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STADSNIEUWS 

  

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

De pneumothorax .behandeling der 

longtuberculose is ongevaarlijk en vrij- 

el pijoloos. 

  

AA 

N. V. Kediri Stoomtram 
Maatschappij. 

De Opbrengst bedroeg over: 

Augustus 1941 f 22300.— 

(voorl. opgave) 

Augustus 1940 £ 23359.— 

(defio. opgave) 

Siods 1 Januari 1941 £ 170077.— 

(voorl. opgave) 

Hetzelfde tijdvak 1940 £ 145570.— 

(deftin. opgave) 

V-actie. 

Overal in Kediri is de V-actie in 

vollen gang. Op menig huis, bedrijven, 

Voertuigen verscbijot de V, Op Ko- 

ninginsverjaardag j.!. verschenen dan 

ook overal de V-'s, als bewijs van aan- 

hankelijkheid eo trouw aan bet Oranje- 

Huis. Oos blad verscheen Dinsdag j.I. 

met een V-bijlage, opdat deze overal 
geplakt zal zijo, waar het hoort te 

Speciale Compartimenten 

voor Niet-Rookers. 
Volgens een dienstorder, vastgesteld 

door den lospecteur der Sraatsspoor- 

wegen, is reeds vavaf 1 September j.l. 

bj wijze van proef, uitsluiteod in bet 

ABGL-rijtuig, dat tot de stamformatie 

van de exprestreinen behoort, de mid- 

dencompartimenten eerste en tweede 

klasse aangewezen voor niet-rookers. 

Dit zijo in totaal tien zitplaatseo, t.w. 

4 in de eerste en 6 plaatsen in de 

tweede klasse. Bij versterkiog van de 

treinformatie zullen dus in de extra- 

ABGL.—-rituigen geen compartimenten 

»niet-rooken” worden aangewezen. De 
Compartimenten zullen aangeduid wor- 

den door bordjes ,,niet-rookeo”. 

Wenscht men van een der bedoelde 

Compartimenten gebruik te maken, dan 

behoort dit bij het plaatsbespreken te 

Worden aangevraagd. 

Reizigers, die om de een af andere 

redenen genoegen moeten nemen met 

een plaats in het betrokken compar- 

timent ,,oiet rooken”, zullen evenzeer 

gebonden zijn aan het rookverbod: 

dit. wordt aan de betrokkenen tevoren 
medegedeeld. Deze invoering van een 

apartement ,oiet rooken” is voor Java 

cen geheel nieuwe maatregel. 

VRIJDAG 5 SEPTEMBER 1941 

OPLEIDING TOT MILITAIR MONTEUR 
bj de 

MILITAIRE LUCHTVAART 

  

Bj de Militaire Luchtvaart bestaat voor een aantal dienstplichtige 

jongelieden (Nederlanders) vai 

minstecs 1.60 m. en op Java woonachtig, die cen goede technische opleidirg 

hebben gevoten—minstens eiad 3 jarige Ambachtsschoo!, afderling Werk'uig- 

kundigen en vooral goed kunnen bankwerken—en die genegen -ijn dienstvluch- 

ten mede te maken, gelegenheid voor gpleiding tot Europeesch sergeant mov- 

18 tot 25 jaren ') met een lichaamslengte van 

teur, waarvoor zij ino werkelijken dienst worden geroepen. 

Zi, die na een proefiijd van 3 maanden voldoen, worden in verdere 

opleiding genomen en gaan een militaire dientverbintenis aan voor 7 jaren, 

welke verbintenis na ommekomst en bij geschiktbevinding, desgewenscht tel- 

kenmale kan worden verlengd met 6 jaren. Tijdens de eigerlijke monteurs- 

Opleiding wordt bij de Militaire Luchtvaart door her die nog niet hebben 

gediend mede een militaire op!eiding doorloopen. 

Nadat de leerling de opleiding gedurende een jaar met goed resultaat 

gevolgd heeft, volgt bevordering tot brigadier leerling: monteur, terwijl na 

& 2'/, jaar dienst de rang van sergeant monteur kan worden bereikt, met 

eexe aanvangsbezoldiging van f 200.— 's maands, waarboven nog vliegtoelage 

kan worden genoten. 

Bij gebleken geschiktheid en na met gunstigen uitslag de daarvoor ver- 

eischte examens te bebben afgelegd, is bevordering mogelijk tot de hoogere 

monteurs-rangen. (boogste rang: onderluitenant-hoofdmonteur). 

Aanvang vaa den proeftijd 2 JANUARI 1942: indienen van de verzoek- 

schriften v66r 15 October 1941. 
De verzoekschriften (ongezegeld) te richten aan den inspecteur der 

Militaire Luchtvaart te Andir (Bavdoeng), moeten o.a2. inhcuden : 

baam, woonplaats, gehuwd of ongehuwd, aantal kinderen, bij welk korps 

eventuzel de eerste oefeoing als dienstplichtige werd vervuld : 

zij dienen voorts vergezeld 

gedrag loopende over de laarste 3 jaren, waaruit tevens de politieke gezind- 

heid dieot te blijken, diploma's en cijferlijsten, 

Nederlanderschap, een eigenhandig geschreven levensbeschrijving en indien 

van zija zakboekje, alsmede van de vol- 

te gaan van een paspoortfoto, bewijs van goed 

geboorteakte, bewijs van 

verzoeker daarvan in bet bezit is, 

gende verklaring : 

nDe ondergeteekende (geslachtsnaam en voornamen voluit) verklaart dat 

bij bereid is om, 

komt voor opleiding tot monteur bij de Militaire Luchtvaart, daarbij ezn vrij- 

indien hij na beeindigiog van den proeftijd in aanmerking 

willig dienstverband als beroepsmilitair aan te gaao voor den duur van zeven 

achtereenvolgende jaren, terwijl bij zich voorts verplicht deel te zuilen nemen 

aan hem op te dragen dierstvluchten” : 

Plaatselijk Bestuur 

  

voor minderjarigen bovendien een door het Hoofd van 

gelegaliseerd bewijs van toestemming van ouders of voogden, waarvcor de 

juiste modellen op aanvraag gratis verstrekt worden. 

Met afschriften wordt geen genoegen genomen, terwijl onvolledig inge- 

diende sollicitaties niet in behandeling kunnen worden genomen.— 

  

  

1) Io bijzoodere gevailen kan van den leeftijd van 25 jaren worden afgeweken 

RICHE THEATER. MAXIM THEATER. 

Nog heden t/m Zaterdag 6 Sept. Vrijdag 5 t/m Dinsdag 9 Sept. 

20th. Century Eox' De lang verwacbte Filmreus 

macbtige filmproductie | ,FORTY THOUSAND 

JOHNNY APOLLO” HORSEMEN' 

(De dans met bet Noodlot) bladzijden uit de 

  

De Roemrijkste 

  

  

24e Jaargcang 

RADIO van WINGEN 

  

  

BRENGI U 
DE NIEUWE 

PRILIPS 
RADIO 

DOHOSTRAAT 
  

  

LT.I, 
doet aangifte van diefstal, middels in- 

wonende te Ringinsirab 

klicaming, van lijfgoederen ter waarde 

van £ 7,351. 

