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DINSDAG 7 OCTOBER 1941 

ACTIE VAN GALEN 

Ben serie slagzinnen als voorbeeld. 

  

Eens zal het geschenk van alle Vrije Nederlanders ter wereld 

onze Geliefde Koningin terugbrengen naar een Vrij Nederland! 

  

  

  

STADSNIEUWS | 

  

TUBERCULOSE - BESTRIJDING. 
S.c.v.T) 

Een goed geslaagde pneumothorax 

bekort de ligkuur aanmerkelijk. 

  

Societeit Brantas. 

Het programma van de societeit 

Brantas vermeldt een bioscoopvoor- 

stelling voor de kinderen op Woens- 

dag15 October a.s. Voor de leden van 

den Kedirischen kunstkring gevea 

Darja Collin en Edmte Monod een 
dansavond op Zaterdag 18 October 

des avonds om 9 uur (er wordt geen 

toeslag geheven). De lezing van den 

heer Dr.G.G.N. van der Sieen, even- 

cens voor de leden van den kuastkring, 

is thans bepaald op Zaterdag 25 Oc- 

tober (oiet op Maandag 27 October, 

zooals aanvankelijk werd medegedeeld). 

De gebruikelijke maandelijksche brid- 

gedrive zal plaats hebbea op Woers- 

dag 29 October. 
: 

Covim-Actie. 
Ook bier ter plaatse hielden de pad- 

vinders een huis-amo-huis collecte voor 

Hotllandscbe kinderboeken ten behoeve 

van bet Sint Nicolaas-feest van de 
Hollandscbe kinderen in Engeland. 

Regentschapsbelastingen. : 

Hoewel bet regentschap op de be- 

grooting van ditjaar reeds f 30.000,— 
heeft uitgetrokken ia het belang van 

de openbare gezondheid, zija gecom- 

miteerdener toch nog ia geslaagd in 

den loop van het jaar de beschikking 

te krijgen over de noodige gelden 

voor uitbreididg van den medischen 

dieost. Er is namelijk gebleken, dat de 

financieele toestand van het regent- 

schap, mede in verband met de uit- 

komsten van de voorgaande jaren, gun- 

stiger is, dan verwacht werd, zoodat 

het mogelijk werd eenige maatregelen 

te treffen op het gebied van de medi- 

sche verzorging, welke sinds geruimen 

tijd urgent waren, doch niet uitgevoerd 

konden werden met het oog op bet | 

betrachten van de noodige voorzich- 

tigheid op financieel gebied.   De kosten van de nieuwe poliklinie- 

ken te Wates en Gringging, welke 

aanvankelijk geraamd werden 

f 3348,—, zija in verband met het 

eerst later aangrnomen voorstel om 

cook te Modjo een polikliniek op te 

ricbten, met f 500,— verhoogd. 

Hierbij komen nog de kosten ver- 

bonden aan de aanstelling van een 

voor de 

op 

tweeden arts en personeel 

nieuwe polikliniek. 

Mat het in gebruik nemen van bet 

nieuwe slachthuis te Poerwoasri, het- 

welk ongeveer f 1500,— heeft gekost, 

telt het regentscbap thans in het ge- 

heel vier slachthuizen, de andere be- 

vinden zich te Paree, Wates en Kan- 

dangan. De regentschapsraad heeft een 

slacbtkring aangewezen, welke een ze- 

vental dessa's van het onderdistrict 

Poerwoasri, alsmede twee desa's van 

het onderdistrict Dit 

laatste is een gevolg van de omstan- 

digheid, dat het slachthuis is gelegen 

in de desa Mranggen, de meest zuide- 

lijke desa van bet onderdistrict Poer- 

woasri, zoodat de slachtkring daardoor 

Papar omvat. 

mede een gedeelte van het daaraan 

grenzende onderdistrict Papar bestrijkt. 

Van den gunstigen financieelen toe- 

stand van het regentschap hebben ook 

de wegen kunnen profiteeren. Hoewel 

de meeste regeutschapswegen in de 

laatste jaren zware herstellingeo heb- 

ben ondergaan, is boven het vastge- 

stelde bedrag van f 20.000,— voor het 

onderhoud van wegen nog f 1000,— 

beschikbaar gesteld voor gewone weg- 

berstellingen, Voorts waren gecommi- 

teerden hierdoor in staat om den post 

voor zware herstellingen en vernieu- 

wiogen van wegen, welke van f10.000— 

in 1940 tot f 7000,— in dit jaar was 

teruggebracht, weer met een bedrag 

van f 2700,— te verhoogen. 

Hierdoor is het mogelijk geworden 

om behalve de zware herstellingen aan 

den weg Bogokidoel— Pelem, ook een 

gedeelte van den weg Modjo—Besoeki 

om te leggen tusschen km. 21 en 22. 

Onderwijs. 

Het college van Gedeputeerden heeft 

de aandacht van het gemeentebestuur 

gevestigd op de door het departement 

vao onderwijs nog als proefneming 

beschouwde omzetting van een ver- 

Volgschool in een vervolgschool met 
Nederlandsch, De daaraao verbonden 

extra-kosten zullen van Landswege 

wordes gerestitueerd. Het is de be- 

doeling, dat voorshands voor een 

dergelijke omzetting alleen in aaomer- 

king komen eokele vervolgscholen op 

de grootere plaatsen. 

In aaosluiting hierop heeft de in- 

specteur van den dienst der provin- 

ciale onderwijsaangelegenheden gead- 
viseerd ia deze gemeente voorlopig 

  

Diet meer dan €&a vervolgschool om 

te zetten ia een vervoigschool met 

Nederlandsch. De gemeenteraad heeft 

zich met deze voorstellen vereenigd 

en besloren de opeubare vervolgschool 

mRingiosirah” met ingang van bet 
schooljaar 1941/1942 geicidelijk, be- 

ginnende met dz vierde klasse, om te 

zatteo in een vervolgschool met Ne- 

derlandsch, de voordeelen, 

welke voor de leerlingen verbooden 

zijn aao een dergelijke omzetting. 

Het departemeat ooderwijs 

'heefr medegedeeld, dar het tegen de 

geleidelijke omzetting 

geen bezwaar beeft. 

RICHE THEATER. 
Hedenavond en Woensdag 8 October 

gezien 

van 

van deze school 

Warner Bros kostelijkste film comedie 

van bet jaar 

»TUGBOAT ANNIE 
SAILS AGAIN” 

(Annie loopt van Stapel) 

met Marjorie Rambeau, erkeod als een 

waardige opvolgster van wijlen. 

Marie Dressler—Alan Hale — Jane 

Wyman— Ronald Reagan e.a. sterren. 

Een puike, actievolle, avontuurlijke 

Comedie . ... 
brillante sterren en regie.... 

tante”show! Beo kletrvol en” hoogst 

komisch verbaal, over een kleurvolle 

persoonlijkheid —een biografische film, 

welke ge niet missen moogt ,,Tugboat 

Annie Sails Again” raar het beroemde 

»Saturday Evening Post” verhaal van 

Norman Reilly Raine. Max Steioer 

zorgde voor de brillante muzikale il- 

lustratie van deze uitoemende film! 

MAXIM THEATER. 

Nog heden t/m Dorderdag 9 October 

Tan's Uitzonderlijke Indonesische film 

)'KAN DOEJOENG" 

met vooraanstaande Inheemsche krach- 

ten, als: 

nah — Momo e.v.a. 

