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MEDEDEELING. 
In verband met dd vele mutaties 

hier in onze stad Kediri, hebben we 

met ingang van heden onze oplage 

vermeerderd, om aan verschillende 

chte ingezetenen onze krant, die 

weldra haar jubileum zal vieren, 

s8 proefnummer aan te bieden. 

Indien na een maand geen retour- 

zending of bericht is ontvangen 

worden deze automatisch a's onze 

abonnt's Ingeschreven. 

Administratie 

KEDIRISCHE COURANT. 

      

Tuberculose - bestrijding. 

Bj ecen bespreking over het verzoek 

van de provinciale orgavisatie ,,Oost- 

Java” van de S. C. V. T. aa den 

gemeenteraad van Kediri 
subsidie te mogen ontvangen ten behoe- 

ve van de exploitatie van de sanato- 

ria Songgoriti en Batoe, hebben wij 

vermeld, dat het consuitatie - bureau 

van de plaatselijke afdeeling van de 

S.C.W. T. 
sidie van de gemeente ontvangt van 

f 500.— (het regentschap geeft telken 

jare f 400,—). 

Dit consultatiebureau 

gunstige resultaten op en dat bet werk 

van bet bureau waardeering onder- 

vindt, blijkt ook wel uit een mededee- 

ling uit bet jaarverslag van de proviv- 

ciale organisatie ,,Oost-Java”, waarin 

het volgende te lezen valt: ,,Met be- 

trekking tot de afdeeling Kediri kan 

belangrijke toeneming 

van de werkzaambeden van het con- 

sultatiebureau wordeo geconstateerd 

de leider van dit bureau, de particulier 

arts W.J.M. van Bijsterveld, die deze 

werkzaamheden geheel belangeloos 

verricht, beperkt ziju hulp niet alleen 

tot consultatieve bebandeling der zich 

meldende pati#oten, doch stelt boven- 

dien zija Rontgen-toestel ter beschik- 

king van deze werkzaambeden en 

neemt de — veelal onvermogende — 

pati#oten vaak op ia zijo particuliere 

klioiek, pamelijk indien zij Om ecen of 

andere reden elders niet kuanen worden 

ondergebracht. Bij het in deze afdeeling 

gehouden huisbezoek blijken ook hier 

de woningtoestanden in vele gevallen 

verbetering te behoeven, voornamelijk 

wat betreft toetreding van licht en 

lucht”. 

om een 

reeds sinds jaren een sub- 

levert zeer 

eveneens een 

De taak van een volledig uitgebouwd 
consultatiebureau wordt alsvolgt om- 

scbreven: 1) opsporen van tuberculo- 

sepatiinten en diagnose stellen: 2) 

huisbezoek, waarbij adviezen op by- 

gitaisch gebied, 3) maatregelen treffen 

van maatschappelijk belang (dat be- 

teekent opsporen van bacillendragers, 

Contact houden met officieele instanties 
en lichamen van maatschappelijk hulp- 

betoon): 4) behandeling stond niet 

direct op het pragramma, maar er is 
ingezien, dat voor Ned.- Indit deze 

onmisbaar was om het werk, onder de 

vorige punten genoemd, te kuonen 

doen slagen: 5) nazorg : 6) statistische 

gegevens bijhouden. 
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Wat het huisbezoek betreft, wordt 

er op gewezen, dat de huisbezoeker 

wel advies geeft omtrent het afzon- 

derlijk houden van dea lijder, zoowel 

wat slapen betreft, alsook wat het 

apart houden gebruiks- 

artikelen wijst op het 

van diens 

aangaat en 

gevaar vooral voor de kindereo, maar 

wat betreft de woning, het verkrijgen 

van versche lucht, de mogelijkheid van 

een geschikte plaats om in de open 

lucht tbuis te kuren, daaraan kan bij 

veelal niets doen. Evenmio kan hij 

invoed uitosfzoen op de voeding. Ver- 

beterde 

derd begrip van hygi: 

Onder contrd'e van een'speciaal daar- 

gezondheidsbrigade), 

verbeterde voeding, aldus drie hoofd- 

Wwoningtoestanden, vermeer- 

e (desnoods    

toe opgerichte 

punten in de bestrijding vande tuber- 

culose, liggen nog buiten de bereik- 

baarheden van een consultatiebureau 

bij den huidigeo stand van zakeo. Het 

Opnemeo van hyyitaische voorschriften 

in de bouwverordening van de ge- 

meente is dan ook noodzakelijk. 

Tot de toekomstplannen behoort het 

iarichten van een accommodatie in de 

'bergenin de buurt, d. w.z. het bouwea 

yan een georganiseerde tuberculose- 

dessa, waarvoor op de begrooting van 

het jaar 1939 reeds f 1000.— als be- 

giakapitaal werd uitgetrokken.  Voor 

de uitvoering van deze planven is grond 

noodig en kapitaal voor een reekseer- 

voudige woningen met cen centrale 

keuken en een centraal gebouwtje voor 

behandeling en onderzoek. Door ver- 

huur der woningen beboeft bet kapi-' 

taal niet volkomen renteloos te zijo, 

Voor de exploitatie van deze desa zou 

verder natuurlijk het noodige personeel 

moeten worden aangesteld. Ter ver- 

wezelijking van deze sanatoriim-desa- 

planven ontbrekeo echter nog de noo- 

dige middelen. 

Inningskosten van 
belastingen. 

De kosten van inning van de be- 

lastingen en retributies van de ge- 

meente worden dit jaar geraamd op 

f 1096,—. De raming van de opbrengst 

van de belastingen en retributies sa- 

men bedraagt f 78.950,—. 
Het regentschap raamt de opbrengst 

van de verschillende eigen belastingen 

op f 59.880,— en van de retributigo 

op £ 67.883,—, io het geheel derhalve 

f 127. 763,—. De kosten van invor- 

dering van deze belastingen eo retri- 

butidn worden geraamd op f 2225,—, 

waarvan de voertuigenbelasting alleen 

al een bedrag van f 1650,— vordert. 

Laatstgenoemde kosten zijn betrekke- 

Ijk hoog en zija alsvolgt gespecificeerd: 

f 455,— voor den aankoop van 26000 

patentsluitingen, f 416,— 

aankoop van belastingplaatjes, (720, — 

aan collectiee#n voor personeel in de 

onderdistricten, waar deze invordering 

voor den 

niet aan bet eigen personeel kan wor- 

dea opgedragen (4, van £18.000,—) 

en nog f 59,— voor administratieve 

kosten. Hiertegenover staat een geraam- 

de belastingopbrengst van f43.000,—. 

Sedert eenigen tijd wordt door een 

aantal locale ressorten bij de inning 

van deze belasting met bevredigende 

resultaten gebruik gemaakt van z.g. 

transfers, waarbij door een eenvoudige 

bewerking een beiastingmerk onscheid- 

baar op het belastbare voertuig wordt   

deze 

belastingmerken bedrayen ongeveer de 

aangebracht. De kosten van 

helft van de metalen belastingmerken, 

hetgeen beteekent, dat voor bet be- 

drag, dat tot nu toe bij de jaarlijkscbe 

ramiog voor aankoop vao metalen 

belastingmerken wordt ui:gegeven, een 

dubbele hoeveelheid 

Wworden aangeschaft 

Door deze kostenverlaging is bet 

mogelijk geworden een maatregel in 

ransfers kan 

te voeren, waarop door de leden van 

den regeotschapsraad al gedurende 

langen tiid was aangedrongen, doch 

die steeds op het kostenvraagstuk was 

afgesprongen, namelijk de halfjaarlijk- 

sche belasting-inning, 

  

Het is evenwel 

noodig geweest een wijziging aan te 

brengen in de 

voertuigenbelasting, welke voorschrijft, 

verordening op de. 

dat de belasting verschuldigd is over 

een vol jaar en in haar geheel moet 
worden betaald bij de aangifte, die in 

de maand Januari van sik belastingjaar 

moet worden gedaan, 

Volgens de nieuwe regfling kan de 

betaling van de belasting thavs in 

twee termijren geschieden en wel de 

helfr in de maand Januari en de belft 

in Juli, Met deze nieuwe belastingre- 
gsliog is echter het geven van uitstel 

verder uitgesloten. In de praktijk werd 

van de tot nu toe geldende strenge 

regeling van betaling ineens dikwijls 

afgeweken, omdat de maard Januari 

in den voor de bevwolking in econo- 

misch opzicht minst guostigen tijd valr. 

