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STADSNIEUWS 

  

TUBERCULOSE - BESTRIJDING. 

(S. C. V. T.) 

Blijvend positief sputum is gevaar- 

Iker dan welke operatie ook. 

Tai be daan ama Ra 

Tooneelopvoering H.C.T.N.H. 

Op Zrerdagavond 9 dezer beeft de 

H.C.T.N.H. damesafdeeling ia het 

Volta - theater een tooneelopvoerirg 

gehouden, Waarvan de opbrengst aan 

het Chin. Roode Kruis afdragen zal 

- worden. 
Over achten was de zaal stampvol : 

voor de aanvang der-voorstellisg werd 

reeds$ ruim £. 13.00,— aan kaartjzs en 

bioemen verkocbt. 

Het was een zeer- gesiaagde avond 

en de organisatoren verdienen alle lof 

voor de keurige afwerking vaa de div. 

pummers. . 

Trip Dr. Soetomostichtirgs - 

elfial naar Madioen. 

Zaterdagmidkag jl. vertrok bg. elf- 

tal bestaande vit leden van de Ps. H.W. 

en Doho met een bus naar Madioen. 

Dien middag moest het uitkomen tegen 

Gadjah Modo, eea van de stetkste c ube" 

van Madioen. De aftrap werd gedaan 

door Mevr. Socbroto. Reeds na 20 mi- 

buten gelukte het Takim, Kediri's links 

buiten te scoren, Madioen speeldeen- 

thousiaster, maar zeer forscb. De spel- 

verdeeling van de midvuor was goed, 

maar technisch stond Kediri hooger. 

Masioen kwam met een gevaarlijk of- 

fiensief, cen scherntutseling voor Kedi- 

ti's doel en” tusscyen het gekrioel door 

Gelukte bet Madioen, de 'stand gelijk te 

maken. Tot de pduze bicef de stand 

hetzelfde. 

Na de limonade speelde Kediri slap- 

per, terwijlbaac tegenstander daarer- 

tegen ales op alles scheen te zetten. 

Oemtoeng, de pootige " ack van Ma- 

disea.werd gewaarschuwd voor zijo 

gevearlijke aanvallen van zijdelirgs en 

van acbteren. Ben voorzet van Takiw 

belande net iets boven Dajat en met 

een prachtige kopbal nam Kediri weer 

de leiding. 

Het begon reeds donker te worder, 

er waren slechts 2 misuten te spelen, 

en het gelukte Madioen een goal te 

maken 2—2. 

Den volgenden middag kwam Kedri 

tegen P. S. M. uit. De burgemeester ze f 

dzed de aftrap. 

Voor de pauze was Madioen in de 

meerderheid. Tot de pauze blzef de 

stand dubbelblank. 

Na de rust speeide Kediri beter. Na 

tien minusen gaf Tabal de bal door aon 

Dajat, dieihem langs de lat in bet nec 

trapte. 
Bij een mantal van Madioen kwam 

Sawal met desbal ago. Nadat hij de 

beide.backs beeft gepsseerd, trapte hij 

her leerim-het doel I—1.   

WOENSDAG 13 SEPTEMBER 1939 

'Tot het einde bleef de stand grlijk. 

Dat bet « 

diben grooter is dan te K diri, blijkt 

el uit bet feit, dat beide 

f 175.— heeft op gebracht aan ent:6: 

gelden. 

voetbalenthousiasme in Ma- 

dagen ruim 

Kampvuur Natipjij. 
Op Maandagavond j.i. heeft de 

Natipij op bet schoolerf vao de Neu- 

trals Muloschool te B indar haar kamp- 

vuur gehouden ter herdenking van de 
hemeivaart van Mohammed. Aanwezig 

waren de Hitzboei Wathon, H.C.T N. 

H., K.B.I, Surja-Wirawan, de afge- 
vaardigdea vao Aisijah, Pemoeda 

Moehammadijah, Jong Islamieten Bond. 
Om 7 uur werd het kampvuur door 

den voorzitter, den heer Israroedinan, 

Ontstoken en de viag geheschen. De 

Natipijsmarsch werd gezongeo, en hier- 

na kwam de installaiiz van 3 padvin- 

ders en 5 padvindsters waarbij ze de 

Sjahadat en de Natipij-belofce moesten 
afleggen. De lezing over de hemel. 
vaart werd gebouden door den heer 

Soetjipto, en nadat alle 

partijen een spreekbeurt hebben ge- 
aanwezige 

kregen, 
beste gegeven. 

voorzitter bet kempvuur. 

Om 9 uur sioot de 

Ledenvergadering Jong 
Islamieten Bond. 

Zooals reeds eerder vermeld hield 

de J.LB, gisterermorgen te 9 ure in 
het B.P.K. gebouw cen ledenvergade- 
ring. ter herderki gaan de hemelvaart 
van Mohammed en ook ter bespreking 
van de voo steilen, die op bet a.s. J. 

LB. 
October behandeid zullen worden. Na 

de opening van de bijeenkomst cCoor 

hield den Heer Ade- 

nan een lezing over de He eivaart 

van Mohammed. 

Om haif &€a sioot de voorzitter de 

bijeenkomst, 

RICHE THEATER. 

Oifrzert voor Dinsday 12 en 

W sensdag 13 S-pt. "39 
Paramouot 's by'o dere kluchtfilm: 
»CAMPUS CONFES:IONS” 

met ia de Hvofarollen Bet'y Grable- 

Eleanore Waitney-William Henry e.a. 

den voorzitter, 

stars, Ben fiim met veel meer Sterren, 

veel meer Actie veel meer Sensarie 
dan ooit tevoren in eenige fiim van 

dir genre te zien werd gegeven. 

»Campus Govfessions” bevat een 
kluchtige, brillante eo opwiodende ge- 

schiedenis van Jorgg Liefde ! 

werden aardige nummers ten i 

Congres te Pekalorgar op 6/10 : 

  
i kaotoor van bet 

MAXIM THEBATER, 
Offreert voor Woensdag 13 en 

Donderdag 14 Sept. '39 

R. K. O. RADIO'S Fameus filmwerk 

geheel in natuurliike kleuren 

THE BOLD CABALLERO 
met Bob Livingsioo Heather Angel 

Bob Livingston, de krappe roman- 

tische ster in een belang wekkende dub- 

belro! —als Zorro, de gemaskerde 
en mysterieuze vrijbuiter, in daredevil. 

actie t-geo zijn meedoogenlooze vijan- 

den, — en als den verfij.dea Dandy 

uit die periode. 

