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ADVERTENTIE TARIEF 
GEWONE ADVERTENTIE: 

1 maal pi.! 0.25 per regel. 2 maal pl..i 0.20 per regpi 
4 maal plaatsen ' 0.15 per regel. 

Abonnemeonts 

kleine aankondigingen f 1.- per plaatsing. 

advertentie gereduceerd tariet. 
LOSSE ADVERTENTIEN BIJ VOORUITBETALING. 
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ciale Waterstaat-autoriteiten te Soera- | in als leslakalen. ingerichte particuliere |. 

      

TUBERCULOSE - BESTRIJDING. 
GS. Cc. V. T) 

Het is een verlaten standpuot dat 

iedere longtuberculose een- medische 

Indicatie vormt voor hetafbreken van 

een bestamode zwangerschap. 

p— 

Nieuwe Gemeente. en 

Regentschaps - Werken. 

De technische diensten van de ge- 

meente en van bet regentschap zijo 

thans druk bezig met bet afwerken 

van het programma van dit jaar. De 

Hoofdstraat en Semampir, die het 

vorige jaar voor cen gedeelte werden 

opgehoogd, worden nu van een asphalt 

wegdek voorzien. Na afloop van deze 

werkzaambeden wordt de Baloewerti- 

siragt onder handen genormeo. en. op- 

nieuw geasphalteerd. De duiker bij 

den driesprong Baloewertistraat-Bios- 

coopstraat, is bereids verbreed, waar- 

mede het verkeer ter plaatse zeer ge- 

haas: is Aao de herstelliog en ver- 

breeding van de brug in de Anthony 

Fokkerstraat. wordt op. bet oogeoblik 

gewerkt. 

Voorts is men bezig om bijgabouwen 

met erfafscheidinogen te bouwen aan 

de huizei van, de winkelgalerij io de 

Dohostraat: de woonruimte in deze 

woningen was, veel te gering. Voor 

kampongverbeterirg in de Oosthelft 

vap de gemeente is een bedrag van 

£3000,— beschikbaar gesteld. Er zul- 

len twee wegen in kampong Bandja- 

ran en cen kampongwegin Djamsaren 

worden verbard, terwijl in de desa 

Ngadirecjo een voetpad'wordt aange- 

legd en verhard: alles ter bestrijding 

vao bet stof- en modder-bezwaar. De 

hoofdaanvoerleiding voor spoelwater in 

de kampong Banaran wordt gebeton- 

neerd teneinde. het waterverlies te be- 

perken. Verder werd eeo bedrag van 

£500,— uitgetrokken voor den bouw 

van een kleedkamer en een mate- 

rialenbergplaatg op bet PrinsesJuliaoa 

Jeugd-sportterrein, zoomede voor de 

aanschaffing van sperimateriaal ter 

bevordering van de lichamelijke ont- 

Wikkeling van de schooljeugd. Voor de 

bedijking van den recbteroever vande 

Brantas zullen nog eenige noodzakelij- 

ke voorzieninggn moeten worden ge- 

troffen, welke ecbter niet kostbaar zijo. 

Toen het tijdens het vaststellen van 

de begrooting van dit jaar zeer onze- 

ker scheen of de regeering met het oog 

op da oorlagsamstandigheden wel zou 

overgaan tot de uitkeering van de 

toegezegde subgidie voor de inpoldering 

van de Westhglft van de gemeente, 

meri besloten cen gedeelte van die 

werkzaambeden voor rekening van de 

gemeente te.dogd uitvoeren en wel het 

betonneeren van de vangleiding langs 

den wit de subsidie te- bouwen Bran- 

tasdijk, Wi. vernemen, dat. de provin-   

baja nog steeds geen autorisatie hebben 

verleend om tot de uitvoering van de in- 

polderingsplannen.overj,te gaao, hoewel 
de regeeriogssubsidie van. f 20.000,— 

reeds lang verleend is. Wanneer meo 

nu weet, dat de regeering onlangs weer 

een nieuwe subsidie van £ 30.000, — 

voor genoemde werken heeft toegezegd, 

waardoor het mogelijk wordt gemaakt, 

dat de volledige plannen kusnen wor- 

den uitgevoerd, dan komt deze aange- 

legenheid in een nog vreemder dag- 

licht te staan. Aan de samenwerking 

tusschen de verschillende instanties 

scbijat het nogal te haperen! Het 

schijot, dat het gemeeotebestuur: ook 

langzamerhaod zijn geduld begint te 

verliezen. Het regeatschap heeft een 

uitstekend werk gedaan met de ver- 

betering en gedeeltelijke omlegging van 

deo weg naar Besoeki, bet koele berg- 

oord op de hellingen van het Wilisge- 

bergte. Het gedeelte vaa dezen weg 

tusschen km. 21 en 22 was al ecenige 

jaren bezig om langzaam maar zeker 

van de belling af te glijden. Ook uit 

cen oogpuat van werkverschaffing was 

dit werk, waarbij 14000 M? grond 
weggegraven moest worden, eem mooi 

object. 

De meeste regentschapswegen heb- 

ben in de laatste jaren zware berstel- 

lingen ondergaan, maar toen in den 

loop van dit jaar bleek, dat de finan- 

cicele aspecten zich gunstig ontwikkel- 

den, zijn er meerdere geldeo uitgetrok- 

ken, zoowel voor het gewone onder- 

houd als voor zware berstellingen en 

versieuwiagen. Van belang zijo de 

herstellingen aan den weg Bogokidoel- 

Pelem en de wegverbetering en asy hal- 

tering in Wates. Hetregentscbap geeft 

dit jaar piet minder dan f 30.000,— 

in het geheel voor de wegen.uit! 

Uitbreiding onderwijs. 

Zoowel het regentechap als. de ge» 

meente gaan voort met het. uitbrei- 

den en het perfectionneeren van het 

onderwijs. Door bet regeotschap is 

de gebeele uitkeering ket 

Land als aardeel in de opbrengst van 

den benzine!accijps-en de motorvoer. 

tuigenbelasting ad f 5643,— bij be- 

grootingswijziging voor het onderwijs 

bestemd. In verband met de uitbreiding 

van het Inlandscbe onderwija met: in- 

gang van 1 Augustus. a.s. dient het 

aantal onderwijzers te. worden uitge- 

breid, waarmede een bedrag van 

f2463,— gemoeid is. Alleea aan sa- 

larissen en bijzondere toelagen voor 

onderwijzers, wat betreft de Inlandscha 

2de klasse-en vervolgsecholeo, betaait 

bet regentscbap dit jaar f 101.693, —. 

Er. komen 'nieuwe scholen te Pe- 

santren en te Djarah (Plosoklaten), 

'voorts wordeo. de vervolgscholen te 

Pagoe en te Bogokidoel gesplitst, 

zoomede parallelklassen gevormd op 

de vervolgscholen te Kandat en te 

Griogging. De cursus voor volkson- 

derwijzers te Ngadiloeweh wordt. gee 

Continueerd, terwijl ten slotte een 13- 

tal in bet jaar 1934 wegens bezuini- 

ging opgeheven volkascholen zal war 

den heropend. 

van 

Voor de aanschaffing van leermid- | 

delen, en mgubilair e. d. is in, het || 

geheel nog eea bedrag van. f 2385.— 
benoodigd. Het Oonderwijs: zal voors- 

hands wel dienen. te worden. gegeven. 

gebouwen, Voor de 13 heropende 

vplksscholen is nog cen bedrag van 

£ 715,— uitgetrokken voor salarissen 

van de onderwijzers. 

omltiding van 

Paree, in de kosten waarvan bet 

regentschap Djombang gedeeltelijk bij- 
droeg, zal vao 1 Augustus a. s. af 

alleen voor rekening van het rgent- 

schap Kediri worden voortgezet. 

