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Vergadering I, E. V. 

Het Indo-Europeesch Verbond afd. 

Kediri zal op Donderdag 2 November 

a.s. in haar clubgebouw een ledenver- 

gadering houden. 

De agenda luidt : 

1. Notulen vorige vergadering, 

2. Bestuursmededeelingen. 

3. Verkiezing van 1 penringmeester 

ea | commissaris. 

4. Oprichting LE.V, vrouwenafdeeling. 

5, Besprekiog ea St.Nicolaas- 

feest, 

6. Rondvraag. 

Tevens zal op Maandagavond 30 

October a.s, de heer Ir. Obertop in 

het ILE.V. clubgebouw een lezing hou- 

den over Se Brasan-kolonie, @anvan- 

gende te T uur. 

Niet alleen leden van bet I.E, V. 

doch gok belangstellenden zija welkom, 

jaar- 

Waar zal de stadsklok staan? 

Eenige maanden geledeo heeft het 

Oranje-Comite aan de Gemeente alhier 

een stadsklok geschonken, doch tot nu 

toe is men het er nog Diet eens, waar 

ze moet staav, 5 

Verschillende voorstellea worden 

geopperd, op de viersprong links van 

de Javasche Bank, op de hoek van 

de Jayasche “Ban k, opbet Stadspark. 

Thans probeert men of de cerstge- 

noemde plaats niet de beste is, en be- 

giot men hier een voorloopige kl) 

te bouwen. 9 

Een gevaarlijk individu. 

Te Watoedandang woont 'n gewezen 

onderwijzer van Waroedjajeng. die vao- 

wege kranfzinnigbeid uit zijo ambt werd 

ontzet. Zija kwaal is dermate, dat hij 

gevaarlijk is voor zijne omgeving. We 

vernamen, dat een verkoopster uit Der- 

mo cenige dagen geleden is overleden, 

doordat hij haor heefc toegetakeld. De 

politie doet bagr uiterste best om deze 

krankzinnige te pakken te krijgeo, wat 

zeer moeilijk gaat, daar hij nooit thuis, 

en zwervende is. Het is te hopeo, dat 

de politie er spoedig in slagen zal, dit 

onverantwoordelijke wezen, door op- 

sluiting of anderzins, onschadelijk te 

maken. 

Besmettelijke ziekten. 

Dz lijst van besmettelijke ziekten 

van den Res. Arts albier luidt: 

gevallen typhus abdomioalis : 

Kediri 3, Paree 4, Ngandjoek 7, 

Blitar 9. 2 

gevallen paratyphus A. 

Kertosono 1, Pareel, 

Weldadigheidsposizegels. 

Vanaf 1 Dec, a.s. tot en met 9Jao. 

1940 zija bij alle postkantoren welda- 

digheidszegels te koop, tea bate van 

de Prot. Soc. Arbeid, tegen de vol- 

gende prijzen : . 

waarde 2 cf. verkocht voor 3cent. 

3/4 5 

Th 10 
.10 "3 12, 
20, 25 

De 10 cent zegels zijn uitgevoerd in 

2 beziden, Siechts de toesiag komt 

ten bate van de Sociale-Arbeid,   

DINSDAG 24 OCTOBER 1939 

Sanatorium Zeerust van de af- 
Geldig tot 30 Sept, 1940 zijo zeer 

fraaie kerst-en vieuwjaarskaarten ver- 
krijgbaar tegen 12!) en 7'/, ceot. Op 
de meeste plaatsen gaan inteekenlijsten 

rond, Bestellingen worden aangeoomen 

voor levering op 1 Dec, en o»k voor 

maandelijksche leveringen in de peri- 

ode Febr. tot en met Aug, 1940. 

Ook complete series zijn verkrijg- 

baar tegen de prijs van: 

68 ct onopgeplakt, 70ct opgeplakt 

op speciale enveloppen, 75 ct met af- 

stempeling van den Isten dag van de 

uitgifte, Belanghebbenden gelieve zich 
te wenden tot het Sociaal Bureau voor 
Ned, Indit, Mampanweg binven no 9 
Batavia C, 

Door het koopen van deze zegels 

zija vele Itiefdadigheidsicstellingen ge- 

steund, e,a, 

40 diaconie&o, 16 ziekenhuizen, 4 

opvoed,gestichten, waar onder Pa van 
der Steur, 6 wijkverplegiogen, 2 wees- 

inrichtingen, 3 sanatoria, 12 mulitaire 

tehuizen, 4 vrouwentehuizeo, 3 lepro- 

zerie en er nog andere iostellingen, 

Sport. 
Den vorigen Zondagmijdag zouden 

Ps.H.W. en V O.GLE.L. op bet 
Koewakveld tegenover elkaar komen 

te staan, doch daar de 'aatste viet 

genoeg mannen had, beeft ze om 

uitstel gevraagd. 
Io verband hiermede kwam H.W, 

buiten de competilie om uit tegen 

H.C,T.N.H., welker ontmoeting tegelijk 

een afscheidswedstrijd was voor den 

Heer Djiny Swie, de guicke midvoor 

van H.C.T.N.H., die eerstdaags Kediri 

zal verlaten. 

De wedstrijd verliep in een 2— 1 

voor H.W. Na de rust was de stand 

2—0 voor H. W. 
A.s. Zondagmiddag zal dan einde- 

lijk een groote wedstrijd worden ge- 

houden: n,I. bondselftal Blitar tegen 

bondselftal Kediri. 

Tribuce voor Europeaseo f 0,25, 

staanplaatseo f 0,10, en voor Ioheem- 

schen en Vreemde Oosterlingen £ 0,06. 

RICHE THEATER. 

Offceet voor Dinsdnag 24 en 

Woensdag 25 Oct. "39. 

Paramouot overweldigende filmschlager 

»THIS WAY PLEASE" 

met de allerbekoorlijkste Betty Grable 

Mary Livingstone — Charles Rogers e,a. 

bekende sterren. 

Een buitengewoon muzikale ev amu- 

sante fiim. 

nThis Way Picase”, waar u Mary 

Livingstone, aan het hoofd ziet staan 

van een attractieve troep portiersters 

die een ,,Show” opzetten.... romance 

zoeken... en die vinden! 

Ziet Charles (,Boddy") Rogers“, koap- 

pen dan ooit, dansen en beminnen, hoort 

hem zingen, ziet... Betty Grable, de 

vroolijke kleine blondine, met een on- 

deugende twiokeling in haar oogeo. ” 

MAXIM THEATE. 

Offreert voor Woensdag 25 en 

Donderdag 26 Oct. '39. 

Op veler verzoek reprise van 

»DE TYGER VAN ESCHNAPOER” 

met Kitty Jantzen—La Jana. 

Met medewerking van het Indische 

Menagka—Ballet. 

Seosatie—Romantiek —en spanning 

met het Mystieke Indit als achtergrood. 

Oosterscbe pracbt en praal.   

deeling Batavia. 
  

  

  

Het eiland Onrust tot Rustoord.— Ge-j 

schiedenis van Onrust.- Opening van 
een Sanatorium.—De communicatie met 

den wal —Medische resultaten. —Bezoek 
van Mevrouw Van Starkenborgh.— 
Hollandsche graven en marinekazerne. — 

In weinig tijd veel bereikt. 
De kosten. 
—— 

Van Onrust tot rust. 

Ben rustoord voor herste'lenden te 
stichten op een eiland met zulk een 

Onrustigen naam, is, voor wie niet 

weet hoe dit stipje op den aardbol 

ama 2'a naam komt, een tegeospraak 

io zichzelf. 

Gzschiedenis van het Eiland Onrust. 