H-athzr Angel, de betooverende 

brunette, alis zija onvolprezeo tegen- 

speelster ! 

Een verhaal uit den tijd, dat de 

Spa: jaarden de romantische snoevende 

veroveraars van bijoa gebeel de Nieu 
we Wercld waren! De vermetele 
avoituren van Zorrp, d- vriend en 

helper der arme en onderdrukte India- 

ren — een bandiet in de oogen van 

bet bestuur, op wiens uitlevering, dood 

Of levend, een enorme premie 

Een flm, die ovtroert 

dat betoovert . . . zich afspelend in 

eeo wonder mooi land, waarvan de 

schoonheid honderdvoudig verhoogd 

wordt door de pracht van natuuriijke 

kleuren! ,the Bold Caballero" is io- 
derdaad een lust voor cog en oor! 

stond ! 

een verhaal, 

Mutaties. 

Overgep!aatst : 

1. van Kediri naar Ketjseboeng, on- 

derdistrict Pa'j€, district Waroeajsjang, 

regentscbap Nyjardjoek, de Mantri po- 

live Soebadi: 

2. van Toeloengagoeng naar Ngoe- 

poet, de Mantri-politie M, Koesoe- 

mowihardjo, 

3. van Ngoenoet, regentscbap Toe- 

lioengagoeng naar Toeloengagoeng en 

ingedeeld bij bet ut mi.itairea samen- 

gestelde detachement der Veidpolitie, 

de Mantri -poliie Hajoep alias 

Nitioetomo: 

Beroemd tot Mastri-politie en inge- 

deeid bij de bestuurspolitie te : 

1. Barjem, onderdistrict Ponggok, 

district. Sreogar, regeniscbap Blirar 
Waimin alias Warsosentono, 

Bestuurshoofascbrijver op het 
O .derdistrictshoof» 

van Binangoeo, disirict Lodojo, re- 

geotschap Biitar : 

thacrs 

district Lodojo, re- 
Soeratmoeon, 

op bet 

2. Soetodjajan, 

gectscbap Biitar, 

thans Bestuurshoofdschrijver 

  

Meikonde:zoek. over Sept. 39 
      

  

  

      

      

Naam aa ara Sebenselhan  Hoedanigheid Toestand van 

Volgorde atphabrtieb. van de melk.I van de melk.| her bedrijf 

Mevr. Bosveld, Mcitjao, Goed Goed Voldoende 

Cordier de Croust, Ngardjoek. Goed Goed Goed. 

J. Gsillaed ” Semampir Kediri. Goed Goed Goed. 

Hwan Gwao Kiet Paree. Voldoende Goed Voldoende 

Hotel Paree Paree. Goed Voldoende Voldoende 

Nio Tiauw Hie Paree, Goed Goed Voldoende 

Ori Soen Djian Paree. | Zzer goed Goed Voldoende 

Mevr. Sebrauweo Madjevang Kd. Goed Zeer Goed Voldoerde 

Tjioe Sian Bo Dandiangan Kediril Voldoende Goed Voldoende 

Vrouwe Tini Bantengan Zzer gord Goed Vo'doende 
  
  

—
 

  

JGSPpIpIN 
8 
A 

BAYER 

de kleine stille werker.. R 
...Is geen snoever, want nooik 

beweerde hij een ,universeel" 
geneesmiddel te 2ijn. Hij werkt 
aleen heilzaam bij 

Verkoudheid, hoofae 
influenza, 2enu 

rheumatiek, 

    
  

kantoor van het Ojderdistrictshoofd 

van Kesamben, district Wlingi, regent- 

schap Blitar : 

Politie nieuws 

B.P., wovende te Dandangan doet 

aangifte terzake het verlie 

  

n van cen 
3. Plosoklaten, district Paree, 

gentschap Kediri, Raden Soedono, 

re- pandbrief waarop een paar gouden 
oorkooppen zijn beleend met een pand 

  

thans Bestuurshoofdschrijver op het ' waarde van f 3,— 
kantoor vao bet Districtshoofd van 

Njadiloewib, regentschap Kediri : Door de Po'iri» werd aangehouden 

4. Dozrenan, district Trenggalzk, Ie persoo Yan P., wonende te To- 
saren terzake diefstal van een bundel 

regentschap Toeloengagoeng, Mas 
aluminium draad ter waarde van f3, — 

Soebroto, thaos Bestuurshoofd- , " . ten nadeele van de NW EM. 
schrijver op het kantoor van het Dis- 

trictshoofd van Toeloengagoeng : LL H., wonende te Prambon doet 

  

aangfe terzake divfsral rijwiel 

    

5. Kampak. regentschap Toeloeng- 

  

. ter waarde van f 5i velk r 
agoeng, Lasmiran, thans Bestuurs- het Postkant 2 3 0 be Ng k voor 

et Postkantoor aihi e va 
hoofdschrijver op ber kantoor van bet “mer Or was 

geplaatst. 
Districhtshoofd Tjampoerdarat, 

regentschap Toeloengagoeng.— 

van 

Door de Po'itis werd aangehouden 
M, afkom 

op heeterdaad 

  de persocn van van 

Ngandjoek die 

ol YRA" 
Radio Goldberg 

Kediri-Tel. 70 

Hoofdstraat 

Het 

oudste 

  werd 
  

en 

beste 

Radio adres 

de 

Residentie Kediri. 

(0014 Service. 
VENDU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS. 
J.G.W. DEKKERS KEDIRI Telefoon 250. 

  Ma! ha 

  

Zaterdag 23 September 1939 ten buize van den WelEdelen Her 
J-D.L. van Waardenburg bandar Lor Ila Kediri van meubilair enz. 

Donderdag, 28 September 1939 Vendutie ten huize van den 
We Edc G. Heer J.O. vd. Graaff. Aamioistrateur s.f, Poerwoasrie. 

Vrijdag, 29 September 1939 Vendutiz ten buize van den WelEd. 
H-er J. Compaas, Aoj. Chef. Expl. K.S.M. Paree. 

Zaterdag, 30 Sertember 1939, Vendutie ten huize van den We Ed: 
Hcer. D.L.A. Hilverdink. Directeur. Gevangeniswezen, Semampir 46 
Kediri.    

   



    
    

      

    

  

4 

sensatie . ..... 

  

Paramouat's b'jzondere kluchfilm 
. .. 

campus Confessions” si...» 
met BETTY GRABLE — ELEANORE WHIINBY ea, bekende sis. 
Ben kluchriye, brillaote en opwind nie gescbiedenis van jange Ilefde. 

dan oot tevoren in eenige fim van dit genre t 

RICHE THEATER 
Woensdag 13 SeP. 

