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STADSNIEUWS 

  

Vevuta zal worden. de Boodschap, 

dat Hitler's gangstershordeo, spoedig 

verslagen zullen worden, 

  

Pochsarang. 

a. 8. Zondag, 27 dezer, zal te POCH- 

SARANG wederom een openluchtspel 

worden opgevoerd nl. het Bijbelsche 

spel: - »Mozes”. Aanvang 0.30 n.m. 

(1830u.). 

Eene opwekking, om naar deze op- 

voerinvg te gaan is haast onnoodig, 

omdat iedere Kediriaan deze bijzondere 

bekende en suggestieve opvoeringen 

voldoende kene. 

Arbeidsbemiddeling. 

Het kantoor voor afbeidsbemiddeling 

voor de residenties Madioen en Kediri, 

met bijkantoreo te Ngavdjoek, Blitar, 

Toeloengagoeng en Paree, deelt bet 

volgende mede. 

Het kantoor voor arbeidsbemidde- 

ling te Madioen (ressorteerende onder 

het kantoor van arbeid te Batavia) is 

per 1 Juli samengetrokken met dat van 

Kediri en gevestigd io bet residenti- 

kantoor te Madioen en te Kediri in 

gemeentebuis. Het kantoor te Madioen 

is geopend iederen Dinsdag en Vrijdag 

vaa 7 uur v.m. tot 2 uur », m.j het 

kantoor te Kediri ieder werkdag van 

7 uuc v.m. tot Zuur n.m.j bet kantoor 

te Paree iederen eersten Woensdag van 

de maand van 7 uur v.m. tot”2 uur 

H:m.: bet kantoor te Blitar iederen 

tweeden Woeosdag van de maand van 

10 uur v.m. tot 1 uur n.m.j bet kao- 

toor te Toeloengagoeng iederen derden 

Woensdag van de maand van 7 uur 

v.m, tot L uur ».m.j bet kantoor te 

Ngandjoek iederen vierden Woensdag 

van de maand van 7 uur v.m. tot 1 

uur 9... 

Het gebruik maken van deze kan- 

toren van arbeidsbemiddeling geeft 

verscbillende voordeeleo, Het voor- 

komet onnoodige correspondentie met 

en aanloop van onvolwaardige arbeids- 

krachten, het bespaart werkgevers tijd 

en moeite voor het inwinneo sallici- 

tanten, bet geeft gelegenheid alle hier 

te lande ingeschreven werkzoekeoden 

te bereiken: vacatures, waario plaat- 

selijk niet kan worden voorzieo, wor- 

den doorgegeveo aan de van inlich- 

tingen ea oproepen van  Ceatra- 

le arbeidsbeurs te Batavia (kantoor 

van arbeid), die eventueel voor distri- 

butie zorgdraagt over alle arbeidsbeur- 

zen in Ned.-lodia. Bij het in aanmer- 

king brengen 'van sollicitanten wordt 

de grootst mogelijke selectie toegepast, 

zoodat de werkgevers de zekerheid 

hebben, dat siecbts die personen wor- 

den voorgedragen, dieinderdaad beant- 

Wwoorden aan de gestelde 'eischen. 

'Teveos wordt rekening gehouden met 

leeftjd en persoonlijke antecedenten, 

die' nauwkeurig worden onderzocht, 

voorzooverre daartoe gelegenbeid be- 

staat. De bemiddeling staatopen voor 

alle bevolkingsgroepen en gescbiedt ge- 

heel kosteloos, zo0owel voor werkzoe- 

kenden ls voor werkgevers. 

dat bij de gezamenlijke arbeidsbeurzen 

io Ned,-Indit nagenocg 6000 

Europeescbe werkzoekender staan in- 

geschreven, het grootste 

gedeelte van de Europeesche arbeids- 

markt wordt bestreken. Het 

aantal ingescbreven Inheemsche werk- 

12000. 

De inschakeling van een arbeidsbeurs 

thans 

waardoor 

vrijwel 

zoekenden bedraagt ongeveer 

  voor de vervulling van vacatures is 

Diet alleen in het belang van die 
instellingen, doch tevens een recht- 

streeksch landsbelang. Werkgevers 

worden uitgenoodigd zooveel mogelijk 

gebruik te willea maken van dit kantoor 

voor arbeidsbemiddeling, terwijl de 

verzekering wordt gegeven, dat aan 

bun belangeo de mogelijke 
aandacbt zal worden besteed. 

grootst 

Mutatie. 

In aansluiting op onze bericbtgeving, 

dat de heer R. Soembadji, Assistent- 

Wedono b/d Gewestelijke Recherche 

overgeplaatst is naar Taloen, regent- 

chap Blitar, waar hij bij de B.B. dienst 

moet fungeeren, kunnen wij nader 

melden, dat ais zijn opvolger te Kediri 

is geplaatst, de heer R. Soerodjo, voor- 

-dien Assistent - Wedono b/d Gew, 

Recberche te Soerabaja. 

Het ziekenhuis-vraagstuk. 

Eenigen tijd geleden werd in den 

gemesenteraad een voorstel in behan- 

deling genomen ten einde een voor- 

treffen voor een betere 

behacdeling van 

zievirg te 

algemeene mediscke 

alle bevolkingsgroepen. Men meende 

een oplossiog gevondeo te hebben 

door io de gemeentelijke ziekeninrich- 

ting Gambiran de tweede klasse open 

te stellen voor alle on- 

geacht hua iokkomsten en tevens door 

uitbreiding van het ziekenbuis met 

een eerste klasse accommodatie. De 

voorstanders merkten op, dat zij van 

oordeel waren, dat —zonder dat zij 

ook maar in eenigerlei opzicht wilden 

tornen aan de hier geboden medische 

voorziening van ben, die deze tot nu 

ingezetenen, 

toe genieten, namelijk de ingezetenen 

van alle landaardeo met geringe en 

zeer geringe inkomens—ook aan hen, 

op wier schouders het grootste deel 

der lasten drukt, gelegenheid moet 

worden gebodea genzeskundige hulp 

en verpleging te verkrijgen in de 

gemeentelijke ziekeoiorichting. Men 

wilde dan tevens de bepaling opge- 

nomen zien, dat de patidnteo van 

Gambiran vrij zouden zija io de keuze 

van den hen te behandelen arts. 

Er werd nog op gewezen, dat de 

uitgaven voor de exploitatie van het 

ziekenhuis zeer hoog zijn (f 33981,—), 

Wwaartegenover slechts inkomsten staan 

ten bedrage van f 6000, —. Hierbij 

dieot dan nog in beschouwing te 

worden genomen, dat in deze 'f 6000,- 

een bedrag van f 1900,— aa8 zoo- 

genaamde framboesia-gelden is begre- 

pen, zoodat de inkomsten van het 

ziekenhuis zelf niet meer dan f 4100,- 

bedragen, namelijk f 2800, — aan 

verpleeggelden en f 1300,— aan poli- 

kliniek-gelden. 

De voorstellers voerden aan, dat 

door deze nieuwe regeling een betere 

'voorziening zou worden getroffen voor 

de ingezetenen met hogere ipkomens, 

dte—zooals reeds werd opgemerkt—   

Ec wordt de aandacht op gevestigd, , 

  

ADVERTENTIE- EN NIEUWSBLAD 
VOOR DE RESIDENTIE KEDIRI. 