Er werd tot vervoiging van achter- 

stallige belastingplichtigeo niet eerder 

Overgegaan 

maaod Maart. 

dan na afloop van de 

De bouwverordening. 

Binoenkort zai de gemeente er toe 

Overgaan een nieuwe bouwverordening 

vast te stellen. De aanvullingeno en wij- 

zigingen, die worden aangebracbt, be- 

oogen in de eersie plaats de aangele- 

genheden, welke met het bouwwezen 

samenhangen en tot dusverre nog niet 

waren geregeld in de bestaande ver- 

ordening, te regelen er in de tweede 

plaats de thans geldende voorschriften, 

welke bij toepa tot 

moceiliikheden aanleiding hebben yege- 

ven, te vereenvoudigen en z00 noodig 

    

sing io de practijk 

te verzachten. 

Het regentschap is er reeds eerder 

toe overgegaan een nieuwe bouwver- 

Oordening vast te stellen naar aanleidiog 

van verschillende leemten en tekort- 

komingen in de voorschriften, waarop 

door het college van gedeputeerden 

werd gewezen. 
De aanleiding, welke bet college er 

toe bracht de 

voorschriften in de 

aan te bevelen, bestord uit klachten 

Omtrent de onhoudbare toestanden als 

gevolg van den onplanmatigen aanleg 

van particuliere wegeo en bet slechte 

onderhoud van die wegen io een paar 

opvame van nicuwe 

bouwverordening 

regentschappeo. 

De toegangswegen en de kruiswegen 

zija voor het overgroote deel niet be- 

rekend op het verkeer, dat er piaats 

heeft. De wegeo zijn veeial z00 smal, 

dat auto's elkaar rauwelijks kunnen 

passeeren, terwijl groote gedeelten van 

den weg tengevolge van verschui- 

vingen en verzakkingen van den grond 

zija vernield. Dringende herstellingen 

worden vanwege de daaraan verbon- 
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den kosten dikwijls niet ter hand ge- 

nomer. 
Volgeps de nieuwe bepalingen zal 

voor bouwwerken met een waarde van 

minder dan f 1000,— ter besparing van 
zegelkosten warden toegestaan, dat de 

aanvraag mondeling geschiedt, terwijl 

daarbij volstaan zal kunnen worden 

met indiening van cenvoudige schets- 

teekeningen en plannen. Verder wordt 

de aandacbt gevestigd op de nieuwe 

bepaling, volgens welke den vergun- 
ning-aanvrager kan worden toegestaan 

om in verband met het plaatselijke 

gebruik of andere bijzondere overwe- 
gingen reeds met het werk aan te van- 

gen, voordat bij in hetbezit is van de 
vergunning. 

  

Er is voorts een aanvullend 

  

ling gewaakt ten aanzien van 

vordering van verschuldiyde rooigel- 
den. Ia de practijk komt bet wel eens 

voor, dat cen vergunnirg-aanvrager 

weigert de rooigeldeo te betalen, om- 

dat hij afziet van den bouw van het 

werk, waarvoor hij vergunning beeft 

gevraagd, Ianing van deze rooigelden 

geschiedea 

en dan is, 

langs civiel- 
(afge- 

zien nog van de vele moeite, tijd en 

kan alleen 

rechtelijken weg 

kosten aan een civiele procedure ver- 

bonden) de kans niet gering, dat de 

rechter niet of alleen ten deele het 

gevorderde bedrag toewijst, omdat 

slechts een deel van de door de over- 

heid te 

Wwaarvoor rooigelden worden geheven, 

is verricht. Het moet dan ook billijk 

verrichten werkzaamheden,   

  

worden geacht, dat in een dergelijk 

geval de rooigelden worden terugge- 

bracht tot zoodanig bedrag. hetwelk 

als een redelijke tegenprestatie voor 

de vanwege het bouwtoezicht in deze 

verrichte werkzaamheden kan worden 
beschouwd. 

Op grond van deze overweginygen 

is in de verordening thans uitdrukke- 

lijk vastgesteld, dat in de gevallen als 

hierboveu bedoeld, aan de overheid 
een bepaalde vergoeding verschuldigd 

zal zijn, opdat bij het indienen van een 

Waartoe civiele vordering— Overigens 

slechts wordt overgegaan, wanneer het 

  

bedrag aan rooigelden de moeite van 

het procedeeren loont—de rechtsgrond 

vast staat, 
Voorts is vrijstelling van bet betalen 

   

    

van rooig »d voor den 

  

bouw, d van kerken, 

  

inrichtingen voor gods- 

dienstonderwijs enz. 

Protestanische Kerk. 

Zondag 28 September j.I. 

ds. W. C. de Jor 
om 9 uur te Mad 

preekte 

des voormiddags 

  

n en des namid- 

dags om 5 uur te Kertosono. 

De moord om eenpaar centen. 

Indertijd hadden we ook melding 
gemaakt omtrent een amokpartij, waar- 

bij een zekere Pali met een mes ver- 

moord werd. Pali had namelijk schuld 
bij een Madoereesche soto-verkooper 

en wilde hebben. 

Oaing, 

toen weer soto    
e Madoerees, wilde dat niet 

aa Gan @ @ 
VENDU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS 

J.G.W, DEKKERS — 
ban 

KEDIRI — Telefoon 250 

VENDUTIE 

Op Donderdag, 2 October 1941. 

COMMISSIE— VENDUTIE 

in het tokogebouw. Hoofdstr. 28 — Kediri 

Gelegenheid tot bijbrengen van goederen. 
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Heden 30 Sept. 

  

PICHE TNEATER — 
en Woensdag 1 OCt. 

Pa PT NT an SE MN MEN TS Rp ESA AA 

Gong uitstekende Engelscbe productie ROSE OF THE RIO GRANDE“ 

Met de bekoorlijke MOVIT — JOHN KARROL e.a. zeer gocde krachten. 

Het verhaa! van cen bandiet, die cescbiedenis moakte met zijr zwaard en zija liefde! en welke zich 

afspeeit in Mexico. Een film 
verrukkelijke romarce ! 

rijk aan afwisseling . . ...... 

  

. mooie rhumba-muziek beerlij:e songs en 
Komt dit vooral ziea!! 

Donderdag 2 1/m Zaterdag 4 Oct. 

20x. Century Fox Peonitin DE KLEINE PRINSES (Iie Litie Princess ) 
Met 's werelds beroemdste SHIRLEY TEMPLE lievelingsterrerje in de boofdrol, bijgestaan door 

Anita Louise —lan Hunter — Richard Greese — Sybi' Janson e.v.a. 

Een meer dan schitterende film, geheel opgenomen in Magnifieke kleuren en waarnaar een ieder 

met het grootste genoegen zal kijkeo. Eeu film die U gezien moet hebben! 
Voorafgegaan door Het rieuws te Actueele Oorlognieuws. 

— Noor alle leefiijden !! 

  

  

Een zeer aantrekkelijke film, vol attractieve afwisseling, vol kleur en leven, en doorweven met ro- 

Laat zorgeo en verdriet achter U, en komt zien vaar ,T wo Girls mantische en melodieuse scenes. 
on Broadway.” 

Vriidag 3 tm Zcondag 5 Oct. 

E ONZICHTBARE VROUW.” ce tevsitis Woman) 
Met de eminente sterreo Virginia Bruce — John Barrijmore — John Howard e.v.a. 

vondsten... 
bracht U grieseligheid en ceheimzinnigbcid, ,,De onzichtbare 

  

Een Universal verrukkelijk 
Verrassende situatie. ,,De onzich 

Vrouw” breogt U cen paar uur 

Vooraf! Het laatste WERELD 

MAXIM THEATER 
Woensdag 1 en Donderdag 2 Oct. 

Metro mocie en succesvolle filmschlager TWO GIRLS ON BROADWAY” 

Met de lieftallige Lana Turver — Joan Blondell — George Murphy e.a. vooraanstaande 
sterren. 

  

e Comedie, vol kostelijke 
tbare man” 
tjes van ongekend amusemeat! 

