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ACTIE VAN 

Een serie slagzinnen als voorbeeld. 

  

Voor de Vrijheid: van de Zee 

Strijdt weer » ,,Van Galen” mee! 

'a »Van Galens” staal en lood, 

Jaagt de Hunnen im den dood! 

Siaat den vijand vleugellam, 

Neemt straks: wraak voor Rotterdam! 

De ,, Van Galeo", scbrik der-Huooen! 

Vliegende Hollander, Neerlands 

kuonen ! 

  
  

STADSNIEUWS 

  

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

Ntertegenstaande onze nieuwere me- 

thoden van behandeling der t.b.c. als 

pneumothorax: em operaties, blijft: de 

ligkuur even belangrijk als vroeger. 

br. 

N. V. Kediri Stoomtram 
Maatschappijj. 

De opbrengst bedroeg over : 

September 1941 f 22100.— 

(voorl. opgave.) 

September 1940 £ 14172.— 

(defiv. opgave) 

Sinds 1 Januari 1941 f 192200.— 

(voori. opgave) 

Hetzelfde tijdvak "40: £ 159743.— 

(defiv. opgave) 

Van Galen-actie 

Wy ontvingen de volgende (derde) 

opgave. van de hier ter stede door het 

plantselijke camite van de vereenigde 

Prins: Bernitard- em Spitfire - fondsen 

gestorte bijdragen toten met Zaterdag 

21 September j.!.: 

Salda.vorige verantwoording,f 2817,70 

  

Postrekening 400 ». .31— 

Adas: en personeel v.o. 

Galoeh » 138,— 

'Adm. en perseneel s.f. 

Tegowangi » 263,— 

Adm. en persaneel s.f. 

Koenir » 102,50 

Adm. en personeel s. f. 
Minggiran » 217,50 

Adm. en personeel v.o. 
Djengkol Ba « 337,59 

Het totaal bedraagt thavs 

dan £ 3907,20 

  

dam nu 

DINSDIG EN vriJDAd 
AcEnTi N IN HOLLAND 
PUBLICITIITSKANTOOR ,GLOBE" 

  

2m 

zZ.9. kleine 

Abonnemeni 

VRIJDAG $ OCTOBER 1941 

GALEN 

Met de driekleur fier in top, 

Stoomt hij straks de Maas weer op. 

Juichend kiinkt het van den kant: 

mVrij is 't volk van Nederlaod” ! 

Ons gescheok, het schip , Van Galen”, 

Zal 't verzet in Holland stalen! 

Van Galen” herrijst steeds 

uit de golven! 

Onze offers zullen het bewijzen ! 

Een., 

Financiering stadsuitbreiding 
In verband met de voorgenomen: 

stadsuitbreiding beeft de gemeente, 

naar bekend is, eenige maanden gele- 

den het perceel aan de Bandarlor- 

straat, hetwelk op het oogenblik in 

gebruik is: bij de muloschool van 

de neutrale schoolvereeriging, voor 

f 4550, — aangekocht, welk bedrag 

nog vermeerderd wordt met de kosten 

van overschrijving, vendu-salaris enz., 

die op ongeveer f 500,— geraamd 

kunnen worden. 

De betaling van dit bedrag kan 

voorloopig geschieden uit het-belegde 

kassaldo ten bedrage van f 30.000,— 

.bfj de gemeente-spaarbank te Soera- 

baia. Voorloopig is ook uit eeo oog- 

punt van belegging de aankoop van 

grnoemde perceel, waarvan 5 A 6 Y, 

rente is te verwachten (de tegenwoor- 

dige huurprijs bedraagt f 30,— per 

maand) voordeeliger dan een belegging 

bij de Soerabaiache gemeente of een 

andere spaarbank, die slechts 21/55 

of hoogsteos 3?/, uitkeeren. Echter 

zal aan dea eisch, dat het kassaldo 

onmiddellijk opzegbaar moet zijo, z00 

spoedig mogelijk weer voldaan moe- 

ten worden. 

De aanvulling van het kassaldo zal 

geschieden uit een geldleening, die de 

gemeente zal arogaan voor den aan- 

koop vaa terreinen, wegenaanleg enz., 

zoodra bet nieuwe bouwplao West- 
Kediri zal zijn vastgesteld en goedge- 

keurd. 

Dit bouwplas omvat de terreinen 

langs den Muloweg en het complex 

sawah's tea Westen van de Bandar- 

lorstraat, welke als het ware aange- 

Wwezen zija voor stadsuitbreiding, aan- 

gerien zij ia bet centrem van de 

gemeente gelegen zija. Tot nu toe 

kwamen deze gronden niet- voor 

vieuwbouw in aanmerking, omdat zij 

telken jare te lijden hadden vaa de 

bandjirs van de Brantas, welk be- 

zwaar door: den aanleg van den. dijk 

met bijbehoorende werken thans op- 

geheven is, daar overstroomingen. en 

inundaties voortaan uitgesloten zija. 

Een tweede bezwaar voof bebouwing 

Vormde de beritsvorm vas de gron- 

den, namelijk communale sawah's en 

ambtsvelden. 

De mogelijkheid bestaat nu om ook 

doordat de bttrokken desa's bereid 
zija gevonden hun communale gron- 

den aan de geseente over te dragen. 
Er dient alleenhog overecastemming 

verkregen te worderi over den vorm 
van de schadelpssteliing. 

Door den aakoop van het perceel 

aan de Bandabrstraa: is cen ander 

groot bezwaar, te weten de moceilijk- 

heid om deze erreinen te verbinden 

met het centrurvan de gemeente en 

daardoor een aitrekkelijke woonwijk 

te vestigen, opgeeven. Doorde afbraak 

van dit perceel,dat juist io het ver- 

lengde van de Slachthuisweg ligt, 
wordt een sciterende gelegenherd 

geboden om eelrechtstreeksche ver- 

binding, te mal 

trum van de kog ende voor nieuw- 
bouw Bean. 

De uitbreidiafplarneu zullen. wel- 

dra aan den rad worden aangeboden. 
| 

tusschen bet cen- 

Nieuwe Cinesche Han- 
delsveeaiging. 

Zondag 28 Septimtr kwamen eenige 

Voftaaostaande Ghiresche ingezete- 

nenin het Gie kng Soe-gebouw 

bijeen ten einde besekingen te voe- 

ren over bet opnier oprichten van 

cen Chineesche Indelsvereeniging 

(Hwa Siang Titr Hwee) hier ter 
"plaatse. Ongeveerdertig personen 

"gaven van bun ilangstelling voor 

deze plannen blijklangezien de heer 

-Djie Ting Hlian dc ziekte verhinderd 

Was aanwezig te 1, werd de verga- 

dering geleid dooren heer Kho King 

Siok. Alle aaowezn waren censtem- 

mig van meeninglat het van het 

grootste belang isn, vooral in deze 

oorlogsomstandigh:o, tot de oprich- 
ting van een Chische handelsver- 
eeniging te gecaks 

Er werd besiotem voorloopig een 

Comit& te vormenetgeen zich zal 

belasten met de vdige voorberei- 

dingsmaatregelen teveas propagan- 

da tot deelname :nakem. onderalle 
Chioeesche handela. 

Tot voorzitter “dit comit& werd 

benoemd de beer » Khing Siok en 

tot leden de her Tan Ing Hok, 

Tjioe Tjioog Tjbx ThaPing Boen, 
Liem Sing Twan,sm Siag Yong, 

Tan Siok Khiargrwa Swie Bing, 

Ong A Swie Hji Ting Htan. 

Voorts werd de ho Liong Tjwan 
belast met het voevan propaganda. 

Ben van de doeden van de op 

te richten handelseniging is het 

verkrijgeo van sawerking met de 

prijsbewakingscomie, welke haar 

werkzaambeden ecg zal aanvan- 
gen, naar verwacbordt. 

Gemeeraad. 

