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TUBERCULOSE - BESTRIJDING. 

(S. C. V. T.) 

Wanneer iemand langer dan 14 dagen 

hoest of kucbt, behoort hij grondig 

medisch onderzocht te worden. 

  

  

aa 

Ach, vielleicht, indem wir 
hoffen. 

Hat uns Unheil schou getroffen ! 

En z00 verging het onzen ,Hans”, 

Dit cntslag voorzay hij 

maar zooiets komt nog-altijd te vroeg. 

De Re. Goldberg moest als respecta- 

ble Eogelsche firma, &&a harer beste, 

z00niet de beste ge#mpioyeerde, ont- 
slaan, want Hans, Otto Niocbritz is 
Duitscher, ea daarom.., der Mohr 

hat seine Schuldigkcit getap : der Mobr 

kaon gehen. 

Wat het ontslag betreft... dit is 
harde noodzaak, Wij ieven nu al een- 

maal in een wereldgekkenhbuis, want 
er is oorlog. Zakelijk liguideerde de 
Fa Goldberg, hare betrekking met den 
Hc. N', maar dan ook niet meer dan 
streng zakelijk, Van appreciatieio-den 

vorm van een douceurtje.... 

heur ! 5 

Heel spijtig, daar: wij- Haus kenoen 

als een hard werkende persoon, die de 

nietszeggende ,,Lyra” van 1934 

de ,,Lyra” van thans heeft doen uit- 

grocien. 

Daarbij 'was N. overal een graag 

geziene persoon, vaak met een wat al 

te grooten mond, maar goed meenend, 

joviaal en zooals reeds gezegd. met 

bart voor. zija zaak. 

Zooals wij Hans keanen, 

zeer zeker spotdig 

wetea te vinden, om dat N. eeo per- 

soon is, die niet gauw bij de pakken 

zal gaan zitten. 
Wij wenschen den Hr. N. alle goeds 

toe. 

  

reeds larg, 

niets' nie 

tot 

zal hij 

cen andere job 

Javaansche zang. 
Te Kediri is een comit& gevormd, 

dat zich ten doel stelt, de Javaansche 

Kunst te bevorderen, o.a. de Jav. zang 

populair te maken in bet bijzonder bij 

de intellectueelen, door het op Euro- 

peescke instrumenten en met notenbalk 

te bespelen. . 

Op den laatstsn avond van de pa- 

sar malem werd dit ia het comit€-tent 

gedemonstreerd, uitgevoerd door per- 

sonen, die zoowel op Inheemsch- als 

op Europeesch muziek op de hoogte 

zijo. Promotoren van dit comit€ zija 

o.a, de heeren Moekmin en Partoami- 

sastro, die bij het welslagen van de 

demonstratie een groot dandeel hebbeon 

gehad. 

Een hevige botsing. 

Ben dezer dagen hteft op de Dja- 
galan-lorstr. een hevige botsing plaats 

gehad tasschen een dogkar en de K. 

S.M. tram.   

belia en se as Pan 

SCHE COURANT' 
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Weldadigheidszegels. 

We herinneren er onze lezers aan, dat 

aan dg postkantoreo vanaf | Dcc. '39 

tot en met9 Jan. 1940 welJadigheids- 

zegels ten bate van de Prot. Sociale 

Arbeid verkrijgbaar zijn, geldig tot 30 

Sept. 1940. 

De opbrengst van dezen postzegel 

komt ten bate van het Sociaal Bureau 

voor N.I. dat deze weer ter be-chik- 

king heeft gesteld van de verschillende 

sociale instellingen op Protestantschben 

grondslag hier te lande. 

Hiecboven geven wij 4 afbeeidigen 

van de zegels. 

De beelden stellen voor ,,d2 barm- 

hartige Samaritaao” en ,jeugdzorg” 

(een man, die 2 jongelieden wijst op 

bet komende licht in de verte). Van 

elk beeld wordt en specifiek Westersche 

en een specifiek Oostersche uitvoering 

gegeven, waarmede te kennen wordt 

gegeven, dat de arbeid van het Sociaal 

Bureau zich zoowei tot de Westersche 

als de Oostersche bevolkingsgroepen 

hier te lande uitstrekt. 

Bi deze uitgifte ziju enkele nieuwe 

elemeaten aargebracht, die ongetwijfeld 

groote belangstelling zullen wekken, 

vooral bij postzegelverzamelaars, voor 

wie cenige aantrekkelijkheden zija weg- 

gelegd. 

In de eerste plaats roemen wij de 

zgn. ,first-day covers”, dit zija complete 

series opgeplakt op een speciaal daar- 

toe aangemaakte fraaie enveloppe, met 

afstempeling op den eersten dag der 

uitgifte. t.w. 1 December a. s. 

Ook is voor verzamzlaars van belang 

de complete serie opgepiakt op een 

soortgelijke enveloppe zonder speciale 

afstempeling op den cersten dag der 

uitgifte, 

De cerste s00rt is verkrijbaar bij het 

Sociaal Bureau tegen vooruitbetaling 

van f0,75, waarbij het Sociaal Bureau 

Op zich neemt de enveioppe te zenden 

aan het door den besteller op te geven 

adres . 

D-z 22 soort is verkrijgbaar bij de 

plaatselijke comites (indien adresseo niet 

bekend, kunnea zij ook rechtstreeks aan 

het Sociaal Bureau worden aange- 

vraagd). De kostea hiervan zija f.0.70. 

Eza complete serie bestaat uit 6 ze- 
gels, aangezien de 10 ct. zegel in 2 uit- 

voeringen verkrijgbaar is. Op een vel 

zija om ea om de beeitenis van ,,den 

barmbartigeo Samaritaan” in Ooster- 

sche en Westersche uitvoeringen aange- 

bracht, zoodat een vel van 100,50 zegels 

van elke soort bevat. 
Het streven van de organisatoren 

is erop gericht, om de zegel op zooveel 

mogelijke wijzen tot den gebruiker te 

brengen. 

Ook worden origineele Kerst— en 

Nieuwjaarskaarten verkijgbaar gesteld 

(prijs: 12”/. ct voor de Kerstkaart en 

enveloppe 7/2 ct voor de Nieuwjaars- 

kaart), die door hua gedachte en de 

   

uitvoering zonder twijfel veel afzet 

kringsn. De op- 

an de sociale iostel- 

  

zullen vinden in ve 

brengst is eveneens 

lingen ten goede, 

  

  

De kar, G. K.77 reed van de West- 

kant aan, terwijl de tram van den 

tegenovergestelden richting aanstoom- 

de. Bij de ontmoeting werd het paard 

kang, en liep achteruit naar de rails, 

Een botsing was, niet te vermijden, 

die gelukkig geeo menschenlevens kost- 

te. Maar de kar was heelemaal ver- 

nieid, 

Wegens opgeloopen brand- 
wonden overleden. 

Mbok Mrinem, verkoopster 

dessa Bangsal, heeft eenige dagen ge- 
leden door haar onvoorzichtigheid een 
ongeluk gehad, met eenige dagen later 

haar dood tengevolge. 