Komt allen deze mooie snortfilm zen! 

  

Veel 

  

  

meer aci ,,.. 

zien werd gegeven. 
veel meer 

  

  

Donderdag 14 t/m Zaterdas 16 Sep. 
rner Bros oervroolijke Comedie-f mschiauer 

sBrother Rat" (Papa Cadet) 
met WAYNE MORRIS — PRISCILLA LANE ea. beroemde sterren. 
En aaneenscnakeling van malle gevalien aan een militaire school, die Uw lacbsrieren doorloopend in bewe- 

En film die U ancerha'f uur zeer genveolijk zai bez'ghouces. uiog zullen bouden. 
vikbundige vroolijkheid . . . . Mist dit onbedaarlijke lachsalvo's. 

Dolle situaties .... 
Onder geen voorwaarde. 

  

  

MAXIM THEATER 
  

Woensdag 13 en Donderdag 14 Sep. 
RK.O. Radio meer dan schitt r.d 

sIhe Bold Caballero” 
tim die ontrocit . . 

'saties als rooit te voren |! 

  

Sboeiie rarunranke Kk oeuren hmscik 

cen verhaal dar betoovert 

  

  

Vriidag 15 t/m Zondag 17 Sep. 
Warner Bros overweldigende Sup r- Acric 

.Over the Wall.. (Acbter gevangenismurer) 
mt DICK FORAN — JOHN LITLE — JUNE TRAVIS ea. stars 
Een oprienbarende film, die U aangriipt en nskoud maakt van opwirding. Het aargrijpend verhaal van 
Osschuidig voor moord veroordeelde, die in heftig verzet kom tegen de onrechtvaardigheid. Verbijs ereod.,. 

Wati" adembenemend.... ijzingwekkend ! 

| met BOB LIVINGSTON — HEAIHER ANGIiL e.a. 

Tn 
Verzuimt niet .Over the 

Sa Lv... zich afspeleod in een wonder mooi land. 

1 derdaad een fi'm die U van brgin tot einde arit. 

te komeo ziev. 

  

betrapt bij diefstal van een rijwiel en 

24 kain ter gezamenlijke waarde van 

f 47,50 ten nadeele van M., woneode 

te R oyinsirah. 

Door de Politie werd aargehouden 

de person van S., zonder vaste woon” 

plaats, terzake deefsral van goederen 

ter rde van f 2,40 middels ver- 

brekirg vav een hargs'ot ten nadeele 

van RS., wonende te Djagalanlor. 

wa 

  

B.K., woverde te Pandean doet 

aangikte terzake verduistering van een 

gouden rirg ter waarde van f 10,— 

grpleegd door g., wonende te Paree. 

B.D. worende te Balower:i doet 

aangifte terzake diefstal van een kip 

en goederen ter gezamenlijke waarde 

van f 0,98. 

Tegen A., wonende te Bandarlor 

werd PV. cpiemsakt terzake dsefstal 

14 st. suikerrist ter waarde van 

£0,14 ten madeele van sf. Mrujan. 
var 

Tzgen S, wonende te cjamsaren 

werd P.V. opgemaakt terzake eenvou- 

dise beleediging van T.K.A., wonende 

te Djamsaren. 

Tegen M., wonende te Bargsal 

werd P.V, opgemaakt terzake disfstal 

5 s yan ter waarde van 

f005 

te Bangsal. 

  

ppers 
vadeeie van D., wonende 

  

A.. te Ba'oewerti doet 

aangi 

ter waarde van f0 20, 

wonende 

errake diefstal van eeo sarong 

  

Door den Politie werd aa"gehouden 

de perscos van P, worende te Kam- 
poengdalem terzake dicfsral van 3 
kippeo ter waarde van fl, — ten ra- 

deeie van R.S., wovende te S:mampir. 

Door de Politie werd aangehouden 
de persoon van A., wonende te BI ber 

het birnendrirgen van een 

afgesloten erf van R.M.S, wonende 

zonder voorkennis van 

terzake 

te Kaliombo, 

de eigeuaar. 
  

Dienstplichtigen. 
  

Wat in hooge mate onblijk is. 

H t Vo'ksraadslid de heer Van Ar- 
denne zond 9 Sept. jl. de volgende 
schrifre'ijke vraag in: 

Voigers een bericht in de ,,Ochtend 

Pos” van 8 Sepr. 1939 zousen ver- 
sebeidene dieusp caryeo io tijdelijken 
diznst van den La de, die opg: roepen 
zija voor de vervu ing van bun militaire 

plcbten, uit huv betrekkiog zijn ontsla- 

  

  

gen, terwijl door somwige particuliere 

werkgevers dezelfde gedragslijn zou zijn 

gevolgd t.a,v. hun opgeroepen emplo- 
yes. 

Indien een en ander juist mocbt zijo, 

z0u steller mct verwijzing naar de ter- 

zake bij de behandeling van de VII e 
begrootingsafdeeling ir den Voiksraad 
gevoerde debatten, gaarne van d- R:- 
geering vern me, of zij niet met hem 

van oordeel is, dat bedo-lde handelwii- 
ze in hooge mate onbillijk is eo dat het 

dringend noodzakelijk is, maatregelen 

te treffen ter beveiling van de belangen 

der door den militairen dienst opgeroe- 

pen personen bij teruokcer io de bur- 

dit punt zo0veel mogelijk de gouver- 

Dementsregeling te volgen. 

Dezer dagen za! een circulaire wit- 

gaan, waarin deze beslissing zal wor- 

den bekerdgewaakt. 

De regeling zal dus hierop neerko- 

men, dat de onder de 

roecpen gehuwde diecstplichrgen bur 

krijgen doorberaa'd, de 

ongehuwden zullen ha'f salaris krijgeo, 

wapenen ge- 

vol salaris 

ongebuwden - kostwinnaars 

cen gedeelte van bun salaris krijyer 

doorbetzald, dat ligt tusschen de helft 

€n bet volle salaris. 

terwijl de 

Deze beslissing van den Onderne- 

  

germaatschepij. mersbornd valt, uiteraard, zeer 102 te 

Ind. Cet. juchen | 

Dierstplichtigen. Tegemocetkoming per- 

Salarissen gaan door! soneel onder de 

De kwestie van het alof nict door wapenen. 
b:talen der salar'ssen aan mi.teplicb- 
tigen, die aan den jongsten oproep 

tot cpkomst in werke.jken diensi heb- 

ben gehoor g:g:ven, heeft 

breeden kriny ae bizondere aandach:, 

adus de ,J .va-Bode". 