J. T., wonerde te Djngalankidoel 
doet aangifte van diefstal van een 

handkar ter waarde van f 2.— 

S., wonende te Semampir doet aan- 

gifte van diefstal, middeis ondergraving, 
van lijfgoederen ter waarde van f 6,62. 

Bericht ontvangen, dat de persoon 

  

genaamd K., wonende te Baloewerti 
door denhond van denheer G.J.JM., 

d gebeten. Ge- 

  

    

  

wonende Potjanan, we 

noemd persoon werd ter skundige 

behandeling naar het hosi 

biran opgezonden. De Vecarts is be- 
taal Gam- 

reids in kennis gesteld. 

Mr. R.S.D., wonende te Baloewerti 

doet aangifte yan vermissing van een 

baokbi'jer ad f 10 — 

H.K., wonende aan de Dohostraat 

doet aangifte terzake verduistering van 

100 flesschen soja ter 
f9, 35 gepleegd door 
genaamd Koesman. 

waarde van 
zija bediende 

S., woonode te Modjoroto doet 

aangifte van diefstal, middels braak, 

SERIE 
1941. 

(3 — KEDIRI 
  

  

Ds beer M.V.A.L. de B., wonende 
te Mingg 
missing van"4 bankbiljetten ad f 10,- 

an doet aangifte van ver- 

Tegen P. en P., beiden wonende te 

4 s verbaal op- 

isfstal van 120 fles- 

waarde van f 18.- 

kes, 

Djaga'aslor w 

      

emaakt terzak 

   
ten padecie van wonende 

Ringinanom. 

BANI HET OM 
DRUKWERK ? 

De Kedirische Snel- 

pers Drukkerij drukt 

immers beter, netter en 

goedkooper. 

Vraagt offerte biji de Ked. 

Snelpersdrukkerij ! 

U verbindt zich 

tot niets!   Hier is een buitengewoon macbtig ban. . gan ini Se 2 

filmwerk, dat zeer zeker diepen indruk mega eka Uje Op ati Wise Oo 
gebracht ! 

zal maken. 
Het zijn de beldendaden van de 

Tyrone Power Hollywood's acteur | 90900 ruiters van de Australische 
No. 1 en Dorothy Lamour, die de 

hoofdrollen vervullen, zijn gewoooweg 

enorm in hua spel! Hij was een rijke 

man's z00n en kreeg een overeen- 

komstige opvoeding. Zijn vader was 

zijn afgod. .. Toen deze wegens een 

vergrijp veroordeeld werd, tuimelde 

de wereld van den z00n Een 
verbitterd man werd hij, die zija dans 

met het noodlot begon. Slechts &&n 

meisje wist, wat er ia zija bact omging. 

ineen. 

Vooraf: Zeer Actueele uviversal 
nieuws, met o.a.: De Verscbrikkingen 
van den oorlog!”   

Lichte Cavalerie, die tijdens den eersten 

Wereld Oorlog in 

en geholpen door bua onuitputtelijken 

Palestina vochten 

humor.... hun taaie volharding.... 

en groote dapperheid zegevierend uit 

den strijd te voorschijn kwamen....! 

Politie - rapport. 

Baloewerti doet 
middels onder- 

ter waarde 

M., wonende re 
aangifte van diefstal, 
graving, van lijfgoederen 
van f 2,10. 

M.S., wonende te Baloewerti doet 
aangifte van diefsta', middels ondergra- 
ving, van lijfgoederen ter waarde van 

$   
  

van lijfgoedereo ter waarde van f 1,50. 

K., wonende te Modjoroto doet | ma 
aangifte van diefstal, middels onder- 

graving, van lijfgoederen ter waarde 

vao f 2,— 

aa ———t 

VENDU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS 

  
  

J.G.W DEKKERS — KEDIRI — Telefoon 250 

Emballeeren 
(Ook voor Europa en de buitengewesten) 

Transporteeren, N Meubelmakerij 
Agentschap: . 

Java Koelkasten. 
Handel in Nieuw- en 
Tweedehandsch Meubilair. 
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— RICE THEATER 
Nag sizchts Heden 5 en Zaterdag 6 Sept. 

De meer dan schitterende Fox filmscblager 

sJOHNNY APOLLO”. ox dare mettet Noodior) 
Met de eminente sterrea TYRONE POWER — DOROTHY LAMOUR — EDWARD ARNOLU 

LLOYD NOLAN e.a. uitstekende kracbten. 
Hier is een buirengewoon macbtig filmwerk, dat zeker diepen indruk zal maken. 
De film, die overal, waar zij vertoond werd, enorme successen boekte. 
TYRONE POWER in zija arootste en b-ste roi! 
VOORAF ! als EXTRA ATTRACTIE! Het ACTUEELE WERELDNIEUWS ! 

met o.a. De Verschrikkingen van den oorlog. 
ATTENTIE! VOORAF: Het NIEUWSTE ACTUEELE OORLOGNIEUWS 
N, B! Zaterdagmiddag 4.30 u. : Extra Voorstelling! 

Niet voor kinderen beneden 16 jaar. 

Zondag 7 en Maandag 8 Sept. 
Uaiversal's verrukkelijke Amusements film ST HE UN ER “ PUps aa 

Met het kleine lieftallige zangwonder GLORIA JEAN e. v. a. vooraanstaarde sterren : 
Een film, die ongetwijfeld een ieder in verrukking zal brengen. 
ATTENTIE! Zondasmorsan Ou. MATINEE 

Voor kinderen zeer billiike priizen. 

MAXIM THEATER 
Varal Heden /m Dinsdag 9 Sept. 

De lang verwachte filmreus van de Universal “Eoney Thousand Horsemer « Rutte) 

Met BETTY BRYANT — GRANT TAYLOR — CHIPS RAFFERIY, e. v. cuzenden spelers, 
Het Suez-kanaal was in gevaar.... toen in den vorigen wereldoorlog de Duitschers hun handen vit- 

strekten naar het Oosten ! De Duitsch Turkscbe legers rukten op en raaktea slaags met de 40000 
Australische Cavaleristen, d slechts cen dunne verdedigirgslinie vormden .....! 

Een allesoverweldigend helden-epos, grcotsch van opzet en grootsch van inhoud....! 
De film van de week!! 

ATTENTIEI! ,a!s Spec. ATTRACTIE vcoraf: Het NIEUWSTE WERELDNIEUWS! 

