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

Tuberculose behandelen zonder her- 

haalde 15atgeocontrole is in het duister 

tasten. 

  

Voor de Stadswacht. 

Het bestuur van de societeit Brao- 

tas heeft ter gelegenheid vao de onlangs 

hier ter plaatse gehouden legerdagen 

een bedrag van f 72,50 ten behoeve 

van de Kedirische stadswacht kuonen 

afdragen. Bovendien werd het socie- 

teitsgebouw gratis ter beschikking ge- 

steld. 

Tuberculose - Bestrijd'ng. 

De provinciale orgarisatie ,Oost- 

Java” van de Sticbting Centrale Ver- 

teniging tot bestrijdiog van de tuber- 

culose in Nzd.-Iod & beeftzich tot het 

gemeentebestuur gewend met het ver- 

"xoek om voor het volgende jaar io 

aanmerking te mogen komen voor het 

ontvangen van een subsidie ten laste 

van de begrooting 1942, ten behoeve 

van de door de Srichtir g ge #xploiteerd 

Wordende sanatoria Sor ggoriti en Ba- 

toe. Bij het verzoekschrift zijn overge- 

legd cen overzicht van de exploitatie- 

lasten en baten vao geooemde saoatoria 

over het vorige jaar en de begrooriog 

Over dit jaar. 

De S C.V.T. beroept zich op het 

bijzooder groote belang van alle bevol- 

kingsgroepen io de proviocie Oost-Java, 

dat met de bestrijding van de tuber- 

culose—-speciaal als volksziekte—ge- 

diend wordt. Voorts wordt gewezen 

op de belangrijke p'aats, welke de 

sanatoria in de bestrijdingsactie innemen. 

Uit de overgelegde exp'oitatie - re- 

kening over het vorige jaar em de 

begrooting van dit jaar van de sana- 

toria Songgoriti en Batoe blijkt, dat 

de exploitatie van de sanatoria ook iv 

deze jaren groote bedragen vordert, 

welke voornamelijk gevonden moeten 

Wworden uit subsidies van de autonome 

gemeenschappen en particuliere bij- 

dragen. De particuliere bijiragen voor 

dit doel blijveo vrijwel beperkt tot de 

opbrengst van de Emmab'oem-collecte, 

nacgezien de contributie van particu- 

lieren en de overige gifteo, als zijnde 

zuiver plaatselijke iokomsten, bestemd 

moesten biijren voor de coosulatie- 

bureaux, welke door de plaarselijke 

afdeelingen van de S.C.V. T, getx- 

Pploiteerd worden. 

Ben redelijke basis voor een even- 

tueel door de grmeente te verleenen 

subsidie kan worden gevonden in bet 

exploitatieverlies van de savatoria in 

verhouding tot het aandeel verpleeg- 

dageo vao parigotea in de sanatoria 

Sorggoriti en Batoe. Blijkens de exploi- 

tatierekening bedraagt bet ongedekt 

verliessaldo van deze sanatoria in bet   

VRIJDAG 8 AUGUSTUS 1941 

jaar 1940 een bedrag groot f12.035,13. 

Het aantal verpleegdagen van vit de 

provincie Ovst-Java afkomsige pa- 

ti&rten bedroeg in dat jaar 47.137, 

zoodat noodiy is een bedrag van &€a 

kwartje per verpleegdag. 

Het aantal verpleegdagen, in beide 

sanatoria doorgebracbt door pati#nten 

vit de gemeeote Kediri, bedraagt 2459, 

weshalve op deze basis een subsidie 

van 2459 maal f 0,25 of f 614,75 zou 

verleend dienen te worden. 

Bij dit verzoek om subsidie word 

nog eeos in het bijzooder de aandacbt 

gevestigd op de buitengewoon zware 

finaocieele zorgeo, welke de oorlogs- 

Omstandigheden hebben veroorzaalt 

en een welwillende overwegiag van 

het verzoek motiveereo. Wij vreezen 

intusscbeo, dat de gemeenteraad in 

verband met dea financieelen toestand 

van de gemzente zal vo'!staao met bet 

Verleenen van een bijdrage van f 500,-- 

evenals het vorige jaar—aan de plaat- 

selijke afdeeling vaa de S.C.V.T. voor 

het exploiteeren van het eigen con- 

sultatiebureau aan de S:mampirstraa", 

hetwelk zeer gunstige resultaten be- 

haalt. 

Kunstkring. 

Op Do»oderdag 28 Augustus heeft 

bet Ned.-Indische Tooneel, onder lei- 

“diag vaa L:0 den Hartogh, ceo op- 

voering »To'komsi” voor de 

leden vao den Kzdirischen kuostkring, 

De tentoonstelling van werken van 

Ihdonesische schilders heeft plaats op 

Zondag 31 Augustus. 

van 

Hoofdpenghoeloe Overleden. 

Op Woeensdag, 6 Augustus j. I. over- 

leed de Hbofdpenghoeloe vao Kediri, 

de heer Hadji Mohammad Alimoestoha, 

na een langdurige ziekte in de ouder- 

dom van 63 jaar. Hij was de z000 van 

wijlen Abdoerrasid, voorheen ook 

Hbofdpengboeloe vao Kediri. Want 

zooals meo weet deze furctie erfelijk. 

Rzeds op jeugdigen leeftijd was wijlen 

H.M. Alimotoha werkzaam en was 

met de laagsteo rang b:g01nen, die een 

penghoeloe kan bekleedeo, totdat in 

1919 hij benoemd werd tot Hbofd- 

pznghoeloe van Kediri. Tot zija dood 

heeft hij ongeveer 38 dieos'jareo ver- 

ricbt en voor trouw en verdienste bad 

hij reeds eea ster verworven. Bij de 

begrafenis waren ook de R-gent van 

Kediri en Ngaodjoek aaowezig z00ome- 

de de President van den Landraad 

Mz. Soedibjo Dwidjosewojo, M-. Sjarif 

Hdajat, alle B. B. ambtenaren vao het 

R geoschap Kediri em vog tal van 

afgevaardigden van den Islamitische 

vereenigingen in Kediri ea omgeving. 

Wie zal zijn vervanger zijn? 

Hobewel men hedea nog geen beslis- 

siog kaa geveo, wiz de plaatsvervanger 

zal zijo, kan mea toch vermoeden, 

dit waarscbijoliik zija oudste zooo, 

R. Macbia, de eerste candidaad zal zijo. 

Oatreot deze kunneo we betvolgende 

mededeelen: Machia had de Mu'oschool 

te Djokjkarta doorlopen, waaroa hij 

verder giog studeren io Toeban op een 

Godsdieostschool ,.Hidajat”, die onder 

leiding staat van dea beer Patcburroch 
mao, die de Usiversiteit te Cairo had 
doorlopeo. Duarna werd hij werkzaam- 

gesteid bij de Raad Agama tot bet 

jaar 1939. Op last van den Regent van   

Kediri werd bij gezonden naar de 

Islamitische Hoogeschoo! te So!o. 

R-eds 4 maardeo geleden was Hj 
teraggekamen en-reeds 20 dagen had bij 
de betrekking van Adjunct-Penghoeioe 

Titulair aaovaard. 

Klachtdelict ,Pewarta 

: Ss Soerabaia"”. 

We vernemen, dat op 12 Augustus 

het Klachtdelict » Pewarta 

behandeld worder, 

waarbij de heer Tan Poo Djiang als 

bek aagde zal worden opgerorper, in 

verband met zija 

maandeo geleden omtrent de crediet- 

verstrekking van de Javasche Baok 

alhier. D:ze zaak zal de aandacht van 

de Chinezen te Kediri trekken, aan- 

gszieo bierbij een geziene figuur als 

Liem Siog Jong als getuige zal worden 
voorgeroepen. Deze had namelijk de 

a.s. van 

Soerabaia” zal 

scbrijven eenige 

gegevens verstrekt aan genocmd Coi- 

respondeot, waarbij de beer Go Bing 

Soen, Correspondent van het dayblad 

"Sia Po” te Batavia, ook getuige 

geweest was. 

Mutaties 

De Ir. Tao Boeo Aan, ter 

beschikking van de provinciz Oost- 

Jiwa gesteld maandgeldier bij-s'Lands 
Waterstaat, is albigr werkzaangesteld 

als ingenieur 2de klasse bij de pro- 
vinciale irrigatie-afdeeling ,, Brantas”, 

heer 

Tot opvolger van den heer M. D xon 

is als directeur vav s'Lands gevar- 

genis albier benoemd de heer R.C.F. 

