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TUBERCULOSE - BEST RIJDING. 
(SC. V. T) 

Hoest niet zonder Uw mond te be- 

dekken. 

Laat U niet aanhoesten. 

  

Ked. Kunstkring. 

Op Zaterdag j.l. te 9 uur gaf de Of- 

ficiers Tooneel Vereeniging uit Soera- 

baia een voorstelling voor de leden der 

-Ked, Kunstkring in de Societeit Brao- 

tas, getiteld : Dangerous corner. (Ge- 

vaarlijke bochr). 

De” regie was io handen van den 

Heer H. Harms. Tijdens de pauze bad 

de verloting van een schilderij plaats. 

We vernemen, dat het A.B.C. ca- 

baret pas de volgende maand zal op- 

treden, terwijl nog het duo Morris- 

Anderson, (alt-sopraan), een aguarellen 

tentoonstelling, de bariton Paozera en 

het Boeda pester strijkkwartet op he, 

progrmma vam de Kunstkring staan. 

Kindervacantie - kolonie. 
Verleden Zaterdag 14 dezer, zija 

14 kinderen van de vegschillendee 

H.I.S. sen alhier door de afd. Kedirj 

van het Genootschap Kinder- 

herstellingen Vac. kolonie naar Sala- 

tiga gestuurd, onder geleide van de 

heeren: Hagdasoemarta en Soenarta. 

De kinderen zullen tot If Novem- 

ber te Salatiga blijven, 

voor 

Ledenvergadering 
H. K. S. bond. 

Op Zondag 8-10 j.I, beeft de Ge- 

westelijke Afd. van de H. K. S. bond 

van Kediri ten huize van den heer 

Jahdi een ledenvergadering gehouden, 

Onder voorzitterschap van den beer 

Besproken 

afvaardiging naar het P.G. I. congres 

met haar groepsborden, dat op 23 

tot en met 26 Oct. as. te Djogja :al 

worden gehouden. Hiervoor is de heer 

Slamet Tirtohardjo, onderwijzer bij de 

Gowv. H.I.S. te Toeloengagoeng ge- 

kozen. 

2. Congresvoorstellen, 

Ook de P.G.I. afdeeling Kediri hield 

hedenmorgen in het B.P. K, gebouw 

een ledenvergadering, Onder voorzit- 

terschap van den heer Ronoatmodjo. 

Hardosoemarto. werden : 

Dokar contra tjikar. 

Hedeomorgen had voor de Snelpers- 

deukkerij een botsisg plaats tusschen 

dokar en een tjikar, waarbij er gelukkig 

geen gewonden waren te betreuren. Het 

paard kwam vao de Zyidelijke kaot 

sanhollen, terwijl van de tegenoverge- 

stelde kaot een tjikar aan kwam rij- 

den. Plots een gekraak, de kap van 

de dokar en het reghter spatbord 

werden vernield, het paard vloog »og 
een tien meter verder, dat door een 

voorbijganger werd gepakt. De tjikar   zeif maukeerde niets. 

  

VOOR DE RESIDENTIE KEDIRI. 

  

VERSCHUNT 

DINSDAG EN VRIJDAG 

AGENTEN IN HOLLAND 
PUBLICITEITSKANTOOR ,GLOBE" 

2 maal pi. ! 0.20 per rege 

4 maal plaatsen f 0.15 per regel. 

2.9. kleine aamkondiginyen (1.- per pisats 

DINSDAG 17 OCTOBER 1939 

Besmettelijke ziekten. 

De lijst van besmett. Ziekten van 

den Res. Arts alhier luidt. 

Gevallen tijphus abdominalis : 

Kediri 3, Paree 4, Ngandjoek 8, 

Bitar 7. 

Gevallen paratijphus A. 

Kediri 1, Ngandjoek |. 

Sport. 

Ouick - E.B.I.O.S. 3-4. 
Jongslede Zondagmiddag kwam Osick 

tegeo E.B.I.O.S. uit, waarbij de laatste 

met 4-3 de overwinning heeft behaald. 

Met de pauze liep de stand met I-| ia. 
Den volgende week Ps.H.W. contra 

V.O.G.E.L. 

RICHE THEATER. 

Offreert voor Diosdag 17 en 

Woensdag 18 Octo. er '39 

Metro's magnifiek filmwerk. 
KIND VROUWTJE” 

(Toy Wife) 
met Luise Rainer-Melvyo Douglas-en 

Robert Young in de hoofdrolleo. 

Luise Raiver . . . . reeds tweemaal 

achtereen gekozen als Hollywood's 

grootste actrice van bet zilveren doek 

. de prijswinnares van de gouden 

Academy of Arts io 1936 voor haar 

creatie in ,The Great Ziegfeld” en in 

1937 voor haar rol ia ,Tbe Good 

Earth” |... thans triomfeert zij weer 

ia haar "THE TOY WIFE" (KIND- 

VROUWIIJE). 

MAXIM THEATE. 
Offreert voor Woensdag 18 en 

Donderdag 19 October '39 
Metro uitstekende filmschlager 
»HELDEN DER TROPEN” 

(Yellow Jack) 
Met sterren als : Robert Montgo- 

mery—Lewis Stone, Virginia Bruce e. 

a. bekenden. 
Beo film welke U van begin tot 

einde boeien zal. 
Wij radeo eeo ieder aan deze film, 

te komen zien ! 

Politie nieuws. 

N. won», te Bandarkidoel doet aan- 
gifte terzake diefstal van een rijwiel 

t.w.v. f10,— hetwelk aan de Bandar- 

lorstraat onbeheerd was geplaatst. 

P,, won. te Modjoroto doet aan- 

gifte terzake diefstal van lijfsgoedereo 

t.w.v, £1,65 middels ondergraving. 

Tegen W., won. te Bandjaran werd 

p.v. opgemaakt terzake lichte mishan- 

deling van M., wom. te Bandjarao. 

Tegen T.MLL., won. te Kemasan 

werd p.v. opgemaakt terzake prijsop- 

drijving. 

Mevrouw H., wonende aan de In- 

sulindestraat doet aangifte 

diefstal van een partij zilveren lepels 

ter waarde van f 72,—. 

terzake 

S., wonende te Bangsal doet aan- 

gifte van bet vinden van een nikkelen 
griffelkoker met biibehooren op zija 

erf: eigenaar onbekend, 

S., wonende te Ngandjoek doet 

schriftelijk aangifte van vermissing van 

een gouden broche. 

S,, won. te Lirbojo doet aangifte 

terzake diefstal van ljfsgoederen t.w. 

v. f 4,— middels ondergraving.   

v it Paree. 

Societeit Paree. 

De horse-Race op Zaterdag 21 Oct. 

a.s. gaat niet door. Wel zal.op den 

daarop volgeoden Zaterdag optreden: 

Het Ensemble : Paul de Groot. 

Opgevoerd zullen worden : 

aanslag.” (Close @uarters). 

»Was bet echt?” van Jan Pabricius 

en. 

