd waren, Icene Ca- 
toonaangevende vrouw van 

de Mode, wier ,,ge-bobde” haar een 
nieuwe wereldmode schiep. 

de 
Vernon Castle, de ,vroo'ijke Frans” 

sympathieke partner van zija 

vrouw, die helaas te vroeg, door een 

vliegongeluk het leven verloor. . . .. 

MAXIM THBATER. 

H devdavond voor het laatst 
Dinsdag 12 Maart '40. 

Noah Beery Jr. en Barbara Read io 

naar bet beroemde 

»THE MIGHTY TREVE” 
(Eeo Trouwe Makker) 

werk Albert Pa- 
yson Terhune, de grootste schrijver 
van dierenromans. Een eenvoudig, 

doch diep-treffend verbaal vao diepe 
devoti», die een hond voor zija mees- 
ter koesrert Ben spannend 
A28.cht tusscben berdershond en pot- 

L. H. SCHRAUWEN. 

  

    
    

        

        

WATES 

PERCEEL-PAKISSADJI 

Pa 

Beleefd aanbevelend 

  

  

  

  

  

  

  

Duizenden en duizenden automobi- Malaria.onderzoek, cen 9-4 overwinning voor Kediri af 

listen verkozen Chevro'et boveo eenig Ban darer date berlede Se atri mb liep. 4 5 W | LI | LENKE 1 F 9 | 

ander merk en bevestigden daarmee larin van de gamtate Kediri in dea De match duurde tot laat in den ! | 

op onweerlegbare: wijze onze slagrin Modjoroto een onderzoek ingesteld. De anyaAag. 
| 

»Chevrolet-'s Werelds Favoriet.” ultalag is als volgt: SINGLES G 5 d sk Daar h Pn 

Wij meenen, dat het geen zin heeft id pattenten MA Loorte Ne ar Dudliej Adelaar Goedo Sehat Kediri. 

om de verschillende exclusieve kwa- PA ena Hr. Gho H. Gwan - Hr. Marsoedi 5 | | 

Mean nonen-van Cove la koe ca matte “sell Kedirische 
achrijven op “ La H4 ea 17 ” " - » boest. Hr, Martokoesoemo -  Noeriman  —l 

trouwens, dat geneigd zult zija om 2 . N - dia ben 6-2 6-2 R t t 

ons, als vertegenwoordigers van dit Van al deze paticoten zijn de meeste | Sandiojo # Achmad Dimjadi (3 auran 

merk, "5 cen zekere Tn »Che- ktndoten) se 3 ka Sean Pa Am SOBAT: Ar . 

vrolet-chauvirisme” te verdenken. 
. : naa 

Vanaf 12 Maart as. bouden wij Vergadering K.V.U. Yep g Soemiardi TP door Radiomuziek 

echter een spec'a'e tentoonstelling der Giteran dota, Ker MSAKVAU. 15 6-3 16 1 - 6. Eigenaar van het voorheen 200 bekende dancing en 

nieuwe 1940 modellen en wij zullen | per ,B.V clubgebouw een vergadering | ““" der Wouden - Soepardi restaurant , E Tap Oo RA DO ate Malang. 

bet zeer op prijs stellen, als wij die | gehouden. Bebalve EBIOS werdea 1-6 2-6 Adres:. Nieuwe winkelgalerij, schuins tegenover de | 

dag ook U en Uw hbuisgenooten of | ale vereenigingen vertegenwoordigd. Marwoto Moekmin N. V. KED. SNELPERSDRUKKERI). 

vrienden deze nieuwe wagens zouden | 5, hoofdraak werden de statuten en 6-5 6-2. an 

mogen toonen. ,Zien en Rijden”, al | j vishoudelijk reglement besproken. Poedjoarso - Sjamsoedin 

leen daarmee kunsen wij U er van Odi merdimen hericene ar byide ea “ana Mean aa 

overtuigen, dat ons chauvinisme ge- | hening van het verbterde voetbalveld DOUBLES. EEN PRACTISCH, HANDIG EN KOSTBAAR 

rechtvaardigd is. bekerwedstrijden zullen worden geor- Hr. br, G. H. Gwan,  Kwee — Mej WERK VOOR EEN LUTTEL BEDRAG! 
Chevrolet is een product van Gene- 

ral Motors. 

Dat wil zeggen, dat achter ons be- 

drijf de vestiging van dit concera in 

Nederland Iodi& staat met als zaken- 

doel de ,,service na aankoop” te ver- 

zekeren, Geen ander merk kan U de Maan ir Ta op stevig ivoorcarton 

voordeelen, die de vestiging vaneigen | Schrijfmachines blijven tochal- | " wa Lea me). Lisa -Mej met Cartonnen omslag co linnen rug, 

fabrieken- in dezen Gewesten met zich iid d its. D Id oes. Hr. Soepardi 6-1 2-6 cp Schaal 1: 500.000 

ae beng btedea tijd aan de spits. Deze wereld- 4-6 in totaal 9 aansluitende kaarten compleet bijgewerkt, en 
$ 5 

Vergadering rijstpelle- 
rijenbond. 

