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

Tuberculose vereischt specialistische 

behandeling en veelvuldige 1 Satgeo- 

controle. 

inn anunya 
————— 

Protestantsche Kerk. 

De kerkdiensten vao de' Protestant- 

sche gemeent:n in de msand Auyustus 

ziin ls volgt geregel". Ds. de Jong 
houdt zijn intree-preek te Kediri op 

Zondag 10 Augusius des voormiddags 

om 9 uur en te Blitar des namiddags 

om 6 uur. 

Op Zondag 17 Augustus des voor- 

middags om 9 uur preekt ds. de Jong 

te Madiozo (Doopsbediening) en des 

namiddags om 4.45 uuc te Ngaw': 

dienzelfden, dag des namiddags om 6 

uur leidt de heer W. van der V ugt 

een godsdienstorfening te Blirar, terwill 

de dienst te “Tozloengagoeng 

wordt bekend gemaakt, 

Zondag 24 Aujustus preekt ds. de 

Jong des voormiddags om 9 uur te 

K-diri en des namiddags om 0 uur te 

Paree. De kerkdiensten op Zondag 31 

Augustus zulleo plaatselijk bekend wor- 

den gemaakt. 

Door het vertrek beer 

Weiati& is er een vacature ontstaan 

In den Kediriscbe kerkeraadj de heer 
Weinti& was gedurende eenige jaren 

diaken van de kerk. 
De kerkdiensten zullen door de komst 

van ds. de Joog anders geregeld wor- 

den dan voorheen, z00dat er te Kediri 

voortaan kerkdienst zal zijn op den 

tweeden en den vierden Zondag van 

de maand, 

nader 

vao den 

Landbouw - Tentoonstelling. 

D: afdeeling Paree van ,,Roekoen 

Tani” (Pariodra) h-eft een cowi'&€ 

gevormd om van 11 tot 20 October 

a.s, cen tentoonstelling van lsndbouw 

Dz opzet 

van deze tentoonsrelling is de bevol- 

king voorlichting te verschaffen op 

landbouwkundig gebied, ber 

maken van wiost niet beoogd wordt. 

en veetzelt te organiseereo. 

terwijl 

D- voorzt'er van het comi €, de 

heer Kasran, heeft als lid van den 

regentschapsraad tijdens de onlangs 

gehoudea vergadering van dezen raad, 

eenige toelichtingzn verstrekt op een 

verzoekacbnft, dat werd 
Om subsidie van bet regntschap te 

ingediend 

mogen ontvangen, Onder mededeeling, 

dat de provircie Oost Java bereids 

een geldelijke bijdrage heefi toegezegd. 

Na een nadere uiteerz tirg van 

den regeot beeft de raad beslotea om 

de subsidie van f 250.— te verleesen 

ten laste van dea post voor Onvoor- 

zZieoe uitgaven, omdat door hzt houden” 

vao late tentoonstelling bet belang 

van de -bevo:king gediend wordt.   

DINSDAG 5 AUGUSTUS 1941 

Concert Lili 

Wij berirneren hierbij aan een piano 

Kraus. 

recital, te gzveo door Lili Kraus op 

Dinsdag 5 Augustus des avords om 

9 uur in de sociteit Brantas. Dit cor- 

Cert isallzen torganke ijk voor de leden 

van den Kedirischen kunstkring: de 
toeslag bedraagi f1,— ( xclusief ver- 

makelijkheidsbelasting). Op bet pro- 

gramma staan werken van Beethoven, 

S:rawiosky, Bartek, H .ydn en Scbuberr. 
Tijdzos de pauze zal het sii leven 

van Ja Frank uit de collectie ,Indische 

Schilders Weerbaar” 
zige leden verloot worden, 

onder de aanwe- 

Orchide: En-Dieven. 

Op en onderneming in de nabijheid 

yan Kediri zijo eenige dicfstallen van 

orcbidee#n voorgekomen, welke er op 

wijzeo dat hier ezn dievenberde op- 

tteedt, die zich op dit scort van dief- 

stalleo specialiseert. Orchidee &oliefheb- 

birs zija hierbij dus gewaarschuwd. 

N. V. Kediri Stoomtram 

Maatschappij. 

De Opbrengst bedroeg over: 

Juli 1941 f 26300.— 

(voor!. opgave). 

Juti.1940 £ 27240.— 

(defin. op,ave). 

S.ads 1 Januari 1941 f 147791.— 

(voorl. opgave). 

Hetzelfde tijdvak 1940 f 122211.— 
(icfin. opgave)) 

Malang Stoomtram 
Maatscheppij. 

Opbrengst over Juli "41: f 42800.— 
(voorl. opgave) 

740: £ 37783. — 
(defin. op,ave) 

£ 197472.— 
(vooil. opgav: ) 

Hetzelfde tijdvak 1940: £ 193324.— 

(iefin- opyavr) 

Sinds 1 Jaouari 1941 : 

Een nieuw Autobus-station. 

De N.V. Astohardel en Verkeers- 

maatschappij ,Oost-Java”, waarover 

de heer Tan Koen Liong de directie 

vorrt, heeft een verzoek gericht tot 

het gemeentebestuur om den tegen- 

woordigen, centrale “pasar, gelegen 

aao den Statiooweg, te mogen huren 

voor garage, werkplaats en standplaats 

van baar autobusseo. 

H-t verzoek strekt zich ook uit tot 

de op den pasar aanwezige loodser, 

welke echter verbouwd zouden moe- 

ten wordeo, terwijl t:vens 

scbillende voorzieningen getroffen die- 

nen te worden. D: technische dienst 

van de gemeents beeft de kosten voor 

de noodige bersrellingen, 

gega en verplaatsingea begroot cp 

f 600. —. 

H:t gemeentebestuur heeft den raad 
voorgesteld het verzoek in te willigen 

en indien de raad zich ook met deze 
plaoneo'kan vereen gen, dao zal niet 

alleen de pasar, maar ook de stand- 

plaats voor tax's ea avdere voertui- 

gen moeten verdwijaen. De huur za! 

f 85,— per maaod bedragen, terwijl 

den duur van 5 

De boven- 

gevo mde kosten vas verbouwing enz. 

ad 1600,— zullea door de buusster 

nog ver- 

verbouwin- 

bet contract voor 

jaren wordt aangegaan.   

aan de gemeeote worden terugbetaald 

met betalingen van f 25,— 's maands. 

De centrale pasar is op de huidige 

piaats geen succes geweest en voor 

dit terrein is geea andere of betere 

bestemming te vinden, bovendi-o is 
de plaats uit een verkeerstechnisch 

ocogpunt bezien bij uitstek geschiktals 

Station voor autobussen. 

vao dezea pasar met inbegrip van de 

D: opbrengst 

taxXi-standpiaats, bedroeg bet vorige 

jaar f 810,—, terwijl de verbuur van 

standpaatsen voor autobussen nog 

f 600, — opbracht. 

opbrengse van f 1410, — zou nu een 

miod-:re opbrengst van f 240,— komen 
te sitaan. Echrer bestaat bij de voor- 

gestelde verbuur van dir perceel de 

zekerbeid, dat de gemeeote het terrein 

Tegenover deze 

voortduceod veor autobussenstand- 

plaats en garages zal kunveo verhu- 

ren, wart—mocht deze huurovereen- 

komst niet tot stand komen—dan zal 

verzoekster een ander terrein inburer, 

aangezien de huur van de tegeawoor- 

dige standplaats en pasarloods door 

biar te hoog wordt beoordeeld. 

Naar wij veroemen teit de raad 

ver:crilllnde tegenstavd rs van dit 

plan. 

Zelfmoord. 

Op Ziterdagavond j. I. had een 
zekere Sa dimir, een bewoner van de 

dessa Ngadisimo albier, zich van 

gemaakt middels opbanging aan een 

boom, die achbter zija wovirg stond, 

Nzsar we lijdende 

aan zinsverbijstering, D-ze week noy 

kaot 

veroemen was bi 

z000 besneden 

  

z0u bij oamblijk -ij 
h:bben en waarschijalijk verkeerde hi, 

in mocilijke financieele omstandigheden 

Zijn oude kwaa! kwam weer terug. bii 

nam stilletj:s de ,stag€ »” (yordelband) 

van zija vrouw es hing zich op aa: 

den boom achier zijo huis. Dea 

genden morges had eeo buurvrouw 

zijo lijk aao een boom zieo beogelen 

ea binnen cen paar miouten wist de 

geheele kampovg omtrent bet gebeurde. 