B-z0et de Bie, onderdirecteur bij het 

gevangeoiswezen te Solo, 

De beer Soerarto, onderwijzer aan 

de le H.I.S. 

naar Magelang. Ook de heer Entoem, 

albier is overgeplaatst 

Onderwijzer aan genoemde le H.I.S. 

is overgep'aatst naar Djokjakarta. 

De heer Sibar Rnoatmodjo, onder- 

Wwijzer aan de 24e H. I. 5. 

ar Soerabaia 

albier is 

Overgeplaatst n 

RICHE THEATER. 

Vrijdag 8 en Zaterdag 9 Aug. 

Warner B os mersterwerk van de eerste 

orde 

»AAN HET NOODLOT 

ONTSNAPT” 

(Flight From Destiny) 

gespeeld door sterreo van de a lereerst 

arootte, die zcb zelf overtreffen, t.w.: 

G-raldise Firzoerald — Tbomas Mi:- 

cheli—J-ffrey Lyon — James S.ephen- 

son e.v.a. bekenden, 

Ben film even groot als de titel, even 

schoon als aanbreken van den dage- 

raad, echt ais he Hier is 

een vreemden bizar drama, dat geheei 

auders isals andere filmverhalen zooals 

de Monalisa een aparte plaats inneemt 

ogder alle bzrosmde schi'derwerken! 

#Eligbt From Destiny” is &&3 van d-ze 

uitzonderlijke en zeldzame films! Kor- 

werk, z00 machtig 

leven zelf. 

tom: Esn meesis 

vao tragiek, z00 meesterlijk gespeeld, 

dat het voor alrijd diep in ons geheu- 

gea geprent biijft. 

MAXIM THEATER. 

Veijiag 8 t/m Zocdag 10 Augustus. 

Universal atiractieve mysterie Cpmedie 

»MEET THE WILDCAT” 

met Ra ph Bellamy-Margaret Lindsay- 

Joseph Schildkraut ».a. bekende sterren. 
  

  

24e Jaarsang 

RADIO van WINGEN 
  

  

BRENGI U : 
DE NIEUWE 

PRILIPS 
RADIO 

DOHOSTRAAT 

SERIE 
1941. 

13 — KEDIRI 
  

  

Ezo spannende bociende mys'eri-uze 

fim, zooals Universal alleen die z00 

uitstekend kan vervaardigen. Mn denke 

slechts aan ,, Het Spook van de Opera” 

en verscbillende andere berormde 

meesterwerken ten tijde van de stille 
film ea de Fcankeustein -en Dracwia 

serie ! 

H-t handelt hier over een geheim- 
zinnige persoon'iikheid, die ovder den 

naam van , De W Ide Kat de brutaalste 
kuostdiefstal en pleegr. D: film is tevens 

  

doorspekt van dolle sit: s, die ver- 

ademing brengen na de sce-es van 
avontuur en spanrirg. Mvakt kennis 
mt ,De W.lde Kai” als U durft, en 

doet mede aan de sensationeele jacbt 

Op deze geheimzinnige persoonliikheid, 

D- sensationeele bokswedsiriid om 
het Wereldkampioenschap Zwaara:- 

wicht tusschen den Wereldkampioen 

Joe Louis en Arturo Godoy. 
De wedsrrijd werd gewonnen door 

Jos Louis die zijn tegenstander in de 

8: ronde Knockout wist te siaan. 

Politie - rapport. 

M., wonende te Pvijanan doet aa: - 

gfte van diefst.l van een rijwiel-pew- 

aing van het belastingjaar 1941, 

B. D. B., wonende Ringinsirah doet 

aangifte van dicfsral van cen rijwiei 
ter waarde van f 5,—, heiwelk op 
den openbaren weg Dohostraat Onbe- 
hesrd was geplastst. 

M. S., wonende te Puree doet aar- 

diefstal gifte van van een rijwiel ter   

  

f 5,—, hetwelk op den 

openbaren weg Dohostraat onbebeerd 

waosrde van 

was geplaatst. 

  

Samenwerking. 
  

oer over de SS is door de 

dere tijdsomstandigheden, 

hars leven en waarbij voor 

  

maatregelen eeo beroep 

  

Oa grain op de vervoers- 

  

der Staatsspoorweyen, zeer 

toeger Teneinde bet 

| mogelijk te bespoedi- 

omen, 

  

   

  

nuttiy gebruk van de wa- 

OJ mogslijik op te voeren, 

  

ans reeds vele extra-goederer- 

   
nde bet groote wagen- 

park is het de SS shans dikwijls niet 
Begeik aan Bawurneah Ga anean 
dadelijk te voldoen. De reden biervan 

   

  

s, dat de gordereowagers, we'ke toch 

besremd zijn voor het vervoeren van 

de gocd , 400 ele vervoerders te 

lang voor het Ia 
el lancer « 

gehoulen. Hisrdoor worden de wa- 

  

Is ,goedang” mis- gens dus eiYenlijk 2 

andere vervoer- 

hun 

moeten 

bruikr, tot nadeei van 

ders 

goed 

dis voor de verzeodirg var 
op deze   ten wagens 

  

H-t behoeft geen betoog, dat het 

n aller belang gewecscht is om het 

beschikbsre wayenmaterieel z00 buttig 

moje'iik te gebru ken. Dt bestaat in 

— —— @ an G9 

VENDU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS 

J.G.W DEKKERS — 
AAA 

KEDIRI — 

  

Teleftoon 250 

  

Op Donderdag, 14 Augustus 194! ren huize van den WelEd, 
Heer W. L. 

Hosfistraat 41 — Radio—Lux 
TAALE 

Kediri. 
van meubilar w. o. erkele antiguiteiten, 

Op Dinsdag, 2 Ssptember 1941, 
Heer JD. 

Kleotengstraat — Kediri 

ten buize van den WelEd, 
LAPRE 

van meubilair.



  

   
Ng Meden 5 en Zaterdag 9 sug. 

Warner Bros machtig filmwerk sPLIGHT FROM 
AAN HET NOJDLOT ONTSNAPT) 

Met de stercen: GERALDINE FITZGERALU— THOMAS MIN OBELL— FPREY LYNN e.a. 

ESTINY“. 
goede 

kracbten, Hier is een vreemd en bizar drama dat gebeel anders is als andere fimverbalen, zcoa's de MO- 
NALISA -een aparteplaats inocemt Onder alle b-rormde scbilderwerken..Eea uitzonderlijke:en-zeldzame film, 
die U tot het laatste moment zal bogieo. Kortom: 
terliik oesperld, dat het voor alriid diep in ors aehsusen arprent biifr. 

ATTENTIE S:V.P! Ksot ter : 
Zaterdagmiddag 4.30 u. NB! 

Londag 

jet voor kind-ren beneden 17 jaar. 

Mstro uf'stekende en boeende tim 

»THE GHOST COMES HOME". cex sroox orstam 
Billie Burke—Aon Rutbertord e.a, bekenden. 

Bm ftomst cen goed Seras en-weike Ul "ot het sinde in spaoriog zal houden. 
VOORAF: Het WEKELIJKSCHE OORLOGSNIEUWS ! 

Met Frank Morg 

  

| 

  MAXIM THEATER 

cen meesterwerk, z00 machtig van tragiek, z00 mees- 

Her NIEUWSTE WEKEL'JKSCHE WERELDNIEUWS ! 
EXTRA VOORSTELLING! 

en Mandag Il Aug. 

Vanaf Heden &8 tm Zndag DO nug. 
Uoiversal attractieve mysterie Comedie 

ATTRACTIES VOORAF: 

Maandag II en Dinsdag 12 Aug. 

  

  

Gong's groote Fransche filmschlaoer 

Met MAURICE net Li 
E:a zeer ondeihoudende film, die ongetwijfeld bij een ieder in den smaak zal vallen. 

AVEC LE SOURIRE" 
ER in de hoofd ol. 

Geestige, viotte dialoog &0 100”, Amusemen: ! 

ten z00 kort meg”lijken tijd van laden 

eo lossen. Asovankelijk had de SS het 

Vooroemen om de toegestane laad- en 

lostijd van 10 uur tot 3 uur terug te 

brengeo, z00dat bij ovrscbrijdirg van 
dezen tijd .boete staangeld” geheven 

z0u-moeten worden, 

De SS meeot echter in dezen tijd 

tucer resultaten te mogen verwacbten 

van het saamboorigheidsgevoel, dan 

ieen verscherping der boete-bepa'iog, 

we ke voorbands dan ook achterwege 

gelateo zat worden. Aan den anderen 

kant doet zij echter thars een dringend 

beroep op Uw aller medewerking om 
het laden en lossen in z00 kort moge- 

Mjk tijdsbestek te doen plaats hebben 

en alles te voorkomen, dat tot het 

onttrekken der wagens aan 'de circiu- 

latie manleididg zou kunnen geven. 

