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STADSNIEUWS 

  

TUBERCULOSE - BESTRIJDING. 
(S5. C.V. T) 

Een moeder met open tuberculose 

mag haar kind niet zoogen. 

am 
  

Redevoering Resident Kediri 

bij Installatie Stadswacht. 

Mijnbeer de Commandant van de 

derde Divisie van het Konioklijk Ne- 

derlandsch-Indisch Leger. 

Mijne Heeren Hoofdofficierer, Of- 

ficieren, Reserveofficieren, Onderoffi- 

cieren, Kader en Manschappen van het 

Konioklijk Nederlandscb-lndisch Leger. 

Mijobeer de Commandant, Kader en 

Manschappen van de Stadswacht Ke- 

diri. 
Zeer geachte overige aanwezigen. 

U allen heet ik als Voorzitter van 

bet Comite Legerdag Kediri 

van harte welkom en ik doe zulks wel 

in het bijzonder tot U, HoogGeachte 

Generaal Ilgen ! 

Ons Comit€, en met ons heel Kediri, 

stelt het wel buitengewoon op prijs, 

dat U ondanks Uw zooevorm drukke 

ambtswerkzaamheden toch nog tijd en 

gelegenheid heeft weten te vinden om 

op dezen Legerdag te Kediri 

tegenwoordig te zijn en om straks een 

Persoonlijk woord tot de Stads- 

wacht Kediri te spreken. 

Het feit, dat U zich daartoe bereid 

heeft verklaard, toont wel duidelijk aan, 

in de eerste plaats 

welk een groote waarde ook door U 

als hoogste legerautoriteit in Oost-Java 

wordt gehecht aan het doel, dat ons 

Comit& met het organiseeren van dezen 

Legerdag zich voor oogen heeft gesteld, 

namelijk het verhoogen van de weer- 

baarheidsgeest van de inwoners van de 

residentie Kediri 

en in de tweede plaats 

welk een groot belang U ziet in de 

totstandkoming van de Stadswacht 

Kediri. 
Een en ander is ons Comite boven- 

dien nog gebleken uit het feit, dat U 

zich bereid heeft verklaard het Here- 

voorzitterschap van ons Comit€ 

te aanvaarden en dat U daarnaast ook 

nog eenige legeronderdeelen, zooals de 

Regimentsmuziek en eenige moderne 

gemechaniseerde en gemotoriseerde le- 

geronderdeelen, bescbikbaar heeft ge- 

steld en heeft toegestaan, dat de te 

Soekarameh in opleiding zijade compag- 

nie miliciens aan deze militaire plech- 

tigheid deelaeemt. 

Voor al deze blijken van belangstel- 

ling en medewerking betuigt ons Co- 

mit&e U, Generaal! onzenzeer 

bijzonderen dank ! 

Niet minder dankbaar gestemd is 

ons Comite jegens U! Kolonel Over- 

akker, U! Overste Mansvelt Beck en 

U! Overste Slabbekooro, alemede 

jegens alle Officieren, Kader en man- 

schappen, die met U de verre reis van 

Malang hebben ondernomen om deze 

voor Kediri zoo zeer bijzondere plech- 

tigheid van de installatie vao de stads- 

wacht bij te wonen. 

Ook van de zijde van den Iospec- 

teur van de Militaire Lucbtvaart in 

Bandoeng werd spontaan op verzoek 

van ons Comi:& volle medewerking 
toegezegd en zult U straks van deze 

medewerking getuige zijo. Een woord 

van bijzoodere erkentelijkheid van ons 

Comite jegens genoemden Lucbtvaart- 

autoriteit mag bier zeer zeker viet 

achterwege blijven. 

Voorts past mij nog een woord 

van daok uit te spreken tot hen alleo, 

die hier ter plaatse bun steun hebben 

verleend bij de voorbereidiug 

ze Legerdagen. 

van de- 

Teoslotte zou 
Wwoord willen richtea tot de Stads- 

wachters te Kediri. 
Mijobeer de Commanodant, Kader en 

Manschappen de Stadswacbt 

Kediri ! 
Weest ervan overtuigd, dat gebeel 

Kediri met mij trotsch is op het feit, 

dat dank zij de onvermoeide volbar- 

ding en de stoere .doorzettingskracht 

van U aller, ecbter in bet bijzonder 

van U, Luitenast Duyndaml U 

straks als onderdeel van bet Konink- 

ljk Nederlandsch -Indisch Leger zal 

worden geinstalleerd. 

Niet tevergeefs deed Hare Majesteit, 

Onze z00 zeer geeerbiedigde Koningia 

ik nog een enkel 

van 

op dien fatalen datum van den Tien- 

den Mei 1940 een beroep op Haar 

Volk door in Haar proclamatie onder 

meer te zeggen: 

»Mjjn Volk! Ik eo Mija Regeering 

pzullen ook nu Onzen plicht doen! 

»Doet Gj de Uwen, 

walle omstandigheden, 

nplaats, waarop hij is gesteld, met de 

»uiterste waakzaambeid en de 

ninverlijke rust en overgave, waartoe 

overal eo in 

ieder op de 

met 

»een rein geweten in staat stelt”, 

Stadswachters! 

nigd staat Gij hier aangetreden, voort- 

gzkomen uit de verschillende bevol- 

Nauwveree- 

kingsgroepen. behoorende tot de meest 

uiteenloopende rangen en standen en 

toch vormend &€n hechte eenheid, 

De stadswacht Kediri met slechts &€n 

vastberaden doel voor oogen, namelijk 

om elken vijand, die zich onverhoopt 

in deze gewesten zou wagen met inzet 

van Uw hoogste offer tot elken prijs 

te vernietigen. 

Stadswachters! U heeft getoovd de 

woorden van Uw Koningin juist ver- 

staan te hebben door het voorbeeld 

van onze zoo moedige Vorstin te 

volgen. 

U doet Uw plicbt en wij allen zijn 

ervan overtuigd, dat U ook Uw plicht 

niet zult verzaken in de uren des 

gevaars. 

Kediri en de Kediriaoen kunnen 

gerust zijn in bet besef, dat zij be- 

sehermd zullen worden door een stads- 

wacht, zooals die hier voor ons staat, 

bezield met een geest van taaie vol- 

harding eo den vasten wil om als &&a 

blok pal te staan tegenover elke 

agressie, cen geest, welke noodig is 

voor een land ia oorlog, een geest, 

welke uiteindelijk Nederland zal doen   herrijzen. 
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Mijobeer de Commandant! Kader 

en Manschappen van de Stadswacht 

Kediri! Mogz Gods zegea op Uw 

opofferingen rusten! Op de belang- 

stelling en de sympathie van de bur- 

gerij zult U bij voortduring kunnen 

rekenen. 

Em thans z0u ik aa0 den Voorzitter 

van bet Stadswacht Comi'€, dea fun- 

geerend Burgemeester willen verzoe- 

Kediri over te 
Ne 

ken om de Sradswacht 

dragen aan het K 

landsch-Iodisch Leger. 

Mijnheer Scheltema! thans is aan 

U bet woord, 

Rede Resident in de Soc. 

»Branias” 

  

toklijk 

Zeer Geachie Aanwezigen. 

Als Voorzitter van het Comite 

Legerdag Kediri heet ik Uallen 

van barte welkom, en wel in het bijzon- 

der Ul Hoog Geacbie Generaal Ilger! 

Het wordt door ons Comit& op zeer 

hoogen prijs gesteld, dat U ook nog 

tijd en gelegenbeid heeft wateo te vin- 

den om dezea legerpropagardaavond 

bij te woven. 

Een speciaal woord van we'kom in 

deze zaal zouik ook nog willen richten, 

tot U, Konovel Overakker! U! Over- 

ste Mansvelt.Beckl U! Overste Slab- 

bekoorn en de heeren Officieren, die 

uit Malang zija overgekomen en die 

ook thans nog zija gebleven. Ovk Uw 

aaowezigheid wordt door ons Comit€ 

ten zeerste gewaardeerd. 