De politie werd io keanis gesteld en 

bet lijk werd het 

»Gambirau” getrassporteerd. 

LU. & A-dienst. 

D- LU. & A-dicost te Kediri had 

successen 

vo'- 

  

naar ziekenbuis 

io de laatste dasco weer 

behaald in het aanbalen van clandestien- 

arakstokerijen. Op 12 Jusi j.I. werd 

in de kampong Djigalan aibier een 

inval gedaao teo huize van deo heer 

T. T. Dj, waarbij cen compleet distil- 

Icertoestel ia besiag werd genomen. 

Op dienzelfden dag werd ook een 

inval gedaan.ten buize vao den heer 

Ny. G. Tj. aan cz Krommestraat, waar- 

bij eeo partij arak in beslag werd 

gzoomzo, weik: afkomsriy bieek te zija 

van geoozmi T.T.Dj. Op 25 Jusi jl. 

werd ook te Dj:tis albier teo buize 

van een zekere N. aldaar, eeo com- 

pleer distilleertoestel mer 100 1 besiag 

en 1,2 arak io beslag genomen. 

Op 28 Juli j.I. werd ook te Kao- 

dangao eceo primitief docb compleet 

distilleertozstel aangchaald ten buize 

vaa denheer L. Tj. 

Ook werden 2 potren beslag va eik 40 
liters aangetroffeo eo ook 1 bik van 
6 liters arak en eeo martavaan in- 
houdeude 8,38 1 arak van 45”, sterkte. 
Dir was de tweede keer, dat bij ver- 
baliseerd werd weyeos clandestiene 
arakstokerij. 

S, makelaar aldaar.   
  

24e Jaarcang 

  

RADIO vAN WINGEN 

  

  

BREN GT U 
DE NIEUWE 

PHILIPS 
RADIO 

DOHOSTRAAT 
  

  

RICHE THEATER. 

Nog heden ea Woeosdag 6 Aug. 
D: grootsch opgezerte film 

,CHU CHIN CHOW" 
(Ali Baba en de 40 Roovers) 

met G-orge Rsbey - A yna Maywona— 

Fcitz Kortoer e. a. Engelsche artisten, 

Ea uitstekende film met een boeiend 

verhaal met Engelsche humor .... 

vol aciie en opwioding. 

Tot het 

fi'm eeniederia vooridurende spanning 
laatste moment zal deze 

houden ! 

Zier Aona May Wong als nimmer 

te voren! 

MAXIM THEATER. 

Woensdag 6 e1 Donderdag T Aug. 
Usiversal sehitterende filmschlager 

»THAT CERTAIN Gie 

  

met de aller'isfste Deacoa Durbin io 

de titelrol. 

Dzanna is er weer!. . . . Srralend 

    

van jeugd! ........ in een tintelerd, 

vroolijk en aantrekkelijk verhaal, door- 

weven met beerlijke muziek ! 

  

Een film, die een ieder zeker nog 

voor een tweede maal zal willen zien ! 

Politie - rapport. 

S, wosende te Kaliombo doetaan- 

gifte van diefstal van een rijwiel ter 

waarde van f 10 —, hetwelk voor de 

toko ,Sajuri", gelegen aan de Dobo-   straat, onbeheerd was geplaatst. 

SERIE 
1941. 

13 — KEDIRI 

  

  

K., wonende te Balowerti doet aan- 

gifte van dicfstal midde's Ondergraving, 
van lijfgoederen ter waarde van f 2.28. 

J.D., wooende aan de Dohostraat 

doet aangifte van diefstal van een band- 

ker waarde van f 5.— 

D., 
aaogifte van diefstal van 

ter waarde van f 350. 

doet 

lijffyoederen 
wonende te Kaoeman 

D., wonende te Bandarlor doet 

aangifte van diefstal, middels onder- 

gravirg, van lijfjoederen ter waarde 

van f 1,10, 

M, worende te Bandarlor doet 
aangifte van diefstal, middels onder- 

graving, van lijfgoedereo ter waarde 

van f 1,05. 

Door de politie werd aangehouden 
de persoon van S. wonende te Ngoe- 

djang verdacht van dicfstal van een 

riiwiel ter waarde van f 10,— ten 
nadeele van Soeradji wonende te 

Baloewerti. 

Tegen P., en R., beiden wonende 

te Kemasan werd proces-verbaal op- 

gemaakt terzake wederzijdsche lichte 

mishandeling. 

Tegen M., 

proces-verbaal opgemaakt terzake dief- 

wonende te Bedoeg werd 

stal van lijffgoederen ter waarde van 
f11,50 ten nadeele van Tasrip, wonende 

te Bedoeg. 

Bericht ontvangen, dat de persoon 

genaamd R, oud & 30 jaar, wonende 

VENDU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS 

J.G.W DEKKERS KEDIRI Telefoon 250 
  

Emballeeren 
(Ook voor Europa en de buitengewesten) 

Transporteeren, 

Handel in Nieuw- en 

T weedehand»ch Meubilair, 

Meubelmakerij 
Agentschap: 

Java Koeikasten.



e £ 
— RICE 

    

bekende artister. Ber ui'stckerde Egeische 

Heden 5 en Woensdag 
De grootsch opgezette fiim »G Uu Cc 

Ap 
   

  

film mer een 
ieder in den smaak vallen en welke U tot het einde zal amuseeren. 

HIN HOW”. 

THEATER — 

  

boeiend verbaal, Ongetwijfeld zal deze film een 

Het Russisch — 

  

Duitsche front 
   

De Duitsche aanval en de Russische 

verdediging. 

Een Strategische be- 
schouwing. 

Komt en Oordeelt zelf ! 
Voor 16 jaar en ouder!! 

  

  
  

Donderdaa 7 t/m Zaterdag 9 Aug. Waroer Bros mecitu hiovek  BLIGHT EROM 
AAN HET NOJDLOT ONTSNAPT) 

(ALI BABA EN DE 40 ROOVERS) 
Met in de hoofdrolles ANNA MAY WONG — GEORGE ROBEY — FRITZ KBRTNER e. v. 3. 

  

ESTINY“. 
krachten, Hier is cen vreemd en bizar drama dat gebeel anders is als andere filmverbalen, zcoa's de MO- 
NALISA een apaate pl-ats inoeemt onder alle bsroemde schilderwerken. Ezn vitzonderlijke en zeldzame film, 
die U tot het laatste moment zal boeien. 
terlijk oespeeld, dat her voor altiid diep in ora cehrugen grnrent b'iifr. 

VOORAF : He: NIEUWSTE WEKELIJKSCHE WERELONIEUWS! 

Met RALPH BELLAMY — MARGARET LINDSAY — JOSEPH SCHILDKRAUL e.a. 

Voor 17 jiar en ouder! 

( 
Met de st-rcen: GERALDINE FITZGERALO— THOMAS MITCHELL—JFFFRBY LYNN e.a. gorde | 

MAXIM THEATER 
censdag 6 en Donerdag 7 DEANNA DURBIN 1 sIHAT CERTAIN 

Kortom: cen meesterwerk, zc0 machtig van tragiek, z00 mees- 

Aug. - 

AGE @ (BAKVISCHJE) 
aceriijke muziek er pracbtige songs! 

Komt dit zien ! 
Voor alle leeftijden! 

  

tO Aua. 

Uitstekende 
medespelers. Een spannende ea bseiende mijsterie film, weike handelt over een gehzimzinnige persoonlijkheid, 
die onder den naam van ,De Wilde Kat” de brutaalste kurstiiefstallen piecgt. 

ALS SPECIALE ATTRACTIE VOORAF: 
Tusschen JOE LOUIS 

EN Het NIEUWSTE OORLOGSNIEUWS! 

te Bandjarao, zich van bet leven heeft 

beroofd middels opbangiog. Her lijk 

werd ter schouwing naar het hospitaal 

Gambiran alhier opgezonden. 