Ht SS-personeel is teo volle bereid 

hierbij medewerking te verleener, 100 

zal bv. tegen lading of lossing bij 

nacht, indien daardoor bet eerder 

gereed komen der wagens kan worden 

bevorderd, geen enkel bezwaar bestaan. 

Dz jireolange aangename samen- 

werking, welke er tusschen U en de 

SS heeft bestaan, doet het vertrouwen 

witspreken, dat dit verzoek te voile 

door U zai gzhonoreerd, 

waarmede niet alleen Uw eigen belanc, 

maar ook een groot landsbelang wordt 

gediend. 

worden 

  

Een veertigjarig jubileum. 

Esn nuttige iostellihg van groote 

sociale beteekenis zal op 6 Auautus 

a.s. jubileeren. Op dien dag zal bet 

Blindeninstituut te Bandoeng, dat io 

stand wordt gehouden door de Ver- 

eeniging tot verbetering van het lot 

der blinden in Nzd. Iodi2, het feit 

herdenken, dat het veertig jaren geleden 

werd opgericht. 

Werd voorheen 

100 goed als n'ets gedaan aan blin- 

denzorg, de opricbting van dat Instituut 

bracht een radicale verbetering in den 

toen bestaanden  onbevredigendeo 

toestand. 

Sidert zija bestaan bebben honder- 

den biinden, -uit alle deelen van-den 

arcbipel,- zo0owel uit de Europeescbe 

als uit de Inheemsche samenleving, die 

dreigden een iast voor de gemeenschap 

“te worden, aldaar hun opleiding ge- 

“wotea voor het beoefeven van een 

Wputtig ambacbt, waardoor zij in sa £ 

“erden gesteld, door handenarheid 1 

“eigen levensonderhoud te voorzieo. 

“Dok -het ia het lostituut gegeven braille- 

in deze gewesten 

  

Komt dit vooral zien | 

onderwijs heeft aanmerkelijk bijgedra- 

gen tot verbetering van de levensom- 

standizheden van menige blinde. Dark 

zij dit onderwijs zija zij door het kunoeo 

lezen van braille-lectuur en het kunnen 

correspondeeren ia braille - schrifr, in 

staat gesteld, aan hun leven meer in- 

houd te geveo. 

Bebalve op bhuisvesting, kleedirg, 

voeding, opleiding en werkverschaffing, 

is het Jastituut ingesteld op hetschep- 

pen van een busselijke sfeer en het 

bieden van ontspaoning, waardoor de 

blinden eenige vergoeding verkrijgeo 

voor het gemis van bet zintuigelijk 

waarnemingsvermogeo. 

Sedert korten tijd is naast de braille- 

school voor, Europeesch Lager Oader- 

wijs een braille-scbool geopend voor 

het Iolaodsch Onderwijs. Dat ber 

braille-onderwijs aan bet lastituut zijo 

out afwerpt, is aangetoond door en 

der verpleegden, die op 9 jarigen 

leeftiid opgenoweo, tbans met succes 

het 4z studiejaar van ber Lyceum heeft 

gevolgd. 

Hoewel de buishouding eenvoudig, 

is, brengt bet Iosi uut met zija ruim 

erf, zijo vele slaapzaler, zija ontspan- 

ningslokalen, zija braillescbolen, weik- 

pisatsen, braille-bibliotheek, zija eigen 
wiskel j: Versoaperirgen, zijo 

organisatie voor leziogen, muziekuit- 

voeringen, gezellige bijeeokomsten, 

Ontspanning, vacantie -bezoeken, eoz. 

In elk zijoer afdeeliogen voor mannen, 

voor 

vroowen, kinderer, en gezionen “de 

gemoedelijke sfeer van een groot 

tebuis. 

Ter gelegenbeid van bet jubileum 

beeft het Vereenigingsbestuur besloten 

tot de vitgifte van een boekje, waario 

onder den tirel: ,,Ez0 bezoek aan bet 

blindeninstituu:” illustraties 

verluchte bescbrijving wordt gegeven 

van de mocilijkheden, welke het Iosti- 

tuut aan blinden biedt. 

een met 

Dit boekjz—dat zoolang de voor- 

raad strekt, op aanvraag bij den 

Directeur van het Iostituut “gratis te 

bekomen is—wordt ter lezinog warm 

manbevolen -aan -heo, “die zich -voor 

biindenzorg ioteresseereo, dan wel een 

blinde in buo naaste omgeving hebbeo. 

U tsluitend aangewezen op de lief- 

dadigheid,: maakt de Vereeniging onder 

de buidige: tijdsomstandigheden een 

zorgelijkeo tijd door: de moyelijkbeid, 

dat zij bet terreia van hare werkzaam- 

beid “zal -moeten iokrimpen is larg 

nier denkbeeldig. En het is om die 

redeo, dat zij zich ter gelegenbeid   

E WILDE KAT". (Meet the Wildcat) 

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

medespelers. Beo spanoendz en boeieode mysterie film, weske handetrover cen geh:imzianige persoonlijkheid, 

die'onder den naam van .,De Wilde Kat” de brutaalste kurstdiefstallen p'esor. 
D- 2 deelias hokswedsrriid IOE LOUIS — ARTURO GODOY. 

EN H- NIEUWSTE OORLOGSNIEUWS! | 
vas baar jubileum tot onze lezers 

wendt met bet dringend verzoek, om 

haar bij bet afwenden vao die ramp 

bebu'pzaam ta zijo, 

Moge het Koninklijk Woord betref- 

fende bet dragen Van elkanders lasten 

ook weerklank vinden ten bate van 

de instandbouding van den zegenrijken 

arbeid van de jubileerende Vereeniging. 

De oproep ia de heden gedistribu- 

cerde inlegger heeft dan cook ooze 

sympathie, en wij twijfeleo er niet 

aan, dat ook ten aaozien van dit 

mooie werk onze lezers de folder niet 

ongelezen ter zijde zullen leggen en 

gaarne gehoor zullen geven aan het 

gedaan verzock. 

  

Stalins geniale tactiek. 

Het is wel opmerkelijk hoe mocilijk over 

bet algemeen is van een. eevmaal als 

axioma amogeromen begiosel afstand 

te doen, zelfs als de feiten overduide- 

ljk er op wijzen, dat de oplossing van 

veranderde opgaven ook de toepassing 

van een ander axioma vordert. 

Zoo gescbiedde bet, dat toen deze 

wereldoorlog begon een ieder in Eu- 

ropa zich de handen wreef over bet 

feit dat van te voren definitief was 

afgesproken dat het opperbevel iv &&0 

hand zou blijven. Men berinoerde zich 

den vorigen wereldoorlog, men herin. 

nerde zich dat het gescbeiden opper- 

bevel leidde tot een opeenstapeling van 

rampen. G-oote animositeit tusschen 
de Britsche en de Fransche legerleiding 

sond de samenvoeging der oppercom- 

mando's in &£n haod, in deo weg. Nzen, 

in diz fout zou men puviet vervalien. 

Vooraf werd vasrgesteld dat de opper- 

bevelhebber der Fraosche legers tevens 

bet opperbevel zou aanvaarden over 

alle geallieerde legers. Men kraaide, 

O beilig conservatisme, zijo uil en valk, 

betgeen opleverde de totale mislukking. 

Want de herinnering- was wel goed 

doch men realiseerde zich viet, dat die 

were Idoorlog uit de grijze oudheid 1914- 

1918 een soort ant'guiteit was -gewor- 
den: bet trage denkeo van Britten-eo 

Fianscher, bad alle moderne methoden 

van oorlogvoering nietkuaneo vatten. 

Hoe kan men.dan verwachter, dat zij 

de g-sigerde verweermaatregelen zou- 

den kuonen vinden. 

