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DINSDAG 29 OCTOBER 1940 236 Jaargang 

Luchtbeschermings- bestaande uit: de Regent als Voor- | vens Adjurct Chef van de Afdeeling | bereden politie, die hua leven riskee- 

S T A D 5 N l E u W S oefeningen zitter, Ir. D. H. F. Obertop en Dr. R. | Algemeene Zaken opbet Hoofdkantoor | ren om yezag en orde in de streek 

8 Mohd. Salim als ledep. Daarna werd | te Batavia op zija verzoekeervol ont- | te bandhaveo. 

meme | Nazar we vernemen zullen in de | overgegaan tot bet invullen der biljet- | slag wit den dienst der Bank werd 

Comit€e Ned.-Ind. Kerst- 
maand November a.s. weer lucbtbe- ten. Om kwart ovef tien, nadat de verleend per 31 October 1940, Als zijn MAXIM THEATER. 

schermingsoefeningen gehouden wor- | ingevulde biijetten gezepeld in de opvolger werd aangewezen de Heer 

geschenk. den. Deze keer zullen de oefeningen 4 j enveloppe gesioten Wwerder, s'oot de | Mr.J.J. Sirks. Woensdag 30 en Donderdag 31 Oct. 

dagen lang duren n.!. vanaf de Ide tot v iuer de Ade vergaderin Metro Goldwyo Mayer's sublieme 

Toten met14 November a.s. bestaat |.» met de 14de November. Da bal T 5 9 N & | Super productie 
m half elf opende d: Voorzitter RICHE THEATER 

er te Kediri nog gelegeobeid bij te 

dragen voor de kerstpakketten, bestemd 

voor bet vrije gedeelte van Nederland's 

Leger en Vloot in Europa. 

Zooals UI weet zijn deze pakketten, 

daok zij bijdragen in geld en in natura 

vit den geheelen archipel, in grooten 

getale hier te lande gereed gemaakt. 

De verzending ervan beeft reeds plaats 

gerbad. Voor bijdragen in natura is 

het nu dus telaat. In Engeland worden 

We komen hier nader op terug. 

Wandelmarsch H.C.T.N. H. 

Op Zondagmiddag j. |. hield de 

H. CT, N. H, sectie Kediri 

wandelmarsch onder haar leden. Reeds 

cen 

om 4 uur's middags verzamelden oc- 

geveer 40 deelnemers zich voor het 

H.C. T. N. H,-gebouw. Onder leiding 

van den heer Djie Ting Hian naw de 

10 kilometertocht een aanvang. 

de 5de vergadering. Begonnen werd 

met da behandeling der Iste agenda: 

Voorstel tot benoeming van leden van 

het College Gecommitteerdeo. 

Met algemeene stemmen 

   

  

van 

werden de 

heeren : 

R.M. Partatmo, Ir. D.H.F. Obertop 

en Huisman tot ledee van het College 

toegelateo. Als plaativervangende le- 

den werden gekozen de heeren : 

M. Ng. Soedibio, Hildering en Dr. R' 
deze kerstverrassiogen echter verder Om Guur 'smiddags keerden de 

aangevuld en uitgebreid. deelnemers weer behouden terug. Mohd, Salim. Danrag vol ade de be 

D k . bil noeming van ledea van de Financieele 

asivoor, Kugnen sgtisnu pog Bi: 4 en Technische Commissie. Gekozen 

diagen, want'de thans nog/ binnen- Uitslag. voor de Financieele Commissie zijn 

komende gelden worden telegrafisch ng de heeren Brinkhorat, Kasran en Tjip- 

naar Londen overgemaakt. Voor het Uitelag Veteranen wedstrijd am bar P 
. toprawiroj voor de Technische Com- 

laatst op 15 November. Zoo beteekent Blitar — Kediri misie de heeren: Djie Ting ian 

cok nu nog iedere rijksdaalder die U 6 — o Soepandji en Hildkzing. Voorts kwam 

Pa aa can Keratyerras De op Zondagmiddag j.!. gespeelde | aan de orde: Voorstel tot benoeming 

sing uit Nederlandsch Tadis! wedstrijd tusschen de veteranen van | van leden van de Commissie van ad. 

Velen van ons z0uden gaarne tegen | Bjitar en Kediri eindigde in een 6-0) vies voor de armenzorg. Gekozes 

Kerstmis een verrassing, een opvroo- | nederlaag voor Kediri. rija de heeren: M. Ng. Soedibio, 

lijkiog sturen aan de dierbaren die in 

Holland tevergeefs, dit jaar, naar onze 

attenties uit zullen moeten zieo. Hoe 

hooger de nood, hoe meer wij behoefte 

gevoelen tegenover ben ovze 

genegenheid, onze offervaardigheid blijk 

te geven. De Duitsche bezetting maakt 

iederen steun aan familie en kennissen 

io Holland thans 

laten wij blij zija dat een voortreffelijk 

gedeelte van onze vlvot en ons leger 

vrij is en voor ons vecbt. Laten wij 

dankbaar zijo dat wij aan" deze vrije 

Nederlanders onze genegenbeid kunnen 

tooneo. Laten wij er voor zorgen dat 

zij van os een kerstpakket tegemoet 

kuonen zieo! 

van 

onmogelijk, maar 

De uitslag geeft de krachtsverhou- 

ding goed weer. 

Vuurwerk. 

We hebbea reeds melding gemaakt, 

dat io verband met de huidige toestand, 

geen toestemming werd verleend om 

vuurwerk af te steken. 