De cursus tot 

vakosnderwijzers te 

Regentschaps - Raad. 

Naar wij vernemen, is de heer Mr. 

Sjarief Hidajat, landrechter te Kediri, 

benoemd tot lid van den R.R 

Kediri, en tevens van het College van 

Gecommitteerden van den R.R. van 

Kediri, 

R. Partatmo, die zooals eerder 

meld in. dit biad, @vergeplaats. is. caar 

Seerabaja, 

B.B. mutatie. 

Naar wij versemen, is de- beer R, 

Soembadji, Assisteot- Wedono b/d 

Gewestelijke Recherche te Kediri, 

avergeplaats napr Taloen, Blitar, waar 

bij als Assistent - Wedono. b/d B. B- 

dienst moet fungeeren. 

Prijsopdrijving. 

van 

ter vervanging van den heer 

ver- 

wederom tegen een 3-tal tokohouders 

t W.: 
Sie Kauw Thwee, Liem Piog Nga 

en Sie Khoen Owan proces- verbaal 

Oopgemaakt terzake prijsopdrijving. 

leder werd veroordeeld tot een boete 

van f 50,— 

Vrijdag j.I. stonden L.P. Ng. van 

de desa Modjoroto, SK. K. aan de 

Dohostraat, en S.K. Th. aao de Dja- 

galanlorstraat, voor den landrecbter, 

daar ze hun koopwaren tegen 

hoogde prijzeo” badden verkocht. 

(prijsopdrijving). 

De. ten laste legging luidt als volgt: 

1. Dat L.P.Ng. cen pak lucifer, ter 

waarde van F 0,32'/, heeft verkocht 

tegen de prijs van F 0,40: 

.ver- 

2. Dat S.K.K. cen pakje cigaretten- 

Ppapier ter waarde van. F 0,06, heeft 

verkocht tegen de prijs van F 0,08: 

3 Dat S.K. Tb. cen pakj: cement 

ter waarde van F 0,10 heeft verkocbt 

tegeo de-prijs van F 0,15. 

Het vonnis luidt, dat ieder veroor- 

deeld wordt mer cen geidboete van 

F 50,— 

SPORT. 
Het voetbaiteam uit Borneo. 

Zooals. eerder vermeldi werd op 

Zaterdag ea. Zondagmiddag j.!. op 

het. Kaewakveld. belangrijke voetbal- 

wedstrijdeo. gehouden, n.l. in verbaod 

met de komst van het ,,Indonesisch 

Borneo Hiftal”, die momenteel op 

Javatour is, en reeds een paar keeren 

| met goed succes op Soerabaja en 

Malang gespeeld hebben. 

Op den eersten dag kwamen de 

Borneo -gasten tegen de. plaatselijke 

| dub: H.C.T:N.H. vit, en de wedstrijd 

eindigde-in. 2—2. 
De. volgenden dag. was. bet de 

| beurt- van bet Bondselftal van Kediri, 
lam tegen. de Borneo - voetballers. te 

| spelen. Jammer dat het- bondselftal 

' met vele invallers uitkwam, zoodat:   
' Door de stadspolitie te Kediri werd . 

:   | permuntfabriek ,,Tjap Semar” 

| Het Sporthuis ,,Selecta” 

    

  

RADIO van WINGEN 
  

BRENGT U 
DE NIEUWE 

PHILIPS 
RADIO 

HOOFDSTRAAT 
  

  

het best te begrijpen is, dat het de 

gasteo gelukt was, Kediri te verslaan 

met 4-2. 

Groote open - badmintonwed- 

strijden te | aree. 

West-Java kampioen als winnaar 

in de single. 

Op Zondag j.!. werd te Paree op 

initiatief van de badmintcoclubs Ready 

Shdt” en ”Happy” aldaar, groote open- 

badmintonwedstrijden georganiseerd, 

waaraan niet minder dan 00 speiers 

deei hadden genomen, niet aileen uit 

verscbilleode plaatsen in de residentie 

Kediri, maar ook vao Malang, Soera- 

baja, en Batavia. Onder de spelers 

merkten we op Wang Shu Chie, de 

Oost-Java kampioen, en Oei Hok 
Tjwan, vao Batavia, de West-Java 

kampioen. Voor de wedstrijden werden 

beschikbaar gesteld, n. J. 

een groote beker van de firma ,,Japar- 

co” te Soerabaja, een beker van den 

beer Tao Hong Bok te Paree, 4 beker- 

» Ready 

vele prijzen 

tjes van de badmintonclubs 

Shot” en ,,Happy" te Paree, een tafel 

klok van toko ,,Lila” Paree, 2 rackets 

van het Sportbuis ,Selecta” te Malarg 

en van den beer Sie Bian Sing te Ngoro 

(Djombang), een medaille van de pe- 

te Toe- 

loengagoeng, “en nog een medaille van 

»The East Java Stores" te Malang. 

te Malang 

zorgde ook nog voor de noodige bal- 

|jeo (cocks) tegen balve prijzen, terwijl-   

SERIE 
1941. 
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voor de consumptie Mevrouw Tan 

Liep Khwee gratis had gezorgd. 

De uitslag is als volgt: 

Single: 

1. Eerste prijsj West-Java kampioen 

Oei Hok Tjwan van Batavia: 

Ong Hwie Liat, 

- kampioen Kediri : 

3. Derde prijs: Ie Wie Pik, Soerabaja, 

4. Wang Shu Chi, kampioen Oost-Java, 

Soerabaja. 

2. Tweede prijs , 

Double : 

Oei Hok Tjwam/Nio 

Kiauw Bok, combinatie 

1. Eerste prijs : 

Batavia-Soerabaja : 

Wang Shu Cbie/Ie 
Wie Pik, Soerabaja : 

Ong Hwie Liat/Hwan 
Hay Djiang, Paree: 

Freddy Djie/Tan Ting 

Sien, Kediri. 

RICHE THEATER. 

Nog beden en Woensdag 23 Juli 

2. Tweede prijs : 

3. Derde prijs : 

4. Vierde prijs : 

Meesterwerk 

»TOWER OF LONDON” 

met den beroemden Boris Karloff — 

Basil Rathbone — Barbara O'neil — 

Nan Grey — Ian Hunter e.v.a, sterreo. 

Universal monumentaal 

Een grootsch opgezette film, waarin 

de diverse karakters op realistische 

wijze zijo uitgebeeld. 
Het vertelt de dramatische en gru- 

welijke gebeurtenissen uit den tijd, van 

den beruchten mornarch en zijn duivel- 

Ba wi 

VENDU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS 

J.G.W DEKKERS KEDIRI Telefoon 250 
  

Emballeeren 
(Ook voor Europa en de buitengewesten) 

Meubelmakerij 
Agentschap : 

Java Koeikasten. 

Transporteeren, 

Handel in Nieuw- en 
Tweedehandsch Meubilair. 

 



    

    

  

       

  

Heden 22 
Uriversal movumentaal meesterwerk 

Donderdag 24 tm Zaterdag 26 Juli 

Warner Bros mooie en aantrekkelijke film productie FOUR MOTHERS" 

29 4 

Met de beroemde LANE SISTERS en GALE PAGE, bij 

ROBSON e.v.a, gocde krachter. 
vormen thans vier groote gelukkige 

Ny 

Niet voor kinderen beneden 17 jaar. 

  

Hier zijo ze weer de Vier 

De grootste en beste film uit de »Four Daughters” serie. 

EXTRA ATTRACTIE! 
oor 13 jaar of ouder. 

Het NIEUWSTE OORLOGSNIEUWS! 