  

Groote mannen over 
den Bijbel. 

Zi probeerden vaak de ,,Dwaasheden” 
van den Bijbel aan te toonen, maar 

bereikten het tegendeel. 

Byron, Dickens, Heine en anderen, 

  

Bens werd in een vergadering van 

ernstige maonen de vraag opgeworpen, 

welk boek iemand, tot levenslange ge- 

vangenisstraf veroordeeld, zou moeten 

kiezeo, indien het hem geoorloofi werd 

€€a boek inzija cel te hebben. Er wa- 

ren protestanten, roomschen, wijs3ee- 

ren, en ook materialisten in die ver- 

gadering. Maar allen stemden hierin 

Over6€n, dat de keuze slechts op den 

Bijbel vallen kon, aldus schrijft ,,Berg- 

opwaarts”. 

In het midden der 18de eeuw had 

zich te Parijs een kring gevormd var 

mannen, die het als een der eerste 

plichten beschouwden, de dwaasheden 

In den Bijbel bekend te makeo. Maar 

op zekeren dag riep de bekende Dide- 

rot (1713—1784), waarlijk geen vricnd 

van godsdienst en Christendom: 

.Miine heeren, bet zij met die boe- 
ken hoe het zij, maar ter eere der 

Waarbeid zeg ik, dat niemand met kurst 

en talent schrijven kan als de Evas: 
gelisten. 

Ook niemand vanjons kap ieis z00 tref- 
fends ea tegelijk iets z00 verhevens tot 

stand brengen, als de geschiedebis van 
dit lijden.” Toen zwegen op eenmaal 

alleo en zwijgend ging menuit elkaar. 

Io den tijd der Fransche Revolutie 

geschiedde het, dat de beroemde Berja- 

min Frarklip met vriigenkers aan tafel 

zat, die den Bijbel besporten. Na den 

maaltijd stond hij op en zei: ,,Gij be- 

grijpt, dat ik, die vroeger boekdrukker 

was, mij nog sterk voor boeken inte- 

resseer, Van morgen las ik een zeer 

oud gedeelte uiteen boeken dekracht 

en schoonheid daarvan grepen mij aan. 

Gij zult mij veroorlooven, dat ik u 

laat deelnemen aan mijne bewondering”. 

Toen las bij het derde hoofdstuk van 
den Profeet Habakuk voor. Aileo wa- 

ren aangegrepea door die machtige 

taal en grootheid en prezen het gele- 

zeoc op allerlei wijze. Hieropzei Frao-   

Ben film met een vroo!ijk ea aaotrekkeliik verhaa', doorweven met 

Vriidag 8 tm Zendas 
Universal attractieve mysterie Comedie DE WILDE K 96 

29 O (Meet the Wildcat) 

Mist dit dubbel programma niet | 

klin: ,Mijoe beeren, hetgeen ik u las, 

is een gedeelte van den Bijbel. maar 

gij scbijnt dien niet te kernen. Ik kan 

u verzekeren, dat nog veel op dezz!fde 

hoogte staat.” 

Byron en Dickens. 

Na den dood van der gerialen maar 
zedelijk lucbthartigen dicbter Byron 

(gest. 1824) vond men in zijn Bijbel 

het volgende: ,In dit hoogheilig boek 

is het geheim van alle geheimeo. 

O! gelukkig onder alle stervelingen 

zijn zij, wien God de genade gegeven 

heeft, de woorden dezes boeks te hoc- 

ren, te lezeo, ja biddend na tespreken 

en ze eerbiedig aan te nemen. Maar 
die het slecbts lezen om daaraan te 

twijfeles, om ze te veracbten, dien ware 

bet beter niet geboren te zijo.” 

Toen het jovgste kind van den 

bzroemden romanschrijver - Dickens 

(1812 —'70) ia den vreemde trok, 
schreef Dickens : 

»Ik leg een Nieuw-Testament tus- 
schen uwe boeker, omdat bet 't beste 

boek is, hetwelk ooit de wereld kende 

of kennen zai en omdat 't de beste 

voorschriften wsardoor een menscbeliik 

wezen, dat waar en p'ichtsgetrouw :ija 

wil, ka» geleid worden." 

   tijd hoogpevierde Rousseau 

schrijft io zijo boek ,Emil": ,Ik leg 
de getuipenis af, dat de Majesteit der 
Heilige Schbrift mija verbazing opwekt 
en de heilighsid des Bvangclies tot mija 

hart spreekt. Ziet eens de boeken der 
wijsgeeren aan met heel huv hoogdra- 

vende taal—hoe onbeteekenend zijn zij 

tegenover de Schrift. Is het mogeliik, 

dat zoo'n verheven en toch z00'n eea- 

voudig boek alleen uit menschenhanden 

komt !” 

Zelfs Heine. 

Ea zeifs de overigros zoo bittere 

spo'ter Heinrich Heine schreef eens: 

»Ik dank oneindig' verl aan de lezing 
van ec3 boek. Een boek? Ja, en het 

is een oud, eznvoudig boek bescheiden 

als de natuur, als de z0n, die ons ver- 

warmt, als het brood dat 

een boek, dat z00 vertrouwelijk, zoo 

ons voedt, 

zegenend ons aanziet als een oude 

morder. Eno dit boek heet kortwegi bet 
boek, de Bijbel. 

Terecbt noemt men dat boek cok de 

Heilige Scbrife. Wie ziju God verloren 

heeft, kan H:m in dit boek terugvio- 
den en wie Hem nooit gekend heefr, 

dieo komt bier de adem des goddelijken 

woords teger, De herleving vav mijo   godsdicostig gevoel davk ik aan dat 

De 2 deelite boksweds:riid Zwaargowicht, 
— ARTURO GODOY. 

heilige boek en het is voor mij zoowel 

een bron van geluk als een voorwerp 

van bewondering geworden. Wonder- 

lsk! 

Nadat ik mijn heele leven op den 

dansvloer der filosofie heb gezwoven, 

alle orgi#n des geestes heb meegemaakt, 

met alle stelselen peboelcerd heb zon- 

der ooit bevredigd te zijn geworden, 

viod ik mij ru dien troost gegeven 

badden als Psalm 23: 4: ,,Al ging ik 

ook door plotgrling terug op hetzelfde 

stasdpunt, ws:arop ook Oom Tom 
staat : op den Bijbel.” 

En Kant. 

Kaot, de groote derker, zeide dat 

zijn geheele ph'losopbie en alle boeken, 

die bij ooit gelezen had, hem in dagen 

van droefbeid nooit een dal van de 

schaduwen des doods, ik zal geen 

kwaad vreezer, want Gij zijt met mij. 

Uw stok en Uw staf, die vertroosten 
mij." 

Hij verklaart: ,De Bijbel is mijo 
edelste schat, zonder welken ik ellendig 

z0u zijo." sa 

Dz groote dichter Goethe, die zelfs 

cens verklaarde een beslist niet Christen 

te zijn, was toch eer oprecht bewoo- 

deraar en lofrarger van den Bijbel. 
Over zijo jeugdrijd schrijft bij :. Ik 

had den Bijbel lief, want bijua aan 

hem alleen had ik mijo zedelijke be- 

schaving te danken. De gebeurtenissen, 

de leer, de symboleo, de gelijkenisser, 

ales was diep mij ingedrukt en op 

de een of andere wijze werkzaam 

geweesi. Mij konden daarom :de be- 

spottende en verdraaiende aanvallen 

op de Schrift niet behagen. 

Mag de geestelijke beschaving ook 
altijd vooru't gaan, moge de natuur- 
Wetenschappen groeien in breederen 
omvarg en meerdere diepte en de 
menscbelijke geest zich ontplcoien hoe 
bj wil — boven de“hoogbeid en de 
beschaving des Cbristendoms, zooals 
die in de Evangeli8&a schijot, zal -ij 
oimmer uitkomeo." 

Eiders zegt hij: ,De maatstaf van 

het leven en de kracht van een volk 

zullen aliijd zijoe verhouding tot de 

Bijbel zijo.”   
  