Nader veroemen we, dat bet verbod 

werd ingetrokkzn en kon de verkoop 

van vuurwerk weer een aanvang nemen, 

doch slechts voor den tijd van 3 dagen 

n.I. de 30ste, de 3lste October en de 

Iste November 1940. Vuurwerk mag 

alleen afgestoken worden op den avond 

voor de Lebaran en den dag en avond 

tijdeos de Lebaran. 

The Liong log, Asmeroe en Van Ma- 

ren. De heer Huisman is hiervao de 

Voorzitter. Het voorstel tot afscbrij- 

ving eener ad. 

f26,— ten laste van de gewezen tw. 

Mantri - Wegenonderhoud bij den 

dienst der Regentschapswerken ressort 

Paree, werd zonder nadere toelicbtiv- 

Vervolgens kwam 

oninbare vordering 

gza aangznomen. 

aan de orde: Voorstel tot het doen 

van Begrootingswijzigiog dienstjaar 

1940. Het bleek, dat wegews verschil- 

leden 

Op 
voorstel van den beer Tjiptoprawiro 

werd dan ook besloten deze agenda 

io te trekken en op de eerst volgerde 

Het 

lende omstandigheden eenige 

hier niet op voorbereid waren. 

H:den 29 ea Woensdag 30 Oct. 

New Universal geweldige Actie film 

» MAN FROM MONTREAL” 

met Richard Arlen— Andy Devine— 

Anne Gwynne e.a, sterreo. Een film 

van roekelooze durfen gewaagd avon- 

tuur in bet barre Noord.Westen vao 

Canada. Een verhaal van de helden-   feiten van de beroemde Canadeesche 

  

» LUCKY NICHT" 

(Lachend Geluk ) met Robert Taylor 

en Myrra Loy. 
Ben buitengewoon cbarmante vroo- 

lijke film mat de grootste filmsterren 
van het witte doek. Een film, die U 

gelukkig maakt en een genoegelijken 

avond bezorgt. De uitbundige vroo- 

ljkheid overtreft alles wat op dit ge- 

hted vroeger ooit gegeveo werd. 

Ook al weigert Uw toestel in den nacht, 

laat het Goldberg dan even weten! 

E€n telefoontjs is vold 

yan de service, 

klant recht op heeft! 

RA 

  

oende om te profiteeren 

waar U als Radio-Goldberg- 

IO-GOLDBERG 
Men wende zich hieromtrent tot vergadering voor te brenger. , , 

Societeit ,, Brantas,” Jasasche Bank of Regentschapsraadverga- voorstel tot het dozn van begrco- Java s Grootste Dag- cn Nacht 

nk naa deringen. tirgswijziging dienstjaar 1940, weik RADIO-SERVICE 

Voor het Weerbaarheidsfonds. 

zal door de 

Op Donderdagmorgen 24 October 

j!- bield de Regentschapsraad van 

Kediri zijv 4de eo 5de vergadering. 

voorstel beperkirg der comsump'ie- 

uitgaven beoogt, werd va eenige dis- 

cussie aangenomen. Voortaan zal de Radio-Goldberg 

  

  

  

ea Aa gia Ke Dit is teveos de eerste vergadering van PEN Ga f de Dana 

diri een tooneelopvoering gehouden de Regentschapsraad in zija nieuwe | S0or Cen Oorzitter ze ekostig Hootdstraat 81 — Kediri — Tel. 70 

wordeo, waarvan de netto-opbrengst ten formatie. Aaowezig waren 27 leden. | worden. . Residentsiaan 37 — Madioen—-Tel. 110 

bate komt aan het Weerbaarheidsfonds. Om 9 uur 's morgens opende de By de rondvrang hadden peng 

Deze opvoering zal gehouden worden Voorzitter, de Regent van Kediri, de heeren gebruik gemaakt om eenige 

io ker Walt theater san de Djaga- | vergadering met cen kort woord, | Vragen te stelien, welke door den | UNI 

lanstraat alhier. waarna hij bet doel van deze verga- Voorzitter tot voldoening der leden 

Vertoond zal worden: Srimpidans, 

Misri, Kioderspelen en Zang, Klucht, 

Krontjong en Hawaian-songs. Verder 

als hoofdschotel: De blauwe Nona. | voor de 4e. zittingsperiode 1941 t/m 
1944. dank gesloten. ai 

2 aan Sea Aheden era De Voorzitter gaf eenige toe- Mutatie Javasche Bank DE AUTOWEGEN ATLAS 

lichtingea omtrent de iovulling der De Javasche Bank maakt bekend, van JAVA MADOERA en BALI 

Afscheidsfeest. biljetten ea mogelijke ongeldigheden. | dat aan den Heer Mr. Dr. P,F. Kiibler, f3.-—, 

4 Er werd een stemcommissie gevormd I Chef van de Afdeeling Secretarie, te- in 5 kleurendruk 

Ten huize van deo heer Tan Tong op stevig ivoorcarton 

Bie, ijsfabrikant te Kediri, werd met Carionnen omslag en linnen rug, 

op Zaterdagavond j.l. een afscheids- VEND U- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS op Schaal 1: 500.000 
diner aangeboden aa0 den ver- in totaal 9 aansluitende kaarten compleet bijgewerkt, en 

trekkenden opzichter bij de Waterstaat 

alhier, den beer T. W. Nie, die naar 

Toeban overgeplaatst is. Reeds om 8 

uur 'savonds was de feestelijk inge- 

richte woning vol van vooraanstaande 

Chineesche ingezetenen van Kediri. 

Dit gezellig samenzijn eindigde pas 

heel Isat in den nacht.   De agenda: Ver- 

van leden voor 
dering uiteenzette. 

kiezing (stemming) 

den Provincialen Raad van Oost-Java 

J.G.W. DEKKERS 

  
KEDIRI 

beaotwoord werden. 