HEATER 
OWER OF LONDON”. 

Met BASIL RATHRONE — BORIS KARLOFF — BARBARA O' NEIL en andere vooraanstaande 

sterren. Het vertelt de dramatische en gruwelijke gebeurtenissen uit den tijd van den beruchten mosarch en 

Tijn duivelschen beul, die hem bielp het pad naar den vurig begeerden troon, te effenen. 

Ben film waarin de diverse karakters op realistische wijze zijn uitgebeeld. 

gestaan door CLAUDE RAINS — MAY 
Moedres Thans met bun vier Dochters! Zij 

families ea bezorgen U wederom eee paar vroolijke onvergetelijke uurtjes! 

  

MAXIM THEATER 
  

Woensdag 23 en Donderdas 24 Juli 

Warner Bros machtige Kunst-productie geheel in Technicolor 

sTHE PRIVATE LIVES 
ELIS 

Met twee der beroemdste steeren: BETTE DAVIS en ERROL FLYNN ia de booffdrollen. Hier 

isandermaal cen daverende schlager, een eerste klasse amusementsfilm, die een ieder tot her einde boeit. 

Vriidag 25 tm Zcndag 27 Jul. 

NEW MOON” Metro's gloricuze muzick-en-Zang-fiim 09 

Waarin Uw twee geliefde filmsterren, JEANETTE MC. DONALD en NELSON EDDY wederom 

aebracht, ZIET en HOORT de Koning en. de Koningin van den Zang in hun nieuwste, 

he Zang-triomf. Het geheel is z00 aantrekkelijk, dat men zich een paar uren vroolijk kan amu- 

seeren. Vcor muziekliefbebbers hecft deze mooie film boverdien een apart gerot! 

tezamen 
romantis 

zijo 

OF 
ET 

  

NIET voor kinderen beveden 17 jaar. 

  

Voor alle leeftiiden! 

EXTRA ATTRACTIE! HET NIEUWSTE WERELNIEUWS! 

H ANI 

  

ESSEX" 

  

sche beul, die hem hielp het pad naar 

den vurig beyeerden troon te effenen. 

Niet voor Kinderen 
beneden 17 jaar. 

MAXIM THEATER. 

Woensdag 23 en Donderdag 24 Juli 

Warner Bros machtige, Historische 

Kunsiproductie geheel in Technicolor 

THE PRIVATE LIVES OF 

ELISABETH AND ESSEX 

met twee der beroemdsre sterren van 

het witte doek : Bette Davis en Ecrrol 

Fiyon io de hooffdrollen. 

Hier is andermaai een daverende 

schlager, eerste klasse amusementsfilm, 

waarover men weer spreken zal. De 

film isinieder detail af, verhaal, kleur 

en rolbezetting ! 

Mist dit onder geen voorwaard« | 

Niet voor Kinderen 
beneden 17 jaar. 

Politie - rapport. 

Tegen T. T. T., wonende te Dja- 

galaolor werd proces- verbaal opye- 

maakt terzike lichte mishardeling van 
K. T. B., wonende te Kemasas. 

R., wonende te Djagalankidoel doet 

aangifte van diefstal van een kapstok 

eco 2 

waarde van f 5.— 

schilderijen ter gezamenlijke 

O. S.G, wonende te Modjoroto doet 

aangifte van diefstal van waroeng- 

artikelen ter waarde van f 5,86. 

De heer L.S., wonende te Madje- 
nang doet aangifte van diefstal van 
een rijwiel ter waarde van f 25,— bet- 

weik voor de toko ,Mijako” onbeheerd 

was geplaatst. 

Mejuffrouw H.M., wonende te Ming- 

giran doet aangifte van vermissing van 

een lederen portemonaie inhoudende 

een bedrag aan contanten ad f 10,—. 

Bericbt ontvangen, dat op dev on- 

bewaakte overweg Bangsal een aao- 

rijding plaats vond tusscheo een aldaar 

passeerende tram en een bus, bestuurd 

door D., wonende te Blitar, waardoor 

laatstgeroemd motorrijtuig licbt werd 

beschadigd. 
kwamen niet voor. 

Persoonlijke ongelukken 

Bericht ootvangen, dat S, wonende 

te Rembangretjo op den openbareo 
weg Dohostraat door een autolette 
AG-— 1607, bestuurd door L. I. H., 
Wwonende te Toeloengagoeng werd aan- 
gereden, waardoor genoemde persoon 
licbt werd gewond en naar het hospi- 
taal ter geneeskundige behandeling werd 

opgezonden.   

Bezoek aan Tsjiang Kai Sjek's 
Hootdstad. 

  

Stad werd tallooze malen gebombardeerd. 

    

Grootste probleem is 

transport-kwestie. 

(Ontleend aan het dablad P.M.) 

Er zija verschillende manieren om 
naar Tsjoengkirg te gaan, maar de 
snelste en gemakkelijkste is per vliegtuig 

van Hongkong: men stapt daar tus- 
schen 2 en 4 uur v.m. ineen 14zits- 

DC.-2. Het vliegtuig start en blijft 

gedurende 20 minuten boveo Hong- 
kong vliegen, om eenige duizenden 

meters te stijgen boveo Engelsch ge- 

bied, voordat het zich boven de vijan- 

dige Japansche gebieden waagt. 

De piloot is gewoonlijk een Ameri- 

kaan, de 2de piloot en de radiotele- 
grafist zijn Chineezen. Zij vliegen in 
goed zoowel als in slechtweer, maar zij 

prefereeren bepaald een paar wolken om 

zich heeo, omzich te kunnen verschul- 

len als de Japavners eeos nieuwsgierig 

mochten worden. Geen radio belpt de 
pavigatie, behalve kleine Telefunken- 

toestellep, welker actieradius echter 

slechts 50 mijlen bedraagt van het 

vliegveld af. Het door Japao bezette 

Canton ligt precies op den weg van 

Hongkong naar Tsjoengking, maar om 
die stad neemt men dan ook een flio- 

ken omweg. 

De reis duurt tusschen 4'/, en 5 uur, de 
tijd hangt af van den wind. Gewoon- 
lijk viiegt men zonder tusschenlanding. 

De afstand is 600 mijlenj door bet 
zig-zagvliegen wordt deze afstand eveo- 

wel verlengd. 

Tsjoengking is gewoonlijk bedekt met 

een dikke laag mist in Januari en ik 
heb het beleefd, dat de vliegtuigen 
soms twee uur lang een opening zoch- 
"ten om te landen. Deneersten morgeo 
dat ik opsteeg was het evenwel uit- 

zonderlijk helder en we konden onmid- 

dellijk landen. 

De menschenin Tsjoengking zeideo, 

dat de Japansche bommenwerpers wel 
een bezoek zouden komen brengen, als 

het weer z00 bleef, en werkelijk, den 

volgenden. dag was er lucbtalarm. 
Dz vlieghaven te Tsjoengking bestaat 

in den winter uit een vlakke zandbank 
io deo riviermond, welke als de rivier 
laag staat een eiland vormt in de   

Yangtse. Ben lage #iomocbrug voor 

voetgangers verbindt dit vliegveld met 
den Noordoever, waar het voornaam- 

ste gedeelte van de stad, met de meeste 

gouvernementskantoreo, is gelegen. De 
oevers van de Yangtze stijgeo hier 700 

tot 1000 voet en de indruk, 

welken men van Tsjoengking krijgt, 

is die van stad die uit lageo op ver- 
scbillende boogten bestaat. Op het 

hoogste punt van destad is eeo water- 

toren. Van een anderen hoogen heuvel 
kan men de Ambassade van de Sovjet- 

Unie zieo, welke verscheidene malen 

gebombardeerd is en waarvan de roode 

vlag meteen opvalt, 

eerste 

De draagstoel. 