Er bebben zich op dit gebied name- 

thans in 

lk diverse gevalien voorgedaan, we Ike 

de betiokkeo 

zeer craangenane gerogenbebben. 

Het blaa veree.mt, dat deze zaak 

niet alleen Ce aanoacht der autoritei- 

ten heefi, dcch dat 

een werielijke regelirg dezer materie 

voor dienstpiichtiyen 

zeer birperkor 

valt te verwachten. 

De gedach en gaan bierbij uit naar 
cen wijuging het 

besiui-1924, waarin voorzien werct 

van D eostpl.cot- 

in een — zij het gedeeitr lyke — door- 

beta'iog van salarissen aan militie- 

plichtigen tijdens hua eerste opkoms:. 

De vraag wordt nu onder de coyen 

gezicn, of het mogelijk is om deze 
regeiing ook van toepassing te ver- 

klaren voor eea mobilisatie. 

H-t vraagstuk beeft i tusschen niet 

alieen de belangsteiling der ambtelijke 

doch ook die van de 

zooals 

Iadiscnen Oudernemersbond, 
De besissing, 

autoriteiten, 

particuisre organisa ies, den 

weike met groote 

Interesse tegemoetgezien za- 

b.ijkeos informatics — Lict lacg op 
mch laten wachten. 

ay. 

wordt 

Ia aans'utirg biermee kan geroemd 

bad vog meiden, dat ber besiuur van 

den Tsaiscveo Ocderremersbord Vrij- 

dagmidday heerover eene vergadering 
hecft gebouden, waarin besloreo werd 
Oom aan de leden voor te steiien op   

  

Dienstplichtigen niet ontslagen 

en krijgen onderstand 
  

CIRCULA RE VAN DEN 
INDISCHEN ON “ER- 

NEMERSBOND. 
  

Door den voorzitter van den Indi- 

schen Osdernemersbond werd II de- 
zer de navol,e de circulsire tot de 

leden van den Bond gerich: 

Is zijo op 8 September 1939 gehou- 

den vergaderi:g becft bet A'ue meer 

B-suur van den Indischen O:derse- 

mersbond de vraay onder de ooger 

gezien, welke gedragsiija door het be- 

drijfsleven ware te volgent.a.v. het 

personeel, dat ter vervulling vao zijn 

militairen dienstpiicbt onder de wape- 

Den is of zal worden geroepen. 

Het Aigemeo Besiuur was 

meening, dat de bedrijven het onder 

de wapenen geroepen pesoneel tege- 

moet dienden te komen in de finan- 

Cieele conse. uenties, welke voor laatst 

van 

gzno-mden uit de vervulling vao hu 

militairen dieostplicht zullen voortko- 

mea. 

Waar bet ecbter gebeel in het duis- 
ter ligt, hoe de interoationale situatie 

op de positie van de bedrijveo zal 

uitwerken, terwijl momenteel viet be- 

kend is of nog meerdere werkoemers 

zulllin worden opgeroepen, noch voor 
hoe langen tijd zuks z1 gescbieden, 

is bet A jemeen Besiuur, bij de be- 

antwoording vao de vraay boever bet 

bedrijfsleveo deze z.cb zeIf op te leg- 

gen verplichting dient vit te sirekkeo,   

0. - — —.. 

an Se ker, Lan e r—POSTISPAARBANK— ”. 
VENDU.ACCEPTEN | EFFECTENBELEENINGEN 
verzilvering bij al Gawang Di de agunttchappen ta Batavia uu 

    

    

  landskassen en 
Pe Soerabai, Medan em Makassar.       
  

  

    

  

  

  

  

  

LEESBIBLIOT:HEEK 
De abonnementsgelden bedragen : 

f 1.— per maand voor €€n boek 
f 1,75 per maand voor twee boeken tegelijk 
f 2,50 per mwaand voor drie borken tegelijk 

met dien verstande, dat UI z00 dikwijls moogt ruilen als U wilt 
Indien U duseen ahonnemeot voor &€a boek 
becft, waarvoor UI &£n guldea betaalt ev U 

  

ruit bet boek iedeien dag, dan betaalr U 
voor 30 boeken toch niet meer dan &&a 
gulden, 
De bibliotheek -catalogus verschijot bianen- 
kort, : 
Wordt | 

DJABA KOTTA 
Ked. Snelners Drukkerij. 
  

    

  

  

Hoofdstraat 4I RADIO LUX merrconne-co 
Radio - Techniseh - Bureau — xroiri — 

,BLFT NEUIRANL 
ERRES-RADIO-Toestellen - 

Nederlandsch Fabrikaat. 

KOELKASTEN ELECTROLUX $ 

PETROLEUM 

Noorsch Fabrikaat. 

FRIGIDAIRE-MONTGOMERY 

WARD en CROSLEY 

Amerikaansch Fabrikaat. 

              

  
     
  

MULOWEG /MADJENANG PERCEEL-PAKISSADJI 
KEDIRI | WATES 

Telefoon Ked. No 225 

  

  

  

Levert versche volle melk. 

Prima kwaljliteit, 

Leverancier van de groote ziekenhuizen te 

Kediri en Paree en de meeste Doctoren 

ter plaatse, 

Beleefd aanbevelerd 

ra aa 

OERDERIJEN ..SCHRAUWEN“ 

L. H. SCHRAUWEN., 

Pa aa 
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De 
MODE 
REVUE 

MET EEN DUBBEL AANTAL 

  

RADERPATRONEN 

PRIJS PER JAAR F 7.25 
” PER',JAAR F 53.75 
2 PER WARTAA: F 2.— 
  

N. v. Kedirische Snelpers Drukkerii. 

8.4 j



  

    

      
    

Dankbetuiging. 
Aa Dokter R Mohamad 
Salim betuigt o dergeteekende, me- 

de namems de familie, zijo bartelijken 

daak voor de kundige en zorgvuldige 

behandeling, verleend 'ijdens de ziekte 

van wijlen Mevrouw de Wed. Tir- 

todisoemo. 

Mardjono 

Paree, 8 September 1939. 

  

  

  

  

Dankbetuiging. 
Voor de vele blijken van belang- 

steiling bij bet overlijideo van Mevr. 

de Wed. Tirtodisoemo te Ke- 

diri op 6 dezer beruigt ondergeteeken- 

de mede namens de familie, zijn har 

telijken dank. 

Mardjono 

Paree, 8 September 1939. 