Io verband met de prijsverhooging 

hebben de 

de rijstpellerijeobond op 8 dezer ten 

huize van den Heer Boa Ping Hwie 

van de padi, heeren van 

ganiseerd. la April zal naar alle waar- 

schijnlijkheid de algemeene leden-ver- 

gaderiog plaats hebben. 

  

OLYMPIA 

beroemde Duitsche machines kunt 

U tegen bijzondere afbetalings- 

conditie te Kediri, ALLEEN 

krijgen bij de 

N. V. Ked. Snelpers   met de heeren : Crevelsen Pijl van de Drukkeri)   
Lier, Hr, Marsoedi 4-6“ 1-6 

»  Marwoto, Triwarsovo— Mej P. ni- 

nab, Hr, Noeriman 5-6 3-6 

» Poedjsarso, v, d. Wouden—Mgj. 

Soesaoi, Hr. Soemiardi 4 - 6 6-0 

Hc. br. Y. T. Ien, Soebardja — Hr. br. 
Safioedih Moekmin 3-6 3-6 

» Soekirno, de Wolf—Mej Soersini, 

br. Soetojo 3-6 6-2 4-6 
Gedurende de wedstrijd heerschte 

er een vroolijke stemming en hiervoor 

heeft de voortreffelijke consumptiezeer 

zeker niet weinig toe bij gedragen.   DE AUTOWEGEN -ATLAS 
MADOERA en BALI 
1 2,75. 

van JAVA 

in 5 kleurendruk 

Wwaario opgenomen: 

alle berijdbare wegen 
Kilometerafstanden van plaats tot plaats 
Hoofd-Afstandstabel voor grootere afstanden 
Bergen en plaatsen met hoogte-cijters 

Spoorwegen, Vliegvelden, Ondernemings - fabrieken 

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

Tau 

   

                            

  



ma om de Hegemomie op .viakten.. . 
sean, Het hart van den edelen | 
herderschgod ,,Treve“ was even groot 
en trouw als zijn moed om hen, die 

ht liefbad io alle omstaodigheden te 
beschermen. 
Woensdag 

Maart '40. 
R.K.O. Radio Boeiende en 

Pakkende film ,SKY GIANT” 
(Reuzen der lucht) mer RICHARDIG 
CHESTER MORRIS JOAN FONTAIN 
e.a. star: Een erorme film over de 

13 en Donderdag 14 

Vliegerij..... Eerst wareo zij twee 

vrieoden, totdat een vrouw tusscben 

hen kwam. Ben het lot wilde, dat 
beide rivalen aangewezen werden voor 
het in kaart brengen van oieuwe lucbt- 
wegen van Amerika naar Buropaover 

Alaska, de Poolstreken Siberit. 
Een tocbt, waaraan evormz gevaren 

verbonden waren, en de slechts over- 

woonen zoukunnen wordeo door sa- 

menwerking. 

ca 

Politie nieuws. 

G., wonende te Pandear, doet aan- 

gifte, terzake dicfstal van een rijwiel- 

plombe Gzmcente Kediri No. 2597/ 

1940, waarde van f 2.—. 

Tegen K., wonende te Setonopande 

werd proces-verbaal opgemaakt, ter- 

zake verduistering vao 

waarde f 7,50, ten padeele van den 

Regenischapsraad, alhier, 

ceo rijwiel, 

Mejufrouw S., wonende te Modjo- 

roto, doet aangifte, -terzake diefstal 

vaa een rijwiel, waarde f 10.—, het- 

welk op bet erf van Mejuffrouw V., 

wonende te Pakelan onbeheerd was 

achtergelateo. 

Tegen T., wonende te Djagalanlor 

werd proces-verbaal opgemaakt, ter- 

zake diefstal van een bedrag, groot 

f 11,24, ten radeele van G.S.B., wo- 

nende te Djagalaplor. 

Tegen W, wonende te Paree werd 

proces-verbaal opgemaakt, terzake ver- 

duistering van een rijwiel, waarde 

f5.—, ten nadeele van S., wonende 

te Pandean. 

De beer J.M., wonende te Koewak, 

doet aangifte, terzake diefstal vao een 

rijwiel, waarde f20.—, hetwelk voor 

de R.K. Kerk alhier onbeheerd was 

athterc: laten, 

  

Tijdschriften. 
»De Administratieve Ambtenaar”. 