Ik was nog maar nauwelijks 10 

minuten in Tsjoengking, toen ik op 

zeer directe wijze keoois maakte met 

het grootste probleem van de stad, 

0.!, het transportvraagstuk Het vraag- 

stuk, hoe men de verscbillende punten 

in de stad moet bereiken, overheerscht 
alle aodere bedrijvigheid. Van bet 

vliegveld naar bet eerste ,straten- 

plateau” bijvoorbeeld is een kwestie 

van 300 treden Peactische Chbineezen 
nemen ecen draagstoel om boven te 

komen en lateo gespierde koelies het 
werk doeo. Maar—practische Chinee- 

zen wegen zeldeo meer dan 140 tot 

150 pond! 

De draagstoel is bet vervoermiddel 
in en rondom Tsjoengking, dat meest 

in eere is. Er was een tijd dat afstanden 

werden gemeten naar den tijd welkeo 
menerper draagstoel over deed. Voor 
den afstand van Tsjoeogking naar 
Tsjengtoe bijv. rekende men 10 dagen. 
Tsjoeagking had voor 1927 nog nooit 
cen wiel gezien! Er zija nu een paar 

sterkheliende strateo, waar twee of 

drie bussen rijden, welke constant 

propvol zitten, benevens de particuliere 
auto's van generaals, ministers ambas- 
sadeurs en letterlijk duizenden wrakke 

rickshaws, Stapt men in Tsjoengking 
in een rickshaw, dan moet men zich 

goed voorbereiden op eenige sensatie: 

men houdt zijo bart vast ais de koelies 
door een dichte menigte voetgangers 

Vvoortijlen met een sneiheid welke wej   100 mjjl per uur lijkt! 

Het voornaamste hotel, 

Waoneer men in goede conditie is 
en niet tegen wat hijgen opziet, kan 

men van het vliegveld af Tsjoengkings 
Vvoornaamste hotel voor vreemdelingen 

binnen eeo uur bereiken. Dit hotel, 

Chialing House, heeft 18 kamers, 
twee suites en minstens een half dozija 

eetzalen, welke bijoa altijd ia gebruik 

ziju voor diaers, die door de autori- 
teiten worden gegeven. Minister-pre- 
sident Kung, tevens minister van 
Financito, is de eigenaar van dit ho- 

tel en degene die de meeste diners 

geeft. 

De prijzen, volgens, Europeesche 

schaal, zijn 25 Chineesche dollars per 
dag, cea kolossale som ia China, 

maar omgerekend in goud slecbts 

anderbalve Amerikaanschbe dollar (goud 

is een euphemisme io het Verre Oosten 
voor Amerikaansch geld). Er wordt 
10”/, gerekend voor bediening. waar- 

na de bedienden beleefd laten weten 

dat zij een tweede 100/5 zeer zouden 
waardeerer! Er is geen centrale ver- 

warming in de kamers, maar men 

krijgt wel een komfoor met houtskool 

als er teomioste houtskool beschikbaar 

isl Het hotel is in het bezit van 
badkamers, maar daok zij een misre- 

kening van den architect, die faalde 

in het begrijpeo van de regels van de 
zwaartekracht, geeo stroomeod water! 

Water wordt opgehaald in houteo 
emmers uit de Chialing - rivier, welke 

ongeveer 700 voet lager stroomt. Er 
is electrisch licht, maar dat is pas 

na 10 uur, als de meeste menschen 

maar bed zijo, sterk genoeg om bij 

te lezen, Het telefoon -systeem func- 
tionoeert meestal, maar telefoneeren 
in Cbina is eo blijft eeo kunst! De 

Chincezeo cen spelletje met 

dengene die aan den anderen kant 

antwoordt, wat hierin bestaat dat zij 
den ander eerst zijn identiteit willen 

laten oothullen, voordat zij zelf zeggeo 

wie zij zijo. Dit spel neemt gewoonlijk 
een volle vijf minuten in beslag, voor- 

dat de reden waarom men telefoneert 
gegeven wordt.... 

spelen 

De autoriteiten van Tsjoengking 

schatten het aantal bewoners van de 
stad op 400.000, hoewel &&n wandeling 

door de stad voldoende is om iemand 

te overtuigen dater minsteos 1.000.000 
moeten zijn! Twee zomers lang bom- 

bardeeren beeft 70”) van de stad 

  

verwoest: heele gedeelten zijn tot den 

grond toe afgebrand. Men passeerrt 
zelden een gebouw, dat niet direct of 
indirect beeft geleden, en toch is bet 

mogelijk om te zeggen, dat Tsjoengking 
nog lang niet verwoest is. De merk- 

waardige Chineezen bouwen sueller 
dan de Japanoers verwoesteneo ondeug- 
delijke tijdelijk gebouwen, welke paar 

alle waarschijalijkheid den volgenden 

zomer weer zullen afbrandeo, rijzen 

Overal uit den grond op. “ 

De Japansche bommen. 

Het onophoudelijk bombardeeren 

heeft veroorzaakt, dat de stad zich 
heeft uitgebreid, zoodat Tjoengking 
nu ongeveer dezelfde oppervlakte heeft 
als Los Angeles. 

Het eenige zoogenaamde veilige 
gebied van de stad ligt op den Zuid- 
oever, waar de meeste buitenlandsche 
zakenmenschen wonen in een groot 

gedeelte van de diplomatieke missies 

is gevestigd. Hen tocht van het hotel 
naar de Amerikaansche Ambassade 

neemt een vollen dag en breogt een 
wandeling van ongeveer 8 mijl met 

zich mee, terwijl men 1000 treden op 

en af moet en een griezelig tochtje 
per veerboot en sampan moet maken. 

Eco ootmoeting in Hongkong is heel 
wat cenvoudiger ! 

De schuilkelders, welke diep in de 
heuveis zijn uirgegraven, zija voldoeode 
om iedereen te beschermen. Tsjoeng- 
king weer precies, op welk momeat 
de Japansche bommenwerper Haovkau 
verlaten. Eeo groote roode bal wordt. 
dan gebeschen op een hoogen heuvel. 
Een ieder begint daa voorbereidingen 
te treffen. Koffers, waardevolle pa- 
piereo, typewriters, radio's worden 
naar de schuilkelders meegenomen. 
In bet Chialing-hotel worden serviezen 
ea het zilver ia veilgheid gebracbt, Een 
tweede roode bal wordt geheschen als 
de bommenwerpers de Setsjwan - pro- 
vincie passeeren en als tens'otte bet 
luchtalarm gaat zoekt een ieder suel 
een plaats op. Tusschen de eerste en 
de tweede waarschuwing ligt gewoon- 
lijk op z'a miost anderbalf uur. In den 
zomer, als de Japanvers 180 of meer 
bommeonwerpers per dag sturen, durkn 
de aanvallen in &ko stuk door. Om 
den tijd een beetje door te komen ia 
de schuikelders heeft mevrouw Tsjiang 
Kai-sjek kort geleden verteilers in de 
bomvrije kelders laten optreden. 

Gedurende den eersten zomer (1939) 
werden er zes personen voor elke Ja- 
pansche bom, welke neerkwam, gedood: 
gedurende den laatsten 'zomer slechts 
€€n. Bo dat is volgens mij rog te veel.... 
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. Sterkte. 
Stalins rede is eea groote bemoe- 

diging. Zonder omhaal, niets 

bloemend is zij een bewijs van iowen- 

dige sterke. Als Staiin nog zoo kan 

spcekeo, dan niet de 

aanleiding om te gelooven aan zwakte 

van zija r&gime. Dat regime ,,can take 

it? en de Russen in het algemeen 

kuonen dat blijkbaar ook, anders zoude 

Stalio zich vimmer publiekelijk zoo 

openhartig bebben uitgelateo. Men kan 

hem veel verwijteo, maar io elk geval 

nier gebrek aan mzoschenkennis. (Is 

het niet wonderlijk dat zelfs de kerken 

opwekken tot meestrijden. Een Rus 

blijft voor alles Rus met een gloeciende 

liefde voor het vaderland). 