Waarscbijolijk badden de -toeo aan 

bet bewind zfjode leidende figuren niet 
de minste idee, hoe. juist dit opperbevel 

in €&o hand de catastropbe van Fraok-   

rijk zou verbaasten. Men dacht nog. 
geheel in ouden stijl. De genomen.be- 

slissiog van het €&1en ondeelbare sterk 

gecentraliseerde commando was zuiver 

gebaseerd op de nooden van den we- 

reldoo-log 1914—1918, en kon deswege 

bij voorbaat beschouwd worden te zijn 

uit dfo sijd, cen dikke blunder. Zou 

mes ook maar even de overtuiging 

gehad hebben, dat de strijdmethoden 

van toen en nii niet al te zeer uiteen 

zouden loopen, dat zou men voor het 

maken van een dergeliiken b'under nog 

excuus kunnen virden. Die overtuigirg 

ecbter had men zeer zeker niet. Men 

wist wel niet precies hoe groot de 

#erschilleo- zouden zija en hoe die ver- 

schilleo zich zouden demonstreeren, men 

wist in elk geval dat de methodes in 

vrijwel niets op elkaar zouden Jijken 

Desuiettegenstaande nam men den 

maatregel van het sterk gecentraliseer- 

de commando, een maatregel op grond 

van de noodzaak daarvan in den vori- 

gen wereldkrijg, die men, wat de met- 

hodes betrefr, ut den tijd wist. 

De Catastrophe van de 
centralisatie. 

Nog z0u ditte vergeven zijn geweest, 

ware het nietdat de gevechten in Span- 

je en later in Polen zija geweest als 

twee proefkonijnen. Van deze open!: ke 
vivisectie bad men wat kunnen leeren. 

Dat deed.men niet. Men sukkeldi rustig 

in de oude idee voort: Een sterk geceo- 

traliseerde bevelvoering. 

Ui de rapporten dis uit Poleo bin- 

neokwamen kon men ontwaren dat de 

Duitsche ondercommando's een zeer 

groote mate van vrijheid van beweging 

genoten. men decentraliseerde het com- 

.mando zo0oveel mogelijk om het uiterste 

reodemeat te kunven erlangeo. Wel 

bleef het oppercommasdo nog ia &6a 

band, maar d:n direct daaronder ge- 

steldea commando's werd groote vrij. 

heid van basdelen gelaten. M:n had 

z00owel in Polen als in Frankrijk echter 

met vrij beperkte oorlogsterreisen te 

maken, terwijl de Duitschers bovendien 

slechts offensief “optraden eo vrijwel 

rimmer in bet defeosief we-ken gedron- 

geo. Mer de geallieerde legers. was het 

anders gesteld..Is-in het offensief het 

Opper-commando in een hand geen 

Obstabel. in herdefensief van een bliets- 

oorlog is een gecentraliseerd commando 

cen onding. 

De gealliderde legers ageerden vrij- 

wel uitsluiteod defeosief eo hadden de 

verdediging te voeren io een tempo 

dat niet toeliet: een doorlooperd con- 

tact.met.de staven ach-er de linie'sen 

bet oppercommando. Toch bleef de 

sterke centralisatie gebandhaafd, de 

zekerste wijze om in mivimum van tijd 

een maximale catastrophe te veroor- 

zaken. Omsingelingen hadden om de 

haverklap plaatss volkomen vernieti- 

ging van divisies kon men bijoa dage- 

lijks beleven. 

Verdedigende decentralisatie. 

Stelle .men  daarnaast de bewonde- 

renswaardige capriolen van Sralio. Hij 

begoo—wij schreven het gisteren 

reeds — met de splitsing van bet-op- 

perbevel,ia drican (een zuiver defen- 

sieve maatregel!!). De moderne offen- 

sieven waartegzn bij zich te verdedigen 

had, maakte een dergelijke splitsiog 

noodzakelijk. De sectoren 

moesten in de gelegenheid zijn zonder 

tijdverlies de zich met de minuut wis- 

selende omstardigheden te beantwoor- 

diverse 

den met de ju'ste maatregeler. Wat 

Ons uit de ber:cht:n van bet Russisch 

front duidelijk wordt is, dat de drie 

bevelhebbers zich uitsluitead houden 

aao groote lijaea door Moskou worden 

aargegeveo, 

I. Verdedigen tot het uiterste van 

iedere natuurlijke stelliag : 

II. Het niet te vroegtijdig inzetten 

van den tegenaanval: 

III, Deze tegenaanval mag onder 
geen voorbeboud ordernomen wordea 
“60x en aleer bet legerkorps of lzger- 
Oonderdeel werke'ijik goed omsingeld is. 
Berst wanneer de omsingelir g volledig 
beeft plaats gevonden mag de tegen- 
aanval worden ingezet. Op dc Ze wijze 
wordeo de Duwtsche omsingelende 
legers zoowel uit bet centrum (door 
bet omsingelde Russische leger) als 
vao buiten uit, op virulente wijze 
aangepakt en met kracht uit elkaar 
aejsagd. We zullen straks zien, dat 
Salirs taciiek van volledige passieve 
omsiogeling nog andere voordeelen - 
biedt. 
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nPansjese, ,omsingeling de 
julste verdediging, 

Men ziet welk een verschil met de 

kr''gvoering uit de dagen van weleer. 

Toen -tracbtte- men -met- ale geweld 

eenemsingeling te voorkomeo. Bepaal- 

de stellingen werden tot: het Iaatet 

toe verdedigd. De -vijand . omgekeerd 

z0ou Zeker niet verder trekken vooren 

dleer bepaalde -stellingen -in zijo bezit 

waren. Was de omsingeling volledig 

volbracbt dan kon de omsingelde 

legereenbeid vrijwel zeker als verloren 

beschouwd worden. 

'Thass is moedwillig toegelaten en 

zelfs bevorderde (we zullen direct zien 

Om welke redeo) omsingeling, een 

essentieele factor van een juiste ver- 

dediging. 

Wat vroeger catastrophe heette, is 

thans een welkom verscbijasel. Doch 

voor de zooveelste maal. Als men 

zulks erkent, dan dient men tevens te 

erkenoen, dat een centralisatie van 

bevelvoeriog funest is. 

Dan moet men tot de erkenning 

komen dat het eenig juiste , standpuot 

is, dat men de ondercommaodo's 

volkomen vrij laat in de te nemen 

maatregeleo. Wel dieot de groote lijo 

te worden aangegeven, bijvoorbeeld: 

pimmer aanvallend optreden uit het 

Cedtrum tegeo de stootrichting van 

den vijand, maar altijd loodrecht daar- 

op, dan wel in de richting daarvan 

(oaar de eigen achterboede tor), maar 

verder dient het de-ail te worden 

overgelaten aan den bevelvoerenden 

officier. Deze toch is de eenige die de 

met de minuut wisselende omstandig- 

heden kan beoordeelen en daartegen 

met de juiste maatregelen antwoorden 

in blietstempoll 

Het is werkelijk verbazingwekkend 

ia welke mate de Russen gebruik 

gemaakt hebben van het geweldige 

voordeel van omsingeld te. worden. 

Zij hebben die omsingeling telkens 

bevorderd. Dit maakte den vijand le. 

overmoedig: 22. :wonnen de Russeo 

daardoor tiji: 3e. deswege lokteo zij 

de taokkracbt ver achter bet front, 

terwijl de Duitscbe infaoterietrein door 

de passief omsingelden werd vast- 

gehouden: 4:, dat stelde de Russen iv 

staat 6€cst bet vliegwapen in te zetten 

en eerst daarna versche taokkracht. 

De Duitscbers zijo er steeds weer 

ia gevlogeo. Telkenmale omsingelden 

zij ia grooten overmoed groote Rus- 

sische korpsen. D.kbuidige-stomkopper, 

Telkenmale kondigden zij zegeviecend 

Omsingelingen aan.  (Tenslotte moet 

het leuk zija eens geen leugen te 

verkoopen). 

Op dit punt bebben zij nimmer 

gelogea (Duitsche abnormaliteit). Zij 

omsingelden inderdaad, doch zij groe- 

ven, a'dus optredend, een eigen graf. 

Her hebben de Duitscbers bl jk gege- 

ven de bakens niet tijdig te hebben 

verzet. Ia Polea en io Fcaokrijk, waar 

men conservatief gebleven was en 

.men .een .aysteem vao cen tot bet 

uiterste toegepast - centraal-commando 

volgde, badden de Duitschers met de 

omsingelingeo een reusachtig succes. 

Door de decentralisatie bij de Russen 

werden hunne succesvolle methodes 

evenzoovele oorzaken van vele en 

Complete debacles. 

Gescheiden gebruik van wapen. 

Bt is nog eea opmerkeliik verscbil 

tusachen de strijdwijze maar ouden 

(10. Mei 1940) en nieuwen traot 

(22 Juoi 1940). 

De Russeo zetten hua vliegwapen 

nooit eerder ia dan nadat de omsinge- 

ling van een ecigen onderdeel volledig 

had plaats gebad. Voor z00ver uit be- 
ricbteo bekeod is geworden, ageerden 

de Russen nimmer met luchten taok- 

wapen tegelijk. 