I Pp 

Laten wij voor heden het Verre 
Oosteo, het brandpuat van belang- 
steiling, even rusteo. Wij weten niet 

waar de Amerikaansche vloot uithangt, 
alhoewel er vermoedens zijo. Wij weten 

niet wat Amerika nog meer in het 

schild, voert Kortom wij bescbikken 

Over tk weinig gegevens om verdere 

conclusies te trekkeo. Wat wij zeker 

weten is dat wij voorbereid moeten 
zija op bet ergste, en waar wij ver- k 

trouwen in moeten stellen is ons cizeo- 
kuonen en onze regeering. Ooderschat 
den Japanser niet, maar doe niet iets 
wat veel erger is en demoraliseerend 
werkt door de angsifactor, overschat 
den Japanner niet. Daartoe bestaat geen 
enkele reden. E 

Wij gaan voor heden en volgende 
dagen nog eens neuzen aan het Duit:ch- 
Russische front-en dat stelt ons danin 
de gelegenheid een belofte na te ko- 
men, namelijk enkele hoofdstukke van 
Liddell Hart's nieuwste doorwrochte 
studie ,,Dynamic defence” voorzien 
Wwaar noodig van opmerkingen, vertaald 
Wweer te geven. 
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Alvorens te starten het volgende. 
Zooveel is duidelijk dat de Duitschers 
zich zeer vergist hebben in bet bepalen 
van de juiste aanvalspunten. Zij bebben 
evenals zij dat in Frankrijk deden ge- 
zocht naar ce drasipunt, eer schar- 
nier. Daarvoor diendeo zij een speer- 
puntaanval 

zwakke plek. Blijkbaar is hun gebeime 
dienst er niet in geslaagd een zwak 
punt te vinden, dan wel is die dienst 
ia eenjuiste waardeering van de sterkte 
ter plaatse, tekort geschoten. Is dit— 
voor Duitschland — erg gendeg waar- | Ri 

te ondernemen op een 

doorstooten. 

tuiging doch Liddell 

woord laten. Zija woord is daarom 200 
berrouwbaar omdat hij de cigen. re- 

geerders en militaire leiders zoowel als 

de Fraosche militaire leiders geeselt, 

heo nergers spaart en er met klem op 
wijst hoe de Duitschers de strategie ea 
tactieken, die jarenlarg door het Eogel- 
sche War-department met minachting 
werden voorbijgekeken, toepasteo. 

  

lijk onbegrijpelijk is bet, dat zij hunne 

pogingen om door te breken in den 

hals tusschen de Dwina en Djnepr- 
Oosities voortzetten. 

Afgezien van het feit dat, wat de 
Duitschers voor zwakke plekken aan- 

zagen sterke plekken bleken te zijn noch 

Witebsk. noch Smolensk zich om als 

scbaroier te fungeeren. De verdedigings- 

mogelijkbeden aan beide zijden van den 

bals zija z00 vele en groote, dat bet 
ns raadselacbtig voorkomt dat de 
ractische Duitsche strategen vier we- 

ken lang blijven volbarden in bet ma- 

ken van een zelfde fout deswege hun 

rachten op dit front verknoeiend. 

Zij schijoen het wel gedeeltelijik in 

te zien, want zij richten thans bunne 

aanvallen op Nevel en dat lijkt z00 

p het oog een heel wat geschikter 

scharnier. Breken zij hier door, dan 

kunnen zij zo0owel achter de verdediging 

van de Leningrad-sector, als achter 

'e verdedigingssector langs den Djoepr 

Dan is Smolensk zeker 
erloren en zullen er rake klappen val- 

len, terwijl Moskou dan inderdaad in 

omiddelliik gevaar verkeert. 

Nevel viodt U op bet kaartje aan 

ea spoorlija van Witebsk naar Mos- 

kou op de streep 56. 

Laat ons viet stikken in eigen over- 

Hart aan bet 

Het boekje ,, Dynamic defence” werd 
ia bet begia van dit jaar geschreven, 
en Liddell Hart kon niet weten dat 
usland de juiste verdediging tegen de 

hwa 
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Duitsche aanvalsmethodes als door 

hem uitgewerkt z00 sauwkeuig en met 

z00veel succes zouden toepassen. Zoo 

groot is het succes waarmede de Russen 

verdedigen dat, zooals wij reeds cerder 

schreven, Hitler reeds tbaos als totaal 

verslagen kan worden beschouwd. 

Thans Liddell Hart. Wij zijo vrj 

geweest in de vertaliag en Lebben 
niets weggelaten. 

nDe rampen welke in de maanden 

“April, Mei en Juni de geallidzrde zaak 

Overspoelden waren het gevolg van 

een aantpl politiek, diplomatieke als 

ook militaire oorzaken. 

» Maar &£a oorzaak, een ware Mouot- 
Everest van dwaasheid, overschaduwt 

alle andeie en wel het wezeolijk wao- 

begrip door de gealli#erde politieke eo 

militaire leiders betcord inzake de mo- 

derne oorlogvoering. Hun verstand was 

stil blijven staan sedert het eind van 

bet jaar 1918. 

Gedurende den tijd verstreken ra de 

ineenstortiog van Frankrijk zijn er wei- 

nige teekenen geweest, dat de gebeur- 

tenissen hen tenminste iets hebben 

geleerd, Staatslieden, soldaten en pu- 

publicisteo, wedijveren om bet hardst 

in het uitstooten van krijgsbaftige ge- 

meenplaatsen, zicb vastklemmend aan 

bet uiterljk ooweerlegbare, doch de 

realiteit voorbijloopende. Benmaal ten 

“atrijde bereid, zijn de Engelschen de 

hardnekkigste vechters, die men zich 

denken kan, maar ook gevaarlijk lang- 

zaam waar bet betreft het vecbten met 

bet hoofd, misschies wel omdat hun 
hartslag z00 sterk is. (Over geeselen 

gesproken W.) 

Waoneer wij de situatie willen red: 

den, moeten wij de zuivere lessen der 

jongste operaties naar waarde scbatter. 

Ondat hij een democratie is, wiat dit 

land (Engeland)aan vitaliteit, zijo leiders 

echter, zija om dezelfde reden geneigd 

op de publieke opinie te wachteo. Daa-- 

om is het belangrijk dat een ieder be- 

grYpt, wat er in Fraokrijk gebeurd.... 

en waarom het anders 

gebeurd is. 

Eta verkeerd begrepen factor kan 
worden omgezet in oom'dde'lijk voor- 

deel, aargezien het uiteindelijk "de be- 

slissende factor zal blijken te zijn. 

700 en niet 

Zoowel v66: het uitbreken van den 

oorlog als daarna was weerstand tegen 

agressie buitengemeen verzwakt, door 

de meening dat de nazien fascistiscbe 

ideologie&o de naties die haar ombels- 

den, een onweerstaanbaren wil tot over- 

Wwionen hadden gegeven, ongeacht de 

offers, die gebracht zouden moeten 

Worden 

In tegenstelling daarmee heeft de 

oorlog tot op den huidigen dag, zoo- 

wel te land als io de lucht uitgewezen, 

dat zeifs de Duitschersin dezen oorlog 

meer nog dan in dev vorigen wereld- 

krijg, den strijd tegan een resoluten 

tegenstander zooveel mogelijk hebben 

tracbten te vermijden. 

Aan de andere kant voeren de tegen- 

woordige Duitscbe leiders den oorlog 
met een vezl grooter dosis list, 

Zoowel strategisch gedurende het 

laatste jaar, als politiek gedurende de 

laatste zeven jaar, werd zeer conseguent 

de metbode van de ,indirecte benade- 

ring (aaoval)” gevolgd. Ea zelfs tactisch 

hebben zij slechts bij uitzordering een 

directe aaoval ondervomen, Waar zij 

ook actief waren, hebben zij zich toe- 

gelegd een weg te vinden, om den 

tegeostander in denrug te kunnen val. 

len, z00veel mogelijk een frontaanval 

vermijdend. 