Hedenmiddag bij de plecbtigheid van 

de installatie van de Stadswacht was 

Ik reeds in de gelegenheid om U, 

Hoog Geachte Generaal! daok te zeg- 

gen voor de groote medewerking «n 

steun, welke ons Comit€ van U en Ulwe 

Officieren heeft mogen ondervinden. 

Ailhoewel ik cenigszins io herhaling 

gal treden van betgeenik reeds heden- 

middag beb gezead, zou ik U ook 

thans nogmaals van deze plaats namens 

het Comit€ Legerdag Kediri, 

Eerevoorzitter- 

    

waarvan U bet 

schap hecft willen aanvaarden, bar- 
teleliik dank willen zeggen voor al 

hetgeen U en onder U dienende 

officiereo en minderen hebben bijge-    

dragen aan het welslagen van deze le- 

gerdagen. 

Ook tbans wordt de avond wederom 

opgeluisterd door de aanwezigheid van 

da regimentsmuzick, voorts heeft U 

toegesraan-Om d2 moderne gemacha- 

niseerde 0 gemotoriseerde legeron- 

derdeelen op het voorerf van deze 

socifteit te laten bezichtigen en tenslotte 

zullen wij straks dank zij Uw bemid- 

deling de nieuwe 

bewonderen. 

Ook »og op de 

zal over dit allen dank zij Uw bereid- 

willigheid bescbikt kunnen worden. 

De legerfilm za! Zoodagmorgen voor 

de Chinesche gsmeenschap vertoond 

worden en op Zondagavord voor de 

Inheemsche bevolkingsgroep. 

wijl op Maandagavond nog 'een ver- 

tooning zal' plaats hebbez voor de 

Stadswacbters en de miliciens van Soe- 

karameh. 

De regimentsmuziek zal op Zondag- 

middag de tentoonstelling van gemecha- 

legeror- 

Legerfilm kunnen 

volgende legerdagen 

ter- 

niseerde en gemotoriseerde 

derdeelen opluisteren op het erf van 

den Regent van Kediri, die wederom,   
  

24e Jaargang 
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thans reeds voor de tweede maal, zija 

pendopo en erf hceft beschikbaar ge- 

seld ten behocve van de propaganda 
van de stadswacht, waarvoor het 

Comi€ den Regent ook zeer erken- 

elijk is. 

Een bijzonder woord van dark voor 

hun osvermoeiden ijver en groote me- 

dewerking komt voorts zeker toe aan 

dz heeren 
pers, 
ken al bua krachten hebben gegeven 

Duyndam en Schup- 

die reeds gedurende cenige we- 

voor de voorbereiding van deze Leger- 

dagan en dezen legerpropayandaavond. 

Ook de 

aan het welslagen van deze dagen hun 
hebben verleend, v 

ia het bijzo 

dit hen, die ors 

andere medewerkers, die 

steun dienen cen 

    

woord van lof, ler geldt 
aarstonds van hun 

artisriek kuanen zullen 1 ieten.     

      

  

Het Bestuuc van de s0 Bran- 

tas zeg ik dank voor de bereidwiilig- 
heid om haar localitei en erf aan 

het Comite gratis ter bescbikking te 

willen stellen voor het houden van 

dezzn avond, en voor de van hen on- 

dervonden steun bij de regeling, zo0a!s 
wij dat van het soosbestuur bij soort- 

gelijke gelegenheden trouwens steeds 

gewerd zijo, 

Dames en Heeren! ik hoop, dat 

ik tbans heb 
Ik zou echter nog een enkel 

woord willen richten tot de 
van Kediri 

niemand vergeten ! 
ernstig 

burgers 

en burgeressen en wel 

dathet Comit& Le- 

gerdag Kediri zich voor oogen 

over het doel,   

SERIE 
1941. 
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heett het 
van deze dagen, namelijk het verhoo- 

van 

gesteid met organiseeren 

gan van de weerbaarheidsgeest 

alie bevolkingsgroepen. 
dat er 

veel gepres- 

Niettegenstaande het feit, 

reeds veel, ja zelfs zeer 
teerd wordt door de burgerij, moet 

toch het feit geconstateerd worden, 

dat er nog velen zijn, dien nog niet 

ten volle en bij voortduring door- 

drongen zijn van het besef, dat wij 
dat leven in cen Land in Oorlog en 

    

daar ginds van uit Engela 

stin ons regeert, die dage 

bloot 

ons desondanks cen lichtend voorbeeld 

grootste gevaren siaat en die 

geefi van moed en kracht. 

Burgers en Burgeressen 
van Kediri. 

De Stadswachters Kediri hebben ons 

vanmiddag re aandeel in den 

  

   hun 

arooten strijd getoond en wij kunnen 
trosch op ben zijo. 

oosten zich zeer 

    

groote, niet 

te on io het 

  

opoff en 

  

belang van de veiligheid en het welzijn 

De stadswacht Kediri 

opunt van de verdediging, 

  van ons alien. 

  vormt hetk 

niet alleen van de stad Kediri, echter 

ook van de omgeving. 

Het is derhalve raak deze stadswacht 
200 sterk mogeliik Hoe 

sterker uitgerust, des te grooter Uw 

veiligheid ! $ 3 
Het Land heeft gezorgd 

Wapenirg en uitrusting ! 

De stadswacbters hebben gezorgd 
voor de mankrachten Thans isaan U, 

te maken. 

voor de 

  

VENDU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS 

  

J.G.W DEKKERS — KEDIRI — Telefoon 250 

Embalieeren 

(Ook voor Europa en de buitengewesten) 

Transporteeren, Meubelmakerij 

Handel in Nieuw- en Agentschap : 

Tweedehandsch Meubilair. Java Koelkasten.



    

E- hio m 
logen voorkomen. 

Oagerwij 
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4 Burgersen en Burgeressen van Kediri! 

bet woord! neer, de daad om te zor- 

gen, dat er pelden bijeen komen on deze 

stadswacht te doen motoriseeren, 

Daarvoor is nogveel geld noodig. 

Dz Cbisessche gemeenscbap heeft 

hedenmiddag tijdens de instal atie van 

de Sradswacht wel een treffend voor- 

breld aan ons allen grgeven door de 

overbandigirg van de zeer belangriike 

chegue van f 5.000. aan den Voor- | 

zitter van het Stadswacht Comi€. 

Cok nog ia ander opzicbt heeft de 

Chineesche gemeenscbap blijken van 

groot medeleven met de Stadswacbt 

betoond door her schenken van het 

noodige meubilair voor deze stadswacbt 

en tenslotte werd ook nog de Chinee- 

sche band uit Soerabaja, die zich later 

op dezen avond zal doen hooren, door 

de Chineezen aan ons aangeboden. 

Niet weinig heeft tot dit groote 

succes bijgedragen bet 

streven van den heer Djie T.og Hiao. 

Dames en H-erenl ik zou van deze 

plaats openlijk bulde willen brengen 

voor buitengewore steun van de Chi- 

enthousiaste 

neesche gsmeenschap. 
Ik ben er echter van overtuigd, dat 

cok de andere bevolkingsgroepen niet 

zulleo willao ash-erbliven. 

De motorisatie van de Stadswacht 

moet en zal er komen. 

Om bet geld bijeen t: krijgen heeft 

n doer toe- 

  

ons Comi'€ reeds mi 
niet te dben 

donk ik aan 

weike anders      

   

en dan 

a van ons Com'€, 

z00 bartelijk gedane 

uitooodiging toch ook bun pening 

hebben mosten off ren om hier binnen 

te komen en beleefd doch dringend 

cen entreebi'jt werden aarg-boden. 
H-devmiddag beb ik in 

woorden van onze 

die. ondanks 

mija we 

komstwoord de 

200 zeer geli-fde Koringen aarg-haald 

uit de proclamatie, welke werd uit- 

gesprokes op dien berucbten da um 

van den tienden M-i 1940, tbans z0u 

ik U aliea in 

brengen bet beklemmende gevoel, dat 

ons alen bekioop cp dien datum van 

den Mei 1940 en de 

mordige woorden, weike onze Vorstin 

heriovering  willen 

veertier den 

toen ondanks alie elende tot ons sprak, 

nameliji 

nHerivvert U de rampen uit vroesere 

necuwen, waaruit Neverland is verre- 

nzeo. Zoo zal bet ook dit maal gaan. 

nDespereert niet. Duet al-r, wat Uu 

" mogetijk is io 's Lands wesbegrepen 
sbelana. Wij doec bet ooze. Leve 

»het Vaderlaod !” 