Toen 32e op eenavond weer achter 
baar uitstaltafel zat, legde ze gedachteo- 
loos haar hand vaast de petroleum- 
lamp. Als haar kind baar om eten 

vroeg, gooide ze de lamp omver, met het 

gevolg, dat haar lichaam en haar eet- 

waren brand vatten. 

Gelukkig werd het vuur al heel gauw 
door toesnellenden gebluscht, maar 

voor deze omvoorzichtigheid had de 
ongelukkige vrouw met haar leven 
moeten boeten, 

in de   
Synode der Oost-Javaansche 

Kerk. 

Op 13 tor en met16 Nov. j!. 

alhier door de Oost-Javaansche Kerk 

een Synode gehouden welker leden uit 

27 Ioheemschen en 4 Europeanen be- 

staat. 

Het bestuur wordt gevormd door 

werd 

de hearen: 

Ds. v. Hoogstraten van Soerabaia 

als voozitter. 

D. Moestaka Malang ais vice-voor- 

zitter, 

Poeger Soerabaia als secretaris eo 

Poertjaja Gadroen Djombang als pen- 

ningmeester. 

De kerkea van Madioen, Kediri, 

Modjowarao, Djombang, Soerabaia, 

Modjokerto, Peniwen, Soember poe- 

tjoeng, Soewaroe, Sitiardjo, Malang, 

Pasoeroean, Djember, Toendjoengre- 

djo, Toeloengredjo (Banjoewangi) en 

Bali hebben hus afgevaardigden ge- 

zondeo. 

De eersate bijeenkomst werd in de 

kerk te Baloewerti gehouder, waarbij 

de heeren Ds, Schafer en Matulessy 

   
    

  

  

van de Hollandsche- en Maleische 
Prot. Gemeenten albier, tegenwoordig 

waren. De heer Darmoadi gaf een le- 
zing omtrent de toestand vau de Chris- 

telijke zending op Bali. 

De besprekingen van internen aard 
werden in het Christ. clubhuis te Po- 
tjanan gehouden. 

Ds. B. Scbuurman besprak de gr 

slag van de Christ. Kerk. 

E'ke afgevaardigde brach 

over zija kerk uit, 

op ander 

  

verslag 

Ook onderwerpen 

gebied werden besproken, 

zooals de Nationale-Christenraad op 

Batavia, de Jav. Zendings Raad, Kerk- 

orde en ordonnantie van den burger- 

lijken stand. 

Het werkprogram en salaris van 

dominees afgeleverd van de Hoogere 

Theologische school te Batavia werd 
behandeld. 

Verder werd bepaald, dat voortaan 

jaarlijks | keer een Synode zal wor- 

gehouden. 

Najaarsvergadering Ked. 
Landb. Vereeniging. 

We vernemen dat de Ked, Lard 
bouw Vereeriginy op Woensdag 22 

dezer in de Societeit Paree haar na- 

jaarsvergadering zai houden. 

Het voorzitterschap zal weer door 

Abonnements 

LOSSE ADVERTENTIEN BIJ VOORUITBETALING. 

  

advertentie gereduceerd tarief. 

22e Jaaryang 

den beer FH. Geretsen die van bui- 

tenland:ch verlof is teruggekower, van 

den heer Ir, J.A.M. 

genomen worden 

Temminck over- 

PADVINDERIJ. 
De Badan Persaudaraan Kepandoe- 

an Dobo,een bond van de padvinde- 

1: Natipy, KB. en H.W, ter 

plaatse, zal op Zaterdagmiddag 2 Dec, 
erf van de Neutr. Mulo 

ter eere van 

  

tij 

  

a.s. op he 

houden, een kampvuur 

oprichting. Verscheidene plaatse- 

  

   ijke padvinderijen en vereenigingen 

zullen worden uitgevoodigd. Als sym- 

bool voor de eenheid tusschen de b.g. 

zal het benoodigde hout 

niet worden gekocbt, 
padvinderijen, 

maar elke pad- 

vinder en padvinster brengt elk een 

bosje mee. 

Het kampvuur zal om 7 uur wor- 

den geopend door den voorzitter van 

de B.P.K.D., de heer Simson (K.B.L.), 

waarga de leiding overgelaten zal 

worden aan den kampieider. 

Vervolgens zal door den Sec-. het 

en streven van de B.P.K, D, 
worden verkiaard, waarna de uitge- 

noodigden ia de “gelegenheid zullen 
worden gesteld te spreken. 

wezen, 

  

3 PILERS 
De grondslag voor goede korte 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- 

ring zal zijn. 

Vraagt gratis demonstratie 

bij 

»L YRA" 
Radio Goldberg 

Kediri-Tel. 
Hoofdstraat 

aa 

VENDU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS. 

KEDIRI — J.G.W. DEKKERS — 

70 

    

Telefoon 250. 
  

Transporteeren, 

Emballeeren 
(Ook voor Europa en de buitengewesten) 

Handel in Nieuw- en 
Tweedehandsch Meubilair.   



en humor. 

ATTENTIEI alis 

dan ,,De avonturen van Robin Hoo”. 
bloei van de 

  

Voorfilm gaat vooraf: 
Donderdag 23 t/m Zaterda9 25 Nov. 

66 

Warner Bros Sensationeel filmwerk in Technicolor Dodge City 
met de wereldberoemde sterren EROL FLYNN — OLIVIA DE HAVILLAND — ANNA SHERIDAN e.z. 
DE film, die de meening te niet doet, dat er nimmer actie- en kleurvoiler film gemaakt zou kunnen worden 

ZIE den aanleg van &&n der eerste snoorwegen 
tad DODGE CITY, aan 't eird van die spoorlijn gelegen. 

machrigste avontuur van zijn kleurvolle Carriere, 
Ongetwijfeld is , Dodge City” 

— RICHETHEATER — 
Heden 21 en Morgen 22 Nov. 

Metro boeiende en onderhoudende film 
66 sTIhe Shopworn Angel" 0. corier xooy 

met MARGARET SULLAVAN — JAMES STEWART e.a. sterren. Een uitstekende film. vol afwisseling | 
Ziet het verrukkelijke spei van Margaret, de ster ut 

Kortom cen film, die U niet verveelr. 

  

De ondergang 

GEWELDIG ! 

  

     b 
       

       »Drie Kameraden”. 

  

    

  

van de ,PANA Yi 

  

en de groei en 
ZIE ERROL FLYNN in '" 

  

  

     
met den alirou 
tegen man. 

  
  

Mist deze film niet! 

| 

1 

R.K.O. Radio geweldige Knock-film 

Boeiend 

  

Universal buitengewoon span! 

MAXIM THEATER 
Woensdag 22 en Donderdag 23 Nov. 

.Gun Law" 
hleer GEORGE O'BRIEN Een zeer spannende actiefilm met vecl gevechten van man 

van begin tot eind. 

Vriidag 24 en Zondag 26 Nov. 