N. B! Zarescavmidaas 4304. | Matinee 
Voor 13 jaar en ouder 

Maandag 8 en Dinsdag 9 September 
VOORZETTING ,4.000 HORSEMEN" 

De film, die niemand missen mag ! ! ! 
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Reeds in onze kinderjaren was de 

Nederland, dus ook alle zonen en 

docbterg ia deze gewesten. Dit mich- 
tige gevoel van groote liefde hebben 

wij allen telkens en telkevs a!s de Ko- 
niogin tot ons sprak doorleefd, een 

gevoel hechter en dieper dan elken 
aaderen indruk. Dezelfde gevoelens 

van gelbof, koop en liefde als zooeven 

geschetst doorstroomen ook op dezen 

dag onze barten. Bidden wij, dat de 

Almachtige onze Koningin steeds wijs- 

    :heid en kracht moge schepken om 

   
    

ons geliefd Vaderland spoedig in 

schoonbeid te zien herrijzen. Dat God 

onze Koningia moge beboeden tot heil 

en zegen van Groot- Nederland. In 

deze wenschen voor deze Koningin 

zija als van zelf sprekend begrepen 

alle goede wenschen voor Harer Ma- 

jesteits Gezin. . 

Wordt vervolgd. 
  

Argentinie's Positie in de Wereld. 
  

  

Ver. Staten groote Concurrent. 
  

Terughouding tegenover Continentale militaire samenwerking, 

Slot 

Maar de actie van de Vereenigde 

Staten ten opzicbte van den oorlog is 

wat anders. De V. S. zija gekomen 

met planngn tot continentale verdedi- 

giog, 
vestigiog van 

en met halve suggesties, van 

vlootstations militaire 

vliegvelden voor de contioentale ver- 

dediging ia Latijosch Amerika. 

Ea voor Argentini8 is het duidelijk, 

dat bij zulk een politik en militair 

samengaan van het gansche 

kaassche continent, niet Argentinia, 

maar de V. S. de hoofdro! zouden 
spelen, Ea dus is Argentini8 terug- 

houdend 

Ameri- 

Niet bang voor nazi's. 

Wat het nazi-gevaar 

Argentinit over bet algemeen erg 

aangaat is   

volgd, 

sceptisch, en als men wijsi op het feit, 

dat soortgelijk schepticisme de bezettiag 

van z00veel landen vaa Europa ten- 

gevolge gehad heeft, wijst Argentinis 

op dea afstand, 
Het, land voelt zich bovendien 

veiliger dan zijn buren, aangezien het 

nier, z00als Brazilid en Chili, uitge- 

breide geconcentreerde Duitsche ne- 

derzertingen binnen zijo grenzen heeft 

Her aantal Duitschers in Argentini is 

groot, en het grootste gedeelte daar 

van is Of onder den druk der Duitsche 

autoriteiten nazi geworden, Of is tot 

nazidom gebio'ojzerd door de aan- 

vankelijke. Duitsche successeo, Maar 

onder deze Duitschers bestaan geen 

gesloten yroepenj er is geen streek 
waar de Duitschers van Argeatinis, KONINGINNEDAG TE KEDIRI 

  

Het openbaar gehoor 
  

Treffende toespraken, 

De onderscheiding van 

denregent. 

Zeer veel ingezetenen hebben dit 

jaar gebruik gemaakt van de gelegen- 

heid om hun 

bieden ter gelegenheid van den ver- 

jaardag van H.M. de Koningir. De 

regent van Toeloengagoeng hield de 

volgende toespraak: 

»Het ismij een eer en een voorrecht, 

dat ik op zeer hoogen prijs ste', op 

dezen dag als vertegenwoordiger der 

verschillende bevolkingsgroeper, wo- 

nende in het gebied van de door mijn 
ambtgenooten en mij voorgezeten re- 

gentschapsraden in de residenitie Kediri, 

gelukwenschen aan te 

mede namens mija ambtgenooten, hun 

gevoelens te mogen vertolker. In deze 

mosilijke tijden met onzekere verwach- 

tingen, nu wij met spanning den loop 

der wereldgebeurtenissen volgen en 
steeds duidelijker beseffeo, hoe ook 

Wwij in dit land ia den maalstroom van 

den oorlog zouden kunren geraken, 

vooral in deze tijden is het goed om 
io gedachten te vertoeven bij onze 

Vorscinae, wier Olsten verjaarda9 wij 

heden gedenken. Wij doen dit met 

vreugde, dankbaarhe:d en tro:s. Vreug- 
de in de eersie plaats, want hozwel 

voor onbezorgde feestvreugde ia de 

tijd geen 

toch gepaste 

Oomstandigheden vao dezen 

plaats kan zijn, 

vreugde in onze gevoelens den bo- 

ventooa hebben, omdat wij 

goed: gezondheid hebben mogeo be- 

houden en Zijzelve niet goed zow 

vinden, dat wij nu kleia van hart zou- 

den zija. Daokbaar zija wij, niet aileen 
omdat het Gode behaagd heeft Haar 

zoolang als onze Leidster te behoeden, 

doch ook omdat wij in staat zija in 

vrijheid van onze liefde, trouw en aan- 

bankelijkheid Haar 

daardoor te sterkeoa ia Haar zwaren 

taak. 

Ten siotte mogen wij met gepasten 

gzsteund door 

moet 

Haar ia 

te getuigen en 

trots gedenken hoe Zij, 

des Almacbtige, steeds met ongebroken 

kracht en wijs beleid Haar Ko- 

nioklijke plichten heeft vervuld, daar- 

bj'—zooals teikeos uit Hare bezielende 

  

  

tocsprakea weer blijkt—zoowel aan 

Hare vrije als aan Hare oovrije on- 

derdanen, en zoowel aan het heden 

als aan de toekomst denkend, kortom 

op een wijze, die alom bewondericg 

wekte en Haar als een echte Moeder 

des Lands deed kenuen, 

Nu donkere onweerswolken zich in 

dit deel van de wereld samenpakken 

is het oos daarom een behoefte om 

ous in gedachten om Haar troon te 

schareo eo, kracht putterd uit Haar 

Koaivklijk voorbeeld van plichtsbe- 

trachting ea Hare liefde voor al Haar 

zio, blijk 
te gcven van onze vasten wil om ook 

onzen plicht te doen en met onwan# 

kelbaar vertrouwen in Haar de toe- 

komst, wat die ook moge brengen, 

onderdanen, vereenigd van 

fegemoet te gaan. lodien storm en 

onweer over ons zouden losbarsten, 

zulien Haar en Harer raadslieden de 

kracht en wijsheid geschonken wor- 

den, noodig om ons met vaste hand 

door de woedende golven naar veilige 
haven te geleiden, 

Ik moge U, mijnbeer den resident 
van Kediri, verzoeken deze gevoelens 
van aanhankelijkbeid en deze harte- 

wenschen, die naar mija overtuiging 

door alle bevolkingsgroepen, wonende 
ia het gebied van de door mijn ambt- 

genooten en mij voorgezeten regent- 

schapsraden in, de residentie Kediri, 

voor welke ik thans spreek, worden 

gekoesterd, ter bestemder plaatse over 

te brengen.” 