Voor 13 jaar en ouder! 

NIBUWS! 

  

Voor 13 jaar en ouder. 

vol geestige wendingen... vol 

  

de scbuld van 2 cent 

was bztaald. Pali was hierop woedend 

en sp:ak onvriendelijk tegen Oniag. 

Hierop was Saji, bediende vaa 

Oning, woedend Dam zijo mes 

en wilde eenige steken in de buik 

van Pali toebrengen, toen er menschen 

geven tenzij 

ea 

kwamen toelopen, waardoor de moord 

verijdeld werd. Maar plotseling stond 

Onbing op ea “rende met 

mes naar Pali toe, die ondertus- 

schen weg wilde gaan ea stak hem 

in de buik, zoodat bij bloedend dood 

neerviel. Voor de Voorzitier vao den 

Landraad wilde Oning ontkennen, doch 

er waren voldoende getuigen, tegen 

hem. 

Het voonis luidde can ock 8j 

voor Osing en I jaar voor Saji. Bei- 

den berustten in de uitspraak. 

cen 

  

Moord in een dogkar. 

Eenige mzanden geleden hebben we 

melding gemaakt 

hetwelk gepleegd werd ineen dogkar, 

waarbij cev zekere Rasimin hct slacht- 

van een moord, 

offer was. Hij was koetsier en reed 

op dien bewusten avond met twee iozit- 

tenden naar e|ders, toen hij omstreeks 

II uur vermoord weid. Voor den 

landraad werden als beklaagden ge- 

bracbt een zekere Kaseran, de echovi- 

vader van den vermoorde es Tarmoe- 

dji, die samen met Kaseran in de kar 

zaten. Voordat Rasimin stierf kon hi, 

nog aan de menschen zegaeo, die hem 

te hulp kwamen, dat Tarmoedji de 

moordenaar was, die echter door zijo 

opsgedragen om 

De heer Boedi- 

beschikking 

had beide 

schooavader werd 

hem te vermoorden. 

soesetijo, ambtenaar ter 

van den Landraad alhier, 

beklaagden verdedigd. 

Ia viot Javaansch hield hij zijn plei- 

dooi en wees op verschillinde ver- 

klaringen van de getuigen. Nadat er 

raadkamer werd gehouden verklaarde 

de Voorzitter, dat beide beklaagden 

wegens gebcek aan bewijs waren vrij- 

gesproken. 

Comite Alal Bihalal. 

Er is thans een comite gevormd, 

om de Hari Raja a.s. z00 feestelijk 

mogelijk te vieren, Naar we vernemen 

is de Voorzitter de beer Mr. Tjarif 

Hidajat de de 

Secretaris. Als plaats van bijeeokomst 

wordt aangewezen de Indonesische so0s 

»Panti-Soeko aan de Potjanaustraat 

alhier. Verdere inlicbtingen kan men 

en heer Soemitro 

bskomen bij genoemde secretaris. 

Berechting prijsopdrijving. 

Tan- Ko Khwan, 

woonacbtig te Mritjan, werd beboet 

met f 100.— subsidair 50 dagen pe- 
vangenisstraf, aangezien hij 1 m. cam- 

brics had verkocht voor f 0,28 irstede 

van f0,20. 

Djie Liong Pik Nio, woonachtig in 

de dessa Wonosari werd met f50.— 

beboet, subsidair 30 dagen gevangenis- 

straf, aangezien zij een doos lucifers 

handelaar en 

had verkocht voor 2”/, ct instede van 

2 centen. 

Groote brand te Ngoenoet. 

In dea vooravond van Woensdag 

jl. had te Ngoenoet een groote brand 

plaats, waarbij een suikergoedang van 
den hcer Han Thwan Kie in de asch 

werd gelend. Ongeveer 75 too mang- 

kok-suiker werd beschadigd. De schade 

werd geschat op f 23000,— terwijl 

her verzekerde bedrag f 3.000 is. 

Deze goedang, die achter de bekende 

groote Oemplingcompl-xen stond, was 

het 

met suiker, terwijl het andere gedeel:e 

voor grootste gedeclte gevuld 

met copra. De vermoedelijke corzaak 

lag wellicht in het gemis aan toezicht 

op een brandende oven. Naar we 

versemen, brandde iedere avond cen 

Oven, om de copra te drogen of welke 

diende voor de suikerbereidirg. Dien 

avond was bet vuur weliicht te groot 

en z00 ontstond dan de brand, die 
ook consternatie te weeg bracht bij 

ket Oemp'ing - personeel. Direct bielp 

ook de brandweerdienst van de Oem- 

pling het vuur blusscher, Ook de H. 

V.A. brandspuit kwam te hulp, doch 

de hevige wind deed bet vuur aan- 
wakkeren. Gelukkig kwam de Regent- 

schapsmotor-brandspuit van Torloeng. 

agoeng, die 

brandmeester het vuur heelemaal doof- 

de. De Patih van Toeloengagoeng, de 

onder leiding van de 

Controleur en de Wedono van Ngoe- 

Doet waren getuige van deze groote 

brand. 
RICHE THEATER. 

Hedenavond en Woensdag 1 October 
»ROSE OF THE RIO GRANDE” 
met in de hoofdrollen, de bekoorlijke 

Movita en John Carroll. 

Het verhaal van een bandiet, die 
gzschiedenis maakte met ziin zwaard 

en zija liefde ! 

Een film, 
Xico, het land van de beroemde en 

bekoorlijke senorita's moocie 

rhumbamuziek, songs &n duels!   Komt allen deze goede gong-fiim zien ! 

welke zich afspeel: in Med   

MAXIM THEATER. 

Woensdag 1 en Donderdag 2 October 

»TWO GIRLS ON BROADWAY” 

mzt de sterrer: Lana Turuer — Joan 

Biondell —"Gzorge Murphy — Kent 

Taylord c.a. beste artistro, 

Ben aantrekkeliike fiim, vol attrac- 

tieve afwisseling, vol kleur ea leven 

en doorweven romantische en 

sceses! Wij garandeeren 

U dar deze mooie film een ieder een 

met 

melodieuse 

paar prettige uurtjes zal bezorgen! 

Laat verdriet en zorgenachter U, &n laat 

»T wo Girls On Broadway" u troosten ! 

Voor 13 jaar en ouder, 

Politie - rapport. 

Tegen OHP, wonende te Kemasan 
werd proces-verbaal opgemaakt ter- 
zake lichte mishandeling van TKN, 
wonende te Kemasan, 

A, wodende te Bandarkidoel doet 
aangifte van diefstal van lijfgoederen 
ter waarde van f 2.30 gepleeyd door 
Bok A. wonende te Djabang. 

Tegen K, wonende te Setonogedong 
werd proces-verbaal opgemaakt ter- 
zake lichte mishardeling van A, wo- 
nende te Ngletih. » 

S, woneade te Bendo doet aangifte 
van uistering van een bedrag 
aan contante. ad f 30.— geplcegd 
door BA, wonende Paree. 

   ve 

LTP, wonende te Pakelan doet 
aangifie van verduistering van een 
rijwiel ter waarde van f 32.04 ge- 
pleegd door Ba, wonende te Toe- 
loengagoeng. 

Tegen Bok H, wonende te Kam- 
poengdalem werd proces-verbaal op- 
gemaakt terrake eervoudige beleedi- 
giog van M, wonende te Kampoeng- 
dalem. 

Door de politie werd proces-verbaal 
Opgemaakt terzake diefstal van lijf- 
Go:deren ter waarde van f 4.25 ten 
nadeele van B, wonende te Kam- 
poengdalem. 

BAAT HET OM 
DRUKWERK ? 

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

goedkooper. 
Vraagt offerte bij de Ked. 

Snelpersdrukkerij ! 

U verbindt zich 
tot niets! 

  

  
  

»
 

Nadat de Duitschers uit Yelnia 
waren verdreven 
  
  

  

HET VERHAAL VAN DEN FENIGEN CORRESPONDENT, 
DIE HET RUSSISCHE FRONT MOCHT BEZOEKEN. 

De centrale sector een niemandsland. 
aa — 

Dorpen en steden zijn 

volkomen verwoest. 
  

»Ik heb nergens moede- 

loosheid gezien” 

Moskou, 22 Szptember (Aneta Rtr.). 