»De Straf”. (Le Cbatiment) 

Truffier en Channio. 

nDe 

van 

  

Medische 

Heldendaden. 

Zelfopoffering tot den dood. 

  

In de nieuwe chirurgische kliniek 

te Heidelberg wordt bij operaties, ter 

afleiding en kalmeering van de patiZo- 

ten, gebruik gemaakt van radio-muziek. 

Wanneer men dit bericht leest, dan 

komt onwillekeurig de herionering op 

aan andere gevallen, waarin dokters 

door hun viodingrijkbeid, tegenwoor- 

digbeid van geest of heldenmoed bet 

lot van ben, die aan hun zorgen wa- 

ren toevertrouwd, wisten te verlichten. 

Heel vaak moestei onder 

dramatische en eigenaardige omstan- 

dighedea worden verricht, dat men 

voor de zelfopoffering der chirurgen, 

die erbij betrokken waren, niet dan 

groote bewondering kan hebben. 

Zoo moest het vorig jaar de Geneef- 

sche arts dr. Ody in een scbuilhut op 

den Mont-Bianc een ernstige herseno- 

peratie op een verongelukten sportka- 

meraad uitvoeren, waarbij mes en vork 

uit zija kampeergerei als chirurgiscbe 

instrumenten moesten dieven. 

Operaties 

Niet minder plichtsgevoel eo tegen- 

woordigheid van geest legde de Itali- 

aansche professor Triolo aao den dag, 

die te Rome tijdens een bijzonder moei- 

lijke operatie plotseling door een he- 

vige hartkramp werd overvallen. 

Men had den geleerde ongetwijfeld 

nog kunnen redden, indiea hij «ogec- 

blikkelijk de operatie had opgegeven. 

Doch de plichtsgetrouwe chirurg vol- 

tooide met inspanning van zijo laatste 

kracbten het werk, dat hij . onderhan- 

den had en dank zij deze zelfopoffering 

werd het leven van een kind gered, 

Maar hijzelf zakte op het ocogenb!ik 

dat bet meisje de oogen opsloeg, dood 

in elkaar. 

Twee levens voor 

€€o. 

Verbitterd kan om het behoud van 

een menschenleven worden gevochten. 

Ia de uaiversiteitskliniek te Madrid 

werd enkele jaren geleden juist een 

verricht, terwijl 

buiten op straat cen bevig vuurgevecht 

tusschen politie en 

aan den gang was. 

Toen het gevecht op zijn felst was 

kwam er plotseling een regen van ko- 

gels in de operatiezaal. De chirurg, het 

operatiemes in de hand, stortte dood 

neer. 

Een assistent-arts sprong suel in zijo 

plaats, om de operatie af te maken, 

doch ook hij werd door een kogel ge- 

troffen. Zijo plaats aan de operatieta- 

fel werd ingenomen door een student 

van het laatste semester en deze slaag- 

de er in de operatie tot cen goed ein- 

gevaarlijke operatie 

revolutioonaireo   

de te brengen, waardoor bet leven van 

den patidot was gered. 

Ben hooge opvatting van zijn be- 

roepsplicht had ook de Zweedsche 

chirurg dr. Gyoding. Middeain een 

operatie bemerkte deze, dat hij zelf 

Jaan zijo linkerhand een infectie had 

opgeloopeo, die eigenlijk zonder ver- 

wijl zou moeten worden behandeld. 

Doch de chirurg onderbrak de operatie 

Diet en zette het werk met zijo gezon- 

de rechterhand onverstoorbaar voort. 

Toen de openratie tenslotte goed was 

afgeloopen, moest dr. Gynding consta- 

teeren, dat de infectie intusschen zoo- 

ver was doorgedrongen, dat slechts 

amputatie van zijo liokerarm zijo leven 

z0u kunuen reddeo. Op staanden voet 

ging de cbirurg zelf tot deze gruwelij- 

ke bewerking over. Ooder ontzettende 

pija amputeerde hij zich koelbloedig 

zelf den arm en ontkwam daardoor 

aan een wissen dood. 

Operatie tusschen 

hemel en aarde. 

Een operatie tusschen hemel en aar- 

de kreeg eerigen tijd geleden de Ame- 

rikaansche chirurg dr. Norman Lovg 

vit het industriestadje Lowell in dea 

staat Massa-chusetts uit te voeren. 

De ingenieur Joha MacCoy was op 

duizelingwekkende hoogte aan een om- 

gevallen kraan bitjven hangen. Een sta- 

len baak had ziju arm doorboord en 

hield den ongelukkige vast. 

Abonnements 

  

advertentis gereduceerd tariet. 

LOSSE ADVERTENTIEN BIJ VOORUITBETALING. 

22e Jaargang 

Amputatie ter plaatse bood de eenie 

ge kans op redding. Zorgvuldig eo 

handig als in de operatiezaal voerde 

de chirurg de ernstige operatie uit, 

waarbij de patiiat hem door zijo koel- 

bloedigheid en zelfbeheersching — by 

Vertelde dokter onderwji de 

nieuwste moppen — bet werk niet 

Wweinig vergemakkelijkte, 

den 

aa 

N VOORRAAD 

Ruime keuze — 

    

s Visitekaartjes 

voor de halve prijs. 

KED. SNELPERS DRUKK 

ALOON-ALOONSTRAAT 

Telf. No. 83. 

LN 
  

  

»sLYRA" 
Radio Goldberg 

Kediri-T el. 70 

Hootdstraat 

Het 

oudste 

en 

beste 

Radio adres 
in 

de 

Residentie Kediri, 

1001 Service. 

VENDU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS. 

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

Emballeeren 
(Ook voor Europa en de buitengewesteo) 

Transporteeren, 
Handel in Nieuw- en 

Tweedehandsch Meubilair, 

  

UwSBLAp oo AD VERTENTIE TARIEF 
GEWONE ADVERTENTIE: 

1 maal pi. f 0.25 per regel. 
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drama handelend over een vrouw, voor wie liefde alles beteekende. 
tot eind! en die door iedereen gezien moet worden! 

AS Tae le 

25 RICHE TIHEATER — 
4 Heden 17 en Woensdag 18 Oct. b 

Metro maguifiek filmwerk KIND VROUWTJE”“ (The Toy Wife) 
met sterren als LUISE RAINER — ROBERT YOUNG es MELVYN DOUGLAS. Een aangrijpend 

Een film die U boeit van degin 
Een Weekend filrao gespeeld in de Midweek!| 

  

  

  

R.K.O. Radio muzikale Comedie-Scblager 
Donderdag 19 t/m Zaterdag 21 Oct. 

Joy ot Liv ing” (De kuost om te leven) 
met IRENE Bun: iE — DOUGLAS FAIRBANKS Jr. 
Vaart, rbijtme, bruiz-ude vroolijkheid, alles in zit.... 
muzikale Comedies is! Irene zingt 4 nieuwe songs van Jerome Ke 
sche Dans” 

e.a. bekende sterren. 
Ben film, die een werkelijke ,koock-out” 

Ben vroolijke film, waar 
Onder de 

rn. Irene daast de »Tirool- 
KOMT en ZIBT deze twee filmland's populairste leidende sterreo in huo succesfilm, 

  

MAXIM THEATER: 
Woensdag !8 en Donderdag 19, Oct. 