Hierna hield de loco - burgemeester 

van Kediri, de heer B.J.A. Stock, de 

volygende rede: 

»Heden herdenken wij den Glsten 

verjaardag van onze geSerbiedigde 

Vorstio, Wilhelmina der 

Nederlandep, en het is mij een voor- 

recht, mijobeer de resident, bij ont- 

stentenis van den titularis, als loco- 

burgemeester van deze 

plaats samens alle bevolkingsgroepen, 

Koningin 

van Kediri, 

wonende bionen het gebied van de 

beide stadszemeenteraden Kediri en 

Blitar, mede nameos dea fg. kurge- 

meester van Blitar, 

tot U te richten als Harer Majesteits 

hoogste in deze 

Tesidentie. 

cenig? woorden 

Vertegenwoordiger   

verjaardag van onze Koningin een 

telkens wederkeerende jubeldag, die 

met groot ceremonieel en verschillende 

teestelijkheden overa! en alom in den 

Lande werd gevisrd. Op lateren leeftijd 
hebben wij naast de uiterlijke geoce- 

gens van de feestelijkheden ook de 

ioverliike waarde van het ceremonieel 

De on- 

zicbtbare band tusschen Vorstin en 

Voik werd bij het telken jare terug- 

keerende ceremonieel bij het Openbaar 

Gehoor duidelijk gevoeld, In dejaren, 

welke achter ons liggen, hebben wij 

alleen beleeid op welke wijze de 

verschillende 

her wereldgebeuren, 

leereo inzien en begrijpen. 

gebeurtenissen, zoo in 

voorzoover Ons 

Land daarin betrokken is geweest en 

thans wederom is betrokken, als in 

de Koninklijke Familie, relisf hebben 

gegeven aan het cercmonieel co diets- 

vo'gens aan de gedachten, welke, op 

dagen als deze vaar onze Kovingin 

uitgaan. 

Dicpe drocfenis bebben wij allen ge- 

voeld op den noodiottigen dag van 10 

Mei 1940 en nu, na bijua 1'/, jaar, 

verbiijft onze geliefde Vorstis nog op 

vreemden bodem, Ze dcelt het iot 

van z00ovele andere landgenooten, die 

in den vreemde strijden voor het vrij- 
beidsideaal van ons Volk. Sindsdien 

hebben wij meerdere malen de stem 

van onze geliefde Vorstin middels de 
radio door den aether mogen hooren 

ir toespraken, die getuigden van een 

geloof recbt- 

vaardigheid van al onze handelingen, 

inoige hoop op een spoedige herrij- 

zenis van ons dierbaar Vaderland en 

van Hare groote liefde voor ons Volk, 

z00 in Nederland zelf als overal el- 

ders ia Groot- Nederland. Aan de 
gevoelens van eerbied, trouw en ver- 

koocbtheid, die we altijd voor onze 

Koningin hebben gekoesterd, is sedert 

toegevoegd een machtig gevoel van 

groote liefde, want indien liefde wordt 

uitgzzonden, zal liefde naar het Hart, 

dat dic liefde uitzond, toevloeien en 

eeo kracht zijn ia uitersten nood. 

Wij hebben het allen zoo duidelijk 

uit de toespraken van H. M. de Ko- 

ningin gevoeld, dat daar niet alleen 

sprak de Vorstin tot baar Volk, maar 

ook de Moeder tot Hare zonen en 

dochters ea waar.onze Koningin bet 

symbool voor ons is van Al onze moe- 

ders ia Nederland, 100 omvatte Zij in 

haar toespraak alle zonen en doch- 

ters in en buiten het bezette gebied in 

onverzettelijk io de   
Ai ena 

  

Lala mat kmika 
Telefoon Ked. No. 225 

Levert versche volle melk. 

Karnemelk, Yoghurt, 

BOERDERIJEN SCHRAUWEN"“ 
Wates 

PERCEEL-PAKISSADJI 

Room en Slagroom 
Prima kwaliteit, 

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

ter plaatse 

Beleefd aanbevelend 

L. H, SCHRAUWEN. 
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UJ MIEUWE UITGAVE of HERDRUK van J, B. WOLTER"S 
UN. Mi, BATAVIA. n ep . 
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BILT, F. A. | GJ.H MAT- | Antwoorden 8z/9e, 0.35, — 
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DORP, 

LAMAIN, P, | LANGS RIJ- | Cbrist. Lager | 2, 0.70, —.— | 04 pags. 
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STRA VELDEN I Ned. Indie Aug. 1941 3 X 18 
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STRA DEN VIIA Ned. Indie Aug 1941 131/5 X 1812 
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TAITE MU- | eo part. ge- 
ZIEKLEER bruik Aug. 1941 13 X 20 

REINDERS- BEKN. Middelb. en 6. 3,25, —.— | 259 pags 
MA, W. LEERB. - Techno. Onder- 

VLAKKE wijs Aug. 1941 15 X 23”, 
MEETKUN- " 
DE 

NIEUWEN- | NEDER- H.I.S. en 3, 0.75, —.— | 101 pags 
HUIS,Dr.GJ. | LANDS. “| Schakelschool 
en HP, VAN | TAALBOEK Aug. 1941 | 151, x 24/, 
DER LAAK |IB 3.     
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een meerderheid der bevolking uit- 

maken. 
ArgentiniZ is eerst begonnen ach- 

erdochtig te worden, toen bleek, 

dat de Duitsche partijleiding en diplo- 

matiekconsulaire vertegeowoordiging 

in. Argentini# - koketteerden het 

bepanide elementen in de Argentijo- 

sche politiek en zelfs met deze samen- 

zweeren en hulp van io het geheim 

gemilitariseerde nazi-Organisatie belo- 

ven voor het geval van een revolutie. 

Om deze omstandigheid naar waarde 

te schatten is een kort begrip van de 

interne situatie in de Argentijasche 

politiek noodig. 

Het land heeft twee groote politike 

partijen: de radicalen en de conserva- 

tiever, we!ke 'aatste Onder den razm 

van ,.nationale democraten” bekend 

staan. Naast deze twee groepen bestaan 

cen sociaal-democratische partij, die 

alleen in de stad Buenos Aires wat 

te beteekeuen hecft. ed cenige kleisere 

groepen. 

Ofschoon de radicale partij de meeste 

aanhangers heeft, is de conservatieve 

partij, in coalitie met eenige kleinere 

groepeo, aan de regzering. Deze coa- 

litie “bescbikt over de meerderheid in 
den senaat, maar is in de Kamer van 

Afgeveardigden in de minderbeidj daar 

wordt de meerderbeid gevormd door de 

radicalen plus eevige kleinere groepen. 

Argentinit's Presidert, Ortiz, en 

Vice - President, Castillo, zijv gekozen 

door de coalitie van conservatieven 

plus kleinere groepeo, toen deze coalitie 

nog sterker was. Presideut Ortiz b-- 

hoort to! een der kleirers groenen, 

toen deze coalitie nog sterker was. 

President Ortiz beboort tot een der 

kleinere grozpeo, is geneigd tot pactee- 

ren met radicale oppositie en is beslist 

anti- pazi. Maar hij is siods een goed 

jaar ziek, en bijoa blind. Toen deze 

toestand begon, moest hij de regeering 

tijdelijk overdragen aan den Vice - 

President, Castillo. Deze bekourt tot 

de fractie der cooservatieven (nationaal 

demograten), en de recbtervleuget van 

de conservatieve fractie heeft totalitaire 

tendenties, Het grootste gedeelte van 

de conservatieven deelr deze tendenties 

niet, maar waar de cooservatieve partij 

zich bewust is, dat baar aanblijven io 

de regeering uiterst pr€cair is, bescft 

zij, “dat zij den met de totalitairen 

sympathieerenden rechtervleugel niet 

kan missen, wil zij die precaire macht 

niet verlieze». Dit beseft de rechter- 

vleugel, en deze-maakt misbruik van 

die positiz door zich ook te verzettan 

tegen cen energiek optreden tegen de 

nazi's io den lande. 