Ia 1618, v6Or de stichting vas Ba- 

tavia, maakte men op het eiland ,een 

batterije of kleija fortje om de daar 

vertimmerd werdendescheepen te kun- 

nen beschermen." 
Het had zijn bestemming: scheeps- 

werf, 

Het fortje achtte mea onvoldoende. 

Het was cea aarden fort als dat van 

de eerste nederzetiing aan Afrika's 

Zuidpunt. Zoo werd in 1656 het eiland 

»door een steene fortivicatie in vijlig- 

heid gesteld”. Enkele jaren later, io 

1659, kwam er cen ,pakbuis van ruw 

houtwerk.... tot berging van 2000 

lasten rijs.” Eco ,kruyttoreo kwam er 

in 1664, zeven jaren later maakte men 

er een ,steene bolwerk ter defensie 

yan Comp.sschzepen”. In 1658 repa- 

reerde men den kruittoren. 

Slaven die op Oarust verbleven 

(de naam geeft de bedrijvigheid weer 

van de hersteld wordeode schepen het 

voortdurend getik en gehamer), kregen 

er ook geestelijke verzorging, Ben 

Inlandsche leermeester werd er eind 

1686 aangesteld. Voor de verstrekking 

van versch vieesch kreeg de Eguipa- 

gemeester opdracht. 

Voortdurend bouwde men bij: ver- 

sterkingen en pakhuizen, een hospitaal 

en de bamboe slavenwoningen werden 

in steea herbouwd. De ambachtsgezel- 

leo uit het Bataviaasch Ambachtskwar- 

tier kregen ook behoorlijk ,verse kost”, 

Kwamen er gecommiteerden, dan 

mochten ze ,!/, rijxdaalder kostgeld 

daags” declareereo: 

In 1701 was bet eiland 266 belang- 

rijk, dat er een »Administrateur” over 

benoemd werd, die, ,daar aktijd pre- 

szot” moest zijo. 

Predikanten ,,buyten beroep,” wach- 

tende op een aanstelling, namen nbij 

beurte” de kerkdieosten waar, maar 

toen deze regeling oiet voldeed, kwam 

er drie jaren later, in 1706, een vast 

aangewezen Predikant, die ,in de dro- 

geo tijd op Batavia” mocht woneo, 

mits hij zorgde des Zaterdags preseot 

te zja voor den dienst van den vol- 

genden dag. 

De .Baas van Onrust”, onderge- 

scbikt aan den Eguipagemeester, bad 

een vorstelijke baan, waarbij een 

»douceur van tafellijwaaten en por- 

celijn” een der kleine geschenken was. 

Aan reparaties van gebouwen en sche-   

LOSSE ADVERTENTIEN BIJ VOORUITBETALING.i 

22e Jaargang 

den verdiende bij schatter. Ia 1769 

kreeg den Baas den rang van Opper- 

koopman, die er allerlei bijbaantjes had, 

o.a. cassahouder van de middelen der 

Leprozeo, 
De Tweede Commandant kreeg ia 

1782 den rang van Kapitein ter zee. 

De Predikant kreeg bevel op On- 

rust te woven. 

De belangrijkbeid der pakhuizen 

nam voortdurend toe: koffie, peper en 

tin lagen er opgeschuurd, Waarover 

een Administrateur stond met de kwa- 

liteit van Koopman ,,en de daartoe 

staande emolumenten””. 

Reusachtige kapitalen werden ec 

door de hoofdambtevaren op Oarust 

verdiend, ook al had de Baas zich 

Jaarlijks ,te zuiveren” dooreen plech- 

tigen eed. 

Zoo was alles er schitterend opge- 

bouwd. 

Toen kwam de misere. In Decem- 

ber 1795 beval de Regeering ,,het 

eiland Oocrust te laten opbreken en 

ostblooten van alle bouwmaterialen en 

hetgeen de vijand verder zoude diensttg 

zija”" 

Dat de Baas z00 onbehoorlijk rijk 

werd leidde er toe dat ,,den Baas ten 

einlandde Osrust verboden werd, het 

drijven van particulieren handel of 
deelnawing inzelve”. 

  

ring zal zijn. 

J.G.W. DEKKERS — 

Donderdag, 2 November 1939, 

ten huize van den We1Ed. 

Woensdag, 8 November 19.   
  

3 PULERS 
De grondslag voor goede korie golfontvangst. 

Nieuwe vindingen van het Philips laboratorium 

kunnen U grooter ontvangstgenoegen verschaffen. 

PHILIPS ONTVANG-TOESTELLEN 

munten uit door: 

1. Stabiele ontvangst 

2. Ideale weergave 

3. Eenvoud van bediening. 

Op deze drie pijlers steunt de brug, 

die U verbinding met de geheele we- 

reld verschaffen kan ! 

De radio ontvangst met Philips korte- 

golf-ontvangers is thans tot zulk een 

hoog peil opgevoerd, dat zij den 

luisteraars in Ned.-Indis een openba- 

Vraagt gratis demonstratie 

sLYRA 
Radio Goldberg 

Kediri-Tel. 70 

Hootdstraat 

VENDU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS. 

KEDIRI. — Telefoon 250. 

VENDUTIE 

Heer R. Roewijo Wedono, van 

het Districe Ngandjoek, te Ngandjoek. 

39, 
COMMISSIE VENDUTIE 

Gelegenheid tot bijbrengen van goederen. 

   



      

    

4 
Paramount grootsche filmschlager 

Metro geweldige filmschlager 

sDramatic School” carrierp 
met de sterrer, LUISE RAINER — PAULETTE GOUDARD e.a. 

Twee mesjes van verschiilende werelden leeren de grootste les van bua leven! 
Een film die U gezien moet hebben! 

een goed verhaal. 
Zie LUISE RAINER op haar best! 

      

  

  

— —RICHE THEATER — 

.Thi Way Please" cra 
met de allerliefste BETTY GRABLE — CHARLES ROGERS e.v.a. 
amusante film, met veel nieuwe :ongs en muziek! 

van scbitterende tevue's enz. enz. Komt dit 

Donderdag 26 tm Zaterdag 28 Oct. 

  

En film, die U 2 ureo achtereen -zal doen “genieten | 
zien! 

Ben vitstekend gespeelde film met 

  

4 
“ 

'Een buitengewoon muzikale en 

  

  

  

Op veler verzoek REPRISE van 

.De Tiiger van Eschnapur" 
met LA JANA — — KITTY JANIZEN ea. sterren, en met medewerking van bet I.dische Menaka-ballet, 

romantiek en spanoing met bet mijsticke Indi&, als achtergrovd, Oosterpracht en 'praal, 
st 

Sersatie . 

  

  

Vrildag 27 tot en met Zondag 29 Oct. 

MAXIM THEATER 
Woensdag 25 en Donderdag 26 Oct. 

dit opiet! M 
  

Paramount machtige en zeer aargripende Aci fm 

sKOZAKKENBLOE 
met AKIM TAMIROFF — S ERANCES FARMER e.a. seerrev, 
in de herinneriag gegrift zal blijven. 

vindingen van verdorvenen. 
Mist dit onder geen voorwaarde | 

Een sterke film, die met hare creaties 
Ben film-drama, dat een weergave is van de woeligste onder- 

Ongetwiifeid een film, die U vao begin tot einde boeit. 

    

    

In Augustus 1800 viel Oarust in 

handen der Engelschen. Kapitein Ball 

blokkeerde Batavia en vernielde en 
plunderde de magazijuen en werk- 

plaatsen ea vaartuigen en bij bet 

eiland, 

E kelejareo later raseerde Admiraal 

Pellew wat er nog op Oarust over 

was. In 1810 was er voor de Engel- 

schen niet veel meer te vernielen. 