Een film, welke geheel verschilt van 

andere Maleische films en die in de 

Analen van de Indische film -industrie 

Oopgeteekend zal worden als De eerste 

Maleische fila met Order Water Op- 

namen. 

een brillant verhaal... 

cen bril- 

Asmanabh — Soerjovo — Zai- 

Een verhaal van zuivere opofferende 

liefde en toch nict stootend voor de 

Oostersche mentaliteit. 

Kortom: een film die U tot 
het einde zal boeien! 

Politic - rapport. 

Tegen K. R., te Singo- 

negaran werd proces- verbaal opge- 

maakt terzake cenvoudige beleediging 

wonende 

van R. A. K. en R.A. M,, beiden 

wonende te Kepandjeo. 

O. K. H., wooende te Ringioanow 

doet aangifte vav verduistering van 

een rijwiel ter waarde van f 13.— 

geplcegd door T. T. K., wonende te 

Kemasan. 

L. S. H., doet aangifte van ver- 

duistering vao een bedragaan cootanten 

ad f 17.57 ten nadeele van bet Hotel 

»Riche” alhier gepleegd door S., 

wonende te Kenton. 

W., wonende te Bandjaran doet 
aangilte van eeo oplichting van lijf- 
goederen ter waarde va» f 1. 12 
gepleegd door cen haar onbekende 
Vrouwperso0D.   

Abonnemeonts 

kleine aankondigingen ! 1.— per plaatsing. 
advertentie goreduceerd tariet. 

LOSSE ADVERTENTIEN BIJ VOORUITBETALING. 

24e Jaargang 

  

  

RADIO van WINGEN 
  

  

BRENGT U 
DE NIEUWE 

PHILIPS 
RADIO 

SERIE 
1941. 

DOHOSTRAAT 13 

  

L. de P., wonende aan de Aloon- 
aloos straat doet aangifte van diefstal 

f 1.56. van 3 sloten ter waarde van 

S., wonende te Soekorame, doet 

aangifte van diefstal van een rijwiel 

ter waarde van f 10.—, betwelk voor 

de Afdeelingsbank alhier onbeheerd 

was gzplaatst. 

G.D.S., wonende te Tosaren doet 
aangifte vao diefstal van een rijwiel 
ter waarde van f 5.—, hetwelk op 
zijo erf onbehzerd was gepiaatst. 

  

De drie ,,Von 's. 

Een hoogepriester van de 
Nazi - strategie. 

De onbekendste grootheden van 

dezen tweeden  wereldoorlog zijo 
Duitschlands boogste veld-generaals, 

Zij hebben het 
Europa overwonnen, doch men zou 

bet den meesten menschen niet kwalijk 

kunnen nemen, indien zij huo amen 

niet eens kenden, toen Adolf Hitler 
hen de vorige week prees voor bun 
werk in Rusland, aldus de ,, Time” 
van 17 Augustus j.I. 

Veldmaarschalken Kari Rudolf Gerd 
von Runstedt. Fedor von Bock Wilhelm 
Joseph Franz, Ritter von Leeb. 

grootste deel van 

Een eenheid 
Deze drie hebben een eenheid ge- 

vormd sinds 1935, toen de nazi-partij 

de Reichswehr organiseerde en het 
laod in drie groepen-commando's 

verdeelde.   

Rundstedt kreeg groep I (met basis 

Berlijn). Leeb kreeg no. 2 (Kassel) en 

Bock no. 3 (Dresden). 

Slechts twee leger-onderdeelen vielen 
Polen aan, doch twee van deze drie 

generaais waren daarbij legeraanvoer- 

der, Bock in het Noorden, Rundstedt 

in het Zuiden. 

Tegen Fraokrijk was bet team weer 

voitallig: Leeb aan de lirkerzijde, Rund- 

stedt in ber midden en Bock aan de 

rechterzijde. 

In Rusiand valt Leeb Leningrad 

in bet Noorden aan, Bock kreeg Mos- 
kou in het midden toegewezen en 
Rundstedt is bezig met de Oekraine in 
het Zuiden. 

   

  

ladien er een bepaald type van de 
hoogste Duitsche geveraals bestaar, 

vertegenwoordigen d drie het zeker: 

zij lijken allen sp   d op elkaar:   

     
   

cer gegrocfde gezich arendsoeus, 

  

doordringend felle ooger, opecenge- 
kiemde lippeo, cen bittere mond, 

Zii dt is 65, Leeb 

wordt her, maand, Bock is 

zjo oud, Ruod 

  

volgend 

  

60. Zij zijn uiterst aristocratisch, alle 

drie 

hua naam. 

hebben het woordje ,,von” voor 

Geen hunner heefteen hoogen dunk 
van de nazi's. Leeben Rundstedt trok- 
ken zich beidenin 1938 tidelijk terug, 

    

naar men zegt om politieke denen. 

De ascetische Bock haat den sensueelen 
Goering. ' 

Doch alle drie houden zij van bet 
soidatenleven en zij hebbeneen brav- 
dend besef van bun plicht tegenover 
het vaderland, 

VENDU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS 

J.G.W, DEKKERS KEDIRI — Telefoon 250 
  

Emballeeren 

(Ook voor Europa en de buitengewesten) 

Transporteeren, 
Handel in Nieuw- en 
Tweedehandsch Meubilair, 

  

Meubelmakerij 
Agentschap : 

Java Koelkasten.
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Heden 7 en Woensdag 8 OCt. 

.TUGBOAT ANNIE SAILS AGAIN” (ame lori ran stel) 
Ben Waroer Bros uirstekende en kostelijke film, met MARJORIE RAMBEAU — ALAN HALE — 

JANE WYMAN, 
voile persoonlijkheid. . .. 

de waardige opvolgster van wijlea Marie Dresster: op baar best! ” 

Vooraf! Het Paramount Journaal ,H.M. de Koningin bezoekt Haar Marine 

  

— RONALD REAGAN e.a. Een kleurvolen hoogst komisch verhaal, over een kleur- 
eea biografische film, die ge aiet missen moogt. Zie Marjorle Rambeau, 

— Voor alle leeftiiden! — 

Donderdag 9 t/m Zaterdag II Oct. 
De buitengewoon boeiende Warner Bros film 

sFLOWING GOLD” (Oozichtbare Boeien ) 

Met de eminente sterren JOHN GARFIELD — PAT O'BRIEN — FRANCES FARMER e.a. bekenden. 

Ben film welke ons op boeiende wijze vertelt, dat de wereld van olie, aan avonturen en spanning, 

Teker niets te wenschen overlaat. Een film over den kleurvollen arbeid op de uitgestrekte olievelden van 

Texas, met een en al actie en opwinding! ,Flowing Gold" — Rex Beach's meest gelezen 

avooturen verbaal, thans op het witte doek ! — 

ATTENTIEI Op 9 Oct. (voor het laatst) 
Vertooving van bet JOURNAAL .H.M. de Koningin bezoekt Haar Marine.” 

Voor alle leeftijden. - 

  | 
  

Met George Form 

tie film! 

Woensdas 

Voortzetting van Tan's bijzondere Indische film 

Vrildag IO tm Zondag 
Gong's buitengewoon kostelijke film 

by. 
PATRICIA KIRKWOOD — MERIEL FORBES e.v.a. 

Wederom een lachschlager van deeerste orde..... boeiend als de meest gedurfde Awerikaarscbe sensa- 

MAXIM THEATER 
8 en Donderdag 9 Oxt. 