  

VERSCHUNT 

DINSDAG EN VRIJDAG 
AGENTEN 

VRIJDAG 25 JULI 

hua 

gedeeite van de kosten d-agen, waarbij 

Ioor belastingen bet grootste 

  

zij er nog op wezea, dat de toestand 

io de yemeente op dat oogenblik z00 

was, dat voor de ambtenaren met 

middelmatige en hooygzre inkomsten, 

      

   

benevens voor hen, in de vrjje 

bergepen werkzaam plaatse 

slechts &5n particuliere -iekeninrichtirg 
aaawezig is. Hierteg staat, dat 

de overige artsen, r ter stede 

praktijk uitozfenen, niet over zieken- 

buisruimte met deskundige verpleging 

beschikken, &nten voor 

bebandzeling ea verpleging 
richtingen buiten de 

schade 

gemzente Kediri! V: oris 

voerd, dat het gevaar ontstaat, dat 

iedere aris thuis 

    

waardoor p: 
naar in- 

  

gomeer gaac, 

de 

werd aange- 

betgeen oplevert voor 

    

zijo eigan kliniekje 

gaat oprichten, wat der patifnten zeer 

zeker niet izn goede komt, daar een 

particulier groote kapitalen moetaan- 

wenden om een behoorliike outillage 
te verkrijyev, 

Bovendieo zij: par 
gen commercieel ops 

welke wiost af moeten werpen, terwij! 

dit voor gemeente - ziekenhuis 
niet noodig is. Een eventueeie winst, 

de 

z0u worden, 

culiere inrichtin- 

  

ette bedrijven, 

  

een 

regeling ge- 
gebruikt 

verbetering 

welke door nieuwe 

maak: z0u 

kunoen worden voor de 

van het ziekenhuis zelf (b.v. door het 

aanschaffen van send itgeo-apparaat). 
Ten slotte zou de mogelijkheid ontstaan 

voor bedrijven en ondernemingen om 

door storting van eea vast maande- 

lijkscb bedrag hun personee! 
komende gevallen te doen opnemen 

ia Gambiran, waarbij de behandeling 

bij den ondervemingsarts blijft berusten. 

Het gemeentebestuur en de gemeen- 

teraad hebben een uitbreiding van 

het ziekenhuis me 

voorloopig afgewezen met het coog op 

de hooge kosten en de onzekerheid 

van hooger? inkomsten, doch de twee- 

de klasse opengesteld voor alle 

artsevkeuze 

in voor- 

    

een eerste klasse 

inge- 

Het 

proefneming moet 

met zetenen, vrij 

resultaat van deze 

ecbter, 

leurstellend zin 

paar wij te- ernemen, zecr 

In de practijk scbijnt 

er tot nu toe nie: de minste an mo 

te zijn voor opvame in de 2de kiasse, 

beigeen voor het gemeentebestuur wei 

   aanleiding zal zijn Yan verdere proef- 

nemingen af te zien 

Chineesche Subcomite Covim. 

Op Zondagmiddag j.l. werd in het 

Giz Kie-gebouw aan de Pasar-ponstraat, 

Op initiatief van de plaatselijke Chio. 

damesvereeniging » Hoe Lie Hiap 

Hwee” een bijcenkomst gehouden, 

waarbij Mevrouw Tan Khoen Swie 
een lezing hield over de Covim. Om 

5,30 n.m. opende de voorzitter, Me- 

vrouw Phoa Pinu Hwie, de bijeenkomst 

met eren woord van dank aan de 

aaawezigen, aan het bestuur van de 

Gie Kie voor het toestaan van het 

gebruik van bet gebouw, en ien slotte 

ook aan Mevrouw Tao Khoen Swie, 

die een lezing wil houden over de 

Covim. 
In haar lezing verklaarde spreekster 

de plichten van ieder burger, in het 

bijzonder de vrouwen, tijdensde oorlog, 

waarna zij handelde over de organi- 

satie van de Covim, het doel daarvan, 

en dergelijke. Tenslotte zette spr. uit, 

indere vrouw Waarom Onverschillig 

IN HOLLAND 
PUBLICITEITSKANTOOR ,GLOBE" 
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van welken landaard, de Covim moreel 

ep materieei moet steunen, in verband 

waarmee zij de Chin. vcouwen aan- 

spoorden, om een Subcomite Covim 

voor de Chia. vrouwen op te richten. 
Tijdens de 

paar aanwezigen de 

rondvraag badden ecer 
gel 

bruikt eenigen vragen te stellen, welke 

  

nheid ge- 

vragen beantwoord werden door 

Mevrouw Tan Khoco Swie, tot vol- 

doening van de aanwezigen. 
Het bleek, dat de lezing van Mevrouw 

Tan Khoen 

indruk bad gemaakt op de aagwezigen, 
Swie een zeer goeden 

  

want direct 

40 tal dames 

lid te 

verwacht kan worden, dat binnenkort 

her Chin. Subcomite Covim 

wordt opgericht. 

oa de lezing, gavea een 
ich op, om als Covim- 

worden ingeschreven, zoodat 

otficieel 

Bloedtransfusiedienst onder 

de Ghin. ingezetenen. 

Onder de Chineesche dames hier ter 

stede weri cen paar dagen geleden 

door tusschenkomst van de Chin. da- 

mesvereeniging ,, Hoe Lie Hiap Hwee”, 

fnscarijvingsformulierea voor vrijwilli- 

ge bloedgeefsters gecirculeerd, In ver- 

band daarmee, kusoen we nu melden, 

dat er die 

zich vrijwillig als bioedgecfsters hebben 
reeds cenige dames zijo, 

opaegeven, n.l. Mavr Tan Khoen Swie, | 
Mej. Oei Sian Hong, Mevr. Kho Tjiauw 

le, en Mesr.,Oen Hong An. 
Wee volgt ?.   

Eerste betjak-ongeluk. 

tegen 5,30 min, 

reed een betjak met een vrij groote 

vaart langs de Dohostraat, toen ze 

Opeens, met ons ombekende redenen, 

Gisterenmiddag, 

slipte, en na ecen zwaai van 180 graden 
gemaakt te hebben, het trottoir opreed 

en met een schok voor de toko ,,Moelia” 

stilhield. Hoewel tengevolge daarvan 

de betjak niet eens omkantelde, wat 

patuurljik buiten verwachting was, 

vielen de inzitteoden, een baboe met 

2 Chio. 

toch als omver gegooid met een smak 

op her trottoir 

eenige nog al zware huidwonden, 

Van betjak 

beerje beschadigd. 

RICHE THEATER. 

Heden 25 en Zaterdag 25 Juli, 

kinoderen van 4 en 3 jaren, 

neer, en bekwamen 

de werd alleen een 

Warner Bros mocie en aantrekkelijke 
filmscblager. 

FOUR MOTHERS" 

Gale Page 

bijgestaan door Claude Rains—May 

Robson e.a 

met de Laae Sisters en 

goede kracten. 

Naar het oorsprookelijk filmspel van 
Stephen Morehouse Avery geinspireerd 
door Fanny Hurst's, alombekende no- 

velle ,Sister Act”. ,, Four Mothers” met 
dezelfde brillante rolbezetting uit de 
cerdere films van de serie over de 

familie Lemp, allemaai oude welkome 

bekenden dus, Thans echter vermeer- 

derd met vier leden, vier babier, want 

de , Four Daughters” en ,Four Wives” 

VENDU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS 

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

Emballeeren 
(Ook voor Europa en de buitengewesten) 

Transporteeren, 

Handel in Nieuw. en 
Tweedehandsch Meubilair. 

  

Meubelmakerij 
Agentechap : 

Java Koeikasten.



    

  

Nag 
Warner Bros mooie en aantre: 

ATTENTIE! Zaterdagmiddag 

    

en Zaterdag 

— RICHE THEATER — 
Hedan 25 en 
kkelijke film productie .rOUR MOTHERS”. 