De woestenij, achtergelaten door de 

Eongelschen, werd in de 19de eeuw als 

tevoren weer een bloeiend eiland onder 

Nederlandsch bestuur. Kader, scheeps- 

werven, een dok dienden tot den on- 

dersteuning van de Nederiansche han- 

delsvloot. 

De masguette in het muszum yan bet 

Koniok'ijk Bataviaasch Grvootschap 

getuigt van Oarust's welvaart. 

Daarna kwamen andere eischeo. Tan- 

djong Priok kwam op. Onrust werd 

guarantaine-station voor terugkeerende 

Mekkagangers. 

In 1933 moest het Eiland helaas 

dienst doen in het trieste geval met de 

»Zeven Provincieeo“. De krijgsraad 

nam 'hier de verhooren af. 
Sinds 20 Sept, 1935 heeft het een 

Dieuwe bestemming gekregen. 

Opening 29 September 1935. 

Het is op initiatief vas Dr, S.W. 
de Wo'ff dat de Afdeeling Batavia van 

de S. C. V. T. op bet eiland Osrust 

een sanatorium kon opener. 

Begonnen werd met een capaciteit 

van 40 beddenj dit werd opgevoerd 

in 1936 101 55 bedden in 1936/37 tor 

90 bedden en op het laatst van 1938 

tot 119 bedden, 

De verpleeg-gelegenbeid is onderge- 

bracbt in de bestaarde gebouwen. 

De communicate met den wal. 

Op het eiland ze!f is gestationneerd 

de kleine motorboot ,,Onrust”, die ge- 

regeld naar Batavia gaat. Hiermede 
wordt al het benoodigde aangevoerd, 
Ook de arts maakt voor zija gerege!- 
de bezoeken van de motorboot g- bruik. 

Doch ook de pati&sten willen gaarne 

geregeld bezoek ontvangen. Door het 
Hoofd van Scheepvaart wordt daartoe 
des Zondags per Gouvernementsstoo- 

mer ,Ambon”, , Wilis” of ,Kawi" ge. 

legenheid gegeven. 

Deze vaart des Zondagssmorgeos 7 
uur af, komt dan direct weer terug om 

een 2de gedeelte der bezoekers op te 

balen. 

Medische resultaten. 

Als leek valt het moceilijk hierover 

veel te schrijven, doch geregeld in aan- 

raking komende met de medici, is het 
bekend, dat er veel waardeering is in 
de med.sche wereld. In bet jaarsverslag 

wan de afd. Batavia der S,C.V.T. leest 

men de mededeeling van den behande- 

leoden geneesheer. 

»De resultaten behaald met de behan- 
deling van de volwassen pati#nten in 

Zeerust, waarvan verreweg de meesten 
cen ernstige longaandoening hebben, 

en bij een kleine mivderheid de longer 

nog slechts weinig aangerast zijo, stemt 

tot groote tevredevheid, Zij kuanen 

gerust met die in andere sanataria hier 

te lande vergeleken worden, ook als 

men in aanmerking neemt, dat ze een 

korte voorbehandeling in de' C, B. Z, 
doorgemaakt hebben en ze getoond 

hebben, daarop gunstig te reageeren, 

Dit is wederom een steun voor de op- 

vatting, die ook langzamerhand vrijwel 

in Europa onder tot oordeelen bevoeg- 

den is geworden, dat bet klimaat slechts 

een ondergeschikte rol speelt bij de 

behandeling van de tubercuiose”, 

»Zoo beeft bet er ailes van, dat ge- 

zegd mag worden, buna ruim driejaar 

ervaring, dat de proef met het sana- 

torium Zeerust geslaagd is, de opzet 

was imwers om een weinig kostbare 

geegenheid te hebben, waar ook de 

armste tuberculose-lijders, zonder al te 

veel offers van de gemeenschap, gele- 

genbeid krijgen hun gezondheid weer 

in zo0overre te herwianen, dat ze zich 

io de maatschapij weer kuanen staande 

bouden. Verheugend is, dat ook de in. 

druk verkregen is, zooals uitvozriger 

is medegedeeld in bet jaarversiag van 

her consukatie-bureauwerk, dat maar 
betrekkeliik weinig patB1ten na hun 
Ontsiag weer ziek worder, ondanks de 

weivig gunstige omstaudigheden, waar- 

io ze zich moeten handhavenjal is dit 

nog slechis een indruk en ze zulien nog 
vele jaren noodig zijn alvorens een 

definitief oordeel over het verdere lot 

van van de uit Z-erust ontslageo pa- 
tiBoteo mag uitgesproken worden, be- 

moedigend is deze indruk zeker”, 

Bijzooder gunstig is de ervaring met 

de kinderpatigutenj ale medici, die 

Zeerust bezochten zijn zeer voldaan 

Over de gunstige en evidente resulta- 

ten, o.a. Prof. Siegeoveek van Heu- 

kelom en vooralook Prof. Reddingius 
en Dr. Collet, die velen van de pa- 
tifnijes eerst in de C. B. Z. observeeren 

ea ze geregeld terugzien als 

verwisseling van hun gipsverband, vaak 

noodig omdat dit door het snelle aan- 

komen in gewicht van de kinderen gaat 
knelleo, tijdel'jk weer in C. B.Z. moe- 

ten worden opgenomen", 

Bezoek van Mevrouw Van Starken- 

borgh. 

Het was voor het bestuur en per- 

soneel zeer prettig, toeo Mevrouw Van 

ze voor     Starkenborgh op Zaterdag 29 Juli j.l. 

van haar hooge belangstelling in het 
werk blijk gaf door een persoonlijk 

bezoek. Zij was vergezeld van haar 

oudste docbter, Freu'e F. van Starken- 
borgb, twee gasten ten paleize, Me- 
vrouw Van Haersma Buma en Freule 
Van Loon, Mevrouw Kiveron en den 
Kapitein-intendant De Bie, 

Met het Gouvernements-vaartuig 

»Kawi” om 10 uur werd gemeerd aan 
den steiger op het eilard Onrust, waar 
de administrateur, de heer F, C. W. 
Steinfurtb, en ziju echtgenoote de be- 
zoeksters en bezoekers welkom heetten, 
Eo patietje, Ocmwar, bood bloemen 
aan, 

Nadat in de gastvrije woning van 
den heer Steinfucth een verversching 

gebruikt was, werd het sanatorium 

bezichtigd. Allereerst met de algemeene 
iorichting keonis gemaakt, daarna 
kwamea de verschillende paviljoens 
aan de beurt. 

Met een patitot, diein eeo gipsbed 
lag, ovderhield Mevrouw Van Star- 
kenborgh zich even, 

Dr. Giessen gaf enkele toelichtingen, 
waar zulks noodig was: 

Het laatst was het kinderpaviljoen 

aan de beurt, waar geruimen tijd ver- 
toefd werd, terwijl de bezoeksters zich 
met verscheideoen der jeugdige pa- 
tigntjes onderbielden. 

Mevrouw Van Starkenborgh toonde 
zich zeer getrolfen door den goeden 
Uiterliiken indruk der kinderen en 
vooral door den opgewektheid waar- 

van zij allen bliik gaven. 

“Met groote belangstelling nam zij 

kennis van het feit, dat deze afdeeling 
hoofdzakelijk bekostigd wordt uit de 
opbrengst van den ,Maandagcent" 
het denkbeeld ,,door het kind voor 

het kird,” dat daarbij voorzit, wekte 

baar groote sympathie. 

Hoilandsche graven en Oude Mari- 
nekazerne. 