Was de omsingeling geheel voltooid, 

dan 'zetien de -Russen allereerst. en 
allcen bet luchtwapeo volle kracbt.io. 

Duikbommeowerpers en jagers vielen 

taoks en Stuka's aan. De Russen lieten 

  

de groote tar k-kolonnes rustig voort- 

trekken over betrekkelijk groote afstan- 

den. Men herinnert zich dat zelfs   

VERKIEZING 
“STADSGEMEENTERAAD. 
'De fd. Burgemeester van “Kediri 

maakt bekend, dat het. stemkantoor 

op Maandag 11 Augustus 1941 om 

9 uur des morgens ten Gemeentehuize 

in openbare vergadering bijeen zal 

komen, teneinde den persoon aan te 

wijzen, die de opengevallen plaats 

in den Stadsgemeenteraad van Ke- 

diri, ontstaan door ontslagname van 

den Heer 

C. Th. M. DE WIT 

zal vervullen. 

Kediri, 8 Au-ustus 1941. 

  

tank-koloanes Novogorod bereikten, (in 

de buurt van Leniograd), voorts door- 

stootten tot ver voorbij Smolensk, voor 

Shitomir en zelfs tot in de buurt van 

Kiev kwamen. Hadden de Russen een: 

maal afgerekeod met de Duitsche lucbt- 

macht, hadden zij alsdan de superioriteit 

in d: lucht bevocbten, dan eerst werden 

de tanktegen-aanva'len ingezet. Daar- 

tegeo kooden de Duitschers uit de lucht 

niets meer doen. Bovendien deed gebrek 

aan benzine vele tanks in handen vallen 
van den vijand (de Duitschers appro- 

viandeerden naar wij thans weten uit 

de lucht. Mzn boeft waarlijk niets meer 

te vrag”n), terwijl uiteindelijk de dood- 

vermocide bemanningen der Duitsche 

tanks geen match” meer waren voor 

de ingezette geheel frissche tank-krach- 

ten van de Russeo. Hiermede zija de 

tallooze vas 

taokeenheden verklaard. Men voelt wel, 

dat men deze methode niet overal kan 

toepassen. Slechts in dergelijke onge- 

looflijk groote vlskten als io Rusland, 

waar men op enkele tientallen kilome- 

ters gebiedsverlies niet hoeft te kijken, 

is het toepassen van een dergelijke 

methode mogelijk. 

Toch wil bet oos voorkomen dat 

de Duitschers er niet io geslaagd' zijo 

de juiste toedracht der feiten te onder- 

kennen. Wellicbt zija zij thans tot die 

erkenning gekomen, maar het hard- 

nekkig voortzettea van een verkeerde 

tactiek gedurende zes weken, heeft 

hua bebalve een cnschatbaar guantum 

moreel, een derde van bun paniser - 

ntotale” vernietigingen 

-stootkracht gekost. 'Omgekeerd is niet 

aan te nemen — z0oals wij gisteren, 

om de gedachte te bepalen, deden — 

dat de Russen een even groote hoe- 

veelheid pantserkracbt bebben ver'oren. 

Zij zija door gebruikmaking van de 

immensiteit van het gebied, zeer beslist 

in het voordeel geweest hetgeen vrij 

zeker tot Uitgeweest, hetgeen vrij zeker 

tot uilkomst gebad moet hebben, een 

besparing op pantserkracbt. 

Ricbten we dan voor de z0oveelste 
maal het oog op den strijd io” Vlaao- 

deren, daa herionert men zich nog 

wel dat herhaaidelijk in de berichten 

| te lezen stond, dat een verwarde tank- 

slag daar en daar plaatsvond. Tanks 

warrelden door elkander. Men kon er 

gsen wijs uit wordeo. Wareo bier de 

Duitschers door bun tankmeerderheid 

toch al zeer beslist in het voordeel, 

ook hadden zij het overwicbt io de 

lucbt, en waar bet deo Duitschers om 

bet even was, of in die verwarde ge- 

vechten z00 ru en dan ook nog eigen 

taoks werden geraakt, was elke strijd 

bij voorbaat voor ons verloreo. 

De Russen hebben dit zeer goed be- 

keken en hebben de lessen ter barte 

genomen. Zij blijuen vechten met &€n 

wapen tegeliik en, gebruik makend 
over den overvloed van afstaod, ble- 

Yeo zij steeds Onder 

betrekkelijk geringe verliezen, 

Zeer duidelijk mist men in de Duitsche 

bevelvoering de krachtiye en bril-ante 

haod vaa Reicbenau en Von Brauchitz, 

Met het elimineeren van deze twee 
veldheeren beeft H.clerzija ondergang 

verhaast. Want boe ook deze twee 

generaals sterk gekant mochten zija 

geweest tegen eem Russischen veldtocht, 

Overwionaar,   
  

  

ceamaal gedwongen om den strijd aan 

te bianden, waren bet juist deze twee, 

die Duitsch'aad op bepaalde punten 

nog.een kans gegeven zouden hebben. 

We kuanen er Hitler niet dankbaar 
gero?g -voor..zijo, dat hij de drie meest 

bruikbare maosen tijdig heefc ,aus- 

raogiers”. 

Schreveo wij op 7 Juli j.!. dat 

Hicler half S:ptember definitief ver- 
slageo (theoretisch is bij dat al) zou 

Zija, toen wisten wij nog niet dat het 

Duitschz opperbevel beroofd was van 

zija meest deskundige 'eiders. Hidden 

wij dat geweter, dao gelooven we, dar | 

gn aa 

we zelfs half S:ptember eeo pessimis- 

tische schatting genoemd zoudeo h.b- 

bep. 
:En als bet au “half S:ptember wordt, 

wel, dan wetea we E£1 ding tenmi ste 

zeker, en wel, dat half September de 

oorlog, pd twee jaar voorbereiding, 

beciat, 

Laiten we open dat wij ongelijk 

hebben. Vur'g bopen zelfs. Om teleur- 

stellingeo te voorkomen lijkt het ons 
Overigens viet kwaad te radea zich 

reeds thans aan deze eznigszins waav- 

zionige idee te wennen. 

sd. MP 
  

Hitler, Onbewust Werktuig van 
Vooruitgang. 

  

Reactie op Hitlers bloeddorst brengt 
vernieuwing dezer wereld. 

  

WVervola) 

Terwijl Europa worsteide, werd cen 

nieuw bezit geboreo vit den onsterfe- 

lijkeno menschengeest. De komst van de 

machine bracht eeo grooter omm kezr 
teweeg dan eenige andere gebeurtenis. 

Ook deze uitvindiog intusscben was er 

Diet een, die plotseling uit het niers 

naar voren trad, want z00 lang den 
mensch heugde, was men z0ekende ge- 

weest naar de machine, van af den tijd 

reeds dat onze voorvaderen leerden 
een steen te scherpen om als bijl te 

gebruiken. Voorwaar op orze oude 

planeer gebeurt oiets nieuws! 
Ec zija alleen maar onverwachte 

combinaties van omstandigheden voor 

noodig om plots u't myriaden mogelijk- 
heden die &€ne tot oniwikkelirg 

doen komen. Op dar oogenblik was de 

tijd rijp voor de machise, die cens te 

meer tot nog toe ongedroomde g-bie- 

den van menschelijke prestaties openleg- 
de. 

te 

. 
.. 

Bo in den tijd, dat de machine 
werd uitgevonden, becor de Du'tsche 

mRenaissance” van de 19: eeuw. Johanp 
S-bastiao Bacb, een eenvoudige Leip- 
ziger organist, legde 

voor de moderne muziek. Haydn, Mo- 

zar', Beethoven (allen Oosteorijkers) 
scbiepen het moderne orchest en lieten 

de onsterfelijke schoonbeid hunner 

klanken tot leven komen, 

Schbrijvers en dicbrers stonden op. 

De grootste van alle, Jobann Wo'fgarg 
von Goetbe, grootsch genie en dichter 

als da Vinci, wordt door de viet-Duit- 

sche wereld nog niet voldoende gewaar- 

den hoeksteen 

  deerd. Wat hij dacht en uitsprak, zou 

sBOERDERIJEN 
Mika MN endah 
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den geeste'ijken horinzont 
komende geslachten kunnen vullen, 

E:n vieuwe wijsgeerige school kwam 
tot blori, D: gebeele beschaafde wereld 
kent Emmanuel Kant, 
ten der practische rede grondde op de 
stellingen van Rousszau. 