Het bovenstaande leidt ons tot bet 

z00veelste voorbeeld hoe makkelijk het 

is om tot haastige conclusies te komen, 

welke ons kunven drijven in zeer ge- 

vaarlijke situaties. 

Opperviakkig bescbouwd is de veld- 

tocbt in Fraokrijk als een verdediging 

van de orthodoxe militaire doctrine 

t.w. de aanval is beter dan de ver- 
dediging. 

In feite echter ledea de uitkomsten 

uit dien veldtoclt tot een wel zeer 

afwijkende conclusie.   
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Het Fransche leger plaveide den 
weg van zelfvernietiging, omdat het 

naliet een defeasieve techniek te aav- 

vaarden of te ontwikkelen, aangepast 

aan moderne omstandighedeo. Het 

leger verhaastie de catastropbe door 

de poging om door middel van cen 

volkomen uit den tijd zijode offeosieve 

techniek te antwoorden op de Duitsche 

doorbraak bij Sedan. 

Daartegenover hadden de Duitschers 

uitbundig succes eerstepns, omdat zij 

de sterkte van een modern defensieap- 

paraat voldoenode waardeerden om 

niet in de foutte vervallen bun kracbt 

in een of andere fron- 

terwijl zij bovendien 

te verspillen 

talen aanval, 

het zelfde verdedigingscomplex ten 

ecigen voordeele uitbuitten en wel 

zoodanig, dat de geallieerde tegen- 

aanvallen op zich zelve terugsloegen. 

Niettegenstaande de enorme su- 

perioriteit in moderne aaovalsmiddeleo 

waarover zij beschikter, hebben de 

Duitscbers zich zorgvuldig onthouden 

vao frontaanvalleo, doch hebben zij 

van hun overwicbt siechts dao gebruik 

gemaakt, waar zij mogelijkheden konden 

scheppen, .Zwakke plekken”" te door- 

boreo. Het meest opmerkelijke van 

husoe offensieven was de mate waarin 

zij gaspcead waren van attagues iv 

den waren zin des woords. 

De doodevkele keer dat zij vas 

dezen regel afweken, faaldeo hunne 

buiten verhouding pogingen onder 

groote verliezea. 

Hun beele strategie bestond io het 

vinden van de lija van den minsren 

weerstard en er z00 snel als zij kon- 

de op door te drukken, en wel net 

z00 lang tot zij erostijen tegenstand 

ontmoetten. 

. at. 

Tot zoover voor vandaay Liddell 
Hart. 

Thans nog even terug naar Smolensk. 

De vier weken lang voigehouden 

aaaval onder ,,buitensporige verliezen” 

is zuivere Htler kolder, een bewijs 

voorts van de juistheid van Liddeli 
Harts corclusies. 

Wij schrijven Hitler kolder, omdat wij 

deze onzinnige wasgnzinaanvallen op 

de lijn Witebsk-Smolensk zien als zijo 

opdracht. Wij kucncn ons piet voor- 

stellen dat Von Brauchitz eo Reicherau 

deze pure dwaasheid zouden hebben 

bevoleo, altbaos vier weken lang zou- 

den hebben volgehouden. Het werk 

van dommen jonger Kzitel samen 

met de opgeblazen Hitler lijkt het ons. 

Von Brauchitz en Reichenau van wie 

ons het schitterend militair werk in 

Polea en Fraokrijk bekend is, zijo 

zooals men weet ,eriedigt”, omdat zij 

zuiver militair gezieo eeo saoval op 

Rus'and zagen als een catastrophe. 

De front-atisgue is de ouverture van 
Hitlers begrafenis. D: Duitschers heb- 

ben nog &€a kans, en dat is wanneer 

Nevel zal blijken eeo zwakke plek te 

zijo, die, eenmaal doorbroken dienst 

kan doen als dubb-le scharnier. Veel 

hoop voor de Duitscbers is er niet, 

Want ook aan dit froot modderen zij 

reeds twee weken zonder veel succes, 

ea dus onder ,buiten verhouding groote 

verliezen !” 

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! 
( 
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Hitler, Onbewust Werktuig van 
Vooruitgang. 
  

  

Reactie op Hitlers bloeddorst brengt 
Vernieuwing dezer wereld. 

  

Negentiende eeuw bereidde 
de groote dingen van 

heden voor. 

Machiavelli als Hitlers 
leermeester. 

De Renaissance had in haar voort- 
Stuwing iedere vroegere trad.tiz gebro- 
ken. Stoffelijk en geesielijk had bet 
heelal nieuwe en onverwachte afm:- 
tingen aangenomen. Tegelijik met den 
technischen en intellectueelen vooruit- 
gang utte zich sterker de nooit 
rustende drang van den menschelijken 
geest om meer, steeds meer te ver- 
krijgen dao al verkregen was. 

Es z00 maakte de plorie van de 
Renaissance er de menschen niet beter 
op. Istegendeel, zij I-erden, bevatten 
en verlangdeo meer dan coit, maar 's 
menschen geloof 
Onder het beleid verzwakte 
Kerk. Hzt vertrouwen in bet wereld- 
sche leiderschap werd stukgeslagen 
door een politiek stelsel, dat bij de 
voortschrijdende geestelijke ontwikke- 
licg was teo achter gebleven en op 
den duur werd de tegenstrijd gheid 
tusschen geestelijke en politieke ge- 
daante van het tijdbeeld orduldbaar, 

Op het boogtepunt van deze span: 
ning, toen de nationale verbrokkeldheid 
van de door oorlogvoeren ondermijnde 
stadsstaten van Talis iedere verder- 
gaande ontwikkeing dreigde te ver- 
stikken, slingerde Machiavelli zijo 
aaoklacht tegeo het regime de wereld 
io, rocpende om grooter eenheid en 
nationale krachtsinspanning. Hij was 
een reahstisch denker co besefre, dat 
politiek gewoel niet tot zwijgen is te 
brengen door de olie der moraa! op 
de golveo te storten van de baat en 
de afgunst die “keumerkend waren 
voor den onderlingen strijd tusschen 
elkaar vijaodige gemeenschapjes. 

Dz eenige weg om de oorzaken 
yan oneenigheid weg te nemen, scheen 
hem te liggeo in het verkrijaen van 
overwicht over de elkaar bekamperd: 
kracbten door middel van zuiver gewe'd, 

Was het patriotisme, dat M ch'a- 
velli dit visioen van politicke 
oplossiog ingal? Of was bet, dat voor 

zija geestesoog opdoemde bet effect 

van de onbesrensde moyelijkheden 

dat de persoonlijke kracht van zijn 

ideaal-prins octleenen aan de 

in God verslapte 
van cen 

cen 

z0v 

tegenstellingen van geestelijike en 
politteke macbtssferer? 

Hoe bet zij, bij waseen cysicus die 
zija doel zay boven alle zedelijke ver- 
plichtirgen uit en die blindelings ziju 
machtsvisioen trachtte te verwezeniijken 
dooralie middelen aan te grijpen die 

binsen zija bereik scheren te liggen. F. it 
blyfr, dat zija verraderiijke Ierstei- 
linyen, just omdat zijo u teindelijk doel 
toch kiaarblijkelijk recbtvaardig en 
groot was, velen bekoorden die het 
met hem eens wareo, dat een sterker 
nationale gebondenbcid en een waar- 
acbtig I-iderschap bet cenig redmiddel 
wajen om een betere coekomst te 
schsppeo. 

H-t recht van den leider om het 
Scbijobaar allerbeste op po.isick terrein 
te bereikeo door de alieriaagste mo- 
reele tiucs, werd door Macniavelii voor 
de eerste maai omscbreven, toca de 
menscheid stond op den drempel van 
een Dikuwe eecuW die Critische veriicht- 
beid in baar wapeo voerae. Het doct 
iotusscheo onwsar:chijelijk aan, dak dit 
politiek dogma »u voor bet eerst aau- 

zijo zou krijgeo. Vermoedelijk zai deze 
Cyasische opvating van het beyrip 
» «decschap” oncerbewust wel hebben 
gebeerscbt sedert de begrippen ,le1der” 
en ,onderdanen” hebben besiaan, 

Ven diea dag af tot op heden is 
het Machiavellisme eeo bewuste over- 
tuigioyg gewordeo, nu eens op den 
acbrergro d tredende, dan weec naar 
voren komende in tijdea van groote 
Oorust en einde'ijk tot eeo ciimax ye- 
bracht door Hiker's doctrines eu daden. 
Op bet eerste gezicht sciijat er geeu 
voor de hand liggende reden aanwijs- 
baar om te gelooven ia een poging tot 
verafgoding van eeo gem-enschap, die 
kampt voor verruiming harer yreczen. 