  

Uitgegaan van de situate, zooals deze 

zich thaos voordoet en aldus tot de 

navolyende ricb:lijoen gekomen : 
1. Personeel, dat ter vervulling van 

Tija militairea dienstplicht onder de 
wapenen wordt geroepen, wordt uit 

dien hoofde v:et ontslager. 

2. Aan dit personeel zal een ver- 

goeding wordeo uitgekeerd, te stelien 

op: 
a. voor gehuwden : 

een bedrag gelijk aan de totalz vaste 

iInkomsten, welke aan de dienstbetrek 
king zija verbonden. O'der vaste in- 

komsteo worden mede begrepen emo- 

lumenten als vrije geneeskundige be- 

handeliag en vrij woseo voor bet gezin. | 

b. voor ongebuwden: 

een bedrag gelijk aan de helft van 
de totale vaste inkomsten als sub a. 

genoemd. 2 
C. voor ongehuwden, tevens kost- 

Wwianers: 

een bedrag, varieerend van de helft 

van de totaje vaste inkomsten tot de 

totale inkomsten als sub a. geocemd, 

zuiks ter beoordeeling van den be- 

trokken werkgever. 

3. Ia minderirg van de sub 2 ge- 

noemde bedragen zullen” worden “ge: 

bracht de salarissen en vaste toelageo, 

welke het personeel, krachteos den 

rang, welke het bij de weermacbt be- 

kleedt, geniet, met dien verstande, dat 

bizondere toelagen als bijv. bij den 

militairen vliegdienst en onderzee boot: 

dienat genoren worden, niet ia mio- 

dering zuligo worden gebracbt. 

4. Siortingeo io pensioenfondsen e. 

d. alsmede salarisverhooyingeo sullen, 

z00lang deze regeling van kracbt blijfr, 

worden voortgezet. 

5. De sub 2 goenoemde vergoeding 

gaat in op den dag, waa:op het per- 

soneel ord:r de wapenen komt. 

6 Debovenomschreven regeling be- 
oogt het geven van algemeene r:cht- 

ljaen voor het bedrijfsieven. Eveotucel 
kuonen door de betrokken bedrijven, 

al naar gelang de voor hen geldende 
omstandigheden, regelingen worden ge- 

troffeo, weike boven de hier gegeven 

ricbtlijaeo uitgaan. 

7. Waar het aspect van den toe- 

stand zich in verscbillendg@ opzicbten 

zel kuaoeo wijzigen, terwiji de duur 
der huidige situatie evenmio valt te 
Voorzien, dient rekening te wordeo 

gebouden met de mogelijkbeid, dat 

het Algemeen bestuur zich te geree- 
der tijd opoieuw zal moeten beraden 

tLa.v. de verder te volgeo gedrags ijo. 

Nameos het Agemeen Bestuur van 

den lodischea Underngmersbond doe 
ik een dringeod beroep op bet geheele 

bedrijfsleven in Ned.-lodi£ om, bij 

her bepaleo van zija standpunt teger- 

over het persoveel, .dat voor mili- 

tairen dienst. onder de wap nen is 

geroepen, der bovenomscbieveo richt- 

ljnen te volgen. 

Ind. Cr.   
  

-- 

Te Huur 
In de Bandarlorstraat No. 11 a. 

Fen groot huis Huur f 30,— 

's maands. 

Hoofdgebouw: Groote voor —en 

achbtergalerij met 4 slaapkamers. 

Bijgebouwen : Zeer ruime garage. 

Drie kamers, keuken, badkamers en 

W.c. 

Grooten tuin v6Or en achter, met 

vruchiboomen. Alles bandjirviti. 

Te bevragen bij de 

Ked. Snelpersdrukk: rij. 

en en 

Tekoop cf Tehuur 
Ii 

Ruime woning en erf 
bijgebouwen en mo- 

derne garage gele- 

gen Koewak. -  - 

Nag 
Inlichtingen Bureau 

van dit Blad. 

   
  

Nieuwe zending. 
Dunlops Puur 

Vruchtensap, ni.: 

Djeroek Press 

Lobi-Lobi sap 

Papaja 3 

Ananas 1 

Zuurzak 3 

Belt u op No, 62 

Hoogachtend, 

TOKO 

»MADIOEN” 
KEDIRI Teif. No. 62. 
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TENG HONG TJIANG 
VENDUHOUDER COMMISSIONNAIR 

  

  

MEUBELMAXER 

TRANSPORT — ONDERNEMING 
KEDIRI — Klentengstraat 64 — Telaf, No, 107 

Voor Uw meubia'ir en ontwerpen 

gzroutiveerde tockangs en eerste kwa- 

liteit mevbelhout. 

Zeer billijk io prijs en leverirg op 

garantie. 

Voor Uw vendutics gegarandeerd 
goede resuliaten, 

Inpakkso voor ale p'satser. 

  

staat onder 

Zeiss - 

  
    

   

  

Aa SN TO OA AT NT MA Ka Sa Ga UPN 

Losse en opgemaakte, ,tegen zeer 

concurreerende prijzen, Ook: orchideeen. 

Bestellingen via de KED. SNEL. DRUKKERIJ. Tel. 83. 

GEOPEND VAN 7u. V.M. TOT 5u. N.M. 
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De optische afdeeling 
vakkundige 

leiding. Moderne monturen. 

en crookesglazen. 

| (ee R 
| 
RESIDENTIE - APOTHEEK 

  

m 

“ta 

| 

DN Mede Dorio
 | 

U valt op met een toilet uit de | 

MODE REVUE 
Thans met het dubbele aantal 

raderpatronen 
(hb. prijs F 7,25 per jaar,7) HI 

IF 3,85 per half jaar, | 
,— per kwartaal.! 
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— DRLKKERII — |! 
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IS SNN | 

EEN PRACTISCH, HANDIG EN KOSTBAAR ) 
WERK VOOR EEN LUTTEL BEDRAG ! 

DE AUTOWEGEN -ATLAS 
van JAVA, MADOERA en BALI 

1 2.75. 

    
  

  
  

in 5 kleurendruk 

op Sievig ivodrcarton 

met Caricnren cmslag en lirnen rug, 
op Schaal 1: 500.600 
ia totaal 9 aansluitende kaarten compleet biigewerkt, en 
Waarin opgenomen: 
alle berijdbare wegen 
Kilometerafstanden van plasts tot plaats 
Hoofd-Afstandstatel voor grootere afstanden 
Bergen en plaatsen met hoogte-cijfers 

Spoorwegen, Vliegvilden, Ondernemings - fabrieken 
Pasanggrahans en velc aanwijzi-gen voor toerisme. 
Verkrijgbaar bij de Ked, Snelpers. 
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Door eigen import zijn wij in staat de beroemde 

CARIBONUM producten, z. a. 