»YELLOW JAC Metro vitstekende filmschlager 
met de sterren ROBERT MONTGOMERY — LEWIS STONE — VIBCINIA BRUCE e.a. 

Hen film welke ongetwijfeld in Uw smaak zal vallen. Boeind, 
  

Vrijdag 20 t/m Zonda 

Metro overweidigende film -sHONOL 
met ELEANOR POWELL, 's werelds grootste en beroemdste 
YOUNG ea. sterren &n met medewerking van vele Hule-hula girls. 
Dans — charme en humor. Hoort de liefliike melodiio van de 

Islanders”. 

  

ULU” Oa. 

tapdanseres, 

spannend van begin tot eind, 

bijgestaao door ROBERT 
Een groot muzikaal festijn van 

»Hawaian”.muziek ,,Andy Iona's 
Eeo film die zeker niet teleurstelt ! 

  

Na GELEERD. 
  

  

  

Stevig geborreld, fietser doodgereden, zelf 

zwaar pad veroordeeld tot gevangenis- 
straf, en toch weer achter het stuur. 

pt 5 

Automobilist uit Almelo in hooger beroep. 

ophad, toen hij savonds om tien uur 

In zija auto wegreed. De soelbeid moet 

groot geweest zijn. Tusscben Borne en 

Delden werd een onscbuldige wielrijd 

«Na al hetgeen gebeurd is, had u 

niet meer moeten drinken en autorij- 

den," voegde de procureurgeneraal bij 

bet Arnhzmsche gerechtshof op 28 

Sept. de 2d-jariggi E. ten C. it | het slachtoffer. 

Aimelo toe. Deze jongeran stond Voor deze zaak was een grootaan- 

in hooger beroep terecht, omdat bij op | tal getuigen gedagvaard, vooral van 

de zijde van de verdediging. De ver- 

hooren namen diardoor z00vee! tijd in 

beslag, dat de behandeliog voor bet 

Hof ongeveer drie uur duurde. 

Is cerste getuigen werd de 22-jarige 

dienstbode B.G.V. uit Delden, gehoord, 

die met het slachtoffer, Arendsen ge- 

heeten verloofd was geweest. Zij ver- 

telde, dat zij den bewusten avond met 

haar verloofde was gaan fietsen, den 

geheelen avond bad bet achterlicht van 

Arendsen's rijwiel behoorlijk gebrand 

en ook toen haar verloofde, ra voor 

haar woning afscheid genomen te heb- 

ben, huiswaarts reed, had zij het roode 

achteriicht zieo branden. 
Vervolgens komt een getuige ver- 

tellen, hoe hij bet ongeluk uit de verte 

had zien gebeuren. Naderbijgekomen 

vond deze get. het slachtoffer A, dood 

op den weg liggen. Even verder lag 

een auto tegen een der boomen. Op 

Zondagavond 16 Oct. van bet vorige 

jaar, na flink geborreld te hebben, op 

een provincialen weg tusschen Delden 
en Borne met zija auio ecu wielrijder 

doodgereden had. Zelf had verd, daarbij 

levensgevaarlijke verwondiagen opge- 

loopen, dochhij bleek thans weer vol- 

komen genezen, 200 zeifs, dat hij weer 

in zija auto rondreed, ofschoon de Al- 
melosche rechtbank hem reeds veroor- 

deeld had tot een grvanoenisstraf van 

vier maanden en intrekking van het 

rijbewijs voor den tijd van €€n jaar. 

Verd, had den bewusten avood bij 

eea familie te Eoschede doorgebracbt, 

aldus de ,, Tel.” Er was eerst thee ge- 

dronken, later werd cr geborreld. Nog 

later belandde verd. met eenige ken- 

nissen in een caf€, waar zij cocktails 

dronken. Volgens cen verklaring van 
een van zijn vrienden, was het zichtbaar 

geweest, dat verdachte sterken drank   
  
  Pi 

LEESBIBLIOT HEEK 

De abonrementsgelden bedragen : 
f1,— per maand voor €€n boek 
f 1,75 per maand voor twee boeken tegelijk 
f 2,50 per maand voor drie boeken tegelijk 

met dien verstande, dat UI z00 dikwijls moogt ruilen als U wilt 
Indien U duseen abonnement voor &€n boek 

waarvoor U &€n gulden betaalt en U 
daa betaalt U 

  

beefr, 
ruilt het boek iederen dag, 

  

voor 30 boeken toch niet meer dan &&n 
gulden. 
De bibliotheek -catalogus verschijot binneo- 
kort. 
Wordt H: an 

DJABA.. KOTTA 
— “LEESPEZELSCHAP — LEESBIBLIOTHEEK ”— 

Ked. Sneipers Drukkerij, 

    

de bestuurdersplaats, aldus deze getuige, 

zat een man in voorovergebogen hou- 

ding, die geen antwoord gaf op mija 

vragen. De gemeenteveldwachter Br. 
uit Delden heeft een eerste onderzoek 
op de plaats van bet ongeluk ingesteid. 

Getuige heeft bij den bestuurder geen 
dranklucht geroken, maar daaraan ook 

geen bizondere amandacht geschonken. 

Brigadier-majoor Van Koot, recher- 

cheur van politie te Alme!o, verklaart 

vervolgens, dat over cen afsiand van 

57 m eeo spoor van den auto en van 

bet rijwiel te zien was. De fietser heeft 

goed rechts van den weg gereden en 

is door dea bumper van den auto ge- 

Taakt, daarna op de motorkap terecht- 

gekomen en vandaar op den weg ge- 

slingerd. 

Dokter Gewio uit Delden, die de 
ecerste hulp verleend beefit, verkiaart 

niets van alcohollucht bij den bestuur- 

der bemerkt te hebben, 

De proc.-gen., m.. Couves: ,.Een der 

verpleegsters heeft tocb verklaard wel 
alcohol geroken te hebbeo,”" 

Getuige : ,Dat zou van een van de 

Omstanders geweest zijn." 

Dokter Sillevis te Almelo heefs verd, 

in bet zjekenbuis aldaar behandeld en 
evenmin alcobollubt geroken. 

Nadat nog eenige getuige gehoord 

zijo, onderhoudt de president verd, over 
dieos levenswijs, ,U hadalles bij elkaar 

een behoorlijke portie gedronken. De 

rapporten over den tijd, dat uin Zibrich 

gestudeerd hebt zijo niet erg gunstigk 

Hebt u nogeen verklaring cf een ver 

ontschuldiging te geven?" 
Verdachte schudt bet hoofd. 
De president: ,De wielrijder heeft 

behoorlijk rechts gereden, zoodat het 
er veel van heeft, dat u hem met uw 
dronken hoofd hebt doodgereden. Na 
al, wat voordien al gebeurd was, had 
u wel verstandiger mogen worden.” 