Alexander Wertb, Reuter's speciale 

verslaggever schreef uit Yelnia aan 

het front van Smolensk: ..Ik seio dit 

telegram van Yelnia uit, de voorvaamste 

stad in de groote saillant, welke de 

Russen heroverden, na de vernietigende 
nederlaag van de Duitsche divisies in 

cen gevecht, dat een maand heeft 

geduurd en dat eea van de hevigste 

van den oorlog was. 

Het is nu bijna een week geleden 

sedert ik Moskou verliet op den eersten 

tocht naar het front, welke aan eenigen 

buitenlandscben journalist werd toe- 

gestaan. Sedertdien heb ik langs vele 

— vaak ongeloofelijke —wegen gereisd | 

door den geheelen sector van Smolersk 

aan het oostelijk front.     
s»BOERDERIJEN 

KEDIRI 
MULOWEG / MADJENANG 
Telefoon Ked. No. 225 

Ik beb met soldaten g»sprokeo, die 

de geheele campagne meemaakten, 

welke slechts eindigde in de Duitsche 

mislukking om oaar Moskou door te 

breken. Sedertdien hebben die soldaten 

gevochten in de operaties, welke leid- 

den tot de herovering van een aan- 

zienlijk stuk Russisch grondgebied. 

Ik heb met officieren in een mess 

gezeten, op nauwelijks anderhalven 

kilometer van bet front, terwijl een 

artillerie-duel gaande was. 

Ben nacht heb ik doorgebracbt bij 

een batterijin de frootlinie, een andere 

in een front-lazaret, slapend op een 

brancard. Ik heb gesproken met vliegers 

| die juist geland waren na een bom- 
bardemeot op Duitsche vliegvelden 

achter Smolensk. Te Viasma werd ik- 
zelf gebombardeerd. In dit heroverde 

stuk Russisch grondgebied heb ik alle 

verschrikkirgen van den oorlog aao- 

schouwd. 

  

SCHRAUWEN”.. 
WATES 

PERCEEL-PAKISSADJI 

  

Levert versche volle melk. 

Karnemelk, Yeghurt, 
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. 
Sea 

    

  

  

        

“ 

NIEUWE UITGAVE of HERORUK yan J. B. WOLTER"S 

UITG. Mi, BATAVIA. 
Druk: prijs, Omvang: for- 

Auteur(s) Titel Bestemd vcor ingeo,—geb. maat 

BLINK, T. DOOR Eur. L 9, 0. —— 1 5 
YAN DEN «| BEOBIEN: Date sd Gaon uda 

. EIGEN- DE VELDEN ia 13. 8 kuis in Sept. 1941 37 X 19 

BLINK, T. DOOR Eur. Li 10, 0.65, —.— 6 3 
YAN DEN en | BLOBIENDE | Seboot La Papan 
Jl. -— I VELDEN 1 Sept. 194 , 1 kn ept. 1941 13.7 X 19.8 

BRAND, A. | AANGE- LagereSchool | 7, 0,45, —.— | 40 . 
KLEDEJAAR: | in Ned. Indie an 
TALLEN Sept. 1941 131, X 191/z 

BLINK, T. DOOR Eur. L. 7, 0. —— 3 
VAN DEN en | BLOBIENDE | School . aga 
J. EIGEN- VELDEN IV Sept. 1941 13.7 X 198 
HUIS 

HATTUM, |vRyHBiD |VANDEN 11,075, —.- 127 pags. 
Mr. W. FF. EN GEBON- | STRAF- 
C. van DENHEID RECHTER Sept. 1941 16 X 24 

(REDE) 

—— BAHASA Ioi. Onderwijs | 4, 0.75, —.— | 58 pags. 
MELAJOE I | Mulo- Maleis 

2 Sept. 1941 115 x 20.5 

PLAS, H.A.E. | HET B- EXA- | Ontlcznd aan | 1, 3.25, —.— | 176 pags. 
MEN VER- | de Praktijk-Ex 
ZAMELING | Boekhouden j Sept. 1941 | 15, x 243 
OPGAVEN 

STAVAST, TWEEDE Taalm. H.LS. | 4, 0.60, —.— 180 . 
Yi & KOK TAALBOEK- : en 

- - E Sept. 1941 7 1 
ENS-H.C, : 1 Ta 
MEIJER) 

RIJPMA Dr. | WERKBOEK:- | Middelb. & 6, 1.30, —,— | 151 pags. 
Ba IE ONT: Gymon. On- 

0! WIKKE- derwijs Sept. 1941 itsl. Ma, erwij ept - uitsl. tabel 

DER HIST.I 141/, X 201/, 
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" Russische volharding 

Ik heb dorpen gezieo, welke vol- 

komen plat waren door het kanon- 

vuur en de bommen. Ik zag de graven 

van duizenden Russen en Duitschers 

en ik zag veel ellende. Ik heb Guer- 

nicas — eem historische Spaansche 

stad — in den Spaanschen burger- 

oorlog door de Duitscher zien ver- 

woesten. Ik heb steden en dorpea 

gezien, welke door de Duitschers 

moedwillig uitgebrand werdeo. Ik heb 

met burgers gesproken, die alles ver- 

loren en di? toch met de Russische 

legers terugkeerden naar de plaats, 

waar zij eens woonden. Ik heb ook 

vrouwen gezien, die koeien melkten, 

en kinderco, die vroolijk speelden een 

paar kilometers acbter de frontiinie, 

terwij! artillerievuur de lieflijke 

herfstdagen vulde. Ik heb woede en 

haat gezieo. Doch er is &n ding, dat 

ik niet heb gezien: ik heb geen moede- 

loosheid gezien. 

Een heroverd dorp zal in mijn berin- 

In tegenstelling met 

het 

nering blijveo. 

z0oveie audere dorpenstonden ci vog 

eea paar bhuizeo overeind, doch de 

cenige inwoners waren een boer, drie 

kinderen en een biinde vrouw, die 

gek geworden was door hetgeen zij 

had meegemaakt. Ik zag baar loopen, 

haar weinige bezittingen vao plaats 

dragend, Docb de drie kinderen waren 

reeds bez!ig aardappeis te rooien uit 

de velden, we'ke nog overgebleven 

wareo, 
Hier in de buurt en meer naar bet 

Oosten was het iand verwoest door 
de Duirschers v6ar 

Russische nijptangbeweging uit ver- 

dreven werden. Het gevolg van deze 

beweging was, dat duizendep Duitschers 

gedood of gevangen genomen werden, 

terwijl andere Duitsche strijdkrachten 

gedwongen waren snel terug te trek- 

ken, krachtige stellingen em massa's 

materieel acbterlatend. De Duitschers 

zija thans 18 km. ten Westen van 

Yelnia ea worden nog verder verdre- 

zij er door de 

ven. 

Yeinia puin en ach. 

Smolensk is nog in Duitsche handen, 

doch de Russen zija niet ver meer 

weg. In Yelnia is het eenige gebouw, 

dat nog betrekkelijk intact gebleven 

is, cen kerk. De rest van de stad, 

welke vroeger 5.000 iowoners had, is 

thans puin en asch. 

Een groot aantal inwoners zat in 

den val door de plotselinge komst 

der Duitschers. Zij werden gedwongen 

dwangarbeidersploegen te vormeo en 

werden naar de Duitsche achterhoede 

gezonden. Niemand weet, wat er met 

hen gebeurd is. Eenigen ontsnapten 

en bereikten de Russische linies. An- 

deren keeren nu druppelgewijs paar 

de stad terug, ofschoon daar niets is 

overgebleven om van te leven. 

Toen de Duitschers in den nacht 

van den 4en September besloten de 

stad te ontruimen, gaven zij eeo paar 

honderd inwoners bevel—meerendeels 

oude menschen en kinderen—zich in 
de kerk te verzamelen, welke zij ver- 

volgens op slot deden. V6dr zij de   

stad verlieten zetten de Duitschers 

systematisch ieder huis ia brand, dat 

tor dusverre nan de verwoesting was 

ontkomeo en het was deze brandende 
hel, die de Russische troepen weer 

binnentrokken. 

