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DINSDAG EN VRIJDAG 
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1 maal pi. f 0.25 per regel. 

ADVERTENTIE TARIEF 

GEWONE ADVERTENTIE: 
2 maal'pi. i 0.20 per rogei 

4 maal plaatsen f 0.15 per rogel. 

VRIJDAG 10 OCTOBER 194! 

ACTIE VAN GALEN 
Een serie slagzinnen 'als voorbeeld. 

  

Met de ,,Van Galen” begint de Victorie ! 
  

  

  

STADSNIEUWS 

  

TUBERCULOSE - BESTRIJDING. 
S. Cc. v. 1) 

We mogen nooit tevreden zija z00- 

lang bet sputum nog positief is. 

  

Gemeenteraad. 

Het stemkantoor zou, naar wij ver- 

namen, Woensdag 8 October in open- 

bare vergadering bijeenkomen. De heer 

E.C. Groenewout heeftalsoog bericht 

gezonden, dat hij zija verkiezing tot 

raadslid niet aanveemt, zoodat de 

LE.V.-lijst thans is uitgeput. Intus- 

schen heeft het I. E. V. een aaovulleode 

Ifjst ingediend met twee namen, namelijk 

die van de heeren Ir. D. H. F. Obertop, 

sectie-ingenieur bij de provincale irri- 

gatie - afdeeling Brantas, en D.J. 

Walstra, onderwijzer aan de gouver- 

nements Muloschool. 

De heer Obertop, die reeds zitting 

'heeft in den regentschapsraad en deel 

uitmaakt van bet college van Gecom- 

miteerden, zal derhalve tot raadslid 

Worden gekozen verklaard, Mocht er 

wederom een I.B. V.-vacaturein den 

raad ontstaao, dan zal opnieuw een 

Igat, bevattende twee namen, moeten 

worden ingediend. Het is een zeer om- 

slachtige procedure. 

Gemeente-Ontvangsten. 

De ontvangsten van de stadsgemeente 

Kediri hebben in de maand September 

in het geheel f 19.667,51 bedragen 

en wel wat betreft den gewone dienst 

f 19.037,21 en wat betreft den buiten- 

gewone dienst f 630,30. 

Het aandeel in de opbrengst van de 

landsmiddelen bedroeg f 8467, -—, voorts 

bracht het pasarwezeo f 1476,42 op 

en het siachthuis in totaal f 1018,80. 

Van de belastingen noemen wij de 

opbrengst van de personeele belasting 

(20 opcenten ad £ 472,36: de verpon- 
dingsbelasting (10 opcenten) f 381,22: 

de inkomstenbelasting (7 opcenten) 

f 444,92: de vermakelijkbeidsbelasting 

f 558,57: de reclamebelastiog € 47,58: 

de wegenbelasting f 1937,14: de rij- 

wielbelasting £ 172,75: de hondenbe- 

lastiag f 491.50.   

Verder bracht het straatgeld f 877,45 

op, de rooigelden f 81,58, de 'grond- 

huur f 27,50, de ziekeninrichting Gam- 

biran verpleeggelden en andere inkom- 

sten f 783,75 “en het sportpark (ex- 

clusief “de vermakelijkheidsbelasting) 

£ 109,17.— Over de maanden Januari 

tot en met September bedroegen de 

ontvangsten van den gewonen dienst 

f 162.957,26 en van den buitengewo- 

nen dienst f 8157,63. Bovendien werd 

in dit tijdvak voor het dienstjaar 1940 

nog f 11.656,16 ontvangeo, zoodat bet 

totaal-generaal f 182.773,05 bedraagt. 

In genoemd bedrag is inbegrepen de 

subsidie van de regeering voor de ver- 

betering van toestanden in kampongs 

groot f 19.600,—, -aamelijk voor de 

voortzetting van de werkzaamheden 

tot inpoldering van de Westhelft van 

de gemeente. 

De raming van deinkomsten over het 

gebeele jaar 1941 bedraagt f 208,450, — 

Vrijzinnig-Godsdienstigen. 