    

jer 

RICHE THEATER — 
Heden 15 en Woensdag 16 Juli 

METRO's boeiend en machrig filmwerk 

sTHEY ALL COME OUT. ce vei 4 tenciao 
Me: TOM NEAL — RITA JOHNSON e.a. eerste klasse spelers. 

Tot het laatste moment zal deze fiim U in voortdurende spaoning bouden. 

He het imalcatraz de grootste gevangenis ter wereld toegaat, leert U de film ,, They Al! Come Out”. 
Voor 16 ar of ouderl 

    

  

TELI P T am mnn 
Donderdag 17 tm Zaterdag 19 Juli. 

WARNER BROS biironder peesta» en interessante film 

NO TIME FOR COMEDY“. (heen Giid om te tachen) 

Me: ROSALIND RUSSELL — JAMES STEWART — CHARLIE RUGGLES e.v.a. goede krachten. 

et een uitstrkend verbaai, geestig apelvol humor en menscbelijkheid, waarin prachtige dia- 

feli Gen van debeste en grootsie Comedies, die Ude laatstejaren op bet witte doek hebt gezien ! 
Nor voor kind ren beneden 17 jaar, 

Ak EXTRA ATTRACTIE Vooraf: H t NIEUWSTE OORLOGSNIEUWS! 

MAXIM THEATER 
Wsensdag 16 en Donderdag :7 Juli 

cager 

N VAN LOUIS PASTEUR". . 
door ANITA LOUISE e.v.a. sterreo. PAUL MUNI, bijgestaan 

an ziin mosist- er belangriikste films. 
KUWSTE WERELONIEUWS! 

Vrijidag 18 tm Zcndag 20 Juli 
bociende fi'm 

FRANCISCO DOCKS“. 
MEREDITH — IRENE HERVEY — ROBERT ARMSTRONG e. a. voorsanstaande 

  

van bet avontuurlijke leven der dokwerkers, dat op realistische wijze wordt afgeschilderd. 
sensationeele gebeurtenissen enz. enz. vormer den 

zeer spannende film over de dokwerkers van San Francisco. 
warnet van intriges... 

Komt dit vooral zien, 

Dames en Heeren! Laat ons doen, 

wat onze Koningin ons heeft gevraagd 

en laat ons handelen in Haar geest 

en dat doet Gij, indien gij offert voor 

de Stadswacht Kediri! 

Es dan z0u ik U thans wilen ver- 
z0eken om U van Uw zetels te ver. 

heffen en ik zou U willen vocrstellen 

om dezen evond, van welken ik van 

harte boop, dat het een gezellige zal 

te beginnen met hulde te 

brengen aan onz2z z00 mordige en z00 

wordeo, 

zeer geliefde Koningin door een drie 
werf hoera aan te heffeo. 

Lang leve de Koringin! 

Gemeenteraad. 

Door de overplaatsing van den heer 

D. J. Zaal, hoofd van Iste H. I, S. 

hier ter plaatse naar Soerabaia, ootstaat 

er cen vacature in den stadsgemeen- 

teraad. Door de vele mutaties van de 

laatste jaren is de I. E. V.-lijst chaos 

bijna uitgeput. Alleen de naam G.D. 

Setiffer komter nog op voor, aange- 

zien de beer F. Lammers, Kediri ook 

gaat veriaten. De I, E. V.-fractie zal 
io de plaats van den heer Zaal een 

nieuwen Voorzitter moeten kiezen. 

De heer C, Th. M. de Wit zal na 
ziin vertrek naar Malang, a!s vertegen- 
wcordiger vah de IK. P. in den raad 
worden cpaevolkd door den beer A. 
P. A. ten Brork. Ook de LK.P. - lijst 
vertoont groo'e gapingeo. 
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Kunst-avond in de 

Kaboepaten. 

Op Maandagavond j.l., z0oals eer- 

der vermeld, werd ter gelegenheid van 

den Legerdag een Javaansche Kunst- 

avond gegeven in de pendopo van de 

kaboepaten. Voor deze gelegenheid 

werd de pendopo bijzonder prachtig 

versierd, terwijl de prachtige gamelan in 

het middeo was opgesteld. Klokslag 8u. 

begon de Serimpi - dans, uitgevoerd 

door de dochter van den Regent zel- 

ve Raden Adjeng S.K. Soeselastoeti. 

We kuonen niets anders zeggen dao 

dat deze dans bijzoader prachtig was. 

Daarna volgde. een Wajaogfragment 

uit het Ramayana, uitgevoerd door 

de vereeniging C.C.W.O. albier. 

De ,lakoo” (toneelstuk) 

Doeta”, die in vier bedrijven werd 

»Rama 

Opgevoerd, is een fragment uit het 

heldendicht Ramayana en verhaalt de 

wedervariogen van Asoman (een aan- 

voerder van het apenleger), die als 

afgezant oaar het hof van de demonen- 

koning Rawana werd gezonden. Het 

Ramayana is, zooals zijn raam aan- 

duidt, de geschiedevis van Rama, z000 

van Dasaratha, den Koning van Kosala 

en zijne grmalin Siota. Rama is bet 

toonbeeld Deugd, van de 
Trouw aan het cenmaal gegzven woord, 

z0nder acht te slaan op de gevolgen. 

van de 

  

MUTATIES 

GEVESTIGD: 

STADSGEMEENTE KEDIRI. 

in de Europeesche en met hen gelijkgestelde bevolking 

van de Stadsgemeente Kediri in de maand Juni 1941. 
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N.am: Adres: Aangekomeo van : 

A. de Winter Modjoroto Soerabaja. 
S. Wed. Greeven. S-mampir 33 S-marang, 

P. Willemse Tirtostraat 71 Merirjan. 
Mevr. IL. D. Oltmans geb. Mocjoroto Singosari. 
Mayer 

VERTROKKEN. 

Dr. W. Kampschuur Balowerti Mangar 

(Billito). 
Gerrit EBeokhoorn Bandjarao 52 Srengat. 
Th. Van Norden Djamsaren Batavia. 

J. Koudijs Hoofdstraat Soerabaja. 
E. Meis Madjeoang Malang. 
Mur, Cbr. Grimm geb. Hoofdstraat Garoet. 

Moll 

P. Artz Potjanan Batavia. 
Mej. M. Akujunsam Balowerti Madioen, 
F. Lammers Balowertistraat Madioen.   
  

N
g
 

n
i
 

  

Dewi Sinta dat van vrouwelike recht- 

schapenhbeid. In deze tijd, waarin 

woordbreuk en ortrouw schering en 
inslag is, doet het goed ons eens te 

verwijlen io de leeringen en voorbeel- 

den uit bet verre verleden. Het Rama- 

yana immers toont ons niet alleen den 

strijd tusschen Goed en Kwaad, Recht 

en Onrecht maar zij geeft ons bril- 

liante voorbeelden voorbeelden van 

Deugd en Trouw. 

Na het eerste bedrijf gaven eenige 

meisjes van de Mardi - Tresno - school 

vao Paree ee zangkoor (paoembromo) 

en hiersa kwam het tweede bedrijf, 

waaroa werd gepauzeerd. Het 3de en 

4de bedrijf volgden daarna en als 

laatste attractie de Golekdans, uitge- 

voerd door Harpiah, een bekend artiste 

uit Solo. Laat in de avood vertrokken 

de laatste gasten de kaboepaten. 

Covim. 

Thaos bestaat de 

dames gelegenheid om deel te nemen 

aan een Cursus in auto-techoiek. De 
dames, die deze cursus mede 

willen doen, kunnen zich aanmelden 

bij de Covim-secretaresse, mevr. van 

E-:ckhout, Ngadisimostraat 17. 