De heer E.C. Gewout, die in 

de vergadering vaet stemkantoor 

van Vrijdag 19 Serber jl. tot lid 

van den stadsgemeraad' verkozen 
werd verklaard, zsaar wij reeds 

medegedeeld hebbgeea zitting in 

den raad kutiner tep, asngerien 

bip thans te Malavoonachtig is. 

Volgens de bepelit van de kies- 

ordonvantie moet daar de heer 

Groenewout geen bt heeft gege- 

Ven, dat hij zijn veing niet aan- 

vaardt, tot 4Octobwacht worden, 

alvorens-het IE. Vie gelegenheid 
Wwordt gesteld cenvullende Iyjst   dit. bezwaar: uit. den weg: te: ruimen   

“AD VERTENTIE TARIEF 
GEWONE ADVERTENTIE : 

1 maal pl. ( 0.25 per regel. 2 maal pi. i 0.20 per reget 
aal piaatsen ( 0.15 per reget. 
aankondigingen f 1.- per plaatsing. 

ts advertontie gereduceerd tarief:. 
LOSSE ADVERTENTIEN BIJ VOORUITBETALING. 

24e Jaargang 

  

RADIO van WINGEN 
  

  

BREN 

DOHOSTRAAT 

  

Luchtverdedigingsoefening, 
»Van het Hoofd van den Lucht- 

beschermingsdienst te Madioen, welke 
residentie te zamen met de residentie 
Kediri de luchtbeschermingskring Ma- 
dioea vormt en welke kring met het 
nummer IX wordt aangeduid, is bericht 
ootvangen, dat een luchtverdedigings- 
oefening zal worden gehouden in de 
luchtbeschermingskringen IX, X, XI en 
XVII, dus in geheel Oost-Java ia de 
periode van 14 October tot 15 No- 
vember met volledige inschakelirg van 
alle Luchtbeschermingsdiensten ge- 
durende zeven achtereenvolgende da- 
gen. Van te voren wordt het moment 
van deze oefening niet bekendgemaakt, 
dit ten ecinde de werkelijkheid zo0veel 
mogelijk te benaderen. 

Gedurende die periode zal dus 
plotseling: op cen thans nog niet 
bekend oogenblik de toestand ..lucht- 

gevaar aanwezig” intreden, 

Aisdan zal men dus direct, of iadien 
deze toestand reeds overdag intreedt 

cerst des avonds om zes uur, moeten 

Overgaan tot beperkte verduistering, 

welke toestand dan zeven dagen achter- 
een zal dureo. 

Evenals bij vorige oefeningen moet 

men dus gedurende die zeven dagen 

op zija gui vive zijn voor een verwacht 

baar ,Lucbtalarm”, gedurende welk 

alarm algeheel Worden 
'duisterd. 

Men lette er dus op, dat gedurende 

moet ver- 

GT U 
DE NIEUWE | 

PHILIPS 
| RADIO 

SERIE 
1941. 
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scherming van lichtbronven plaats 
heeft, zoodat geen” direct of maar 
eenigszins opvallend licht naar buiten 
kan uitstralen. 

Ten aanzien van auto's geldt, dat 
de koplampen z0odanig moeten wordea 
afgeschermd, dat uitsluitend blauw en 
geen rcod of paars licht kan door- 
schemeren, en dat acbterlichten moeten 
worden uitgedraaid of uitsluitend blauw 
licht mogen vertoonenj het rood door- 
schijoen van acbterlichten is niet toe- 
gelaten. 

De Politie is verzocht om Streng te 
lttten op de verlichting van auto's en 
aodere middelen van vervoer. 

De autobezitters dieven dus extra 
zorg aan de verlichting bunner auto's 
te besteden.” 

N. V. Malang Stoomtram 

Maatschappij. 

"41 f 39500.— 
(voorl. opg.) 

"40 £ 37701.— 
(defin. opg.) 

£ 283207. — 
(voorl. opg.) 

f 267805. — 
(defio. cpg.) 

Opbrengst over Sept. 

Sinds Januari 1941 

Hetzelfde tijdvak 1940 

Tenniswedstrijden, 

De finales van de onderlinge ten- 
niswedstrijden van den Kedirischen 
tennisbovd hebben Zondag 28 Sep- 
tember plaats gehad en mochbten zich   manwezig luchtgevaar behoorlijke af- 

   

  

VENDU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS 

in cen groote belangstelling verbeugen. 

  

   

  

     

   

    

   

Transporteeren, 

Handel in Nieuw- en 
Tweedehandsch Meubilair.   io te dieneo: 

J.G.W. DEKKERS — KEDIRI — Teleoftoon 280 

Emballeeren 

(Ook voor Europa en de buitengewesten) 

Meubelmakerij 

Agentschap : 
Java Koelkasten.    

    U
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Nog siecbs Heden 3 en Zaterdag 4 OCt. 

204. Ceotury Fox Peoskilo DE KLEINE PRINSES” (1x lite Princess ) 
Met 's werelds beroemdste lievelingsterretje SHIRLEY TEMPLE in de hoofdrol, bijgestaan door 

Avita Louise — lan Hunter — Richard Greene — Sybil Jason e.v.a. 

Een meerdan schitterende film, geheel opgenomeo in Magnitieke kleuren en waarnaat een ieder 

met ber grootste genoegen zal kijken. Een film die U gezien moet hebben! 

Voorafgegaan door Het nieuwste Actuee le Oorlogsnieuws. 
Zaterdagmiddag 4 Oct. i 
hati 5 Martin ge. NIccits 
vasaf 3 1/m 9 Oct. 

»H.M. de Koningin bezoekt haar Marine.” 

— Voor alle leeftiden!! — 

Attentie! alleen gp 
N-B. Zoowel in Riche 3s in Maxim 

vetooning van het Paramount Journaal 

  

Zondag 5 en Maandag 6 Ox. 
De verfilming van Joba Steinbeck?” De Druiven der Gramschap” cw Ol Wati) 

Met HENRY FONDA — JANE DARWELL — CHARLEY GR 

Een machtig product van den meester regisseur Joho Ford, 
APEWIN e.v.a. 
(bekroond met de Acalemie prijs) 

dat onbevreesd en naar waarheid bet leveo beschrijft van de paupers van Amerika, zo0als zij leeo, strijden 

20... .. sterven. 

  

Voor alle leeftijen — 

  

  

Vanaf 

MAXIM TEEATER 

  

3 tm Zcndag 5 Oct. 

DE ONZICHTBARE VROUW.” ce isis Womso) 
Met de eminente sterren Virginia Bruce — John Barrymore — John Howrd e.v.a. 

Het laatste WERELON 
ATT ENTIE! Matineej 

. aa agAten — 

| 
Comedie, vol kostelijke vondsten... vol geestige wendigen... vol 

bracht U griezeligheid en gebeimzinvigheid, .D'onzichtbare 

IEUWS! 
op Zaterdagmiddag 

—  Voor 13jaar en ouder! — Pe AEEEE3$@?€@h—— 

Maandag 6 tm Donderdag 9 

Een Universal verrukkelijke 

verrassende situatie. ,De onzichtbare man" 

Vrouw” brengt U een paar uurtjes van ongekend amusement! 

Vooraf ! 

Het volmaakte spel van de artisteo z: 

buitengewone spannende ON DERWA 

De ongeeveraarde Irdonesische film ” 

1 Met vele bekende loh. krachten. »IKAN DOEJOENG 

Komt dit zier! 

4.30 u. 
eo op Zondagmorgen IO u. 

Oct. 

HA 
al het publiek doen meeleven met hun lief ea Id terwijl de 

TER-OPNAMEN ieders bewondering zal wedragen. 

  

Jammer genoeg bleven de verrich- 

tingen van verschillende spelers be- 

neden de verwachtingen. Vooral Kwee 

Tjhiep Tiang vertoonde cen mat spel, 

vermoedelijk toegeschreven 

moet worden aan de zware partij, die 

hij tegen Soemadi Hoerip gespeeld 

had. Soemadi was als van ouds de 

betgeen 

tacticus: zijn meesterlijke drop shots 

en stop voley waren af. 