In bet zoojuist verschenen nummer 

van de Administratieve Ambteraar, 

het orgaan van dea B.A.P. over Pe- 
bruari, scbrijft de Redacteur naar aan- 
leiding van de afwijzing door de Re- 
geering van het verzoek tot opheffing 
van de betrekking van le Klerk (oud) 

het volgende : 

HOE LANG NOG? 

Verzoek leklerk (oud) af- 

gepoecierdc. 

Doch wi zetten— er nu bet 

mes in! 

Verrek maar..,.! Wij onzer kent 

deze woordeo nietj van hooreo zeg- 
gen, al of niet tegen zich zelf, toch 
zeer zeker we', Zij worden op ver- 

scbiilende wijzen en ook voor ver- 

schillende doeleinden en daarom met 
de meest verschillende bedoelingen 

gebruikt. Soms doe je iets, waar je 

met grooten tegenzin aan begonnen 

bent. Je doet het omdat je je er niet 

aan onttrekken ku-t. De tegenzin stijgt 

naarmate hetgeen je doet met een 
slakkengang vordert. En als je 't af" 
hebt, dan denk je zooiets a's: ver- 
domme, hier heb je 't, verrek maar! 

Zoo zal het nu juist niet gegaan 
zija bij het afdoea van ons verzoek 

om de functie van le klerk (oud), ge- 
rekend van 1 Januari 1938, te doen 

vervallen. 

Een klas kleuters...,, wie heeft 
kleine kleutertjes nooit eens bij elkaar 

gezien. Die kleuters moeten bezig ge- 

houden wordeo, omdat het nu eenmaal 
des kleuters is om vervelend te wor- 
dev z0odra zija geen bezigheid hebben. 
Ba dan verzin je maar wat, als je 
maar zorgt geen al te dwaze dingen 

  

  te debiteeren, 

  

MEVR. 

  

verkeert U in de droeve noodzaak om middels een krans van een medeleven blijk 

te doen geven, — In alle omstandigheden, die het zenden van bloemen gepast en 

noodzakelijk maken, kunnen wij U met onze service van dienst zijn. 

Natuurlijk moet U zoo nu en dan wel eens. een bloemstuk bestellen of | 

WI leveren bloemstukken fot elke priis, vanat f? 1.50 

” ” 

» » 

» ” 

losse bloemen . 

abonnemenent . 

» - 

» 

” 

» 

12,50 
10.25 
f 1,20 

» 

” 

Ook bestellingen voor elke plaats in Oost-Java worden door ons gaarne uitgevoerd. 

Mogen wij op Uwe clientele rekenen ? 

Hoogechtend 

«. HILL - UP” 

Uitgebreide eigen kweekerijen te Poedjon. 

  

Z66 is er evereens niet gerede- 

neerd toen wij een antwoord moesten 

hebben op ons verzoek om den tus- 

scbenrang van le klerk (oud) te doen 

vervallen, 

Wat het w&' is, willen wij aan de 

lezers verlater. 

Het door'ons ontvangen Gouverne- 

mentsbesluit van 26 Januari j.l. No. 

20, in antwoord op ons rekest van 16 

Maart van het vorige jaar, drukken 

wij hieronder af, met onmiddellijk 

daarop aansluitend o-s rekest van 23 

dezer. 
Laat ons met onzeo medewerker 

WULLUM Krabbelaar hopen dat er 
gauw een algebeele omwenteling ko- 

me. 
Io dit nummer is tevens opgenomen 

cen verzoekschrift aan den Gouver- 
neur Generaal waarin argumenten zijo 

amngevoerd tegen de afwijzing voor- 
schreven verzork. 

Io dit verzoekschrift is duidelijk uit- 
eengezet dat de Regeerirg de voor- 

scbrifteo voor iopassing heeft 
verward met de eischen gesteld voor 

bevordering. 
Verder is in dit bummer opgevo- 

men de bescbrijvingsbrief va het ge- 

durende de Pinsteren te houden cou- 

gr s. 
Niet minder dan 78 voorstellen zija 

voor die jsarvergadering ingediend, 
waaruit blijkc hoe grnot het medele- 
ven van de leden isen hoeveel er nog 

ontbreekt aan de positie van het ad- 

ministratieve personeel, 

  

Een collecte voor 

blindenzorg. 
De blindenweek 

Voor de ongeveer zeshonderd blin- 
den in het Bacdoengsche blindeninsti- 

tuut, een instelling van de Vereeniging 

tot verbetering van bet lot der blinden 

in Nederl. Indi8, die nu reeds 38 jaren 

bestaat, zal zoowel op Java als io dz 
buitengewesten gedurende een week.- 

gewoonlijk genoemd: ,,de blindenweek”-, 

een collecte worden gehouden, welke 
nu in voorbereiding is en waarvoor de 

tusschbenkomst van plaatselijke autori- 

teiten zal worden ingeroepen. 