Procureur - generaal tot verdachte : 
mU rijdt nog wel?” 

Verdachte: ,Ja." 
—,Het isu tocb ontzegd. Na al 

hetgeen er gebeurd is, had U niet meer 
moeten drinken en rijden," 

President: ,Ik begrijp oiet, dat uw 
ouders het niet verboden hebben,” 

De procureur -generaal, reguisitoir 
nemend, verwonderde zich er over, dat 
verd. ia hooger beroep is gekomen, 
daar de straf zeker niet te hoog is. 
Spr. eischt daarom bevestiging van het 
vonnis der rechtbaok. 

De verdediger betuigde namens verd. 
groote deelaeming met de familie van 
het slachtoffer: voor eeo financieele 
tegemoetkoming is gezorgd. Verdachte 
is ten gevolge van het ongeluk aan 
den rand van den dood gewzest. Op 
meerdere gronden bestreed pleiter, dat 
aan verdachte dood door schuld ten 
laste gelegd kan worden. 

Het Hof zou over veertien dagen 
uitspraak doen.   

  

  

& (Twintig millioen gevraagd” voor 
uithreiding der werkverschaffing. 

  

Acht-en-half millioen uitgetrokken voor 
levensmiddelen-distributie aan werk- 

loozen en armlastigen. 

  

  

  

  

Streven naar vervoegde pensionneering. 

3-3 

Ia de begrooting van Social: Zaken 

zegt minister Van den Tempel over 

cija voorsemens tot bestrijding der 
werkioosheid : 

Ccieele tegemoetkominy in de kosten 

van zoodanige verplaatsingen berzien. 

De begrootingspost is in verband 

hiermede verhoogd (met f 800.000). 

Ten ecinde de kansen voor emigra- 

tie naar overzeesche gewesten zooveel 

mogelijk te kunsen benutten, is het 

gewenscht, dat voor 1940 op dit arti- 

kel een bedrag van f 43.400 wordt 

beschikbaar gesteld. 

Een van de vormen tot bestrijding 

der werkloosheid door sociale maat- 

regelen ligt in bet bevorderen van 

R ADIO LUX Hoofdstraat 41 

Telefoon No. 60 

Radio - Ban - Bureau — weDiri — 

Ter bestrijdiag van de werklocsheid 

kan, nog meer dan in de laatste jaren 

het geval was, gebruik worden ge- 

maakt van het middel van verplaat- 

sing van arbeidskrachtin, ten einde 

werkloozen daar te brengeo, waar be- 

hoefte aan arbeiders bestaat. Om dit 
te stimuleeren heeft de minister de 

bestaande regeling betreffende finan- 

  
  

    

    

   
   

   

  

Wgj btijuen neutraal 

Alleen wij durven 

,De nieuwe Blaupunkt" 

Super Swing contant f 275— 
ook op afbetaling leverbaar. 

    
Annonceeren.     
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BOERDERIJEN ,,SCHRAUWEN" 
KEDIRI: WATES 

MULOWEG / MADJENANG Il PERCEEL-PAKISSADJI 

  

Telefoon Ked. No. 225 
  RA aa 

  

Hanna 

  

Leveri versche voile melk. 

Prima kwaliteit 

Leverancier van de groote ziekenhuizen te 

Kediri en Paree en de meeste Doctoren 

ter plaatse, : 

Beleefd aanbevelend 

L. H. SCHRAUWEN. 

Bea 

(rezur NU UT NU EEN ABONNEMENT OP 

« : 

De 
MODE 
REVUE 

MET EEN DUBBEL AANTAL 
RADERPATRONEN 
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—-POSISPA 
VENDU-ACCEPTEN 
reriilvering 04 alle portkantores, 
landikassen en agentuchappen dar 

Postspaarbaah   

ARBANK— 
EFFECTENBELEENINGEN 
bi de ayentschuppen te Batavia (C), 
Soerabaia, Medan en Makassar.   

  

  

afvloeifag van oudereo, waardoor joo- 

gerea aan het werk kunnen komen. 

In die richting heeft de staat reeds 

medegewerkt bij de maatr@gelen tot 

vervroegde pensionneering in het boek- 

drukkersbedrijf. 
Uiteraard zal verder gaan ia deze 

richting alleen in die gevallen moge- 

Ik zijo, waarin door bet bedrijf de 

noodige voorwaarden voor vroegtijdi- 

ge pensionneering zijn of worden ver- 

wuld, Ten einde voor zooveel noodig 

van staatswege bier behulpzaam te 

kunsen zijn wordt een post in de 

begrooting opgenomen f 200.000). 

Io verband met de thans veelvuldig 

voorkomende verschuiving van arbeids- 

krachten is her van het grootste belang, 

dat de bezetting van opeo plaatsen 

piet afstuit op een gebrek aan be- 

kwaambeid of geoefendheid van de 

beschikbare arbeidskrachteo. 

Daarom zal zooveel mogelijk met 

kracht worden voortgegaas in de ia 

den laatsten tijd reeds in belangrijke 

mate gevolgde richting, om in voor- 

komende gevalien behulpzaam te zijn 

bij de scholing en training van arbei- 

ders. 

Met het oog op de daaruit voor 

den staat voortvlociende kosten wordt 

de betreffende postin belangrijke mate 

verhpogd. 

Verwacht wordt, data's gevolg van 

de voorgenomen maatregelen tot vwerk- 

verruiming #het aantal gezinnen, dat 

voor deeloeming aan de spaarregeling 

. in amomerking za! komen, io 1940 aan- 

zienlijk zal zijo verminderd: In verband 

hiermede is dit artikel f 450.000 lager 

gerammd dan voor 1939. 

Voor de kosten van de levensmid- 

delendistributie aan werkloozen ea 

armlastigeo is voor" 1940 geraamd 

f 8.500.000. 

Hiervan komen voor vleescb in blik 

f 2.750.000, voor onvermengde mar- 

garineg f 2.800.000 voor bak- en 

braadvet f 1.600.000, voor zeevisch 

f 220.000, vapr tomatsensoep in blik   f 220.080, voor tomatsensoep in blik 

£ 190.000 en voor omzetbelasting voor 

diverse producten f 140.000. 

Voor cultureele en sociale, Jeugdzorg 

is f 500,000. meer uitgetrokken dan 

voor f 1939. i 

De post ,kampwerk” is verhoogd 

met f 350,000. Overeenkomstig bet 

advies, uitgebracht door de Rijkscom- 

missie van advies in zake her vraagu 

stuk van de werkloosheid onder de 

jeugd, is de rijksbijdrage in de kosten 

van het kampwerk gebracbt van 7579 

op 85t/p. Het" blifkt ol. niet mogelik, 
dat de ,Zuileo", welke de jrugdkam- 

pen organiseereo, op den duur 25/45 

van de kosten drageo, Voorts is de 

noodzaak gebleken, om 'het basis-be- 

drag, waarover de rijksbijdrage wordt 

berekend, te verhoogen door opueming 

van een bedrag, dat de mogelijkheid 

geeft om cursuswerk voor de kamp- 

deelnemers te organiseeren, en door 

verhooging van de salarissen van de 

kampleiding. Aan laatstgenoemde moe- 

ten hooge eisthen worden gesteld het 

geen bij de thans geldende salarisnorm 

in het algemeen niet mogelijk blijkt. 