Niets meer aan de ordezijnde, werd 

de vergadering om Il u. 30 m. door 

den Voorzitter met een woord van 

Teleftoon 2860 
  

Op 30 October 1940, ten huize van den heer 

H. KOSTER 

te NGANDJOEK, van meubilair. 

  
  EEN PRACTISCH, HANDIG EN KOSTBAAR 

WERK VOOR EEN LUTTEL BEDRAG! 

waarin opgenomen: 

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

Spoorwegen, Vliegvelden, Ondernemings - fabrieken 
Pasanggrahans en vele 
Verkrijgbaar bij de Ked, Snelpers. 

aanwiljzingen voor toerisme.   
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TP 

  

  

   
der Jeugd” 

   ard Kiplicg, Een 

RICHARD ARLEN — ANDY UEVINE en 

mKracbtprestaties der planten” 

Him die van begin tot eird boeit 
Zie o.a. de strijd in SUDAN io de laatste jaren van de vorige eeuw.,.. 

Wuzzy) dan het E :ge'szhe Carr& breken en hoe ze teruggedrever en verrietigd worden. 
Kortom een weekendfi'm, die U gezien moet hebben | 

RICHE TH EATER— 
Heden en Morgenavond 

andere bekende sterren ia hun oieuwste sensatioveele film 

| Ben verhaal van de heldenfeiten van de beroemde Canadeesche bereden politie die hun leven riskeeren 
om gezag en orde in die sireken te handhaven. Eeo film van 

het barre Noord Westeo van Canada. 
toekelooze durf en gewaagd avontuur in 

Zie deze geweldige actiefilm van de Universal. 
ATTENTIE! Woensdagmiddag S5 uur 

| Extra Kindervoorstelling va» renige zecr biizoodere en leerzame films, als 
— De Jeugd der Lippizaners” 

sante film.— Zzer billijke prijzen voor alle lex ftijden. 

Donderdag 31 Oct. t/m Zaterdag 2 Nov. 
Paramount grootsche filmschlaaer 

sTHE LIGHT THAT FAILED” 0 uci at veraweer) 
met RENALO GOLDMAN — IDA LUPINO — WALTER HUSTON e.v.a. oaar bet beroemde werk van 

en welke ongetwijfeld in ieders smaak zal vallen, 

   

  

»De Opmarsch 
(Paardenfokkerij) e.a, interes- 

en hoe de- Arabieren (Fuzzy 

  

  

Als HOOFDFILM draait   
cen zeer goed verhaal. Boeiend . 

  

MAXIM THEATER 
Woensdag 30 en Donderdag 31 Oct. 

METRO'S sublieme Super productie 

skUCKY NIGHT reren set 
met de sterren ROBERT TAYLOR er MYRNA LOY in de hoofdrol!en Een buitengewoon cbarmante en 

vroolijke film die U een genoeglijken avond bezorgt. 
Roulette—liefhebbers wist dese film niet ! 

U kunt bieruit beel wat leeren !! 
Vrijdag 1 t/m Zendag 3 Nov. 

UNIVERSAL GROOT DUBBEL PROGRAMMA! 

» TE FORGOTTEN WOMAN“ (De VERGETEN VROUW) 
met SIGRIT CURIB. de bekende steruit ,,Algiers a. s, vooraanstaande artisten, Ben uitstekende film met 

spannend tot den laatsten meterfilm terwijl als BIJFILM vooraf gaat, 

als SPECIALE ATTRACTIE de 'BOKSMATCH om bet wereldkampiocoschap tusschen JOE LOUIS en 
JOHNNY PAYCHEK welke na cen hevig gevecht ecindigt met een nederlaag voor Paychek. 

Mist dit vooral niet !! 

  

  

  

  

  

Mededeeling. 
In verband met de Lebaran 

zal ons biad Vrijdag a. s. 

niet verschijnen. 

  
  

  

Politierapport. 
Door de politie werden aangehouden 

de personen van R., ea K., beiden 

wonende in desa Branggahan (Ngadi- 

loewih) die in het bezit waren vao 
diverse ijzeren staven ter waarde van 
f0, 40, welke vermoedelijk vaa dief- 

stal afkomstig zijo. 

Op den openbares weg Dohosiraat 

had een aanrijding plaats tusschen deo 

wieirijder genaamd S., en ecu aan 

den liaker kant van den weg stilstaan- 

de personen-auto, tengevolge waarvan 

S., bewusteloos naar het Gemeenteiij- 

ke Ziekenbuis te Gambiran werd over- 

gebracht. 

D., jarik 

doet aangifts van 

van den desa Pandean 

verduistering van 

KI,—, ge- 

pleegd door O.H,P. wonende te Dja- 

1 kain ter waarde van 

galan lor. 

Tegeo O.H.P., wovende te Djagelan 

Lor werd proces-verbaal opgemaakt 

terzake verduistering van een rijwiel 

ter waarde van f.12,— ten nadeele 

van L.P.N., 

( Kediri). 

wonende te Boerengan 

Bardar Kicoel 

doet aangifte wan diefsta!, 

IL D., wonende te 

middels oo- 

dergraving, van rijwicl gemerkt , Ro- 
van KTO,— en diver- 

se lijfgo'Je co ter woarde va. f. 0, 60. 
LS. wonende te Ssmampir doet aan- 

yal ”' ter wairde 

gifee van defsta! uit zijo woning. 
middels brask, van diverse goederen 

@€n Contanten, ter gezamer lijke waarde 

vao f. 14,— 

P.T,T., wonende te Djagalan doet 

mangifte van dicfstal van een rijwiel 

ter wasrde van f7, 50, hetwelk onbe- 

beerd voor de bioscoop ,, Volta ” al- 

hier was gep!aatst. 