Vichy 

aloon' str. 19 Telf. no. 97. 

  

  

TOKO 

»MADIOEN" 
KEDIRI, Aloon-aloonstraat 

No. 17 Telf. No.62. 

Maakt bekend: 
Aan alle klanten te Ke- 

diri en omstreken. 

Dat Toko Madioen 

reeds verhuisd is. 

In het Nieuwe Tokoge- 
bouw aande aloon'str. 17. 

Onder Coulante 
bediening. 

En direct thuis 

bezorgen. 
Nieuwe en versche 

goederen. 

Beleefd aanbevelend. 

  

  

  

  

GAAT HET OM 
DRUK WERK ? 

De Kedirische Snel- 

pers drukkerij drukt 
immers beter, -netter en 

goed kooper. 

Vraagt offerte bij de Ked. 
Sneipers drukkeri) ! 

U verbindt zich 
lot niets!     

Source de Beaute 
   

  

    verfraaiIng der huid. 

Wetenschappelijk samengestelde 

preparaten voor verzorging en 

  

  

PETROMAX COMFOREN. 
Wij ontpakten zoojuist 

  

e Nileuwe 

Modellen 1939 

en noodigen U uit tot een be- 

zichtiging dezer 

Schitterende en Practische 

Petromax Comforen. 

Verkrijgbaar bij : 

Toko Wed. 

Tan Bing Wie 
Kilentengstraat No. 90, 

KEDIRI, Tel. No. 149. 

  

Loo juist Ontnakt: 
Ook in groote voorraad di- 

verse dranken zooals : 
Champagne Femi-sec en Sec 

Asti Spumante. 

Likeuren. 

Bols rood. 

Orange bitter. 

Medoc superieur. 
St. Emillon. 
St. Jullien. 
Ch. Cantemerile. 
Ch. Pontet-canet. 

Petit bourgogne. 

Chablis. 

Sparkling Burgundij. 

Pommard. 

Chambertin. 

Beleefd aanhevelend, 
TOKO 

»SOEN" 
Aloon - Aloonstraat Teif. 63 

KEDIRI. 

  

RESIDENTIE APOTHEEK - KEDIRI 
Telefoon No. 52 

    
PROTESTANTSCHE KERK 
Hollandeche Kerkdiensten." 

17 Maart Palmzondag 2 

9 uut vm. Kediri bevestiging: 

nicuwe leden. 

5 uur n.m, Toeloeng-Agoeng 

bevestiging nieuwe leden. 

2t Maart T.-Agoeng 9 uur v.m. 
Avondmaal. 

22 Maart Goede Vrijdag, 

Kediri 7 uur ». m. Avordmaal 

24 Maart Paschen. 

Kediri 9 uur v.m. 

Blitar 6 uur . m, Avondmaal. 

  

Maleische Kerkdienst. 

H, B. Matulessy. 

19 Maart '40 Trenggalek 9 uur v.m. 

TI.-Agoeng 4 uur a.m. 

21 Maart '40 Kediri 6.30 ur n.m. 

Voorberreiden en aangenomen 

lidmaat. 

22 Maart "40 Kediri 5 uur o.m, 
Avondmaal. 

24 Maart '40 Kediri 10.30 uur v.m. 

le Paschen 

25 Maart '40 Madioen 9 uur v.m. 
2e Paschen 

Ngawi 4 uur om. 

2e Paschen 

31 Maart '40 Kediri 6,30 u. n.m. 

Voor Zending. 

J. W. Rumbajao, 

24 Maart 1940 Djombarg 7.30 v.m. 

  

OOST - JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEN. 

lederen Zondag, 

Te Kediri 

Toeloengagoeng, Ngandjoek, e. a., te 
Paree 730 uur n.m. 

9 uur vm, 

(Baloewertistraat), Blitar, 

Hollandsche Dienst te Kediri 
(Baloewertistraat). 

De eerste Zondag 

van elke maand, 6 uo.m, 

door Ds, E. G, v. Kekem. 

  

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Zondag. 

le H. Mis 

2e H. Mis 

te Kediri 6 uur v. m. 

1.30 uur v. m. 

Lof 5.30 uur oa. m. 
6 uur v. m. Stille H. Mis 

7.30 uur v. m.  Hoogmis 

5,30 uur n. m. Lof 
Onderricht Kath. Javanen 6 uur n.m. 

te Blitar 

    

TENG HONG TJIANG 

TRANSPORT — ONDERNEMING 
KEDIRI — Klentengstraat &8 — Telaf. No, 107 

  

Voor Uw meubialir en ontwerpen 

geroutineerde toekangs en eerste kwa- 

liteit meubelhout, 

Zeer billijk in prijs en levering met 

garantie, 

Voor Uw vendutie gegarandeerd 

goede resultaten. 