De fraaie prijzen werden door den 

voorzitter van den bond, den beer 

van den Eeckhout, 

passelijke woorden uitgereikt. De heer 

met eenige toe- 

Moesto mocht een speciaal bedankje 

en den umpire-prijs in ontvargst nemeo. 

De uitslagen waren als volgt: 

Dames-enkeispel: mevr. Moesto — 

mevr. Lentze 6— 1: 6— 0. 

Heeren -enkelspel A: de heer Soe- 

madi Hoerip — de heer Kwee Tjbiep 

Tiang 8 — 6: 6—2. 

Dames - dubbelspel: mevr. Moesto/ 

    

mevr. Heyblom — mevr. Poerno/ 
mevr. Jatmo 6 — 3: 6—4. 

Gemergd-dubbelspel: mevr. Jatmo/ 

de heer Soemadi Hoerip — mevr. 

Mossto/de heer Kwee Tjhiep Tiang 

6—3,6—3 

Heeren-dubbelspel: de heeren Soe- 

madi Hoerip/Poerno — van den 

Ezckhout/Kwee Tjbiep Tiang 6— 45: 

Een kostelijk filmwerk, dat werkelijk 

een groote attractie is voor elk publiek! 

Een Comedie, vol kostelijke vondsten 

. Vol geestige wendingen ..... vol 

Een cbarmante 

jonge vrouw liet zich als proefkonijn 
Verrassende situaties. 

gebruiken door een geleerde en werd 

geheel Onzichtbaar...! De gevolgen...? 

Zoodra de proef gelukt was, vluchtte 

zij om baar tyroanvieke baas de dood- 

scbrik op het lijf te jagen . .. . en 

ontelbare dingen te doen, die zij altijd 

200 vurig geweonscht bad .. 1 

Een geestige, Verrassend 

leuke comedie....! ,De Onzichtbare 

Man” bracht U griezeligheid en ge- 

heimzinnigheid....! ,De Oazichtbare 

Vrouw” brengt U een paar uurtjes 

  

pittige 

vao ongekend amusement ....! 

Politie - rapport. 

O.S.G., wonende te Modjoroto doet 

aangifte vaa diefstal, middeis braak, 

van diverseo goederen ter waarde 

S. bin A. H., woende te Djamsaren 

doet aangifte van rerduistering 

cen kleerenkasttewaarde van f20.— 

gepleegd door S/wnende te Potjanan. 

van 

Bericht ootvaho, dat de loheem- 

scbe paamd K. er S., 

beiden wonendek Madjerang, tijdens 

het baden in pk kali Brantas zijn 

verdronken. 

vrouwen 

dat P., wonende 

te Bandarlor dgdlen hgnd vanS.L., 

wovende te Pak werd gebeten, 

Genoemd persoorgerd naar het hos- 

pitaal albier ter neeskundige be. 

bandeling opgezgen. De veearts is 

bereids io kennis jsteld, 

Bericht ontva' 

  

   

  

   

Tegeo T.H.K., poende te Pakelan 

werd proces- ver! opgemaakt, ter- 

zake diefstal vafen pandbrief No. 

1554, ten vadeekan S, wonende 
te Pandean.   vao f 9.25. 

  

  

1918 en   
0 —3. 

Heeren-enkelspel B: de beer Moesto 
— de heer Dimjadi 6— 2, 6 — 4. 

RICHE THEATER. 

Nog heden en Zaterdag 4 Ocr. 
20 th. Century Fox Pronk-film 

»THE LITTLE PRINCESS” 

(De Kleine Prinses) 

met Uw lievelingsterren Shirley Temple 

— Sybil Jas 
Anita Louise — Jan Hunter e.v.a. 

  

on — Richard Greeve — 

Gebeel opgenomen in geperfection- 

neerde Techvicolor paar het beroemde 

gelijknamige boek van Frances Hodgson 

Burnett. Eindelijk, 

eens een film van de kleine, knappe 

na jarer, weder 

en berocmde Shirley Temple, en wat 
ieder heeft Shirley 

bewonderd inhaar vorige films, Thans 

kunt U Uw bart ophalen bij bet 
baar avonturer, om 

voor &&n? Een 

volgen van al 
na moeilijken strijd te zegevieren. 

MAXIM THEATER. 

Hedenavond t/m Zondag 5 Oct. 

Uoiversal's verrukkelijke Comedie 

.THE INVISIBLE WOMAN” 

met Virginia Bruce — Jobn Barrymore — 

Joho Howard — Charlie Ruggles e.v.a. 

Een vergelijking. 

Reeds io 1914 stortten de Oosten- 

rijksche legers zich in een offensief tegen 

het oprukkende Russische leger. De 

Russen stondeo is 1914, kort na het 

uitbreken van den oorlog, over een 

uitgestrekt gebied op Duitschen grond. 

Ia Oost-Pruisen werden zij tegenge- 

houden door de 

Warschau was in Russische banden. 

De Russen drongen bij Przemysl en 

Lemberg binnen in Galici#, waardoor 

het Oostenrijksche leger tegen de Kar- 

pathen werd gedrukt. Van een ,,ver- 

pletterende stoomwals”, die over Prui- 

sen zou roilen, echter niets. 

Nadat Von Hindeaburg met het opper- 

bevel was belas, wisten de Pruisen 

zcb door de slagen van Tannenberg, 

28 en 30 Augustus 1914, te bevrijdeo, 

en het Narewleger te vervietigeo. 

In het Westeo bleven Lloyd George en 

Clemenceau onverzoenlijk, dus tracht- 

Masoerische meren. 

kwam   goede krachten. ten de Centrale mogelijkheden de 

,Drang nach Osten” in de jren 1914- 

in 1941 | 

    

In Juni, Juli en Augustus voverde 
Duitschland meer gebiedian 

in 3 jaren vroeger. 
  

  

Slot. 

Russen naar belosten tot op een 
veiligen afstand.ag te dringen, en 

weinig mogelijk 

krachtsiospanniogst te houden. 

Eind 1915 wade Russen terug- 

gedrongen tot, | lette wel, Riga, 

thans reeds weki Duitsche handen. 

Verden liep het Recb-Duitsche front 

over Pinsk, wellaats cenige weken 

geleden eveneenwinden was op de 

kaartjes, welke van tijd tot tijd 

hebben gepublid. Bij Cheroowitz 
stonden de Russeen nog op Oosten- 

rijkschen bodemer paar het Zuiden 

werd gevochtenle Boekowina. 

Deze linie is (914 zonder ook 

maar een oogen,,linie” te zijo ge- 

weest, door deitsche troepen va 

eokele weken van overschreden. 

In 1916 wiste| Russen zelfs nog 

terrein te wiof Bessarabit was 

gedurende al dienfRussisch ge- 

weest, doch dgseo stonden toen 

hun daar, met 

'Zeveoburgen, ea vaa Braila en Galatz 

af lag het Russische front langs den 

Donau tot aan de Zwarte Zee. 
Aan het Noordelijik front hadden 

de Duitscbers het niet minder zwaar. 

Pas in September 1917, dus oa drie 

jaren oorlog, veroverde Von Hutier 

de stad Riga, thaos vrijwel aan het 

begin van de campagne door Rusland 

Verloreo. 

De strijd aan het Oostfront was 

hiermede bijna ten einde. Doch ook 

het stabiele front bleef de Duitschers 

hioderen, die hun routinebeweging 

uitvoerden en manschappen via de 

binneolijaen »aar het Westeo afvloei- 

deo. Daarom nam de Dvitsche gene- 

rale staf het gevaarlijke middel te baat 

om de revolutionnaire bewegiog in 

Ruslaod te steuneo, en de leiders van 

de Communisten uit Zwitserland saar 

Rusiand terug te brengen. In het 

Westen liep eindelijk Duitschland zich 

te pletter, niet in bet minst doordat 

stompzinnige diplomatie de Vereenigde 

Staten in den Oorlog haalde. 