Mevrouw C.J. FE. V, 

Ringinsirah doet aangifte van diefstil 
van 5 stuks schilderijen ter waarde van 

f2, 50. 

wonende te 

O.S T,. wonende te Ringinamom 

doet aangifte van verduisteriag van 

cen ri/wiel ter waarde van f 20, — 

gepleegd door B.L., wonende te Djom- 
bang.   

H. A., wonende te Seto-ogedong 

doet 
zilveren bor'og 

aangifte van diefstal van ceo 

ter waarde van (4,50. 

S., wonende te Goerah doet aao- 

gifte van diefstal van eeo rijwiel ter 

waarde van f 20.— hetwelk onbebeerd 

voor de toko bombay ,,Panjoomai” 

albier was geplaatst. 

S, woneade te Tjeotong doet aan- 

g'fte vaa vermissing van e2n goudea 

haarspeld ter waarde van f 30,— ia 

de pasar Paing alhier. 

RP, ILS., wonende te Bandarlor 

doet aangifte van diefstal van een 

kapstok ter waarde van f 2,—. 

K. S. L, wonende te Modjoro:o 
doet aangifte van verduistering van eea 

handkae gevuld met flesschen temoe 

lawak en toebehooren ter gezamenlijke 

waarde van f 14.85, gepleegd door 

W,, woneade te Kaliombo. 

Tegen A., wonende te Pakoerdeo 

werd P.V. opgemaakt, terzake diefstal 

van een kain ter waarde van f 1, 50 

tea nadeele van B.S, wonende te 

Pakoenden. 

B.S., wonende te Ringinsirah doet 

aangifte van dicfstal, middels verbre- 

king, van lijfgoederen ter waarde van 

t3-. 

Berichtontvangen, dat de persoon 

genaamd S., wonende Kemasan, door 

een hond van 

de Aloon-aloon straat, werd gebeter, 

LT.H., wonende aan 

Genormde persoon werd ter yenees- 

kuudige bebandeling naar de zieken- 

inrichting ,,Gambiran alhier opgezon- 

den. De Vee-arts is bereids in kenois 

gesteld. 

  

Komst van C. Jinarajadasa. 

Bekend Theosofisch leider, 

Het Soer. Handelsbid. deeit medez 

Pegin November wordt bier te lande 

verwacht mr. C. Jivarajadasa, een 

bekend intervationaal — Theosofisch 
leider, die ceenige maanden geleden nog 

te Londen vertoefde en daarva naar 

Australi8 reisde. Vao Australid komt 

hij naar Java om omstreeks half Nc- 
vember via Sicgapore naar Br. Indig 

te gaao, waar hij tijdig boopt aan te 

komen om het congrer ter herdenking 
van het 65-jarig bestaar van de Tbe- 

osofische Vereeniging, te Benares bij te 

wonen. 
Mr. Jinarzjadasa is gewezeo cice- 

president der Theosofische Vereesiying 

    

schrijver van verschillende Theosofische 

werken eo spreker van internatiooalen 

naam. Zoo bezoch: bij iv 1938/'39 
verschillende landen in Zuid-Amerika 

waar hij op zijn openbare lezingen 

soms een auditorium had van meer 

dan 3000 menschen. Eenige jarcn ge- 

leden bezocbt hij ook Ned. Indi&, 

Hij heefc van het begio van den 

oorlog tot voor kort in Engeland en 

hoofdzakelijk te- Londen doorgebracbt 

om bet Theosofisch werk ondarks den 

oorlog te stimuleeren. 

Wij versemen, dat thans te Londen 

N-der- 

is gevestigd ooder 

cok hat hoofekwarticr vau de 

landsche afdeelin3 

leiding van den voorzitter, den beer 

J- Kruishser, ir 

de vroegere voorzitter der Indische 

afdeeling. Ook het bestuur der Euro- 

peesche Federatie is te Londen gsves- 

Indit weibekerd als 

tigd en siaat onder Icidirg van den 
heer E. vav Dissel, bekend Neder- 

landsch industrieel. Beide heeren be- 

vonden zich te Londen om het Pink- 

stercongres der' Eoropeesche Federatie 

voor te bereiden toen de inval der 

Duitscbers in Nederland plaats had. 

Is Ergelaod 

het geheele Britsche 

het werk der Theosofischz Vereeniging 

voort, 

evenals trouwess in 

Imperium gaat 

ondanks den oor'og gewoon 

terwijl een groot aantal theosofen 

hetzij in sociale activiteiten, hetzij in 

actieveo militaireo dienst, deelnemen 

aan den grooten strijd om de machten 

van het kwaad te overwinnen, 

GAAT HET OM 
DRUKWERK ? 

De Kedirische Snel- 

pers Drukkerij drukt 

immers beter, netter en 

  

  

goedkooper, 

Vraagt offerte bij de Ked 

Sneipersdrukkerij ! 

U verbindt zich 

tot nie ': 

HET JAPANSCHE WARENKUIS 

SAERAH 
Aloon-aloon straat KEDIRI 

@ SPEELGOED @ 
voor KINDEREN 

  

Afdeeling Radio 

Fa. van WINGEN. 

Uw Radio Defect? 

Bel op Kediri 13! 

Radio van WINGEN. 
Ons reparatieatelier is ultramodern ingericht. Hier- 

door zijn wij in staat om radiotoestellen op. de- 

zelfde dag, dat ze bij U thuis (Kotta) worden 

weggehaald, onder garantie gerepareerd op te le- 

veren. 

Buiten KEDIRI binnen 2 dagen. Uw toestel is 

dan tevens zoowel electrisch als mechanisch ge- 
controleerd. 