Wij vernemeo voorts, dat er wederom 

een zending wol uit Australi8/is aan- 

gekomen, zoodat de breisters zich 

kuonen wendea tot mevr. Schuppers, 

hotel Riche. 5 

RICHE THEATER. 

Nog heden en Woensdag 16 Juli 

Metro's boeiend en machtig filmwerk 

»THEY ALL COME OUT” 
(De Wet der Vergelding) 

Tom Neal — Rita Johosoo — 
Bernard Nedeli e.a, beste krachten. 

Aaogrijpend . . . ongelooflijk . . Pan 

ecbt . .. elken voet van de film ge- 

controleerd en bekrachtigd .. . door 

de menschen die het verbazingwekkend 

federaal gevangenis-systeem besturen. 

MAXIM THBATER. 
Woensdag 16 en Donderdag 17 Juli 

Warser Bros grootsche filmscblager 

voor Covim- 

dea 

met   

  

,THE STORY OF 
LOUIS PASTEUR” 

(Het Leven van Louis Pasteur) 

met den grootsten en beroemdsten 
karakterspeler Paul Muni, bijgestaan 

door Anita Louise — Josepbine 
Hutchinson e.v.a. sterren. 

Het gegeven, de zelfopoffering eo 

Overwinning van den beroemden Fran- 

schen chemist en bacterioloog, wordt 

op schitterende en boeiende en wijze 

uitgebeeld. 

Politie - rapport. 

Tegen de veroordeelde K. wonende 

te Djetis werd proces-verbaal opge- 

maakt terzake verduistering van Ge- 

vangeniskleeding ter waarde van f 1,41 

ten nadeele van 's Landsgevangenis 

albier, 

T. O. S. worende te Setonogedong 
doet aangifte van diefstal van een 

rijwiel ter waarde vanf 19,— hetwelk 

voor toko ,,Parijs” aan de Dohostraat 

albier oobeheerd was geplaatst. 

Tegen K. wonende te Pakelan werd 

proces - verbaal terzake 

lichte verduistering van een bedrag 

aan contanteo ad. f 2,— ten nadeele 

opgemaakt 

van W. wonende te Poerwoasri. 

Door de po'itie werd aangehouden 
de personen vaa I. en S. beiden wo- 

nende verdacht van 

diefstal bij nacbt van diverse goederen 

ter waarde van f 30, — 

van den heer Th. P.I. D. wonende te 

Bandarlor. 

te Bandarlor 

ten nadeele 

Bericht ontvangen, dat op den open- 

baren weg Boerenganstraat een aar- 

rifding plaats vond tusschen een dogcar 

bestuurd door S. wonerde te Pesantren 
en auto AG 608 bestuurd door Dr. T. 

te Blitar, waarbij beide 

licht beschadigd werder. 

persoonlijke ongelukken kwamen niet 

wonende 

voertuigen 

voor. . 

Tegen K. wonende te Kemasan werd 

proces-verbaal opgemaakt terzake huis- 

vredabreuk ten huize van K. wonende 

te Setonogedong. 
- 

  
  

Radioluisteraars, 

wordt lid van den Bond van Radioluiste- 

raars in Nederlandsch-!Indis (B.O.R.A.N.I)) 
U dient daarmede Uw eigen en het 

algemeen belang. 
Inlichtingen bij den Secretaris, 

J.P. Coenweg 27. 
Batavia - €. 

  

  

  

  

, 
MIEUWE UITGAVE of KERDRUK yan J. B. WOLTERS 

UITG. Mi, BATAVIA. 
Druk: prijs: : for- 

Auteur(s) Titel Bestemd voor adan Oa ag 
ga 

BERGSMA, | MOLO TAAL- | Ned. Taalm. | 5: 1.50:—.— 150 pags. 
L. er R. de BOEK II v. Voortgezet 
JONG Onderwijs Apri 1941 

LEERTRU- LEZEN EN | Ned. Taalm. | Tusseodruk, 88 pags. 
WER, C. en | VERSTAAN: | v. Mulo 
J.L. DALMIJN | TAALLEES- 1—, —— 13 X 195 

BOEK Il 
Juli 1941 

STAPEL, Dr. | BEKNOPT Mulo 115 150:—.— | 115 Pags. 
F. W. LEERB. der 

VADERL. - | Mei 1941 
GESCHIE- 
DENIS | 

WALTERI- | OMHOOG Leesboek voor | 4, 0.95,—.— | 135 pags. 
DA, MAT. DE HARTEN | R.K, Scholen 
CRIJNS, BR. | III Juli 1941 137 X 18 
ALBERTUS . 

KRAFFT, GA, AAR- Voortgezet en | 7, 2.25,—.— 152 pags 
Dr. AJJ.C., J. | DRIJKSK.III, | Middelb. On- 
OVERWEEL, | DEWERELD- | derwijs Juli 1941 148 X 23.5 
IJ.Z.OFFRIN | DELEN     
  

    
anna



    

De censuur. 

Bij verordening Nr.7 van bet Mili- 

tair Gezag van 11 Mei 1940 werd 

een censuur op aile postzendingen, 

telegrammen en telefonische berichten 

ingesteld. 

De verordening is thans — bij ver- 

ordeving nr. 84 — verduidelijkt in dien 

zin, dat de werking en de bevoegd- 

heden der censuur in haar vollen om- 

vang vauwkeurig zijo vastgelegd. Dit 

is geschied om elken twijfel, welke 

diengpngaande nog mocbt bestaan, uit 

den weg te ruimen. 

Bovendien is in de nieuwe verorde- 

ning bepaald, dat hij, die het door 

de censuur -organisatie uitgeoefende 

toezicbt tracht te beletten, te bemoei- 

lijkeo, te beiemmeren of te verijdelen, 

zich schuldig maakt aan een overtre- 

ding, waarop becbtenis van ten hoog- 

ste drie maanden of geidboete 

vijffhonderd gulden is 

van 

tea hoogste 

gesteld. 

De volledige tekst der verordening 

volgt hieronder : 

De Legercommandant beeft, met in- 

trekking van verordening nr. 7/DVO/ 

VIA -"), 
vastgesteld : 

de voigende verordening 

Artikel 1. 

Gerekend van Il Mei 1940 is cen 

toezicht ingesteld op: 

le. a. alle aan de post of andere in- 

steiling van vervoer toever- 

trouwde brieven co andere zen- 

dingen, en 

guitanties en de daarvoor ge- 

storte of geiode bedragen: 

b. alle aan de telegrafie toever- 

trouwde telegrammen : 

alimede . wissels 

Cc. alle aan de telefonie toever- 

trouwde berichten en gesprek- 

ken: 

d. het gebruik van codes, seheim- 

scbrift, geheimspraak, stevo- 

grafisch scbrift, teekeningen, 

bijzondere teekens, zoomede op 

het gebruik van andere talen 

dan de Nederlandsch : 

2e.aiie particuliere telegrafen en te- 

lefonep, waaronder begrepeo alle 

radio-ontvang- en zendiorichringen 

3e. het drukken, uitgeven, aankondigen, 

aanplak- aanbieden, verspreiden,   

my samaan Spare 

ken, in den handel brengen of in 

het bezithebben van geschriften, 

teekeningen, clich&s en afbeeldingen: 

4e. alle analoge zeodingen als bedoeld 

doeld onder ten le, sub a, b en c 

en ten 3e, welke door anderen 

(waaronder begrepen zoowel phy- 

sieke als rechtspersonen) dan de 

daar bedoelde instellingen 

vervoer binven bet rechtsgebied 

van Nederlandsch - Indiz worden 

overgebracht: 

van 

5e.alle analoge zendingen als bedoeld 

onder ten le, sub a, ben c en ten 

3e, welke het rechtsgebied van 

Nederlandsch-Indi2 worden binnen- 

gebracht of daaruit: worden ver- 

zonden door personen en instellingen 

als bedoeld onder ten le, ten 2e, 

?en ten 4. 

Artikel 2. 