Er vait nog wel meer te concludeeren 

uit hetgeen Stalin der wereld te ver- 

tellen had. 
Eerstens dap, dat de Duitschers 

inderdaad evorme verliezen hebben 

geleden en dar Stalia hen in zekere 

mate te vriend houdt. Nergens een 

te dik woord, Slechts &&omaal sprak 

Stalin over monsters en kanibalen ,,200- 

als Hitler en Ribbeotrop” voegt hij 

daaraan toe. Voor het overige vermeed 

bij elke kwetsing van het Duitsche volk. 

Sprekende over de legers die Rusiand 

ziju binoen gevallen sprak hij telken- 

male uiterst voorzichtig over ,,de fas- 

cistische” legers of wel kortweg over 

»den vijana”. Zeer typeerend is het 

ver- 

is er minste 

volgende : 

«Ia den ooriog voor de bevrijdiog 

zullen wij niet alleen staav. la dezen 

grooten oorlog zullea wij getrouwe 

bondgenooten bebben in de volkereo' 

van Buropa en Amerika, met inbe- 

grip van het Duitsche volk, 

dat zelve door Hitlers satrapen wordt 

onderdrukt”. Onze oorlog voor de 

vrijheid vao ons vaderland gaat samen 

met den strijd der volkeren van Europa 

en Amerika voor bun onafhankelijkbeid. 

Het is een vereenigd front van volkeren, 

dat zich voor de vrijheid plaatst te- 

genover de bedreiging met slaverrij 

door Hitlers fascistiscbe le- 

gers”. 

Stalin betokkeltaller gevoelige soareo 

en bij doet met meesterschap. 

Veder kuanen we uit Stalios woord 

opmaken dat de zelfde methoden zul- 

len worden toegepast als destijds door 

keizer Alexander den cersten in den 

strijd tegen Bonaparte. 

Nu we toch cenmaal bij Bonaparte 

beland zijn Ijkt bet niet gezocht nog 

eens de strategie en de tactieken van 

toen en nu te vergelijken. Het spreekt 

vanzelf dat wij zeer summier moeten 

ziju en dat wij slechts eokele hoofd- 

trekken in onze bespreking kunnen 

betrekken. 

Laat ons dan eerst — met verwij- 

zing naar hetgeen overste Steinmetz 

1) terzake opmerkte — aan de hand van 

de feiten vaststellen, welke methode 

de Duitsche generale staf toepast. 

Populair gesproken kan men zeggen 

dat de Duitsche generale staf de 

»Waaier -methoden” toepast. Vanuit 

behaalde centra wordt uitgewaaierd. 

Daarna worden op afstanden, laat oos 

om ons te bepalen zeggen op afstanden 

van 500 kilometer van de eerste centra, 

Opnieuw waaiervormige Ooperaties on- 

dernomen. Op papier geteekend zou 

deze methode er uitzieo als een blad 

waarvan het bladmoes verwijderd is 

en slechts de nerven zijn overgebleven. 

Van cen basis loopen zeven hoofd- 

nerven. Op een bepaalde afstand split- 

sen de nerven zich elk weer in cen 

vijftal fijnere nerven enz. 

Deze methode heeft den Duitschers 

overal in Europa geweldige successen 

bezorgd en-z00 lijkt het haast vanzelf 

sprekend dat zij ook ia Rusland wordt 

toegepast. - 

Er is evenwel cen geweldig ver- 

schil tusschen Rusland en de overige 

landen of landeobrokken in Europa, 

en wel dat Rusland z00 immens groot 

is en bovendien z00 schaarsch bevolkt. 

Nemen wij bijvoorbeeld Fraokrijk. 

Toen daar de wasier-methode werd 

toegepast, kwam dat hierop neer, dat   

afgezien van alle andere voordeelen 

bijvoorbeeld de groote demoralisatie 

van het volk en de ontwrichting van 

het verkeer, toch uiteiodelijik de ze- 

kerheid bestond dat de waaier weer 

werd toegeklapt. De waaierpunten 

z0uden elkaar ergens weer ontmoeteo. 

De grootste breedte van de uitstaande 

Wwaaier was laat ons zeggen 600 ki- 

lometer lang, terwijl het land dik 

voorziea was van alles wat de Duit- 

schers bij hua opmarsch konden ge- 

bruiken. Overal ontmoetten zij groote 

voorraden goed geoutilleerde werk- 

dies meer zij. De 

eerste splitsingspunten konden zij veel 

dichter bij de hoofdbasis aanleggen, 

ook al weer een gevolg van de veel 

bescheidener dimensies van Fraokrijk. 

Nu Ruslaod. Daar moet 

uitgewaaierd tot een grootste breedte 

van—laten we om bescheiden te blij- 

plaatsen en wat 

worden 

ven niet meer opgeven dan de afstand 

vaa Petersburg tot Sebastopol—2500 

kilometer, over cen diepte, gerekend 

van de uitbangsbases in Polen tot de 

lijo Petersburg—Moskou—Sebastopol 

van een lieflijke 1700 kilometer. 

Nu gaan we een simpel rekensom- 

metje maken. 

We nemen even aan, dat op 500 

kilometer eerste bases 10 

nieuwe waaierbases worden ingericht 

€n dat de Duitschers daar ageeren 

met 150 divisies. Uit elk waaierpunt 

splitsen zich twee nieuwe nerven af, 

daa beteekent zulks volgeos Batjes, 

dat op elke nerf siethts 15 divisies 

van de 

ageeren. 

Op weer vijfhonderd kilometer ver- 

der worden 20 nieuwe waaierpuaten 

ingericht (voor elke nerf &€n), die 

zZich elk weer in tweseo splitseo. Dat 

maakt 7'/, divisies per aanvalseenbeid. 

De laatste Erappe tot de lijn Peters- 

burg — Moskou — Sebastopol zal dus 

moeten worden ondersomen uit 40 

Wasierpunten met elk een gesplitste 

anovalseenheid van nauwelijks drie 

divisles. 

Dit is natuurlijk een betrekkelijk 

simpele uitrekenarij, doch z00 zag het 

beeld in Frankrijk er ongeveer uit. I 

We krijgen dao het Japan effect in 

Chisa. Dane werden de aanvallen 

Oondernomen achtereenvolgens uit drie 

hoofdpuoteo: Peking, Shanghai, en 

Cantov. Vandaaruit waaierde Japan 
zich dood in de wijdheid van het 

gebied. Zoo erg wasierde het uit dat 

de annvalseeoheden te waterig en te 

dua werden om nog eenige aanval 

met succes te kunoen ondernemen. 

Japan vrat zich een indigestie aan de 

ruimte en aan de armocde van bet 

land. Onderneemt Japan z00 nu en 

dan nog eens ceo aanval, dan ziet 

men telkenmale het volgende gebeu- 

ren. Japan moet om met cenig succes 

te kunnen aanvallen, ergeos anders 

uit de waaier krachten wegnemen met 

het gevolg, dat het tijdelijk wel: even 

succes heeft tegen Cbina maar op het 

verzwakte puat duchtig wordt afge- 

straft, hetgeen hem noopt weer op 

de oude bases terug te keeren. 