  

Ja // 

nm 
Ou. 

BOERDERIJEN ..SCHRAUWEN“ 
WATES 

PERCEEL-PAKISSADJI 

   

   

KEDIRI 

MULOWEG / MADJENANG IU 
Telefoon Ked. No. 225 

Levert versche volle melk. 

Karnemelk, Yoghurt, 
Room en Boterolie 

Prima kwaliteit. 

Leverancier van de groote ziekenhuizen te 
Kediri en Paree en de meeste Doctoren 

.ter plaatse 

Beleefd aanbevelend 

L. H, SCHRAUWEN. 
aan 

NEEMT NU KEN ABONNEMENT OP 

NX 

5 
MODE 
REVUE 

MET EEN DUBBEL AANTAL 
RADERPATRONEN 
  

PRIJS J 
J 

PER 
PER '/, 
PER KWARTA 
  

N.V. Kedirische Snelpers Drukkerij.   
         



  

De conferentie te 

- New-Delhi. 

De onderkoning hield de 

openingsrede. 

New Delhi, 25 October ( Reuter) 
Io zijn rede, waarmede bij de Easten 

Group Conference opende, zeide Lord 

Linlithgow, onderkoning van Britsch- 

Ind.&, dat deze bijeenkomst een vrijwel 

unieke gebeurtenis was io de politieke 

ervariageo van het Britsche gemeenes 

best. Zij bield in, dat deelen vzn bet 

imperium ten Oosien en Zuiden van 

Suez op hei punt staan te onderzoe- 

ken, welk2 nieuwe verantwoordelijk- 

heden zij kunren aanvzarden, ter ver- 

lichting van het moederland van z00- 

danige lasten, welke zijzelf zouden 

kunnen drager, op een oognblik, dat 

dit moederland voor mosilike prob!e- 
men staat en dapper de vijandelijke 

manvaller oorstaat, 

New Delbi, 25 October (Reuter). 

Io de rede, die Lord Linlithgow, de 

Britsch-Indi, 

gelegenheid van de opening van de 

Eastera Group Conference uitsprak, 

verklaarde hijnog het volgende : 

»Er staat ons zeer veel ernstig werk 

te wachten. Ik ben daokbaar dat wij 

het in onze macbt hebben om geza- 

menlijk te werken en een bijdrage te 

doen voor de gezamenlijke zaak, wei- 

ke bijdrage van groote beteekevis zal 

Zijn en mogelijk beslissend zal b!ijken. 

Doch wanneer resultaten van horge 

waarde uit onze gezamenlijke poginyen 

moeten voortvloeien, zal onze bijdrage 

tijdig en van voidoenden omvang moe- 

onder-koning van ter 

ten zijo, want in den oorlog is het de 

snelheid, die tot de overwinning leidt, 

De rijken, die in hat verledeo ge- 

vallen zijs, zija over het a!gemeen ten 

val gebracht door eeo inbacrent de- 

fect aan de binnenzijde. Het is niet 

waarschij »lijk dat dit het 'ct van het 

Britsche gemeenebest zal worden”". 

Een korte en cenvoudige 

plechtigheid. 

New Delhi, 25 October (Reuter), 

De praal, weike 

openbare ceremonigo in de hoofdstad 

vaa Britscb-Ird'E, ontbrak bij de 

Eastern Group Conference, Dez: cen- 

voud en de kortheid van de openings- 

plecbtigheid schijnen 

te zijn van den wensch van alle afze. 

vaardigden om de taak, weike voor 

ken ligt, aan te vatteo. 

E Na bet openingswoo'd van den 

onderkoning verdeelden de afgevaar- 

digden zich in commissies en begonnen 
de besprekingen. 

traditioneel is bij 

ren aanwijzing 

Commissie benoemingen. 

New Delhi, 25 October (Reuter) 

De Eastern Group Conterence besloot 

cen centrale commissie ir te stellen 

onder voorzitterschap van Sir Mobam- 

mad Zafrullah Khan, leider der Britsch- 

Indische delegatie, teneinde zaken be- 

treffende politiek werkwijze 

beschouwing te nemen. De commissie 

ging over tot bet benoemen van twee 

andere commissies ter behandeling van 

resp. de zwareen de lichte industrie&o. 

ea io   

Besloten werd namens de conferentie 

een antwoord tezenden op Churchil''s 

bondschap. 

De boodschap van Churchill 

New Delhi 25 Gct. (Reuter). 

De onderkoning opende de Eastern 

Group Conf. met het voorlezen van 

een boodschap van Churcbill, luidend: 

nDe bijeenkomst van afgevaardigden 

van al onze regeeringen in het Oosten 

om planseo te maken voor een effec- 

tievere integratie van de bulpbronuen, 

is 'een merkwaardige gebeurtenis, In 

de defensie van het moederland bouwt 

gbi inderdaad eea vieuwe wereld op 

van gewaperde kracht tot berstel vao 

de balans in de oude wereld. Wij 

buiten hbier nicuwen moed uit Uw 

werk, enzien den dag tegemoet, waar- 

op de serijdkracbten gevotmd door onze 

fiospaoning zoow:l io het Oosten als 

iv bet Westen, sameo zullen oprukken, 

Oom de macbten van bet kwaad om ver 

te werpen." 

  

Roosevelt kansen. 

New York, 27 October ( Reuter ), 

66 procent van het aantal personen, 

Wier mzening het weekblad ,,Fortune”" 

heeft gevraagd, verwacht, dat Roose- 

velt de presidentieele campagne zal 

wionen slechts 18 proceot meent, dat 

Wendel 

bebalen. 