(1) De uitoefening van bet in artikel 

1 bedoeld toezicht is opgedragen aan 

de ,censuur”, 

(2) Door of vanwege den Leger- 

commandant worden de personen aan- 

die belast zijn met 

gedeeltelijke of'gehezle uitoefening van 

het in alivea (1) bedoeld toezicht. 

Artikel 3. 

Uitslaitend ten behoeve 

uitoefening van bet in artikel 1 om- 

schreven toezicht beschikt de censuur 

over de bevoegdheden als omschreven 

in de artikelen 11, 12, 18 en 37 van 

den Staat van Oorlog en van Beleg. 

Artikel 4. 

(1) Hj, die het door de censuur- 

organisatie uitgeoefende toezicht tracht 

te beletten, te bemoeilijken, te belem- 

meren of te verijdelen, wordt gestraft 

met hechtenis van ten hoogste drie 

maanden of geldboete van ten hoogste 

vijfhonderd gulden. 

(2) Het in lid (1) strafbaar gentelde 

feit wordt beschouwd als overtreding 

gewezen, een 

van de 

Artikel 5. 

De verordening werkt terug tot 11 

Mei 1940. « 
Bandoeng, den 3den Juri 1041 

De Legercommandant. 

  

“) Javasche Courant van 14 Mei 

1940 ar, 39a. 
  

Roosevelt verklaart de bezetting van Island. 

IJsland vraagt onafhankelijkheid. 

  

Het gevaar eener 

Nazi - bezetting 

De briefwisseling tusschen 

Roosevelt en Jonasson. 

New York, 7Juli (Reuter). Melding 
makend van de aankomst van de 
Amerikaansche marinestrijdkracbten op 

IJsland, verklaarde president Roosevelt 
ia een speciale boodschap aan het 
'Congres, dat deze strijdkrachten de 

Britsche strijdkrachten, welke daar 

gestationneerd zijn, zullen aanvullen 

en tenslotte zullen vervange», 

De president verklaarde, dat de 
Vereenigde Staten niet zullen toelaten 

dat ,deze strategische voorposten in 

den Atlantischen Oceaan door de 
Duitschers zullen worden bezet om te 
Wworden gebruikt als vlootbases voor 
cen mogelijken aauval op het Weste- 

ljke halfrond.” 

Roosevelt legde er echter den nadruk 

op, dat de Vereenigde Staten geen 
Wwijzigingen wenschen te zien in de 

soevereiniteit van den president in 

deze gebieden. 

Hy deelde het Congres mede, dat 
cen Duitsche bezetting van IJsland op 
driesrlei gebied een ernstige bedreiging 
z0u vormen: ten eerste een bedreiging 

voor Groenland en het Noordelijk 

deel van het Amerikaaosche vasteland, 

met inbegrip van bct eiland dat er in 
de buurt ligt, ten tweede een bedreiging 

voor alle scheepvaart in den Atlanti.   

| schen Oceaan en ten derde een be- 

dreiging voor den gestadigea stroom 

van munitie naar Engeland, hetgeen 

een zaak is van een ruime politiek, 

welke dadelijk door het Congres werd 

goedgekeurd. 

Geen nadere aanwijzingen 

cen aaowijzing wat voor 

rachten IJsland bebben 

bereikt, dan wel of zij zullen worden 
aangevuld met troepen. Noch gaf 
Roosevelt eenige aanwijzing of eer 

soortgaelijke actie zal worden verricht 

in geval van elke andere mogelijke 
spriogbrug voor eeo eventueelen Duit- 

schen aanval io het Westelijk halfrond. 

De boodschap van Roosevelt ging 

vergezeld van den inhoud van brieveo, 
die door Roosevelt en den premier 

van IJsland op 1 Juli werden gewisseld, 

De boodschap komt evereen met de 
schikking, welke bereikt werd bij deze 

briefwisseling, nl. dat de Amerikaan- 

sche marine maar IJsland zou gaan. 
De boodschap verklaart verder dat de 
verzekering dat ,,de strategische voor- 
posten” binnen de Amerikaansche 
defensiegrens in vriendschappelijke 
handen zullen blijveo, de werkelijke 

grondslag is van Amerika's vatiovale 
veiligheid en van de nationale veilig- 

heid van elk der onafhankelijke landen 
van de nieuwe wereld. Roosevelt zeide: 
nHetis een dringeode noodzakelijkheid 
dat de toegangen iusscheo de beide 

Amerika's en deze strategische voor- 

    

  

—— sman 

posten, de veiligheid waarvan ons 

land beschouwt als  essentieel voor 
ziju nationale veiligheid en daarom 

verdedigd moeten wprden, openblijven 

en vrij van alle vijandelijke activiteit 

of bedreiging met een dergelijke ac- 
tiviteit. Om dezelfde reden zijn tbans 
Amerikaansche troepen gezonden naar 

bases, die vorig jaar van Engeland 

zijn verkreger, ramelijk in Trinidad 

en Britsch-Guiana in het Zuiden, teneirn- 

de elke nijptangbeweging, ondernomen 
door Duitschlaod tegen het Westelijk 

halfrond, te verhindere». Het is rood- 

zagelijk dat Duitschlard niet in staat 

zal zijn dergelijke tacticken met succes 

toe te passen door het plotseling bezet- 

ten van strategische in bet 

Noordelijk gedeelte van den At'antic, 

  

punten 

De sowvereiniteit van IJsland 
geterbiedigd. 

D: president verklaarde: ,, Als op- 

perbevelhebber beb ik bijgevolg 
ders aan de marine uitgevaardigd, 
dat alle noodige appen moeten 

worden gerorben teneinde de veilig- 
hcid vao de verbindirngen in de toe- 
gargswateren tusscheo (Jiland en de 

or 

  

    
Vereenigde Staten als op de 

reein tusschen de V-reenigde Staten 
ecu alle strategische Orposien te 

verdedigen. Onze tes   ng zal een 

Ijs'and - 
nning d 

afdoende defensie va: 

deeren, met volle er! 

Onafhankelijkheid van fjslard als sou- 
vereinen staat. In mijn boodschap 

aan den premier van !Jsland beb ik 

     
var 

  

  

      

het volk van dat land de verzekering 

gegeven dat onmidd:lijk bij de be- 

Gindiging vaa den b gen internatio- 

nalen nood alle Amerikaansche troe- 
pen oogevblikkelijk zullen worden 
teruggeroepen, waarbij het volk van 

IJsland en zijn regeering de volledige 
souvereire Contrd'e over dat gebied 

zuller behouden”. 

Boodschap van IJsland- 
schen premier. 

  

De IJslandsche premier Hermann 
Jonasson verklaarde in zija boodschap 

aan Roosevelt dat tijdens een bespre- 
king op 24 Juni , een Britsche minis- 

ter” hem verklaarde, dat de Britscbe 
troepeo van Ijsland naar elders zul'en 

worden gzzonden. Terzelfder tijd werd 

met radruk verklaard, dat de doei- 
treffende verdediging van IJs!l-rd van 

uiterst groot belang was en of Roo- 

sevelt bercid was onmiddelliik Awme- 
rikaaascbe troepen te zenden ter ver- 

sterking en vervangiog van de Brit- 

.sche troepen. 

had 
van 

Jonasson verk'aarde, dat 
dat Raoseveli 

meening was dat hij dezea koers kon 

volgen, tenzij op uitnoodigirg van de 

regeering van Ijsland. 

hij 

verdom2n niet 

Bezetting geschledde op uit- 
nocdiging. 