Voor ,centrale werkplaatsen en 

werkobjecten” iv, in vergeliikiag met 

de begrooting 1939. f 325.000 meer 

mitgetrokken. Het is nl. wenscbelijk 

gebleken, de centrale werkplaatsen 

beter te cutilleeres» en op deze wijze 

meer aan te passen aan de eischen, 

welke het bedrijfsleveo stelt. 

Het voor ,cursussen” geraamde be- 

drag is f 230.000 layer dan voor het 

dienstjaar 1939. Gebleken is, dat voor 

dit onderdeel van het werk met een 

lager bedrag kan worden volstaao. 

In verband met debjj de Regeering 

bestaande plannen tot sitbreiding der 

werkverschaffing word? f 20.000.000 

aangevraagd. , 

en
, 

  

WERKVERSCHAFFING AAN 
LEPRALIJDERS. 

Het ci van Columbus. 

Wie helpt mee? 

Zooals men weet, is het zaak, dat 

de zich in de verschillende hier te 

lande bestaande sanatoria bevindeo- 

de lepralijders, bij wie de ziekte nog 

alechts in het beginstadium verkeert 

en die nog over normalen werklust 

beschikken, behalve een goede ver- 

zorging ook gelegenheid tot arbeid 

krijgeo. 

De groote moeilijkheid, waarmede be- 

doelde iarichtingen io bet algemeen te 

kampen hebben, is ecbter, naast 

schaarschte aan geldelijke middelen, het 

bezwaar van de onverkoopbaarheid der 

door de patifoten vervaardigde artike- 

len wegens vrees voor besmetting door 

de producten van den arbeid der me- 

laatschen. 

Hoe deze morilijkheden bestreden 

moeten worden, is een netelige kwestie, 

maar dat op dit gebied met goeden wil 

toch wel iets te bereiken valt, mag blij- 

ken uit bet volgende kortelings door 

ons ontvangeo bericht betreffende het 

onder leiding van dr, Gramberg staande 

sanatorium ,Donoredjo”. 

Naar aanleiding van een door zijo 

echtgenoote georganiseerde liefdadig- 

beidsvendutie, waaraao de dames van 

Tjepoe van alle gezindten en landaar- 

den medegewerkt hadden, kwam de ad- 

ministrateur der BP.M. te Tjepoe, de 

heer ir. J. de Pril, in contact met dr, 

Gramberg. 

Bij een bezoek aan het sanatorium 

kwamen de bovenvermelde bezwaren 

ter sprake ea de heer De Pril deed 

toen het volgende voorstel, waardoor 

een goede oplossing voor de mocilijk- 

heden gevonden werd. Op bet bedrijf 

der B,P.M. te Tjepoe is steeds zeer 

veel oude boorkabel over, welke prac- 

tisch geen waarde heeft, maar die bij 

splitsing zeer bruikbaar staaldraad op- 

» levert, Nu is deze splitsing zeer tijd. 

roovend ca onder gewone omstandig- 

heden zeker niet loonend, Voor de 

patidoten van een inrichting als de 

bovenvermelde gelden deze bezwaren 

echter niet, Daardoor kwam men op 

de gedachte, de oude boorkabels van 

Tjepoe ter beschikking van .Dovore- 

djo" te stellen, 

Nadat de draden geviakt zijo en 

men over voidoende hoeveelheid be- 

schikt, worden deze in een cenvoudig 

berdapparaatje gevlochten tot harmo- 

nicagaas, hetwelke gebuikt wordt voor 

het afrasteren van terreinen, 

Ben gelukkige omstandigheid was, 
dat ,Donoredjo“ kilometers van dat 

gaas nodig beeft en deze dure afraste- 

riog Du vrijwel kosteloos gemaakt 

kon worden, 

Behalve harmonicagaas, kunnen zeer 

goed gebruiksvoorwerpen als staal- 

borstels, papiermanden, vloermander, 

vloermatten, enz., vervaardigd worden, 

diz voor dea verRoop geschikt ge- 

maakt kunven worden na ontsmetting 

door gezonde menschen. Stalen voor- 

werpen zijn gemakkelijk te ontsmetten 

door gebruik te maken van een kook- 

| 

  

Ma Naa ata 

bad, waarna ze als voikomen veilig te 

beschouwen zija. 

Wy hebben dit voorbeeld van de 
»Bataafsche” aangebaald als een bewijs, 
dat met materialen, welke als afval 

moeten worden beschouwd, toch nog 

veel nuttig werk gedaan kan worden. 

Wellicht kan nog op velerlei wijze he 

leed van deze ballingen verzacht wor- 

den. 

Houts nijwerk. 
Wij hebben een 

keurcoilectie 
Japara's houtsnijwcrk ontvan- 

gen zooals : 

Presenteerbladen, 

Poederdoozen. 
Sigarettekokers 

Inktkokers 

Broodplanken enz.enz. 

Wij raden U aan cm gauw 

Uw keuze te doen, aangezien 

alles grif weggaat. 

Belcefd aanhevelend, 
TOKO 

»SOEN" 
Aloon - Aioonstraat Teif. 63 

KEDIRI. 

  
  

      

  

Te Huur 
In de Bandarlorstraat No. Il a. 

Een groot huis Huur f 30,— 

's maands. 

Hoofdgebouw: Groote voor — en 

achtergalerij met 4 slaapkamers. 

Bijgebouwen : Zeer ruime garage. 

Drie kamers, keuker, badkamers en 

W.c. 

Grooten tuin “&br en achter, met 

vruchtboomen. Alies bandjirvrii. 

Te bevragen bij de 

Ked. Snelpersdrukkerij. 

|2L—.. 

    

PETROMAX COMFOREN 
Wij ontpakten zoojulst 

De Nieuwe 

Modellen 1939 

en noodigen U uit tot een be- 

zichtiging dezer 

Schitterende en Practische 

Petromax Comforen. 
Verkrijgbaar bij : 

Tsko Wed. 

Tan Bing Wie 
Klentengstraat No. 90, 

KEDIRI, Tel. No. 149. 
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HEEL DE ARCHIPEL 
is in de wolken over 
El Comercio en geen 
wonder. Fijner, zachtes 
geuriger sigaar bestaat 
er niet. Zuiver hand- 
werk volgens hand- 
Inslagmethode. 

       

      

EL 
»van 8 tot 

.Agenten: MV. Handel M 
  

if BEN PRACTISCH, HANDIG EN KOSTBAAR 

10 cent". 

V. biintzel & Sehumacher”” 
  

WERK VOOR FEN LUTTEL BEDRAG! 