Nog belangrijker, vooral 

gaat om zijn inv'ord op de toekomstige 

politiek, was Heg: Len zijn wij-begeert» 
der geschiedenis. Hij legde den grond- 

slag voor bet niet-democratiscbe em- 

prium en werd dan ook later door het 

Nazidom behoorlijk uitgebuit. Scho- 
penhauer combineerde de idee van het 

universeel bewusizijn met Kanvs con- 

ceptie der mystiek-mersche'ijke wils- 
kracht en schonk het aanzien aan de 
doctrine van den metaphysischen 
reldwil” als laatst moge'ijke vereesi 
van verbeeldingskracbt en werkelij 
heid, 

Belanawekkende figuur in dit ver- 
band is 00x de Krankzinning gestorven 
Nietzsche. Zijn wijsbegeerte was uiting 
van zija diepe overtuiging van be: 
oogerblik waarop bij ze neer schreef, 
maar volkomen wisselvallig naar gelang 
van zijn seemming. Hii was het die de 
s'oyars , Herrenmoral" en ,Umwertung 
aller Werten” de wereld instuurde, 
z0nder welke Duitschland niet g-wor- 
den z0u zijn wat het heden dage is. 

Es wederom zisn wii, gelijk in de 
vrozpere Renaissance, de conse uenties 
van bet ontwaken van den mensche- 
lijken, geest de verbreedins van der 
horizont, onverbreckbaar cekoppeld als 
zij ztjn aan den politicken chaos en 
zich openbarerdineen sirijd om ma 
schappeliiken voorui'gang, die z ch riet 
laat cc d direeren ain de inwerking van 
een nieuw-geopend aresteliik versch'er 

Wordt vervolgd. 

yan nog 

die zijn posiu'a- 

waar bet 
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Levert versche volle melk. 

  

» 
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Karnemelk, Yoghurt, 
Room en Siagroom 

Prima kwaliteit, 

Leverancier van de groote ziekenhuizen te 
Kediri en Paree en de meeste Doctoren 

ter plaatse 

—. 

  

  

Beleefd aanbevelend 

L. H,. SC(HRAUWEN.   

PROTESTANTSCHB KERK. 

Hollandsche Kerkdlensten. 

10 Aug. Kediri ».W 3 , 9 2 pe Ha van 

CF lp 
Blitar 6 uur o.m. 

Ds. W. C. de Jong. 

Totrede, 

9 uur v.m. 
Ds. W. C. de Jong. 

Doopsbediening. 

17 Aug. Madioso 

Ngawi 445 uu om, 
Ds. W. C. de Jong. 

T.-Ayo-ng 5 uur om. 
Wordi nader bekend gemaakt. 

Blitar 6 uur ».m. 
H-. W, van der V.ugt. 

24 Aug. Kediri 9 uur v.m. 
Ds. W. C. de Jong. 

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

Paree 

  

Malzische Kerkdiensten, 

H. B. Matulessy. 
10 Aug. "41 Madioen 9 vur vm, 

. Ngawi 4 uu», m. 
17 Aug. '41 Kediri 9 uur v.m. 
24 Aug. '41 Trenogalek 9 uur v.m. 

T.-Agocog 4 uur po, m. 
27 Aug. "41 Kediri 630 uur ».m. 

! Voor Zending, 
30 Aug. "41 Kediri 6.30 uur ».m. 

7 Sept. "41 Birar 7.30 uur v.m. 
W ingi 1030 uur v.m, 

aman aman aman mmaN maan 

OOST-JAVAANSCHE KERK 
JAVAANS DIENSTEN 

lederen lag, 9 uur v.m. 
Te Kediri loewertistraat), Blitar, 
Toeioe ga Ngandjoek, ea, te 
Paree 7 30 uur n.m. 

enam 

ROOMSCH-KATHOLIEKE .KERK 
lederen Zondag. 

1 le H. Mis 

2e H. Mis 

Lof 

  

   

      

6 uur v.m 

7.30 uur v. m. 

5.30 uur 0. m. 
H. Mis 

Hoogmis 

Lof 

6 uur ».m. 

TENG MONG TJIANG 
VENDUHOUDER - 

$ uur v. m. Stille 

7.30 uur v. a. 

5.30 uu 

Kath. 

ar nm, 

  

Javanen 

  

COM MISS!ONNAIR 

MEUBELMAKER 
TRANSPORT — ONDERNEMING 

68 — Talef. No, 107 KEDIRI — Kleniengstraa 

Adres voor: 

Moderne en antieke meubels. 

Ssaa meube's ledikanten 

chroomd of gelakt. 

Twee 
Enbaileeren en 

   
en ver- 

dehandscbe meubels. 

trapsporteeren. 
  

cen movie tennisbaan voor- Dinsdag 

Woen:dag en Zaterdag, gelegen 

chter Sp 
£6,— 

BAAT HET OM 
DRUKWERK ? 

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

goedkooper. 
Vraagi offerte bij de Ked. 

Sneipersdrukkerij ! 

U verbinadt zich 
tot niets! 

eIpersdrukkerij p.m. 

  

  
        

   
   

Beveiligt U tijdig!! 
Wij leveren : 

  

LUC SHTBESCHERMING: 

VERBANDKISTEN 
  

  

   

  

TELEFOON No. S2. 

  

RESIDENTIE APOTHEEK 

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

KEDIRI | 

 



   

    

  

    

  

Bultenlandsch overzicht overgenomen uit het Soer. Fbid. 

Wil Hitler wapenstilstand? 

  

Te Ankara wordt beweerd, dat 

Duitschland aan Engeland een 

wapenstilstand wil voorstellen 

  

Londep, 7 Augustus (Rzuter). Ge- 

rucbten, welke te Ankara de ronde 

doea, zeggen, dat Duitschland eerlang 

via cen neutrale mogendheid Engeland 

een wapenstilstand za! voorstellen, waar- 

bij Noorwegeo, Devemarkeo, N-der- 

land, Belgiz, een deel van Prar krijk, 

Polen, Tsj-cho-S owakije en Joegc- 

slavi& vrij z6uden komen. Elzas en 

Lotbaringen zouden Duitsch blijveo, 

terwijl Tuois Italiaansch zou worden. 

Duirscb'aod z0u de U.S.S. R. gedu- 

rende 25 jaar bezet houden. 

De omroeper van de B, B. C. gaf 

hierop hedenocbtend den vo'genden 

commentaar: Minister Eden heeft er 

reeds den nadruk op gelegd, dat een 

wapenstilstand met Duitschland niet 

mogelijk is. Hitler zal thans moeten | 

doorvechten. 

(Deze geruchteo ontleenen een zekere 

waarschjjoljkheid aan de mate van 

inspanving, welke Duitschland zich 

moet getroosten in den strijd tegeo 

Ru land. Uit bet telegram valt op te 

maken, dat die strijd in ieder geval 
zou doorgaan: bet voorstel zou dus 

een poging beteekenen om een wig is 

het Britsch -Russiscbe bondgenoot- 

schap te drijven. Vandaar de royale 

voorwaarden. Red. Ochtendblad.) 

Duitsch ultimatum aan 

Frankrijk ? 
Londen, 7 Augustus (Reuter). G:- 

ruchten doen de ronde, dat Duitschland 

bases io West- en Noord - Afrika van 

Vicby zou hebben ge8iscbt. Ia som- 

mige kringeo wordt gemeend, dat 

Vichy il toegeven, Echter werd reeds 

nan den Amerikaan:chen ambassadeur 

Leaby verzekerd, dat Vicry vastbe- 

sloten is het imperium in Af.ika te 

verdediyen. 

London, 7 Augustus (Ua. Pe.). Het 

Russiscbe oicuwsagentschap ,, Tas,” 

meldde uit Beer, dat volgens personea 

ia welingelichte kringeo Duitschland 

aan Vicby eea utimatum st-Idei szake 

Het derde Duitsche offensietf. 