Blijft dus de Duitsche staf onver- 

kort het waaiersysteem toepassen, dan 

kan men er verzekerd van zijv dat 

nimmer Bakoe wordt bereikt. Waot 

Moskou, hoe het ook vele nederlagen 

te siikken zal krijgeo, zal altijd nog 

instaat blijvea om aanzienlijke wan- 

orde te stichten tusschen de verwa- 

terde eenheden die op 60 kilometer 

afstand van elkander afzonderlijk moe- 

ten opereeren. 

Neen inderdaad is dit te simpel. 

De waaiermethode kan viet zonder 

meer worden toegepast en dat zullen 

de Duitschers ook niet doa 

Wordt vervoigd. 

  

Kinder-bandichoantje 
0 59 “Won rubber 200, 

3551-45812 

Pok e en 
sterke kinder. 
sandaal met 
crepe 2001. 

  
BATAVIA-FABRIEK TE,     

“BOERDERIJEN SCHRAUWEN”“ 
KEDIRI WATES 

  

MULOWEG / MADJENANG Telefoon Ked. No. 225 PERCEEL-PAKISSADJ! 

TAK maan 
  

Levert versche volle melk. 

Karnemelk, Yoghurt, 

Room en Slagroom 
Prima 

Leverancier van de groote ziekenhuizen te 

Kediri en Paree en de meeste Doctoren 

ter plaatse 
Beleefd aanbevelend 

L. H, SCHRAUWEN. 

www“... 

kwaliteit. 

   

aa 

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 - C. 
  

        

         
         
          

           

PROTESTANTSCHE KERK. 

Hollandsche Kerkdiensten. 

27 Juli Madioen 9 uur v.—, 
Ds, W. C. de Jong. 

Ponorogo 5 uur o.m. 
Ds. W. C. de Jong. 

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

6 uur n.m. 
Ds. W. C. de Jong. 

Blitar 

  

Maleische Kerkdiensten. 

H, B. Matulessy. 

27 Juli 41 Trenggalek 9 u. v.m. Doop 
T.-Agoeng 4 u. n.m. Doop 

3 Augustus Blitar 7.30 u. v.m. 
Wiingi 10.30 u. v.m. 

  

OOST-JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEN 

lederen Zondag, 9 uur v.m. 

-Te Kediri (Baloewertistraat), Blitar, 

Toeloengagoeng, Ngandjoek, 

Paree 7 30 uur o.m. 

Ca, te 

  

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

“Tederen Zondag 

Kediri Te H, Mis 9 uur v. m. 

2e H. Mis 7.30 uur v.m. 

Lot 5.30 uur 0. m. 

te ar 6 uur v. m. Stille H. Mis 
7.30 uur v. m Hoogmis 

5.30 uur n. m. Lof 

Onderrirh: Katb. Javanen 6 uur o.m. 

  

  

TENG HONG TJIANG 
YVENDUHOUDER — 

  

COMMISSIONNAIR 

MEUBELMAKER 
TRANSPORT — ONDERNEMING 

KEDIRI — Klentengsiraat 68 — Telef. No, 107 

30 Juli 1941, v.m. 9 uur 

ten huize van den Heer: 

Tb. va NORDEN. 
Djamsaren — Kediri. 

Adres voor: 

Moderne en antieke meubels. 
Staalmeubels en ledikanten ver- 

chroomd of gelakt. 

Tweedehandsche meubelis 
Emballeeren en transporteeren. 

een mooie teonisbaan voor Dinsdag 

Woensdag en Zaterdag, gelegen 

achter Snelpersdrukkerij p.m. 

f6,— 

  

Voor Uw meubilair eu ontwerpen 

geroutineerde toekangs en eerste kwa- 

liteit meubelhout 

Zeer billijk is prijs en levering met 

garantie, 
vendutie gegarandeerd 

goede resultaten. 

Inpakken voor alle plaatsen. 

Voor Uw 

  

BAAT HET OM 
DRUKWERK ? 

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

goedkooper. 
Vraagt offerte bij de Ked. 

Snelpersdrukkerij! 

U verbindt zich 
tot niets!   

  

          

             

LUCHTB 
Beveiligt U tijdig!! 

Wij leveren :    

TELEFOON No. 52. 

  

  ESCHERMING 

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

RESIDENTIE APOTHEEK KEDIRI 

  

 



  

    

Buitenlandsch overzicht overgenamen uit het Soer. Hbid. 

AANSLAG OP MUS8OLINI. 

  

Te Ferrara werden twee revolversechoten 
op Mussolini gelost: lid van sisuwe 
anti - Duitsche oppositie de dader. - 

Londer, 21 Juli (Reuter). Radio- 

Moskou riep een overigens onbevestigd 

bericht om van de Italiaansch - Zwit- 

sersche grens, dat oolangs tijdens een 

bezoek van Mussolini aan de Italiaansche 
troepen een aanslag op zijn Jeveo zou 

De 

worden geheim gehoudeo, doch bekend 
zZija gepleegd. omstandigheden 

is, dat twee revolverschoten op hem 

zijo gelost. 

Radio- Moskou verklaart, dat dit 

bericht via Gereve ontvangen is en 

voegt eraan toe, dat de aanslag ge- 

pleegd is tijdens Mussoliri's jongste 

verblijf te Ferrara, waar hij de naar 

het Oostelijk front vertrekkeode troepen 

inspecteerde. " 

De bijzonderheden zijn zorgvuldig 

doch bekend is, 

zijo gelost 

geheim gehouden, 

dat twee 

door den royalist Luigi Roazio, be- 

hoorend tot de nieuwe anti - Duitsche 

oppositiegroep onder leiding van Stara- 

ce en Muto. 

pistoolschoten 

Russen melden hevige gevechten. 

Moskou, 21 Juli (Reuter).. Het Rus- 

sische ochtendcommunigu& van beden 

luidr: Hevige gevechten duurden den 

geheelen nacht voort in de richting 

van Polotsk-Nevel, Smolensk en No- 
vograd-Vo'ynsk. Io de andere seztoren 
hadden geen gevechten op groote 
schaal plaats. 

Ooz2 lucbtmacht-vernietigde gisteren 
31 vijandelijke uliggtuigen. Zes onzer 
Vliegtuigeo warden vermist, 

-Geslaagde. vorderingen”. 

Londen, 24 Juli (Reuter). Het heden 

uitgegeveo Duitscbe-communigue luidt: 
In den Zuidelijken sector achtervolgen 

de Duitseh-Roemeensch-Hongaarsche 

troepen den verslageo vijand: Aan 

alle andere frooten hebben de opera- 

ties geslaagde 

tengevolge gebad. Talrijke omsingelde 

troepen worden. vernietigd. 

nieuwe vorderingen 

Poging tot staatsgreepin Bolivia. 

LaPaz, 21 Juli, (Reuter). Officieel 

wordt bekerd gemaakt. dat een aantal 

Officieren van het Boliviaansche leger 

en het garnizoea. een. putsch hebben 

ondernomen. De in het Buiteoland de 

ronde doende. berichten, dat de vroe- 

gere minister van Finarcii#n Victor 

Paz Estensorio zou zijn gearresteerd, 

worden nadrukkelijk tegengesproken. 

Nieuwe agressie? 

Washington, 21 Juli (Reuter). Sum- 

ner Welles verklaarde dat de Veree- 
nigde Staten iolichtingen hebben 

ontvangen, dat Duitschland een nieuwe 

agressie tegen de overgebleven on- 

afhankelijke landen ip-Buropa-beraamt. 