- »Society Smugglers” 
met Preston Foster —lrene Herveye. a, sterren 
avontuurlijke leven der moderre smokkelaars weer, 

En film vol verwikkelingen en avontuur, en die U voortdurend in spanri-g houdt. 

Op uiterst boeiende wijze geeft deze film het 

    

  

nummers zai het kampvuur 

om 9.15 worden gesloten. Het is te 

Na de 

hopen, dat het wzer mee zal helpen, 
het kampvuur te doen slagen. 

Mutaties. 

Overgeplaatst: 

naar de bestuurspolitie te Manggis, 

district Paree, regentschap Kediri, de 
Mantri-politie Iste klasse bij de Be- 

staurspolitie te Blitar, Moeratoni teo 

rechte Ka&lan, 
naar de bestuurspolitie te Blitar, de 

Mastri -politie bij Bestuurspolitis te 

districc Paree, regentschap 

Djojowi- 

  

Kediri, Jatimin alias 

  

Veldpolitie te Blitar, de 

     

  

  

    

ri-politie Iste klasse bij de be- 
politie te Poerwoasri, district Pa- 

re bap Kediri, Raden 

Soekmoadij 

Besoemd. tot Mantri-politie bij de 
bestuurspolitie te: 

  

Poerwoasri, district Papar, 

schap Kediri, Mas Lieng, 

Bestuurshoofdschrijver op bet kantoor 

van het Districtshoofd van Kertosono, 

  

regent- 

thans 

regenischap Ngandjoek : 
Ngronggot, district Kertosono, re- 

  gentschap Ngandjoek, Mas Soe- 

mantri alias Joedomihbardjo, 

thans Bestuurshoofdschrijver op het 

het 

Kalangbret, regentschap Toeloeng,—- 

kantoor van Districtshoofd van 

Benoemd tot derde Commies op het 

Gowveroeurskantoor te Soerabaja, E. F. 

Kterks, thans Volontair op het 

Resideotiekantoor te Kediri. — 

Pasar Djagalanlor. 

meldden wij, 
Dec. as. 

In ons vorig nunimer 
dat Pasar Djagslan op 1 
gcopend zal worden 

Ia verband met de omstandigheid, 

dat deze pa is opgericht om aan 

  

  verkoop langs en 

en cinde te maken, 

dieot bij de vaststelling van de pas- 

sartarieven ook rekening gehouden te 

de binderlijke str 

    

bij Djagalanlor 

worden met de soort verkoopers en 

uitsluitend ba- 

koels, die met voedingsmiddelen venten, 

verkoopsters, vrijwel 

waarvoor eea tarief van 5 cent per 

M? voor een piaats onder de loods 

zooals bij pasar Bandar ea Paing ge- 

rekend wordt, te hoog is. 

Bj de a.s, Gemeenterasdsvergade- 

ring zal dan ook een voorstel door 

het Coll. v. B. & W. worden 

diend, om de tarieven voor de pasar 

Djagalan als volgt op te stellen : 

3 cent per M? onder de loodsen en 

2 nm m—  buiten de loodsen. 

inge-   

SPORT. 
Op Zondagmiddag j.I. kwam Ps. 

H.W. tegen Ouick uit. De laatste heeft 

eenige nieuwe spelers bijgekregen : 

Soedjak en Soetjipto, terwijl H. W. 

met cen zwakke keeper moest spelen. 

Voor de pauze was de stand 2—1 

voor H. W. Daarna kon H. W. zijo 

voorstand penalty met 1 

doelpunt vermeerderen. Maar Ouick 
hield vol, en het gelukte Soedjak en 

Ariadji de stand io 3—3 te veranderen. 

vanwege 

Besmettelijke ziekten. 

Gevallen 1yphus abdominalis : 
Kedici 3. Paree 5, Ngandjoek 1, 

Blitar 11, T. Agoerg |, Trenggalek 1. 
Gevalien Paratyphus A. 

Paree 2. 

Ngandjoek 1. 

Malariabestrijding. 
Op 28 Oct. j.I. werden 200 perso- 

nen onderzocht met de volgende uitslag: 

kinderen beneden 6 jaar 3805 
»  boven  Gjaar 39, 

voiwassen vrouwen 2s 

# mannen 100/5 

Aan al deze malaria lijders werden 

gratis kininepillen versirekt. 

RICHE THEATER. 

Offreert voor Dinsdag 21 en 
Woensdag 22 Nov. '30, 

Metro fijn geestige en Bosiende 

fiimschlager. 

THE SHOPWORN ANGEL 
met de lieftalligen Margaret Sullavan- 

James Stewart e. a. bekende sterren. 

Ben uitstekend gespeelde film, vol ver- 

rassingen eo humor.   

MAXIM THEATER. 

Offreert voor Woensdag 22 en 

Donderdag 23 Nov '39. 

R. K. O. Radio knockfilm 

George O' Brien 

in 

»GUN LAW" 

Bandieten teisteren het westen, vee 

stelend ea rustige ranchers vermoordend 

. totdat drie vermetele revolver- 

  

helden zich ermee bemoceien, en de wet 

komen bijstaan ...... Geholpen door 

nooit rissende six guns! The Trigger 

Tr.o! 

Politie nieuws. 

T. 3. B, wonende te Pakelan doet 

aangifte terzake verduistering van een 

rijwiel e: cen partij zeep ter geza- 

menlijke waarde van f 13,42 geplceyd 

door zijn looper genaamd, wonende 

te Tosaren. 

D., wonende te Ngadisimo doet 

aangifte terzake diefstal middels on- 

dergraving van goedereo ter waarde 

van f 28,55. 

Tegen O.S.K., wonende te Pakelan 

werd proces-verbaal opgemaakt terzeke 

lichte mishandeling van M., wonende 

te Semampir. 

Tegen G.M.S., Wonende te Pakelan 

werd proces-verbaal opgemaakt terzake 

lichte mishandeling van P., wonerde 

te Kemasas. 

  

PAI Na 

  

Vakbeweging. 

»DE SUIKERBOND”. 

In het jongste nummer van ,De 
Suikerbond” (No. 20), onder het hoofd: 
mWiostaandeel en winstberekeniog”, 
wordt opgemerkt, dat ian de arbeids- 
overeenkomsten in de saikerirdustrie 
voor Europa, ge#mployeerden veelal 
melding wordt gemaakt van de toe- 
kenving van een winstaandeel en dus 
is de maatstaf voor de berekening van 
die .wiost van belang. Ten aanzien van 
de arbeidsovereenkomst beeft de wet- 
meer speciale bepalingen in het leven 
geroepen en het ligr dus voor de hand, 
dat eerst wordt nagegaan, of in die 
bepalingen een maatstaf voor een bere- 
kening is genoemd, of wel elders in de 
wet ganwijzingen voorkomen owtrent 
de wijze, waarop cen zoodanige maat- 
staf kan worden gevonden. 