Met de beroemde LANE SISTERS en GALE PAGE, bijgestaan door CLAUDE RAINS — MAY 

ROBSON e-v-a, goede krachren, Hier zijn ze weer de Vier Moeders Thaos met'huo vier Dochbters! Zi 

- vormen thans vier groote gelukkigz families en bezorgen U wederom.eempaar vroolijke onvergetelijke uurtjes! 

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

Vooraf: Het NIEUWSTE WERBLDNIEUWS! 
Niet voor kinderen beveden 13 jaar. 
  

4.30 Uu MATINBEE. 

Ba Pe aa 
Zondag 27 en Maandasg 28 Juli 

De giorieuze actrice KAY FRANCIS in 

Kan ba me ha THE WHITE ANGEL" o9 . 
(DE WITTE ENGEL) 

De levensgeschiedenis van Florence Nightingale, de stichteres van het Roode Kruis. verfilmd! nThe 

White Angel” een mach'ig menecheliik documeot, die niemand missen maa! 

  

MAXIM THEATER 

  

  

Vasaf Heden 25 $/m Lcndag 27 Juli. 

    

zn Metro's glorieuze muz 
Waarin Uw twee gelietd 

Attentie ! 
VOORAF ! 

   De alomgev 

Zaterdagmiddasg 4.30 u. 
Zondagmorsen 

Hzt NIBUWSTE OORLOGSNIEUWS! 

Zaog-fiim - 99 MOO 
fimsterrer, JEANETTE MC DONALD en NELSON EDDY wederom 

tezamen zija gebracht. ZIET en HOORT de Komjng en de Koningin van den Zang in hun nieuwste, 
romantische Zang-triomf. Het gebeel is z00 aantrekkelijk, dat men 3ich een paar uren vroolijk kan amu- | 
seeren. Voor muziekliefhebbers heeft deze mooie film boveadien een :apart genot! 

Oo. 

Voor alle leeftijden! 
  

| Matinee 

Maandasg 28 en Dinsdag 29 Juli 
rsvue-en Zangster JOSEPHINE BAKER 

(en ma” PRINCESSE TAM TAM". 
  Met d   knappe Fransche acteur ALBERT PREJEAN e. v.a, Ben film met een uiterst spaonend ver. 

haal en waarin vooral Josephine Baker beter is dan ooit. Ziet de schittererde balletten en Hcort de diverse 
prachtsongs van Josephise. 

Mist dit in geen geval! 
  

Zijo thans ,,Vier Moeders” geworden 

en su de ,,Four Daughters” zelf vier 

dochters hebben, is hunverhaal twee- 

maai z00 aantrekkelijk geworden als 

hun vorige successen! Eta der mooiste 

films in de geschiedevisder Cinemato- 

grafie ! 

VOOR 13 JAAR OF UODER! 

MAXIM THEATER. 

Vrijdag 25 t/m Zondag 27 Juli. 
Metro's glorieuse Muziek- en Zang 

film 
NEW MOON" 

waarioi Uw twee geliefde filmsterren, 

Jeanette Mc. Donald ea Nelson Eddy 
zijn gebracht! De 

Koning en Koningin van dea Zang in 
wederom tezamen 

hun oieuwste, romantische Zang triomf! 

Met de lieflijkste der Sigmund Romberg 

  

melodiefn: ,Lover Come back to me' 

— One Kiss” — ,.Wantisg You” — 

»Softhy as in a Morving sunrise” e.v.a. 

prachtige songs. Liefde bij Maneschijo 

en Muziek op een betooverend tropisch 
ntrekkelijk, 

dat men zich een paar urer 

  

eiland. Het geheel is 166 
sroolijk 

kan Amuseeren 
zickliefhebbers heeft deze filim boven- 

. voor mu- 

dien cen apart penot! 

VOOR ALLE LEFEFTIJDEN ! 

Politie - rapport. 

Tegen S., wonende te Doko werd 

proces-verbaal opgemaakt terzake lichte 
mishandeling van R., wovende te Soem- 

ber, 

Tegen T. E. il, wonende aan de 
Dohostraat werd proces-verbaal opge- 

      maakt terzgke lichte mishandeling van 

S. T.N., wonende aan de Dobostraat. 

Bericht ontvangen, dat de Inheem- 
ae 

wonende te Pandean in de kali Bran- 

  

sche jongen amd D., oud 9 jaar 

tas ter hoogte van Ringinanom, is ver- 

dronken. Naar het lijk werd lanyen tijd 

gedregd doch z0nder resultaat. 

Tegen L., wonende te Koenir werd 

proces-verbaal opg: moakt terzake dief- 

stal van een rol koper-draad ter waar- 

de van f 4,— ten padeele van L.K.S., 

wonende aan de Dohostraat 

K.S.S., wonende ie Pandean doet 
aangifte van verduistering van een 
bedrag aan contanten ad £ 26,89 ge- 
pizegd door A., wonende te Badalpan- 
deao. 

A., wonende te Karangsono doet 
mangifte van diefstal van een rijwiel 
ter waardevan f 10,— herwelk op den 
@penbareo weg Dohostraat onbebeerd 
was geplaatst. 

Sterkte. 

Slot. 

Zij hebben een combinatie uitgevon- 

den en wel de waaiermethode gekop- 

peld aan de omsingeling, zoodat het 

aanrtal uitwaaierpunten niet telkens met 

rekenkindige wetmatigheid behoeven 
te worden vergroot. Na eike succes- 

volle omsingeling verscbuiven zij bun 

oorsponkelijke waaierpuoten z00veel 

honderd kilometer vooruit, waaieren 

opoiew ui: omsingelen enz. Oneiadig 

kan dit speiletje natuurlijk niet worden 

vo'gehouder, want ons vasthoudende 

aan de oorspronkelijke 10 waaier pun- 
ten znllen deze op de laatate erappe 

ongeveer 200 kilometer van elkaar ver- 

Russen alle 

geiegenbeid zai bieden in geforceerde 

wijderd zijn, hetgeen den 

aanvallen zelve de omsingeling toe te 
pas 
beid van het gebied dat 

| Het is wederom de onmetelfjk- 
den Russen 

cen kans grefr. Ook d2 Duitschers zul- 

  

len zich evenals de Japanners, cen ia- 
digesiie verten aan z00 begeerde ,,Le- 

bensraum”. 

De grtigende verdedigingsmethode 
jkt in vi 

eveneens het waaicrer, maar dan 

  

and met het bovenstaande 

io 

tegengestelde richting, dus eventusel 
rekenend op terugtrekken op de waai- 

erpunten. Dit voorkomt vrijwel zeker 

d2 omsingeling waar het de Duitschers 

om te doen is. We zien dit trouweos 

bu al gebeuren. 

Zooals men zich nog wel berianert 

vit de cerste communsigv€s spraken de 

Duitscbers 

omsingelirg van tweelegers van eik 

400.000 mas» groot. Daarna is hkt 

geworden de waarschijnlijke omsinge- 

van en waarschijolijke 

ling van twee lIegers van samen 500.000 

man, Gisteren was het een omsinge- 

ling van nog maar in totaal 100.060 

koppen en hoogst waarschija'tik mag 

men rekenen op belemaal geen omsin- 

wij dat destijds reeds 

mocbten schbrijven. Er is van omsinge- 

ling geen sprake, De Russeo trekken 

terug op hun waairpositie i.c. de Be- 

resina, Berst alis de Duitscher meester 

zouden zija van de Beresina-stelling, 
z00 schreven wij, bestaat de mogelijk- 

'heid dat de Russen volledig omsinged 
worden. 

geling, zooals 

Dat gevaar is nu wel geweken, dat 

is duidelijk want het zija de Duitsche 

berichten die gisteren sprdken van een 

omsingeling van 100.000 man. Hetgeen 
gescbiedde is analoog datgene wat we 
gewoonlijk in China zien gebeuren.   