»IKAN 

  

  

OEJOENG” 
De cerste Indonesische film met de zeer geslaagde en mooie Onder Water-opnamen. 

Komt dit zieo! — — -— Voor alle leeftijden! 

12 Oct. 

ME ON GEORGE." 
de meest gevierde en beroemde Engelsche komiek, bijgestsan door 

George FOTMDbY zorgt -r voor, dat niemand zich een oogeoblik verveelt. 
Komt daarom allen deze zeer goede lachfilm zien! 
  

Vroeger een Royalist 

Rundstedt, de oudste, is de beste. 

Voordat de nazi's aan de macht kwa- 

men, was hij een trouw royalist, aan- 

hanger van Hindenburg. 

Hij is in alles de hoogepriester van 

de nazi - strategie. Meoschen die gaarve 

deo opperbevelhebber Wilbelm Keitel 
wilden kleineeren, placbten te zeggen, 

dat bij zelfs naar Ruodstedt niet wilde 

Juistereo. 

Rundstedt is 

ervaren Duitsche aanvoerder. 

meest 

Hi is 

eenige vao de tegenwoordige generaals, 

verreweg de 

die in dea vorigen wereldoorlog chef 

van een legercorps was. 

Hjj zal in de Duitsche gescbiedenis 

als een held vermeldt wordeo, omdat 

bij 't niet was, die de doorbraak bij 

Sedan, iv bet begin van den vorigen 

zomer, beraamde : zijn tank-generaals, 

Guderian en Kleist, voerden haar uit. 

De stamboom - generaal 

Leeb is het 

craat. Daar hij een kroniek van het 

meest bewust - aristo- 

geslacht Leeb” scbreef, noemt men hem 

wel den ,,stamboom - generaal.” 
Zijo vrieod, maarschalk Siegmund 

Wilhelm List, die de leiding had van 

Balkar, 

cens: Als Leeb eens trachtte te glim- 

de campagne in den zeide 

lachen,z0u zija gezicht er vanscheureo.” 

Zijo koelheid is oorzaak, dat hij 
weinig vrienden heeft, doch men waar- 

deert hem als een in hart-en nieren 

oprecht soldaat. Hij verloor een zo0on 

in Polen. 

Bock is de fanatiekste. Zijo fanatisme 

is militair, oiet politiek. 

Toen hij het leger, op weg naar 

Sudetenland, aanvoerde, vam hij zijo 
gekleed 

zijo auto, ,om 

z00ontje van 12 jaar, ip een 

marrozenpak, mee in 
zijn zoon den plicht en de vreugde bij 
te brengen, welke er in bet soidaten- 

leven liggeo.” 

De Sterver 

D2 Duitsche offieren 

»Ier Sterber” (de sterver), 

noemen hem 

omdat hij 

er groot behage in schept uit te weiden 

over de glorie van den dood voor 

het Vaderland. : 
Algemeen zeide men ia Berlijo, dat 

hij Russische bloed in de aderen had, 
doch bet was biauw bloed, geen rood. 

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

Fransch N.- Afrika aan Tweesprong. 

    

Wat zal Weygand doen? 

De correspondent van Aneta in 

het Nabije Oosten schrijft: 

De berichten wijzen erop, dat de 

lang-verwachte crisis voor de Fransche 

koloniale bezittingen iu Noord-Afrika 
Du snel naderbij komt, het heet dat 

generaal Weygand, die tot dusver, 

z00als men weet, een groote zelfstan- 

digheid genoot, die in feite aan het 

hoofd stond van een Fravsche neven- 

regeering in de kolonian, 

de recbtstreeksche orders 

werd van generaal 

voor 

Vichyregeering. 

Wat dit kan beteekenen is duidelijk: 

het is waarschijalijk de eerste stap 

om de befaamde Fraosch - Duitsche 

samenwerking ten uitvoer te leggen, 

Du Onder 

geplaatst 

Huntziger, den 

minister verdediging van de 

cen sameowerking weike zich moet 

uitstrekken tot de Fransche kolonito, 

Wwaaromtrent in de wapenstilstandsbe- 

palingeo uitdrukkelijk voorbehoudend 

gemaakt werd. Het kan ook, dat deze 

samenwerking de beschikbaarstelling 

van de Franosche vloot omvatten zal, 

dat Hitler er zulke 

fraaie plannen op na boudt. De groote 

want men weet, 

vraag is echter hoc Weygand op de- 

ze nieuwe capitulatie van Vichy zal 

reageeren, of bij zich zal verzetten, 

daa wel onderwerpen: ook—of hij 

voor verzet de beschikking heeft over 

voldoende middelleo. 

Een rechtstreeksch 

deze vraag kav niet worden gegeven, 

omdat bepaalde omstandigheden op- 

timisme rechtvaardigeo, andere .chter 

tot omgekeerde gevolgtrekkingen moe- 

aotwoord op 

ten leiden. 

Zoo is bet bijvoorbeeld een guasti- 

ge omstandigheid dat Weygand blijk- 

baar ia Washington groot vertrouwen 

geniet. 

Be is een overeenkomst tot stand 

gebracht ten aanzien van de waren- 

uitwisseling tusschen de Vereenigde 

Staten de Noord - Afrikaaosche 

kolo»izo. De Amerikaansche regeering 

heeft meermalen geiatervenieerd bij 

de Engelschen om vrije passage te 

bepleiten voor schepen met bestemming 

naar de Noord-Afrikaansche kust. Het 
diplomatieke en consulaire personeel, 

en   

dat door de Amerikaansche regeering 

in Algiers, Marokko en Tunis onder- 

houden wordr, is zeer uitgebreid, tal- 

rijker dan de rechtstreeksche Ameri- 

kaansche belangeo recbtvaardigen. 

Andere tactoren. 

Deze politiek van tegemoetkoming 

tegenover Noord - Afrika is overigens 

van vrij recenten datum. Zij steunt 

Op gunstige rapporten, uitgebracht na 

een onderzoek in loco door persoon- 

lijke boodschappers van Rooseyelt of 

van het Staatsdepartemeot, waarin de 

Overtuiging tot uitdrukking gebracht 

werd, dat Weygand zich tegen alle 

poginges der Duitschers, om zich van 

de Afrikaansche kolooifn meester te 

maken, verzetten zal. 

Het 

dat bij de Vichy-regeering meermalen 

is de aandacht niet ontgaan, 

gewaarschuwd heeft voor de gevaren, 

welke verbonden zijn aan de Duitsche 

Aan alle ioblazingen van 
Darlapn, om te marcheeren tegen de 

Fransche koloni#o, welke zich bij De 

Gaulle hebben aangesloten, heeft bij 

geen gehoor willen geveo. Eo men 

dat bet voor een 
belangrijk deel ook aan invloed te 

danken is geweest, dat ia Syrig het 

verzet van Vichy opgegeven werd. 