Carbonpapier in diverse soorten, 
Schrijfmachinelinten in alle breedten, 

Schrijf-, vulpen- en stempelinkten. 

. 
“3

 

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

beneden Soerabaiaprijzen, 
te leveren. 

N. V. KEDIRISCHE SNELPERSDRUKKERIJ 

- 

BRILLEN 

TELF. No. 52 

  
  

PROTESTANTSCHE KERK ' 
Hollandsche Kerkdiensten, 

17 Sept, '39 Kediri 9 uut v. m 
Paree 6. ».m 

24 Sept. '39 Ngandjoek 9 uur v.m. 

Biitar 6, ».m 

1 Oct. '39 Kediri 9 uur v.m 

Djombang 7 , ».m 

  

PANEN MNNN MEN Pem 

Maleische Kerkdienst. 

J. W. Ruwbajas. 

17 Szpt. "39. 
Madioen 9 uut v.m. 
Njawi 4 uu n.m. 

24 Sepr. "30. 
reog 8.30 uu v.m. 

4 uur n.m 

    

OOST - JAVAANSCHE KERK 

lederen Zondag 

    

Te Kediri (Biloewertistraat 
istar, Toeioengagoerg, 

  

v
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te Biitar 

  

DO uur v. £ 

7.30 uur x 

5,30 uu Lof 

2 
VYnderricht Kat 

  

Wij ontpakten zozjuist 

De Nieuwe 

Modellen 193 
en nocdigen U vit tot een be- 

zichtiging dezer 

  

Schitterende en Practische 

Petromax (omioren. 

Verkrijgbaar bij : 

Toko Wed. 

Tan Bing Wis 
Klentengstraai No. 96, 

KEDIRI, Tel. No. 149, 

  

.. 

out s nijwerk. 
Wij hebben een 

keurcoilectie 
Japara's houtsnijwerk onivan- 

gen zooals : 

Presenteerb aden. 

Poederdoozen, 

Sigarettekokers 

Inktkokers 

Broodpiankenenz.enz, 

Wij raden U aan cm gauw 

Uw keuze te doen, aangezien 

alles grif weggaat. 

Beleefd aanb:velend, 
TOKO 

»SOEN” 
Alcon -Aiconstraat Telf, 63 

KEDIRI. 

    

AN 

OLYMPIA 
Schrijfimachines blijven toch ai- 

tijjid aan de spits. Deze wereld- 
beroemde Duitsche machines kunt 
U tegen bijzondere afbetalings- 
conditie te Kediri, ALLEEN 
krijgen bij de 

N.V. Ked.Sneipers 

Drukkerij 
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HEVIGE STRIJD AAN HET 

Telegrammen overg: uit YP Ind: Courant:. 

WESTFRONT. 
  
  
  

De Fransche druk op de Siegfriedlinie 
wordt steeds grooter.— Duitsch schip, 
vermoedelijk een torpedobootjager, op 
een mijn geloopen.— Aanval van En- 
gelsche vliegers op het eiiand Sylt.— 
Amerika Lendt troepen naar het Pana- 

makanaal. 
  

  

TURKIJE VERKLAART ZICH NEUTRAAL. 

Parijs, 11 Sept. (Aneta-Havas). 

Morice scbrijft io de ,Perit Parisieo” 

naar aanleiding van de militaire ope- 

raties, dat sedert 24 uur de Duitschers 

aan bet geheele Noordoostfront krach- 

tigen tegenstand bicden, G-en der 

tegenaanvallen b fvloedde echter de 

Franscbe linies, die or gewijzigd bleveo. 

Tijdens de gevechten, die zich bier 

en daar ontwikkelden tusschen de 

vooru:tgeschoven eerhedea van beide 

legers, ontstonden gevecbten vao man 

tegen man, waaraan witraileurvuur 

spoedig een einde maakte. 

De Duirsche artillerie 
woordde het Fransche 

krachtige wijze, hergeen aantoont, 

dat de Fransche troepen reeds 

diep doordrongen in de vooruit- 
grscboven posteo der Siegfriedli. 

Die, waarvan de groote werkea 

Diet ver ziin verwijderd van de 

door d: Fcansche divisies in het 

Ssargbisd en in de Piliz ingeno- 

men posities, 
De Franscbe 

activiteit zooder weergais, beant. 

woordde op kracbtiad'ge wijze 

ht yuur der Durtsche batrerijen, 

De bescheraing van het Fia scbe 

beant- 
vuur op 

artillerie, wier 

gescbutvuur maskte een reeks n.etho- 

discne acties mogelijk, die op uitterst 

voorzichtige wijze werden uitgevoerd. 

Tusscben Saar en Vogezen werden 

vorderingen gemaskt, hergeen betee. 
kent, dat de Fansche vorderingen 

werden voortgezet tusscben het g”bied 

tin Zuiden van Saarbiii-ken ea dat 

in de nabijheid van de Moezel, 

Fransche vorderingen. 

Psrijs, 11 S-pt. (Aneta Rcurer), Het 

oorloyscommur gi€, dat in den ocp- 

terd van den Ilea September werd 
Litgegeveo, meldt, dat 's morgens 

gevechten plaars baddea langs het 
geheeie front, terwijl de F.anscbe 
troepen er in slaagden goede vorde- 

ringen te maken. 

Voorlocper van groote operaties. 

Parijs, Il Spt. (Aneta R-uter). 

Volgeos commestaren in de Frarscbe 
pers, schijneo de F anscbe posities op 

Duisch gebied bevreciyerd te zijo, 

dit is het eerste ernsije contact en 

een voorlooper van eri s ige operaties. 

De ,Petit Journai” noemt de bezet- 
ting van Wemdibosch een ,gelukkige 

en tactische operatie”, 

Nieuwe vorderingen. 

Parijs, 11 (Aseta R uter). 

Een communigu€ verklaart: ,Oo- 

davks den tegeostand van den vijand 
aaozienlijke 

Szpt. 

aanvallen 

vorderingen over eeo front van ca. 

20 km. ten Oosten van de Saar. 

maken onze 

De Fiihrer boven Radom. 

Berlijo, 10 S-p. (Transocean). De 

Fuarer en opperbeveibebher van her 

Duitsche leger vertrok volgens een 
Officieel bericot van het ,,D u'sche 
Nacbricbten Biiso” bedenavood uit   

zlin hoofdkwartier naar de Duitsche 
legergroep io S.lez &. 