Een van de oorzaken van de in- 

storting van bet Russische leger was 

het ontstellend gebrek aan en acbter 

het front. Aanvoer en hulp door de 

Geallicerden was vrijwel onmogelyk. 
De Duitsche marine had de Oostzee 

afgesloten, de Dardanellen waren tot 

bet laatst toe in Centrale handen, 
slechts de gevaarlijke route over de 

Noordelijke IJszee, vandaag niet minder 

moceilijk dan toeo, en de omweg over 

MULOWEG / MADJENANG 
Telefoon Ked. No. 225 

  
»BOERDERIJEN SCHRAUWEN” 

KEDIRI WATES 

Wladiwostok, langs een goedgezind, 

geallieerd Japan bleven over. 
Pas in 1918, toeo het te laat was, 

was Duitschland in staat in het Oos- 

ten wezenlijke terreinwinsten te boeken, 

na hec ineenstorten van het Russische 
Verzet, aa den vrede van Brest-Litowsk, 

en na het uitbreken van een tegenre- 

volutie in de Oekraine, de Hetman- 

beweging, door Duitschland gesteund 

ea door de Gzallieerden gaarne gezien. 

De situatie nu. 

Dat de huidige Duitsche opmarsch, 

vergeleken met de opmarsch naar het 

Oosten in den vorigen oorlog, in een 

»Blitz”-tempo geschiedt, is dus onder 

meer te danken aan twee fatcoren. 

Ten eerste: Duitschiand heeft geen 

rekening te houden met een front 

dwars door Frankrijk en Itali&. 

Ten tweede: De reactionnaire po- 

litici hebben getracht Rusland zooveel 

mogelijk te verzwakken en van bet 

Westen te isoleeren door het schep- 

pen van bufferstaten, die, met uitzon- 
dering vaa Fioland, dat thaos onder 
maarschalk Mannerheim aan Duitschen 
kant meevecht, voorloopig verdwenen 
zijo. De verzwakking van het Russisch 
front is door Stalin io de jaren 1939 
en 1940 z00veel mogelijk te niet ge- 
daan, door het veroveren van de 
Finsche landengte en het annexeeren 
van Estland, Letland, Lithauen en het 
Oostelijk deel van Polen, doch het 
blijkt, dat deze verzwakking, ondanks 
recente Russische tegenzetten, 
effectvol is geweest, 

(Uit bet N.v.d.D.) 

zeer 

PERCEEL-PAKISSADJI 

  

Levert versche volle melk. 

Karnemelk, Yoghurt, 
Room en Slagroom 

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

ter plaatse 

td 

Prima kwaliteit.     Beleefd aanbevelend 

L. H, SCHRAUWEN. 

  

  

  

        niet alleen io drpathen, doch tot 

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

UIT6. Mi, BATAVIA. 
Druk: prijs, : for- 

Auteur(s) Titel Bestemd voor at ebi andi Ter 

BLINK, T. DOOR Eur. L 9, 0.80, —— 11 5 
VAN DEN en | BLOBIEN- | Seboot ee | 000 Pe 
J. EIGEN- | DE VELDEN Sept. 1941 1137 x 19.8 
HUIS 1 

BLINK, T. DOOR Eur. Lagere 10, 0.65,—.— | 96 pags. 
VAN DEN en | BLOEIENDE | School 
J. EIGEN- VELDEN I Sept. 1941 13.7 X 19.8 
HUIS 

BRAND, A. | AANGE- Lagere School | 7, 0.45, —.— | 40 pags. 
KLEDEJAAR:- | io Ned. Indie 
TALLEN Sept. 1941 131, X 19'/z 

BLINK, T. DOOR Eur. Li 7, 0.80 —— | 13: 8 
VAN DEN en | BLOEIENDE SAB bal pan 
J. EIGEN- VELDEN IV Sept. 1941 13.7 X 19.8 
HUIS 

HATTUM, VRJHEID VAN DEN 1, 0.75, —.— 127 pags. 
Mr. W. F. EN GEBON- | STRAF- 
C, van DENHEID RECHTER Sept. 1941 X2 

(REDE) 

—— BAHASA Tol. Onderwijs | 4, 0.75, —.— 1 58 pags. 
MELAJOE 1 | Mulo - Maleis 

Sept. 1941 15 X 20.5 

PLAS, H.A.E. | HET B-EXA- | Ootleend aan | 1, 3.25, —.— | 176 pags. 
MEN VER- | de Praktijk-Bx 
ZAMELING | Boekhouden Sept. 1941 15Y, X 43 

OPGAVEN 

STAVAST, TWEEDE Taalm. H.LS. | 4, 0.60, —.— 180 . 
W. G, KOK | TAALBOEK- g P 

9 £ - Sept. 1941 17 21 

ENS-H.C. A Tn a 
MEIJER) 

RIJPMA Dr. | WERKBOEK- | Middelb. & 6, 1.30, —,— 
E. en M. V. | JE bd. ONT- | Gymo. On- Hua 
ROELOFS ME derwijs Sept. 1941 4 vital. tabel 

DER HIST.I 14373 X 20172     
 



    

BEKENDMAKING, 

    

De Resident van Kediri maakt bekend, dat bij zijn besluit ddo. 29 Sep- 

tember 1941 No. 788/10 voor de Regentschappen Kediri, Blitar en Ngandjoek 

met ingang van 1 October 1941 definitief zjo vastgesteld de minimum- 

grondhuurprijzen, als bedoeld in het eerste lid letter b van artikel 8 der 

grondhuurordonnantie. (Staatsblad 1918 No. 88). d 

Van die minimum-prijzen kan dagelijks (Zon- en feestdagen uitgezonderd) 

op de gewone kantooruren, ten kantore van de Regenten en Assistent-Resi- 

denten van Kediri, Ngandjoek en Blitar inzage worden genomen. 

KEDIRI, 29 September 1941. 

De Resident van Kediri. 

E.L.J. TYDEMAN. 

  

aan aa naa NN MEN 

Ruslands kracht. 

Sinds het Derde Rijk de hegemonie 

over het Europeesche vasteland ver- 

kregen had, was de vraag, boe lang 

de betrekkingen met de Sovjet-Unie 

vredelievenden neutraal zouden blijven. 

Na de inneenstorting van Prankrijk is 

Oost-Europa een gebied vol! politieke 

spanning gewordes. In de tweede helft 

van 1940 werd de toon in Duitsche 

bladen en tijdscbriften dreigend tegen 

Rusland, zij het nog in bedekte termen. 

V6or 1914 steunde het machtseven- 

wicht in Europa op zes groote mogend- 

heden: Duitschland, Oostearijk-Hon- 

garije, Itali&, Engeland, Frankrijk eo 

Rusland. Na den va! van Frankrijk en 

nadat Bngeland van bet vasteland ge- 

scheiden was, terwijl Italig feitelijk al 

onder Duitsche overheersching ver- 

keerde, bleven nog het Derde Rijken 

de Sovjet-Unie over. 

Het was echter duidelijk, dat Europa 

geen twee meesters kon hebben, Hitler 

bad in Mein Kampf geschreven: 

»Dvitsehland moet ncoit toestaan, dat 

cen andere groote vastelandmogend- 

heid naast hem blijt bestaan”. Vroeg 

of laat moest de geheele militaire macbt 

van het Derde Rijk zich naar bet 

Oosten wenden. Eo daok zij de ver- 

overingen in West-Europa, was zijo 

kracht sterk toegenomen. 

Op deze gronden voorspelde Wer- 

ner den oorlog tegen Rusland. 