Er zijo nog andere, psychologische 

factoren, Hoewel Weygand, zonder 

twijfel, in 1940 een van de eersten 

geweest is, die bereid wareo tot 

Capitulatie, moet bij hierbij toch van 

de gedachte uit zijn gegaao, dat de 

onderwerping van Eogeland ook niet 

meer verre was. Nu heeft hij echter 

kunnen ervaren niet alleen dat Engeland 
stand gehouden heeft, maar dat de 

oorlogskansen ais geheel er gansch 

aoders uitzien dan een jaar geleden, 

en zeker moet dit zijn houding bein- 

vloeden. En last not least voor een 

eerzuchtige persoonlijkbeid als Wey- 

gand moet bet bijzonder tegen de 

borst stuiten, onder de orders: van 

anderen geplaatst te worden, al werd 

hem de pil verzoet, dat het niet Darlan, 

maar Huntziger is, die hem te beve- 

len heeft: maar toch moet hem de 
afzondering en de zelfstandigheid uit- 
stekepd gepast hebben en hij zal weinig 
bereid zijo, die op te geven. £ 

infiltratie. 

meent te weten, 

  

25 z 

Toen mag men de o0gen niet sluiten 

voor de minder aangenome eventualiteit, 

dat hij rich met de nieuwe planoen 

van de Vicby -regeering zal identifi- 

ceeren. 
Tensiotte was het toch Weygand, 

die met zijo persoonlijken invloed be- 

werkte, dat de bewindhebbers in de 

kolonii#n terugkwamen op hun oor- 

spronkelijk besluit om den strijd voort 

te zetten. 
Weygand heeft meermalen positief 

verklaard, dat hij trouw blijft aan eea 

regeering welke gepresideerd wordt 

door maarschalk Petain, 
anderzijds een groote animositeit staat 

tusschen hem en generaal De Gaulie. 

Nog een punt: Generaai Weygand is 

een fel tegenstander van het com- 

munisme, bet was om deze reden, dat 

hij erop aandrong, dat Parijs tot een 

open stad zou worden verklaard, aan- 

gezien hij vreesde, dat bij -straatge- 

vechten het volk de wapens in handen 

krijgen zou. Hij heeft sterke divisies 

niet in den strijd geworpeo», met het 

doel, zooals bij later verklaarde, om 

na de nederlaag de binnealandsche 

rust te verzeken. Als hij nu tegen 

Duitschland gaat, beteekent dat, tot 

op zekere hoogte, een pacteeren met 

Sovjet - Rusland, waarvoor hij zal 

hebben te overwinnen. Men zeker van 

groote ionerlijke weerstanden komt tot 

pessimistische gevolgtrekkingen, als 

men zija houding in 1940 in aaomerking 

neemt. 

terwijl er 

Leger niet sterk ? 

De berichteo zijn tegenstrijdig: Beoer- 

zijds wordt er gesproken vaa troepen- 

Concentraties tot een getal van 130.000 

man, maar dit lijkt oiet waarscbijolijk. 

De Duitschers hebben Weygand altijd 
verdacht, en licten hem in de Parijscbe 

beschuldigen mbet 

smeden van obscure complotten met 

de Engeischen en Amerikanen tegen 

de Duitsch-ltaliaansche belangen” : zij 

hebben zooveel mogelijk trachten te 

verhindereo, dat aan Weygend ver- 

sterkingen toevloeiden. 

Dit wordt ook bevestigd door 

Engelsche dagblad - correspondenten, 
die de sterkte van Weygand's leger- 

macht niet hoog aanslaao. Aoderzijds 
hoort men io de laatste maanden van 

pers woest van 

voortdurend toestroomen van 

Duitschers paar Noord-Afrika, in bet 

bijzonder naar Marokko, en met mede- 

werking van de Fraosche industrie 

beheerschen de Duitschers het gebeele 
economische leven. 

Er is nog altijd eea Duitsche ,wa- 

pensti'standscommissie” aan het werk 

van wel 200 leden, die 500 Duitschers 

als lijfiwacht meegebracht hebben. De 

Duitscbers voeren ook openlijke pro- 

paganda onder de Inheemschen en 

beloven hun volledige onafhankelijk- 

heid. Tegelijkertijd adviseeren zij aao 

Franco, om zich met geweld meester 

te maken van Fransch - Marokko en 

io dit verband is bet niet zonder be- 

cen 

    

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 265.— 

  

teekenis, dat de Spanjaarden in bun 

gebied niet minder dan 35.0000 man 

geconcentreerd bebben. 

Misschien wordt dit als een tegen- 

stuk van de Japansche verovering van 

lodo- China bedoeld: er zijo metter- 

daad vele puaten van overeenstem- 

ming. Tegelijkertijd bestaat het gevear 

van een rechtstreeksche Duitsche-ltali- 

aansche actie van Tripolis uitgaande 

tegen de grenzen van 'Tunis, en het 

is een bange vraag, wat Weygand en 

Nogues ia dit geval zullen doen. 

In ieder 
Machiavellistisch spel gedreven, want 

Weygaod, hoewel een veldheer van 

groote kwaliteiten, is geea man van 

wien belangrijke initiatieven uitgaac, 

ea met generaal Huntziger boven zich 

zal de 

Vichy —licbter geneigd zijo de direc- 

tieven te volgen, welke hem worden 

voorgeschreven, vooral als zij zooge- 

naamd uit naam van Petain worden 
verstrekt. Uit politieke overwegingen 

is het nu ceomaal niet mogelijk, Wey- 

| gand totaal uit te scbakeleo, en daar- 

om wordt het langs dezen weg ge- 

probeerd. Terzelfdertijd wordt Vicby 

weer door de Duitschers onder groo- 

teren druk gezet zij eischeo nu dat 

de bezettingskosten 

maar in goud en buitenlandsche de- 

Viezen voldaan wordea, waarvoor zij 

Frankrijks buitenlandscbe vorderingen 

voor zich opeischen. Aangezien Frank- 

tijks hierdoor voor de 

ooafzienbare toekomst ontwricht zou 

rakeo, verzet Vichy zich met hand en 

tand, met uitzondering van Darlan, 

die op het pust van verraad geen 

| remmen keot, maar z00 wordt Vichy 

murw gemaakt voor andere concessies. 

gevai wordt er nu een 

hij — oaar berekeoing van 

niet ia francs, 

oeconomie 

Kort samengevat kan gezegd wor- 

den, dat de diplomatieke strijd om 

den Atlantischen Oceaan en de Mid- 

dellandsche Zee in eea nieuwe phase 

trad, de volgende zet is man de ge- 

allieerden. 

  

arena   
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Herinneringen aan 

    

den laatsten drie- 

master der Koninklijke Marine 
  

  

Willemsoord van ,Urania” 
  

Grepen uit de historie 

Vandaag heeft op de Marinewerf 

te Soerabaja de tewaterlating plaats 

gevonden van bet zeiljacbt voor de 

adelborsten van het Kooioklijk Insti- 

tuut voor de Marise. Het zal den 

paam Ulrania dragen, een naam die 

nauw verbondeo is met Willemsoord. 

Toen in 1940 in Soerabaja de in- 

wijding plaats had van het Konioklijk 

Instituut voor de Marine en daar de 

opleiding begon van officieren voor 

de Konioklijke Marive op een nieuw 

"»Willemsoord”, ter voortzetting van 

die welke aan het oude ,,Willemsoord” 

onderbroken worden door 

's vijands bezetting van Nederland, 

kon als gevolg van het initiatief van 

de afdeeling Oost-Java der Koniok- 

lijke Nederlandsche Vereeniging ,Ooze 

Vloot” op den dag der plechtige 

opening aanbet Instituut de schenking 

worden toegezegd van een zeiljacht. 