  

Hoeveelmalen bebben wij niet mogen 

belzven dat de Japanners de Cbineezen 

omsingeld hadden en hoe kwam dat 

strijk en zet anders uit. De tactiek van 

het terugwaaieren wordt blijkbaar door 

de Russen al even virtuoos beoefend 

als door de Chineezen. Zij hebben echter 

het voordeel relatizf (en ook absoluut) 

veel beter bewapend te zijn dan de 

Chineezen en z00doende gelukt het den 

Russen, al retireend den Duitschers tel- 

keomale geweldige 
brengen. 

Terugkomende nu op Bonarparte 

kan bet volgende gezegd worden. Bo- 

parparte koos den weg die wij dachten 

dat ook de Duitschers zouden volgen. 

Hii trok de Beresina over en veree- 

verliezen toe te 

nigde zijn troepenmacbt in Smoleosk 

en Witebsk. Voor afsnijden behoefde 

bij verder niet bevreesd te zijo. Op 23 

Jusi stak Napoleoo van wal. Op 23 

September zat hij in het brandend Mos- 

kou eco dacht Alexander den vrede te 

kunven dicteeren. Eind October zette 

de iizige strenge winter in en werd de 

terugtocht ondernomen. Napoleon leed 

verlezen, groote verliezen zelfs, voor 
een gedeelte overigens te wijten aan 

bet v:rraad van generaal Malet, maar | 

hij bereikte toch vrij vagestoord en! 

onbeireigd Smolensk, zijn uirgangspuni! | 

Waar Hitler broodnoodig grondstof- | 

fen beboeft en voor'oopig een volko- 

men overwinning vao geen nut is, in 

elk geval niet te bevechten zonder 

olie, is de waaiermethode een in noor- 

delijke richting naar Petersburg-Mos- 

kou en &£s naar het zuiden op Kiev, 

lijkt de gesigende metbode en bet wil 

ons dan ook voorkomen dat na ver- 

Overiog van de Beresina posities, de 

Duitsche staf zich zal concentreeren 

op deze twee aanvallen. We zeggen 

niet dat Hitler dau succeszal hebberr. 
Integendeel. De geweldige prestaties 

der Russen, die in absoluten zin even 
sterk zijn als de Duitschers, hebben 

de Duitscbers een behoorlijke douw 

gegeven, een douw die des te ernstiger 

gerekeod dient te worden, wijl de 

beschikbare 160 divisies vrijwel zonder 

gelijkwaardige reserves opereeren. We 

zeggeo dat z00, aangezien immers de 

Duitschers, willen zij gelijkwaardige 

reserves laten aaorukken, 

elders dieven te recruteeren, hetgeen 

impliceert dat deze troepen vervangen 

moeten worden door Italianen of 
aodere weinig betrouwbare krachten, 

hetgeen Engeland er wel eens toe z0u 

kuonen brengen een aanval somewhere 
op bet continent te onderoemen, 

deze van 

aya 

  

mma sm 7 

Siuitea we dus de mogelijkheid van 

en verovering van Petersburg, Moskou 
en Kiev door de Duitschers niet uit, 
daarmee hebben ze nog niets bereikt, 

zelfs niet als die verovering een feit 

zal zijo op betrekkelijk korten termijo. 

Want nog steeds ontbreekt de olie, 

nog steeds zullen de Duitschers voor- 

waarts moeten teneinde zich sleutel- 

posities te veroveren. Noch Moskou, 

noch Petersburg, noch Kiev zijn in 
den Russisch-Duitscheo oorlog sleutel- 

posities. 
De positie van Hitler is dan ook 

een vrij onmogelijke, tenzij hij op de 

gedachte komt omsingeling Yan een 

gebeel andere zijde te ondernemen 

namelijk vaouit Syris, Hij zal dat 

danook wel ondernemen. Het is onze 

heilige overtuiging dat bij daar binnen 

zal vallen, wij schreven dat gisterea 

reeds voor de zooveelste maal. Hoe 

langzaam de Britten opschieten blijkt 

uit het bericbt van heden dat Der ez 

Zor werd veroverd. Leest U de cou- 

ranten berichten van 9 of 10 Jusi er 

dan vindt U dezelfde 

boodschap toen reeds gebracht. Vanuit 

Syri2, door Irak en Perzi2g kan de 

nijptang beweging op den Kaukasus 

maar op va, 

sm 

  worden ordernomen. Bovendien kunnen 

  

de Duitschers dan de Turken dreigen 

en intimideeren, ben eventueel afdwin- 

gen olietraosport toe te laten, en dat 

Verandert de zaak wel heel bijzonder. 

We moeten eindigen. We weten 
niet wat het weekeinde ons brengen 

zal. Men zal echter niet kunoen ont- 

kenoen dat de Russen geweldig ge- 

vochten hebben en gerekend de alge- 

meene verwachting, er zelfs niet eens 

oagunstig voorstaao. De Duitschers 

staan na bijoa twee weken nog steeds 

voor de Beresinasen de Dwina, zonder 

de kans te krijgen even te kuonen 

itblazen. 
De ondergang van Hitler is zeker. 

Stalio zal het altijd wionen. Gaat men 
daarmede accoord welamn, dan.is er 

toch alle reden om tevreden te zijn. 

Over dat accoordg#in een volgende 

maal meer. 

1 fielaas werd:sbusie veliik nagelateo 

onder het strategisch overzicht van 

ginseren, de naam mao den :auteur se 

vermelden. De lezers zullen wel be: 

grepen bebben, dat-het artikelgeschre- 

ven werd door overste Steiometz. De 

ommissie zijn thans goed gemaaki. 

  
  

MILITIE AFSCHEIDSFUIF 
Op a. 83. Zaterdag 26 

Miliciinsg yan Soekarama 

worden in Soc. Brantas”, 

Juli zal door het Korps 

seen afscheidsfuif gegeren 

alhier. De avond zal aan- 

yangen om 8.00 n.m. terwijl de bekende Artillerie Band 

yan Soerabaya hun medewerking zullen verleenen. 

De TOEGANG IS VRIJ, terwjl de PROGRAMMA'S 

aan de ingang verkrijgbaar zijn. Het bekende recept 

yan de compagnie is aanwerig. Het batig saldo yan deze 

ayond. komt ten goede aan 

bbbb 

  

  

het Prins Bernhard fonds. 

KOMT ALLEN! 
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Het signaal voor Victorie en Vrijheid. 

Iaterddaguncdat kionk het over de wereid en het wordt 

nu herhaald in vele vormen. 

  

Een Vsleger van vele milioenen. 
  

  

Het hoofdkwartier 
is de B. B. C. 

“955.6. 

Een boodschap van 

Winston Churchill. 

Landeo, 19 Juli (Reuter). .Het V-sig- 

naal is het voorteeken van het lot, dar 
de Duitsche tirannie te wacbten staat”, 

verkianarde Churchil! in ean boodscbap 

tot de bezerte Jaaden. 

   

Oprekend te 2200 G. M.T. (mid- 
dernacht Eogelschen zomertijd) zeide ' 

.Mysteryman” ' 

achter de ,,V”-beweging: Ik ben vao-! 

kotonel Brittoo, de 

avond naar de studio gekomen met 

ten 20 Juli-boodschap voor alle bezet- 

te landen. Het is even middernacbt, 

— 20 Juli — en de mobilisatie van het 

nV”-leger is begoonen. De boodschap 

aan U is er cen van den Fritschen 

minister-presideat Winston Cburcbill. 