  

De strijd op Zondag 

Moskou, 20 Juli (Reuter). Hier 

volgt de tekstvan het communigu€ dat 

Zondagavond te balf elf door het 

Bureau van Voorlichting is uitgegeven: 

pin den loop van den 20sten Juli 

duurden 

de richting van Pskov, Polotsk-Nevel, 

Smolensk 
Ooze guerilla-troepen opereeren met 

succes in de achterhoede der Duitsche 

troepen. Zij brengen den vijand zware 

hevige gevechten voort in 

en Novograd - Volynsk. 

verliezen toe. 

Ondanks ongunstige weersomstandig- 

heden 

Operaties voort. Zij vernietigde vijande- 

lijke cenbeden en 

eenheden van Duitsche luchtmacht. 

Volgens nog niet volledige gegevens 

zette onze luchtmacht baar 

gemechaniseerde 

zijn in de eerste helft van den 20sten 

Juli in luchtsevecbten en op vijande- 

lijke vliegvelden 25 vlegtuigen ver- 

nietigd. 
lucht- 

macht een vijandelijke' duikboot tot 

zinkeo”. 

FEUILLETON 
SPAANSCHE DUKATONS 

(Spanish Doubloors) 

Uit het Engelsch 

Io de Oostzee bracht onze 

    

van 

Camilla Kenyon 

82) 

Vanmiddag, toen ik bij 't weghalen 

van ecen vracht—twee zakken—duka- 

tons het crucifix in mijo zak stak, 
kreeg ik p'otseling een heel eigeoaar- 

dige gewaarwording. Of eigenlijk was 

't geen gewaarwording, ik kreeg 

een soort van ingeving—hoe ik eraan 

kwam, weet ik niets 't leek me toe, 

alsof het me van buitenaf gesugge- 

reerd werd—dat ik het crucifix 
maar voor Bill moest ach- 
terlaten. Hij had toch eigenlijk 

ook wel recht op een gedeelte van 
den schat: eo van een paar gekruiste 

doodsbeerderen gaat voor een onrus- 

tige ziel geen vrede gevende invloed 
na 

De vijide week begint 
Moskouv, 21 Juli (Un. Pr.). De 

Duitsche strijdkracbten ver- 

woede aanvallen uit op de Russische 

lipies op bepaalde punten van een front 

van 800 kilometer ia een vergeefsche 

poging om blitzkrieg, die tot staan is 

gebracht, weder op gang te krijgeo, 

terwijl achter de Duitsche linies de 

goed-georgan'seerd guerillabenden den 

den vijand zware ver'iezentoebrengen — 

aldus een Sovjet-Russisch communigu€. 

In gezaghebbende kringen ver- 

dat de strijjid nu de 

oorlog zijn vijfde week is ingegaan, 

in hevigbeid is toegenomen, terwijl de 

Duitschers de vorige week, ondaoks 

de kwistigheid, waarmede zij huove 

troepen in den strijd wierpen, geen 

voeren 

klaarde men, 

belangrijke wijziging van het front tot 

stand hebben kunsen brenger. 

Radio - commentators verhaalden 

van incidenten in de guerilla, waarbij 

de boeren, in het bijzonder die der 

collectieve boerderijeo, de Duitschers 

aanvallen, overal waaren steeds wao- 

Natuurlijk zette ik het ongerijmde 
denkbeeld van me af en—'t crucifix 
werd met de twee zakken goud netjes 
io de kist gelegd. Maar toch zal ik 

blij zijo, als de klimplaoten -dat een- 
zame graf weer met hun weelderigen 

groei bedekt hebben. 't Is natuurlijk 

dwaasbeid, maar ik voel mija eigen, 
beerlijk, rijk geluk als een beleediging 

voor dien armen, ongelukkigen. Bill. 
Dus morgen nog &6o gang naar de 

grot en dan, hoera! naar buis eoaar. 

Helen! 

Dat was 't einde vap het dagboek 
Ik deed het boek dicht en, liet. mg 

achterover valleo. Met oogeo, die 
niets zageo, staarde ik io bet dicbt! 
groene bladerdak, boveo mijn hoofd. 

Wat waser met den schrijver 

van het dagboek op zija 

laatsten gang naar de grot 
gebeurd? Want 't stond vast, dat | 
hij het eiland vooit verlaten, had. 
Cruso# washet levende bewijs er van, 

en de aanwezighbeid van bet wrak yan 
de ,Island @ueen” zeide op zicbzelf 

ookal genoeg. En dus, naar ale waar- 
scbijoljkheid tenminste,   lang gezochte kist met gouden dukatons. 

bevond de. 

Deer di#mogelijk is. Zij vertelden hoe 

de geheele bevolking van dorpen met 

het leger terugtrekt, slechts stoutmoe- 

dige guerille's achterlatend, die de 

Duitschers in de bosschen en dorpen 

vanuit hinderlagen bestoken, en hoe 

bruggen worden opgeblazeo, nadat de 

Russische,troepen er over getrokken 

zijo. 

ma 

De situatie te Moskou 
Londen 29 Juli: (Reuter). Alexander 

Werth, Reuters speciale verslaggever 

te Moskou, seinde: ,,De Russische 

te lijden gehad, doch de verduistering 

is strenger dan ooit. 

alarmsigoaal 

Wanneer bet 

klinkt, is alle verkeer 

verboden en gamat iedereen naar de 

schuilkelder. Moskou ziet er nog nor- 

maal. uit en volgeos de berichten geldt 

hetzelfde voor Leningrad, waar de 

Wiokels normaal open zijo en de fa- 

1 brieks-arbziders gestadig de productie 

doen toenemen. 

| Ia Moskou's beroemde winkelstraat 

(Kuznetsky ziet men overal anti-Hitler- 

Garicaturen en-affiches en zelfs olie- 

verf-schilderijen, sommige van grap- 

pige gedichtea voorzien. Ben schilderij 

brengt hetgebeurde in 1242 in beeld, 

toen gepantserde Teutonen - koningen 

in de buurt van Leningrad verdronken. 

Een schilderij steit voor de aankomst 

Ivan eeo Duitsche duikboot en de vis- 

schen merken op: ,Weer diezelfde 

kerels”. 

Anderen caricaturen brengen Goring 

en Gobbels in beeld als voarbeelden 

| van Noorsche ,,superioriteit”, 

Br zjn vele fato's te zien uit de 

onderdrukte lander, terwijli andere 

foto's het werk,van saboteurs in beeld 

brengeo. 

Een Duitsch oordeel 
Berliin, 21 Juli (Uo.Pr.). Eeo 

officeele woordvoerder herhaalde dat 

aan het Oostelijk front alles volgeos 

het plan verloopt en dat de stilzwijgend- 

beid van de Duitsche legerleiding niet 

moet worden beschouwd als een bewijs, 

dat het offeosief versiapt. .Het is 

onvermijdeliik, dat de reusachtige 

ruimten eo trozrpenmassa's in Rusland”) 

den. duur der operaties rekken.” Hij 

voegde. hieraan toe, dat het uiteenslaan 

en omsingelen der Russische strijd- 

krachten op ,onweerstaanbare wijze” 

wordt voortgezet. 

De woordvoerder verzekerde ver- 

der, dat de Russen enorme verliezen 

lijjden bij hun vergeefsche pogingen 

om terug te trekken, en dat Kiev 

ernstig bedreigd wordt als gevolg van 

de Duitsche successen langs den Dojestr. 

1 

Chineesche. kunstvoorwerpen 
geborgen. 

Shanghai, 20 Juli (Reuter). Volgens 

berichten in de plaatselijke Chineesche 
bladen werden groote hoeveelheden 

Chioeesche kunstvaorwerpen, die door 

Chungking aan dg Sovjet-Uoie waren 

uitgeleend, uit Leningrad verwijderd 

en in veiligheid gebracht. 