Door een zeilschip zou, zooals gezegd 

werd, ,,aan onze adelborsten die graad 

van zeemanschap kunsen worden bij- 

gebracht als noodig is om van hen 

zeelieden te makeo van het beroemde 

oud- Hollandsche slag”. 

moest 

Handel, industrie, particulieren brach- 

ten geld bijeen, de scheepsbouwkundig 

ingenieur jhr.ir. F. Stoop maakte con 

amore het ontwerp, de bouw geschizdde 

op het . Marine-etablissemeot. 

Het is eeo schip van ruim 23 meter 

lengte en uitalles blijkt dat de ontwer- 

per in de eerste plaats groote zeewaar- 

digheid heeft nagestreefd hetgeen z00- 

wel in de lijaeo van den romp tot 

viting komt met de lange kiel als ia 

de groote waterverplaatsing : deze 

maken dat bet jacht zijn 250 vierkante 

doek, welke ondergebracht zijn in cen 

kitstuig, gemakkelijk zal kunoen drageo. 

Het schip heeft een accommodatie voor 

“Yftieo man, namelijk voor den com- 

mandant, den schipper, 12 adelborsten 

en twee matrozeD. 

Rap van geest en hand 

Het zeiljacht ging vaudaag te water 

en zal over korteo tijd gereed zijo om 

de Indiscbe wateren te bevaren en zijn 

taak te volbrengen, welke is de aan- 

taande officieren der Koninklijke Ma- 

rine ,,zeemannen” te leeren : dat is het 

leeren kennen van de zee vanaf een   

schip waarop de mensch zich nogeen 

tweede natuurelement : wind, 

dienstbaar beeft gemaakt: dat is leeren 

de handen vit de mouwen te steken, 

dat is leeren rap te ziju van geest en 

hand, dat is de opvoeding tot goede, 

sterke van bet 

goede hout. 

den 

manaen, zeelieden 

Er is meer 

De commandant der Zeemacht heeft 

bepaald dat het zeiljacht voor de adel- 

borsten, overeenkomstig den wensch 

vao het schenkingscomit€, den raam 

Urania zal drageo. Het had geeo 

anderen naam kunnen voeren, want 

gedurende tacbtig jaren is deze naam 

gedragen door het oefenschip van de 

adelborstenopleiding : tachtig jaren zijn 

adelborsten met de Urania voor het 

eerst het zeegat uitgegaan. 

Op de hei! 

Toen in 1828 de opleiding der 

adelborsten op de vloot werd opge- 

heven en de noodzaak bleek te kun- 

hen beschikken over een oefenings- 

vaartuig, werd daarvoor aangewezen 

Hr.“Ms. korvet Urania, die werd ge- 

bruikt voor kruistochteo op de Noord- 

zee in de maanden dat geen theore- 

tische lessen De 

adelborstenopleiding was toen in Me- 

demblik, waar zij zou blijven tot 1850. 

In dat jaar moesten de adelborsten 

afscheid nemen van Medemblik, van 

het wachtschip, van de Urania, vao 

de zee zij zouden vier jaren lang hun 

opleiding ontvangen opde hei - Breda! 

werden gegeven. 

In 1854 werd bet Koninklijk lostituut 

voor de Marine te Willemsoord, zooals 

het aan het Nieuwediep gelegen deel 

van Den Helder heet, geopend en daar 

kregen de adelborsten ook de oude, 

Urania terus. Nog dertien 

jaren zou de korvet in de zomermaanden 

trouwe 

de adelborsten in de vaart brengen, | 

toen was zij te oud geworden en onder 

den naam Astrea bleef het schip aao 

kaot om nog te dienen voor 

exercities. 

den 

De groote brand. 

Ben nieuwe Urania was gebouwd 

op de Rijkswerf te Amsterdam en in 

1867 werd Hr. Ms. korvet 2de klasse 

Urania io dienst gesteld als oefenings- 

vaartuig voor de adelborsteo, bet 

heeft voor hen zija diensten gedaan 

tot 19075 in 1909 werd nog een 

winterkruistocht gemaakt als school- 

  
Na de zomerreis met de Urania volgde voor de adelborsten van het oudste 

jaar het lantste examen met het afscheid van Iostituut en oefenschip. 

Op bovenstaande Foto uit de oude doos ziet men de adelborsten van de 

promotie 1884, voor bet laatst bijeen op de Ulrania. 

  

ks 

Een nieuwe  Urania” voor de adelborsten 

| schip voor matrozen en kwartiermees- 
ters: nog een jaar deed het dienstals 

logementschip: bet werd toen ont- 

takeld en ging bij den grooten brand 

op de Marinewerf in Hellevoetsluis 

verloren. 

Toen deromp van die oude Urania 

in 1909 in Hellevoetsluis door het 

vuur verteerd werd, was daarmee het 

einde gekomen van het laatste groote 

zeilschip der Kovinklijke Marine, dat 

met zijn stapeling van zeilen aan de 

drie masten met raas cen levende her- 

innering vormde aan den ouden tijd, 

aan de eeuwen dat Nederland zijo 

vrijheid eo zija grootheid bevocbt ter 

zee. 

Herleving. 

Na 1909 hebben generaties adel- 

borsten de 2kilkunst geleerd bij de 

geregelde oefeninggn met de zeilsloepen 

op de reede van Nieuwediep, door 

tochten met een schokker welke een 

bekende verschijning was in de ha- 

ventjes der vergeten Zuiderzeestadjes 

en met cen te hunner beschikking ge- 

ste!de loodsschoeoer, waarmede zij de 

Noordzee bevoeren en :ot diep in het 

Engelsche Kanaal afzakter. Daaren- 
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boven werden natuurlijk vele zeiltochten 

met ge vaartuigen van de Marine 

jachtclub 'gemaakt. 

In 1937' berleefde in bescheiden 

vorm de Urania door den aankoop 

door de. Koninklijke Marine van een 

32-tons schoeverjacht, waarmee in de 

Volgende jaren oefenreizen werden 

gemaakt naar Noordzee en Oostzee. 

Tot 1939. Op den 10den Mei van 

datjaar werd bet bericht gepubliceerdi 

»Hr. Ms. Urania, bet opleidingsjacht 

van de Konioklijke Marine, zal dit 

seizoea ia verband met de politieke 

toestanden geen buitenlandsche reizen 

maken. Het schip zal zija tochten tot 

de Nederlandsche wateren beperken.” 

Het was de voorbode van der storm. 
Een jaar later viel de Duitscher Ne- 

derland bionen. Willemsoord werd 

verlaten, een Urania bleef acbter. 

Maar in eeo ander deel van het Ko- 
niokliik Iostituut voor de Marive 

heropend, wordt de opleiding onzer 

zeeofficieren voortgezet, is een nieuwe 

Urania gekomen, die den adeiborsten, 
mocht bet mogelijk 

den plicht voor cogen zal stellen trouw 

te blijven aan de tradities, 

werden gevestigd in Nederland. Trouw 

aan de vlag, trouw aan Oranjz —zooals 

Nederland 

zijo, nog sterker 

welke 

het zeevarend volk van 

immer is geweest. 

  

De hierboven afgebeelde korvet Z, Ms. Urania, die in 1867 te water werd 

gelaten ter vervanging van de oude Urania, diende veertig jaren a's oefe- 

ningsvaartuig. Veertig generaties adelborsten maakten met dezen laatsten 

driemaster der Koninklijke Marive de jaarlijksche zomerreis. 