De grondslagen en oorspongen van 

de buitenlardsche politiek der Sovjet- 

Unie zijo: de industrialiseering, de mi- 

litariseering en de opbouw van een 

economisch Rijk. De industriein Rus- 

land is ongeveer zesmaal z00 krachtig 

als in 1913. Het land is van eea land- 

bouwstaat geworden tot cen landbouw- 

en industriestaat. Io 1913 was de waar- 

de van de landbouw-productie 58”, 

van de waarde der totale productie, 

in 1939 was de waarde der industrieele 

productit 77,4”/) van de totale pro- 

ductie. In 1939 waren er 82 groote 

steden met meer dan 100.000 inwoners. 

Het tempo van de militariseering 

was gelijk aan dat van de Duitsche 
herbewapening. De industrialiseering 

leverde de materieele basis er voor, 

met als voornaamste steunpunten de 

zware industrie en de vervaardiging 

van werktuigen. Door den opbouw 

van &€n rijk werden de hulpbrovnen 

van het geheele land ter beschikking 

van de bewapening gesteld. 

De economische versterking van de 

Sovjet-Unie is bedoeld als middel tot 

ontwikkeling van het voortbrengingsap- 

paraat, de schepping van een gewel- 

dige oorlogsmachine en de volledige 

uitrusting van bet Rijk. Zij gaat buiten 

de sfeer de verbruikers om, en vandaar 

de paradox van een arme bevolking 

naast een machtige economie en een 

sterken staat. In dezem zin is reeds 

veel bereikt. 

De politiek van groote mogendheid 

doet Rusland belangen hebben ia het 
Verre Oosten, in Centraal-Azis, het 

Nabjje Oosten den Balkan. Oostelijk 

Europa en Noord-oost-Europa. 

Sovjet-Oost-Aziz# is economisch en 

militair zelfstandig en voldoende be- 

schermd, waardoor Rusland vrijheid 

  

  

van beweging kreeg in Europa. De 

Europeesche belangen van Sovjet-Rus- 
land staan op den voorgrond van zija 

buiterlandsche politiek: het heeft zijo 

gelaat naar Europa gewend. Op de 

invloed van de Sovjets in de Balkan- 

staten is zeer groor. 

De Sovjet-Unie vindt alle noodzake- 

lijke grondstoffeo binnen de greozen 

van haar grondgebied en heeft geen 

behoefte aan ecovomische expansie : 

de veroveriog van nicuwe gebieden 

geschiedde enkel om strategische rede- 

nen. , 
Het is een dwaling, te meenen, dat de 

buitenlandsche politiek van de Sovjets 

door vrees bepaald werd. Reeds ge- 

durende vijftien jaar bereidde Rusland 

zich op den oorlog voor, en in 1934— 

1939 heeft bet berhaaldelijk een oorlog 

geriskeerd. Het moedigde Frarkrijk aan 

om zich tegen de herbewapening van 

Duitschland te verzetten, en vervolgens 

tegen de militarissering van het Rijo- 

land, tegen den Ansch-luss van 

Oosteorijk, tegen den verdeeling van 

Tsjecho-Slowakije. Daladier erkende, 

dat Frankrijk enkel steun vond bij 

Sovjet-Rusland. 

Litvinofs politiek van den ,,ondeel- 

baren vrede” hield het gevaar van 

oorlog in, want in geval van agressie 

z0u zij tot een algemeenen oorlog heb- 

ben geleid, waaraan Sovjet-Rusland 

z0u bebben moeten deelnemen. Ook 

de inmenging in Spanje had tot oorlog 

kunnen leiden. De slag bij Guadalajara 

was cen gevecht tusschen Sovjet-lucht- 

eskaders en Italiaansche gemotoriseerde 

eenheden. 

In 1938, gedureode de Tsjecho- 

Siowaaksche crisis, en io 1939, tijdeos 

de onderhandelingen met de Geallieer- 

den, drong de Sovjet-Unie op staf- 

besprekingen over militaire maatre- 

geleo aan. In van 1939 

stelde het voor, eeo gezamenlijk veld- 

den zomer 

tocbtsplan tegen Duitschlaod te ont- 

werpeo, waarbij het roode leger dan 

bases in Polenen Baltische lavden zou 

moeten hebben. Tot op het laatste 

oogenblik voor de onderteekening van 

het pact met Hitler bestond in Rusland 

bereidheid om onmiddelijk ten oorlog 

te trekken. De toon van de pers maakte 

duidelijk, dat een oorlog verwacht 

werd, en dan een oorlog met Duitsch- 

land, en dat die oorlog noodzakelijk 

werd geacbt. 

De houding ten opzicbte van Japan 

is typeerend voor de methoden der 

buitenlandsche politiek van de Sovjets, 

Zoolang Japan in Oost- Azit sterker 

of in elk geval minstens even sterk 

was, werd een botsing vermeden en 

in 1932 stelde Rusland zelfs een non- 

agressie - pact voor, welk denkbeeld 

toen evenwel door Japan verworpen 

werd., 

'Toen het zijo militaire kracht Vol- 

doende had opgevoerd, liet Rusland 

het op ecen krachtproef aankomen, in 

Augustus 1938 bij Tsjanfoekeng en in 

den zomer van 1939 in Nomonban, in 

beide gevallen op gevaar af dat een 

oorlog zou uitbreken. Beide keeren 

behaalden de Sovjet - troepen een on- 

dubbelzinnig: bij Nomophan werden 
18.000 Japan gedood. 

Toen de superioriteit van de Rus- 
sische wapenen afdoende gebleken was,   

  

Bekendmaking 
De Regent van Kediri maakt mits 

dezen bekend, dat de ontwerp- Be- 

grooting van Uitgaven en Oatvangsten 

van dit Regentschap voor het dienst- 

jaar 1942, gedurende 4 weken voor 

cen ieder ter lezing wordt gelegd ter 

Secretarie van de Regentschaps-Raad 

van Kediri enio de kaotoren der Dis- 

trictshoofden bionen het Regentschap. 

KEDIRI, 1 October 1941. 

De Regent van Kediri, 

R.A. A. Danoediningrat 

BEKENDMAKING. 
De fd. Burgemeester Kediri 

maakt bekend, dat het stemkantoor op 

Woensdag 8 October 1941 om 9 uur 
des morgess ten Gemeertehuize in 

openbare vergadering bijeen zal komen 
voor de aaowijzing van &€n lid van 

den Stadsgemeenteraad van Kediri, 
zulks in de plaats van den op 19 Sep- 

tember j.|. tot lid verkozen candidaat 
den heer: E. C. Groenewout, 
die Zijn verkiezing niet heeft aange- 

nomeo. 

  

  

  

  

van 

Kediri, 3 October 1941. 

De fd. Burgemeester vd. 

B.J. A. STOCK. 
Loco 

  

liet Rusland, ivplaats van Japan den 

land zich 

oorlog met 

oorlog aan te doen, het 

veder uitputten in den 

China, terwijl het zelf zijo militaire 
kracht verder ootwikkelde. Eno in 1940 

verwierp de Sovjet-Unie Japans voor- 

stel om een 

sluiten. Het was een elastische politiek, 

een politiek van afwachten en druk 

vitocfenen. 

Don -agressie -pact te 

Het pact met Hitler werd afgesloten 

nadat Chamberlain en Daladier, die 

geen vertrouwen badden in de kracht 

van het roode leger en de gevoigen 

van versterking der positie van Sovjet- 

Rusland voor de kapitalistische eco- 

nomie vreesden, zich afkeerig toonden 

van erastige pogingen om een bond- 

genootschap te siuiten. 