Scbr. gaat dan de verscbiliende des- 
betreffeode wettelijke bepalingen na en 
komt tor de conclusie, dat concrete 
wettelijke bepalingen over de wijze van 
winstberekening zelve ontbrekeo. Er 
wordt slechts gr8ischt, dat io de over- 

   cenkoms: het aandeel in de winst 
wordt opgenomen, indien zulk een 
aandeel aan den werknemer wordt 

Br BR 3 

toegekend. De wijze van berekening 
wordt derhalve aan partijeo zelve 
overgelaten, mits deze maar in de 
overeeokomst voorkomt. Sacctie op 
het niet naleven van dit voorschrift 
bestaat evenwel niet. 

Bliikbaar is aangenomen, dat door de 
bepaliog, dat de wijze van berekening 
in bet contract moet zijn opgenomen, 
reeds een sterke waarborg zou worden 
verkregeo tener willekeur in dit opzicbt. 
Io de praktijk is echter in vele geval- 
len aan deze waarborg geen groote 
beteekenis te hechten, omdat de for- 
muleering van de wijze van bereke- 
ning in bet door partijen geteekende 
arbeidscontract in zoodanige bewoor- 
dingen kan worden gesteld, dar het 
subject.eve inzicht van den werkgever 
een groote rol blijft spelen, waardoor 
in sommige gevallen eerder van een 
elastieken daa van een vasten maatstaf 
sprake zou moeten zijn. Toch is het 
Viteindelijk ook in bet belang vao den 
werkgever, dat willekeur zooveel mo- 
gelijk wordt uitgeschakeld, 

Het met de toekenning van een 
winstaandeel beoogde doel ligt in de 
stimuleering van de toewijding der 
werkaemers bij hun taakverrichtiag, de 
aansporing tot zuinigheid, opvoeriog 
van de productiviteit en ten slotte in 

  

      

    

VENDU-ACCEPTEN 
teriivering bij ale posikantoren, 
landikassen en agentschappen der 

Postspaerben 

  

NKEMT 

REVUE 

MET EEN DUBBEL AANTAL 

POSTSPAARBANK —   EFFECTENBELEENINGEN 
bij de agentschappen te Batavia OS 
Soerabaia, Medan en Makassar.   

Pi Sa “AN 

BEN ABO 

    

  

RADERPATRONEN Fa 

PRIJS PER JAAR F 7.25 

» PER'Y,JAAR F3.75 
Hi PER KWARTAALF 2— 
  

N. V. Kedirische Sneipers Drukkerij. 

Tn O DO... 

  

  

Hootdstraat 4! 

  

  

  
Alleen wij durven 

,De nieuwe Blaupunkt" 

Super Swing contant f 275—   
ook op afbetaling leverbaar, 

Teletoon No. 60 

Radio - Technisch - Burgau '— rxoiri — 

Wij blijven neutraal 

Annonceeren. 

  

Melkonderzoek. 

Volgens de lijst van de' beoordeeling van de melkmonster over 
Nov. '39 kunnen we als voigt melden. 
    

  

—— ——— Le 

Naam eo woonplaats Samenstelling| Hoed. heid. Kena 

Mevr. Bosveld, Meritjan zeer goed goed voldoende 

C. de Croust, Ngandjoek goed goed goed 

J. Gaillard, Semampir zeer goed goed goed 

H. Gwan Kiet, Paree goed goed voldoende 

Hotel Paree 4 goed goed voldoende 

Oei Soen Djiang zeer goed vold, vold. 

Mevr, Schrauwen, Madjenang goed goed vold, 

Tjice Sian Bo, Dandangan goed goed vold. 

Vrouwe Tini, Bantengan zeer goed goed vold.       
  

  

BOERDERIJEN ,.SCHRAUWEN” 

MULOWEG / MADJENANG 
Telefoon Ked. No. 225 1 

WATES 

PERCEEL-PAKISSADJI 

Levert versche volle melk. 

Prima kwaliteit. 

Leverancier van de groote ziekenhuizen te 

Kediri en Paree en de messte Doctoren 

ter plaatse.   Beleefd aanbevelend 

L. H, SCHRAUWEN. 

  

   



  

  

de verwachting, dat een geest van 
samenwerking bevorderd zal worden. 
Verder kan worden aangenomen, dat 
daarnaast bedoeld wordt, het inkomen 

van den ge#mployeerde, gedeeitelijk 

althans, te doen bewegen overeerkom- 
stig de financiecie bedrijfs-uikomsten, 
een stelszl dat voor den ge@employeerde 
groote voordeelen, maar ook bizon- 
dere nadeelen kan hebben. Er zal 
naar gestreefd dienea te worden, 
dar het vaste inkomen de noodige 
bestaanszekerheid bied:, voordat cen 
wisselend inkomen in het geding kan 
worden gebracht. 

De verwachtingen van den werk- 
gever ten aanzien van de guns 
gevolgen van her steisel van wiostaan- 
dealen mSeten volgess schbr. zeker op 
hun waarde gescbat worden, dech de 
schaduwzijdz van het stelsel is, dat de 
wijze, waarop de berekeniog van het 
winsagandeci plaats vindt, gemakkelijk 
aaoleiding tot verschil van meening 

kan worden en aanleiding zija tot 
critiek van de zijde van den werkne- 
mer op de Isidi D»z2 critiek moge 
al dan niet g tvaardigd zijn, ia 
elk geval bsperkt Slj de goede gevol- 
gen van bec stelse!l. Vooris werkt het 
stelsel algemeen: zoowel ijverige als 
minder ijverige, zuinige als siotdige 
werknemers genieten van de profijten, 
de individueele prestatis wordt niet 
speciaal gehonoreerd. 

  

   

   

    

Ia de su kerindustrie is de toekennirg 
. « hoogere 

looning, 
e ond 

  

vas yinstaf 
personce! cen vorm va 

ke vrijwe Coor a 

reeds gedurende etrelijk 
tocgepast. Hoewel volgens » sch 

twijfeld azan deze 
mede ten grondsiag lag t personeel 
in staat te stellen, zelf een spaarpot te 
vormen voor den ouden dag, heeftde 
Crisis doen zien, dat aan bedozlde me- 
thode van onderdomsvoorziening. crn- 
stige bezwaren kleven. Dat de et- 
temin het" stelsel der winstaandeelen 
bebouden bleef, bewijst, dat werkgevers 
er bizondere waarde aan toekennenen 
de bedrijfseconomische voordeelen, al- 
thans bij de suikeridustrie, tagen de 
nadeelen opegfn. Biijkbaar worden de 
nadeelige” tesdansen praktisch geheel 
afgeremd. 