»BOERDERIJEN SCHRAUWEN” 
KEDIRI WATES 

PERCEEL-PAKISSADJI 

  

  

Beveiligt U tijdig!! 
Wij leveren :     
  

LUCHTBESC 

asean 

Levert versche volle. melk. 

Karnemelk, Yoghurt, 
Room en Slagroom 

Prima kwaliteit. 

Leverancier van de groote ziekenhuizen te 

Kediri en Paree en de meeste Doctoren 
ter plaatse 

Beleefd aanbevelend 

L. H. SCHRAUWEN. 

  

52. 

a- mama 

'PROTESTANTSCHB KERK.: 
Hollandsche Kerkdiensten. 

  

Maleische Kerkdiensten. 

H, B. Matulessy. 

  

OOST - JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEN 

lederen Zondag, 9 uur v.m. 

Te Kediri (Baloewertistraat), Blitar, 

Toeloerngagoeng, Ngandjoek, e.a., te 

Paree 7.30 uur n.m. 

  

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Zondag. 

le H. Mis 6 uur v. m. 

2e H. Mis 7.30 uur v. m. 

Lof 
6 uur V. m. Stille 
7.30 uur v. m. 

5.30 uur nm. 

Onderricut Kath. Javanen 

te Kediri 

5.30 uur 5. mw. 

H. Mis 

Hoogmwis 

Lof 

6 uur ».m. 

    

TENG HO 
YENDUHOUDER — 
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COMMISSIONNA!R 

MEUBELMAKER 
TRANSPORT — ONDERNEMVING 

KEDIRI — Klentengsiraat 68 — Telaf. No. 107 

VENDUTIES: 

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

COMMISSIE VENDUTIE 

In Restaurant Patria—Paree. 

Van veel meubilair. 

Gelegenheid tot bijbrengen van goe- 

deren. 

Adres voor: 

Modcine en antieke meubels. 

  

Staalmeubels en lecdikanten ver- 

cbroomd of gelakt. 
Tweedehandsch- meubels 

5 Ewmballeeren en transporteeren. 

een mooie tennisbaan voor Dinsdag 

Woensdag en Zaterdag, gelegen 

achter Srelpersdrukkerij p.m. 

f6,— 

Voor Uw meubilair en ontwerpen 
geroutineerde toekangs en eerste kwa- 

liteit meubelhout 
Zeer billijk in prijs en leveriag met 

garantie, 

Voor Uw vendutie gegarandeerd 

goede resultaten. 

Inpakken voor alle plaatsen. 

  

GAAT HET OM 
DRUKWERK ? 

De Kedirische 

pers Drukkerij drukt 

immers beter, netter en 

  

Snel- 

goedkooper. 

Vraagi offerte bij de Ked. 

Snelpersdrukkerij! 

U verbindt zich 

tot niets!   
  

  

  

HERMING 

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

RESIDENTIE APOTHEEK KEDIRI 
TELEFOON No. 

  
  

 



    

Buiteniandsch -overricbt overgenomen uit het Seer. Hbid. 

Groote Duitsche stoot naar Moskou 

Nijptangbeweging uit Roslavl in het 

Zuiden en Voidai in het Noorden. 

Front van Leningrad rustiger. 

  

Londen, 6 October (U. P.). Een 

cersie bevestiging van het door Hitler 

mangekondigde groote offensief werd 

verkregen, toen gezaghebbende kringen 

te Londe» toegaven, dat een krachti- 

ge opmarsch tegen Moskou gaande 

is, waarin ,,de Duitschers ongetwijfeld 

cenige vorderingen maken." 

Het Duitsche offensief wordt langs 

het geheele 

Leningrad — op 

froot — uitgezonderd te 

schaal 

voortgezet, aldus melden hier ontvangen 

aanzienlijke 

iolichtingen. De voornaamste krachts- 

schijot 

centralen sector plaats te hebben, waar 

zich aauvallen ontwikkelen in de richting 

vao Moskou, komende uit het Noor- 

den en Zuiden. Overal wordt hard- 

nekkig aav het Duitsche 

Wzerstand geboden, 

maakteo de nazi's eenige vorderingeo. 

iaspanning iotusschen in den 

Offensief 

doch niettemin 

De Duitsche aanval wordt ,,zeer groot” 

genoemd. 

Londen, 6 October (Reuter). Gezag- 

hebbende kringen verklaarden dat de 
Zuidelijke tang io het nieuwe Duitsche 

offensief tegen Moskou, welke ge- 
baseerd is op Roslaviten Zuid-oosten 

van 'Smolensk ongetwijfeld de krach- 
tigste is van de twee. De Noordelijke 

tang komt uit den sector bezuiden de 

Voldai-heuvels. 

Russische viootactie bij Odessa. 

Londen, 6 October (Un. Pr.). Radio 

Moskou meldt, dat een Russische 

flottielje torpedojagers, gesteund dcor 

Vliegtuigen, een geslaagden verrassen- 

den aanval uitvoerde op de Roemeen- 

sche Hlank in den sector van Odessa. 

Een landingsgroep bracht den Roe- 

menen ongeveer 2000 man verliezen 

toe, onder wie zich hooge officieren 

bevonden. Na den aanval trokken de 
Russen ongehinderd terug. 

Lorden, 6 October (Reurer). Volgens 

bet D.N,B. zijo de laatste dagen ook 
Spaansche bommenwerpers in actie 

aan het Oostelijk front. 

  

De tegenaanvallen bij 

de Krim 
  

Er komt weer beweging 

in de fronten 

Londen, 6 Oct. (Un, Pr.). Terwijl 

men in kringeo er tegen 

waarschuwt, dat het nog te vroeg is 

om zich een oordeel te vormen over 

militaire 

den invloed, welke maarschalk Buden- 

nys jongste succes in den sector van 

Melitopol zal hebben op de situatie 

als geheel, is men van meening, dat 

de maarschalk een harden siag toe- 

bracbt aan het zwakste punt van den 

Duitscben aanval. Men wijst erop, dat 

de Duitscbers biijkbaar de Roemeensche 

voldoende bescherming 

achtteu van hua recbterflank, terwijl 

zij zich verder naar her Noorden con- 

centreerden voor den opmarsch tegen 

Khbarkov, ep vandaar uit naar Moskou. 

Doch Budenny sloeg bet eerst toe en 

bedreigt thans de Duitscbe steilingeo 

op de flank aan de Zee van Azov, 

terwijl hj tevens de Duitsche fiank 

dreigt aan te vallen, welke gericht is 

tegen de Krim. 

.Men wijst er 

troepen een 

voorts op dat de 

Russen aanvielen op een punt, waar 

de kanoanen yan de Russische Zwarte 

Zee-vloot in her geding gebracht kun- 

nen wordes en de geslaagde opmarsch 

Over een afstand van 35 k.m. kwam 

FEUILLETON 
SPAANSCHE DUKATONS 

(Spanish Doubloors) 

Uit het Engelsch 

van 

Camilla Kenyon 

102) 
Juist op dat oogenblik keek Cuth- 

bert Vane miju kant op, zoodat bij 

Om 200 te zeggen, nog he: laatste 
zweempje van mijo heldhaftige poging 
opving. 't Was of het hem electri- 

seerde. Ik zag, hoe hij zich naar Mr. 