Rusland achtte 
bet Derde Rijk 

houding vao Eogeland en Frankrijk 
wekte in Ruslaad verbittering en wao- 

cen oorlog tegen 

onvermijdelijk, De 

trouwen, en besloten werd toen, de 

strategische positie zooveel mogelijk 

te verbeteren : toe. 

komstigen oorlog met het Derde Rijk 

twijfelde men te Nioskou niet. 

want aan een 

Vertrouwen io Duitschland bestond 

al evenmin, doch 

nationale machtpolitiek dicteerde het 

pact met Hitler. De Russisch-Duitsche 

betrekkingen werden dan ook geker- 

merkt door aan beide 

Tijdeo, om zich voor elkaars winsteo 

overcompensatie tc verschaffen. De 

inlijving van de Baltische landen bij 

Rusland was het errstigste verlies voor 

Duitschland in dezen oorlog. Door 

bezetting van Denemarken en Noor- 

niet vrees, maar 

een pogen,   

VERHUISD: 
DOKTER R. Mhd. SALIM 

Van Hoofdstraat 58, 

naar DJOJOBOJO—STRAAT 21. 

(Verlengde Ngadisimo-straat) 

Telefoon blijft: KEDIRI 220. 

  

  

Onderneming 

SOEROWINANGOEN PAREE 
zoekt Schrijver v. Chin. landaard 

m. MULO OPLEIDING. 

Kunnende typen 

salaris —- f 25.— 

  

wegen trachtte Duitschland toeo de 

Oostzee te beheerschen, 

Rusland kreeg, 
van Zuidoostelijk Galiciz en de Kar- 

patben, een sterke strategische positie, 

vesting Przemysi 

geweldig, tot een tweede Kroonstad, 

dat weleens met Gibraltar vergeleken 

wordt. Dat beteekende 

Voorzorgsmaatregel tes opzichte van 

Duitschers hebben er bunnerzijds op 

geantwoord met de bezetting 

Hongarije en den benedenloop van den 

Donau. 
Het roode leger beschikt over wa- 

door de bezetting 

en versterkte de 

enkel cen 

van 

penen en reserves in overvioed en is 
' 

uitmuntend, Het is geoefend voor het 

offensief. De 

beginselen der oorlogvoering zijo even 

modern agressief de 

Duitsche, en ze waren zelf uitgewerkt 

en toegepast nog “60r het Duitsche 

leger z00 ver was: reeds in 1932 

schreef het Militair Wochenblatt over 

de Russische strategie als die van een 

»gemotoriseerden Dzjengis Khan”. 

De Duitsche luchtmacht is, meende 

Werner, op zin best de gelijke van de 

Russische, maar Rusland heeft meer 

en beter tanks 

Voor een moderneo bewegingsoorlog 

is het over het geheel beter uitgerust. 

strategische Russische 

en even als 

en meer infanterie. 

De tanks worden gesteurd door groote 

massa's moderne cavalerie, 

kracbtig gemotoriseerd, in 1937 bad 

Ruslanod 34 cavalerie - divisies. Het 

roode leger is het eenige leger ter 

dezelfde constructie als 

eveneens 

wereld met 

het Duitsche. 

De Sovjet - Unie zal, schreef Wer- 

noer, in een oorlog met Duitschland 

verscbeidene voordeelen hebben, o.a, 

het groote voordeel van de biokkade 
Duitschland 

scherpen. Eeoander in de invloed van 

propaganda in Duitschland, die met 

groote energie gevoerd zal worden. 

De feiten den dag hebben 

Weroer tot belangrijke hoogte 

in 't geliik gesteld! 

(Uit het N. v. d. D). 

te kunnen helpen ver- 

van 

cen 

PROTE STANTSC HB/KERK. : 

Hollandsche Kerkdiensten. 

  

Maleische Kerkdiensten. 

H. B. Matulessy. 

5 Oct. '41 Blitar 

Wlingi 

7.30 u..v.m. 
10.30 u. v.m. 

  

OOST - JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEN 
lederen Zondag, 9 uur v.m. 

Te Kediri (Baloewertistraat), Blitar, 
Toeloengagoeng, Ngandjoek, e.a., te 

Paree 7.30 uurr.m, 

  

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Zondag. 

  

t: Kediri Ie H. Mis 6 uur vm. 

2e H. Mis 7.30 usr v. m. 

Lof 5.30 uur 9. m. 

te F £ 6 uu von 2 H. Mis 

7.30 uur v. & Hoogmis 

5.30 uur nm. Lof 

Onderricbt Kath. Javasen 6 uur ».m. 

  

TENG HONG TIANG 
VENDUHOUDER COMMISSIONNA!R 

MEUBELMAKER 
TRANSPORT — ONDERNEMING 

KEDIRI — Klentengstraat 68 — Talaf. No, 107 

VENDUTIES: 

'"Zaterdag, 4 October "41 9 u. V.M. 

COMMISSIE VENDUTIE 

In ons tokogebouw 
Hoofdstraat— Kediri. 

batikwerkeo, 

manufacturen, kantoorartikelen, tennis- 
schoeren, panaen en meubilair. 

Vas sarongs en andere 

  

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

COMMISSIE VENDUTIE 

In Restaurant Patria—Paree. 

Van veel meubilair. 

Gelegeobeid tot bijbreagen van goe- 

deren. 

Adres voor: 

Moderne en antieke meubels. 

Staalmeubels en ledikanten ver- 

chroomd of gelakt 
Tweedehandsche meubels 

Emballeeren en transporteeren 

een mooie tennisbaan voor Dinsdag 

Woensdag en Zaterdag, gelegeo 

acbter Srnelpersdrukkerij 

f 6,— 

BAAT HET OM 
DRUKWERK ? 

De Kedirische Snei- 

pers Drukkerij drukt 

immers beter, netter en 

goedkooper. 

offerte bij de Ked. 

Sneipersdrukkerij ! 

U verbindt zich 

p.m. 

  

Vraagi   tot niets! 

    

Beveiligt U tijdig!! 
Wij leveren : 

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

RESIDENTIE APOTHEEK 
TELEFOON No. 52. 

KEDIRI   
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Battunlnndsch" overzidtit overgehomen ut het" Sser: HB: 

Conferentie te Moskon hesindigd 

  

De Sovjet-Unie zal practisch alles 

krijgen, waarom zij heeft gevraagd 

  

Persoonlijke dank van Stalin 
  

  

Moskou, 1 October (Reuter). De 

Eogelsch-Amerikaansch-Russische con- 

ferentie is be&indigd. In een gezamer- 

lijke verklaring van Lord Beaverbrook 

en Averell Harriman is gezegd, dat 

de Sovjet - Unie practisch alle benoo- 

digdheden zullen wordea gegeveo, 

waarom zij heeft gevraagd. Aan de 

verklaring was toegevoegd, dat Stalin 

Lord Beaverbrook en Harriman heeft 

gemachtigd uiting te geven aan den 

dank van de Sovjet-Unie aan Amerika 

en Engeland voor hun milde voor- 

raden-leveringeo. 

  

Uitstekende geest van 

wederzijdsch 

begrijpen. 

De verklaring van Beaver- 

brook en Harriman. 

Moskou, 1 October (Reuter). De 

tekst van de gezamenlijke verklaring 

van Lord Beaverbrook en Harriman 

luidt: De conferentie te Moskou van 

de vertegenwoordigers der Russische, 

Amerikaaosche en Britsche Regeerin- 

gen is geZindfgd. De deelnemers heb- 

ben nagegaan, Rustand van de 

Vereenigde Staten en Groot-Brittanni&s 

noodig beeft, ter overwinning van de 

mogeodheden van de as. De confe- 

rentie, die onder voorzitterschap van 

Molotoff stond, heeft van Maandag 

af voortdurend vergaderd. Zij heeft 

de hulpbrooneo van de Sovjet-Unie 

bestudeerd in samenhang met de pro- 

ductie-capaciteit van de Vereenigde 

Er werd 

besloten, practisch alles aan, de Sov- 

jet-regeering toe te staan, wat de 

Russische militaire en burgerlijke au- 

toriteiten vroegen. Dz Sovjet-regeering 

heeft aan Engeland en de Vereenigde 

Staten groote hoeveelheden grondstof- 

fen toegezegd, waaraan deze dringend 

behoefte hebben. De vervoersmege- 

ljkheden werden uitvoerig nagegaar, 

en plaonen werden opgemaakt om het 

verkeers-volume in alle richtingen op 

te voeren, 

wat 

Staten ea vaa Engeland. 