Later werd nog een wandeling ge- 
maakt over het jand waarbij natuur- 

ljk ook de typische, oude Hollandsche 

graven op het kerkhof en de bouw- 
vallen der oude marinekazerne werden 
bezichtigd, 

Daarna werd nog een verversching 
gebruikt en eeo b2z0ek gebracht aan 

het kleine, doch uiterst belangwekkem- 

de diepzee-aguarium, door den admi- 

Distrateur ingericbt. 

Vervolgens werd de terugreis aan- 

vaard. Om 1 uur 10 was men te Tan- 

djoog-Priok terug. 

In weinig tijd veel bereikt. 

Mevrouw Van Starkenborgh beefr 

er haar bewondering over uitgespro- 

ken, dat in z00 weinig jarea zooveel   is bereikt als hier het geval is. 

  

Ia September 1935 begonen met “0. 
patieoten, worden thans in bet sanato- 

ruim 119 t.b.c. lijders verpleegd. Eeo | 
groci, welke inderdaad iets zegt, woor- 

al wanneer meo in aanmerking neemt, 

dat met geringe middelen moest en 
moet worden gewerkt. 

De kosten. £ 

Waar de afdeeling Batavia niet alleen 
ten sanatorium exploiteert, doch ook 

cen zeer actief werkend Consulatie- 

Bureau met een “goed georganiseerd 

buisbezoek, zult U begrijpeo dat de 

financieele moeilijkheden groot zijo. Wij 
mogen dan dit artikel eindigeo met 

een kracbtigen oproep totallen die dit 

lezen, om ons in dit z00 noodzakelk 

werk te steunen. » . 
Het adres van het Secretariaat Is: 

Laan Trivelli 25. 
Hartelijken dank 'aan hen, die reeds 

steun verleenen. 

Mogen wij besluiten met de conclus 
sie dat hier met kleine middelen iets 
Groots werd bereikt. Een goede en 
gozdkoope. gelegenheid voor sanato- 
rium - veppleging, De onkosten bera. 
geo -- 43 cent per patidat perdag, 
dit is niet het minst te davken aan 
de hulp die wij ondervinden van den 
heer Steiofurth, administrateur van het 
Guarantaine-station, die met geringe 
kosten zeer veel weet te bereiken. 

  

Wat is oorlog? 
Merkwaardige Enguste onder- Schoolkinderen. 

Wie wint, verliest, 
  

Io ,Het Kind” (een in Nederland 
verschijoend periodiek) scbrijfe H.v.d. 
Heide: Aan een veertigtal schooikia- 
deren tusschen 8 en 12jaar is de vraag 
voorgelegd: wat denk jz over ooriog? 

De aotwoorden gevep een getuige- 
nis van het onbevangen oordeel van 
het kind. Hier en daar is de invloed 
van opvoeding merkbaar, maar over 
het algemeen is het toch een spontane, 
cigeo kijk, dien de kinderen neerschre- 
ven, 

Een zestal was niet Opgewassen te- 
gen deze vraag. 

Daarbij behoorden al de achtjarigen, 
die deze antwoorden neerschreven : 
ndat den mensen vroeger z0 vogten"” 
— ,dan scbietense” — ,,aiet doen, want 
dat is vervelent” — en, dat ze lard 
giongen verovereoen dat was heelslegt”. 
Een meisje van 10 jaar, dat niet anders 
weet te zeggen dan ,er moet vrede 
wezen, anders zija de menschen nier 
tevreden” — een jongen van denzelf. 
den leeftijd, die antwoordt: ,,als de 
oorlog er piet was, dan zou het er heel 
anders uitzien in ons land”, rangscbik- 
ken we ook bij deze groep. 

Es vierde gedeelte beperkt zich 
tot een min of meer uitvoerige beschrij- 
ving van den verschijningsvorm vao 
den oorlog.   

De antwoorden varieerden van een 
primitief ,om land te veroveren” (12 
jarige jongen) of ,,dat den mensen 
vechteo" — tot een meer uitvoerige 
beschijving, zooals de 1l-jarige jon- 
gen, die het volgende schrijft: ,,door 
oorlog lijdt het land erg Als er geen 
geld meer is, wordt er van de bevol- 
king steeds meer aftgeperst, zo0dat het 
land erg verarmt, (Spaansche burger- 
oorlog en de wereldoorlog)". Drie 
kinderen geven als antwoord, dat de 
menschen bommen op de huizen goo- 
ien”, Een enkele wijst op cconomische 
oorzaken: ,Het eene land wil het 
andere land hebben, daarvoor hebben 
allebei de landen soldaten noodig". 
Een paart ziin bescbrijving aan een 
ayische ontboezeming. ,Dat er kanon- 
nen op de velden staan en dat dan 
eres kapotgeschoten wordt en dat dan 
ook de lugt zoo grauw ziet en ver- 
felend", 

. 

Slechts misprijzeo, 

Het grootste aantal kinderen geeft " 
een waardeoordeel — soms gepaard 
aan een beschrijving. Io 16 antwoor- 
den vinden we een beoordeeling, die 
altjd negatief is, Merkwaardig is, dat 
bij geen van de kioderen ook maar de 
gerinyste neiging is om den oOrlog te 
verheerlijken. “ 

  

  

"— POSTSPAARBANK— 
VENDU-ACCEPTEN 
Hau bi alle postkant 1 

  

ERFECTENBELEENINGEN, 
Di de agentschappen te Batavia Oa 
Soerabaia, Medan «en Makassar,     

Radio Naa 

  

  

RADIO LUX 
Bureau — kebiri — 

Hoofdstraat 4I 

Telefcoon No. 60 

      

  | Wi blijven neutraal “ 

Alleen wij duryen 

,De nieuwe Blaupunkt" 

Super Swing contant f 275— 
Ook op afbetaling leverbaar. 

Annonceeren. 

  

    

BOERDERIJEN ,,SCHRAUWEN"“ 

MULOWEG / MADJENANG 
Telefoon Ked.. No 225 1   

WATES 

PERCEEL-PAKISSADJI 

  
    TAP 

T Levert versche volle melk. 

Prima kwaliteit, 

Leverancier van de groote ziekenhuizen te 

Kediri en Paree en de meeste Doctoren 
ter plaatse, 

Beleefd aanbevelerid 

L. H, SCHRAUWEN. 

 



      

—. 

Deze 'restien  antwoorden vormen 
et€a koor var misprijzeo. 

»Oorlog is vervelend, vopral.in de- 
ze tijden”” zegt een 1O-jarige jongen 
€n een ander, 12 jaar oud, geeft den- 
zelfden gedachtengang wat uitvoeriger 
weer. ,De oorlog is verschrikkelijk laf. 
Vroeger was het niet z0 laf, omdat 
ze toen man tegen man vochten”, Een 

- 10 larige zegt meer bondig dan cor- 
rect: ,gemeen menschen slagerij.” 

Een dertiejarige : ,,dg oorlog is ge- 
meen, want bet kost veej menschen- 
levens en je bereikt er niksmee.” Een 
elfjarige jongen: ,,slegt.” Fatalistisch 
is het antwoord vaneen 10 jarie meis- 
je: ,oorlog is heel verschrikkelijk. De 
menschen kuanen er niets aan doen.” 

  

Zacht gemoed der 
meisjes. 