Een onderzoek. ' 

Het oogenblik zou kunven komea, 

en zal waarschijolijk bij de eerstvol- 

gende nationale verkiezioger komen, 

dat de radicale oppositie de regeerings- 

Coalitie ten val brengt. Deze laatste 
ecbter hoopt, dat zij zich dav, mits zij 

op hare schakeeringen, dus Gbk en 

Vooral op den rechtervleugel met hare 

nazi-sympathiefn en eventueclen nazi- 

steun, kan rekever, zal kuonen hand- 

haven, niet zoozeer door geweld als 

wel door bet uitoefenen van een vol- 

doenden druk op de kiezers. 

Dit duurt zoo lang: als President 

'Ortiz door zijo ziekte vao de regee- 

ring verwijderd blijft: mocht hij gene- 

zen en terugkomen, dan zal hij 

pacteeren met de oppositie en even- 

tueel met haar hulp een besliste actie 

tegen de nazi's voeren. 

Gedocumenteerde onthbullingen over 
nazi-intriges met de extreemrechtsche 
fractie der conservatieven hebben 
meer dan de organisatie onder de 
Duitsche nazi's zelf, de Karger van 
Afgevaardigden gedwongen, een com- 
missie van onderzoek in te stellen: 
dit was trouwens niet moeilijk, waar 
in die Kamer, naar gezegd, de radicalen 
die fel anti - vazi zijo, in de meerder- 
heid zijo. Van de regeeringscoalitie 
hebben tal vaa Kamerleden uit eigeo 
overtuiging gestemd vc6r de iastelling 
van een onderzoekj andere hebben 
voor hun fatsoen niet kunnen weigeren, 
Vddr een dergelijk onderzoek te stem- 
me. 

Dat onderzoek is thans aan den 
geng, maar juist in de kringen van   

  

OPLEIDING TOT 

MILITAIR MONTEUR 
BIJ DE 

MiLitaire Lucutvaart 
Bij de Militaire Luchtvaart bestaat voor een aantal dienstplichtige jongelieden 

(Nederlanders) van 18 tot 25 jaren ") met een lichaamslengte van minstens 1.60 m 

en op Java woonachtig, die een goede technische opleiding hebben genoten — minstens 

eind 3- jarige Ambachtsschool, afdeeling Werktuigkundigen en vooral goed kunnen 

bankwerken — en die genegen zijn dienstvluchten mede te maken, gelegenheid voor 

opleiding tot Europeesch sergeant monteur, waarvoor zij in werkelijken dienst worden 

geroepen. 

Zij, die na een proeftiid van 3 maanden voldoen, worden in verdere opleiding 

genomen en gaan een militaire dienstverbintenis aan voor 7 jaren, welke verbintenis na 

ommekomst en bij geschiktbevinding, desgewenscht telkenmale kan worden verlengd met 

6 jaren. Tijdens de eigenlijke monteursopleiding wordt bij de Militaire Luchtvaart door 

hen die nog niet hebben gediend mede een militaire opleiding doorloopen. 

Nadat de leerling de opleiding gedurende een jaar met goed resultaat gevolgd 

heeft, volgt bevordering tot brigadier leerling monteur, terwijl na &—- 2 '/, jaar dienst 

de rang van sergeant monteur kan worden bereikt, met eene aanvangsbezoldiging van 

f 200,— 's maands, waarboven nog vliegtoelage kan worden genoten. 

Bij gebleken geschiktheid en na met gunstigen uitslag de daarvoor vereischte 

examens te hebben afgelegd, is bevordering mogelijk tot de hoogere monteurs-rangen 

(hoogste rang: onderluitenant-hoofdmonteur). 

Aanvang van den proeftijd 2 Januari 1942: indienen van de verzoekschriften 

“Gor 15 October 1941. 

Dz verzoekscbriften (ongezegeld) 

aan den Inspecteur der Militaire Lucht- 

vaart te Andir (Bamdoeng), moeten o.m. ir- 

houden: 

naaw, woonplaats, gebuwd of ongehuwd, aantal 

kinderen, 

oefening als dieastplichtige werd vervuldj 

zij dienen voorts vergezeld te gaan van een 

paspoortfoto, bewijs van goed gedrag loopende 

over de laatste 3 jaren, waaruit tevens de poli- 

tieke gezindheid dieot te blijken, diploma's en 

cijferlijsten, geboorteakte, bewijs vav Nederlan- 

dzrscbap, cen eigenhandig geschreven ievensbe- 

scbrijving es indian verzoeker daarvan in het 

bezit is, van zija zakboekje, alsmede 

volgende verklaring: 

  

bij welk korps eventueel de 

te richten n»De nndergeteekende (yeslachtsraam er voor- 

namen voluit) verklaart, dat bij bereid is om, 

indien hij na betindiging van den proeftijd in 

aaomerking komt voor opleiding tot monteur bij 

de Militaire Luchtvaart, daarbij eeo vrijwillig 

dienstverband als beroepsmilitair aan te gaan 
cersie 

voor den duur van zeven acbtereenvolgende jaren, 
terwijl hij zich voorts verplicbt, deel te zullen 

nemen aan hem op te dragen dienstvlucbten”, 

voor minderjarigen bovendien een door het Hoofd 

vas Plaatselijk Bestuur gelegaliseerd bewijs van 

toestemming van ouders of voogder, waarvoor 

de juiste modellen op aanvraag gratis veistrekt 

worden. 

Met afschriften wordt geen genoegen genomen, 
van de 

terwijl onvo ledig ingediende sollicitaties Diet in 

behandeling kunnen worden geromen, 

2) Io bijzondere gevallen kan van den leeftijd van 25 jareo worden afgeweken. 

  

bet ambtenarer - korps, benoemd door 
de conservatieve coalitie, stuit dit 
onderzozk op scherp verzet, en bet 
Uitvoerend Bewind zelf beeft onla-gs 
bijgedragea tot dit verzet door aaa 
de politie te verbieden hare mede- 
werking tot het onderzoek van de 
Kamer - commissie te verleenen tenzij 

Op bevel van een bevoegden recbter. 

Algemeen verwacht men echter in 
Argentini8, dat de met het onderzoek 
naar de nazi -intriges belaste Kamer- 
Commissie haar werk zal doorzetten, 
en dat daarbij veel, dat het daglicbt. 
niet kan zieo, voor den dag zal komer. 

Ot ecbter bet Uitvoereod Bewind 
uit de resultaten van bet onderzoek 
conclusies zal trekken en daarnaar 
handelen, is open vraag die tot dus- 
verre niemand io Argentini8 durft te 
beentwoorden. 
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VERBANDKISTEN 
in verschillende grootten en prijzen, voor auto, gezin en bedrijf. 