Willkie de overwinniog zal 

  

TOKO 66. 
BOMBAY-WINKEL 

Verkrijgbaar 

Karpetten, cocos- 

matten ......nleuw 

en goedkoop!!!! 

T. NATHIRMALL 
    

  

PETROMAX COMFOREN. 
Wij ontpakten zoojulst 

De Nieuwe 

Modellen 1989 

en noodigen U uit tot een be- 

zichtiging dezer 

Schitterende en Practische 

Petromax Comforen. 
Verkrijgbaar bij : 

Toko Wed. 

Tan Bing Wie 
Klentengstraat No. 90, 

KEDIRI, Tel. No. 149. 

  

  

LEESBIBLIOT HEEK 
  

De abonnementsgelcen 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 versiande, dat U z00 dikwijls moogt ruilen als U wilt 
Indien U duseen abonnement voor &€n boek 
heeft, waarvoor U &€n gulden betaalt en U 
ruilt het boek iedzren dag, 
voor 30 boeken 
gulden. 
Wordt lid van — 

DJABA 
LEESSEZELSCHAH — LEESBIBLIOTHEEK 

dan betaalt U 
toch niet meer dan &€n 

TTA KO 

Ked. Snepers Drukkerij.     
  

Radioluisteraars, 
wordt lid van den Bond van Radioluiste- 
raars in Nederlandsch-Indis (B.O.R.A.N.I) 

U dient daarmede Uw eigen en het 
algemeen belang. 
Inlichtingen bij den Secretaris, 

J.P. Coenweg 27. 
Batavia -C. 

  

  

  

  

ATTENTIE!! 

Wederom verkrijgbaar 

   

    

BABY- 

BOEK” 
    

Prijs 11,50 per expl. 

bij de 

Kedirische Sneipers Drukkerij. 

  

Door eigen import zijin wij in staat de beroemde 

CARIBONUM producten, z. a. 

Carbonpapier in diverse soorten. 
Schrijfmachinelinten in alle breedten, 

Schrijf-, vulpen- en stempelinkten. 

Polywog pasta in vasten en vloeibaren toestand, versch 

en tegen scherp cor.curreerende, dus 

beneden Soerabaiaprijzen, 
te leveren. 

N.V, KEDIRISCHE SNELPERSDRUKKERIJ || 

aa 
  

  

  

Men aN 
1 

LUCH 
| Beveiligt U tijdig!! £ 

Wjij leveren : 

  

  

PROTESTANTSCHE KERK 

Hollandsche Kerkdiensten. 

  

Malecische Kerkdienst. 

31 Oct. '40 Kediri 6.30 uur o,m 
Reformatie Luther. 

H. B. Matulessy. 
6.30 uur o. m. 
(Voorbereidec) 

3 Nov. '40 3 9 uur v, m. 
(Avondmaal) 

10 Nov, '30 Kediri 9 uut v. mn 
Baron 4 uu». m, 

17 Nov. '40 Madioeo 10.30 uur v, m. 
23 Nov. '40 Toel. agoeng 6.30 uur n.m. 

(Voorbereiden) 
24 Nov. '40 » B8 uurv. m 

(Avondmaal) 

  

2 Nov. '40 Blitar 

    

OOST - JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEN. 

lederen Zondag, 

Te Kediri 

Toeloengagoeng, Ngandjoek, e. a., te 
Paree 730 uur n.w. 
aa 

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederan Zondag. 

9 uur v.m. 

(Baloewertistraat), Blitar, 

te Keiiri le H. Mis 6 uur v. m. 

2e H. Mis 7.30 uur v. m. 

Lof 5.30 uur om. 
te Riitar 6 uur v. m. Stille H. Mis 

1.30 uuc v. m Hoogmis 

5.30 uur n.m. Lof 

Onderricht Kath. Javanen 6 uur n.m. 

aa -—— 

TENG HONG TJIANG NG HONG TJIANG 
YENDUHOUDER — COMMISSIONNAIR 

MEUBELMAKER 

  

TRANSPORT — ONDERNEMING 

KEDIRI — Klentengstraai 64 — Telaf. No, 107 

Huizen en een tennisbaan te huur: 

Pakelan 7 

complete indeeling met garage en bij- 

ecen mooi woonhuis, 

gebouwen p.m. f 15,— 

een mooi woonhuis, Bioscoop- 

straat 2A, complete indeeling met 

garage pas 1 maand gebruikt p.m. 

f 22,50 

een mooie teonisbaan voor Dinsdag, 

Woensdag en Zaterdag, gelegen 

achter Snelpersdrukkerij p.m. 

1 6,— 
— 

Voor Uw meubilair en ontwerpen 

geroutineerde toekangs en eerste kwa- 

iteit meubelhout 

Zeer hilliik ia prijs en levering met 

garantie, 

Voor Uw vendutie gegarandeerd 

yoede resultaten. 
Inpakken voor alle plaatsen. 

  

Pas ontvangen 
Wollen artikelen 

Woilin Jumpers | Wollen Sokken 
a Jassen »  Broekjes 

V » Baby- 
” esten 

uitzet 

»  Mutsea »  Mantels 

Brei katoenen 
peonen 

naalden 

en Haak penneo. 

MIYAKO 
Tei. No. 29 Kediri. 

  

TBESCHERMING 

VERBANDKISTEN 
in verschillende grootten en prijzen, voor auto, 

RESIDENTIE APOTHEE 
TELEFOON No. 52. 

gezin en bedrijf. 

K KEDIRI 

   



     

Rudyard Kiplirg, 

  

Als HOOFDFILM draait     

RICH 

Ben fim die van begin tot eird boeit 
Zie o.a. de strijd in SUDAN io de laatste jaren van de vorige eeuw.,.. 

wr& breken en hoe ze teruggedreven en vernietigd worden. 
Kortom een weekendfi'm, die U gezien moet hebben | 

MAXIM THEATER 
Woensdag 30 en Donderdag 31 Oct. 