Iopakken voor alle plaatsen. 

    

IN VOORRAAD 
Ruime keuze | 

Visitekaartjes 

voor de halve prijs. 

KED. SNELPERS DRUKK 

ALOON-ALOONSTRAAT 

Tel.No. 83. 

  

  
 



  

Amsterdam, 9 Maart. (Aveta-H ). |: 

In welingelichte kringen is men van 

meening dat het zeker schijat te zija 

dat afgevaardigden van de Finsche 

regeering heden te Moskou zija aan- 

gekomen. Hieraan wordt toegevoegd 

dat in alle Noordsche landen verze- 

kerd wordt dat. de Sovjet-Unie van 

Finland getischte concessies 

bard zija dan wel vit de eerste, op 

indiscreties berustende berichteo kon 

worden opgemaakt. 

minder 

Rome meldt overeenstemming. 

Londen, 10 Met. (Aneta Reuter). 

Volgens Radio-Roma is een voorloo- 

pige basis voor een Russisch-Finsche 

overeeostemming bereikt. 

De omroeper zeide, dat de voor- 

loopige overeenstemming geen te groo- 

te offers van de Finoen vraagt, die 

reeds berustten io bet Verlies van de 

landengte van Karelia 

doch de Finnen houden nog steeds 

vast aan de kwestie van Hangoe en 

de streek ten Noordeo van het Lado- 

gameer, terwijl gemeld wordt, dat de 

Russen op deze punten eveveens on- 

wrikbaar zijo. 

en Petsamo, 

Waar de besprekingen op 

hangen. 

De correspondent schbrijft dat ge- 

meend wordt dat reeds overeenstem- 

ming is bereikt omtrent het Petsamo- 

vraagstuk en de op de landengte vao 

Karelig te trekken greozen. Tenslotte 

verklaart de ,,Stefavi”-correspondeot 

nog dat Sovjet-Rusland ook de Finsche 

onafhankelijkheid in beginsel zal er- 

kennen en dat hetgeen enkele poging 

zal doen om de marionetten-regeering 

onder Otto Kuusinen de macht over 

Fioland te doen krijgen. 

Officicel zwijgen te Helsinki. 

Helsinki, 10 Mrt, (Aoeta Trsoc.), 

Officieele Finscbe kringen 

bet diepste stilzwijgen ten aanzien van 

de mate, waartoe Finland zich bereid 

verklaarden, de door Rus!aod gestelde 

voorwaarde voor ecen wapenstilstand 

te aanvaarden. 

bewaren 

Een Fiosche delegatie vertrok van 

bet vliegveld Abo en zette de vlucht 

van eenniet genoemd Zweedsch lucht- 

vaartstation naar Moskou voort io het 

grootste geheim. 

Mannerheim vertoeft nog steeds te 

Helsioki, wijl hij vanuit de Finsche 

hoofdstad gemakkelijker de politieke 

ontwikkelingen kan volgeo. 

Beteekenisvol is, dat de vredeskan- 

sen heden met toenemend vertrouwen 

worden besproken en de gedachten- 

wisseling inzake de voortzetting vao 

den oorlog op den achtergrond ge- 

raakt, 

Het is ecbter ook mogelijk, dat io 

dit verband de wensch de vader van 

de gedachte is. 

Alleen Finland kan beslissen, zegt 
Gayda. 

Rome, 10 Mrt. (Aneta-Reuter). De 

cerste gezaghebbende @ommentaar op 

de Fivsch-Russische vredespogiogen is 

door Gayda gegeven in de ,Voce d'- 

Italia”, waarin wordt gezegd, dat alleen 

Finland kan beslissen, of de heldhaftige 

oorlog, welke het land voert, zal wor- 

den voortgezet. 

Voor het geval ecbter, dat ter elfder 

ure door de geallieerden bulp zou wor- 

den verleend, is het niet mogelijk te 

zien, hboe een dergelijke ioterventie 

Noorwegen en Zweden z0u kuonen 

sparenen hoedan weerwraak, zoowel 

zijodens Rusland als zijdens Duitschland, 

z0u kunoea worden vermeden. 

Eike Fransch-Britscbe interventie zou 
daarom stellig uitbreiding van bet Eu- 

ropeesche conflict beteekenen.   

   

Buttoniandso aci guerekoht oa het Soere HO” £ 

FINSCHE .DELEGATIE VERBLIJFT 
TE MOSKOU. 
BA 

Schitterende discipline van 

Finsche leger. 

Helsinki, 10 Mrt. (Aoeta-Reuter). Het 

meest opvallende kenmerk der laatste 

|drie dagen was de scbitterende disci- 

pline van het leger. 