Hier is zij: ,Het V-sigoaal is het sym- 
boal van den onverzettelijken wil van 

mile bezetie gebieden en bet voorteeken 

wan het lor, dat de Duitsche tiraonie 

te wachten staat. Zoolang de volkeren 

«mn Europa aile medewerking aan den 

#avaller blijven weigeren, is het zeker, 

idat zija zaak zal ondergaan en Europa 

imevrijd zal wordeo". Dit is Churcbili's 

10 Juli-boodscbap aan U, zeide kolo- 

mel Brittoo. Ik heb gezegd, dat de mo- 

bilisatie van dit enorme leger is begoa- 

nen. Op dit oogenblik wijden zich de 

imanaen en vrouweo io gebeel Europa 

aan de voertzetting van dezen ooriog 

tegen bet nazi- Duitsekland, totdat de 

mNV”,—bet signaal voor de victorie en 

vrijbeid, zal zegeviereo. Binnen enkele 

miosuten tullen er in gebeel Buropa 

miliioenen nicuwe V's op mureo, deuren 

€n straten verschijnen. Nu is het don- 

kar Ale JJ luistert, kuat U 'misachien 
wer verwijderde hoorns beluistereo, die 

de ,V” blazeo, ttommels die haar rof- 

Helen, of de fluit vaneen trein waarop 

#en Uwer kameraden baar doet hoorer. 

Het V-leger is standvastig 

en geduldig. 

Londeo, 20 Juli (Aoeta Reuter). De 

»V"-compagne was heden in geheel 
Europa een volkomen succes. Bricton 

meide Io eea radio-toespraak tot de 

Buropeesche landen te middernacbt : 

#Bea victorie werd behaald. De mo- 

Hilisatie wan het V-lager tegen nazi- 

IDuitschland was cea volkomen succes. 
IDe resultaten overtroffeo alle verwach- 

#ingen. Een enora leger sirekt zich 
#bans uit van bet ceneeind van Europa 

Hot het andere.” 
Britton voegde er nog asn toe, dat 

da Duhscier vorbijererd en bevreesd 
zijo en niet wetan naar welken kaot 

3 moeten zien. 

Het V-leger is standvastig, vol ver- 

trouwen en geduidig, Er zullen geen 

fouten worden gemaskt. Wij hebben 

geen haast. 

De V. in de Engelsche 
samenleving. 

Londen, 20 Juli (Reuter). De ,V” 
het zinnebeeld van de democratische 

Overwinning, die zal komen, heeft ook 

te Londen sijn in trede gedaao. Op vele 

muren in de hoofdatad zag men de 
lerter .V” en de dagblades hadden 

can V-complex: een ervan had de kop- 

yaa op de voorpagicaia V-voem laten 

metten an eco ander bad rechts bo- 
venaan op de voorpagina cea ,V” in 

In een Omlijsting, terwiji de voorpagina 

bezanid was met de V's die overai 

tusechen de berichten waren geplaatst. 

De letter V en bet morseteeken...-(V) 
was overal met krjjt op Ide muren ea 

op den grood in de stations van den 

onder groadschen spoorweg geschre- 

veo, op de zijkanten van vracbtauto's 

| waren V's geschilderd en in en Loo- | 

densche voorstad was een groote V | 

geschilderd op ez0 winkeldeur, terwijl | 

eronder geschreven was ,and the vic- | 

tory will be ours”. 

Overal ziet men het teeken der 

overwinning 

Op de mesukaarten, aao de kaartjes- 

loketten op de stations, op bet plavei- 

sel, op reclameborden en zeifs op 

plaatsen, het gewoonlijk ver- 

boden is aan te plakken, ziet men 

overal de letter V. 

Zelfs op de zijden der teams en 

autobussea was mer krijt het teeken 

der overwinning geteekend, ofscboon 

de conducteurs daar officieel niets van 

waar 

wisteo, 

De B.B.C. had eveneens en V- 

complex, want oomiddellijk adat de 

Big Ben het middernachtelijk uur had 

verkondigd hoorden de luisteraars het 

nieuwe pauze-teeken van den Euro- 

peeschen dienst van de B.B.C. — 

de letter V in morse. geroffeld op 

ten trommel. 

Deze roffel op de Victorv-trommel 

werd ingeleid door Kolonel Britton, 

die in zija causerie zen boodscbap 

van den premier doorgaf, die Zondag 

den geheelea dag in 60 verschiliende 

nieuwsomroepen in diverse talen her- 

haald werd. 

Zondagavond z0nd de B.B.C. bet 

V-lied uit met op den achtergrond 

muziek Beethoveos V-de symphonie 

is — naar men zich zal herioneren — 

ehet noodlot klopt aan dg deur.” 
# 

Het Victory -lled 

Het sigoaal werd ingeluid met de 

woorden : 

iDo not give way, 

Never despair, 

We will get them yet, 

Hitler beware, j 

Cbalk up a V, 
Oo every wall, 

Till you are free, 

At wajk or play, 

Hum it all day, 

VE VON NG 

Vervolgeos werd tijdens deze uit- 

zending ,,elk geluid in het leven” 

veranderd in een.... — cen onderwij- 

zeres, die in haar handen klapt, een 

schrijfimachine, ecen smid, die op een 

aambeeld siaat, een huisbel, bet fluitje 

van een politicagent, hamers en treioen. 

Een vrouwenstem zeide : ,,Alles in 

Frankrijk en ia de aodere onderdrukte 

landen in Europa moet uiting geven 

aan zijn wil tot verzet en zija geloof 

in de overwinning van de geallieerden.” 

De Duitsche capitulatie 
voor de V 

Londen, 20 Juli (Reuter). Ondanks 

de zware straffea, die in Duitschland 

en de door de Duitschers bezette ge- 

bieden zijo gesteld op het luisteren 

naar Britscbe radio - uitzendingen heb- 

ben de Duitsche autoriteiten elk voor- 

wendsel laten varen, dat de menschen 

Diet zouden luisteren naar de Britsche 

V -campagoe, die door Cburchill op 

touw werd gezet. 

lotegendeel, zij zijo zelf cen cam- 

pagne begonnen en beweren hierbij, dat 

de V het teeken van de Duiteche 

Overwinving is. 

| Hiedenavond maakte Hans Fritscher, 

die als Gobbels' besten commentator 

wordt beschouwd, via Radio - Berltjn 

bekend, dat te Amsterdam, Rotterdam 

en Den Haag reusachtige banieren 

wapperen met dit symbool. Pamfletten, 
die de letter V bevatten, werden ook 

door uljegtuigen uitgeworpen. 

Ia Belgi# — z00 verklaarde hij — 

aja auto's, veachtauto's «en locomo- |     
  

j| dacbt” 

tiavem alle.met de letter V versierd, 
Van den Biffeltoren te Parijs hangen 

reusachtige mimpes met de V af, 

Te Oslo.zija op de stations groote 

spaadoeken met het symboo!l der over- 

wioning opgehangen, terwijl te Praag 

bloembedden zijn gearrangeerd in den | 

vorm van de letter V, terwijl deze 

J letter ook io sprekende kleuren in de 

dagbladen is afgedrukt. 

Een pure vreugde ! 

New York, 19 Juli (Reuter). ,,Het 

meest verbazingwekkende stukje pro- 

paganda dat in dezen oorlog is uitge- 
— aldus noemt cen van de 

de ,V” - radio - commentators alhier 

(voor, Victory) - campagne. 