Rijkrkanselier Hitler bevindt zich 

tbans in het Radom: district. 
De tochr, dieo de Fiibrerper vlieg- 

tuig langs het front maakte, bracht 

hem in het centrum van het Kieice. 

en het Raiom-district: de Duitscbe 
Rijkskaoselier kieeg een zeer duide- 

ljkeo isdruk van de wijze, waarop 

de bezetting en de uiteindelije bevei- 

liging en pacificatie van dit gedeelte 

van bet land worden uitgevoerd. 

Warschau 14 maal gebom. 
bardeerd, 

Parijs, 11 Sept. (Aneta Reuter.) 

Kolonei Lipirsky, commandaot van bet 

groizoen te Warschau, verklaarde— 
volgens den correspoodent van Havas— 

dat de stad Zonday 14 mal werd 

gebombardeerd door 70 Du.sche viieg- 

luigen, waarvao 15 omiaag werdeo 

gebracat. 

Stoot naar Russische grens? 

Boedapest, II Sept. (Aacta Hvs.) 

Vol,ens betrouwbare berichten zullep 

de Duusche t o.peo, irc usisf de S o- 

waaksih: continyeoten, b onenkort uit 

S owakye eeo stoot in de ricbting van de 

Russische yreos onderoemen, teneinde 

Ye verbindingen tu:scher Poien en 

Roemeni8 af te snijdeo, 

Het veriuidr. dot de troepen dan 
den weg door Ovst- Galsig zu leo voi- 

yen, die ere.wijdig loopt aan de 
Povlscb-Hongaarscbe ge .s. 

la puliveke kringen wordt op bet 

vOorncmen van de Hongiarsche re- 

geering Om zo0veel mogelik af-ijd:g 

te biijven van bet huiciye confict de 

vadruk ge egd, 

Gcoote beteekenis wordt 

aan den voorzorgsmoatreyel, de ov- 

langs aan de Siowaaksche greos werd 

geuomes, ter ontwapeni2g vao even- 

tue.le deserteurs, die Honyarije bio- 

gehecht 

neokomen, 

Voigeos de biaden zija reeds ruia 

6.L00 Sowaken naar Hungarije ge- 

viucat. 

Geruchten doen echter de ronde 
Omtreot cen mogeijke wijziging van 

de housiog van Hongarije, naar aan- 

leiding van Csaky's jongste geheime 

reis. 

Torpedobootjager op mijn 
geloopen. 

Malmoe, Il S pt. (Aseta Rzurer) 

Gisteren is ceo Duutsch schip nabij 
Ocresuud op een miju geioopeo en 
9ez0. ken. 

Waeruemers te Trelleborg hoorden 

en zware ontploffiog en zagea cen 

reusacatige waterkolom. 

Vo'geus de .Beriingske Tidende“ 
was het scbip een Duitsche torpedo- 

boo jager. 

Het blad voegt-bier aan toe, dat 
een aamai ledeu vao de bewavning 

Duitschen treiler acnboord 

werd genomenj yemeend wordr, d.t 

10 persosen zijn verdrocken, 

door een 

maa 

1 Aanval op Syit: 

'. Kopenhagen, I1 Sept. (Aneta R-u- 
ter). G meld word, dat de Duitscbers 
'baos de bur,ers van bet eiland Syl 
he bben gefvacueerd. 

Latere be-ichten van Tondor tooneo 
aan, dat Br tscbe viiegtuigen Zaterdag 
I-l. ceo aaoval oodernamea: op de 

Hiderburgd m, dis bet eiland Sylt 

met het vasteland verbindt, doch gz- 
meend word, dater geen schade werd 

aangericbt. 

Verklaard wordt, dat ra dezen lucht- 

aaoval eeu lucbtgevecht plaats had, 

tijdens hetwelk twee vliegtuigen van 

0 bekende nationalueit io zee storiteo. 

Turkije. 

Turkije blijft neutra.l. 

Istaoboel, 11 Sept. (Aneta Trsoc.) 

De Turksche Premier legde heden een 
verklaring af, waario bij de Tu ksche 

buitenlandsche politiek schetste. 

Hjj verkiaarde, dat Tu.kije het hui- 

dige coofuict betreurr, doch er buiten 

werscht te bijven, Ec is geen reden 
s0or een conflict tusschea Turkije en 

Dui schbland, 
Turkije's betrekkingeo met Po'en 

zija vriendschappeijk es zijn betrek- 

kingeo met Fraokrijk en Bageland zijo 

duidelijk vasgelegd in bet gemeen- 

schappelijk belang van de drie landen. 

Tu kije bandhaaft dus de vriend- 

schappelijke betrekkirgzn metalle oo1- 

logvoerenden. 

De onderhandelingen met Esgeland 
en Fravkiijk voor een dudelijk omiij.- 

de overeerkomst zullea op vriecd- 

scbappelijke wijze worden voortgezet. 

Turkije wenscbt en boopt buiten ber 

covfict te bijvea en hoopt ook, dar 

bet conflict geen erkelen terugsiaj op 

Turkije zal hebbeo. De tor dusver 

genvomen maatregelen waren sicchts 

natuurlijke voorzorgsmaatregelen. 

D- betrekkinger, die Turkije onder- 

houct met de Sosjet-U.ie blijven har- 

telijk, 

De bladen publiceerden den irhoud 

van de rede vaa den Premier io spe- 

ciale edities. 

de tegensiand der Polen te velde da- 

gelijks georyaniseerd wordi. 

Beweerd wordt, dat de vijandeiijke 

versch. idene 

meer 

opmarsch aan frooten 

defioiticf tot staan 18 gebracht. 

De uit Osst- Pruisen io Zuidelijke 
richting op:ukkeode Duiscne t oepen 
zHja neuwelyks verder gekomen dan 
de lij, welke vijf dagen geledeo werd 

berzikt. 

De Duitscbers zija er niet io ge- 
slaagd om Warschau vanuit bet Wes- 
ten binven te drinyen en trachten dit 

thaps te doen vaouit bet Oosten, doc, 

vo'gens Puolsche m iaireo breogt dit 

een zeer pauw sailant met zich mede, 

dat gevaar loopt in de nabijhcid vas 

Bia ystok en G.oduo te worden afye- 

soedeo. 

De Polen beweren, dat het 

Duitsche leger 

var uit 

Sowakije oprukkende 

zch te ver heeft gewaagd 

door de verdedigers 

verscbillende plaarselijke 

en thans 

wordt terugge- 

sayen. die 

successen boekten. 