Io het volkomen vitschakelen van 
versghil van meening over de wijze van 
berekening der wiost is men eigenlijk 
niet geslaagd. Weliswaar hebben de 
werkgevers veelaler wel voor gezorgd, 
de bepalingen op dit stuk zoodanig te 
formuleereo, dat in juridisch opzicht 
hun subjectieve wijze van berekening 
meestal niet voor aanvechting vatbaar 
is, doch bet gevolg daarvan is, dat de 
werkuemer in feite geen recht meer 
heeft op een winstaandeel, doch geheel 
afhankelijk wordt van de guost van den 
werkgever, doordat deze de berekeniag 
gebeel naar eigen inzicht en goeddun- 
ken kan makeo. Zoodoende kana dan | 
feitelijk niet langer van winstaandeel, 
maar siechts van gratifcatie sprake 
zija. 
Tete. nat er dan op dat hoewel de 

werkgever op deze wijze eventueel door 
den werknemer ge#atameerde proces- 
sed over hetbedrag van bet door hem 
vastgestelde winstaandeel bij voorbaat 
tot mislukking doemt, bet vanzelf 
spreekt, dat een en ander niet bevor- 
derlijk is voor een goeden geest van 
sameowerking, terwijl de werknemer 
evenmin in het bedrag van zija winst- 
aandeel een belooning ckan zien van 
zija streven vaar zuinigheid en opvoe- 
ring der productiviteit, of, ia het alge- 
meer, naar verhooging der rentabiliteit 
der onderneming. 

Ea schr besluit: ,Beschouwt men de 
zaak va dezen kant, dat is het wel 
duidelijk, dat eenyerkgever ten siotte 
toch ook het meest gebaat is bij een 
odjectieve bepaling van het winstcijfer, 

        
ongs- 

jze van belooning 

    

   

  

  

voor ST. 

  

  waarover de berekening der winstaan- 

KEDIRI 

  

91. NICOLAAS 
Uitgehreide collectie van: 
St. Nicolaas en 

Kerst artikelen, 
zooals : 

Chocolade letters. 

Chocolade in 

luxe dozen. 
Chocoiade poppen. 

Chocolade kransen, 

Chocolade sigaren 

en sigaretten. 

Marspein. fondant 

borstplaat. 

Kersiboomen, kerstkaarsen, 

kerst-artikelen, enz. enz. 

Prima kwa!iteit, Billijke prijzen. 

Beleefd aanhsveleni, 
Toko 

»SO EN” 
Aloon - Alocnstraat Telf. 63 

KEDIRI. 
  

  

ts vinden, Het belang van 
hierbij is we! voor een 

deelen zal plaa 
de werknemers 
ieder duidelijk.” 

   

  

  

OYLMPIA 
Schrijfimachines blijven toch al- 

tjd 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   
      

  

Groote Uitverkoop 
SPEELGOED 

NICOLAAS 

Oo K Oo R T I N G (Voeor Speelgoee) 

Vanat 28 Nov. fot en met 4 Dec. 1939. 

VOORRAAD 
Ruime keuze — 

  

Visitekaartjes 

voor de halve prijs. 

KED. SMELPERS DRUKK 
ALOON-ALOONSTRAAT 

|, - 

# 
1 

Telf. No. 83. 

  

  

Stadsgemeente Batavia. 
Keurig onderhouden fam. 

met geringe kosten. 

Ini. b.d. Adm. Kerkhoflaan 12. 

aa 

Bekendmaking. 
De fd. Kediri 

maakt bekend, dat het ontwerp der 

begrooting van UITGAVEN en 
ONTVANGSTEN van de Stads- 
gemeente Kediri voor het 

1940 met toelichting, 
beden, gedurende vier weken op 

graven 

    

Burgemeester van 

dienstjaar 

aanvangende 

zZijo kantoor een ieder ter lezing is 
gelegd. 

Kediri, 18 November 1939. 

— 

    

Te Huur 
In de Bandarlorstraat No. 11 a 

Een groot huis Huur f 30,- 

's maands. 

Hoofdgebouw: Groote voor —en 

achtergalerij met 4 slaapkamers. 

Bijgebouwen : Zeer ruime garage 

Drie kamers, keuken, badkamers en 

W.c. 

Grooten tuin v6OOr en achter, met 

vruchtboomen. A!les bandjirvrii. 

Te bevragen bij de   Ked. Snelpersdrukkerij. 

  

  “5 

LEESBIBLIOT HEEK 
  

  

De abonnementsgelden bedragen : 
f1,— per maand voor 6En boek 
£ 1,75 per maand voor twee boeken tegelijk 
f 2,50 per maand voor drie boeken tegelijk 

met dien verstaude, dat U z00 dikwijls moogt ruilen als U wilt    
Ir » U duseen abonnement voor &€n boek 
heeft, waarvoor U ega gulden betaalt en U 
tuilt het boek iederen dag, dan betaale U 
voor 30 boeken toch niet meer dan &en 
gulden 
De bibliotheek - catalogus verscbijot binven- 
kort. 

Wordt ! an 

DJABA KOTTA 
- LEE 

EEN PRACTISCH, HANDIG EN KOSTBAAR 
WERK VOOR BEN LUTTEL 

  

  HAF 

Ked, Snelpers 

  

  

HESBIBLIOTHEEK ” — 

Drukkerij. 

  

  

1 
BEDRAG ! 

DE AUTOWEGEN -ATLAS 

“ 

van JAVA 

» Schaal 1: 
totaal 9 aansluitende kaarten compleer 

aarin opgenomen: 
alle berijdbare wegen 

Kilometerafstanden van plaats tot p! 
Hoofd-Afstandstabel voor grootere afst 

f 
5 kle endruk 
stevig ivoorcarton 

MADOERA en BALI 
2.75. 

ct Cartonnen omslag cv linnen rug, 
500.000 

bijgewerkt, en 

   en 
Bergen en plaatsen met hoogte-cijters 

Spoorwegen, Viiegvelden, Ondernemings - fabrieken 
Pasanggrahans en veie aanwijzingen voor toerisme. 

Verkrijgbaar bij de Ked, Snelpers. 

  mena 

  

Vichy 

Source de Beaute 
    

  

preparaten voor 

RESIDENTIE 

Wetenschappelijk samengestelde 

verzorging en 

verfraaiing der huid.    

APOTHEEK 
Telefoon No. 52 

  
  

PROTESTANTSHE KERK. 
Hollandsche Kerkdiensten. 

26 Nov. "39 Wlingi 9 uur v. m, 
Blitar 6 uur o. m. 

Avondmaal. 
3 Dec, '39 Kediri 9 uur v. m. 

Avondmaal 
Djombang 7 uur p. m. 

Le aa Nana 

Maleische Kerkdienst. 

H, B. Matulessy. 

26 Nov. '39 Trenggalek 9.-- u, v.m. 
TI. Agoeng 4— u, n.m. 

”39 Kediri 6.30 u, am. 

voor Zending, 
mna memanen 

COST - JAVAANSCHE KERK 

29 Nov. 

lederen Zondag 

    

. Mis 6 uur v.m. 
7.30 uur v. m 

5.30 uuz 

Mis 

    

   
Lof 

Orderiicht Kath. Javanen 6 uur a.m, 

as an 

PETROMAX COMFOREN, 
Wij ontpakten zoojuist 

De Nieuwe 

Modeillen 1939 
en noodigen U vit tot een be- 

zichtiging dezer 

Schitterende en Practische 

Petromax Comtoren. 
Verkrijgbaar bij : 

Toko Wed. 