B:schouwt men echbter deze laatste 
ceuw van meer nabij, dan openbaart 
zichceensk aps een opva lznde gelijkenis 
tusschen den politieken en geesteiiken 
achtergrond van de 152 en ce 20ste 
eeuw. H-t begin toch van de 19- ccuw 
zag den dageraad van g'oote veran- 
deringen in het wereldgebeuren. Europa 
trilde nog na van de schokken die de 
Franscbe re vojutie teweegbracht. Napo- 
leon was a's cen srormwindover Buropa 
gevareo. Het Coogres van Weeven 
tracbtte teekening te brengen in 
de verwarring waarid Europa be- 
kneld zat. Maar bier vergaderden 
slecbis mannen van bet oude regime, 
met reactionnaire neigingen en daarom 
bracht het Congres niet de oplossing 
Europa's volkeren evenwel aanvaard- 
den de mislukking niet en een steeds 
sterken wordende drang naar nationale 
bevrijding en persoonlijke vrijheid brak 
door den nacht van bloed en wanhoop 
met onweerstaanbare kracht been.   Wordt vervolgd. 
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»BOERDERIJEN SCHRAUWEN“ I 
MULOWEG / MADJENANG 
Telefcon Ked. No 225 
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Levert versche volle melk. 

Karnemelk, Yoghurt, 
Room en Slagroom 

Prima kwaliteit, 
Leverancier van de groote ziekenhuizen te 
Kediri en. Paree en de meeste Doctoren 

ter plaatse 

0—. 

  

  

Beleefd aanbevelend 

L. H, SCHRAUWEN., 
aa”   

    

   
PROTESTANTSCHE KERK. 

Hollandsche Kerkdiensten. 
10 Aug. Kediri 9 uur v,m. 

Ds, W. C. de Jong 
Iotrede. 

6 uur o.m., 
Ds. W. C. de Jong. 

latrede. 

Blitar 

17 Aug. Madioen 9 uur v.m. 
Ds. W. C. de Jong. 

Doopsbediening. 
Ngawi 4.45 uur o.m. 

Ds. W. C. de Jong. 
T.-Agong 5 uur om. 
Wordi nader bekend gemaakt. 
Blitar 6 vur ».m 

Hz. W. van der V.ugt. 
24 Auj. Kediri 9 uur v.m. 

Ds. W. C. de Jong. 

6 uur ».m. 
Ds, W. C. de Jong. 

Malsische Kerkdiensten, 
H. 8, Matulesey. 

10 Aug. "41 Madioen 

Paree 

  

9 uur vm, 
Ngawi 4 uur rm. 

17 Aug. '41 Kediri 9 uur v.m. 
24 Aug. “41 Trenggalek 9 uur v.m T.-Asoeng 4 wu pem 
27 Aug. '41 Kediri 630 uur £.m. 

Voor Zendi-g. 
30 Aug. '41 Kediri 6.30 uur o.m. 

7 Sept. '41 Britar 7.30 uur v.m. 
W ingi 1030 uur va, 

Ma sn Den 3 

Ot ST. JAVAANSCHE KERK 
JAVAANSCHE DIENSTEN 

lederen Zondag, 9 uur v.m, 
Te Kediri (Baloewertistraat), Blitar, 
Toeloe: ga ceng, Ngandjoek, ea, te 
Paree 7 30 uur o.m, 

mmm 

ROOomSscn “ATHOLIEKE KERK 
lederen Zondag. 

te Kostid Ie H. Mis 6 uur vm. 

  

2e H. Mis 7.30 uv vm. 
Lot 5.30 uur am. 

te Blitar 6 uur ». » Stille H. Mis 
7.30 « Hoogmis 
5.30 sur oom. Lof 

Oaderricht Kath. Javanen 6 uur n.m. 
—————————————— 
n AN yt K TENG NONG TJIANG 
VENDUHOUDER — COMMISSIONNAIR 

MEUBELMAKER 
TRANSPORT — ONDERNEMING 

KEDIRI — Klentengstraat 68 — Teler. No, 107 

GROOTE COMMISSIE VENDUTIE 

Donderdag 7 Aug. '41 v.m. 9 uur 
Ia ons 'tokogebouw, 
Hoofdstraat — Kediri. 

Gelegenheid tor bijbrengen van 

goederen. 

Adres voor: 

Moderne en antieke meubels. 

Ssaalmeubels en 
chroomd of gelakt 

ledikanten ver- 

Tweedehandsche meubels, 

Emballeeren en transporteeren. 

ren mooie tennisbaan voor Dinsdag 
Woensdag en Zaterdag, gelegen 
achter Soelpersdrukkerij p.m. 
f6,— 

  

Voor Uw meubilair an ontwerpen 
geroutineerde tockangs en cerste kwa- 

liteit meubelhout 
Zeer billijk in prijs en levering met" 

garantie, 
vendutie gegarandeerd 

goede resultaten. 
Ispakkeu voor alle plaatsen. 

Voor Uw 

  

    

LUCHTB 
Beveiligt U tijdig!! 

Wij leveren : 

ESCHERMING 

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

KEDIRI RESIDENTIE APOTHEEK 
TELEFOON No. 52. 

VERBANDKISTEN 
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Buitenlandsch overzicht overgenomen uit het Soer. Hbid. 

Engeland en de Pacific 

  

Engeland zou in staat zijn om, indien 

dit noodig was, een vloot naar 

den Pacific te zenden 
  

  

Syaeye, 3 Aug. (Rzuter). Tijdeos 

een heden gehouden wervingsbijeen- 

komst verklaarde de Australische mi- 

nister vao Marine, W. M. Hughes, dat 

de hulp, die de Vereenigde Siaten 

aan Eogeland op deo A lantischen 

Oceaan geveo, Esgeland io staat zou 

stellen eeo vloot naar den Pacific te 

zenden, indien zulks noodig zou zijo. 

Japan staakt afvaarten 

naar V.S. 
New Londo», 4 Aug. (U. P.). Vao 

gewoonlijk betrouwbare Amerikaao- 

sche broonen wordt vervomen, dat 

alle afvaarten van Jipansche schepen 

naar de Vereenigde S'aten voor onbes 

paaldeo tijd zija uitgesteld. De auto 

riteiten bewaren het stilzwijgen. 

De positie van Thailand. 

Londen, 4 Aug. (Reuter). De B.B.C. 

zeide, dat nu de Japanscbe bezetting 

van bases ia Indo-China bijna voltooid 

is, Thailand io het brandpuot der be, 

langstelling staat. Kracbtige verster- 

kingen zija aan de greos tusschen Tbai- 

land en Burma gestationneerd, terwijl 

Engeland en de Facific. 

Voldoening te Singapore. 

Singapore, 4 Aug. (R-uter). De 

bekendmaking van den Australischen 

mivister vaa Marine, Hughes, dat 

Engelaod io staat is om indien noodig 

eea vloot naar den Pacific te sturer, 

heeft hier groote opgewondenheid | 

gewekt. 

In alle plaatselijke bladen vormde 

deze bekendmaking het voornaamste 

nieuws en het algemeene geroel is 

thans, dat Engelands doeltreffendheid 

ia het verleden tegen de progressieve 

Japansche Omsingeling aanzienlijk is 

belemmerd door het feit, dat Enge- 

land viet beschikte over een krachtige 

vloot in den Pacific, 

Misa heeft na:uurlijk aljemeen ge- 

voeld, dat ingeval de kaarten tusschen 

Engeland en Japan op tafel kwamer, 

Amerika zija iederen strijd 

in dea Pacific zal doci de 

dat een Britsche vioct 

vloot io 

werpen, 

weteoscbap, 

beschikbaar is, is oneindig meer ge- 

ruststeilend. Mn beseft, dat het tijd 

zal kosten een Britsche vloot 

het Verre Oosten doch 

iedereen vertrouwt erop, dat de be- 

naar 

te sturen,   
staande krachtige Britsche strijdkrach- 

FEUILLETON 
SPAANSCHE DUKATONS 

(Spanish Doubloors) 

Uit het Engelsch 

    

van 

Camilia Kenyon 

86) 

Io dat geval zou mija rol als bet 

Alwetende-expeditielid meer dan de 

helft van zija belaogrijkbeid verliezeo. 