CKY NIGHT” (Lacuend getuk) 
R er MYRNA LOY in de hoofdrol!en Eeo buitengewoon cbarmante en 

Wuzzy) dan het E :ge'szhe C 

» 
met de sterren ROBERT TAYLO: 
vroolijke film die U een genoeglijken avond bezorgt. 

Roulette—liefhebbers wist dese film niet ! 

cen zeer goed verhaal, Boeiend . 

pang Bam ie ak 
EATE TH 

RICHARD ARLEN — ANDY DEVINE en andere bekende sterren ia bun bieuwste sensatioveele film 

.Man trom Montreal" 
Bea verhaal van de heldeofeitea van de beroemde Canadeesche bereden politie die hun leveo riskeeren 
om gezag en orde in die sreken te handhaven. En 

bet barre Noord Westeo van Canada. 
film van 

METRO'S sublieme Super productie 

Uu 

U kunt bieruit beel wat leeren!! 
Vriidag 1 tim Zondag 3 Nov. 

UNIVERSAL GROOT DUBBEL PROGRAMMA! 

sIHE FORGOTTEN WOMAN" .. 
met SIGRIT CURIE. de bekende steruit ,,Algiers a. s, vooraanstaande artisten. 

. spannend tot den laatsten meterfilm terwijl als 
al SPECIALE ATTRACTIE de BOKSMATCH om het wereldkampiocoschap tusschen JOE LOUIS en JOHNNY PAYCHEK welke na een hevig gevecht eindigt met een nederlaag 

Mist dit vooral niet!! 

roekelooze durf en gegaagd avontuur in 
Zie deze geweldige actiefilm van de Universal. 

ATTENTIEI Woensdagmiddag 5 uur 
Extra Kindervoorstelling vas» cenige zeer biizondere en leerzame films, 

| der Jeugd” — ,Kracbtprestaties der planten” — De Jeugd der Lippizaners” (Paardenfokkerij) e.a, interes- 
sante film.— Zzer billijke prijzea voor alle lex fiijden. 
Donderdag 31 Oct. tim Zaterdag 2 Nov. 

Paramount grootsche filmschlaaer 

sIHE LIGHT THAT FAILED” 
1 mer RONAL9 GOLDMAN — IDA LUPINO — WALTER HUSTON e.v.e. oaar bet beroemde werk van 

en welke ongetwijfeld in ieders smaak zal vallen, 

Il    
als ,De Opmarsch 

(Het Licht dat verdweer) 

en hoe de-.Arabieren (Fuzzy 

  

VERGETEN VROUW) 
Ben uitstekende film met 

BIJFILM voocaf gaat, 

voor Paychek. 

  

  

  

  

Mededeeling. 
In verband met de Lebaran 

zal ons biad Vrijdag a. s. 

niet verschijnen. 

    

  

Politierapport. 
Door de politie werden aangehouden 

de personen van R., en K., beiden 

wonende in desa Branggahan (Ngadi- 

loewih) die in het bezit waren vaa 

diverse ijzeren staven ter waarde vao 

f0, 40, welke vermoedelijk van dief- 

stal afkomstig zijo. 

Op den opeobaren weg Dohostraat 

had een aanrijding plaats tusscben den 

Wielrijder genaamd S., seen aan 

den lioker kant van den weg stilstaan- 

de personen-auto, tengevolge waarvan 

en 

S., bewusteloos naar het Gemeeutelij- 

ke Ziekenbuis te Gambiran werd over- 
gebracht. 

D., tjarik van dea desa Pandean 

doet aangifte var verduistering van 

1 kain ter waarde van f. I,—, ge- 

pleegd door O.H,P. wonende te Dja- 

galan lor, 

Tegeo O.H.P., wonende te Djagalan 

Lor werd proces-verbaal opgemaakt 
terzake verduistering van een rijwiel 

ter waarde van f.12,— ten padeele 

van L.P.N., wonende te Boerengan 

( Kediri), 

ILD., wonende te Bandar Kicoel 

doet aangifte van diefsta!, middels oo- 

dergraving, van rijwiel gemerkt ,, Ro- 
yal” ter waarde van £1O,— en diver- 
se ljfgo-le en ter woarde va. f.0 60. 
1S, wonerde te Szmampir doet aan- 
gike van defstal uit zja woning. 

middels brask, van diverse gorderen 
@n Contanten, ter gezamer lijke waarde 

van f. 14,—. 

P.T,T., wonende te Djagalan doet 

mangifte van dicfstal van en rijwiel 

ter waarde van f7, 50, hetwelk onbe- 

heerd voor de bioscoop ,, Volta”" 

hier was gep!laatst. 

al- 

Mevrouw C,).F.V., wonende te 

Ringinsirah doet aangifte van diefst:l 

van 5 stuks schbilderijea ter waarde van 

f2, 50. 

O.ST.. 

doet aangifte van verduisterisg van 

een ri, wiel van f20, — 

gcpleegd door B.L., wonende te Djom- 

wonende te Ringinamom 

ter waarde 

bang.   

H. A., wonende te Seto-ogedong 

doet aangifte van diefstal van ecen 
zilveren bor'og: ter waarde van (4,50. 

S., wonende te Goerah doet aan- 

gifte van diefstal 

waarde van f20.— hetwelk onbeheerd 

voor de toko bombay ,,Panjoomai” 

albier was geplaatst. 

van een rijwiel ter 

S, wonende te Tjentong doet aan- 

g'fte van vermissing van can gouden 

baarspeld ter waarde van f 30,— ia 
de pasar Paing alhier. 