Ik refide vandaag langs eeo weg, 

waarlangs de Duitschers terugtrokken 

alvorens zij Yeloia ontruimden. Ik be- 

gon ia Dorogobubh, dat nooit in 

Duitsche handen is geweest, doch dat 

vrijwel volkomen verwoest is door de 

»terreur - lucbtaanvalleo” in Juli j.l. 

Het zag er onwerkelijk uit in de 

duisternis, deze onbekende stad, met 

silhouetten van niets dan vernietigde 

huizeo, door de daken waarvan de 

lucht zichtbaar was. 

Het bufferland. 

Tenslotte bereikte ik het Russische 

leger en de plaatselijke commandant 

bood mij een avondmaal en een hoop 

stroo aao. Later zal ik wel vertellen 

van de Russische officieren. Vanmorgen 

reed ik door de stad die verwoest is. 

Het leger nam de zorg op zich over 

de menschen, wier huizen waren ver- 

brand, Doch in de dorpen scheen bet 

leven vreemd-normaal weer voort te 

gaan, ondanks bet feit, dat vele 

daken waren weggeblazen en er enor- 

me kraters in de wegen waren. Er 

waren varkens, ganzen en kippen op 

den weg. Doch de dingen werden 

weer anders, toen ik het platteland 

Op ging, dat noch niemandsland, noch 

bezet was door de Duitschers, die 

systematisch badden verwoest of weg- 

gevoerd alle levenymiddelen, welke 

de Russen niet hadden kunnen mee- 

Voeren toen de Duitschers kwamen. 

Io dit niemandsiaod had een van de 

hevigste gevechten plaatsgehad. Ik 

kwam ia bet dorp, dat het centrum van 

dezen strijd was geweest. Er was niets 

van overgebleven dan een paar stomp- 

jes van wat eens huizen warea ge- 

weest. Het heette Ulshakovo en zag 

uit over een halven cirkel van bosschen 

Op een paar kilometersafstand, welke 

io het bezit waren van de Russen. De 

Duitscbers maakten van dit dorp &€n 

hunoer sterkten. Het was den Russen, 

die drie weken lang gestadig oprukteo 

uit drie richtingen, gelukt de Duitschers 

terug te doen trekkeo. Dwars door 

het dorp en rond erom heen was een 

labyrinth van Duitsche loopgraveo, 

Het terrein, dat de Duitschers eens 

bezet gebouden hadden, was vol 

granaat-trecbters. hetgeen de accurates- 

se van het Russische artillerie - vuur 

bewijst. Duitsche lijken vulden vele 

van deze trechters, welke nog niet 

dichtgegooid, waren, De grond was 

bezaaid met resten vao Duitsche uit- 

rustingeo. Ook was er het wrak van 

een Duitschen pantserwager. Een paar 

kilometers Noordelijker lag de Duitsche 

Wwaarnemings -post. AWVeer verderop 

lageo de Duitsche artillerie-stellingen. 

Dit was eens een Duitscbe sterkte, 

Het was overigens duidelijk, dat deze 

vroegere Duitsche stelling haastig was 

verlaten, toen de nbottleneck” meer 

naar het Westen de Duitsche troepen 

daar geheel en al dreigde in te sluiteo”. 
  

,Drang nach Osten” in de jaren 1914- 

1918 en in 1941 
  

  

In Juni, Juli en Augustus veroverde 
Duitschland meer gebied dan 

jaren vroeger. 
  

  

De fout van Berlija: het 

denkt ,,Europeesch” 

" Het eenige front 

Zaterdag was het twee maanden 
geleden dat de oorlog tusschen Rus- 

land en Duitschland begon Zondag 22 

Juni overschreden de Duitsche en 

Roemeensche troepen over een breed 

front de Russische grens, nadat ecn 

zenuwen-oorlog was gevoerd, waarvan 

wij ons nauwelijks de finesses kunneo 

herinoeren, daar wij in hooge mate 

van den eenen dag in den anderen 

leveo. 
Het ligtallerminst in onze bedoeling 

cen pessimistisch beeld te geven van 

den tegenwoordigen oorlog, wanneer 

wij thans terugzien op den vorigen, 

den oorlog tusschen Rusland en Duitsch- 

land van 1914 — 1917. Zoovele fac- 

toren zijo in de huidige voortzetting 

van den wereldbrand van 1914 tot   

ROODE KRUIS. 
Oproep voor mannelijk Cursisten, die 
verbintenis willeo aangaan voor Roode 
Kruis en L. B. D. 

Aanyang 

E. H. B. O. 
Maandagavond 6 October 7 uur 

in de Ziekeninrichtinvg SEMAMPIR, 

Leider : Dr.W.J.M. van Bysterveld. 

Dinsdagavond 7 October 7 uur 
in de Gemeentelijke Ziekeniaricbting 

GAMBIRAN. 

Leider: Dr. Pattiradjawane. 

Opgave liefst voor 1 Oc'ober. 

A. Vocr z00ver bet de cursus in de 
Ziekeninrichting SEMAMPIR be- 

treft bij 

Dr. van Bysterveld. Semampir. 

B. Voor z00ver het de cursus in de 
Gemeentelijke Ziekeninrichting 
GANBIRAN betreft bi: 

Dr. Pattiradjawane. Balowertie. 

Schrift en potlood mede te brengen. 

  

   

  

  

1918 gelijik gebleven, doch ook: er 

ziju zoovele verscbillen, dat wij oos 

wel moeten wachten nier te generali- 

seeren, waoneer wij de Duitsche oor- 

logvoering aao het Oostfront in de 
jarea 1914 — 1918 vergelijken met 

wat wij thans meemaker, Wij dienen 

oos verder te realiseeren dat de hui- 

dige oorlog slechts luttele weken oud 

is, zoodat wij gedwongen zullen zija 

telkens weken te vergelijken met jaren. 

Docb, wanneer men offensieven, 

keontlijnen of overwinningen” aan dit 
1914 de 

overeenkomstige den 

front van vergelijkt met 

gegevens uit 

vorigen oorlog, dan stewt dit tot na- 

deokeo. Het zal dan blijken 

de vraag te zija of wij wel gerechtigd 

zijja z00 botweg aan te kondigen dat 

de Duitsche ,,Blitzkrieg” a!s Biitzkriep”) 

cen vergissing was, en aau bet Oost- 

front reeds cen mislukking is geaworden. 

lntegendeel de Duitsche geneale staf 

heeft in weken dingen bereikt waar- 

voor Hindenburg jaren voodig had. 

Wij herhalen nogmaals dat bet onze 

bedoeling niet is te ontmoedigen. 

Er is echter &€n categorie onder het 
publiek die het, hetzij door onverant- 
woord optimisme, betzii door onvol- 
doende inzicht, hard noodig heeft wel 
ontmoedigd te worden, dat zijn zij die 
het einde van den oorlog ditjaar nog, 
mogelijk over evkele maaoden ver- 
wachten 5 zij die denken, dat het van 
nu af aao nog slechts crescendo kan 
gaan naar een glorieuze overwinving. 

Want men realiseere zich wel, dat de 
Duitschers vandazg »an den day reeds 
staapn, waar zij in 1918 stonden na 
vier jaren van barden strijd, nadat het 
Russische verzet toraal ineengestort 
was, en nadat de communisten een 

nog zeer 

vrede ten koste van alles hadden 
gesloten. — 

In 1914 

In 1914 stonden Duitschland eo 
Oostenrijk - Hongarii: tezamen tegen- 
over Frankrijk, he: Britsche Rijk, Rus- 
land en Servis. 

Duitschland trachite, door toepas- 
sing vao het gewijzic'e Scblieffen-plan 
bet Westfront te verpletteten vd6r- 
dat het - zich bet Oosten 
zTou wenden, om dus te ontsnap- 
pen aan het gevaar aan twee fronten 
te moeten vecbten. Dit gewijzigde 
plan mislukte. Het vorige jaar is 
ditoude Schlieffenplan binnen enkele 
maanden met volledig succes bekroond. 
Het front ia het Westen bestond niet 

naar   
  

    

Onderneming 

SOEROWINANGOEN PAREE 
zoekt Schrijver v. Chin. landaard 

m. MULO OPLEIDING. 