Londen, 6 Aug. (Rzuter). Alexander 

Werih, R-uter's speciale correspondent 

te Moskou, seinde : 

Wi bevinden ons nu midden in 

bergeen als derde Duitsche 

kan worden beschouwd. Het is voor 

de 

FEUILLETON 
SPAANSCHE DUKATONS 

(Spanish Doubloors) 

Uit het Engelsch 

van 

Camilla Kenyon 

87) 
Den vorigen dag was bet al bui- 

tengewoon moeilijk en gevaarlijk ge- 

Weest—z00 zeclfs, dat ik 's avonds 
aan tafei, bij 't aanhooren van bet 
versiag, een paar maal mijn bart had 

voelen k'oppen van angst. Je zag de 

kleine boor, zooals ze moedig haar 
weg tusschen de klippen zocbt, nu 

bulpeloos als ezn notedop in dz 
brandirg vlsk voor de klippen, dan 

io kaim water met een wit-grijze wolk 

yan woedend schreeuwende en krij- 
schende meeuwen er ombeen, weike 
bun nesten in de kloven en spleten, 

Gie door de boot afyezocbt werder, 

bedreigd zagen. Eo dat alles, arme, 

kleipe boot, op zoek paar bet onvind- 

bare—met geen ander resultaat dan 

offensief 

Duit:cbers van belang, om eer 

  

    

overdracht var militaire bases te C-- 
sablarca en Dakar. Dit ultimatum zou 

den 10den Augustus a.s. afloopen. Op 

3 Aujustus zou de regeering t: Vict y 
de cischen verworpenhebben, waarva 

de Duitschers zouden zijn begonoen te 

i trigeeren om Darlanen Petain omver 

te werpen. 
Darlan zou bereid zijn Algiers en 

Casablanca af te staan, indien de 

Duitschers zouden afzien van Dakar. 

De strijd in Rusland 

Moskou, 7 Augustus (Reuter). H t 

Russiscbe middagcommunigue van he- 

den inidt: ,,Hardnekkige gevecbten 

duurden den afyeloopen nacbt voort 

ia de ricbting var Smolensk en Bel-ya- 
Tserkov en ia Estland. Io de aodere 

sectoren hebben geen belangrijke opera- 

ties plaatsgehad. 

Officieele tegenspraak 

London, 7 Augustus (Reutzr). Van 

Radio - Moskou werd vernomen dat 

een officieele tegenspraak is u tgege- 

ven dat er eenigerlei cooflict is geweest 

tusscben Russische en Japansche trozpen 

nabij de Amurrivier, noch ergens 

aoders. 

De omroeper zeide, dat verscbi!- 

lende buitenlandsche bladen bericbten 

publiceerden met betrekking tot be- 

weerde conflicten tusscben Russische 
en Jaipaascbe troepeo nabij de Amur- 

rivler, waarbij de Japanners 1500 man 

zouden hebben verloren. Hij voegde 

hieraan toe, dat het Tass-vieuwsagent- 

scbap tbans gemachtigd was dit bericbt 

tsgeo te spreken als absoluut 

gebaseerd op de fciten 

Dit 

Zoon van Mussolini verongelukt 

Ro»me, 7 Augurtus (U.P.). Officieel 

werd bekendyemaakt, dat Musso'i 

z001 Bruno bedenochtend bij Pisa is 
toen bij Dieuw tyre 

Vliegtuig testte. 

  

gedood cen 

opvallend succes aan bet Oostelijk 

front te behalen, en een belangrijk 
succes op eenig puat van dat front 

is ook mogelijk ea waarschijnlijk. Io 

hooge militaire kringen alhier acbt 

men het echter zeer onwaarschijolijk, 

dat een succes behaald zou kuaven 

worden, dat voor de Russen van ver. 
ietigenden aard 204 ziin. H- Osper- 

verwondinyen, z00owcl voor de arie 

inzitteodeo als voor de booil Captan 
Magous had als kriigstrophee eeo 
gekneusde en bloedende pols meege- 
bracbt, welke bij uit een soort van 

misplaatsten rots op zija onverschil- 
hgheid ten opzichte van licbamelijke 

pijn niet wilde laten verbindeo. Cuth- 

bert Vase bad bet gelukkiger getroffeo. 
Dor den aard van zijo kwetsuur, ee 
ontwrichte duim, was bij van boot- 

tepareeren vrijgesteld, met 'c natuur- 
Hjke gevolg, dat bij zija hbeul en 
troost bij mij zocht. Bs dus koo ik 
me de gedacbte, om het wrak te gaan 

bezoeken, uit het hoofd steilen. Ook 
zonder de guaestie met Cuthbert Vare 

zou ik er niet naar toe bebben durven 
gaar: van af hun plaats bij de boot 

konden de mao met het lidteeken en 

de captain, 200draik weer op 't strod 

kwam, eike van mija bewegingen 

volgen, en ik was als de dood om 

omboodig hua aandacht op 't wrak 
te vestigeo. 't Was toch al z00 iets 
merkwaerd gs dat ik de cenige was 
die belang erio steide, dat in geen 

van de ware-expeditie-leden de vraag 
was opgekomeo, hoe 't kwam, dat 

zulk een kieio Vaartuig op dit cenzame 

  

  

bevel der Sovjets vertrouwt erop, dat 

de Duitschers Kiev roch Leningrad 

zuilen bereiken —en nog minder de 

hoofdstad Moskou. ' Zij ziio er allen 

even zeker van, dat het Sovjztleger 

nog altijd cen volkomen ongescborden 

macbine is, 

bewonderenswaardige wijze samenwer- 

ken. Dz Duitsche beweringeo, als zou 

het contact tusschen de verschillende 

deelen van bet leger verloren zijn ge- 

gaan, zijo nonsens. 

In de O-kraiene en in de Noord- 

Westeliike sectoreu zijn de gevechten 

de laitste dagen zeer hevig geweest, 

en de Duitsche 

reusacbtig, vooral tusschen 28 en 31 
Juli jl. 

Voordat zij toi huo derden stoot 

overgirg”n, waren de Duitschers er 

in zekere mate in geslaagd, de ver- 

welker onderdeelen op 

verliezen waren er 

bindirgen met hun bases, welke ver- 

bindingen over uitgestrekte gebieden 

moeten loopen, te consolideereo, maar 

bietiemio gaan guerilla-berdea voort 

met het 

wegingen. Dit is vooral bet geval io 

harceleeren van al buo be- 

de Noordelijke en centrale boschge- 
bieden. 

Hzt is veelbetceekenend, dat de 

Duitscbers zich ibans beginnen in te 

graven— hetgeen getuigt van de misluk- 

king van een recbtstreekscheo aanval 

op Moskou. Instede daarvan hebben 

de Dutschers zich in de richting van 

Kbolm in beweaging gezet. 

Zooals reeds eerder gemeld 'igt 
Kho'm ongeveer 150 kilometer teo 

Zuiden van bet limen-meer aan den 

weg die van Lzningrad in het Noor- 

den naar Moskouin het Zuiden loopt, 

halverwege tasschen Leriograd en 

Smoleosk. Het land ten Oosten van 

Kholm bestaat vooroamelijk uit moeras- 

sen en wouden. De stad zeif li,t aan 

de Lovat-rivier en heeft een st?rke 

verdediging io de natuurlijke barriere, 

gevormd door de Waldaihoogten, aan 

welker voet zij ligt. 

Na bet bereiken van Kbolm zouden 

de Duitschers cen doorbraakpoging 

io ooverscbillig welke richting kunven 

beproeven. 

E:o stoot in de richting van Moskou 

z0u kuonen wijzen op een poging om 

de wig io bet Smolenskgebied te ver- 

hoogen door middel van een halfcirkel- 

vormige beweging. Dit operatie - plao 

is echter oog onzeker ea woet nog 

eerst beprocfd worden. De Duitsche 

bewering, dat zij ,,de omsiogeling van 

de Russiscbe troepenin Smolensk vol- 

eind geo” is van geen beteekenis, tenzij 

de bewering louter beteekent, dat be- 

paalde Russische troepenergens plaat- 

selijk zija omsingeld, evenals immers 

ook Dutscbe troepen op enkele pun- 

ten omsingeld zijo door de Russen, 

H t meest merkbaar zija de Duit- 

schers de laat:te dagen nog vooruitge- 

komen ia den Oekraienesector. De 

#klassieke Russiscbe tactiek van terug- 

trekken toepasseode, zija de Russen 

bier bereid roa meer gror drebied priis 

strand vero: gelukt was. W-asrscbijo- 
liik was dat te danken aao baar 
positie ten opzicbte van 'de klipper: 

ze lag z00 dicbt ertegen aan en daar- 
door voor meer dan de helft in 't 
baifdorker, dat ze op ee9 grooten 

afstand, en zelfs ook door eeo zeekij- 
ker, best voor een gedeelte van een 
groote boot, in p'aats van voor een 

complete kleine gebouden kon worden. 

Maar toch viel bet me tegen, dat ze 

tot dusver aan den scherpen blk van 
onzen geachten leider ontsnapt was. 