Nuar verluidt, opereeren de Polen 

n'de Corridor-1doe nog met cavalecrie 

waarin zich vele in guastig terrein, 
meren teviodes. 

De Duitsche uitval bij Sierck. 

Parijs, 11 S:pt. (Aneta 

Wuarnemers varten Duit:che offensie- 
ve beweging vaa gisteren nabij Sierck, 

ia de nabijheid van de grens van 

Lvx mburg, op als eea serijd om te 

vermijden, dat de Durschers in de 

betoonen empl-cementen vao de Sieg- 

fried-linie zouden worden teruggedre- 

veo. 

Reuter.) 

De indruk beerscbt, dat de Duit- 
schers vastbeslotwn zijo, z00 lanymo- 

gelijk vast te houdea aao de voor- 
deelen, die bun gebodeo wo-den door 

de vooru tgeschoven poster, waaronder 

de. waardevoile observatieposten van   de artillerie.   
  

——.—. — 

Verondesteld-wordt, dat: de Dai. 
scbe Geoerale S'af zich ervao bewust 
is, dat het hsofi geboden. moet wor- 

den aan cen wezenijken stoot en dat 

men door tegenaanvailen bet tijdstip 

wil verirageo, waarop de Duitsche 

troepen de permanente vestingwerken 

moeten betrekken, 

De Russische mobili:atle. 

Moskou, 11 S pr. (Aseta Trane- 
ocean) D- oproeping van reservisten 

voor het Roode leger van verschil- 
lende klasseo duurie gisteren voort 

io de militaire disuicten Kalinio, Orel 

en Leningrad, asmedeia Wit-Rusland 

.en de O krajieve. 

Aile opyeroepen mannen werden 

Oomiddellijk naar het Westfroot ge- 
z01d-o. 

De geregelde passagiersdienst op 

de spoorlijnea vao Moskou naar Le- 

miograd, Witebsk, Miosk en Kiew zijn 

z00 goed als verbroken. 

H-t wordt ceo veelbeteekenend feit 
geacbt, dar de meeste leerlingen van 

de mulitare opleiaingsscbolen en aao 

de oorlog:-academie te Moskou stu- 

derrende jonge officieren ook vaar 

het Westen worden getransporteerd. 

Gbring naar Polen. 

Berlijo, 11 S ptemb.r (Aoeta-Traos- 
oceac). Veidmaar:cbaik GG ing vertrekt 
hedenavocd, na voltoo.lig van zija 

dringende takeo als voorzitter van den 
defensieraad, naar het front ter aavu- 
Siviting van de verschillende eecheden 
der luchtmachr. 

De Poolsche tegenstand. 

Brussel, 11 Sept. (Aoeta -Reutes) 

Aher ontvangeo berichten melden, 

dat, terwijl de bevo'kiog van War- 

scbau dag en nacht werkt ten bchoeve 

van de verdediging van de hoofdstad, 

Gelcidelijke vooruitgang. 

Parijs, 11 S pt. (Aneta Havas). Een 

semi - officieele commentaar op de 
vijandelijkhedeo aan bet Westfroot 
wijst er cp, dat de vijandelijkheden een 
leveodiger karakter aannemer, diar de 
Dutsche troepen, zonder echter slageo 
t: leveren, den geleidelijken Franschen 

Opmarsch stuiten en hsvige tegenaan- 
vallen orderiemen langs bet 50 km. 
ang. !ront op de versterkte Fravsche 
voorboede. 

Op 2/3 deel van bet front was de 
Fraosche opmarsch bijzonder ges aagd, 
trwijl bij tetwatmo iijk wasop pcat- 
seo, waar de Duitschers bardnekkig 
pooglen bepaaide gunstige posities te 
behoud -n. 

nDe strategische punten, die door 
ons kuonen worden gebruikt als ob- 
servatiepos'eo van de artillerie, worden 
vOoral heftig omsrreden. 

  

De lantste: dagen bezerten: “xi: vete 
heuvels, dorpen en Berguitloopers,e 
Waardoor “Wiji onze: pasicie belang: jk 
verbeterden, 

Safety first scbijar het wacbtwoo-d 
van deo Franschen Generalen Siaf, 
daar de troepen op de meest omzich- 
tige wijze voortrukken en eike vero- 
verde positie onmiddellijk wordt ge- 
Corsolideerd, teneinde baar 100 onaan- 
tastbaar mogeljk te makeo”. 

LUCHTBESCHERMING, 

O twerp-ordonnantie. 

Naar Aneta seiot, is door de regee- 
ring bij dea Volksraad ingedizad.een 
ootwerp ordoonantie tot het treffen 
van maatregeleo te beperking.van de 
gevaren voor de burgerbevo king, 
“sortvlocieode vit luchtaanvailen. 

Het voorstel omvat o.m. de: volgen- 
de maatregelen: insteli g vao lucht- 
b Schermingskriogen, de aanwijziog 

van bepaalde plaatseo, weike voor spe- 

Ciale toerusting in aanmerking komen, 
de organisatie vao personeele en ma- 
terjeele hulpmiddelen. 

Voorts moet een wettelijke grond- 
slag worden gelegd voor algemeene 
discirl ne, waaraan de geheele gemeen- 

scbap wordt onderworpen, terwij! van 

bedrijveo e.d. kan worden gevorderd, 
dat zij bepaalde maatregeleo treffen. 

Tenslotte opeot de ordonnantie de 

mogelijkbeid: tot invocring van bur- 
gerdienstplicht ten behoeven van de 
uchtbeseberming. 

  

Ir vorraad .— 
kinderboeken 

en 2 

Modebladen 
N.V. Ked. Sneipersdrukkerij 

“Aloon-Aloonstraat Tel. ' No. 83. 

  

IN VOORRAAD 
Ruime keuze — 

- Visitekaartjes 

" voor de halve prijs. 

KED. SNELPERS DRUKK 
ALOON-ALOONSTRAAT 

Telf. No. 83.   
  

(— || BLOEMEN | 
Losse en opgemaakte, tegen zeer 

  

-5 

  

concurreerende prijzen. Ook orchideezn, 

Bestellingen via de KED. SNEL. DRUKKERIJ. Tel. 83, - 

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

  

    

       

U valt 

Thans 

F 
F 

    
  

mana 

— 

  

— DeModeRere 
op met een toilet uit de 

MODE REVUE 
met het dubbele aantal 
raderpatronen 

MT Ab. prijs F 7,25 per jaar, 

3,85 per half jaar, 

2,— per kwartaal. 

RX 
N: V. KED. SVELPERS | 
— DRUKKERI "— 

SARAN PM PN 
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