Over het algemeen zijn de oordee- 
len van dc meisjes door medelijden 
geleid. ,,De oorlog is een naar iets, 
omdat cen heeleboel menschen er aan 
dood gaan en hetland gaat er erg op 
achteruit. Het voik heeft er alleen 
maar verdriet van,” (Il j): het is 
slecht van de menschen die beginneo 
te vechten” — ,oorlog is verschrikke- 
lijk. Waarom moeten ze de menschen 
toch dooden en sommige menschen 
kunoen er niets aan doen.” — Ik vind 
de oorlog verschrikkelijk, De menschen 
die corlog voeren moeten veel meer 
aan eikaar toegeven (viod ik).” 

Soms is een beschrijvivg gepaard 
aaa het waardeoordeel: ,het is niks 
prettig en er is hongersnood. En het 
€ere land wil dat en dan krijgen :e 
ruzie. Want als er nooit oorlog was, 
dan was alles veel beter.” 

2g 

  
Ben meisjz ziet als gevolg ,dat het ' 

de natuur een beeleboel verliezen doet.”” 
Het volgend antwoord van een 9- 

jarig meisje hecft kennelijk den invloed 
van de eigen omgeving ondergaan: de 
oorlog is het slechtste wat er bestaat 
als er geenoorlog waszag bet er heel 
anders uit in de werelden als hetdan 
toch moest uitgevochen worden, waar- 
om gaan de koningen en prezidenten 
dan zelf niet vechten, waarom moeten 

al.die jonge mensen daarvoor sterven 
misschien hebben ze elkaar nog nooit 

gezien of ontmoet”. Maar aan de vuri- 
ge wijze van antwoorden is toch te 
merken, dat deze gedachten van vol- 
waSsenen haar sterk aacgrepen, even- 

als bij het volgende dat een 12 jarig 
meisje zegt: nOorlog vind ik onnoodig. 
Ik vind laten de koningen tegen elkaar 
vechteoen niet de de menschen onder- 
ling. Wat 'n verdriet brengt het .niet 

mee voor alle vrouwen ea kinderen 
die achterblijven, de maonen kuonen 
niet verdienen en z00 lijden vrouw en 
kinderen somg honger.” Vol jeugdige 
Vitalitett-is het volgende: ,,ze moesten 

eerst aan hun eigen denken hoe betis 

om te leven." 

Het meestrijpe antwoord is van eeh 
Il jarigen jongeo, die het volgende 

denkt ,,De oorlog is bet ergst wat er 

bestaat, want wanvseer er oorlog isen 

een land heeft gewovuer, dan beeft 
het land ROg meer verloren dan ge- 
wonnen, vooral met de tegenwoordige 
techniek. 

Als twee menschen elkaar ontmoe- 

ten in oorlogdie elkaar niet eens ken- 
nen en niks met elkaar te maken heb- 
ben, dan moeten?zij eikaar maar doed 
maken? In tijd yan vrede magje geon 
moord plegen en in tijd van oorlog 

moet je het.” 

En h2t meest kernachtige is: ,,Oor- 

log is de duivel van eik land en elk 
vVolk,” 

Zijo het, behalve den dwazen, ' niet 

nog altijd de kinderen, die de waarheid 

zeggen? 

Met een hulde aan wijlen Geor- 
9e Gershwin eizdigt het artikel, 
»Voor mij was bij een der groot- 
ste gebeurtenissen in de geschie- 
denis der jazz. waarlijk: G-rshwis's 
Rhapsody io blue is het eenige 
werkelijk waardevolle, dat uit de 
jazz. aera te voorscbija kwam. Het 
stuk bestaat uit muziek, die niet aan 
tiid gebonden is en nimmer zal ver- 
ouderen, Ik zal de Rhapsody tot 
het einde van mija dagen spelea. 

Noem Gershwin den Amerikaao- 
schen Offenbach, nosm hem den 
Beethoven van de jazz — Geor- 
ge's songs met baar verve, haar 
geest en haar charmes blijven fas- 

Cineeren.”" 

Gershwin's gaven om een melodie 
te credzren beschouwt Whiteman als 
de oorzaak, dat de belangstelling in 
diens muziek vimmer zal verflauweo. 
Gershwin's vermengde “meesterlijk de 
diep menfchelijke gevoelens van mu- 
ziek met bet wroolijke, het lichte van 
het leven. In Gershwin's muziek leeft 
het vibreerende tempo van Broadway, 
leeft de sfeer van Park Avenue, van 

“ diog tot twee opmerkirgen : inderdaad 

  

   

amun | 

Moutsnijwerk, 
'Wij hebben een 

keurcollectie 
Japara's houtsnijwerk ontvan- 

gen zooals: 

Presenteerbladen, 

Poederdoozen, 
Sigarettekokers 

Inktkokers 

Broodplankenenz. enz. 

Wij raden U aan om gauw 

Uw keuze te doen, aangezien 

alles grif weggaat. 

Beleefi aanbevelend, 
TOKO 

»SO EN” 
Aloon -Aloonsfraat Teit. 63 

KEDIRI. 

Harlem, leeft de idyllische echo van 
betere dagen dan deze. 

Gershwinde 

  

  

George 
voieke. 

Whireman's uitingen geven aanlei- 

bestaat in de krivgen van de ,errsti- 
ge muziek-critici”, zooals de dirigent 
die kringen aanduidt, een afwijzende 
houding ten opzichte van swing, waar- 
bij niet ontkend kan worden, dat het 
woord , swing” riet io staat is, om de 
bardoekkigbeid, waardoor die houding 
gekenschetst wordt, te verzachten. 
Ten tweede is er pa Gzrsbwin geen 
Amerikaansch componist meer geko- 
men, die als een opvolger van den 
waarlijk genialen song- writer be- 
schouwd en aanvaard wordt. Men beeit 
herhaaidelijk gelegenheid gehad om het 
werk van andere componisten in dit 
genre te waardecren, men heeft even- 
veel keeren gelegenheid gebad om 
vast te stellen, dat de opvolger van 
Gershwin zich nog niet heeft aange- 
meld en dat er maar €&a Rhapsody 
in Blue is, al kon men tevers consta- 
teeren, dat na de eerste, autheotieke 
opnase, welke Whiteman jaren geleden 
voor His Master,s Voice maakte, geeo 
andere recording vervaardigd werd, 
die er in de verste verte mee te ver- 
gelijken is, al is de opnametechniek 
sindsdien in belangrijke mate gevor- 
derd. 

Whiteman's artikel beeftin de krin- 
gen van de Amerikaanscbe musici de 
aandacht getrokken, En Lieblirg, een 
der bekendste New Yorksche critic', 
die het rijwiei zonder commentaar in 
zija blad overneemt, voegt er de op- 
merking aan toe, welke Rachmavinoff 
eens maakte, ,,Die Amerikaansche po- 
pulaire muziek h&€ft iets. Wat bet ook 
zija moge—ik moet bekennen, dat ik 
oveindig veel van haar houd.” 

Rachmaninoff en Whiteman ia lief- 
de voor de jazz vereend — de echo 
van die genegenheid vindt ,men terug 
in tal van composities, die, voor Whi- 
teman's sympovische jazz bezetting 
geschreven, maat voor maat getuigeo 
van Rachmaninoff's invloed in harmo- 
nisch en zeer zeker ook techniscb op- 
zicht, 

In voorraad 
kinderboeken 
5 mn 

Modebladen 
NN. Ked. Sneipersdrukkerij 

-  Moon-Aloonstraat Ti. No. 8 

    

Te Huur 
In de Bandarlorstraat No. 11 a. 

Een groot huis Huur f 30,— 

'8 maands. 

Hoofdgebouw: Groote voor —en 

acbtergalerij met 4 slaapkamers. 

Bijgebouwen : Zeer ruime garage. 

Drie kamers, keuken, badkamers en 

W.c, 

Grooten tuin v66r 

vruchtboomen. Alles baudjirvrii. 