Kunnende typen 

salaris - f 25.— 

  

meer, continentaal gesproken. Welis- 
waar kon Engeland niet worden gegli- 
mineerd, daok zij het Kanaal, bier staat 
ecbter tegenover, dat hetzelfde Kanaal 
in komende maanden Eogeland even 
goed zal belemmeren bij pogingen om 
het” Westfroot te hersteilen en Duitsch- 
land opoieuw ia te koellen, De 
Duitschers' hebben zich, ra 't Kanaal- 
gebied te hebben versterkt met kust- 
wacbttroepes, zeer zwaar geschut en 
lucbtbavens, naar het Oosten gewend 
in een ,totalen” opmarsch. 

?) Helaas bevestigeo berichten van 
Vrijdag 22 Augustus, dat de Duitsche 
Opmarsch naar Leningrad in snel tempo 
is hervat, terwijl men uit het telegram, 
dat de stuwdam over de Dojepr is 
opgeblazen kan opmaken, dat bet Bu- 
dj-any vermoedelijk is gelukt tijdig 
terug te trekken. 

Mer .,vergeve ons de zonde” wan- 

  

neer wij eea ooge trachten te 
redeneeren, zooals de leiders van den 
generalen staf van het Duitsche leger 
zouden doen. 

Verbazing 

Wi verbazen ons in optimistiscbe 
oogenblikkep, dat Duitschland og 
steeds spreekt over de verdeeling van 
Afrika, over een nieuwe indeeling van 
de Europeesche staten. Duch hebbzn 
deze leiders, die continentaal aenken, 
ea zich blind starea op Europa, var 
hun kant veel aanleiding om den oor!cg 
thans reeds als hopelcos op te geven, 
en een z00 mild mogelijken wapensiil- 
stand te siuiten? Duitschland beeft 
steeds gesteund op de iioen”” 
bij het ontwerpen vas stratedische plan- 
nen. Deze binnenlijaen functionneeren 
vandaag den dag beter dan zij ooit 
gedurende den vorigen oorlog hebben 
gedaan. 

la de jaren 1914 — 1918 was het 
voor de Duitschers moyelijk troepen 
weg te balen wit Polen, in te zetren 
in Frankrijk, weg te halen wit Frank- 
rijk, in te zetten in Itali8, naar de 
Dui:sche Oosizee-baveus te zenden 
en te commandeeren naar Finland. 

Duitschland was in 1918, van een 
wereldstandpunt bezien, versiagen. Van 
eeu Europeesch militair standpunt be- 
zien was bet »og niet versiagen, en 
het is de vraag rog of de aorlog nog 
niet zou blijven doorwoeden tot 1919, 
indien men aan weerskanteu van het 
front gzen doodelijken angst had gehad 
voor de communisteo. 

Het is een open vraag of deze 
nbionenlijnen” er heden slechter voor 
staan dan in 1918. De ,buitenlijaen”” 
worden gevormd door de kusten van 
Noorwegen, Fravnkrijk, de Middel- 
landsche Zee, Noord - Afrika zeifs, de 
Zwarte Zee en de Oostzee, terwijl de 

  

  

  

    

  

Correspondeerende binnenlijaen niet 
alleen sedert 1918 aanzieolijk meer 
waterwegen tellea doch intusschen 
heeft zich het wegtransport verveel- 
vuldigd, Duitschland bezit op bet oogen- 
blik weliswaar peen weg naar Bagdad, 
geen front in Palestina, daar staat 
tegenover, dat bet geen rekening be- 
hoeft te houden met complicaties aan 
Yser, Seine, Marne of Isonzo. 

  

Het resultaat van dit alles is, dat 
bet Duitschland eindelijk vrij staat een 
offensief tecen Rusland in te zetten, 
dat een veelvoud is van het offensief 
in 1914, of, om zeer kort en bondig 
te zijo, van het defensief in 1914. 

Want thans zullen wij ons in dit 
artikel wijden aan een vergelijking 
tusschen de Duitscbe vorderingen in 
de jaren 1914 tot 1918 en de weken 
io Juoi, Juli, Augustus 1941. 

Wordt vervolgd.   
  

   PROTESTANTSCHE KERK. 

Hollandsche Kerkdiensten. 

  

Maleische Kerkdiensten. 
H. B. Matulessy. 

1 Oct. '41 Kediri 6.30 u. n.m. 
Voor Zending. . 

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

Wlingi 10.30 u. v.m. 

  

OOST -JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEN 

  

lederen Zondag, 9 uur v.m. 

Te Kediri (Baloewertistraat), Blitar, 
Toeloergagoeng, Ngandjoek, ea., te 

Paree 7.30 uur ».m. 

ROGMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Zondag. 

tei'rir Ie H. M 6 uur v. mw. 

. Mis 7.30 uu 

  

6 uur v. m. Stilie 

7.30 uur v. ». 

)30 uuz D. m. 

te Blitar 

  

Onderricht Kath. Javanen 6 tar 0. 

: HONG TJIANG 
COMMISSIONNAIR 

  

  

VENDUHOUDER — 

MEUBELMAKER 
TRANSPORT — ONDERNEM 

KEDIRI — Klentengstraat 68 — Telef. 

  

VENDUTIES: 

Vrijdag, 3 October '41 v. m. 9uur 

     

Tes hwze vas den Heer 

R. Moh. SALIM, « 
Gowv. Indisch Arts, 

Hobofisiraar 58 — Ked 

  

Zaterdag, 4 October '4i 9 u.“.M. 

COMMISS!E VENDUTIE 

In ons tokogebouw 

Hoofdstraat—Kediri. 

Van sarongs en andere batikwerken, 
manufacturen, kantoorartikelen, tennis- 

schoeven, panoen en meubilair. 

  

Woensdag, 8 October 41, 9u. V.M. 

COMMISSIE VENDUTIE 

In Restaurant Patria—Paree. 

Van veel meubilair. 

Gzlegenbeid tot bijbreogen van goe- 

deren. 

Adres voor: 

Moderne en antieke meubels 

  

Staalmeubels en ledikanten ver- 

chroomd of gelakr. 
Tweedehandsche meubels. 

Emballeeren en traosportee 

een mooie teunisbaan voor Dinsdag 

  Woensdag en Zaterdag, 

achter Sreiper 

f6,— 
sdrukkerij p.m. 

Voor Uw meubilair an ontwerpen 

geroutineerde toekangs en eerste kwa- 

Jiteit meubelbout 
Zeer billiik in prijs en levering    

garantie, 

Voor Uw vendurie gegarandeerd 

goede resultaten, 

Topakkes voor alle plaats 

  

  

      

Beveiligt U tijdig!! 
Wij leveren : 

      

  

LUCHTBESCHERMING 

TELEFOON No. 52. 

SNN PAR & 

  

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

RESIDENTIE APOTHEEK KEDIRI 

 



    

momen — 

    

  

Bafteniandsch overzicht overgenomen uit het Soer. Hbid. 

Hevige strjjd om de Krim, 

  

Ondanks krachtige aanvallen te land 
en uit de lucht hebben de Duitschers 

geen vorderingen gemaakt. 

  

Londen, 29 Sept. (Reuter). Volgens | 
alhier binnengekomen berichten hebben 

de Duitschers hevige luchtaanvallen 
gedaan op de Russische verbindingen 

(spoorwegen en wegen in de Krim), 

doch de Duitschers scbijnen op de 

landengte geen vorderingen te hebben 

gemaakt. De aanvallen in het gebied 

nabij Politava, evenals in het Zuiden 
in de Krim, worden nog steeds tegen- 
gehouden. Aan bet front zijo hevige 
gevechten gaande. 

Nieuwe vlootbasesaan Zwarte Zee 

Londen, 29 Sept. (Reuter). Gemeld 
wordt, dat de Russen Novorosisk eo 
Batoem aan de Zwarte Zee veranderen 
in vlootbases. 

Engeland, 

De strijd in Afrika. 

Schermutselingen. 

Cairo, 29 Sept. (Reuter). In het 

Officieele oorlogscommunigus, dat he- 

den door bet Britsche hoofdkwartier 

in bet Midden-Oosten werd uitgege- 

ven wordt het volgende gemeld. 

la Tobroek drongen in den nacht 

van 27 op 28 dezer Britsche patrouil- 

les in den Zuidelijken sector door de 

prikkeldraadversperringen en vielen 

cen sterken vijandelijken post aan, 

waarbij deo vijand een aantal verlie- 

zen werd toegebracht. 