DE AUTOWEGEN -ATLAS 
van JAVA M ADOERA en BALI 

1 2,75. 
in 5 kle endruk 
op stevig ivoorcarton 

met Cartornren omsiag es linnen rug, 

op Schaal 1: 500.000 
io totaal 9 aansluitende kaarten compleet bigewerk 

wsarin Opgenomen: 

alle berijdbare wegen 

, ep 

Kilometerafstanden van plaats tot plaats 

Hoofd-Afstandstabel voor grootere afstanden 

Bergen en plaatsen met hoogte-cijters 
Spoorwegen, Vliegve 

Pasanggrahans en vele 

Iden, Ondernemings - fabrieken 

aanwijzingen voor toerisme. 
Verkrijgbaar bij de Ked, Sneipers. 

  
an 

  

Vichy 

Source de Beaute 
   

  

    
Wetenschappelijk samengestelde 

preparaten voor verzorging en 
verfraaiing der huid. 

RESIDENTIE APOTHEEK 
Telefoon NO. 52 

  

    29 Oct. '39 Ngandjoek 9 uur v.M. : 

Ds. V. E. Schaefer, 

Blitar 6 uur n.m. 
Ds. V. E. Schaefer. 

  

Maleische Kerkdienst. 

H. B. Matulessy. 

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

Voorbereiden, 

22 Oct. '39 Madioeo 11.— uur v.m, 
A vondmaal. 

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

Voorbereiden. 

29 Oct. '39 Kediri 9.— uur v.m. 

Avondmaal. 
31. Oct. '39 Kediri 7.— uur Do. m. 

Herdenkivg voor Revormatie. 

Luiber Maleisch en Javaansch 

Gemeente samenkomst. 

mama 

OOST - JAVAANSCHE KERK 

lederen Zondag 

dieost 9 u. v.m. 
Te Kediri 

Biitar, Toeloengagoerg, 

(Baloewertistraat) 

Ngandjoek, Paree, 

  

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Zondag. 

te Kedis. le H. Mis 6 uur v. m. 
2e H. Mis 7.30 uur v.m. 

, Lof 5.30 uur 0. m. 

te aitar G uur v. m. Stille H. Mis 

7.30 uur v. m.  Hoogmis 
5,30 uur na. Lof 

Orderricht Kath. Javanan 6 vur D.m. 

Lena Mean   

  

Nieuwe zending. 
Dunlops Puur 

Vruchtensap, ni.: 

Djeroek Press 

Lobi-Lobi sap 

Papaja » 

Ananas .. 

Zuurzak P 

Belt u op No. 62 

Hoogachtend, 

TOKO 

»MADIOEN” 
KEDIRI Teif. No. 62. 

  

  

TENG HONG TJIANG 
VENDUHOUDER COMMISSIONNAIR 

MEUBELMAKER 

TRANSPORT — ONDERNEMING 

KEDIRI — Klentengstraat 64 — Telaf. No, 107 
  

Voor Uw meubialir en ontwerpen 

geroutineerde toekangs en eerste kwa- 

liteit meubelhout. 

Zeer billijk is prijs en levering op 

garantie. 

Voor Uw venduties gegarandeerd 

goede resultaten. 

lopakkeo voor alie plaatsen. 

  

OYLMPIA 
Schrijfmachines blijven toch al- 

  

tijd aan de spits. Deze wereld- 

beroemde Duitsche machines kunt 

U tegen bijzondere afbetalings- 

conditie te Kediri, ALLEEN 

krijgen bij de 

N.V. Ked. Snelpers   Drukkerij 

   



   

  

  

Het slagschip ,,Royal Oak“ is tot zin- 

ken gebracht, waarschijnlijk door een 

Duitsche duikboot.— 414 man gered.— 

Nog een ander Engelsch schip door 

een duikboot in dan grond geboord.— 

Finsche kringen meenen, dat Rusland 

geen ultimatum heeft gesteld en dat er 

goede reden is, op een vriendschappe- 

lijke regeling te hopen. 
  

Men verwacht spoedig Duitsch - Italiaansch- 
Russische besprekingen. 

Londeo, 14 October (Reuter). De Britsche Admiraliteit heef Zaterdag- 

middag bekend gemaakt, dat het 29.000 ton metende Engelsche slagscbip 

»Royal Oak" tot zinken is gebracht, waarschijolijk door een vijaodelijken 

onderzeer. Het schip had een bemanning van meer dan 1.000 man aan boord. 

Na de torpedeering van het vliegkampschip ,,Courageous' "is dit de twee- 

de zware slag, in den huidigen oorlog de Britsche vloot door de Duitschers 

toegebracht. 

De admiraliteit maakte later bekend, dat in totaal 414 mao van de Royal 

Oak” zijn gered. De mogelijkheid, dat er meer overlevenden zijn is thans ge- 

ring. 

De olficieele lijst van namen van de overlevenden van de bemanning van 

de ,Royal Oak” hevat onder anderen de namen van kapitein 

en commandant k.F. Nicholls. 

Volgens het te Londen verschijnende blad .,Sunday Express” 

W. P. Benn 

werd de 

»Royal Oak” tusschen Vrijdag middernacht en Zaterdag om 02.30 uur in den 

grond geboord. 

(Het slagschip ,,Royal Oak” werd 
io Mei 1916 in dienst gesteld, had een 

lengte van 620 voet en een diepgang 

van 281/, voet. Het schip was bewa- 
pend met 8 kanonnen van 15 inch, 12 

van 6 inch, 4 luchtafweerkanonnen van 

4 inch, 4 drieponder en 1 twaalfpon- 

der, 5 machinegeweren, 10 Lewisge- 
weren en 2 onderwater - torpedolan- 

ceerbuizen. Het schip hehvorde tot de 

1g. 

»Roya! Sovereign Class”, was dus 
cen zusterschip van de siagschepev 

Resolution”, ,Ramillies”,.. ,Royal 
»Sovereign” en ,,Revenge”). 

De Russisch-Finsche 
besprekingen. 

Moskou, 13 Oct. (Havas). Uit 

gezaghebbende broo wordt vernomen, 

dat de drie Scandinaafsche gezanten 

gisteren een nota zonden, waarin zij 

huo bezorgdheid uitspraken ten aan- 

ontwikkeling van de 

Fiasch- Russische betrekkingeo. Zij 

handelden echter ygeheel afzonderlijk. 

Nieuwe besprekingen tusschen de 
Fravosche delegatie en de Sovjzt-Russi- 

sche autoriteiten worden bedenavond 

zien van de 

niet verwacht. De Finsche afgevaar- 
digde Paasikivi besloot zich, na de 

besprekingen van gisteren tot 

geering te wenden en bet is 

lijks mogelijk, dat hij vandaag 

iostructies ontvangt. 

zija re- 

nauwe- 

nieuwe 

De Russische eischen. 