—
—
 

zich onder 't zand, waarmede de kajuit 
(van 't wrak volgewaaid was. 

- Maar welk lot-had Peter getrof- 
fen? Was hij misscbien overboord 
gevalien en verdronken? Of was hij 
paar de grot teruggegaan — en — 

bevond hj zich daar nog? 
Zoo kon je in 't oneindige met ver- 

onderstellingen doorgaav, maar daar- 

mee werd het raadsel niet opgelost 
—en Ik brandde- van verlangeo 't op 

te lossen. 
Natuurlijk zou ik-mijo nieuwsgierig- 

heid heel snel beyredigd hebbenkuanep 

Tien, ajs.ik ertoe hadjkunpen besluiten 
om hetgeen ik wjafaan,mijp metgezellan 
mede te deelen. Maar dat was 'tny 

juist, yatik onyagelilk kon,doen, voor 
'toogenblik moest het merkwaardige 

geheim van mij en mij alleen blijveo, 
Op de een of andere manier, dgor 

list-of dgor eea gesuggereerden merk 
waardigen samenloop van omstandig- 

heden, moestik bet gedaan zieo, te 
| krijgeo dat het codicil, hetwelk ik dgar 

hgt. toedoen,vap Mfiss,Broyrg geteekend 
had, voor nietig verklaard werd. Mopat 
ik, die alleen, zonder eenige hulp yag 

.mjjn medeleden, den tevergerfa- ge 
zochteo. schat.gevondeo. kady of-Hever,   

an. 

hoofdstad heeft nog niet van een amoval | 

De kunstvoorwerpeo werden in 

1939 naar Rusland gezooden en. eerst 
kortgeleden werden zij te Leningrad 

tentoongesteld. 

Japan. 

| Zal Japan met as breken? 

Een Amerikaansche 
meening. 

Washington, 21 Juli (Un. Pr.) Se- 

nator Elbert Thomas, lid van de com- 
missie voor Buitenlandsche Zaken van 

den Senaat voorspelde tegenover een 

vertegenwoordiger van United Press, 

dat Japan de betrekkingen met de as 

zal verbreken tengevolge zijo 

traditioneele politiek van samenwerking 

met Engeland en de Vereenigde Staten, 

Hij verklaarde verder dat, ofschoov de 

terugkeer naar die traditie slechts ge- 

leideliik zou kunnen plaats bebben, 
deze onvermijdelijk is eneen terugkeer 

inhoudt tot Japans fundamenteele po- 

litiek van bet aanmoedigen Van de 

overheerschende positie der" zee-mo- 

gendheden in de wereld-politiek. ,.Uit 

deo val van het vorige Japanscbe ka- 

van 

Door eigen import zijn 

Polywog pasta in vasten en 

binet blijkt dat men in Japan de ,fatale 
dwaling” van Matsuoka- door het slui- 
ten van verdragen met de as Spvjet- 
Rusland erkent” aldus senator Thomas, 
die besloot met de meening uit te 
spreken, dat het nieuwe Japansche ka- 
binet cen afwachtende, houding zal 
aannemen alvorens te besluiten of het 
zijo verplichtingen tegenover de nazi's 
dan wel die tegeoover de Sovjet-Unie 
zal nakomeo. 

De verhouding van Japan 

tot de as. 

Sydney, 19 Juli (Reuter). Sir Fre- 
derick Stewart, de Australische minister 
van Buitenlandsche Zaken noemde he- 
den in een rede de wijziging van het 
Japansche kabinet ,,buitengewoon veel- 
beteekeneod”. De sterke vertegenwoor- 
diging van leger- en vlootbelangen, 
aldus Sir Frederick, wijst erop, dat het 
kabinet io overeenstemming zal zijo met 
de behoeften van leger en vloot. Er 
is niets dat wijst Op eenige verandering 
in de meer permanente aspecten der 
buitenlandsche politiek vao Japan. 

Wijzend op bet verdwijoen van 
Matsuoka uit het kabinet meende Sir 
Frederick dat er goede reden is om 
aan te nemen, dat de Duitsche invasie 
io Rusland den Japanners bet gevoel 
heeft gegeven van misleid te zijn ge- 
worden door. bunne asgenooten.   

  

wij in staat de beroemde 
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LEESBIBLIOT HEEK 
  

voor 

gulden. 

Om precies te zijo, zoo goed als ge- 

vonden had, vit een soort dwaze edel- 

moedigheid mija geheim aan diegenen, 

die me van te voren uit schraapzucht 

elk aandeel ontzegd baiden, veraden? 

Zou ik 'tmoeten aanzizo, dat al die 

nmooie, gave, zacht tinkelende goud- 

stukken” pondpondsgewi'ze onder Miss 

Browne, Mr. Tubbs eo Captain Mag- 

nus (die drie leden, die in mija 

gedacbten reuzen - proporties hadden 

aangenomen) verdeeld werden en dat 

ik er geen enkel van kreeg? Of 

misschien, per Gods - gratie een stuk 
of tien als een cadeutje? Niet dat 

'tgeld, als geld me veel kon schelen, 

maar als opgegraven zeerooversschat 

deed het me watertanden. 
En daa gwam er ook nog dit bij : 

zoolang ik 'tgeheim voor me hield, 

had ik macht: 'tlot van al mijo mede- 

leden had ik in handeo. Dit was een 

voldoening-gevende gedachte ! Ik voel- 

de, dat ik 'theerltjik zou vinden, om 

heel bescheiden mijn gang te gaao,en 

de vernijnigste steken onder water van 

Miss Browne met een engelengeduld 

te verdragen, nu ik wist, dat ik door 

het openbaar maken van mijo geheim 

de'hoofdpersoon van de expeditie koo   
ruilt het boek iederen dag, 

30 hoeken 

DJABA 
LEESNEZELSCHAP — LEESBIBLIOTHEEK 

Ked. Snelpers Drukkerii. 

De abonnementsgelden bedragen : 

- f 1,— per maand voor €€n boek , 

£ 1,75 per maand voor twee boeken tegelijk 

f 2,50 per maand voor drie boeken tegelijk 

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

heeft, waarvoor LI &£n gulden betaalt en U 
dan betaalt U 

toch niet meer dan &£a 

TTA KO 

  

worden. Ea dan bad ik vog een 
andere reden voor mijn zwijgen. Niet 
alleem ik wilde de verdeeling op 
een andere basis hebben" dan in het 
fraaie document van Mr, Tubbs vast- 
gelegd was. Cuthbert Vane moest 
natuurlijk een reuzen portie hebben en 
Mr, Tubbs en Captain Magnus niets 
Of een heel klein gedeelre, als. 't niet 
aoders kon. Violet kon ik moeilijk 
voorbijgaar, met 'toog op 'tfeit, dat 
'theele pian van haar uitgegaan was, 
maar tante Jane behoefde niets te 
hebben: die bad al meer geld, daa 
goed voor haar was. Ke ze nog een 

| half millioen erbij kreeg, zou Mr. Tubbs 
In staat zijo, en zich, ter wille van 
baar, als 't moest, aan bigamie.schuldig 
te maken. 

Eo dan was er nog Dugald Shaw, 
aan wien ik mijn leven te danken had, 
ofschoon bij 't vergeten-scheen te ziju— 
Diet alleen, dat hij. mij.gered,had, maar 
ook dat ik eens in zijnarmen gelegen 
had, met mija hoofd op zija borst en 
mijo armen, om zijn hals —en die heel 
arm was .....en heel. moedig....... 

Neen, beslist, 't was beter dat ik mijn 
geheim voorloopig nog voor me hield : 
later, alis ik de kat uit den boom 

ken had, kon. ik er meer, voor 
len dag. komen. 

Worat vervelgd.  
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