Deze uitnoodiging werd bijgevolg 

gedaan op ach: voorwaarder. De IJs- 
landsche regeerirg legde speciaal den 

nadruk op een voldoende aartal vlieg- 
  tuigen voor defensiedoeleinden, Roose- 

velt antwoordde, dat dezoen de andere 

voorwaarden ter volle aanvaardbaar 

waren voor de Vereenigde Staten en 

io acht zullen worden genomen, 

Eeo uitwisseling van diplomtieke 

Vertegenwoordisers wordt overwogen, 

ea Roosevelt verklaarde, dat het 

congres zal verzoeken om tot een 

regeling te kome 

mogelijk te maker, 

President Roosevelt verklaarde voorts 

dat hij zich in verbiading heeft gesteld 
met alle andere |anden van bet Weste- 

om deze uitwisseling 

    

       
        

Beveiligt U tijdig!! 
Wij leveren : 

    

  

lijk halfrond terzake van de door de 
Amerikaansche regeering genomen 

stappen. De president deelde president 
Jonasson mede, dat het de bekende 

politiek va» de Amerikaanscbe regee- 

ring is ,op zich te nemen zich bij de 

andere landen van het Weste ijk ha'f- 

rond aan te sluiten bij' de verd-diging 

van de nieuwe wereld 

poging tot agressie. Naar de meening 

van de Amerikaansche regeering is 

het gebiedend, dat de 

onafhankelijkheid van IJsland wordt 

gehandhaafd, feit dat 
eenigerlei bezetting van IJsland door 

tegen iedere 

integriteit en 

vanwege het 

cen mogendheid, welker maar al te 

du'd 
insluiten de overheersching van voiken 

Id, 

streeksche bedreigirg zou vormen voor 

  

kz plan 

  

wereldyerovering 

   van de nieuwe ware een recht- 

de veilligheid vao het Westelijk balf- 
rond. Om de: ral de Ameri- 

kaansche reveerirg ia antwoord op 

Uwer excelieaties boodschap onmid- 

reden 

     dellijk troepan zeaden om Britsche 

strijdkrachten op IJs| » te vullen 

  

vangen”   en usindeliik te ve 

De voorwaarden. 

Ia d:3 brief van president jon 
de 

vastgesteld, 

a. Amerika belooft 

ass 
  

werden volgende voorwaarden 

na betindigirg 
   van de huidigen oorlog ormidde 

  

strijdkracbsen 

kken. 

sche reseerirg be- 

alle militaire van het 
eland teruy te tr 

b. De Amer 

looft de absolute onafhanke'ijkheid en 

   

  

aa 

soevereiniteit van Island” te erkannen 
en baar invloed aan" te wendeo, dat 

in een uiteindelijk vredesverdrag deze 

ook zulien worden erkend, 

c. Amerika belooft zich niet te men- 

gen in de IJsiandscbe regeeriog, tijdens 

de bezetting aIsook daarna. 

d. Amerika belooft de 

organiseeren, teneinde de grooist mo- 

defensie te 

gslijke veiligheid voor de bewoners te 

verzekeren. 

e. Amerika vesmt de verdediging van 
IJsland op zicb. 

f. Amerika ncemt op zich de be- 
langeo van IJsland op eike mogelijke 

te zorg 

dragen voor de voorziening van ,on- 
wijze bevorderen, o.m. te 

ontbeerlijke” artikelen en de noodige 

scheepvaart te verschaffen, 
g- Island v-rwacbt, dat iedere ver- 

klaring van de president in overeen- 

stemming met deze beloften zal ziin. 

h. Het is duidelijk, dat wanneer 

Amerika de verdediging van Ijsiand 
op zich neemt, ,deze krachtig genoeg 

moet zijn om aan iedere eventualiteit 

het boofd te kunnen bieden, Ia bet 

be wordt ver- 

wacht, dat Amerika zich cen z00 groot 

bijzonder in den 

  

mogelijke inspanning zal getroosten op- 
da icder speci verbana 
mer de overdracht zal worden voorko- 
men. 

| gevaar in 

  

    

Vliegtuigen het meest noodig 

   

      

    

In verband meri 
waarde icgde 1 
de noodzakelijkheid van 
vliectuigen en verklaarde 
den kunnen worden gebruikt zo0dra de 
Amerikaansche regeering besloot de 
verdediging op zich te nemen. 

President Jonasson zeide, dat IJsland 
tot dit besluit is gekomen als ,absoluut 
vrije soevereioe staat”, en dat bet 't 
als een gewone zaak beschouwt, dat 
Amerika den wettelijken status van 
IJsland zal erkernen en dat beide sta- 
ten onmiddellijk zullen overgaan tot 
het uitwisselen van diplomatieke ver- 
tegsawoordigers. 
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TELEFOON No. 52. 

LUCHTBESCHERMING 

VERBANDKISTEN 
in verschillende grootten en prijzen, voor auto, gezin en bedrijf. 

RESIDENTIE APOTHEEK 

  

PROTESTANTSC HB KBRK. 

Hollandsche Kerkdiensten. 

20 Juli, Kediri 9 uur v.m. 
Ds. Ph. van Akkeren. 

Toeloengagoeng 5 uur n.m. 
Ds. Ph. van Akkeren. 

6 uur n.m. 
Hr. W. yan der Vlugt. 

6 uur n.m. 
Ds. de Graaf. 

9 uur va. 

Blitar 

Paree 

27 Juli Madioen 
Ds, W. C. de Jong. 

Pororogo 5 uur —.m. 
Ds. W. C. de Jong. 

3 Augustus Kediri 9 uur v.m. 
Ds. W. C. de Jong. 

Blitar 6 uur a.m. 
Ds. W. C. de Jong. 

  

  

Maleische Kerkdiensten. 
H. B. Matulessy. 

20 Juli '41 Madioen 9 u.v.m. 
27 Juli '41 Trenggalek 9u. v.m. Doop 

T.-Agoeng 4 u. n.m. Doop 
3 Augustus Blitar 7.30 u. v.m. 

Wlingi 10.30 u. v. m. 

nama aaa en ane 

OOST - JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEN 
Tederen Zondag, 9 uur v.m. 

Te Kediri (Baloewertistraat), Blitar, 
Toeloengagoeng, 

  

Ngandjoek, e.a., te 

Paree 7.30 uur o.m. 

  

ISC#-KATHOLIEKE KERK 

lederen Zondag. 

K5 Ie H. Mis 6 uur v.m 

2e H. Mis 7.30 uur v. m. 

Lof 5.30 uur 0. m. 

te '@ Uu uur vm. Stille H. Mis 

TO ur Hoogmis 

530 uur n.m. Lof 

Ondeoicbt Lath. Javanea 6 uur n.m. 

  

TENG HONG TJIANG 
VENDUHOUDER DMMISSION NAIR 

MEUBELMAKER 
TRANSPORT — OND 

KEDIRI — Klentengstraat 68 

   YEMING 
- Telef. No, 107 

GROOTE COMMISSIE VENDUTIE 

Woensdag, 16 Juli 1941 v,m. 9uur. 

Is ons Tokogebouw, Hoofdstr. Kediri. 

Gelegenhrid tot bijbrengen van 

goederen. 

17 Jali 1941, v. m. 9uur 

ten huize van den Heer: 

J. FA. van der LE Ij. 
Soekorame— Kediri. 

30 Juli 1941, v. m. 9 uur 
ten huize van den Heer: 

Tb. vo NORDEN. 

Djamsaren — Kediri. 

BANI HET OM 
DRUKWERK ? 

De Kedirische Snel- 
pers Drukkerij drukt 
Immers beter, netter en 

goedkooper. 
Vraagt offerte bij de Ked, 

Snolpersdrukkerij ! 
U verbindt zich 

tot niets! 

    

  

  

  

KEDIRI 

  

  

 



—— 
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“Boltenlandsch overzicht overgenomen uit het Soer.: Hbid. 

-OPERATIES VOLGENS PLAN? 

  

Duitsche berichten 

,,volgens plan”: 

melden operaties 

Russische daarentegen 

ontkennen wijzigingen van belang. 

  

Londen, 14 Ju'i (Reuter). Her heden 

u'tgegeven Duitsche communi uk ver- 

klaart: ,De doorbraak - operaties van 

de S alin-'inie verloopen volgens bet 

plan. Ht Firsche leger onder bevei 

van Manverh im is gestationneerd aan 

beide zijden van het Ladoga - meer, 

gereed voor eea aanva!. 

Duitscbe 

twze patrou'llevaartuigen van de Rus- 

sische marice tot zinken.”" 

torpedojagers brachten 

Geen belangrijke gevechten. 