Tan Bing Wie 
Klentengstraat No. 90, 

KEDIRI, Tel. No. 149, 

TENG HONG TJIANG 
ENDUHOUDER COMMISSIONNAIR 

3ELMA 

  

TR    
EDIRI 

Voor 

geroutineer 

Uv meubila 

  

Ad ootwerpen 

  

kangs en € & kwa- 

    

meubelhout. 
Zeer billijk in prijs en levering op 

garantie. 
Uw Voor 

  

Bekei nd making, 
Beleefde 

aan onze geachte Clien- 

tele, dat ddo, 22 dezer 

as. onze zaak overge- 

mededeeling 

bracht zal worden naar 

nieuw Tokogebouw aan 

de Aloon - aloonstraat 

No. 17 Kediri. 

Hoogachtend. 

TOKO 

s MADIOEN” 
KEDIRI Telf. No. 62. 

  

4 

s
e



    

: Buitenlandsch overzicht 

— 

  

overgenomen uit de Ind. Courant. 

Het s.s. sSimon Bolivar"' op 

een mijn geloopen. ' 

    

Schip van de K.N.S.M. verongelukt, waarbij van de 400 opvaren- 

den 310 aan de Engelsche kust geland zijn, terwijl 90 vermist worderi, 

  

Honderd gewonden, van wie 50 ernstig. 

Aneta seint uit Den Haag, dat, blijkens een door het ministerie van Bui- 

tenlandsche Zaken van den Nederlandschen 

richt het s.s. ,,Simon Bolivar” 

Mij. bij da Engel 

Tot dusver zijo er 100 op 

    

    voor hen werd gereserveerd 
Het ministerie van Buitenlandsche Zaken vern 

de totaal 400 opvarenden er tot dusver 310 aan 

van de 

zzant te Londen ontvangen be- 

Konioklijke Nederlandsche Stoomboo 
    

cbe kust op een mija is geloopen. 
enden gewond, waarvan 50 errstig, die te Har- 

aan land zijn gebracht, alwaareen hotel door den Nederlandschen gezant 

am later uit Lovden, dat van 

land zija gebracht. Er wor- 

den nog 90 opvarenden vermist, o.w. de gezagvoerder Vcorspuy. 

Een Duitsch mijn ? 

    

   

      

  

Lo , 19 Nov. (Aneta Reuter). 

Volge iuigenis van een overleven- 

de weri gvoerder van de ,,Si- 

mon Bolivar” op de brug gedood. 
Dz Britsche Admiraliteit mel dat       

bet schip onderging tengevolge van 

Duitsche mijnen, die zooder waarschu- 

wing werden gelegd 
weike zoowel door 

in de 

Britscbe 

trale schepen werd gebruikr. 
De beschikbare iniichtingen wiizen 

er cp, dat vele passagiers Ergelschen 

Barbados 

als neu- 

warcn, op weg naar 

Trinidad, 
Aan bo 

Nederlande:s, o.a. employe's van 

B.P.M. die zich nzar Suriname ea Cu- 
ragao begaven. 

Ook waren er Joodsch2 vluchtelin- 

en 

  

rd bevondenzich echter cok 

  

gen uit Duitschland en andere cen- 

traal-Europeesche landen, die op wcg 

waren naar Chili, 

Aneta-A.N.P. meldt uit Den Haag 

da: 260 opvarenden van de ,Simon 
/Bolivar” ondergebracht in het 

" Creat Eastern Hotel te Londen, 
Een lijsr van overlevenden is nog 

»iat ontvangen 

zijo 

  

Nadere bizonderheden, 

van bet s.s. 

Koo. Ned. 
Stoomboot Mij. Aseta nog uit 
Amsterdam, dat blijkens de mededee- 

Omtrent het 

»Simon Bolivar” 

vergaan 

yan de 

seint 

ling van een nofmeester gezagvoerder 

Veorspuy om ber leven is gekomen, 

terwijl hij op de brug stord. 
Het ieek, alsof de ontpioffing vlak 

onder hem plaats had. 

De gewonden zija deels te Herwich     

   

  

en deels te Colchester ondergebracht. 
Naar verluidt, zijn van de 7I B.P.M.- 

   
(inclusief bun familes) 56 

15 wor g vermisi. 

s oog n de zee 

toe het ongeluk plaats greep. vrij ruw, 

waardoor het reddingswerk werd be- 

  

mosilijkt. 

Het Nederlandsche gezanischap stel- 

d3 alie pog 

overleyen 

Tot de 

in bet werk om de 

bebuipzaam 

en 
   

  

te zijo. 
   

    

lading bel le o.m. de 

kunstcolic van ecen Duitschen me- 

iaalfabrikan 

Een overlevende dame bracht hul- 

  

de aan de bemacning van de red- 

dingsvaar 

  

Naar verluidt, hebben de gewonden 
allen een goeden nacht doorgebracbt. 

Het schip zonk zeer snel. 

Het ,Alg. Mardelsblad”, z00 seint 
Aneta verder Amsterdam, publi- 

ceert nog de volgende mededeelinyen 
uit 

van ooggetuigen : 
Oamiddelijk na het gebeurde be- 

gaven Engelsche scbepen zich fulispeed 
naar de plek des onheils om bijstand 
te verleenen. 

zeer korten 
buiten de 

het snel zioken- 

Het schip zonk bianen 

tijd, waardoor velen, die 

hutten kwamen, met 

  

de schip in den maalstroom omkwa- 

mew. 
Vele drenkelingen poogden z'ch aan 

drijvende houtstukken vast te houden, 

betgeen in vele gevallen ecbter ver- 

vaargeul » 

  

  
1 het voikenrecht, 

  

gecfs bleek te zijn en velen zonken 

voor de ooyen wan de redders in de 
diepie. 

Een hofmeester vertelde, dat oomid- 

dellik na de ontp'offing de reddings- 
booten werdea gestreker, volgepropt 

met passagiers, sommigen nauwelijks 

gekleed, enkele dames m:t babies op 

den arm. 
Op het oogenblik, dat de reddings- 

booten de zee raakten, werd een oieuwe 

explosie gehoord, waardoor men den 

  

# jodruk kreeg, dat een tweede mijn het 

schip had geraakt. 

Eenige seconden later helde het schip 

en de passagiers van 2 of 3 sloepen 

werden toen in een draaikolk getrok- 

ken. Anderen sprongen in het water 

en probeerden naar de kust te zwem- 

men, docb zulks bieek in vele gevallen 

door den geweldigen golfslag niet mo- 
k te zijn. 

  

Duitsche of Engelsche mijn ? 

Aneta-Reuter seint uit Londen dat 
officieele kringen te Londen verklaren, 

dat het geen twijfel lijdt, of de Simon 

Bolivar” is op een Duitsche mijn ge- 

loopen, aangzien ergeen Britsche mijo- 

nen in de omgeving waren en boven- 

dien alle Britsche mijoen, overeenkomstig 

z0odanig zija gecon- 

sirue 

  

rd, dat :ij automatisch onschade- 

ljk worden, wancer zij losslaan. 