D- ,New York Herald Tribune” 

verklaart: ,,Voor hen. die in de be- 

zette gebieden zijn, moe: de Duitsche 

Capitulatie voor de V een pure vreugde 

zijr. Nu kunoen zij 

kkrijt opschrijven, ia morse-code met 

de vingers op tafel tikken of het uit- 

het teeken met 

galmen in de V - syaphonie zooder 

gevaar te loopen daarin yehinderd te 

worden en in het volle besef dat de 

Duitschers opeolijk toegeyeven hebben, 

Giets te kunoen beginnen am het aan- 

zwijllend koor der vrijheid het zwijgen 

op te leggen. 

  

Churchill over IJsland 

en Syris. 

Verkilaring in Lagerhuis. 

Londen, 9 Juli (Reuter) Het verzoek 

van generaal Dentz om de voorwaar- 
den van Eogeland voor zen wapeu- 

stilstand te mogen vernemen en bet 

besluit om de Britsche troeper op IJs- 

laod te handhaven werden heden in 

het Lagerbuis bevestigd door Churcbill, 
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die er nog belaogrijke ormerkingen 

aan toevoegde. 

ata 

De premier verklaarde, dat de mili- 

taire bezetting van IJsland door Ame- 

tikaanscbe strijdkracbten van de groot- 

ste politieke en strateg'sche beteekenis 

is. Het is in feite een van de belang- 

rijkste dingen, die sedert het uitbreken 

van den oorlog hebben plaatsgehad. 

De stap werd door de Vereenigde Sta- 

ten verricht ter uitvoering van cen 

zuiver Amerikaanscbe politiek, welke 

bestaat uit het beschermen van het 

Westelijk halfcond 
dreiging 

voor een nazi-be- 

Ik heb vernomen — z00 vervolgde 

Chburchill—dat het de meening is van 
de Amerikaansche technische amtoritei- 

ten, dat de moderne oorlogsomstandig- 

beden, in het bijzonder de luchtoorlog, 

het noodig maken maatregelen te tref- 

fen om een actie van een 5 ijken     
vijand te voorkomen. In dit geval moest 

worden voorkomer, dat Hitler zich een 

het bem spriagplaok verschafre, welke 
  

mogelijk zou maken in Ea sprong dicht 

bij het Amerikaansche vasteland te ke- 

men. 

Het is niet aan mij een oordeel uit 

te spreken over deze Amerikaansche 

duidelijk 
een ieder, die op intelligente 

meeningen, ofschoon zij vrij 

zijn voo 

wijze belangste!t in hetgeen er gaande 

is (gelacb). 

Wordt vervolgd. 

"BOERDERIJEN SCHRAUWEN” 
KE WATES 

PERCEEL-PAKISSADJI! 
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Levert versche volle melik. 

Karnemelk, Yoghurt, 

Room en Slagroom 
Prima kwaliteit. 

Leverancier van de groote ziekenhuizen te 

Kediri en Paree en de meeste Doctoren 
ter plaatse 

Beleefd aanbevelend 

L. H. SCHRAUWEN. 

aa 

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 - €C. 
  

  

        
      

Beveiligt U tijdig !! 

Wij leveren : 

  

LUCHTBESCHERMING 

NERBANDKISTEN 

  
  

   am 

PROTESTANTSC HE KBRK. 

Hollandsche Kerkdiensten. 

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

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

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

Biitar 6 uur n.w. 
Ds. W. C. de Jong. 

  

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. 
Wlingi 10.30 u. v. w. 

  

OOST - JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHEF DIENSTEN 

lederen Zondag, 9 uur vm. 
Te Kediri (Baloewertistraat), Blitar, 
Toeloergagoeng, Ngandjoek, ea., te 

Paree 7 30 uur n.m 

  

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Zonday 

te Kediri le H. Mis 6 

  

dur vm. 

2e H. Mis 7.30 uur v. m 

Lof 5.30 uur 5. m. 

te Hlitar 6 uur v. m. Stilie H. Mis 

7.30 uur v Hoogmis 

5.30 uur 0 Lof 

Osdericht Kath. Javanen 6 uur n.m 

TENG HONG TJIANG 
YENDUHOUDER — 

  

COMMISSIONNA!R 

UBELMAKER 
ONDERNEMING 
at 68 — Telsf. No. 107 

TRANSI 
KEDIRI 

  

Klentengs 

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

Th. va NORDEN. 
Djamsaren — Kediri. 

Adres voor: 

Moderne en antieke meubels. 

Staalmeubels ledikanten 

  

en ver- 

cbroomd of gelak:. 

Tweedehandsche meubels 

Emballeeren en transporteeren 

een mooie tennisbaan voor Dinsdag 

Woensdag en Zaterdag, gelegen 

achter Snelpersdrukkerij p.m. 
(6,— 

Voor Uw meubilair eu ontwerpe 

geroutineerde toekangs en eerste kwa- 

liteit meubelbout 

Zeer billik in prijs en levering met 
garantie, 

Voor Uw vendutie yegarandeerd 
yoede resultaten 

Iopakken voor alle plaatsen. 

GAAT HET OM 
DRUKWERK ? 

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

goedkooper. 
Vraagt offerte bij de Ked. 

Snetlpersdrukkerij! 

U verbindt zich 
tot niets! 

  

  

  

       

  

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

RESIDENTIE APOTHEEK KEDIRI 
TELEFOON No. S2. 
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Buitenlandsch overzicht overgenomen uit het Soer. Hbid. 

TWEEDE OFFENSIEF MISLUKT? 

Men meent te Londen, dat het tweede 
Duitsche offensief aanmerkelijke is ver- 
traagd, en wellicht zelfs reedsis uitgewoed. 

  

  

  

Londen, 24 Juli (Reuter). Heden 

werd te Londen verklaard, dat de 

Rusiand tegenover 

blijkbaar in dezelfde 

Beide zijden 

blijven beweren, dat zij te Smolensk 

doch ondanks de herhaalde 

verklaringen van het tegendeel die 

legers, die in 
eikaar staan, 

positics zijn gebleven. 

zijn, 

van Duitsche zijde werden gepubli- 

ceerd, is men in officieele kringente 

Londen meer geneigd te gelooven, 

dat de Russen zich nog steeds te 

Smolensk bevinden. Men is te Londen 

van meening, dat het tweede Duitsche 
offensief veriangzaamd is, zoo niet 

reeds geheel uitgewoed. Er zijn geen 

dat Duitschland mo- 

treft voor 

aanwijzingen, 

menteel voorbereidingen 

cen derde offensief. 

Russisch legerbericht. 

Moskou, 24 Juli (Reuter). Hetheden 
uitgegeven Russische 

meldt: 

den 

communigu€ 

nHevige gevechten duurden 

afgeloopen nacht voort in de 

richting van Porkkov, Smolensk en 

Zitomir. Aan de andere sectoren van 

het front hebben geen operatias op 

plaatsgehad. Onze 

bleef den 

groote schaal 

luchtmacht vijandelijken ) ) 

gemotoriseerden Haoep en en vliegvel- 

den siagen toebrengen." 

Duitschland erkent moeilijkheden 

bij opmarsch. 

  

Londers, 23 Juli (Reuter). De 
Berlijasche commentator, die iederen 

dag een ,toelating op het Duitsche 

   legercommusigu€"" eeft heden- 

k 

afgelegd voor de Duits 

geelt ha 

verklaringen 

Hj 
var 

beteekenisvolie avond    

  

he radio. 

zeide, dat de slag in het Oosten 
dien in het Westen 

in het Westen zoowel de manschappen 
verschiit, omdat 

als hua aanvoerders zich ervan bewusi 

  

waren, dat hun tegenstand autteloos 

was, terwijl de Russische soldateni 

sreced nebben 

  

nOonDverwachte 

   

    

geschapen door z00 tiktijdig 
aan te vallen, als te ye gen”. 