Londer, 14 Juli (Us. Pr). Radio- 

Msskou riep her volgende communigut 

om: »Den afg loopen nachi zija geen 

veeibereekenende wijzigingen gekomen 

in de opstelling der Russische troepen 

en hebben geen belangrijke gevechten 

plaatsgehad.” 

Vorderingen onwaarschijolijk 

Londen, 14 Juli (Reuter). Terwijl 

er te Londen geen bevestiging kon 

worden verkregen van de Duitsche 

beweringen omtrent successen in Rus- 

lacd, wordt bet onwaarschijolijk geacbt, 

dat de Duitschers eenige vorderingen 

hebben gemaakt. De gevaarlijkste 

nazibedreiging schijot intusschen diein 

de richting van Leningrad te zijn. 

Ec zija aaowijzingen, dat de R:ssen 

hun frontin Bessarabis reorganiseeren. 

  

Het strategische beeld 

Dui.sche beweringen, 

Londen, 14 Juti (U. Pe.). De oazi's 

beweren, dat de Duitsche paniserstrijd- 

krachten g”vorderd zija tot 100 kilo- 

meter So: jat- 

Russiscbe versterkingen in de Euro- 
voorbij de ,'laatste 

peesche zone." 

Ezo blad meldt dat de Russische 

troepenin een toestand van na'geheele 

ontbinding” verkeereo. 

Volgeos militaire bericbten zoudeo 

de landstrijdkrachten ver is de Rus- 

sische linies zijo doorgedrongen in de 

richting van Leniograd, Moskou en 

Ksev en zouden de Duitsche vliegtui- 

geo de straatwegeo en spoorwegen 

die de Russen voor hun terugtecbt 

moeten gebru ken, bombardeeren,even- 

als de groote massa's versterkingen, 

die te laat zijo gekomeo. 

De Stokholmsche bladen me'den uit 

Helsioki, dat de Dui'sche en F.nsche 

troepzn over de landengte van Kare"& 

oprukken in de richting van Ler ingrid 

de Duitscbe 

troepzo, die van bet Osstzeefront af 
en sameowerken met 

oprukken. In bet verre Nsorden zou- 

den de 

vorderingen maken in de richting van 
Duiscbe en Fnsche troepen 

Moermansk. 

En 

gaarschen generalen staf meldr, dar de 
cCommus'g& van den Hor- 

Hongaren de Russen aan bet Zuidelik 

froot ,,blijven acbtervolgen” en vele 

Russische gevangenen hebben gemaakt. 

Russische lezing. 

Moskow, 14 Juli (U. P.). Volgers 

een Sovj:t-Russisch commungu€, dat 

hedencchtend vroeg uirgegeven werd, 
houden d- Russische troepen de hef- 

FEUILLETO 

  

SPAANSCHE DUKATONS 
(Spanish Doubloors) 

Ulit het Engelsch 

van 

Camilla Kenyon 

81) 
O, H:len, wees me vanavosd tot 

steus—laat de gedachte dat jij om me 

geeft me tot 't verbanren van zulke 

afscbuw lijke ongezonde gedachten in 

staat srellen. Het goud is toch voor 

jou — voor jsul Is dat alleeo al niet 

voldoende om 't vdo alle bezoedeling 

te reinigen, greep van de 

skelet-vingers. die 't negentig jaar om- 
klemd gehouden bebber, willig te 

slaker! 

om den 

  

11 Februari. Vaomorgen vro?g was 
ik alweer in de grot. Ja, daar stond 

ze, de wonder-kist, waarover ik den 

gebeelen nacbt gedroomd had. ik 

moest er tegen wil en dark om lacher, 

260'0 dwaas- verrvuimd gevoel kreeg 

ik opeens in mijn borsi! 

  
  

tige offensieven der Duitsche geme- 

chaniseerde strijdkrachteo in de richting 

van Leningrad, Moskou en Kiev tegen. 

De Russische 

z00als reeds werd gemeld—de strate- 
gisch belangrijke steden Zhlobin en 

Rogaschev aan den Djnepr. De Duit- 

scbers leden zware verliezen toeo de 

Kussische tarks Duiscbe linies 

doordrongen. 

Het communiguk verklaart, dat de 

Duitschers in de eerste drie weken 

troepen beroverden— 

in de 

van den oorlog op zija minst 1 millioeo 

man aan dooden, gewonden en ge- 

vangenen verloren hebben, terwijl de 

Russische verliezen niet meer daa 

250.000 man bedragen. Dz Duitschers 

verloren in deze periode 3000 tanks 

tegen de Russen 2200 en 2300 vliegtui- 

gen tegen de Russen 1900 machines. 

De 

dz Duitsche troepen werden geleden 

reusachrige ver'i-zen, die door 

vormen een verklaring voor bet feit, 

dat de Duitsche legerleiding bijna alle 

troepen uit het bezette deel van Fran- 

krijk en alle trogpen van de Duitsch: 

Zwitsersche grens eo uit andere plaat- 

sen hseft teruagetrokken en ben heeft 

vervangen door oude mannen en in- 

validen, terwijl ook divisies van Hitlers 

L-ibstandar'e naar bet Ooseelijk front 

werden gedirigeerd. 

Diris—z00 zegt het Sovjet-Russiscbe 

commun'gue — het ware beeld van 

Duitsche en Sovjet- 

Russiscbe troepen. 

de verliezen der 

Aan omsingeling ontnapt 

Ziiricb,14 Juli (Reuter) De Ber- 

lijasche correspondent van ,Neue 

Zurecher Zeitung” schrijft, dat de 

Russiscbe legers in de eerste phase 

van den oor!log ia het Oosten aan 

Osverwijld begaf ik meaan 't werk, 

om te beginven moest de kist leegye- 

maakt worden en de zakken ia een 

hoek van de grot worden opgestapeld. 

?' Was een vermoeiend karweitje, het 

voortdurende bukken viel niet mee. 

Op den bodem van de kist vond ik 

cen kleine portefeuille van fija don- 

kerrood leer, welke documenten ia 't 

Spaarsch bevatte: elk afzonderlijk met 

een officieel zegel. En ofschoon ik 

dolgraag zou willen weten, wat ze 

behelzen, geloof ik niet, dat ik ze le- 

zen zal. Ik zal ze verbranden. Ze tas- 

ten de overtuiging aao, dat :ik de 

tcigenaar van den schat ben. Ikgeloof 

ook wel, dat de manier, waarop ik 

't goud van 't eciland aan 't weghalen 

beo, van een wettelijk standpuat be- 

keken, niet geheel en al in den baak 

is. Waarschijolijk zou de kleine Spaansch- 

Amerikaansche republiek, onder wel- 

ker grondbezit dit eilandje ressorteert, 

me niet zonder protest met den schat 

lateo wegtrekken. 
Ik:had z00oveel tijd besteed aao 't 

uitpakkeo vao de kist en 't doorbla- 

deren van de documenten—de verlei- 

ding was me toch te machtig gewor- 

den en ik had gemerki, dat ik door 

omsingeling 'zija : entsnapt. “Valgene 

hem: tracht- de Duitsohe” legerleiding, 

thans deze: manoeuvre nogmaals Bit te 

voeren. Ia de Duitsche beriehten wordt 

toegegeven, dat het oversteken van 

riviereo of het bezetten van eevnigerlei 

gebracht door een bevig artillerlevuur 

en door hevige luchtgevechteo, waarin 

d: Russische luchtmacht een krachtige 

rol speelde. 

r Rusland. 

De overeenkomst met Engelend. 

Moskou, 14 Juli (Reuter). Alexander 

Werth, ,Reuters” speciale correspon- 

dent in Moskou, meldde, dat de En- 

gelsch-Russische overeenkomst .in feite 

op een militair bondgenootschap veer- 

komt en gesloten werd na enkele 

dagen besprekingen tusschen 

Cripps en Molotoff. De afgeloopea 

week was bier grootendeels aan ge- 

wijd. Ia tocnemende: mate werd aan 

beide zijden de behoefte aan een 

dergelijk overeenkomst erkend, 

Een steeds vriendelijker en van steeds 

meer vertrouwen getuigende houdiog 

tegenover Eageland van de zijde der 

Russische autoriteiten, alsmede van 

de zijde der pers en ook in de per- 

soonlijke betrekkiogen met de Engel- 

sche onderdanen te Moskou wordt 

merkbaar. Io de laatste dagen hebben 

de Russische pers en radio op onver- 

gelijkelijk, meer opvallende wijze meer 

aandacht gegeven van Engelands aan- 

deel ia den oorlog en de verrichtingen 

van de R.A. F. 