Het vredesvooruitzicht bracht geen 

Wijziging in de vastbeslotenbeid, welke 

sedert het uitbreken van dea o-rlog 

beescbt. 

De burgers verklaren, ofschoon zij 

den vrede toejuichen, verder verlies 

man menschenlevens te prefereeren, 

Wwanreer die vrede oneervol zou zijo. 

Parijs ontkent pressie op Finland. 

Parijs, 8 Maart (Aneta-Reuter. Is 

welingelichte kriogen werd hedenavond 

verklaard dat Engeland en Fraokrijk 

geen pressie op Finland zullen u'tozfe- 

nen. Wanneer Fioland nog verderen 

steun van de geallieerden wenscht, heeft 

het slechts bet verzoek hierom te doer, 

aan welk verzoek de geallieerden bereid 

zija te voldoeo. 

Gemeend wordt dat de Zweedsche 

regeering ceo groote verantwoordelijk- 

heid op zich neemt tegenover de Zweed- 

sche opivie zoowel als tegenover de 

wereldopinie. 

Gesteund door de georafische ligging 

van het land oefende zij grooten druk 

op Fioland uit en zinspeelde op het 

stopzetten van den huidigen indirecteo 

steun. 

De Russische eischen zij1 erop be- 

rekend Finland te p'aatsen in een posit'e 

als die van Tsjechoslowakije pa de 

overeenkomst van Miinchen. 

De Temps scbrijft dat bet aaa 

de Finnen is een bes'uit te nemen' en 

zegt, dat de Finueo viet moeten verge- 

ten, dat Engeland en Fraokrijk bereid 

zijn om nog grooteren en meer-directen 

steun te verleeoen. . 

»Zii moeten bedenken, — en dit moe- 

ten ookalle volken. die thans aarz ln, 

terwijl zijaan den rand van deo oorlog 

stzan bedeoken — dat 

strooming nict kan keeren en dat van 

nu af aan het Duitsche gevaar onaf- 

scheidelijk verbooden is aan bet Rus- 
sische gevaar", 

men een over- 

Activiteit op Amerikaansche 
ambassade te Moskou. 

Stockholm, 10 Mrt. (Aneta Trs.- 

ocean,). Volgens u't Moskou ontvangen 

berichten had de Am-r kaansche ambas- 

sadeur Steinhardt Zondag in den naimid- 

dag opnieuw een onderhoud met Mo- 

lotov. 

De diplomatieke activiteit, welke de 

laatste dagen opmerkelijk is in de 

Zweedsche del-gatie te Moskou breidt 

zich geleide'fjk uit tot de Amerikaansche 

ambassade. 

Berlijin op ztn hoede voor 

rechtstreekschen steun, 

Bern, 8 Miart (Aneta-Havas). Bui- 

tenlandsche waarnemers te Berlijo ver- 

klaren, dat men in Duitscbe kringen 

tegeospreekt dat er sprake is van eeni- 

gerlei gezamenlijke Duitsch-Z weedsche 

bemiddeling in bet Russisch-Finsche 

cooflic, doch terzelfder tijd wordt 

verklaard dat iedere recbtstreeksche 

steun aan Fioland door het zenden van 

troepen of zelfs vrijwilligers, zal worden 

beschouwd als een voornemen van de 

West-Europeesche mogendhedeo om 

de militaire operaties uit te breiden 

en een nieuwe situatie tegen Duischland 

te scheppeo. 

Als het oorlog blijft. 

Stockholm, 8 Maart (Aneta-Reuter). 

Uit Helsinki ontvangen berichteo wij- 

zev erop, dat wanneer de vredeson- 

derhandeliogen mislukken, de Fionen 

mogelijk al bun krachten zullen sic- 

spanven met. den" toegeregden 

buitenlandschen steun opoieuw het 

nitiatief zullen nemen. :   
  

2D Finscke”” tantifiedes, idsirtia 
Stockholm zija geweest, zijn' thans 

vertrokken. 

Vernomen wordt dat ook Sviohuf- 

vud en Paasikivi vertrokken zija. 

' Waatdiemers te Stockholm vetklaren, 

dat het duidelijk is dat behalve- de 

leden van de Finsche regeering en de 

Rusissche leiders nog vele anderen 
hierin betrokken zijo. 

Zoo is er bij voorbeeld het Finscbe 

leger. De positie van cea Finsche 're- 

geering, die voorwaarden aanvaardi, 

welke niet door het Fiosche leger 

worden goedgekeurd, zou uiterst las- 

tig zijns Dan is er de' houding van 

Zweden. Duitschland eno die van Enge- 

land eo Fraokrijk. 

Deze laatste factor neemt de aao- 

dacht van Zweden voor een groot 

deel io beslag. 
Iomiddels schijat de militaire situa- 

tie van Finland niat geheel gerust- 

stellend te zijn, ondanks dan optimis- 

tischen toon ia bet Finscbe commu- 

n'gu€. 