Te bevragen bij de 

Ked. Snelpersdrukkeri). 
— 5777.“ MEMNOeaamaMmaNeaaN ma anamaneNN 

en achter, met 

  

PETROMAX COMFOREN. 
Wij ontpakten zoojulst 

De Nileuwe 

Modellen 1939 
en noodigen U uit tot een be- 

zichtiging dezer 

Schitterende en Practisohe 

Petromax Comforen, 
Verkrijgbaar bij : 

Toko Wed. 

Tan Bing Wie 
Klentengstraat No. 90, 

KEDIRI, Tel. No. 149. 
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Zoo regent het nabe- 
stellingen, iederen dag 
El Comercio is een Sch 

. NIEUWE VOORRAAD: 

lager! 
'Grooter succes werd nimmer tevoren 
pebooki Wie &&nmaal El Comercio 

   

   
     

  

   
eeft gerookt, bliift bij: zuiver hand- 

werk voigens handinslag methode. 

EL COMERCIO 
Nieuw Fabrikaat! 

»van 8 tot 10 cent". 

,Mgenten : MV. Handel My. biintzel & Sehumacher”” 
  

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

DE AUTOWEGEN -ATLAS 
van JAVA M 

, 1 2,75. 
iv 5 kle endruk 
op stevig ivoorcarton 
met Cartorr&n cmslag «n lirnen rug, 
op Schaal 1: 500.000 
io totaal 9 aansluitende kaarten compleet biigewerkt, en 
waarin opgeromen: 

alle berijdbare wegen 

Kilometerafstanden van plaats tot plaats 
Hoofd-Afstandstabel voor grcotere afstanden 
Bergen en plaatsen met hoogte-cijters 
Spoorwegen, Vliegvelden, Ondernemings - fabrieken 
Pasanggrahans en vele 
Verkrijgbaar bij de Ked, Snelpers. 

  

ADOERA en BALI 

aanwijzingen voor toerisme. 

  

Vichy 

Source de Beaut& 

preparaten voor 

verfraaiing der huid.    

Wetenschappelijk samengestelde 

verzorging en 

RESIDENTIE APOTHEEK - KEDIRI 
Telefoon No. 52 

  

  
  

   

PROTESTANTSHE KERK 

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

Ds. V. B. Sthaefer. 
Blitar 6 uu na. 

Ds. V. E. Schaefer. 

  

Maleische Kerkdienst. 

H, B. Matulessy. 

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

Voorbereiden. 

29 Oct. '39 Kediri 9.— uur v.m. 

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

Herdenking voor Revormatie- 
Luther Maleisch en Javaansch 

Gemeente samenkomst. 

anakanak anang inang 

OOST - JAVAANSCHE KERK 

lederen Zondag 

dienst 9 u. v.m. 
Te Kediri (Baloewertistraat) 
Blitar, Toeloengagoeng, 

Ngandjoek, Paree, 
Menanam 

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Zondag. 

te Kediri le H. Mis 6 uur v.m. 
2e H. Mis 7.30 uur v.m 
Lof 5.30 uur o. m. 
6 uur v.m. Stille H. Mis 
7.30 uuc v. m.  Hoogmis 
5,30 uur n. m. Lof 

te Ritar 

Onderricht Kath. Javanen 6 uur n.m, 

aa aa aseReRaRanNgan 

Nieuwe zending. 
Dunlops Puur 

Vruchtensap, ni.: 

Djeroek Press 

Lobi-Lobi sap 

Papaja 5 

Ananas " 

Zuurzak Fn 

Belt u op No, 62 

Hoogachtend, 

TOKO 

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

MEUBELMAKER 
TRANSPORT — ONDERNEMING 

KEDIRI — Klentengstraat 64 — Telaf. No, 107 
  

Groote Commissie Vendutie 

te bouden in het Maxim Theater 
Hoofdstraat — Kediri. 

op 1 November '39, v.m, 9 uur. 
Van meubilair en een groote partij 
kaens en batikwerken van Solo, 
Djocja en Pekalongan. 

Kijkavond, 30 Oct. 1939, vao 
5 tot 7 uur o.m. 

  

Voor Uw meubilair en ontwerpen 
geroutineerde toekangs en eerste kwa- 

liteit meubelhout, 
Zeer billijik in prijs en levering op 

Garantie. 

Voor Uw venduties gegarandeerd 
goede resultaten. 

lopakkzn voor aile plaatsen. 

wu 

IN VOORRAAD 
Ruime keuze 
2 Visitekaartjes 

voor de halve prijs. 

KED. SNELPERS DRUKK 
ALOON-ALOONSTRAAT 

Telf. No. 83, 
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DUITSCH - RUSSISCHE ' ECONO- 

—. MISCHE A CTIVITEIT. 

    

Gunstig verloop der besprekingen te 

Moskou.-Kan Rusland grondstoffen le- 

veren ?-Nieuwe kolenvelden in Rusliand 

ontdekt-Volgens de Fransche pers zou 

de Volkenbond binnenkort bijeen komen. 

Een zeeslag bij Jutland. 
  
  

  

24 Dec. Algemeene verkiezingen in Rusland. 
  

  

De Duitsch-Russische econo- 

mische onderhandelingen. 

Moskou, 20 Ocr. (Havas). Uit wel 
ingelichte broo wordt vernomen, dat 

de economische onderhandelingzn, die 

een veertien dagen geleden werden 

aangevangen Duitsche 

delegatie—waarvan onder meer Ritter 

tusschen een 

en dr, Schnurre deel uitmaken—eener- 

Russische 

waartoe o.a, de Sovjet-Russische volks- 

zijds ev een delegatie — 

Commissaris voor den Buitenlandscben 

Handel en zijn collega's behooren — 

anderzijds, goede vorderingen maken : ' 

de onderhandelingen zuilen noy een 

week moeten worden voortgezet. 
Io dezelfde kringen voegt men hier- 

ama toe, dat 

overeenkomst werd bereikt, 

de bijzonderheden 

waarvan 

thans worden uit- 

gewerkt. Nog glen verklaring werd 

over bet verioop der onderhandelingen | 

vitgegeveo, 
In tegenstelling met de bestaande 

verwachtingen is gebleken, dat iedere 

partij eerder te kooper, dan te ver- 

koopen wenscht. Volgens bepaalde 

berichten stelden de Russeo reeds een 

volledige lijst van machines en in de 

industrie aan te wenden werktuigen 

op, die zij in Duitschland wenschen te 

koopen5 een gedeeite der Duitsche 

delegatie treft reeds voorbereidinyen j 

om uit Moskou te vertrekken, onge- 

twijfeld met het doel de Sovjet-Russi- 

sche orders in Duitschland te plaatsen 

en over de verschillende bedrijven te ! 

verdeelen. 
Wat betreft de Sovjet-Russische le- 

veringen van grondstoffen aan Duitsch- 

land is de toestand minder duidelijk. 

Volgens sommige waarnemers zegden 

de Russen de Duitschers oorspronke- 

lijk-toe, hun gebeele jaarlijkscbe pro- 
ductie, bwten hun cigen behoeften, 

ter bescbikkirg van Duitrcbland te 

Dezelfde waarnemers voegen 
toe, dat dit een schitterend 

aantod is, doch dat de practiscbe 

waarde »ul is, daar de laatste vObr de 

Sovjet- Russische mobilisatie gepuhli- 

steilen. 

hieraan 

ceerde cijfers aantoonen, dat de pro- 

ductie van Sovjet-Rusiand over het 

alyemeen niet toereikend is om in de 

cigen SovjerRussiscbe beboefien te 

Vvoorzien. 