Verscheidene gewone Russische 

burgers, die ik van het bereiken der 

overeenkomst op de hoogte stelde, 

legden onmiddellijk hun oprechte ge- 

noegen daarover aan den dag. 

Vandaay, den Zondag v60r Duitsch- 

lands waarschijoliik komende tweede 

boofdoffensief, zijn de vaderlansliefde 

en het vertrouwen in de uiteindelijke 

mislukking van Duitschjands -aanvel 

op Rusland krachtiger dan ooit. Nieu- 

we recruten marcheeren in toeoemen- 

den getale en onder het zingen van 

vaderlandsche liederen door Moskou's 

strateo, Gisteravosd zag ik eeo pro- 

paganda-bliispel, getiteld: Ia de Oe- 

krajinische steppen”, waarin cen oude 

boer zeide: ,A's er 

zulleo we met zulk een 

yan 

oorlog komt, 

keftigheid 

vechten, als de wereld nog nimmer 

aanschouwd heeft." 

Het stampvolle theater, ook de mi- 

litairen onder de toeschouwers, barst- 

te los in een storm van toejuicbingen. 

De oude boer ging verder: ,Er is 

niets wat je meer razend meakt dan 

gstoord te worden, wanneer je bezig 

beot met het afmaken van het dak 

van je buis." 

»Te groot om stil te zijn” 

Moskou, 14 Juli (Reuter). Het hoofd 

van bet Bureau 

Lozovsky, verklaarde toeo hem ge- 

vraagd werd of de Vereenigde Staten 

voor I:lichtingep, 

middel van mijo half-vergeten Latijn 

het aanverwante Spaansch eenigszins 

ontcijferen kon, dat 't vloed was en 

ik de brauding tegen de klippen voor 

de uitmonding aan den zeekant hoor- 

de siaan, toeo ik opstond om de boot 

te gaan halen. Ik ben tot de ontdek- 

king gekomen, dat je alleen bij zekere 

stadia van bet getij de grot van vit 

zee bereiken kuat. Bij voorbeeld als't 

vloed geweest is, dus onmiddellijk va 

't keeren van 't getij, is de .onder- 

stroom z00 sterk,-dat -hij tusscben het 

eiland en de riffeo een miojatuur 

maalstroom verogazaakt. Ewe woor 

denilaagsten standivas de eb, bijlaag 

water, dat is het geschikte oogemblik 

om te komen. 
12 Februari. Vandaag de kist. vit 

de grot gebaald, een karweitje dat 

me menigen zweetdruppel gekostheeft. 

Ik weet niet vao welk soort hout ze 

dat ding gemaakt hebben—Zuid Ame- 

riksmusch ijzerhont of z00 iets denok 

ik—maar ik weet wel, dat hetalsifjzer 

weegt. 'Eo dat-niet te :vergeten, dat 

zware koperbeslag, dat ook niet woor 

de poes is. Maar gelukkig stood er 

bijna geen zee, zoodat het anderaz00 

guwe cind bani 0 de “landtong -aaar   

plaats alleen tot stand: kon worden. 

als een stille wennoot in de. Engelsch- 

- Russische -evereeakomst: kan  worden 

beschouwd:. De -Vereenigde : Staten 

zija te groot.om stil te zijn.” 

Op de-uraag waarom: Italik en de 

andere vazal -staten nist in de overeen- 

komst werden genoemd, zeide hij, dat 

dit er Diet: toe “deed, omdat: deze va- 

zallen metinbegrip van Itali& van geeo 

enkele-beteekenis waren. -Sedert bet 

aluiten der -overeenkomst hangt de 

Ccatastrofe dreigender: dan ooit boven 

Duitscbland. Het is de grootste poli- 

tieke slag, dien het teincasseeren heeft 

gebad. 

Gevraagd of de overeeokomst uit 

diplomatiek oogpunt ook andere landen 

zourakeo, b. v. Japan, zeide Lozovsky, 

dat de. overeenkomst Ruslands ver- 
plichtingen tegenover derdens niet 

befnvloedt, eveomin als Eogelands ver- 

plichtichtingen en  overeenkomsten 

tegenover derden. 'Tegenover Japan 

blijfe Rusiand dus dezelfde positie in- 

nemen als vastgesteld io het neutrali- 

teitsverdrag.   

    
Gibbels' .gruwelpropaganda. 

Moskou, 14 Juli (Reuter). De leider 

van het Sovjet-bureau voor inlichtin- 

gen Lozovsky wees verontwaardigd 

Gobbels' gruwelpropaganda tegen de 

Russische troepen, die hij ervan be- 

schuldigt Oekrajiensche en Lithausche 

geestelijken te hebben uitgemoord, 

van de hand, Hij voegde hier aan 

toe, dat als de Hunnen z00 koap zija 

In gruwelijk beschrijving van wreed- 

heden, dit komt omdat zij over een 

geweldige practische ervaring beschik- 

ken door Gestapomoorden en marte- 

lingen. 

Syris. 
Overeenkomst 

onderteekend. 

Londen, 14 Juli (Reuter). Het 

D.N.B. meldt vit Vichy: De overeen- 

komst tot regeling van het Syrische 

gescbil werd hedenochterd door Dentz 

en Wilson onderteekend. Verwacht 

wordt, dat de tekst der overeenkomst 

in den loop van den dag zal wordeo 

bekendgemaakt. 
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de Zuidkust van bet eiland nu als 

gesmeerd giog. Onwillekeurig trok ik 

een lang gezicht toen ik de grot met 

de twee bogen passeerde. Miostens 

een week of drie bad ik daar met hard 

werken verknocid, Als Berjy maar 

100 verstandig geweest was, om dat 

merkwaardige varken cen beetje eerder 

tegen te komen. 

Met veel moeite het overbrengen 

gedaan gekregen. De kist staat nu in 

de kajuit van de ,Island Oneen”. Je 

moet lachen alsjehet schouwspel ziet, 

aan weerskanten blijfter ongeveer een 

halve meter ruimte over. Met touwen 

en spijkers.haar ,z00 vastgevet, dat zij 

met zwaar weer onmogelijk kan gaan. 

Laat op den middag begonnen met 

.het overbrengen van. het goud. Een 

karweitje dat niet meevalt. 

15 Februari, Drie dageo'hard werken 

achter den rug. 't Grootste gedeelte 

van bet goud -overgebracht. Onder- 

tusschen cok man het zorgen voor 

proviand en water. Moet extra voor- 

raad meenemen voor 'het geval ik uit 

mijn koers geslagen word door-een 

van de tropische cycionen, die ia dit   scizoen veelvuldig voorkomen.   

16 Februari. Aan boord van de 

»Island @ueen”. Met mijo beele hebben 

en houden van de hut naar de boot 

verbuisd. 'k Viod 't rustiger, om in 

de nabijheid van 't goud te zijo. , Waar 

uw schat is, daar zal uw bart zija”, 

en in dit geval je lichaam ook. 

Eenige wat ik morgen nog te doen 

heb, is het laatste goud—een of twee 

zakken, meer niet — over te brengen, 

en dan is 't, zoodra 't laag water is, 

huis-toe! Eigeolijk badden alle zakken 

vandaag aan boord moeten zijn, maar 

gelukkig zag ik vanmorgen, dater een 

zwakke plaats in 't kabeltouw was, 

en matuurlijk diende dat eerst gere- 

pareerd te worden. Stel je voor, dat 

ik metde bootplus de kist met zakkep 

dukatons vannacht door een van die 

plotseling opkomende windvlagen op 

de rotsen werd gezet. Ea met nog &a 

keer lopenhebikal't goud aan boord. 

Wordt vervolgd. 
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