Waaraan wordt toegevoegd: ,Wij 

weten, dat dit niet met alle Duitscbe 

mijaen bet geval is.” 

Meer schepen beschadigd. 

Londen, 18 November (Havas). 
Vernomen wordt dat twee schepeo, 

die zich in de buurt van de ,Simon 

Bolivar" bevonder, toen dit schip op 
cen mijn liep, door bet geweld der 

loffing eveneens werden bescha. 

  

   
   

zij konden evenwel op eigen 

hun bestemmingshaven bzreiken. 

schepen, die zich in het door een 

met een stcaal van '/, mijl aan- 

gebied van de plaats der ont- 

ng bevonden werden getroffen. 

DUI! SCHE VLIEGBOOTEN 
BOVEN NEDERLANDSCH 

GRONDGEBIED. 

Achtervolging door Jacht- 

vliegtuigen. 

Den Haag, 18 Nov. (Aneta). 
Hedenmorgen werd nabij Viieland, 

binnen de territoriale wateren, een Duit- 
sche vliegboot ontdekt, Een Neder- 
landsch jachtvliegtuig nam deze onder 
vuur, waarop de vliegboot de territo- 
riale wateren verliet, na met den ach- 
termitrailleur bet vuur te hebben beant- 
woord, 

Het Nederiandsche toestel ontmoette 
twee andere Duitsche vliegbooteo, wel- 
ke eveneens ons rechtsgebied verlieten. 

De Nederlandsche regeering heeft bij 
Duitsche regeering geprotesteerd 

tegen d schendingen van onze neu- 
traliteit, alsmede tegen de beantwoor- 
divg van bet vuur door de in overtre- 
ding zijode Duitsche vliegboot. 

DE KNILM BESTELT 
VLIEGTUIGEN, 

  

  

Vier amphibie - toestellen. 

Blijkens een Aneta-telegram uit Am- 
sterdam heeft de Koilm haar iuchtvioot 
vuitgebreid door den aankoop van vier 
amphibie - vliegtuigen, ol. 2 Grumman- 
toestellen en 2 Sikorsky's. 

  

NN AN KP Tea BA ON ad NAM 

  
  

DNA Gn MUA G0 TA PPn PU, 

  

ANA en Pa 

  

OPNIEUW KRIJGEN. DRIE TSJE- 
CHEN EEN DUITSCHEN KOGEL. 
Talrijke arrestaties in het protectoraat. De telefonische verbindin- 

gen met Praag verbroken.— Britsch opperbevel over de geallieerde 

luchtmachten. 

ERNSTIG SPOORWEGONGELUK TE BERLIJN. 

Nog drie Tsjechen ges#xecuteerd. 

Berlije, 18 November (Aneta- 

Reuter). Volgens een bericht 

uit Praag aan het D.N.B. werden nog 

3 Tsjechen, w.o, 2 politieagenten door 

de Duitschers docdgeschoten. Zij wer- 
den gefxecuteerd in verband met aan- 

vallen op Duitsche burgers. 
Berlijo, 18 Nov. (Aneta-Reuter). 

Officieel is bakendgemaakt. dat de 

krijgswet te Praag en andere prorec- 

toraatssteden is afgekondigd. 

Massa-arrestaties. 

Parijs, 19 Nov, (Aneta-Reuter). 

Volgzns telegrammen ontvangen van 

de grens van het voormaiige Oosten- 

rijk werdeo sinds Vrijdag in Bohemen 

en Moraviz 50.000 arrestaties verricht. 

Parijs, 19 N (Aneta Reuter). 

Gewapende S.S.-! hielde», bij 

her aanbreken van den dag eenrazzia 

in de Swehla- en Masarijkcolleges te 

Praag. Ze arresteerden aantal 

studenter, die paar het concentratie- 

kamp te Bucheowald werden overge- 

bracht. 

Later drongen de troepen medische 

en juridische faculteiten bionen, alsme- 

de het Poly-technische instituut, waar 

alle studenten en hoogleeraren werdan 

  

   den 

cen 

gearresteerd. 

Gemeld wordt, dat ook bepaalde 

mpolitieke personagzs'" werden gearres- 

teerd, 

Telefonische verbindingen met 

Praag verbroken. 

18 Nov. (Reuter). 

Praag is opoieuw cen ,verboden stad”, 

de teleforische verbindingen tusschen 

de hoofdstad van bet protectoraat 

Bohemen en Moravie en de buiten- 

wereld zijn verbroken, doch het feit 

dat, overeenkomstig door krijgsraden 

uitgesproken vonnissen, terechtsteliin- 

gen plaatsvorden, wordt ais cen aan- 

wijzing beschcuwd dat er b angrijke 

dingen aan de hacd zijo. Volgeos on- 

bevestigde geruchten zouden zici wan- 

ordelijkhedea in de Skoda-fabrieken 

hebben voorgedaan, terwijl ook ver- 

klaard wordrt, dat de troebeleo raar 

bepaalde gedeelten van Poleo z0uden 

Amsterdam, 

zija overgeslagen. 

Palmfletten te Praag verspreid. 

Parijs, 18 November 

Rzuter) 
teren gemside demonstraties te Praag 

kan nog worden medegedeeld, 

duizenden pamfietten te Praag werden 

gedistribueerd, waarin werd varkon- 

digd, dat d- ontploffing te Miincheo 

werd veroorzaakt door de Gestapo, 

tencinde het Duitsche voik tegen 

Esgeland te doen keereu. De pam- 

flerten bevatteo voorts de redevoeringen 

van Chamberloin, Daladier en Benesj. 

Betrouwbare berichten van de 

Praagsche politie melden, dat sedert 

bet uitbreken van de oorloy 30 lijken 

van narionaal-socialisten en S.S.- lieden 

uit de Moldau werden gehaald 

    

De toestand in het protectoraat. 

Amsterdam. 18 Nov. (Havas). 

Her socialistische dagblad ,,Het Volk” 

wijdt cen beschouwing aan den toe- 

stand ia bet Bohemen 

en Moravi&, zooals die zich sedert den 

28sten October jl. heeft ortwikkeld. 

et biad schrijftdat de demonstraties 

plaatsvonden en 

protectoraat 

dag 

aantal 

dis op dien 

waarbij cen 

gedood of gewond, terwijl verscheide- 

ne agenten der Gestapo in de rivier 

werden geworpen, verreikende poli- 

tieke gevolgen hadden. 

Verscheidene honderden arrestaties 

werden verricht en de leider der Ge- 

Heinrich Himmler, 
een bezoek aan 

personen werd 

stapo, 
bracht persoonlijk 

Praag, waar bij uiting gaf vao zijo 

ontevredenheid Gestapo, 

bruinbemden en der storm- 
tegenover 

leiders 

  
(AW neta-' 

Ten aaozieo van de gis- 

dat " 

  

T roepen. Volgens Himmler zou 't mo- 

gelijk zijn geweest te vermijden op de 

demonsteranten te schieten, daar het 

ten zeerste 'in het voordeel van 

Duitschland is er de openbare mee- 
ning in het buitenland van te kun- 

men overtuigen, dat rust ea orde in 

het prorectoraat heerschen. Himmler 

wees er op dat de wanordelijkheden 

io bet protectoraat een betreureos- 
waardige uitwerking io bet buitenland 

badden. 