Eo wat den captain betrof, al zijn 
aandacbt werd in beslag gevomea 
door de diverse pogingen, om de grot 

te vinden en door zijn gebrek 

verbeeldingskracbt was bij wel in staat 
om een nangegeven weg te 
volgen, maar niet om zelf eeo nieuwen 
te bedenken. Bo de Honorable Cutb- 

bert dacht over wrakken precies z00als 
bij over de z0n, de maan en de sterren 

dacbi: op de een of andere manier 
hoorden ze er nu eenmal bij. 

Dus, z0nder iets van mija opge- 
Wwondeobeid en oorust te laten merker, 
scbommelde ik diea morgeo in mijn 

bangwat zachrjes beeo en weer! Naast 

  

cens   mij, op een kampstoel, zat het becidige 

TA EA SOAP STM" 
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te geven, het verlies waarvan toch niet 

van essentieeleconomisch of industrieel 

belang is voor de Russische weerkracht 
of voor den uitslag van den oorlog. 

Derg: lijke terugtrekkende bewegingen 

zijo vervat in Maarschalk Budenny's 

gisteren afgegeven ,,verschroeide aar- 

de”-order. k 

lo feite is het echter meer dan 

waarscbijolijk, dat de voornaam:te 

graan-reserves reeds paar bet binoen- 

land overgebracbt zijn, v66r de terug- 

trekking der Sovj-t-troepen. In bepaa'- 

de streken van de Westelijke Oekrafene, 

welke verlaten kunnen worden, gazt 

men op groote schaal voort met bet 

wegvoeren van dat graan. En dat zu'ks 

mogelijk is tsmiddeo van den oorlog 

is wel een van" de bestz bewijzen van 

de doelmatigheid van het transportwe- 

zen. 

“ Duitschland heeft dit land in zekere 

mat: g 1 spireerd met zijo eigen orgavi- 

satievermogen en disciplioe — het 

treffendste voorbeeld waarvan wel de 

mislukte rai is op Moskou waren. welke 

t:n doel hadden deze stad in brand te 

zerteo. De straff-n, diz opgelegd wor- 

den ingeval van verslapping der waak- 

zaambeid van de brandwacbteo zijo 

buit:ngewoon doeltreffend : het is dan 

ook ondenkbaar, dat er groote gedeel- 

ten van Mobskou door brand vernield 

zouden kuonen worden als gevolg van 

bet feit, dat de een of ander zija 

plicbtan zou verzakes om 

voor een week-end tusschenuit te 

trekken. 

er eeng 

Thailand. 
Mantsjoekwo officieel erkend. 

Bangkok, 6 Aug. (Reurer). De 

Thailand van Mant- 
sjoekwo is officieel bekend gemaakt. 

De erkeoning heeft plaatsgebad in 

den 

premier Luang Bipul Songgram aan 

den premier van Mantsjoekwo. 

erkenoing door 

vorm van cen telegram van 

Om een krachtige houding. 
Washington, 7 Aug. (U.P.). Van 

betrouwbare zijde wordt veroomen, 

dar de Engel:che en Ameriksansche 

vertegenwoordigers da Thailand -bij 

de Thailandsche regeering erop aan- 
.drongen een ,krachtige onafbankelijke 
houding” aan te ncmes ten aanzien 
van Japan.   

  

Indo-China. 
De verdeeling der Japansche 

: troepen. 

Shanghai, 6 Aug. (U.P.) Rapporten 

van den militairen inlicbtingendienst 

meldden, dat 10.000 man van de 

40.000 man Japansche troepen in 

Zwd-lado-Cbioa thaos ia de garoi- 

zoenen langs de Thailandsche grens 

worden ondergebracnt. De Japanners 

zijo 

lichte artillerie. Zij zija ook begonnen 

met den aanleg van vliegvelden voor 

bommenwerpers. En vijfcigtal traos- 

portvliegtuigen is bezig met den aan- 

Voer 

uitgerust met cenige tanks en 

van voorraden en uitrusting 

daarvoor en men raamt, dat twee of 
drie weken zal duren voor de Japan- 
oers hun posities hebben geconsoli- 

deerd. 

Japan. 

De verhouding met Thailand. 

Tokio, 6 Aug. (Reuter). Ia Japao- 
sch- regeeriaogskringea bewaart men 
eeu absolbut siizwijgen met betr k- 
king tot Thailand, temiddeo van 
aanboudende aanwijzingen io pers, 
particuiere en officieele kringen van 
een perisde van intensieve voorberei- 
cing ia Japao zelf. 

De grondtoon van den huidiyen 
toestand meent men t2 mojen zien in 
een artikel io een maandb ad, vaa 
de haod van commmindant Hideo 
Hiraide, eeo woordvoerder van de 
J-paosche Marine, die schreef, dat het 
stilzwijgen in officizelz kringen viet 
wij:t op een stitz in d: politick. 

Toegevend, dat Japan van zija 
bondgenooten is afjesoeden, voorzag 
Hiraid», dat Japan alleen ia den 
Pecitic zal vecbten. De schrijver was 
er bezorgd over, dat de Vereerijde 
St.tzo bases in Siberia zouden kurnen 
verkrijgen, waardoor Japan in den 
rug bedreigd zou worden. De berich- 
ten over de concentratiz van Thai- 
landsche troepen aan de grens van 
lado-Cnisa worden ia regeeringskrio- 
gen albier voo-bercidingen genoemd 
voor de bezetting van de afgestade 
gebisden na de uit indelijke vast- 
st Ilirg van de ri-uw: grens tusschen 
Toailaod en Indo-Cbira, Men ver- 
kaarde in deze kri-gen, dat men niet 
io staat was defisiti f t- zeggeno, of 
de Thailandsche strijdkracbtep zich 
tegenover de Jipan:che stellingen 
brvindeo. De aankomst van vieuwe 
B it:cbe versterkingeo in Ma'aka wordt 
beschouwd als een voortzetting van 
een proaramma, dat reeds in het 
Verledeo is opgesteld. 

  

  

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. 2 

Inlichtingen bij den Secretaris, 

J.P. Coenweg 27. 

Batavia - C. 

jongmensch met zija cu mM in eeo ver- 

band en zijo heelec arm in een mitella. 

Ik was z00 vervu d van andere dingen, 

dat bet mij waarschijolijk beel moeilijk 
gzvallen zou zijo om mijn afgetrok- 

kenheid te verbergen, als hij dien 
ochtend zelf niet, merkwaardig genoeg, 

opvallend spraakzaam geweest was. 
Kwam bet, omdat ik zelf z00 afge- 

trokken was, of had bij een gebeel 
andere reden, om zoo plotseling, 

zonder eenige aaoleiding, over zijo 

tebuis io Kent en over zijn familie te 
gaao spreker? 't Merkwaardigste was, 
dat Cutbbert niets voor dea titel 
scheea te voeleo, hij vertelde me 

teominste, als een van zijo liefste 
wenschen, dat zija broer in leveo 
mocht blijven, ofscboon er blijkbaar 

iets met de rugjegraat van den armen 
kerel niet in den baak was en de 
dokters hadden gezegd, dat bij nooit..... 

Natuurlijk wist ik viet, wat ik van 

Cuthbert's opinie denken moest, waot 
ik bad aitijd gedacht, wanneer je een 

titel in je familie badr, dat je gevoelens 
tegenover iedereen, die eerder aan de 

beurt kwam dan je zelf, vanzelf spre-' 
kend uiterst.verfjoig warer, en dat 

de tranen, die je ter will van "4   

fstsoen aan hun siervenssponde wees 

Den moest, den naam krokodillentra- 

nen ten volle verdiendev, Maar Cuth- 
bert's gevoelens waren z00 gewoon- 
menschbelijk, dat ik den geheelen Ea- 
gelschen adel ih stiltz mijn veront- 

scbuidigirger aanbood. 
Eo wat High Stanton Manor betreft, 

ik 2aobid bet alleeo door de verbaleo, 
welke ik ervan gebcord beb, Het 
grootste gedeelte ervan is J.cobean, 

maar bet heeft een ouden Tudor 
Vleugel, en een kapel eo een geheime 
trap en in de ball hangt eeo verschrik- 

kelijk mooie en verschrikkeliik slecbte 

Over-over-over betover-grootmoeder — 
dat wil zeygso, baar portret — en 

hoopen eikenbour, dat bijva zwart van 
ouderdom is en zilver, dat—io den 

tijd toen de soldaten vao Comwell 
de vriendelijke gewoonte hadden om 

.de adellijke families telkens met een 
bezoek te vereeren—maanden in- den 
famili grafkelder verstopt is geweest, 

en cen kamzr, waar Blisabeth geslapen 
beeft en.hoopen meer van dergelijke 
romaotische details, te veel om cp te 
noemen. 

Wordt vervolga.
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