Stalin darkbaar. 

Stalin macbtigde Harriman en lord 

Beaverbrook bij 

zija dank uitspreekt tegenover de 

Vereenigde Staten en Eogeland voor 
bun ruimen aanvoer van'grondstoffen, 

machinewerktuigen en oorlogsmaterieel. 

De steun is overvloedigi geweest en 

de Sovjet- Russische strijdkrachten wer- 

den 
verbeten 

FEUILLETON 
SPAANSCHE DUKATONS 

(Spanish Doubloors) 

Uit het Engelsch 

te verklaren, dat 

er door in staat gesteld bun 

tegenstand voort te zetten 

  

van 

Camilla Kenyon 

101) 
Zijr drie metgezellen vormden de 

bemanring. Geen van drie&a behoor- 
den ze tot hat gewone, joviale slag 
van zeelieder: 't wareo Ittiaards, die 

bun tijd- op de werven van San Pran- 

Cisco verdeder, uitvaagsel uit de 

achterbuurten, die door toeval op zee 

gekomen waren. 

Tony daarentegen was van een 
ander type. Hij was een Italiaar, groot 
en forsch gebouwd, die in zijo goe- 
den tijd tot de bemannivg van de 

visschersvloot, welke dagelijks de 
baven van Saa Francisco verlaat, 
behoord had. Maar blijkbaar had hij 
dets uitgevoerd, waardoor de keuze 

Yan cen nieuw beroep noodzakelijk 

Was Geworden. Waar ea wanneer 

7 

en krachtiger aanvallen op de legers, 

die het land zijn binnengedrongen. 

Harrimaa en lord Beaverbrook er- 

kenden namens de Amerikaansche en 

Britsche regeerisgen de ontvangstvan 

ruime voorradeo Russische grondstof- 

fen, die baar productie vau oorlogs- 

materieel in belangrijke mate zal doen 

stijgen. 

Snelle overeenstemming. 

Harriman en lord  Beaverbrook 

Wwezen er met nadruk op, dat' de 

bartelijke sfeer, welke tijdens de lijk 

had gemaakt in record:tijd tot. confe- 

rentie heerschte, bet mogelijk had ge- 

maakt in record-tijd tot overeeostem- 

miong te komen. In het bijzonder maak- 

ten zij duidelijk, dat Stalin steeds 

bereid was: geweest tot welwillende 

samenwerking. Zij dankten Molotoff 

voor de bekwame wijze, waarop: bij 

de conferentie had geleid en' alle 
Sovjet- vertegeriwoordigers voor hun 

hulp. 

Alvorens de conferentie besloten 

werd sloot zij zich aao bij het besluit 

-der drie betrokken regeeringer, dat 

na de uiteindelijke versietiging der 

nazi-tyrannie eea vrede zal worden 

geschapen, weike de geheele wereld 

in staat zal stellen op eigen gebied 

io veiligbeid te leven onder omstan- 
digheden, waardoor een ieder vrij' is 

van vrees of zorg”. 

EFea Russische verklaring, 

Moskou, 1 Oct. (Reuter). De tekst 

van bet: commun'gv€, uitgegeven door 

.de Sovjer.regeering bij de besindigiog 

van de conferentie te Moskou, luidt: 

»Da bijeenkomst der vertegeowoordi- 

gers der drie groote mogendheden, 

die den 29sten September te Moskou 

aanving, voltooide baar werkzaamhe- 

den cp den Isten October. De bij- 

cenkomst vond plaats op basis van 

de gemeenschappelijke boodschap van 

Captain Magsus en hij kenvis met 

elkaar gemaakt hadden, kon ik niette 
weten komen. Maar zeker is 'r, dat 

ormiddellijk nadat Miss Browne zoo 

verstandig geweest was om bet groote 

geheim aan &&o van haar toevallige 
kennissen van de New-Yorksche baven 
te vertellen, deze nieuwe kennis, Cap- 
tain Magnus, zich ooverwijid met zijn 
»ouwen vriend Tocy” in verbindiog 

bad gesteid. 't Gevolg was, dat de 
kleine schoener met zijo smokkellading 

op slinksche wijze uit de haven van 
San Francisco verdween, zija cargo 

te bestemderplaatse afleverde,. nieuwe 
Voorraden innanem den koets niat 
Leeward Island zette. De baai aan 
den Westkant bad bun als ankerplaats 

en schbuilhoek gediend. 
Ondertusschen had Captain Magnus, 

door middel van spiegel-seinen vanaf 

Punti Kijkuit, bem digelifts met: den 
gang van zaken op de koogde ge- 
houdep, en eeomaal was bij hen zelis. 
gaan opzoeken onder voorwendsel dat 
bij op: de eevdenjacht wilde: gama. 

En terwijl wij, met ons vijveo, langs 
diplomatieke: omwegen de: Malsstar- 

righeid van Mr. Tubbs getracht   
  

Chill aan Stalio, en bad in overeen- 

stemming! met diens-antwoord:het doel 
dit ia geooemde bpodsebap: werd 

vemeld, n.l. om de vraag op telossen 

mhoe op de beste wijze hulp kan 

worden verleend aan de Sovjet-Unie 

io haar prachtigen tegenstand aan de 

fascistische agressie”, alsmede de vraag- 

stukken ,,betreffende de verdeeling 

der gemeenschappelijke hulpbronnen” 

en de beste benutting van deze hulp- 

bronnen met het doel om hun krachts- 

inspanning z00veel mogelijk te steu- 

DED, 

Eensgezindheid 

De delegaties der drie regeeringen, 

die door Lord Beaverbrook, Harriman 

en Molotoff werden geleid,. verrichtten 

hun taak in een geest van algebeel 

wederzijdsch: begrijpen, vertrouwenen 

welwillendheid. Ze werdenaangemoe- 

digd' door de beteekenis van hun task, 

den heldhaftigen sirijd van het Sovjet- 

Russische volk tegen Hitler - Duitsch- 

uitslag van dezen strijd haogt de moge- 

lijkheid af van de bevrijding en het: 

herstel der onafhaokelijkheid van de 

volkerep, die 

borden tot slaversij zijn gebracht. Ze 

werden bezteld door de' nobele taak, 

andere volkeren te bevrijden van de 

bedreiging, door de Nazi's tot slaven 

te worden gemaakt. 

door de fascistiscbe: 

De conferentie, waaraan ook Stalin 

actief deelnam, beeft hbaar werk met 

succes betindigd, en cam belangrijke 

beslissiagen in overeeastemming met: 

de algeheele 

censtemmigheid en de nauwe samen- 

werking der drie groote mogendheden 

aan io haar gemeenschappelijk pogen, 

de overwioning te behalen op den 

doodsvijaod van de volkereo, die de 

vrijbeid liefhebben. 

haar doel, em tooode 

Vertrouwenwekkende rede 
van Molotoff 

Moskov, 2 October (Reuter). In een: 
door hem aan het einde van de drie- 
mogendheden conferentie te Moskou! 
gehouden redevoering legde de Rus- 

landsche Zaken, Molotoff, den sadruk 
op de verlangens, welke de groote 
Vrijheidslievende volkeren koesteren. 
Molotoff verklaarde, dat allep, die ter 
conferentie aanwezig waren in de 
gelegenheid waren geweest te aan- 
schouwen ,,hoe groot onze samenwer- 

I king is in dezen- historischen strijd, 
welke wordt gevoerd tegen de roo- 
versbende van het Hitleriaaosche 
Duitschland, dat leeft van de bloedige 
onderwerping van volkeren en van 
door roof verkregen annexatie van 
buitenlandsch grondgebied”. 