Als gevolg van het bezoek van den 

leider der Gestapo had de Reichspro- 

tector, baron Von Neurath, een ou- 

derhoud met den president van het 

protectoraat, dr, Emile Hacha, bij 

drelde hem mede dat de deelnemers 

aan de demonstraties niet zouden 

worden vervolgd, terwijl de arrestan- 

vrijheid zouden worden ge- 

steld. Niettemin was het, tencinde 

den ongunstigen indruk. door de 

wanordelijkbeden gewekt, weg te ne- 

men, noodzakelijk, dat ,een demcp- 

stratie van loyaliteit” zou p'aatsheb- 

ten in 

ben. 

Daarop legde baron Von Neu- 

rath dr, Hacha een pian voor, dat 

voorzag in een herziening van de 
grenzen van het protecioraat ten 

gunste van de Tsjecben. Deze her- 

Tiening zou volgers, ,fiet Volk” 

betrekking hebben op de gren- 

zen van bet protectoraar met Polen, 

Oostenrijk en Beieren. Voorts stelde 
baron Von Neurath voor den status 
van het protectoraat Bohemen en Mo- 
ravi& te veranderen in dien van een 

van Berlijn afbankelijke republiek, ter- 

wijl hij ten slotte de suggestie deed dat de 

nieuw te vormeo Tsjechische republiek 

een betuiging van trouw aan Duitsch- 

land zou afleggen. Hicraan zou een 
formeele, hoewel slechts symbolische 

ocorlogsverklaring aan Engeland en 

Frankrijk door de nieuwe Tsjechische 
republiek en de vorming van een ter 

beschikking van Duitschland te stellen 

Tsjechisch contirgent, worden gekop- 

peld. 

Dr. Hacha w igerde ecbter deze 

overeenkomst aan te gaao. De Duit- 

schers kwamen daarop tot de slotsom 
dat dr. Hacha ,,een weinig overwerkt 

was”, hem werd aangeraden zich eeni- 

geo tijd op zija landgoed terug te 

trekken es daar voliedig uit te rusteo. 

Voorzorgsmaatregelen werden getrof- 
fen, opdat hij daar dcor viemand zou 

worden gestoord. 

Aldus is volgens ,,Het Volk” de 

bieuwe, thans ia bet protectoraat Bo- 

hemen en Moravi& ontstane toestand, 

het blad voegt hieraan toe dat men 

z'ch er mocilijk een denkbeeld van kan 

vormen, hoe de situatie zich in dit 

gebied” verder zal ontwikkelen. De 

Duitschers scbijnen er afkeerig van 

te zija het protectoraatsstelsel eenvou- 

dig te laten varen en Bohemen en 

Moravis bij het Duitsche Rijk in te 
lijven, zulks met het oog op den pija- 

lijken indruk, die hierdoor in het bui- 

tenland zou worden gewekt, Gameend 
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word dat de. Hachaen Tijo regeering 
door leidende figuren pit Berlja zul- 

len worden vervangen. ” 

Germaniseering van het 
protectoraat. 

Aan de Oosterlijksche greos, 18 Nov. 

(Havas). De Duitsche autoriteiten van. 

het Boheemsche protectoraat werdeo 

in bet gebeim getostrueerd om alle 
noodige maatregelen te treffea ter 

verzekering van de volkomen assimi- 

latie van Bohemen en Moravi# aan 
Duitschland. 

De Duitscbe autoriteiten maken ge- 

bruik van de anti-Joodsche wetten om 
Duitsche commissarissen in de Tsje- 

Chische firma's te plaatsen. 
In de groote wapenfabrieken, zooais 

Skoda-en Sbrzjovka - fabrisken, wordt 
het Tsjechische personeel z00 veel mo- 

gelijk vervangen door Duitschers. 

Na de repatrieering van de Duit- 

scbers uit het buitenland, werden de 

Duitsche elemeoten gevestigd ia de 

vroeger uitsluiterd Tsjechische gebie- 

den, terwiji de officiereo van het be- 

zettingsleger worden uitgenoodigd, hun 

gezinnen van Duitschland over te laten 

komen. 
De germaniseering vao bet autonome 

bestuur is reeds sedert het uitbreken 
van de vijandelijkheden aan den gang. 

Een groot aantal Tsjechische scholen 

werd gesloten onder bet voorwendksel, 

dat het leger de gebouwen noodig 

had, terwijl de Duitsche taal in de 

  

overblijvende scholen verplichtend 

werd gesteld. 
Ondanks de strenge maatregelen 

wordt toch steeds meer verzet en boy- 
cot vaa de Duitschers georgaviseerd 
onder de bevolking. Spontane deron- 
straties komen steeds veelvuldiger yoor. 

Niettegenstaande het verbod op het 
dragen van de Tsjechische natiovale 
kleuren, droegea vele Tsjechen op den 
dag na de bomontp'offing te Miiachen 
cen driekleurige kokarde. 

Speciale afdeelingen van de S. S. 
rukten de kokardes af, terwijlop dien, 
dag 6000 personen werden “yearres- 
teerd, van wie-600 naar concentratie- 
kampen werden gezonden, ? 

China. 

De Japanners rukken op in 

. Zuid-China. 

Chungking, 18 Nov. (Reuter). De 
situatie aan de Kwangtung - Kwangsi- 
grens wordt gespanoen na drn Japan- 
schen opmarsch uaar bet Noorden 
langs den straatweg inde richting van 
Nenking, een strategische stad in het 
zuiden van het gewest Kwangsi, aan 
den sirantweg naar Indochine. 

Na de landiogen der Japanners te 
ey Lungmen, ten westen van 
rukten de Japansche troepen 

naar het bivnenland op en bezetten 
de steden Fancheng en Chinhsien. 

Uit de laatste Chineesche veldbe- 
richten van her Kwangtungfront blijkt, 
dat de Japansche infanterie -en cava- 
lerie-eeoheden onder dekking van ar- 
tillerie - bombardement den opmarsch 
naar bet roorden voorizetten in de 
ricbting van de Kwangsi-grens, waar 
de Chineesche troepen#»aar verwacht 
wordt—zeer krachtigen.tegenstand zul- 

  

leo biedeo ia hun stellingeu in de 
bergeo. ” 

Chungkiag, 19 Nov. (Aneta H.). 
C.N.A. meldt vit de hoofdstad van 
Kwangsi, Kwilin, dat, volgens dt laatste 
berichten, te Pakhoi alles rustig is. 

Japansche oorlogsschepen gingen 17 
dezer ten anker ter hoogte van Kwan- 
tuli (in het district van Pakhoi), doch 
zij bleven den geheelen dag werkeloos. 
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