Door den beer Ds. E. F. Wildervaock 

van Probolinggo werdop Donderdag 

9 October openbare lezing 

gehouden voor de leden van de plaat- 

selijke afdeeling van de groep van 

Vrijzinnig-Godsdienstigen in Ned.-la- 

dia. Deze lezing, welke plaats hadin 

het gebouw van de Vrijmetselaarsloge 

»De Dagerand” aan het Volkspark, 

avoads om 9 uur aao. Het 

cen 

ving des 

Onderwerp luidde: De mensch en het 

| wereldgebeuren. 

Grondhuurprijzen. 
De mivimum-grondhuurprijzen voor 

de regentschappen Kediri, Biitar en 

Ngandjoek zijn met ingang van 1 

October j.I. definitief vastgesteld bij 

besluit van den resident van Kediri. 

Van die minimum-prijzen kan dagelijks 

(Zoo- en feestdagen uitgezonderd) op 

de gewone kantooruren inzage worden 

genomen ten kantore van de regenten 

en ass.-residenten van Kediri, Ngan- 

djoek en Blitar. 

Covim-nieuws, 

Voor de groote spoedzending van 

wollen kleedingstukken ten behoeve 

van de marine in Engeland werden 

door het kleeding-comit€ Kediri van 

de Covim binsen den tijd van drie 

weken 145 stuks wollen goaed bijge- 

dragen. Het Covim-bestuur is van plan 

in de tweede hbelft van de maand No- 

yember een bazaar te organiseeren van 

haodwerken ter ondersteuning van het 

wolfonds. Ec wordt nog cens de aan- 

dacht op - gevestigd, dat nog meer 

boeken voor zeevarenden worden 

gevraagd. Zeer in het bijzonder is er   

vraag naar goede Christelijke lectuur, 

Protestantsche roowel als Katholieke: 
cok gramophoorplaten en smalfilmpjes 

ziju welkom ! Zendingen worden gaarve 

afgewacht door: mevr. G. 

Eeckhout-Wallis, Ngadisimostraat 17. 

Mevr. H. M. Briskhorst-Voskui!, 

presidente van bet Covim-comi'e zal 

  

van den 

voortaan ejken tweeden en vierden 

Woensdag van de maand spreekuur 

houden van 11 tot 12.30 uur in bet 

paviljoen ter liokerziide van de resi- 

dentswoning. 

Voor de Oorlogsfondsen. 

Wij ontvingen de volgende veraot- 

woording van de gelden, die tot en 

met 30 September j.!. bij het kantoor 

van de Javasche Bank hier ter plaatse 

gestort zijo. 

Koningin Wilhelmina Fonds 

  

tot en met Aug. 1941 £ 93.534.37 

September 1941 16.48 

f 93.550,85 

Comite Stadswacht Kediri 

  

tot ea met Aug. 1941 f 14.020,75 

September 1941 f 610.55 

£ 14.631,30 

Ver. Prins Bernhard- & 

Spitfire Fondsen 

£ 17.421,33 

876,33 
tot en met Aug. 1941 

Sept. 1941 diverse bijdragen 

Sept. 1941 voor de nieuwe 

»Van Galen” 3.503,45 

f 21.801,11 
  

Krachtig Indi8 Actie 

tot en met Aus. 1941 £ 6.033,07 

September 1941 331,80 

£ 6.264,87 

Nieuw autobusstation, 

De werkzaamheden aan den bouw 

van het nisuwe autobusstation voor 

de N.V. Autohandel en verkeersmaat- 

schappij ..Oos 

heer Tan Khboeo 

de directie voer 

Behalve een siandplaats voor auto- 

bussen, worden 

plaatsen, gebouwd. Deze bouw wordt 

uitgevoerd door den technischen dienst 

van de gemeent, doch de kosten 

worden door ost: Java” gerestitu- 

eerd. 

Met den centralen pasar is tegelij- 

kertijd de standpihats voor taxi's en 

andere voertuigenverdwenen, er wordt 

echter voor sea behoorlijke nieuwe 

standsplaats in de nabijheid gezorgd. 