Na de Russische mobilisatie werden 

door de Sovjet-Russische bladen geen 

dagelijksche cijfers meer gepubliceerd. 

In welingelichte krisgen worit ver- 

klaard, dat de Duitschers onmiddellijke 
Sovjet- Russische leveringen wenschen , 

hier toegevoegd, dat 

Duitschlaod Sovjet - Rusiand ver:ocht 

heeft gedurende 665 jaar twee millioen 

De Sov- 

jer-Russische hupbronsea voor de le- 
vering van mangaanerts zijn onmetelijk 

groot. Ook heeft Duitsch'and 
millioen ton olie noodig, hetgeen over- 
ecenkomt met den totalen Sovjet-Rus- 

wordt aan 

ton mangaanerts te leveren, 

iwee 

sischen uitvoer gedurende het vorige 

jaar. 

Waarnemers merken op, dat de 

Sovjet-Russische behoefte aan olie en 

olieproducten dit jaar tengevolge van 

de mobilisatie is toegenomen, Deze 

reeds in beginsel een | 

waarnemers merken ook op, dat dein 

Rusland gebruikte traciors olie ncodig 

hebben co dat de regeering groote 
bozveelheden olie opvorderde, die an- 

ders werd gebruikt voor de op bet 

platteland werkende traciors, voorts 

reguireerde de regeering ook geweldi- 

gz hoeveelheden paardec, die thans 

gedeeitelijk het werk van de tractors 

Op het plartenland moeteo overnemen. 

Ontbuid wordi dat tijdens het afge- 
  
: 

| loopen jaar 45 pcr, van de met den 

| landbouw in verband staande werk- 

i zaamheden door paarden en niet door 

tractors werden verricht. 

Tensiotte wordt nog gemeld, dat de 

Duitsche delegatie tijdens de economi- 

sche berbaaldelijk 

tusschen Beriijo en Moskou heen en 

onderhandelingen 

j : 
: 
i 
i 
t 
| weer reisde, 

| Russische delegatie naar 

Duitschland. 

Bsrlijo, 22 Oct. (Aseta Transoc.). 

Officieel wordt gemeid, dat de Rus- 

sisch- Duitsche handeIsonderhandelingen 
guostig vorderen, 

Ritter is tbans naar Berlijn terugge- 

keerd, terwijl de Duitsche delegatie, 

onder leiding van Schnucre, t- Moskou 

bijft, om de besprekingen voort te 

zetten. 
Biones een paar dagen zaleen Rus- 

! siscbe delegatie, onder leiding van Te- 

! vosjan, naar Duit chalaid gaan, ier 

| bestudeering 

in verband met den export uit Duit- 

scbland naar de Sovjet Unie. 

van bepaa'de kwesties, 

De Volkenbond binnenkort 

bijeen ? 

Gsieve, 20 Oct, (Transocean). Vol- 

geos hedenavond te Gergve vanuit 

Parijs ontvangen berichten meldden de 
gebeele Francche pers heden dat v66r 

den vierden November a.s, een voitai- 

lige zitting van den Volkevbood zal 

wordea uitgeschreven, 

De zittinvg zal waarschijnlik niet 
langer dan een week duren. 

Een zeeslag bij Jutland. 

Londen, 22 October (Aseta-Havas) 
Us het van Jutland wordt 
gemeld, dat een zeeslag gaande is. 

noorde 

De Duitsche waarschuwing aan 
de neutralen. 

Berlijo, 20 Oct, (Transocear) Naar 

aanleiding van de berichten in de but- 

| tenlansche pers, dat Duitschiand een 

aantal neutrale staten zou hebben ge- 

waarschuwd om hun schepen geen ge- 
bruik te doen maken van Brietsche 

of Fraosche corvooien, daar deze sche- 

pen dan het z0oudeu loopeo 

tot zinken te 

gevaar   z0nder waarsciuwing 
| worden gebracht, wordt van gezag- 

| hebbende zijse verkiaard, dat de bz- 
doeide Dwitscbe diplomaticke demarche 

| slechts ten doel had de neutrale staten 

| te herinneren aan reeds lang bestaande 
en algemeen erkende beginselen van 
het internationale recht. 

Het algemeen erkend, dat 

neutrale schepen, die bescherming zoe- 

| ken bij vijandelijke convooien, op pre- 

| cies dezelfde wijze moeten worden be- 

wordt 

bandeld als vijavdelijke schepeo, 

  
  

De Duitsche regeeriog - heeft — z00 
verzekert mea—door haar jongste dk 

marehe Mecbtdhertonerd “aa die fun 
damenteele beginse! van het internati- 

onale recht. 

Finsche ongerustheid. 

Londen, 20 October (Flavas) Io we- 

lingelichte kringen wordt verklaard, dat 

de uit Fioland ontvangen 'berichten 

niet geruststeilend zijn. Men vertrouwt 

ia deze kringen, dat de uit Fioland 

Ontvangen aanwijzingen, dat dit land 

gereed is om aaniedere gebeurlijkheid 

het hoofd te bieden en vastbeslotenis 

zijn onafhaokelijkheid ten koste van 

alles te handhaven, de beteekenis zu!- 

len hebben dat, wanvcer Sovjet-Rus- 

land eventueel zou besluitea gewapen- 

derhand tegeo Finland op te treden, 

cen dergelijke expedittie voor' het So- 

vjet-Russische leger geen gemakkelijk 

verloop zou hebben en vooral niet ia 

dit gedeelte van het jaar. 

Erkko verwacht geen nieuwe 

Russische eischen. 

Helsnki, 21 Oct. (Reuter) In een 

iotervisw, toegestaan aan den verte- 

senwoordiger van Reuter verklaarde 

de Finsche minister van Bui'enlansche 

Zaken, Erkko, dat de Sovjet-Russisch- 

Fioscbe besprekinyen tot dusverre in 

eea vriendschappelijken geest werden 

gevoerd, zonder dat ceoige druk op 

Fioland werd uitrgeoefend en dat indien 

deze geest g-handkasfd blifr, mogelijk 

cen bevredigende op!ossing gevonden 

zal kunnen worden. 

Minister Erkko bevestigde, dat de 

minister van Ficanci&s Taoner zich bij 
de Fissche delegatie onder leiding van 
Paasikivi zal voegen, die hedenavond 

uaar Moskou vertrekt, Hij ontkende 

echter, dat tijdens de a.s. besprekingen 

vicuwe punten ter sprake zullen wor- 

den gebracht en verklaarde niet te 

verwachtep, dat de Sovjet-Ubie nieuwe 

eischen zou stellen. 
De minister verkiaarde, dat het hoog- 

tepuot der besprekingen waarscbijolijk 
de volgeode week zal worden bereikt, 

mogelijk op Dinsdag. 

Geen sprake van een groot 
Duitsch offensief, zegt Berlijn. 

Berlijo, 20 Oct. (Transocear). 

De Fransche verklaring. dat de Duit- 

scte opmarsch ia het Westen in de 

laatste dagen een offensieve actie op 

groote schaal was, wordt door be- 

voegde kringeo alhier tegenover ver- 

tegenwoordigers van de buitenland- 

sche pers tegengesproken. 

Er wordt in verbaud hiermede aan 

herirderd, dat het veelomvattende 

Communigu€, dat giiteren door het 

Duitsche militaire hoofdkwartier werd 

uitgegeven, abscluut in strijd is met 

cen dergelijke bewering. 

De mogelijkheid wordt aangenomen, 

dat de sneiheid van den Duitschen 

Opmarsch de Frarschen heeft verrast, 

die veel meer tijd noodig hadden om 
bet thaos door hen ontruimde district 

te bezetten. 