RESIDENTIE APOTHEEK 

    

PROTESTANTSCHB KERK. 
Hollandsche Kerkdiensten. 

14 Sept. Madioen 9 uur v.m, 
Ds, W. C. de Jong. 

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

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

Doopsbedienfng. 
21 S-pt. 9 uur v.m, 

-Ds. W. C. de Jong. 
7 Sept. Blitar 6 uur ».m. 

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

Ds. Ph. van Akkeren. 
14 Sept. Ngandjoek 5 uur ».m. 

:Ds. W. C, de Jong. 
21 Sept. T.- Agoeng 5 uur o.m. 

Ds. W. C. de Jong. 
28 Sept. Kertosono 5 uur ».m, 

Ds. W. C. de Jong. 

Maleische Kerkdiensten, 
H. B. Masulessy, 

7.30 uur v.m. 

  

  

7 Sept. "41 Blitar 

Wiingi 1030 uur v.m, 
14 Sept. '41 Kediri 9 uut v.m. 

Kertosono 4 uur p.m. 
21 Sep. "41 Mansrpari 8 uur v.m, 

Madioen 11 uur v,m. 
28 Sept. 41 Trenggalek 9 uur «.m. 

T.-agoeng ' 4 uur »,m. 
"41 Kediri 6.30 u. o.m. 
Voor Zendirg. 

5 Oct. '41 Blitar 7.30 u. v.m. 
Wlingi 10.30 u. v.m. 

ana nan 

OOST - JAVAANSCHE KERK 
JAVAANSCHE DIENSTEN 

ledeuren Zondag, 9 uur v.m. 
Te Kediri (Ba oewertistraat), Blitar, 
Torioeraagoena, Ngandjoek, 
Peres 7 30 uu om. 

1 Ocr. 

ea, te 

  La 

t OOMSC" KATNOLIEKE KERK 
ar 

is br 

. Mis 7.30 uue vm. 

     : v. 
1.30 aur v. 

! 5.30 uur ». Lof 
| sich: Kath. Javanen 6 uur n.m.     
  

TIANG 
COMMISSIONNAIR 

"TENG MONG 
MEUBELMAKER 

TRANSPORT — ONDERNEMING 

KEDIRI — Klentengstraat 68 — Telat. No, 107 

Adres voor: 

Moderne en antieke meusels. 
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Sraalmeubels ledikanten 

  

ver- 

   k 

| Tweedehandsche meubels, 

chroomd of ge 

Ewmbal eren en transporteeren. 

  

o0oz Dinsdag 

Woensdag en Zaterdag, gelegzn 

| een mooie tenn'isbaan 

#achter Srelpersdrukkerij p.m. 

f6,— 

Voor Uw meubilair ai ontwerpen 
geroutinserde toekangs en cerste kwa-   iteit meubelhout 

Zeer billijk in prijs en levering met 

garantie, 
Veor Uw vendutie genarandeerd 

zesultaten. 

Inpakken voor alle plaatsen. 
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Bultenlandsch overzicht overgenomen uit het Soer. Hbid. 

De locale tegenaanvallen 

  

Russische tegenaanvallen in centralen 

sector hebben success Duitschers 

lijiden zware verliezen 

  

Moskou, 4 September (Reuter), De 

:seks locale Russischz tegenaanvallen 

  

len sector van het front 

De Duitschers 

stelling na de andere 

in den centra 

  

jaurt met succes voort. 

n de eene 

  

ijs, doch bieden verbitterden tegen- 

and, waarbij veelvuldig gebruik wordt 

jsmaakt van mortieren en artillerie. 

Het feit, dat de Duitscbers in den 

sirijd om een dorp, niet ver van Kiev, 

15000 man 

ia cen door de ,,Pravda" 

Sericht, 

Duitsche regimenten werden vernietigd: 

verloren, wordt onthuld 

gepubliceerd 

verschillende zeggend, dat 

De Duitsche verliezen 

Moskou, 4 September (Reuter). De 

ravda” schrijft, dat het Duitsche 

  

leger sedert September 1939 drie mil- 

heeft van wie 

ruim twee millioeo sedert het begin 

van de Russisch-Duitschen oorlog. 

lioen man verloren, 

Strijd duurt voort 

Moskou, 4 September (Reuter), Het 

Russische middagcommunigue meldt : 

Den afgeloopen nacht 

troepen de gevechten aan het heele 

zetten onze 

front voort. 

Londen, 4 September (Reuter). Uit 

Berlijn wordt vernomen dat volgens 

het Duitsche opperbevel de operaties 

aan het Oostelijk front succesvol ver- 

loopeo. 

  

De siag om Leningrad 

Leningrad, 3 September (Reuter). 

Werth, speciale 

slaggever te Moskog, seinde : ,,De 

van Leningrad is door 

Alexander Reuters 

-dediging 
maarscbalk W oroshilov dermate 

rondig dat de 

roote Duitsche strijdkrachten voor 

cle maanden orbeweeglijk moet kun- 

georganiseerd, zij 

yen maken. Ec is geen grond voor de 
Duitscbe beweringen, dat hun troepen 

seds eea punt op 25 k.m. afstaod 

»n Zuiden van de stad hebben bereikt. 

Ondaoks de Finsche beweringen dat 

Viipuri door hen is veroverd, zijn de 

Finsch - Duitsche in de 

chting van Leningrad van het Noor- 

vorderingen 

:a uit zeer langzaam. 

De toestand in Leningrad wordtals 

Ie meest bevrediyende van het Rus- 

bescbouwd. Wat betreft 

wrapens kan Leningrad zich voor een 

root deel zelf bedruipen en zelfs kon 

2» stad de belangrijke strijdmacbt, 

welke in en rond de stad is gelegerd, 

voorzien vao de noodige uitrusting, 

Tegelijkertiid hebben de Duitsche 

twijfel te lijden van 

d» onzekerheid van hun verbindings- 
linen en bun bevoorrading. Met bet 

S:ptemberweer, dat waarschijolijk bio- 

"ische front 

troepen zonder 

n afzienbaren tijd de wegen — met 

u'tzondering van de zeldzame groote 

her- wegen — in modderpoelen zal 
:cheppen, zullen de mosilijkheden in 
dit opzicht steeds grooter worden, 

Het verlies van Tallinn, dat door 

Russen is toegegeven, werd onver- 

inlidelijk, doch de Duitsche beweringen 

'EUILLETON 
SPAANSCHE DUKATONS 

(Spanish Doubloors) 

Uit het Engelsch 

  

van 

Camilla Kenyon 

94) 

Es dus waren knikjes en knipoogjes 
allerliefste glimlachjes tevergeefs. 

50 dood-nuchter en ongecompliceerd 

was ziju type, dat hij op zoo'n coogen- 
k degene, die voor hem 't begrip 

L sfde vertegenwoordigde, zonder zich 
seconde te bedenker, den rug 

gekeerd z0u hebben om de roep- 
m van den plicht te volgen, 

al zou 't hem zijn leven gekost heb- 
3. 't Zou eenvoudigweg viet bij 

1em opkomen, om anders te handelen, 

venmio als bij in die handelwijze iets 

heldhaftigs zou was 't 
juist wat hem zoo aantrekkelijk voor 

  

zelfs 

   

zien—en dat 

infj maakte. 