De centrale pasar is op de huidige 

plaats geeo succes geweest en voor dit 

terrein 

bestemming te virden. 

Bovendien is de plaats uit een ver- 

keerstechnisch oogpunt bezien bij uit- 

stek gescbikt als station voor auto- 

bussen. 

Het busverkeer is den laatsten tijd 

zeer uitgebreid d»or de opening op 

15 September j.! 

sneldienst Toeloenyagoeng —Soerabaia. 

Voorloopig moet er nog in Djombang 

worden overgestapt doch in de nabije 

toekomst komt er een doorgaande 

verbinding. De duur van de reis be- 

Java”, waarover de 

Liong bier ter stede 

t, schieten fliok op. 

obok garages en werk- 

was gzen andere of betere 

van den vieuwen 

draagt ongeveer 3/3 uur, zoodat de 

sneldieost van de Staatsspoorwegen 

Abonnements 
LOSSE ADVERTENTIEN BIJ VOORUITBETAL/NA9. 

kleine aankondigingen ! 1.— per plaatsiag. 
advertentie gereduceord  tarist. 

24e Jaargang 

  

RADIO van WINGEN 
  

  

  

hiedoor wel geen concurentie zal on- 

dervinden. 

De uitbreiding van bet 

blijkt wel uit bet feit, dat ook Paree 

en Djombang de beschikking krijgen 

terwijl 

busverkeer 

over behoorlijke busstations, 

in Tocloengagoeng eveneens cen be- 

tere accommodatie komt. 

Societeit Paree. 
Verschillerde leden van de societeit 

Paree hebben het verlangen geuit om 

tot 6€a of twee vaste bridge-avonden 

Om aan dit 

verzoek tegemoet te komen, heeft het 

bestuur den bridge - avond 

bepaald op Donderdag 16 October 

De bedoelirg van deze avonden 

per maand te komen. 

eersten 

a.s. 

is, dat cen z00 groot mogelijk aantal 

leden naar de societeit komt voor bet 

vormen van vaste partijen terwiji 

tevens de mogelijkheid bestaat om te 

biljarten. 
De  gebruikelijke 

bridge-drive met vasten partner vindt 

maaadelijkscbe 

hedenavond plaats. 

Aan de Vereenigde Prins Bernhard- 
en Spitfire-fondsen kon een bedrag van 

F11,— worden overgemaakt, afkomstig 

uit de Spitfire -bus van de verliezers 

bij bridge-driven. 

De nieuwe begrooting. 

De ontwerp-begrooting van uitgaven 

ea ontvangsten van het regentschap 

Kediri voor bet dienstjaar 1941 ligt 

gedurende vier weken voor een ieder 
ter secretarie van den ter inzage 

J.G.W. DEKKERS — 

Heer 
STATIONSWEG 

s. f LESTARIE   

DOHOSTRAAT 

  

BRENGT U 
DE NIEUWE 

PHILIPS 
RADIO 

SERIE 
194i. 
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regentschapsraad en in de kantoren 

van de wedono's. 

Vergadering Padvinders- 

Vereeniging. 

De algemeene ledenvergadering van 

de plaatselijke afdeeling van de Ned.- 
Iodische Padvinders Vereeniging had 

Maandagavond plaats in bet clubge- 

bouw van het ILE,V. aan de Baloe- 

wertistraat. Er werd een nieuw be- 

stuur samengesteld, bestaande uit de 

heeren : G. H. Hogenraad, voorzitter, 

Zoeter, vice-voorzitter, Van Slooten, 

secretaris, J. H. Zijderve!d penning- 

W.N. Mijers, 
terwijl tot commissarissen wer- 

den gekozen de heeren mr. R. Dwi- 
W.N. Mijers en Song 

meester en ir. districts- 

leider, 

djosewajo, ir. 
Tjik Djie. 

RICHE THEATER. 

Nog heden en Zat:rdag 11 Oct. 