Bovendien wordt in het bulletin 

duideliik verklaard, dat langs het 

Westf.ont nog geen belangrijke ge- 

vechten hebben plastsgehad. 

Siowakije krijgt Poolsch gebied. 

Berlijin, 21 October (Tran s- 

ocean) Kanselier Hitler ontving 

heden den Siowaakschen gezant Cer- 

»ak op de kanselarij. 

Tijdens het onderhoud, dat Hitler 

met den S'owaakschen gezant had, 

deelde hij mzde, dat Duitschland de 

wenschen zal vervullen, die de Slo- 

wa ksche regeering uit historischbe en 

radiciale overwegingen beeft geuit en 

die de hereeniging met Siowarije be- 

treffeo van de gebiedeo, die in de jaren 

1920, 1924 en 1938 door den vroege- 

ren Poolscien staat werden bezet. De 

van deze gebieden zal 

middel 

een verdrag tusscben Duitschland en 

teruggave 
worden geregeld door van 

Slowakije. 

Poolsche protestnota. 

22 Oct. (Aneta Havas. ), 

De Poolsche regeering gaf een con“ 

munigu€ uit, mededeelend, dat zij 

Parijs, 

1 

  

   biji alle regeeringen, bij: wie haar 

Vertegenwoordigers geaccrediteerd zija, 
eea protestnota 'zal indienen tegen de 

door Rusland in het bezette gebied 

| van Rolen op touw gezette zooge- 

naamde volksstemming, 

Geen nieuwe Poolsche staat. 

Amsterdam, 21 Oct, (Aneta). 

Volgens den Berlijoschen correspon- 

dent der , Tel.” wordt het bericht uit 

Kopenhagen nopens de stichting van 

een nieuwen Poolscheo staat in wel- 

iogelichte Berlijnscbe kringen 

gesproken. 

Verklaard wordt, dat er geen sprake 

is van een proclamatie van een nieuw 

tegen- 

A Polen, 

Hervatting der Roemeensch- 

Turksche handelsbespre- 
kingen. 

Milaan, 21 Oct. (Transocean). 

De ,Corriere della Sera” meldt, dat 

een uit zes personen bestaande Roe- 

mecosch2 economische delegatie te 

Istanboel is gearriveerd, De delegatie 

is op weg naar Ankara, teneinde de 

handelsbesprekingen aldaar, die eeni- 

gz0 tijd geleden werden afgebroken, 

te hervatten, 

Na afloop van de besprekingen te 

Aokara zal de delegatie zich naar 

Eoypte begeven. 

De onderteekenaars van het pact 

van Salidabad bijeen, 

Milaan, 20 Oct. (Transoc) 

De ,Gazetta del Popolo” verneemt 

vit Cairo, dat binnenkort de bijeen- 

roeping kan worden verwacht vao de 

onderteekenaars van het pact van Sai- 

dabad, dat in Juli 1937 

Turkije, Irak, Iran en Afghanistan 

werd gesloten, 

Het verluidt, dat tijdeos deze con- 

ferentie de houding zal worden be- 

sproken, die door de vier betrokken 

mogendheden aargenomen zal moeten 

worden ten aanzien van de buidige 

internationale situatie, 

Verklaard worit,- dat Turkije tijdens 

de jongste onderhandedelingen te Mos- 

kou aan de Sovjet-autoriteiten zou 

hebben medegedeeld, dat het zijn po- 

litiek tegenover de landen van het Na- 

bije Oosten viet zou kunnen wijzigen, 

alvorens het de kwestie met Iran, Irak 

en Afgbanistan had besproken, 

tusschen 

De Japansch-Russische grens- 
kwesties. 

Moskou, 22 Oct. (Aneta-Trans- 

ocean). De Japansche ambassadeur 

deelde ten aanzien van de Japanscb- 

Russische grens-kwesties mede, dat de 

toestand onveranderd is, Een gecom- 

bineerde commissie zal spoedig worden 

gevormd voor de vitwerking van de 

grensdemarcaties. D: besprekingen zija 

tijdelijik opgeschort wegens de afwe- 

zigheid van Togo. 

Letland. 
De emigratie der Duitschers. 

Riga, 20 Oct. (Transocean). 

Dz voorbereidingen voor de emigra-   
  

     

  

    tie Vao de - Duitsche  bevolking van 
Letland worden zoo snel mogelijke 
voortgezet, niettegenstaande het 'feit, 
dat de overeenkomst met de Letland- 

sche regeericg betreffende de details 

der emigratie nog niet geteekend is. 

De meeste Duitsche vereenigingen 
zija ontbonden, terwiji bijne alle 

Duitsche winkels, fabrieken, scholen 

en theaters gesloten zijn. 

Aan den 'havenkant zija groote 
pakhuizen ter beschikking van de 
Duitschers gesteld voor het opslaan 
van hua roerende eigendommen en 

deze pakbuizen zijn reeds overvol. El- 

ken dag arriveeren nieuwe stoomsche- 
pen, ook oceaanstoomers, die de 

Duitsche emigranten aan boord zullen 
nemen, zoodra de onderhandelingen 

tusschen de Duitsche en Letlandsche 
regeeringen be&indigd zija. 

Rusland. 
Nieuwe kolenvelden ontdenkt. 

Moskou, 22 Oct. (Aneta Transoc.). 

Tass meldt de ontdekkiog van 

nieuwe kolenvelder, zoomede het 

voorkomen van wolfram en molybdeen 

in de autonome landstreek Karachi 

(in den Kaukasus), 
Ook in de landstreek Orshonikidze 

(eveneens ia den Kaukasus) zija nieu- 
we kolenvelden gevonden. 

Estland. 

De Russische troepen 
aangekomen. 

Moskos, 20 Oct. (Havas). 

De Sovjer-Russische troepen trokken 

Estland op den 18den dezer binnenen 

bereikten de hen toegewezen bases, 

waar zij zich ia bun kantovnementen 

begornen te installeeren. Coionnes tanks, 

pantserwagens, artillerie en gemotori- 

seerde infanterie rukten volgers de door " 

den Estlandscheo generalen staf aange- 

geveo weg, die zij op de meest strikte 

wijze volgden, binnen. Pe 

  

Russisch eskader vertrokken. 

Tallin, 22 Oct. (Aneta Havas.). 

Buitenlandsche waarnemers mweiden, 

dat het Russische eskader, dat sedert 

15 Oct, hier geankerd lag, hedenmor- 

morgen vertrok, tot groote voidoening 

van Finland, 
. 

Denemirken. 

  

Gevaar voor drijvende mijnen. 

Kopenhagen, 21 Oct. (Havas). 

Vele mijnen van het Duitsche mij- 

nenveld nabij Ulifsund zijn als gevolg 

van het stormachtige weer losgeslagen 

en drijven tbans in Oostelijke en Noor- 

delijke richting af, 

Deensche mijnenvegers vernietigden 

zes drijvende mijnen ter hoogte van 

| Stevens Kliot, terwijl 17 andere in volle 

zee tot ontploffing worden gebracbt. 

De schepen op zee werden door de 

Deensche scheepvagrtautoriteiten voor 

dit gevaar gewaarschuwd. 

  

mi ane 

  

Door eigen import zijn wij in staat de beroemde 

CARIBONUM producten, z. a. 

Carbonpapier in diverse soorten. 
Schrijfmachinelinten in alle breedten, 

Schrijf-, 

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

beneden Soerabaiaprijzen, 
“te leveren. 

  

vulpen-” en stempelinkten. 

N. V. KEDIRISCHE SNELPERSDRUKKERIJ 

Hanan Dana naa
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