Misschien zou mija vieuwsgierigheid 

paar het lot van Peter en de twee 

overgebleven zakkern dukatoos dan 

spoedig bevredigd zijn, maar ongetwij- 

feid liep ik meteen de kans, dat ik bet 

de ,Island Oucen” met 

moeten deelen. Ea dan 

met miju droomep, om 

voor gocde fee te spelen en om op 

de boofden van zekere expeditie-le- 

den—bij wijze van gloeiende kolen 

regen van wondermooie, 

gliasterende gouden dukatons te laten 

gebeim vao 

de rest z0ou 

was het uit 

Vvuur—een   neerkomen. 

  

ncg 1000 man Australische troepen 

zullen worden gezorden. Men is opalle 

eventualiteiten voorbereid. 

Opmarsch naar Odessa? 

Moskou, 4 Auao. (R -uter). Door den 

cisuwen Duiterhec cpmarsch op Kiev, 

waarb'j gebruik wordt gemaakt van 

taoks, werd de spooriijn tusscbeh Mid. 

den-Rusland aan den ceven en Odessa 

aan dev anderen kaut afgesneden, 

Ia verband biermede wordt gemeend, 

dat de opmarsch niet aileen tegen Kiev, 

docki ook tejen Ozssa gesicbt is. 

Het Russische communigu€ 

Moskov, 4 Aus. (R uer). H tbeden 

Russiscbe 

»Zondagoacht 

vitgegeven communigu€ 

meldt: 

troepen den strijd voort in de sectoren 

van Smolensk, Kuroster, Bzlaya en 

Tserkov en io Estland. Osze lucht- 

macbt, samenwerkend met de grond- 

zetten Onze 

strijdkrachten, bleef slagen. toebrengen 

aan de vijande'ijke gemechaniseerde 

troeper, infaoterie en ariillerie. Aan de 

aodere sectoren van bet front hebben 

geen wijzigingen van beteekenis plaats- 

gehad. 

ten in het Vecre Oosten in staat zijn 

om zich op doeltreffende wijze te 

verdedigen te, en iederen noodtoestand, 

totdat de beloofde vioot komt. 

Wanpeer een B-irsche vloot bij de 

hand is, ko:sert men vol vertrouwen 

de verwaciting, dat bet 

programma in dit doel van de were'd 

van d-fensief snel 

zal worden, 

imp'aats offensief 

In Cineesche kringen is men openliik 

ooder den indruk van deze nieuwe 

demonstratie van kracht van de zijde 

vaa Engeland. Een 
Chinzes deelde verslaggever van ,Reu- 

ter” mede: ,Zonder aarzeling paste 

vooraanstande 

Engeland sancties op Japan toe in 

verband met Indo-Cnina. Nu Japar 

tegzo Tonailand beyioe, volgt Engeland 

met de bekendmaking, die kan worden 

uitgelegd als eeu direcee dreiging met 

actie tegen Japan, indieo dat verder 

gaat". 

Japan 

Japans positie zorglijk. 

Londo, 3 Aug (R1). Generaal Sir 
Hutert Gougk. R -uters militaire mede- 

werier, scbrif : 

Totesn openliike dasd yan corloa tege 

Erenlijk wist ik dus Lie, ot ik 
branddz van veriangen, dat de got 

ontdekt kon worden, of dat ik bib- 

berde van aogst bij d2 gedachte aan 

zulk eer onbeil. 

Ea toer moest ik opeens om mezelf 

lacben. Waot ik onturkte p'orseiing, 
dat ik alis troost voor mijn verdriet 

Over mija ciet zeer neldhaftige bouding 

van eenige miouten geeder, mezelf 

aan 't wijsmaken was, da: mijn terug- 

keer naar 't kemp alicen ten doel 

had, om op slioksche manier de elec- 

triscbe zaklactaarn vas tante Jaoe te 

bemacbtigen, eo dat ik daarva stellig 

van plan was, om raar.de grot.terug 

te keeren, en moedig, zorder eenipe 

aarzeling, de doakere tuonelopening 

binoen te gaao. 

De interventie van Mr. Tubbs. 

Als een sooct vao vrijwilhge boe- 
tedoening voor mijo lafhartige houding 

ten Oopzicbte van de grot had ik 
besloten om een extra dosis ijver bij 

mija onderzoek van de ,Is'and @Oueen" 
aan den dag te leggen. Het zou me 

heel wat tijd koster, om het zand io 

de kajuit weg te giaveo en de kist 

bloot te leggen, maar toch besioot ik 

Britscbe | 

aa 

J:pan werdrgog niet overgagaao, doch 

hzt- wordt duidelijk, ' dat zoowel 

E:geland als Amerika tenslotte be-- 

seffen, dat Japan niet z00 wonderbaar- 

lijk-sterk is eo dar zijn positie evenals 

die van Duitschlard zeer zorglijk is. 

Onze politiek tegevover Japan moet 

zija zooals: werd weerg”geven door 

den vicepresideot Hzory Wallace, die 

zeide dat ,alleen door in alonze daden 

te toonen dat wij 

volkomen bereid zijo in den oorlog te 

gaao” er ceoige kans op vrede met 

Jipan bestaat. 

en onze houding 

De ,Asahi” is pessimistisch 

T ko, 4 Avugustus (Dome). In een 

Uiterst p:ssimistusch hoofdartikel scbrijft 

het conservatieve en iovloedrijke dag- 

b'ad ,,Asabi", dat in verband met de 

houdingen van 

ten aanzien van 
toenemende vijandige 
dz Vereenigde States 

J'paa het voor bride 

lijk is geworden om te trachten hunne 

landen onmnge- 

betrekkingen opnieuw te regelen. 

H-t blad voegt eraan toe, dat 

m'bans de tijd vcor Japan is aange- 

broken om zijn voorbereidingen in 
afwachting van ber ergste ta voltooieo. 

Bcitsche en 

Amerikaansche regeeringen ea die te 

Erop wijzend, dat de 

Chungking met elkander sam-nwerken 

om de omsingeling «an Japan te vol- 

tooien, hetgeea zij reeds sedert het 

bzgio van dit jaar doen, verklaart de 

»Asabi” dat 'tdaarom slechts vanzelf- 

sprekend is, dat Japan een verdrag 

van gezamenlijke verdediging met lodo- 

China sloot',. 

D: Britscbe en Amerikaansche re- 

geeringen beweren, dat zij de Japan- 

sche activa dedeo bevriezen om eden 

van bet tusscier Japan ea Indo-China 

gesloten verdrag, doch ,dit is slecbts 

een excuus om bun streveo, Japan te 

isoleeren en den steun aan Cnungking 
nog uit te breiden te verwezenlijker. 

De ,,A:ahi” verk'aart voorts: ,,Enge- 

land en Amerika schijoen thans be- 

langrijke vors 
   

ringen te maken bij 't 

vormen vag ': A-B-C-D-bloc. Bover- 

dien schijaen Esgeland en Amerika 
tbans pogingen te doenomde Sovjet. 

Usie in hua kamp op te nemen. 

Amerika hecft toegezrgd om allen 

steua aaa de Sovjet- Usie in haar 

strijd tegen Dui schlaodte vergrooten, 

doch wat bet hiervoor terug zal vra- 

is een zaak van groot belang 

  

gen 
voor Japar.” 