Ea toch wist ik, dat die goede 
Cutbbert eigenlijk een overlevering 

1 

    

inzake de Russische verliezen ter zee 

in verband daarmede, worden hier 

»volkomen fantastisch” genoemd. Er 

zijn grondige rederen om te geloover, 

dat verreweg het 

de Russische Oostzee-vloot nog intact 

is. Zij is een belangrijke steun bij de 

verdediging van Leningrad, b.v. voor 

het bestoken van de Duitscbe troepen, 

welke oprukken langs de beide oevers 
van de Finsche Golf. 

Het vraagstuk van de bevoorrading 

grondstoffen en 

voedsel is natuurl,k groot. De pers 

heeft reeds melding gemaakt van po- 

gingen in te voeren op bepaalde me- 

talen in de produc ieproccessen. De 

spoorweg van Moskou naar Leningrad 

grootste deel van 

van Leningrad met 

isop geea enkel puat door de Duitschers 

bezet. Anderzijds kan ook gerekend 

worden op den belangrijken spoorweg 

van Leningrad naar Vologda voor den 

aanvoer van onontbeerlijke behoeften. 

Deze spoorlijn loopt langs den Zuide- 

lijken oever van bet Ladoga-meer, op 

cen flinken afstand van de gebieden, 
welke door de Duitschers bezet zijn. 

De beboeften aan voedsel van Lenir- 

grad zija niet als 
omdat een groot 

king, in het bijzonder kinderen, is ge- 

evacueerd. 

Wat betreft 

dat Viipuri 

in normale tijden , 
deel van de bevol- 

de Fiosche bewering, 

door ben is veroverd, 
moge terloops worden opgemerkt, dat 

Viipuri aan de andere zijde van de 

vroegere Mannerheim-linie gelegen is» 

Diet 

te gebruiken. 

weike de Russen hebben nage- 

laten voor zichzelf 

was, een soort van anachronisme, dat 

bij feitelijk tot een verdwijnende mer- 

schensoort bencorde, en dat 't ideaal, 

hetwelk zija plaats ingenomen had, 

een geldverdienend, plaatijzeren mor- 
ster was, met mackines op de plaats 

waar zijo hart en hersenen haddeo 
moeten zitten, bet kapitaal genaamd. 

Ea dat Cuthbert, met zijo Jacobean 
erfgoed en zijo familiegeest, en zija 

eeuwenoude eiken in 't park den weg 

op z0u moeten gaan van alles, dat 
door niets anders dan door 't feit, 
dat 't mooi en aristocratisch en vol 
van berinneringen aan een kracbtig 

roemrijk verleden was, zija recht vao 

bestaan kon bewijzeo.,. 
Toen ik z00ver met mija overpein- 

zingen gekomen was, ging de deur 

van de hut open en kwam Miss Brow- 
ne naar buiten, gevolgd door tante 

Jane: Miss Browne, als altiid, manbaf- 

tig stappend met gen zeer resoluten 

trek op haar gezicht, tante Jane— 
zooals te verwachten was — met roode 
oogen en dito neus. Ze keek op een 

angstige, onzekere manier naar Mr. 
Tubbs, die bij 't verschijoen van de 

beide dames- bevelvoerders recbtop 
was gama zitten, en nu zepuwachtig,   

  

Met betrekking tot de langzame 

tempo van den Finsch-Duitschen op- 

marsch naar Levingrad van het Noor- 

den vit, verklaarde de Krasnaja Swes- 

da, dat de Finsche strijdmethode 

verschilt van de Duitsche. De Finnen 

Consolideerea n.I. gestadig iedere klei- 

ne terreinwiost, voor zij verder op- 

rukken, De Duitschers daarentegen 
rukken vaak gevaarlijk op. 

In de officieele Russische communi- 

gut's zija geen aanwijzingen te vinden 

van de talrijke Russische tegenaanval- 

len waarvan de Duitschers z00 openlijk 

spreken, doch het is wel opmerkelijk, 

dat in deo laatsren tijd door 

der beide partijen 

zija genoemd, noch in den sector van 

Gomel, noch uit het Midden-Drjepr-, 

Doch uit het Bencden - Dojepr-gebied. 

Ec zija aaowij 

schers er niet in s 

geen 

nieuwe namen meer 

   

   
ergens naar Briarsk door te stooten. 

Briansk is de belangrijke industriestad 

ten Oosten van Gomel, Evenmio zijo 
er aanwijzingen, dat zij konden door- 

ten Zuidoos 

met het doel om Kiev in de flank aao 

Ook er geen aanwij- 

dat zij naar de 
industricele streek van K#farkov. 

stooten ten van Gomel, 

te valleo, zija 

zinygen, oprukken 

Daar zij er niet in geslaagd zija 

Moskou of andere belangrijke centra 

te bezetten, of het Russische leger te 

vernietigen, stellen de Duitschers alles 

in het werk, om het 

logsponteatieel te verminderen, doch 

ofschoon het verlies van de industrie- 

Russische oor- 

ele stedeo io de bocht van den Dnjepr 

ongetwijfeld belangrijk is, is er nog 

niets beslissends of ongunstigs gebeurd 

met de Russische oorlogsproductie. 

Er is echter ruimte voor een groo- 
te intensiveering door Engeland en 

door het 

schilleade uitrustingen aan de Russen, 

Amerika, zenden van ver- 

Er is geen twijfel aan, dat de Russen 

zich actief voorbereiden op een win- 

tercampague, welke voor de Duitschers 

nog grootere mociliikheden met zich 

zal brengen dan voor de Russer, die 

gewend De 

Russen beginnen kennelijk te wennen 

aan de gedachte van een langdurigen 

minder geletterde 

Russen nog steeds gelooven, dat bij 

mbinoen een paar maanden” ge€indigd 

zal zijo. 

aao het klimaat zijo. 

oorlog, ofschoon 

Rusland 

Duitschlands verlies aan 
officieren, 

Gebrck aan reserves? 
Moskou, 4 Sept. (Reuter). Volgens 

Radic-Moskou blijkt uit een dagorder, 

die door geveraal Voa Aroheim werd 

uitgegeven aan de 95-ste nazi-divisie, 

dat er bij de nazi-troepen aan het 

front een acuut tekort aan officieren 

bestaat, 

nDe gevechts- 

kracht van een iafanterie - regiment is 

De dagorder zegt: 

de laatste weken op zoodanige wijze 

aangitist, dat geen detachementen op 

met een grooten foulardzijden zakdoek 

zija onbegrociden halven bol van een 

schedel aan 't oppoetsen was, welke 

er, ook zonder die goede zorgen, al 

warm en rood genoeg uitzag, om de 

pootjes van de vliegen, welke hem 
tot wandelplaats uitgekozen hadden, 
te verschroeien. 't Was duidelijk te 

zien, dat de lippen van Miss Browne 

op 't punt stonden een besluit te 

verkondigen betwelk voor de toekomst 

vao Mr. Tubbs van 't allergrootste 
gewicht was. 