Na te hebben gezeod, dat de Russen 

nzich laten nesrma op hun 

en”, niet omdat zij liafde 

    

   
   

  

voor het  bolsjawistische 

regiem, doch omdat zij worden dood- 

geschore pogen terug te 
trekken, 
is de reden dat gemaakie 

krijgsgevang: 

   
  

lig en zwaar zijn geweesi" 

FEUILLETON 
SPAANSCHE DUKATONS 

(Spanish Doubicors) 

Uit het Engelsch 

  

var 

Camilia Kenyon 

83) 

Xu, 

Op z0ek naar 't graf, 

Mijo eerste impuls was, om me van 

   

cen spade meester te makensen me 
in den looppas naar 't wrak van de 

»island Gu even. Zoo 

    overweldige ste impuls, 
dat ik op ees paar meter afstand van 

de materialenhut pas geroeg tot me- 

zeif kwam om te begrijpen, dat ik op 
het punt stoxd, iets heel doms te dcen. 

Het gaan heen 

al veel tijd cischer, te meer daar bet 

laatsie gedeelte, her afdalen en op- 

klimmen langs het steile rotspad, heel 
vermoeiend was, En ten tweede zou 

het spitten in her vocbtige. barde 

zaod van de kajuit geen gemakkelijk 

en weer alleen zou     

Het Duitsche communigu€, 

Londen, 24 Juli (Een door Hitlers 

hoofdkwartier uitgegeven communigue 

meldt: ,,Aan het geheele front duren 

de operaties der Duitsche 'strijdkrach- 

ten en hun bondgenooten volgens 

het plan voort, ondanks krachtigen 

lecalen tegenstand en de moeilijk 
begaanbare wegen. 

Geen Japansch ultimatum ? 

Londen, 24 Juli (Reuter). Uit Vichy 

wordt gemeld, dat officieele kringen 

aldaar het uit Washington afkomstige 

bericht tegenspreken, volgens hetwelk 

Japan aan Frankrijk een ultimatum 

zou hebben gezonden 

met een militaire bezetting van Indo- 

China. 

in verband 

Aanslag op Panama- kanaal 

verijdeld ? 

Washington, 24 Juli (Reuter). Volgens | 

een bericht in de New York Herald 

Tribune”, welk blad verzekert het 

in regeeringskringen te hebben ver- 

nomen, werd een tijdbom ontdekt 

aan boord van een der Japansche | 

schepen, waaraan doorvaart door het 

Panamakanaal werd ontzegd. 
    

| Om echter deze nieuwe soort cam- 

pagne meester te wordea—onze aan- 

vallers kunven zoowel vaa voren als 

van achteren komer—zijo twee kwa- 

noodzakelijk: onversaagdheid 

van de ziide der soldaten em aanpas- 

liteiten 

sinvgsvermosen bij de aanvoerders. 

De Duitscbe soldaat moet zichzelf 

weten te helpen en een moceilijke 

situatie in eea voor hem voordeelige 

voranderen”, 

Als voorbeeid noemde de 
tator dc gevechten in den Zuidelijken 

commen- 

sector, waar ondanks de ,, groote 

door den 

zachten bodem”, de geallicerde troepen 

mosilijkhedes, veroorzaakt 

neogzaam” oprukten”, 

Mooi succes! 

24 Juli (Reuter). Het hedeo 

vitgegzven Russische communigue ver- 

klaart: Een geladen 

Duitsche lichter werd 5 kilometer vao 

de stad Oltenitsa aan 

dea Donau opgeblazeo. Twee olietan- 

kers vatten viam tengevoige 

Londer, 

met munitie 

Roemeensche. 

van de 

erplosie en 6000 ton olie werd door 

brand vernietigd. 

te meer, daar ik me met 

eiken schop zand z0ou moeten omkee- 

om hem voorzichtig door bet 
kleine luik paar buiten te werken. Ik 
z0u dus mijn doel kuannen bereiken 

door schep voor schep uit te graven 
en voorzichtig weg te dragen, en 

daargelaten dat die manier van wei- 

ken voor mij een geduldoefeniog zou 

zijo, die boven mijo krachten ging, 

z0u ze veel meer tijd eischen dan ik 
de ,lunch-gong” van Cookie 

tot mijo beschikking had, Ze mochten 
me niet zien weggaan en terugkomen 

met een schop: als een dief in den 
donkeren nacht moest ik me met de 
vurig begeerde gereedschappen uit de 

voeten zien te maken. Maar wat ik 
ook deed, een eerste vereischte was 

dat ik viet door te weinig geduld mijn 
geheim verraaddel 

Maar er bestond geen enkel bezwaar 
,egen een onmiddellijken pelgrimstocht 
paar bet langgezochte graf met zijn 

lugubere herkenningsteekens. Door het 
verbaal in.'t dagboek van Peter over 

bet avontuur met het varken was de 

plaats, waar het graf zich bevond 

z00 duidelijk aangegeven, dat ik er 

  

panen zijo, 

ren, 

voor   geen oogenblik aan twijfelde, of ik 

Nederland 

Interview met minister 

van Kleffens. 
Londen, 24 Juli (A. N. P.) Zijne 

Excellentie mioister Van Kleffens stond 
aan eca vertegenwoordiger van , Vrij 
Nederland” een interview toe, 

G:vraagd hoe hij Nederlaodsch- 
Indie aantrof, zeide de minister, dat 
aldaar een uitstekende stemmirg 

heerscbt: men is overtuigd van eigen 
kuoneo. Men voelt zija krachten groeien 
en heeft groot vertrouwen in eigen 

moreel. Dit was zoowel bij blank als 

bij bruin, bij maanen zoowel als 

vrouwen het geval. 

De gevaren, die bet verre 'Oosten 
bedreigen, acht men niet gering, maar 

er wordt geen vrees gekoesterd, vdoral 

Diet, omkiat men uict met cea peutrali- 

teitscomplex bebept is. 

Churchill is Indig's ideaal. De Ko- 
Dingin staat boven alles. Men vindt 

Onbeperkt geloof in haar vastberaden- 

heid en wijsheid. Zij is het symhool 
yan vationale kracht en onverzettelijk- 

heid. lodi&g hangt aan Nederlavd, en 
is vervuld van Nederland, maar voelt 

zich in allerlei opzichteo boven de oude 
verhouding met Nederland uitgegroeid, 

evenals boven eenige bevoegdheden 
van den gouverneur-generaal, hoewel 

natuurliik de Rijkseeobeid op den 

voorgrond wordt geplaatst. Het is het 

gevoel dezer eenbeid, dat altes draagt 
en dat de bron is van de groote 
dingen, die thans volbracht zijn of 
voorbereid worden. 

ladrukwekkend zijo de militaire 
iorichtingen, bijvoorbeeld het marive- 

etablissement te Soerabaja, de artillerie 

Constructiewinkel en de pyrotechoische 
werkplaatsen te Bandoeng. Vooral het 
luchtwapso is gegroeid. 

Indi& is honderd proceot Engelands 

bondgenoot en de Britten staan hoog 

in koers. Verschillende dingen worden 

boven alles gehaat: bedaringspolitiek, 
neutraliteit en voorai Duitschland en 
de N. S. B. Alles wat N. S. B.-eris, 
is opgesloten. De overheid kan in de 

Oogen van het publiek niet streng 

genoeg optreden. Men beseft, dat wij 

slechts als een schakel in een groot 

geheel op redding en vrijheid in de 

toskomst kunnen rekenen. 

De minister prees Australi# voor 

zija solidariteitsgevoet en bulp, Hij 

zeide: ,, Australig's wapenindustrie 

Versterkt z00 zeer onze weerbaarheid, 

dat ons bezoek aan Australi# minder 

aandringen op meer leveringea ten 

doel had, dan wel om dank te zeggen 
voor de verblijdende hulp.” 