Er schijot eenigz waarbeid te schvi'en 

in de berichten dat de 

Staten mogelijk een militaire basis 1» 

Vereenigde 

Sberiz zal krijgen, — zegt het blad, 

»Japan 

heeft cen neutraliteitsverdrag me" Rus- 
het 

vertrouwen ia de. Sovjazt- Unie, docb 

Rusland toegeeft aan dev 

dooc Eageland en Amerika gestelden 

waaraan bet nog toecvoegt: 

Iiod gesloten en daarom stelt 

W 0neer 

sisch, dan is de koers, welken Japan 

volgen, duidelijk 
uitgestippsId in bet tripartitepact.” 

De ,Axahi” bes'uit met de woorden: 

is de toekomst zal   
  

»Hos grooter druk E-or'anden Ame- 

het te doen, leeode ik vao 

Cookie—zonder zija medeweten na- 

tuurliik - ren grooren tionen lepel, welke 

waarschijolijk met 't o0g op de kleine 

tutmte heel wat dozimatiger zou zijo 

dan een groote schop met zijn lange 

bandvat. E, daarbij kwam ook nop, 
dar ik, bij opsporen van zijn gestolen 

eigendom, ia Cock'e een heel wat 
milder speurhond zou bebben dan in 

den man met het litteeken—ofschoon 
het me aan dea anderen kant weleen 

Pkaote situatie toeleek, als ik voor 

Onzen onvergelijkelijkeo leider gebracht 
z0ou worden, ten einde me voor bet 

steleo van ceo spadete verantwoorde: i 
Maar dien middag was ik heel moe 
ca heel. warm, z00dat er van mijo 

goede voornemens niet veel kwam. 
Om in de hitte van een Leeward- 
Ile-middag zaod te gaan scheppen 
beboort een vaster wil en een grootere 

dosis energie toe, dan waar ik over 

te beschikken heb. Io p!aats van te 

werken versliep ik mijo kosibaren tijd 

io mijc bangmat, waar ik d- comde, 
dat ik kocingia van een menscher- 

eterseiland was, en dat ik den gebee- 
leo dag moest roodwandeleo gekleed 

io viets anders dan ontelbare balsket- 

Laartoe 

— 

  

rika op Japan trachten uit.te oefenen, 

hoe.meer vasibesloten Japao za! wordea 

bij de verwezenlijking van zija ideaal, 

Damelijk. bet scheppen van welvaart 

io Oos-Az.&.” 

Australie. 
  

Het gevaar. 

Sydvey, 3 Aug. (R uter). De Aus- 

tralische minister van Oorlog P.C. 

Spender heeft de Australitrs gewaar- 

scbuwd, dat zij bedacht moeten zijo 

op het gevaar, ,,dat morgen over den 

Noordelijken horizon zou kunren op- 

springeo” Sprekend voor een wervings- 

bijeenkomst zeide hij, dat Australie 

z00 spoedig mouelijk het maximum 

militaire kracbt moet bereiken, 

De verbetering gedurende de laatste 

drie of vier maaoden in Australi8's 

militaire doelmatigbeid is een zeer 

treffend bewijs van den ernst van dit 

streveo. Bea groot deel van de mili- 

tietroepen is ny in werkelijken dienst, 

en alles is gereed voor een volledige 

mobi'isatie op korten termijo. Ecnstige 

genomen 

ernstige situatie onder de oogen te 

aan 

maatregelen zijo om een 

zien. 

Ec wordt nog teveel aan sport 

gedaan overal io Austral&, zeide de 

minister, die er aan toevoegde: ,Wij 

moeten uitscheiden met ian den zon- 

nescbijn te speleo, terwijl de wolken 

rondom .on8 yan vernietigipg” zich 

samentrekken”. 

De Australische maatregelen 
tegen Japan. 

Sydeney,: 3 Augustus (Reuter). Ia 

cen heden uitgegeven verklaring zet 

Sir Frederick Stewart, mibister voor 

Buitenlandsche. Aangelegenheden van 

bet G meenebest, den 

indruk recbt, die io sommige kringen 

heerscbt, dat Austral: geeo deel reemt 

aan de tegen Japan gerichte handels- 

besprekingen io dezelfde mate, waarin 

de andere dominions er "aan deelne- 

men. Hij zet uiteeo, dat er geen 

handelsovereenkomsten tusschen Afus- 

tral& en Japan zija geweest sedert 

1936, docb siechts handelsregelirgzn, 

z0odat geen normale opzegging ver- 

escht wordr,. De Japansche credieten 

in Austral# zija voor een bepaa'd 

deel bevroren en de handels-trans- 

acties tusschen de beide landen zijn 

uitgevoerd op sterling-of dollar-basis. 

Hat bevriezen van de Jipanscbe cre- 

Australische 

dieten door Esgeland en de Vereenigde 

Srateo heefc daarom automartisch dea 
verderen hand-l tusscben Australit en 

Japan voorkomen. Br is geen bepaalde 

actie van Austral!8 ncodig, bebalve 

de gewone mededeeling van opzeg- 

gaj aan de banken,   
  

Radioluisteraars, 
wordt lid van den Bond van Radioluiste- 
raars in Nederlandsch-Indie (B.O.R.A.N.I.) 

U dient daarmede Uw eigen en het 

algemeen belang. 

Inlichtingen bij den Secretaris, 

J.P. Coenweg 27. 

Batavia - €. 
  

  

  

LEESBIBLIOT HEEK 

  

  

  

  

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

met dien verstande, dat U 200 
Indien U duseen abonnement voor &o boek 
heeft, waarvoor U &€a guldea betaalt e» U 
rwiit bet boek iederen dag, dan betaalt U 
voor 30 boeken toch niet meer dan &€a 
gulden. 
Wordt lid van 

DJABA 
—  LEESTEZELSCHAP — LEESBIBLIOTHEEK '”— 

Ked. Snelpers Drukkerij. 

Ge 

'inyer, gemaskt van de gousen duka- 

tons, welke op 't oogenblik nog 

veilig opgeborgen in de kajuit vao 't 

wrak lagen. 
Tegen bet eten hief Cookie z00'n 

luden klaagzang over ?t verlies van 
Zija lepel aaa, datik wel genoodzaakt 

was hem terug te geven, om Crusoe 
voor een betichting van diefstal te 

vrijwaren, Als excuus zeide ik, dat ik 

zand bad willeo graven. Ea natuuilijk 
kwam het in viemands hoofd op, dat 

mijo plotselinge graafwoede ieis met 

den schat uit te staan bad. ' Was 
bepaald aandoeplijk om te zien, hoe 
volkomen overtuigd elk medelid van 
het kioderlijk onscbu'dig karakter van 

mijo bezigheden, was, ieder voor zich 

was er patuurlijk vao Overtuigd dat 

ze buitengewoon belangrijk werk deder, 

ik daarentegea was viets dan een 

meisjza —'t spijt me, dat ik me niet 

dwdelijker kao uitdrukkeo, maar er 

bestaat nu eenmaal geen bijvoegeliik 

naamwoord, dat de collectieve, opinie 

van mijao medeleden eeniysziog bena- 

dert—dat den geheelen dag iuerde en 
voor afmisseing en beetje ging 
wandelen met een hond. Dat we door 

onze ontdekkingen tijdens die wande- 

     

   

  

dikwijls moogt ruilen als U wilt 

KOTTA 

N 

rijkste 

meja en de rijkste hond van deze 

tropische gewesten waren gewordeo, 

dat was iets, waar ze gen van alien 

in de verste verte aan-dachten. 
Den volgenden. dag hegoo voor mija 

lingej:s heel toevallig bet 

onderzoekplanoen van de , Island 

@ucen” ist zeer veelbelovend. Ia 
plaats van dadelijk pa bet ortbijt op 

ricuwe onderzoekingstocbten uit te 

gaan, zooais bet gedurerde de laatste 

dagen de gewoonte van de zeemacht 

geweest was, trokken Mr. Shaw en 

Captaio Magvus de boot eenige me- 
ters vercer het strand op, en begonnen 

baar te repareeren. 'Ze bood een 

droevig scbouwspel, z00 met- de kiel 
oaar boverj op twee of drie plaatsen 

had ze een lek en 't daiboord was 

bescbadigd, het onderzoeken van de 
rotsige kust viel blijkbaar oiet. mee. 

Wordt vervolgd.   
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