Met een bewonderenswaardig band- 
gebaar noodigde Miss Browne de 

aanwezigen uit om paderbij te komen. 
Mr. Tubbs sprong als een gummibal 
van zijo kampstoel op. Mr. Shaw en 

Cuthbert keken haar eerst verbaasd 
aap, maar pa even aarzelen kwamen 

ze toch naar haar toe. Al dien tijd 

bleef Violet, met een ondoorgronde- 

lijke uitdrukking op baar gezicbt staan 
wachten. 

»Eo waar is Captain Magnus?” 
vroeg ze, toen baar onderdanen zich 
Oom baar verzameld hadden. 

Algemeen stilzwijgen: niemand wist, 

wat er van Captaia Magous geworden 
was,   

afdoende wijze gebruikt kunnen worden 

tijdens een actie. 

De verliezen onder de officiereo worden. 
zeer zwaar gevoeld. Ben aantal een- 

heden moet worden ssmengevoegd In 

afwachting vad' versterkingen, die 

nauwelijks eerder dan medio December 
kuonen worden verwacht”. 

De omroeper verklaarde, dat de 

commandant van cen andere Duitscbe 
divisie in zija rapport aan bet hoofd- 
kwartiec had verklaard: ,,Er zija in 
de divisie niet meer dan 80 officieren 
overgebleven. Er zijn sommige com- 
pagnie&a zonder een enkelen officier”. 

Ben andere bevelhebber gaf volgens 
den omroeper blijk van zijn ontevre- 
denheid over sommige reservisten, die 
naar ziju eenheid werden, gezordeno: 

»Zij zijo slordig geoefend, langzaam 
en er zitgeen beweging in. De meesten 
huoner denken over de wijze, waarop 
zij het beste hun leven kunnen redden, 

dan over oprukken. Met  vierduizend 
van zulke manschappen kan ik mijn 
divisie niet op peil achten”. 

Amerika. 

De V,S. en Japan. 

Pessimisme. 
New York, 3 Sepr. (Aneta). Ineen 

hoofdartikel, waarin de redevoering 
wordt besprokep, die dezer dagen door 

    

  

dea Japanschen kapiteio Mabuchi merd 
gehouden, geeft de New York Herald 
Tribuve blijk van pessismisme t.a.v 
Vooruirzichten van een toevadering 
tusschen Japan en de Vereenigde Staten. 

Het biad verklaart, dat het .on- 
waarschijolijk is, dat de ,,Japansche 
militaristea privs Kono& of hun erostig 
Verontruste en "oorlogsmoede volk 
zullen toestaan tot een vergelijk te 
komen met de Vereenigde Staten, 
Onder welke voorwaarden ook, die 
de politiek van het leger in diserediet 
zou brengen.” Het voegt bieraan toe. 
dat de pogingen vav Nomura bij voor- 
baat reeds tot mislukking gedoemd 
scbijnen, waarna het vrijwel zeker is, 
dat ide Amerikaansche -schepen met 
voorraden, die op weg zija naar 
Wladiwostok, zullen worden aange- 
houdeo en "Japan's met zelfmoord 
gelijkstaanden koers op onveranderlijke 
Wijze zal worden vastgesteld”. 

Intusscben meldt Otro Tolischus, de 
correspondeot van de New York 
Times uit Tokio, dat het uit vier 
Ppunten bestaande programma, dat 
gisteren door de Bond voor de Ont- 
Wikkeling van een Groot-Japan en 
Groot - Oost - Azi# aan prios Kovoz 
werd voorgelegd, de volgende punten 
omvat, 

1. Vasthouden aan het leidende 
begiosel van de Italiaansch-Duitsch- 
Japansche as-diplomatie, 

2. Krachtige toepassing van de 
Nieuwe Orde-politiek: 

3. Ezn geiotensiveerde aanval op 
alleo steun aan Chiang Kai - Shek: 

4. Toepassing van het recht van 
zelfverdediging io Japansche kustwa- 
teren. 

aa 2——— 

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 - C. 
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Nog alftiid in voorraad. 

  

Door eigen import zijn wij in staat de beroemde 

Carbonpapier in diverse soorten. 
Schrijfmachinelinten in alle breedten, 

Schrijf-, 

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

beneden Soerabaiaprijzen, 
te leveren. 

N.V, KEDIRISCHE SNELPERSDRUKKERIJ 

— 

producten, z. a. 

vulpen- en stempelinkten. : 
, 
, 

Ona an ai De aa aa 10 
Zeff bicef ik natuurliik doodkalm 

Op mijn plekje in de schaduw zitten. 

Maar gelukkig kon ik woord voor 
woord verstaan. 

»Mr. Tubbs”, begon Miss Browne... 
»de eischen, welke u ons zooeven, bij 

uw terugkeer in.'t kamp gesteld hebt, 

hebben Miss Harding en mij aanlei- 
ding tot een lange bespreking gege- 

ven, Volgers ons—en volgens mij is 

dit cen zeer begrijpeliik sentiment — 

geeft de wijze, waarop u ze ter onzer 
kennis hebt gebracht, blijk van een 

egoisme, van een uitsluitend deokeo 
aan eigen belang, dat in een van de 

leden dezer expeditie onbetamelijk is. 

Eo ook, inderdaad zijo ze buitenspo- 

rig hoog. De belft hebt ge gevraagd, 

en hier antwoord ik op: Neen Mr. 
Tubbs, niet de helfi! Maar uit een 

oogpunt van billijkheid en ook, omdat 
Miss Harding en ik bet oozen plicht 

achten, om den jjver te beloonen, 

hebben wij beiden, als chefs van dg 

Harding - Browne expeditie besloten, 
Uu een kwart toe te wijzeo. Daarom 

stellen wij als de beste oplossing van 

deze moeilijkheid u allen het volgende 
voor, Wij hebben Mr. Shaw op zeer 
Gunstige voorwaarden gedngageerd   

om den scbat te vinden, Tot dusver 
heeft hij geen schat gevonden. Even- 

min heeft hij de minste aanwijzing 
gevonden, welke tot het ontdekken 

ervan leiden kan, Mr. Tubbs daaren- 
tegen heeft wel een dusdanige aac- 

wijzing gevondep. Een aanwijzing z00 

gewicbtig, als we maar wenschen 
kunnen. Een aaowijzing welke 'in 
waarde “gelijkstaat met het werkelijk 
vinden van de kist! Daarom stel ik 
het volgende voor: overtuigd als ik 
ben, dat Mc. Shaw door deze kalme 
Uiteenzetting vao de rechtvaardigheid 
van zulk eea voorstel doordrongen:is. 
Mr. Shaw doet zija aandeel groot &£n 
kwart aan Mr. Tubbs over en ont- 
vangt daarvoor in de'plaats hetgeen 
ia onze overeeokomst aan Mr. Tubbs 
toegezegd was, namelijk bet” &&a zes- 
tiende deel.” 

Wordt vervolgd.
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