R, P, I.S., wonende te Bandarlor 

doet aangifte van diefstal van een 

kapstok ter waarde van f 2,—. 

K. S. L, wonende te Modjoroto 

doet aangifte vao verduistering van eeo 

hendkar gevuld met flesschen temoe 

lawak eo toebehooren ter gezamenlijke 

waarde van f 14.85, gzpleegd door 

W., woneade te Kaliombo. 

Tegen A., wonende te Pakoerden 

werd P.V. opgemaakt, terzake diefstal 

van een kaia ter waarde van f 1,50 

tea nadeele van B.S., wonende te 
Pakoendeo. 

B.S., wovende te Ringiosirah doet 

aangifte van diefstal, middels verbre- 

king, van lijfgoederen ter waarde van 
f3,—. 

Berichtontvanger, dat de persoon 

genaamd S., wonende Kemasan, door 

een hond van I,T.H., wonende aan 

de Alooo-aloon straat, werd gebeter, 

Geno?mde persoon werd ter genees- 

kuudige bebandeling naar de zieken- 

inrichting ,,Gambirao albier opgjezon- 

dev. De Vee-arts is bereids in kennis 

gesteld. 

  

Komst van C. Jinarajadasa. 

Bekend Theosofisch leider, 

Het Soer. Handelsbid. deelt medes 

Begin November wordt biec te lande 
verwacht mr. C. Jivarajadasa, een 
bekend internationaal — Theosofisch 
leider, die cenige maanden geleden nog 

te Londen vertoefde en daaroa naar 
Australi& reisde. Vao Australid komt 
hij naar Java om omstreeks half Nc- 
vember via Siogapore naar Br. Indit 

te gaao, waar hij tijdig hoopt aan te 

komen om het congres ter herdenking 
van bet 65-jarig bestaan van de The” 

osofische Vereeniging, te Benares bij te 
wonen. 

Mr. Jinarajadasa is gewezeo 

president der Theosofische Vereesiying 

vice-   

schrijver van verschillende Theosofische 
werken ea spreker van intervationalen 
naam. Zoo bezoch: bij iv 1938/'39 
verschillende landen in Zuid- Amerika 
waar bij op zijn openbare lezingen 
soms een auditorium had van meer 
dan 3000 menscben. Eenige jaren ge- 
leden bezocbt hij ook Ned. Indis, 

Hij heeft van het begia van den 
oorlog tot voor kort in 'Engeland en 
hoofdzakelijk te-Londen doorgebraebt 
om bet Theosofisch werk ondarks den 
oorlog te stimuleeren. 

Wij versemen, dat tbans te Londen 
cok het hoofckwacticr vau de Neder- 
landsche afdeelinz is gevestigd onder 
leiding van den Vvoorzitter, den heer 

J. Kruishser, ir Indit als 
de vroegere voorzitter der Indicche 
afdeeling. Ook bet bestuur der Euro- 
peesche Federatie is te Londen gsves. 
tigd en siaat onder Iciding van den 
heer E. vaa Dissel, bekend Neder- 
landsch industrieel. Beide heeren be- 
vonden zich te Londen om het Pink- 
stercongres der' Boropeesche Federatie 
voor te bereiden 

Duitschers in Nederland plaats had. 

weibekerd 

toen de inval der 

In Brgeland evenals trouwess in 
het gebeele Britche Imperium gaat 
bet werk der Theosofiscbe Vereeniging 

ondanks den oor'og gewoon voort, 

terwijl een aaotal theosofen 
hetzij in sociale activiteiten, hetzij in 

actieveo militaireo dienst, deelnemen 

aan den grooten strijd om de machten 
van het kwaad te overwinnen. 

GAAT HET OM 
DRUKWERK ? 

De Kedirische Snel- 

pers Drukkerij drukt 

immers beter, netter en 

goedkooper. 

groot 

  

  

Vraagt offerte bij de Ked 

Snelpersdrukkerij ! 

U verbindt zich 

tot nie:   
  

HET JAPANSCHE WARENKUIS 

SAERAH 
Aloon-aloon straat 
ANN 

@ SPEELGOED @ 
voor KINDEREN 

  

Afdeeling Radio 

Fa. van WINGEN. 

Uw Radio Defect? 

Bel op Kediri 13! 

Radio van WINGEN. 
Ons reparatieatelier is ultramodern ingerichr. Hier- 
door zijn wij in staat om radiotoestellen op. de- 
zelfde dag, dat ze bij U thuis (Kotta) worden 
weggehaald, onder garantie gerepareerd op te le- 
veren. 
Buiten KEDIRI binnen 2 dagen. Uw toestel is 
dan tevens zoowel electrisch als mechanisch ge- 
controleerd. 

  

    
BOERDERIJEN ,,SCHRAUWEN“ 

KEDIRI II WATES 

MUTOWEG MARS ENANG PERCEEL-PAKISSADJI 

Levert versche volle meik. 
Karnemelk, Yoghurt, 

Room en Boterolie 
Prima kwaliteit, 

Leverancier van de groote ziekenhuizen te 
Kediri en Paree en de meeste Doctoren 

.ter plaatse 

Beleefd aanbevelend 

L. H, SCHRAUWEN., 

  
  
  Pad 

NEEMT NU BEN ABONNEMENT OP 

su 

3 

MODE 
REVUE 

MET EEN DUBBEL AANTAL 
RADERPATRONEN 
  

JAAR 
JAAR F 4.25 

A .25 

PER 
PER 
PER KWARTA 

Fs 
F 

F2 L 
  

N.V. Kedirische Snelpers Drukkerij.    
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