Men meent, dat wanneer de' vres 

desonderhandelingen wislukken, het 

bestaao van Fioland moet. afhangeo 

van de snelheid, waarmede bet doel- 

treffenden steun van bet buiteoland 

ortvangt. 

Tocheen tijdlimiet? 

Stockholm, 9 Maart (Aneta- Rtr ). | 

Er bestaat reden om aan te nemen, 

dat de Russen een tijdlimtet hebben 

gesteld voor de Russisch-Finsche. on- 

derhandelingen, welke waarschijolijk 

de volgende' week afloopt. 

Verklaard wordt, dat bepaalde 

Britsche en Fransche per:onen, die te 

Stockholm de gebeurtenissen gades'ot- 

gen, thans zijo vertrokkeo, 

Iotusscheo wordt in Zweedsch: of- 

ficieele kringen en in de Zweedsche 

pers de na'ruk gelegi op Zwedens 

verkvocbtheid Finscbe zaak 

en tot dusverre werd in de Zweed- 

opvallend weinig pur 

Russische 

aan de 

sche bladen 

bliciteit 

vredesvoorwaarden. 

gegeven aan de 

De materisele steun voor Pinland 

arriveert thans in groote hoeveelhe- 

den, doch in b:paa'de gevallen heb- 

b:n de P.nnen zelfs geen personeel 

om de machines, die zij ootvangen, 

te montecrer, 

. Weer aanyallen op 
onze schepen. . 

  

De ,Saba” bestookt met bommen 
en mitrailleurs. 

Rotterdam, 9 Mrt. (Aneta). 

De stuurman van de ,,Saba” verhaalde, 

dat het schip 2 dezer met een 'ading 

steenkool uit New Castie was vertrok- 

ken en deozelfden dag 8 uur ten Zuid 

Oosten van Tyne een viiegtuig boven 

het scbip vloog, bet water rondom op- 

spatte kogelregen op bet 

schip daalde. Het vliegruig (seo groote 

bommenwerper) vloog cen tweede maal 

boven het schipeo lieteen bom vallen, 

welke op een afstand van 10 Meter 

van bet schip ia bet water ootplofte. 

D» ,Saba” weid a-b.w. uit het water 

getild en aan de inrichting van bet chip 

werd veel schade toegebracht. 

&De gezagvoerder gaf beveleen sloep 

te vieren, sangezien bij een verder bom- 

en een 

bardement verwacbtte. 

Het vliegtuiy vloog voor een derden 

keer over het schip en weer daalde een 

kogelregen neer, waarna het vliegtuig 

verdween en in de richting van een 

Engelsch convooi van dertig schepen 

vloog, dat toen werd gebombardeerd, 

z00 hevig, dat de ,,Saba” ervan trilde. 

De ,Saba” zette de reis met gedoof- 

de lichten voort. De navigatielichteo 

waren stukgeschoten en de verschoten 

en de verschansing was door diverse 

kogels doorboord. 

Een projectielschoot dwars doorhet 

plafond der stuurhut. De gezagvoerder 

werd door glasscherven aan de hand 

gewond. 

Voorts vloog 'een kogel viak Tangs 

het gezicht van den matroos aan het 

roer, waardoor zyo lip werd gewond. 

L 

  
  

5... “Site Kop Beijing". 
Amsterdam, 10 Met. (Aneta). 

Ia den afgeloopen nacht is het/260 
tons metende Nederlandsehe'stoomsehip 

Dina” binnengeloopen. 

'Vernomed wordt, dat nabij de Zeeuw-' 

sche kust, twee imijl- buiten de territo- 

riale wateren, 2 vreemde vliegtuigeo 

over het schip vlogen. Zij seinden, dat 

de ,Dina” morst stoppen, aan welk 

bevel geen gevolg werd gegeven. 

Later keerde een vliegtuig terug en 

yuurde dkcie salvo's af. 

De stuurman verklaarde, dat de salvo's 
klaarblijkelijk niet op bet schip wareo 

gericht, daar dit andersonvermijdelijk 

geraakt zou zijo. 

Bij het onderzoek, dat te Ijmuiden 

werd ingesteld, is gebleken, dat bet 

scbip niet getroffen werd. 

Ribbentrop ontvangen 
door Duce. “ 

Mogelijk garanties aan Roe- 

menit. 

Economische besprekingen nemen 

belangrijke plaats in. 