Na uiting te hebben gegeven aan 
zija dackbaarbeid aan Roosevelt en 
Churchill, ,,de belangrijkste staatslieden 
van onzen tijd”, vervolgde Mo'otoff : 
nla het bijzonder moet er hier de 
vadruk op worden gelegd, dat de 
boodzaak van verplettering van bet: 
fascisme werd erkend niet alleen door 
het belligerente Evngeland, dat nu in 
oorlog is met het genazificeerde Duitsch- 

Ulaod, doch tevens in gelijke mate door 

Magous den weg naar datzelfde doel! 
in vogelvlucht' afgelegd. Je voelde, 
dat het geheim van Mr. Tubbs nu 
Diet veel langer:in eigen boezem be- 

waard z0u bijjveo, dat Captain Mag- 
mus, Tony en onderhooriger, biji 
Onwilligheid van zija kant, zicb niet 
bij 't toepassen van dwangmaatregelen 

door beschavingsvooroordeelen zoudan 
laten weerhouden, 

Maar gelukkig voor hem was het 
karakter vao Mr. Tubbs vrij van die 

Onredelijke koppigheid, weike- onder 
| zekere condities een micder zacht 
G@ptreden: noodzakeliik gemaskt za 
Hebben. Terwij) de leerrijke cowversatie 
tusschen de roovers voortging, ves- 

loor zijo. gelaat allengs de rood' en 
Wit gevlekte tint, welke het op' het 

hoogtepunt: van zijn angst van zijn 
gewone, gezonde vollemaansgeziclit 

ondersckieiden had. Langzamerhand 

—begon zijn normale kleur terugi te 
keeren: Hij. ging, rechterop zitten, 
bevochtigde zijn droge lippen met''t 

| pumtje van zija teng” en ketek ons cen 
voor eeo, ja zelfs tante Jane en Miss 

Higglesby Browne, met wie hij seh 
| pas op zuik een roerende wijze ver   haddea te overwinnen, had: Gapesia |: 2000d: bi: met: 2fdolingeche, bere- 

pena masaet er yesateCiaa | om most 

land te ondersteunen. Van den goeden: 

sische volkscommissaris voor Buiteo- I- 

    

igerente mogendhetd: de 
Vereenigde Staten van Amerika, die 
eveneens de. noodzaak erkenden van: 
bijstand aan d& Sovjet- Unie voor dit 
doel met hua overvioed aan matericele 
hulpbronnen”. 

Uitbreiding: van den. steun. 
De cofirdinatie- van de .inspanning 

van. zulke groote mogendheden als: 
de Vereenigde Staten, Eongeland ea 
Sovjet-Rusland Meen beslissende factor 
voor bet waarborgen van het uiteinde- 
ilijke succes. in dezen strijd, ondanks 
de tijdelijke Hitler-successen aan dezen 
of genen sector van het front. De 
conferentie in Moskou heeft aange- 
toond, dat de voorziening met vlieg- 
tuigen, tanks, andere soorten wapenen 
€n- grondstoffen nog meer zal worden 
uitgebreid en in belangrijkheid zal 
toenemen. Op dit punt wordt de bodem 
aan Hitlers hoop ingeslagen. Hitler 
is, in tegenstelling met zijo plannen, 
er slechts in geslaagd de eenheid in 
krachtsivspanning der. grootste demo- 
cratische volkeren tegen de nazi-tirao- 
nie sneller tot stand te brengen. Het 
feit, dat de elkaar vriendschappelijk 
gezinde landen met zulk een snelheid 
en zulk een eeosgezindheid handeleo, 
vormt de erkenning dat de Sovjet- 
Ubie op het oogenblik het volle 
gewicht van den strijd tegen de fas- 
cistische borden torst. 

Hitlers ondergang. 

Hoevele pogingen de Hitlerianen 
ook mogen doen om Europa te be- 
rogven,—te beginnen met het tweede 
jaar van onderdrukking in Frankrijk 
ea cindigend met bet omvormen van 
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door dew- wil: vas” de: Bai- 
gaarsche leiders in een place d'ar- 
mes" — voor. nieuwe Hitleriaansche 
avonttmren.tegen: de Sovjets, dit alles 
zal den Hitlerisanschen veroveraars 
Diet genoeg bulpbronnen verschaffen 
om den oorlog voort te zetten, Onze 
conferentie zal in de geschiedenis ge- 
boekstaafd biyjven: door de giorteryke 
vernietiging vam Hitler, den knechter 
van volkeren.. Het is niet voldoende 
om deze Goerings, Hitlers en Von 
'Ribbentrops: te haten, doch het is 
noodzakelijk voor ceuwig af terekeoen 
met deze misdadige. bende van knech- 
ters en veroveraars, met aan bet 
hoofd de vioek van het” menschdom. 

Hitler heeft nog nooit tevoren te 
maken gehad met zulk een machtig- 
verbovd van landen, hij heeft rog 
geen tijd gehad de tegenaanvallen van 
zulk een macht te ervaren. Wij twij- 
felen niet, dat het anti-Hitlerfront snel 
krachtiger zal worden en dat er geen 
sea is, welke het kan verslaan. Wij 

de zwasrste siagen op, doch 
dit Wordt steeds meer en meer door 
de landen ver. geheel' de wereld 
erkend, Onze- wil is: niet: gebrokeo, 
doch gesteld. Ons- leger blijft een 
groote, overweldigende 'macht, welke 
zal standhouden en dea strijd zal 
Winnen. 

mUit naam van Ruslands delegatie 
en-volk verzeker ik den Engelschen 
en Awerikaanschen vertegenwoordi- 
gers, dat-onze wil in den strijd om- 
buigraam is en dat onze overtuiging 
van de zege over dea vijaod van ale 
vrijheidllevende landeo ' onwaokelbaar 
is". 

  

  

Radioluisteraars, 
wordt lid van den Bond van Radioluiste- 
raars in Nederlandsch-Indis (B.O.R.A.N.I) 
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kenende blikken amo. Nadat deroovers: 
genoeg badden gegeten, ging ceo van: 
henaan tafel zitten met: zijn geweer: 

op de gevangeven- gericht. Eo terwijl! 

Slinker hun haoden losmaakte, ging: 

Cookie onder een naargeestig.zwijgeo, 
hetwelk hij door zijn rollende oogeni 

echter welsprekend genoeg wist te 
maken, met het overgeschoten eteni 

rond. Het kan niet bepaald gezegdi 
worder, dat &€D van dns: met smaak 
at, behalve: dan aftijd Mr. Tubbs, die 
ziju deel met eem stroom van daok- 
betuigingen: ostviog en bet metrmaak 

opat. 
Het was een buitengewoon verve- 

lende situatie, te meer, daar de. zat- 
gegeten roovers zich allerlei grappen 

ten anzen. koste veroorloofde. De 
»voeding der. wilde dieren”, zooals 
Slioker het noemde, scheen hen uiter- 

mate te vermaken. Zelfs magnus was 
tot op zekere hoogte ziju gewone 

norschihetd kwijt: afwisselend stak bij 

zija pijp in zija movd of verbreedde 
dat orgaan: tot cen: aepachtigengrijas. 

Zoo: intens was: de aosyst en afkeer 
welke de man: me inboeremde, dat 

mi omwillige oogen voortdurend mag-   netiscb ziju kant werden opgetrokken, 

.opletlettenden blik van 

En aa ondanks mija angst, weigerde 
mijo gevoel, om zich tot een: paniek 
te laten opzweepen door mijo rots- 

vaste overtuiging, dat er, ondanks deze 
Omstandigheden, waardoor blind ver. 

trouwen bijoa onmogetijk werd, een 

eeuwige rechtvaardigheid'bestord, wel- 
ke mij tegen Captain Magous bescher- 
men z0u. Eb toem ik naar den: over- 
kaat naar Dugaldi Shaw keek en 
gedurende. eenoogenblik demscherpen, 

zijn rustige 

Oogen ontmoette, glimlachte ik even 

geruststellend tegen hem. En al was 
de glimlach als zoodanig niet bepaald 
geslangd te noemen, een glimlach was 

  
"ten bleef 'r. 

Wardt vervelpa.
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