Gevraagd omtrent de onderhande- 

lingeo met Japan zei de minister, dat 

wj bereid zijn aan ieder redelijk 

verlangen tegemoet te komen, maar 

tusschen redelijke wenschen en hetgeen 

de Japanuers niet van ons konden 

verlangen scheiding, die 

niemand over het boofd kon zien, 

Nu gebleken, dat een weigering 
verzenigbaar was met bet voortzetten 

der nuttige betrekkingeo tusschen beide 

partijen. 

was 'een 

z0u geen moeite hebben om 't te 
vinden. En eenmaal zo0 ver, was 't 
viaden van de grot eeo peulschilletje, 

Meteen stond ik op—als verweer tegen 

het griezelige gevoel, dat me bij ' 
denken aan de grot telkens overviel, 
was onmiddellijke actie noodzakelijk 

—en begon met een handigheid, wel- 
ke een Indiaansch opperhoofd tot eer 
gestrekt zou hebben, een omtrekkende 
beweging van bet kamp te maken, 
omdat het me toeleek, dat het zien 
van mijo verdwijnendeo rug alleeo,al 
genoeg was, om bij Cookie, die zich 
voor het oogenblik onledig hield met 
al psalm-zingend zijn potten en pannen 
schoon te boenen, allerlei gedachten 
man geheimzinnige dingeo te doen 
opkomen. Natuurlijk was ik vergezeid 

“door Crusos, die dank zij rija geluk- 
kige hondennatuur geen flauw ver- 
moeden had, dat onze ochtenwande- 
ling hem op een plaats zou brengen, 
Wwaaraan voor hem allerlei herinnerin- 
gen verbonden waren. 

Getrouw aan de dagboek-aanwijzin- 
gen van Peter, die me-op een zeer 

Ov-substantifele, maar daarom niet 

minder on-pleizierige nier op mija 

tocht scheen te vergezellen, ging ik 

  

Aangaande ' zijo . indrukken over 
Amerika zeide minister: van Kleffens, 

dat president Roosevelt zeer hartelijk 

was en vol waardeering voor de rol, 

die Nederland heeft gespeeld. De 

president was bereid ons ite helpen, 

zooveel hij vermag, bae tevens 

blijkt uit deo uitvoer van wapenma- 

terieel, in het bijzonder paar Indis, 

Hull maakte een diepen iodruk en 

Sumoer Welles is een uitmuntend 
cerste officier op de brug. 

De minister eindigde het interview 

de woorden: .Ik heb groote 
waardeering voor de ontvangst, welke 
ik ondervonden heb, maar een nog 
dieperen indruk beefc de muyrvaste 

Overtuiging gemaakt dat een laod 

met een verleden en beteekenis alg 
Nederland weer onafhankelijk worden 

moet, en niet kan worden weggevaagd. 
Nederland en alles wat Nederlandsch 
is moet herrijzeo!” 

met 

    
CARIBONUM 

If Kon anna in vas: $ 
Nog aus In voorraa 

  

Door eigen import zijn wij in staat de beroemde 

Carbonpapier in diverse soorten. 
Schrijfmachinelinten in alle breedten, 

Schrijf-, 

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

beneden Soerabaiaprijzen, 
te leveren. 

N. V, KEDIRISCHE SNELPERSDRUKKERIJ 

LEESBIBLIOT HEEK 

Own Muid-AT , 

De vertrekkende Japanners. 

Johannesburg, 23 Juli (Rta).: Alle 

Japansche particuliere onderdanen in 

Zuid-Afrika, behalve een drietal, moe- 

ten deze week naar Japan evacueeren, 

De consulaire en diplomatieke staven 

zullen bltjven, doch wel keeren bun 
gezinnen terug. De ,,Manila Maru" 

Wordt in Kaapstad opgehouden om de 
evacucerenden aan boord te nemen. 

Dit schip en de ,,Belgium Maru" in 

Durban zullen dan de iaatste Japansche 

schepea zijo, die zich voorloopig ia 
de Afrikaansche wateren vertoonen, 
daar de hoofdvertegenwoordiger van 

de Osaka Shosen Kaisha vandaag 

verklaarde bericht te hebben ontvan- 

gen, dat de Japansche scheepvaartlijnen 

op Zuid-Afrika voorloopig zija op- 

geheven. Alle Jipansche zakenhuizen 

io ZuidrAfrika werden reeds gesloten 

of zullen dat op het einde van deze 

week zijo. 

    

   

producten, z. a. 

vulpen- en stempelinkten. 4 

  

  

De abonnementsgelden bedragen : 

met dien verstande, dat UI z00 di 

voor 

: gulden. 

DJABA. 

tusschen de landtong en den vrij steil 

omboogloopenden, ruwen rotswand 
door, welke de basis van den vulkaan 

is. Toen ik de zee aan de andere zijde 
van de landtong begon te naderen, 

zag ik dat het pad, of eigenlijk was 

het geen pad, 't. was een soort van 
zig-zag-weg langs de minst begroeide 
gedeelten van bet bosch, hier en daar 
verdonkerd werd door groote, over- 
hangende rotsblokken. Langzamerhand 
begon ik nu ook het geluid van de 

branding, welke je overal op bet 
ciland hooren kunt, ofschoon het tot 
ia de afgelegen gedeelten. van het 

bosch slechts als een 'vaag, zacht 
ruischen doordringt, weer veel duide- 

lijker te hooren. Ea toen, na een 
miouut of vijf langs eeo sterk bellen- 

deo weg, stond ik op het eerste 
plateau, en zag ik, in de duizeling- 
wekkende diepte beneden me, dat de 

golven aan den voet van de rotsen 
met donderend geweid en een wild 
Opspatten van schuim'tegen de onder 

water liggende klippen uiteen sloegen, 
terwijl verderop de tee zich, zacht 

deinend en van dieprblauw overgaand 
paar dof-grfjs tot aaa den horizon 

vitstcekte,     

f 1,— per maand voor €€n boek 
f£ 1,75 per maand voor twee boeken tegelijk 

«250 per maand voor drie boeken tegelijk 

Indien U duseen abonnement voor &£n boek 
beelt, waarvoor U &€n gulden betaalt en U 
ruilt het boek iederen dag, 

30 boeken 

Wordt lid van 

LEESTEZELSCHAP -- LEESBIBLIOTHEEK 

Ked. Snelpers Drukkerij. 

  

        

  

   ikwijls moogt ruilen als UI wilt 

  

    

  

   
dan betaalt LI 
meer dan &€n 

    

toch niet       

       
KOTTA 

  

      
   

  

Ergers io dezen Moek tusschen den 
telkens onderbroken bovenrand van 

de klippen en den ruwen rotswand 
van den vulkean moest volgens het 

dagboek van Peter het graf liggen. 

Ik nam den stok, welken ik voor. dat 
doel opzetteliik had meegenomen, in 

mijn rechterhand en 'begon systema- 

tisch elke plaats waar het lage struik- 
gewas of de klimplanteo wat dicht 
grociden, er mee te onderzoeken. Nu 
trof 't ongelukkig, dat juist bier, door 
den betrekkelijk onvruchtbaren, rotsi- 
geo bodem, het bosch zelf veel dun- 
her was, maar de ondergroei, stroikem 
en klimplaoten, des te dichter, Als de 
maowijzingen van den zeer competen. 
ten dagboekschrijver viet z00 duidelijk 

geweest waren, z0u ik 't, geloof -ik, 
nooit gevonden hebbeo. 

Wordt vervolgd.


	00909
	00910
	00911
	00912