Helsinki, 14 Oct. (Aneta-Transocean). 

la gewoonlijk welingelichte Finscbe 
kringen werden bedeomiddag de Rus- 

sische eischen tijdens de besprekingen 

met Finland als voigt uitgestippeld: 

A. afstand van 3 kleinere eilanden 

in de Golf van Finland aao Rusland, 

bet Hogland-eiland niet inbegrepen, 
B. Sovjet-Rusland wenscht opgeno- 

men te-worden in de z.g. Aaland Con- 

ventie, ten einde in staat te zija ver- 

sterking 

noodig, te beletten. 

C. een Russisch-Finsch militair bond- 
genootschap. 

van deze eilanden, indien 

Zweedsche steun aan Finiand ? 
Helsinki, 13 October (T ra n— s- 

ocean). Ia buitenlandsche kringen 

te Helsinki wint de meeniag veld,   

dat de Zweedsche regeering vastbe- 

sloten is, Finland tijdevs de onder- 

bandelingen te Moskou krachtig te 

steusen. 

Io politieke kringea io de Finsche 

hoofdstad spreekt men zelfs over de 

mogelijkheid cen Zweedsch- 

Finsch militair bondgenootschap. 

De geest onder de Finoen is schit- 

terend. Alle binnenlandscbe politieke 

twisten schijnen verdweneo te zijn" 

Io politieke kringen is men er van 

overtuigd, dat in Finlaid geeo bic- 

nenlandsch communistisch — gevaar 

bestaat. De afdeeling der socialisti- 

sche partij te Tampere, het bolwerk 

der Finsche sociaal-democraten, be- 

sloot partijgebouw ter be- 

schikking te stellen vao het Finsche 

Deze geste wordt 

door het gebeele land als een ge- 

wichtig symbolisch gebaar beschouwd. 

van 

haar 

verdedigingskorps. 

Hoop op een vriendschappelijke 

regeling. 

Helsinki, 15 Oct. (Aneta Havas. ). 

De Finsche delegatie wordt Maan- 

dag uit Moskou verwacht. 

Welingelichte kringen 

dat zij Dinsdag weer naar Moskou 

terug zullen gaan. 

Gezaghebbende 

volkomen stilzwijgea omtrent 

aard van de Russische eischen. 

verklaren, 

bewaren 

den 

kringen 

Politieke kringea verklaren, dat 

Paasivki terugkomt, om de regee- 

ring io te lichten, hetgeen tevens 

ecen bewijs is, dat Rusland geen ul- 

timatum stelde. 

Finsche kringen te Moskou ach- 

ten het een goede reden, omi hoop 

te koesteren voor een vriendschap- 

pelijke regeling. 

lotusschen gaat de Fiosche re- 

geering voort met het treffen van 

veiligheidsmaatregelen in het ge- 

heele land, terwijl 

steeds worden opgeroepen. 
reservisten nog 

De Amerikaansche stappen te 

Moskou. 

Washington, 13 Oct. (Reuter). 

President Roosevelt verklaarde, dat 

de door den Amerikaanschep ambas-   

. | sadeur te Moskou by de Sovjet-Rus-/ 

BEN ZWAAR VERLIES TREFT 
DE BRITSCHE VLOOT. 

sische regeering gedane stappen met 

betrekking tot de Sovjet-Russisch- Fin- 

scbe onderhadelingen slechts moeten 
worden beschouwd als een uiting van 
belangstelling en hoop der Vereenigde 

Staten, en dat viets zal worden gedaan 

waardoor de vreedzame betrekkingea 

dzr Sovjet-Unie met de Oostzee-staten 

zouden worden verstoord, of de onaf- 

haokelijkheid van Pinland in gevaar zal 
Worden gebracbt. 

De Amerikaansche stappeo moeten 

niet worden uitgelegd als ten doel heb- 
band, druk op de Sovjet-Rassische res 

geering uit te oefenen. 

De Britsch-Russische handels- 
betrekkingen. 

Londen, 14 Oct. (Havas). 

De Britsche regeering besteedt err- 

stige aanodacht aao de mogelijkheid van 

het zenden van een handelsdelegatie 

daar Moskou wanueer cermaal de situ- 

atie verduidelijkt zal zijn na de betia- 

diging van de Russisch-Fiosche onder- 

handelingen. 

In Sovjet-kringen —z00 schijat het-- 

hoopt meo, dat een minis:er naar 

Moskou zal worden gezorder, doch 

dienaangaande is nog niets definitiefs 
besloten. 

Men is te Londen van oordeel, dat 

de Sovjet-druk op Finland minder sterk 

is dan die op de drie andere Baltische 

landen. Dit is—naar gemeend wordt— 

een gevolg vaa her feit, dat de Sovjet 
Unie practisch reeds de hegemonie in 
de Oostzee heeft verkregen en dat 

Finluod, zeker van den steun van de 
Vereenigde Staten en de Scandinaafsche 
landen, een zeer krachtige houding heeft 

aangenomen. Het is daarom zeer wel 
mogelijk dat Sovjet-Rusland aao Fic- 
land aaovaardbare voorstellen zal doca. 

Voorts schijat kavestigd te worden, 

dat de Sovjet-Russisch-Turksche over- 

cenkomst practisch reeds gesloter is en 

dat zij io geen enkel opzicbt ia striid 

is met de verplichtingen van Ankara 

tegenover Fraokrijk en Eageland. 

Duisch.Italiaansch-Russische 
besprekingen aanstaande? 

Amsterdam, 14 Oct. (Havas). Ver- 
schilleode Nederlandsche bladen pu- 

bluiceerea op opvallende wijze een 

bericht, waarin wordt voorspeld, dat 

spoedig Sovjet - Russisch - Italiaansch- 

Duitsche besprekingen zullen plaats- 

hebben. 
De Berlijnsche correspondent van de 

nTelegraaf” echrijfe: ,,Io Duitsche po- 

litieke kriogeo verluidt het, dat in de 

naaste toekomst—mogelijk binnen 48 

uur reeds— DuitscheItaliaansea-Sovjet- 
Russiscbe besprekingen zullen p!aats 

hebben in overeeostemm 'j met de 

Duitsch-Italiaanscheen Duitsche-Sovjet- 

Russische verdragen. 
D.ze besprekingen zullen—zoo ver- 

klaart mer — viet alleen een politiek, 

doch ook een militair karakter aragen. 

»Gemeend wordt, dat Molotoff naar 

Berlija zal komen om de Sovjet-Uaie 

te vertegenwoordigen terwiji Itali8 ver- 

tegeowoordigd zal worden door graaf 
Ciano. 

Iotusschen gaat de Duitsche pers 

voort met haart anti-Britsche campag- 

ne en beschuldigt Eogelandervan ver- 

antwoordelijk te zija voor de voort- 

zetting van den oorlog”. 

De ,Telegraaf” schbrijft verder, dat 

gisteren in de Duitsche hoofdstad een 
atmosfeer van ter neergeslagenheid en 

pessimisme heerschte, hetgeen volgens 

den correspondent echter niet betee- 

kent, ,dat men de situatie te Berlijo 

volkomen wanhopig acht.” 