Amsterdam, 8 Maart (Aceta-Reuter) 

Buitenlandsche waar nemers te Ber-, 
Ija zija van meeniog dat de Duitsche 

mibister van Buitenlandsche Zaken Von 

Ribbentrop Mussolini een rapport uit 

da eerste hand uitbrengen over de 

si-uatie in Noord-Europa en over het 

standpuot vav Duitschland, 

Ia bepaalde neutrale kringen te Ber- 

ljo meent men, dat geen pressie op 

den Duce zal worden uitgeoefend om 
—mogelijk in verbard met een uitge- 

breid offensief in het voorji ar—2ctief 

aan de zijde vao Duitschland aan den 

oorlog deel te nemer, 

Ben andere theori: brengt het bezoek 

van Von Ribbentrop aan Rome in ver- 

baod met dat van Summer Welles,die 

alvorens naar Amerika te vertrekken 

wederom een bezoek aan Jrali# zal 

brengen. 

Een week geleden deed het bericht 

de rond , cat Hitler bijzonder verlan. 

gend ernaar is om Summer Welles 

te doen doordringen van de solidari- 

teit van de as Rome-Berlijn. 

  

Fransche pers wil 
interventie.. 

  

Militaire situatie niet wanhopig 
geacht, 

Amsterdam, 8 Maart (Aneta-H.). 

Berichten uit Stockholm bevestigen, 
dat Duitschland Zweden heeft doen 

weten, dat het niet zou dulden, dat dit 

land Finland verderen steua zou ver-. 

leenen, zelfs n'et in de mate, als de 

steuo tot dusverre heeft plaatsgebad, 

In welingelichte kringen wordt ver- 

Domeo, dat Duitschland erop heeft ge- 

sisteerd, dat de bemiddelingspogingen 

van Zweden zouden moeten siagen, 

daar bet anders aan de zijde van Rus- 

land aan den oorlog tegeo Fioland zou 

deelnemen. 

In dezelfde kringen wijst men erop, dat 

deze Duitscbe mededeeling gelijk staat 

aan cen ultimtum. 

Het verluidr, dat Duitschlaod hoopt, 

dat de bemiddeliog zijn diplomatieke 

aciie zal vergemakkelijken en het mo- 

gelijk zal makes een politeke en eco- 

nomische samenwerking tusschev Italia 

en Rusland tot stand te brengen. 

Fransche pers bepleit interventie. 

Parij3, 8 Maart, (Aneta-Reuter). De 
militaire medeweikar van le Journal, 
geveraal Duvel, verklaart dat de ge- 
allieerde troepen volkomen in staat 
zija Finland te bereiken zonder 
Zweedsch of Noorscb gebied te schen- 
den of Duitschz interventie uit te 
lokkeo, 

Generaal Duval verklaart, dat bet 
gemakkelijk zou zija de haven van 

Petsamo te .openeo. ,,Niemand kan 
dat de enkele Russische- gelaoven, 

schepen” van middelmatige groot- 

te cen ernstigea hinderpaal zouden 

vormen voor een Engelsch - Fransch 
eskader. De omgevirg van Petsamo 
z0u spoedih g-i:oleerd kunven worden 

en de positie der Sovjet - Russische 
trospen ov, wanneer zij tegeliikertijd 

dcor de geailieerde en de Firsche 
troepen zoudea worden zangevallen, 

zeer waarscbijolijk precair zijo. 

Wanveer er moeilijkheden zouden 

bestaan, die de uitvoering van zulk een 

plan in den weg staan, zijo zij niet 

van militairen, doch vao politiekeo en 

diplomatieken aard”". 

Verscheidene bladen steileo een u't- 
breidiog vao deo Fransch-Britschen 
steun voor en een rechtstree ksche   geallicerde interventie, 

  

  

LEESBIBLIOT HEEK 
  

De abonnementsgelden bedragen : 
f 1,— per maand voor €€n boek 
# 1,75 per maand voor twee boeken tegelijk 

f 2,50 per maand voor drie- boeken tegelijk 

met dien verstande, dat UI z00 dikwijls moogt ruilen als UI wilt 
Indien U dus een abonnement voor &€n boek 
herft, waarvoor U &€n gulden betaalt evo U 
ruiit bet boek iederen dag, dan betaalt U 
vOor 30 boeken toch niet meer dan &€&n 

gulden. 
Wordt lid van 

DJABA 

en tegen scherp 

LEESTEZELSCHAP -- LEESBIBLIOTHEEK 

Ked. Snelpers Drukkerij. 

Polywog pasta in vasten en vloeibaren toestand, versch 

beneden Soerabaiaprijzen, 
te leveren. 

KOTTA 

  

Door eigen import zijn wij in staat de beroemde . 

CARIBONUM producten, z, a. 

Carbonpapier in diverse soorten, 
Schrijimachinelinten in alle breedten, 

Schrijf-, vulpen- en stempelinkten. 

cor.curreerende, dus 1 
N. V. KEDIRISCHE SNELPERSDRUKKERIJ 
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