Ia denzelfden sector kwam de artil. 

lerie gisteren in actie en verspreidde 

groepen vijandelijke arbeiders. 

In het grensgebied bleven onze 

gevechtspatrouilles den vijaod even- 

cens hinderen,—aldus besluit het com- 

munigu€. 

De Britsche luchtaanvallen. 

Noord-itali# en Duitschland. 

Londen, 29 Sept. (Reuter). Bommen- 

werpers van de R.A, F. vielen den 

afgeloopen nacht doelen in Noord- 

ItaliZ en Zuidwest - Duitschland aan. 

Londen, 29 Sept. (Reuter). De doe- 

len, die de R.A.F. den afgeloopen 

nacbt in Zuidwest-Duitschland aanviel, 

waren Karlsrube, Stuttgaot. Mijochen 

en Frankfort. De aaoval op lItalic 

was op Genua gericht 

Londen, 29 Sept. (Reuter). Een 

Italiaansch communigu€, dat melding 

maakt van de activiteit der R.A. F. 

in de Middeilandsche Zee, verklaart, 

dat onder de aangevallen doelen zich 
Rhodes op bet eiland van denzelfden 

paam, Marsala en Castel 

FEUILLETON 
SPAANSCHE DUKATONS 

(Spanish Doubloors) 

Uit het Engelsch 

Trapasi 

    

van 

Camilla Kenyon 

100) 

Miss Higglesly Browoe zat star, 

alsof ze versteend was, voor zicb uit 

te kijken. Haar buid had opeens iets 

verschrompelds, om haar oogen ea 

over haar wangen liepen ontelbare 

kleine groefjes, als een netwerk van 

lijneo op perkament. Langs haar heen 

zZag ik bet gezicht van Dugald Shaw, 

grauw van onderdrukte drift. Voor 

hem, op een paar meter afstaud, stond 

kko van de volgelingen van Captain 

Magnus, met aangeiegd geweer, ter- 

wijl bij zija dceigeode pose door ecen 

stcoom van scheidwoorden kracht 

bijzette. Ik veronderstel, dat bet schouw- 

spel van het onder-de kio-strijkeo bijoa 

een opstand onder de gevangenen had 

teweeg gebracht.   

“ 
Onrust in Duitschland 

Londen, 29 September (Reuter). Uit 

Bern wordt het voigende vernomen: 

Onlangs kwam een aantal nazi-leiders 

te Fraskfort bijeen teneinde maatregelen 

te overwegen om de onrust onder het 

Dpitsche publiek tegen te gaan. 

De nazi-leider Fritsche sprak de 

aaowezigeo toe en gaf aanwijziogen, 

hoe moet worden gehandeld. Hij be- 

sloot-met de woorden: , Niemand bad 

gedacht, dat de oorlog z00 lang zou 

duren. Alles most dus worden gedaan 

om den moed erin te houden.” 

Vetravo op Sicili#, en Palermo be- 

vinder, waar 9 dooden en 26 gewon- 

den viclen. Voorts werden Turijn en 

Gevua aangevallen, alsmede La Speza 

aan de Ligurische kust. 
Londen, 29 Sept. (Reuter). Het 

communigu€ van het ministerie vao 

Lucbtvaart me!dt: Ia den afgeloopen 

vacht werden objecten te Genua, 

Turijn en elders door vliegtuigen van 

het commando bommenwerpers aan- 

gevalien. Te Genua werden industrie- 

gebieden gebombardeerd en groore 

brandes brakea uit bij de havens. 

Andere vliegtuigen voerden een aan- 

val vit op doglenin West-Duirscbland, 

z002ls Frankfort, Vijf vliegtuigen van 
het commando bommenwerpers wor- 

den vermist. 

Vliegtuigen van bet kustcommando 

Verdediging vielen een olicopslagplaats 

en raffinaderijen te St. Nazaire aan. 

Hieraan wordt toegevoegd dat twee 

Vliegtuigen vao het commando kust- 

verdediging werden vermist. 

De aanvallen op Engeland. 

Londer, 29 Sept. (Reuter). Het 

h&denochtend vroeg door de ministe- 

ries van Luchtvaart en vao Binnen- 

landsche Veiligheid uitgegeven com- 

munigu€ verklaart: ,Gisteravond v66r 

middernach: vlogea slechts enkele 

vijandelijke vliegtuigen over Eogeland 

en de kust vao Zuid-Wales. Optwee 

plaatsen werd door bommen eenige 

schade aangericht. In een van deze 

plastsen is een klein aantal slachtof- 

fers te betreuren.” 

Canadeesche versterkingen. 

Londer, 29 Sept. (Reuter). Nog 

meer Canadeesche tiozpen zijn vei'ig 
in Engeland gearriveerd. Onder hen 

bevinden zich leden van de bemannir- 

'Tot op dir oogenblik bad niemand 

zich de moeite gegeven om Cookie 

gevangen te nemen, die onmiddel- 

lijk va bet verscbijnen “van Captain 

Magnus met zijn volgelingen, te mid- 

den van de potten en pavnen van 
zijn kook-, bak-en braadgelegenheid 

Op zijn knieEn gevalien was, en aan 

&&n stuk door hardop bad. De man 

met den zwarten baard, die blijkbaar 
cen genoeglijk soort van boef was, 
barstte bij 't zien van dat schouwspel, 

in een luid gelach vit. 
»Hoe vin je me dat! Kijk dat ouwe 

Roet-en-Aschie is bezig zijn eigeaden 

hemel in te biddeo!” Hij liep op den 
Deger toe en probeerde hem een trap 

tegen een zeker lichaamsdeel te geven, 

welke Cookie door een vlugbeid, wel- 

ke jarenlange oefeving deed vermoe- 

den, wist te ontwijken. ,Allo, zwart- 

kop, schiet op. Na dat belabberde 

eten van de paar laatste weken heb 

ik best trek in een lekker happie.” 

Bijkbaar had de man met den 

zwartep baard, die door zijn metge- 

zellen of Captain, of Tony gecoemd 

werd, een zekere autoriteit onder de 

moderen. Want na zijn toespraak tegen 

Cookie ging bij raar de gevangenen, 

gen van licht-en zwaar luchtdoelge- 

scbut. 

Donglas Bader trachtte 
te vluchten. 

New York, 29 Sept. (Reuter). 

Volgens den Berlijoschen correspon- 

dent van de Columbia Broadcasting 
Company deed Eagelsche beenlooze 

vVlieger, Douglas R.S. Bader, aan wien 

onlangs per paracbute een nieuw 

alumiviumbeen werd afgeleverd, on- 
middellijk na de ontvangst daarvan 

cen poging om te vluchten. 

Bader brak kortgeleden een zijaer 

alumisium-beeneo toen hij zich boven 

Noord-Frankrijk met zijn valscherm 

uit zijn brandend toestel moest redden. 

De R.A.F. leverde hierop per para- 

Chute een nieuw kunstbeen af. 
Volgens den corrcspondent van de 

N.B.C. vertelde majoor Eric von Bach 
Banable, een lid var de Von Richt- 

hofen-escadrille in den vorigen oorlog, 

hem het volgende: ,Op den avond 

dat het kunstbeen arriveerde vierden 
Bader 

maakte duikelingen en gaf op andere 

de mannen een groot feest. 

manieren blijk van ziju vreugde over 

2 aankomst van zijn reserve-been. 

Toen de tijd was aangebroken om bet 

feest te betindigen was Bader nergeos 

te vivdeo, noch in de barakken noch 

ergens anders in het kamp. Ten slotte 

werd hij gevonden op eeo hooizolder 

Op eenigen afstand van het kamp, 

waar hij zich verborg om een po- 

Ging te kunten doen zijo vrijheid te 
herwinoen. 