Shaw overboog en hoe zijn lippen de 
woorden: ,Kranig vao baar, wat!” 

vormden, 

Tijdens onze gevangenneming en 
zelfs nog een kort poosje er na had 
bij de geheele episode a!s iets fantas- 

tisch beschouwd. Zelfs toeo zijo han- 
den vastgebonden werden, was 't 

Gduidelijk te zieo dat bij de roovers 

Diet au s€rieux nam. Waot 't was toch 
al te gek, wie had ooit ia dezen tijd 
van cen gevangenceming van zee- 

l 

  

op een kritiek oogenblik aan een van 

de gevaarlijkste fronteo. 

Dreigende gevaren 

Intusschen waarschuwen militaire 

deskundigen ervoor, dat Hitler's .,gi- 

gantische operatie” — waarover hij 

in zija jongste rede sprak — wellicht 

een nieuwe poging isom het leger van 

maarscbalk Budenny in bet Zuiden af 

te snijden van de trorpeo van maar- 

schalk Timoshenko io bet centru, 
waardoor een nauwe samenwerking 

tusschen beide legers voorkomen zou 

worden. Indien deze beweging zou 

slagen, zouden wellicht de wegen oaar 

Moskou zoowel als naar de Kauka- 

sische olie open komeo. De aanval op 

de hoofdstad z0u den vorm kunsen 

aannemen van een nieuwe wijde nijp- 

tang-beweging ter omsingeling vao de 

stad, waarbij de legers van Von Leeb 

en Von Bock uit het Nocrdwesten en 

het leger van Von Rundstedt uit bet 

Zuiden zou komen. 

Men wijst erop, dat Von Ruadstedt 

reeds het belangrijke spoorwegknoop- 

puot te Koersk, op 480 k.m. van 

Moskou gelegen, aanvalt. do dit ver- 

band zien waarnemers beteekenis in 

het feir, dat de Duitscbe luchtmacht 

io de afgeloopen week zich heeft ge- 

concentreerd op het spoorwegnet rond- 

om Moskou. 

roovers gehoord... 't Was iets dat 

nooit eerder voorgekomeo was, dus 

was 't onmogelijk. Eo toen, heel lang- 

zaam, bij stukjes en beetjes—elke stap 
verder was door 't wisselen van zijo 

gezichtsuitdrukkivg te volgen—drong 

het tot hem door, dat juist het onge- 

hoorde, het onmogelijke bier aao 't 

gebeuren was. 

't Was Of zija geheele houding een 

verandering onderging. Voor den 
cersten keer sedert onze kennismaking 
liet hj merken, dat bij zich bewust 

was — tot dusver was hij 't zich 

oobewust geweest van 't versghil 
tusschen Normandisch 'bloed ende 
gewone roode vloeistof, welke Jan en 
alleman in zijo anderen heeft. Zijn 
gewone, gemakkelijke nonchalante 

houding verdweev, hij zat oobewege- 

ljk kaarsrecht, met zijn schouders 

fiiok oaar achteren. Ziju mooi joo- 

gensachtig gezicht had iets heel strengs 

ca rustigs gekregen, zoodat het je 
onwillekeurig deed “denken aan de 

beeltenissen van de kruisridders, wel- 

ke op bun eigen graftombep in de 
kerk van High Staoton gebeiteld 
waren. Ten siotte bleek hij nu toch 

huo waardige afstammeling te zija, 

  

    
  

Het keerpunt madert. 1 

Lenjien, "6 October (Reset). Der) 
Officieele Russische verliescijfers, wel. 

kegisteravood werden verstrekt, toonen 

aan, dat bet Roode leger ongeveer 

1000 taaks en 5316 vliegtuigen ver-. 

loor. Door de meeste deskundigen was 

berekend, dat het Roode leger, onge- 

acht de strijdkrachten in bet Verre 
Oosten, bij het begin van den Duit- 

schen ioval 10.000 tanks en ongeveer 

evenveel vliegtuigen bezat. “De Russi- 

scbe productie-capaciteit nam. tijdens 

de vijitiea weken van den strijd steeds 

meer af, daar industrieele gebieden 

giagen, doch de Russen 

hebben een deel van hun verliezen 

kunnen vervangen. De Russische ver- 
liezen aan kanonnen werden op 8900: 

gesteld, doch dit wordt niet als ern- 

stig beschouwd, omdat het Roode leger 

steeds veel artillerie heeft gehad. De 

operaties dezz maand zullen 

keerpunt worden in 

verloren 

van 

misschien het 

dezen oorlog. 

Successen der Russische 

luchtmacht. 

Moskou, 6 Oct. (Reuter). Het 

Russische middag - communiguk luidt: 

Zondachnacht bestreden onze troepen 

de vijaod aan het gebeele frovt. 

Moskou, 6 Oct. (Reuter). Het 

supplement op bet Russiscbe middag- 

communigue meldt dat aan het ceo- 

trale front de Roode luchtmacht on- 

geveer een bataljon infanterie, 45 

tanks en 19 vliegtuigen vernietigde, 

terwijl het luchtwapen van de Zwarte 

Zee-vloot twee infanterie - bataljons 

uiteen joeg en 6 tanks en 13 leger- 

auto's met troepen en 5 veldkanonnen 

vernielde. 

Eta eenheid Rossische 

luchtmacht veroietigde in den loop 

van September aan het froot van 

Leningrad 96 Duitsche vliegtuigen ia 

luchtgevecbteo. 

van de 

De moordpartij in Tsjecho- 

slowakije 

Londen, 6 Oct. (U.P.). Radio - 

Moskou meldt, dat de waarsemend 

protector van Bobemen en Moravit, 

Reinhard Heydrich, executie beval 

van nog 15 Tsjechen, allen officieren 

van het vroegere Tsjechische leger, 

De terreur in Joegoslavit 

Berlija, 6 Oct. (U. P.). De ,, Donau- 

Zeitung” van 3 October publiceerde 

een nieuwe Kroatische wet, waarbij 

het ministerie van Bianenlandsche 

Zaken wordt gemachtigd, tien voor- 

aanstaande communisten aan te wijzen, 

die zullen worden gesxecuteerd voor 

elken vermoorden 

de moordesaars niet binnen tien dagen 

Worden gearresteerd. 

persoop, wanneer 

Communistische activiteit in 

Zwitserland 

Zurich, 6 Oct. (U.P.). De ,,Neue 

Ziricher Zeitung” meldde uit Bern, 

dat de politie een razzia hield in ver- 

deze zacbte, vriendeliike Cuthbert, 

die voor bet uiterlijk z00 kalm, bijoa 

sloom leek. En al dien tijd, terwijl 
ik me z00 veilig wasode, bad ik met 
cen jongen leeuw gespeeld, met klau- 
wen, die scherp en verscbrikkelijk 
Wareo, ocdanks bet zachte fiuweel 
van de pooteo, welke hun tot schee- 
de diendeo, 

Nadat Captain Tony zijo pijp op- 
gerookt had, klopte bij den kop 

tegen den bak wan sio schoen leeg 
en stak de pijp io zijo zak. 

nWel”, zeide bij, terwiji bij zich ter 

dege uitrekte, ,,ik zou liewer een flio- 

kes tuk dee», maar zake benne zake, 
dus die gane voor. Wie van die 
meneere (daar op des boom weet de 
duite te viode, Maguus?” 