Aan den anderen kant veroorzaakt 

de Sovjet-Russische actie in het Balti- 

kum als gevolg van de Duitsch-Sovjet- 

Russische toenadering in officieele krio- 
gen te Berlijn groote bezorgdheid, 

daar gemeend wordt, dat de Duitsche 

belangen io dit gebied in groote mate 

io gevaar komen te verkeeren. Wil- 

helmstrasse wordt weliswaar verklaard 
dat Duitschlard aoiet geioteresseerd is 

bij hetgeen in de Oostzee geschiedt, 

doch dit is slechts eeo houding, die 
werd aangenomen, daar het onmoge- 

lijk is een andere aan te nemen, 
De correspondeot voegt hieraan toe, 

dat vooral io Duitsche militaire en 

marive-kringen de stemming verbitterd 
is. 

  

" De ,Nieuwe Rotterdamsche Cet.” 
meldt echters ,De Duitsche leiders 
geveo zich zeer groote moeite om bet 

volk ervan te overtuigen, dat Duitsch- 
land door Engeland wordt gedwongen 
oorlog te voereo. De Duitsche bladen 
trachten de meening ingang te doen 
vindeo, dat de geheele wereld acbter 

Duitschland staat wat betreft de ver- 
klaring van Chamberlain. 

De buitenlandsche perscommzntaren 

worden op zorgvuldige wijze geselec- 

teerd en ietwat geretoucheerd en op 

deze wijze aan het Duitsche publiek 

voorgelegd ter ondersteuning wan deze 
stelling”. 

Slecht weer aan het Westfront 

Parijs, 14 October (Reuter). Mist en 

zware regens bemocrilijken de operaties 

aan ber Westelijk froot. Als gevolg 

Van de sicchte weersomstandigheden 

konden ook geea vliegtuigen opstijgen. 

Io het gebied ten Westen van Saar- 

louis (Saarlautero) onderhield de 
Duitsche artillerie een geregeld vuur, 

dat door de Fransche kanonniers op 
passende wijze werd beantwoord. 

Zoowel de Duitsche als de Fransche 
infanterie ondervinden thans moei- 

lijkhedeo van den modder, die steeds 

dieper wordt al naarmate de roode 
aarde van Lotharingen door de vit- 
eenspringende granaten wordt omge- 
Woeld. 

Da Duitschers zonden in de nabij- 

heid van Perl krachtiger patrouilles 
vit dan zij tot dusverre hadden ge- 

daan, doch deze werden zonder moei- 

Ijkbeden teruggedreven. Zij siaagden 

er niet in hun doel te bereiken, n.I. 

gevangenen te maken. 

Nachtelijke activiteit. 

Londen, 13 October. De speciale 
correspondent van Reuter aan 
het Westfront schrijft: ,De huidige 
oorlog gelijkt geenerlei opzicht 
Op dea vorigen oorlog, behalve des 
bachts, warneer de posities in de 

frontlinie tot leven komen na gedu- 
rende den dag dood en verlaten te 
hebben geschznen. De patrouilles be- 
ginven dan haar gevaarvo!le tochten. 

Werkploegen leggen meer pr:kkel- 

draad aan en graven meer loopgra- 
yen, 

Bootmen en struikeo schijnea dan 

te bewegen en iedere zichtbare be- 
weging lokt machinegeweer- of artil- 

lerievuur uit. 

Eea verwonderend keonmerk ach- 
ter het front is, dat in deze ,geme- 

Chaviseerde” dageo een groot aantal 

paarden en muilezels hun dienst 
doen, 

Paarden- vrachtwagens brergen de 

rantsozneo amo, tecwijl andere voor- 
raden worden vervoerd in verschil- 

leode door paarden getrokken voer- 

tuigen. 

Lange paarden-konvooien 

ren machinegeweren en munitie, 

vervoe- 

Poolsche oorlogsschepen 

Opereeren in het Kanaal. 

Loader, 13 October (Reuter). Ge- 
meld wordt, dat de drie Poolsche on- 

derzeeboot-jagers, die met de Britsche 

marine samenwerken, uitstekend werk 

in bet Kavaal verrichten- 
Gemeld wordt, dat de geest onder 

de bemanningen bijzonder goed is. 

—
 

  

    

Russische troepen pan de 
Slovaaksche grens. 

Cernauti, 14 Oct. (Havas). Volgeos 
politieke vluchtelingen, die juist de 

grens over ziju gekomen, hebben aan 

de Slovaaksche grens conceniraties van 

Sovjet-Russische troepen en oorlogs- 
materiaal plaats. i 

Tallooze tanks en gemotorisseerde 

cenheden, alsmege troepen-konvooien, 

die” in weseelijke richting trokken, 
werden eenige dagen geleden in de 

districten Stanislavow, Stryj en La- 

Woczne waargeaomen. 
Uit dezelfde broa wordt vernomen, 

dat de Russen hun greos met Duitsch- 

land begonnen te versterken, 

Groot- Brittanni8. 

Britsch schip getorpedeerd. 

Plymouth, 15 Oct. (Aneta Unieted 

Press). De 9285 ton metende ,,Locha- 
von”, van de Royal Mai! Line, werd 

gisteren door een duikboot in den 
grond geboord. 

Alle opvarenden werden gered, 
De overlevenden werden door een 

Britschen destroyer naar Piymouth 
gebracht. 

De ,Lochavon” werdzonder waar- 

schuwing aangevallen. 

Lithauen. 

Vele Duitschers keeren niet terug. 
Kauoas, 14 Octonber (Rzuter). Vele 

Litbausche Duitschers weigeren gehoor 
te geven aan den oproep van Hitler 

Oom naar Duitschland terug te keeren, 

daar zij niet wenschen om — zooals 

dit ia Lithauen wordt genoemd — als 
npolitieke proefkonijnen vao Hitler" 

te wordn gebruikt. 

Gemeend wordt, dat het plan van 

Hitler, om de repatrieering der Duit- 
schers te gelasten, ten doel heeft het 

bolsjewistische schrikbeeld in West- 
Europa te doen berleveo, in de hoop, 

dat dit tot gevolg zou hebben, dat de 

geallicerden tot overeenstemming aret 

Duitschland zouden komen. Deze kans 
is echter verkeken na de rede van 

Chamberlaio. 

Zweden. 

Opnieuw 10.000 man 
Opgeroepen. 

Stokbolm, 14 Oct. (Aneta-Rsuter). 
Br zija rog 10.000 man, Zweedsche 
troepen onder de wapeven gereepen 
in het Noordelijke district, dat zich 
uitstrekt van de Fiosche grens tot 
halverwege Stockholm en waarin de 
vasting Boden is geleden, welke in 
den grooten oorlog speciaal werd uit- 
gerust om Zweden te beschermen te- 
geo een mogelijken vijandelijken op- 
marsch via Fisland. 

De vesting heeft een sterk, perma- 
nent garnizoen. la dit district bevio- 
aen zich ook ijzermijoeo. 
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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. 

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

beneden Soerabaiaprijzen, , 
.te leyeren. “ 
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