Nadien namen de bewakers elken 

avond een van Baders kunstbeenen 

mede en gaven hem dit den volgenden 

ochtend” terug. Dit ging zoo voort 

totdat hij naar een krijgsgevangenen- 

kamp was overgebrachi'".- 

Tsjecho-Slowakije 
  

Von Neurath's aftreden 

Londeo, 28 Sepr. (Reuter). Reuter's 

diplomatieke correspondent meldi : 

De voorgeschiedenis van de drama- 

tische gebeurterissen tijdens dit week- 

einde in Tsjechoslowakije is een lang 

verhaal van den strijd tot onderdruk- 

king der Tsj:chen, gestreden'door den 
grijzen Duitschen 

oude schco', baron Von Neurath, die 

diplomaat van de 

tz vergeefs poogde alle Duitsche metho- 

den erin te krijger, hoewel hij zelf 

geen lid van de nazi-partij was. Ia 

1937 werd hij benoemd tot eerelid 

van de S.S. Von Neurath's aftreden 

tijdeos dit weekeinde is 

groote mislukking onder bet 

regime. Zijn eerste mislukking was 

zija ocmacht om zijc ambt van minister 

Zakeo in Hitlers 

regeering te behouden. Von Neurath 

zijo tweede 

nazi- 

van Buiteniandsche 

koestert een grooten haat tegen en 

wordt gehaat door Von Ribbentrop, 
tegen wiens politiek bij zich dikwijls 
heeft verzet. Toen in 1937 Von Rib- 

bentrop tot Hitlers specialen ambas- 
sadeur werd beroemd, verklaarde Von 
Neucerh wordendt genover een corres- 

en b:keek de touwen, waarmede hun 

hasden vastgebonden warer. 

»Da's in orde, gosonmogelijk los te 
krijgen”, kondigde hij aan. Toeo, met 

een toornig fronsen van ziju wenk- 

brauwes: ,Maar geeo ape-kuren hoor! 

As ik dat zie, krij-je zonder perdoo 

een blauwe boon, heb uwes begrepe?” 
Daarna keerde bij zich tot ons. 

»Wel, snoeze-me-hondjes hebben we 

jullie netjes behandeld of niet? Nou 
Voelik er viks voor, om jullie ook 

vast te binden, dus as jullie jullie pa 

beloven zoet te zijn, laat ik jullie og 
cen beetje los loopea.” 

Met een vioek viel Magnus bem 
in de rede. 

»"Wat!... los? 't Is je Zeker in je 

kop geslagen! Hier, de toekomstige 
Mts. M. bijvoorbeeld—want dat wordt 

ze,as ze zich behoorlijk gedraagt— 

da's me een handjevol, wat ik je brom. 

As die der kans schoonziet, dan loopt 

ze je der van tusschen: vastbinden is 

veel beter!” 
»Magnus", antwoordde Tony streng. 

As een ander as ik je dat hoorde 

zeggen, zZouen ze vast derkeo, da' je 

geen meneer was. As jij die kleine   vourtoren daar niet onder den duim   

pondent van Reuter: ,,Geloof mij maar, 

ik ben het nog steeds, die Duitschlands 

buitenlandscbe politiek regelt, ongeacht 

welke reizen naar het buitenland Voo 

Ribbentrop ook moge verkiezen te 

maken.” Deze verklaring bleef niet 

lang waar, want slechts enkefk maan- 

deo later, in Februari 1938, werd bij 

opgevolgd door Von Ribbentrop als 

minister van Buitenlandsche Zaken. 

Zija bestuur in Tsjechoslowakije is 

Dimmer een succes geweest en het 

verluidt dat hij tijdens dea oorlog 

verscheidene maleo aan Hitler om 
toestemming tot aftreden heeft verzocbt. 

Thaos schijat hij het niet langer te 

kunnen bolwerken. $ 

Heydrich, die hem opvolgt, .is in 

geheel Duitschland gevreesd als een 

der wreedsten onder de nazi's. Jong, 

sterk en vooruitstrevend is hij waar- 

scbijolijk direct verantwoordelijk voor 

meer moorden dan wie ook io dat 

land. Het was hij, die opdracht gaf 

tot de executie van velen van Hitler's 

tegenstanders in de befaamde zuivering 

van 30 Juni 1934 eo het is bij, die 

overal werd heengezonden waar in het 

belang der nazi's cen,meedoogenloos 

Optreden vereischt was. 

la 1939 kwam bet bericht, dat 

Heydrich belast was met den ,,volksin-   

lichtingendienst”, een super - Gestapo, @ 

Oom een oogje te houden op,de leden 

der Gestapo zelf, in verband met de 

Ontevredenheid, welke toen bestond 

over Hitlers pact met Rusland. Hij is 

de schrijver van een boek over spion- 

page, dat voor de leden der nazi-partij 

werd gepubliceerd. 

Het groeiende verzet. 

Londen, 28 Sept: (Reuter). Ge- 
Plaatst voor het toenemend getij van 
sabotage, passieven tegenstand en op- 
stand onder de bevolking van Tsje- 
choslowakije, heeft de vachtenzestig 
jaar oude baron Von Neurath, die 
twee en een half jaar lang de Duitsche 
mbeschermer” van dat land is geweest, 
zijn taak overgedragen aan den jongen 
groepsleider der S.S. Reinhard Hey- 
dricb, het onderhoofd der geheime 
politie. Heydrich aanvaardde vandaag 
tija pieuwe ambt en gaf ook zijo eerste 
besluit, uit, waarbij de staat van nood 
wordt ingesteld io zes districten van 
bet protectoraat Bohemen en Moravit. 
Door deze afkondiging zal sel en 
drastisch kunsen worden opgetreden 
tegen diegenen, die van verzet tegen 
het naziregime worden verdacht. Waar- 
nemers te Londen zija van oordeel, 
dat dit het voorspel is voor een nieuwe 
golf arrestaties zonder berechting en 
van suelie executies. 

Tegelijkertiid werden berichten ont- 
vangen over een mislukten aanslag op 
bet leven van dr. Tuka, den door de 
Duitschers aangestelden premier van 
Slowakije. 
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CARIBONUM producten, z. a. 

Carbonpapier in diverse soorten. 
Schrijfimachinelinten in alle breedten, 

Schrijf-, vulpen- en stempelinkten. 

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

beneden Soerabaiaprijzen, 
te leveren. ng 

N.V. KEDIRISCHE SNELPERSDRUKKERIJ 

Ana AN HA AO 
houen kan, zonder der vast te binden, 

dan is mijna raad aan Uwes Ed-le, 

geef er dan aan een vent, die 't wel 
kan. Ik wed met je, dat ik geenaasje 

last met er zal bebben—ik en zij zouen 
z00 fijn met elkaar opscbieten as '» 

paar echte tortelduiven.” 
»Hou je bek, Tony!” antwoordde 

Magnus woedend. ,,Voor mijo harts- 
aangelegenheden ka'k zelf zorgen. 

Maar die twee ouwe zeurkousen dan? 
Tot zoo-ver hebben ze me dwars 
gezeten met derlui gerammel en ge- 
zeur. La-me die dan eris eventjes 
vastbinden," 

»He&, kerels”, viel Slinker hem im 
de rede. ,Schei uit met dat gedon-- 
derjaag. Kom hier, dao kriig je wat 
te bappen—nou kom, fijn, in weken 

niet gehad.” 
Voordat hij aan de invitatie van 

Slivker gehoor gaf, gaf Tony ons 

bevel, om in de schaduw te gaan 
zitten en geen vin te verroeren, op 

straffe van een blauwe boon. Er 
schoot ons niets anders over dan te 

gehoorzamen, dus gingen we zitten— 

en keken in stilte toe, terwijl de zee- 
roovers als een vijftal uitgehongerde 

wolven bet eten verslonden, dat voor 

| Door eigen import zijn wij in staat de beroemde 

  

onzen lunch bestemd was geweest. 
Ze badden veldflesschen bij zich, en 

padat de inhovd ervan door hun 
respectieve keelgaten verdwenen was, 

werden hun tongen wat losser en 
begonnen ze vrijer-uit te praten. 

Langzamerhaod lukte het me, om een 
Hauw begrip te krijgen, hoe deze 

ramp ons had kunnen overkomen: 

natuurlijk alleen de vage hoofdlijnen, 
de derails leerde ik pas veel later 

kennen. 

Het bleek, dat Tony de kapitein- 
tigenaar was van een kleinen schoever 

met stoomvermogen, welke tijdens 
de organisatie van de Harding-Brow- 
ne.expeditie in de haven van San 

Francisco lag om benoodigdheden op 

allerlei gebied voor een rooftocbt langs 
de Mexicaansche kust in te nemen. 

Wordt vervolgd.
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