»Die ouwe kaalkop daar”, ante 

woordde Magnus, terwijl bij met zija 

bosid in de richting van Mr, Tubbs 
koikte. ,Jan Hen aoem ik hem bij 

me zelvers, ha, ba, hal” 
eNou" Inister dan is, meneer Jan 

Hen”, zeide Tony, terwijl hij Mr. 
Tubbs plotseling streng amokeek, ,,om- 

dat je die lui hier beb kenne bluffe, 

met je niet denke, da-je ons 't zelide 
lappe ken, Of je vertelt ons wa-je 

  

  
  

scheidene communistische broeinesten 
in. Zwitsesland, na de versebijaisg van | 
Communistische propaganda in verscbil- 

lenden vorm, waarbij brieven werden 

Gebruikt met “de woorden ..Sovjet 

Siege”, bedoeld als tegen-actie tegen 

de V-campagne der nazi's. 

Zoon van Duitsche groot- 

heden gesneuveld. 

Blijkens een bericht in een van .de 

jongste nummers vande New York 
Times is de zoon van den Duitschen 
minister van Binoenlandsche Zaken, 
Walter Frick, aan het Russische front 
gesneuveld. 

Ook Hans Georg Keitel, dejongste 

z00n van veldmaarschalk Keitel is, 

volgens een communigu& van het 

D.N.B., gesveuveld. 

Uit Londen meldde de New York 

Times, dat Baro Franz von Werra, 

ren van de drie Duitsche vliegers, die 

geruimen tijd geleden ontsnapten uit 

cen Canadeesch krijgsgevangenkamp 

en via Zuid-Amerika oaar Duitschlaod 

terugkeerden, eveneens aan het Oos- | 

telijk front is gesoeuveld. 

Arbeidsdienst voor 

meisjes verlengd. 

Volgens een bericht uit Berlija in 

eco van de laatste hier te lande ont- 

wangen exemplaren van de New York 

Times is bij decreet van Hitler d.d. 

29 Juli j.L de 
mmeisjes van een half jaar tot een jaar 

verlengd. De tweede helft van den 

verplichten dienst moeten zij werken 

op kantoren van het leger of bet 

arbeidsdieost voor . 

bestuur, in ziekeshuizen of voor so- | 

ciale inrichtingen, of in gezinnen met 

veel kinderen helpeo. 

Op 1 October j.l. werd het corps 

meisjes, die arbeidsdienst moeten ver- 

richten, van 130.000 op 150.000 ge- : 

ibracbt. 

Neef van Hitler bj de R.A.F. 

Volgens een van de jongste hier 

te laode ontvangeo exemplaren van 

de New York Herald Tribuoe zal 
William Patrick Hitler, de 28 jaar 

oude zoon van Adolf Hitlers halfbroe- 

der Alois Hitler, spoedig uit de 

Vereenigde Staten naar Canada ver- 

trekken, om zich bij de Canadia Air 

Force te voegen. Later zal bij zich 

biji de R.A.F. in Eageland voegen. 

em 

  

  

Ziju moeder, Brigid E. Dowling 
Hitler werkt woor -cen der Britsdhe 
steunorganisaties alhier. 

Karl Bomer in concentratie-kamp? 

Volgens een bericht uit Ankara in 

| cen van de jongste ihier te lande-ont- 

vangen exemplaren van de ,,New York 

Herald Tribune” deden indiplomatieke 

kringen aldaar geruchten de ronde 

wolgens welke dr. Karl .Bomer, de 

perschef van het Duitsche ministerie 

van Propaganda, naar een concentra- 
tieckamp gezonden is, beschuldigd van 

verraad. Volgens een der geruchten 

zou Bimerbuitenlandsche verslaggevers 

een ,tip” gegeven gebben, dat “de 

Duitscbe inval in Sovjet-Ruslaod op- 
handen was, door hen op den dag 

voor de vijandelijheden begonnen, 'te 

vertellen, dat zij-op den 22steo Juni 

geeo verre reizen moesten maken. 

Het bericht meldde nader, dat de 
arrestatie van BGmer feitelijk het gevolg 

was van een reeds langen tijd bestaande 

veete tusschen hemzelf en den pers- 

chef van het ministerie van Buiten- 

landsche Zaken, Paul Schmidt, 

Japansch commentaar op 

Hitlers rede. 

Tokio, 5 October (Reuter). Volgens 
Domei schreef het Japansche dagblad 
Jomiuri in zijo commentaar op de 
jongste rede van Hitler: ,,/ Hitler koestert 
klaarblijkelijk geeo optimistisch inzicht 
over de ontwikkelirngea van den oorlog. 
De Fiibrer erkent ronduit, dat Ruslapd 
zich tot een arsenaal ontwikkelt ondanks 
de geweldige Duitsche overwinningen”. 

BAAT HET OM 
DRUKWERK ? 

De Kedirische Snel- 

pers Drukkerij drukt 

immers beter, netter en 

goedkooper. 

Vraagi offerte bij de Ked. 

Snelpersdrukkerij! 

U verbindt zich 

tot niets! 

  

  

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

U dient daarmede Uw eigen en het 
algemeen belang. 
Inlichtingen bij den Secretaris, 

J.P. Coenweg 27. 

Batavia - C. 

  

  

Weet, Of je vertikt-'t, maar as je " 

vertikt, krij-je opje ziel. Nou, kiezen!” 
Zonder zich een oogenblik te be- 

deoken, stord Mr. Tubbs van den 
boomstam op. 

»Captain”, begon hij gewichtig. 
»Door mijo jarenlange ondervinding 

io de financieele centrums van .t goeie, 
Ouwe vaderland, heb ik langzamerhand 

cen goed dosisje menschenkennis op- 

gedaan, Van 't eerste oogenblik af 
wist ik zeker, da 'k niet most pro- 
beeren, een man as u te bluffen. Ea 
wat meer zeggen wil, ik voel d'r ook 
niks voor. Zoo gauw hij cen stelletje 
manverwante zieltjes ontmoet, is er 

geen kerel, die meer uit pure vriend. 
schap doen z0u, als Hamilton H. 
Tubbs. Eo jullie zija een stelletje 

verwante zieltjes—Heere-m'n-tijd, wat 
cen opluchting na dat wassenbeelden- 
spel, waarin ik al die weken opgeslo- 

ten geweest ben.” 
»Alles was ik vraag is, dat jullie 

me mee laten doen en daarvoor in de 
plaats zal ik jullie van @ tot z vertel- 
len, boe verd... slim die ouwe rat 
toentertijd bij 't verstoppen van zijn 
duiten geweest is. En ik wil der niks 
voor terug hebber, geen helft en   

geen kwart, ofschoon ik voor dat 

laatste met dat ouwe zuurdeesem hier 

juist een contract afgesloteo heb. 
Maar geef me me vrijheid en een 
stelletje toffe jorgens as jullie zijo! 

Als jullie niet gekomen waren, geloof 
ik, dat je me over cen paar dagenals 

ten standbeeld van braafheid ergeos 

had gevonden: 't is me een baantje 

geweest den heelen dag kletsen als 
cen dominee en de eene ouwe jonge- 
juffrouw opvrije en oppasse, dat je 

de andere niet jaloersch maakt! Dus 
met jullie welnemen, kamerande, ga 
ik.met jullie mee, en als we de dui- 

ten dan binnen hebben is 't, vooruit 

vaar de Chineesche kust, waar 't loi- 
lig is en de politie geen last van 
nieuwsgierigheid heeft, en dan gane 

we daar eens probeeren, hoelang een 
kist met dukatons 'et withoudi!” 

Wordt vervelga.
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