Warner Bros 

filmschlager 

FLOWING GCLD" 
(Onzicbtbare Boeien) 

met Hollywood's groote sterren : John 

Garfield — Pat O'Brien — 

Frances Farmer e.a. medespelenden. 

buitengewoon bosiende 

Eco film, welke ons op boeiende 

wijze vertelt, dat de wereld van olie, 

aan avonturen en spanning, zeker niets 

Rex Beach's 

meest gelezen avonturen verhaal op 

te wenschen overlaat, 

het doek-een enal actie en opwinding: 

cen film over den kleurvollen arbeid 

Ba NE 

VENDU - & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS 

KEDIRI — 

VENDUTIE 

Op Zaterdag, 18 October 1941 
G. CAMPHUYNDER, Stations-Commies 

Teletoon 250 

ten huize van den WelEd. 

— KERTOSONO. 

bij 

Op Zaterdag, 1! November 1941 ten huize van den WelEd. 

Heer W. H. DGOHNE, Tuinemploye. 

KERTOSONO.   

  

a
a
”



  

   
Met de eminente sterren JOHN 

avonturen verbaal, thans op-het 
ATTENTIEI 

ATTENTIEI Vooraf: 

vattingeo. 
Onder den indruk zult geraken. 

  

   

Metro groote en sublieme Super - filmschlager e »Verdertfel 

Een drama van moderne jeugd en uitspattingen . . 

MAXIM 

THEATER — 
   

  

  

sFLOWING GOLD” oorcsirae Bora ) 
GARFIELD — PAT O'BRIEN — FRANCES FARMER e. a. bekenden. 

Texas, met: cen en al actie en opwinding! ,Flowin.g Gold" — 

witte doek! 

Op 9 Oct. (voor bet laatst) 

Vertooning van het JOURNAAL .H.M. de Koningin bezoekt Haar Marine.” 

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

zeker niets te wenschen overlaat. Een film over den kleurvollen arbeid op de uitgestrekte olievelden van 
Rex Beach's meest gelezea 

Voor alle leeftijden. 

Het Jaatst: Wereldnieuws en een Warner Bros schitterende Voorfilm 
and his Royal Hawaiian Orchestre. 

Voor alle leeftijden. 

THEATER 

«4 Tenuasnwrgan” 10. u. 1 Matinee 
2 Zondag 12 en Maandag 13 Oct. 

ijke Schoonheid' 
- (And. one was beautiful) 

Met de sterren Robert Cummings — Laraise Day —Jeao Muir e.v.a. 
... verdorven mentaliteit en verkeerde levensop- 

Eco nieuw dramatisch gegeveo, z00 ontstellend #waar in one moderoe tijden, dat U ervan 

7 

Voor alle leeftijden. 

  

  

Vanaf 

Met 

tie film! 

Vooraf! 
Zaterdagmiddasg 4.30 
Zondagmorgen 10. 

wereld op zija 
Francisco. De 

: 
George Formby. 

PATRICIA KIRKWOOD — MERIEL FORBES e.v.a. 
Wederor een lachschlager van de eerste orde..... boeiend als de meest gedurfde Amerikaansche sensa- 

Een 20th. Ceotuiy Fox geweldige detective film, 

Heden IO tm Zondasg 12 Oet. 
Gong's bvitengewoon kostelijke film COME ON GEORGE.“ 

» de meest: gevierde-en beroemde Engelsche komiek, bijgestaan door 

Het nieuwste Actueele Wereldnieuws 

u. | Matinee / Pa Suko Age nine PENA 
Maandag 13 en Dinsdag I4 OCt. 

: . : 

 : 

2 Nog Heden IO en Zaterdag II Oct. 
De buitengewoon 'bortende Warner Bros film 

CHARLIE CHAN AT TREASUR 
met de beroemde Sidney Toler' ai de Oostersche 

detective — Cesar Romero — Pauline Moore e.v.a. Charlie Chan kruist het mystieke pad der geesteo- 

speurtocbt naar den moordenaar van Paul .Essex op. de wereldtentoonstelling van San 

Climax is dermate sparnend en verrassend, dat U niet rustig op uw stoel zal kurnen blijvenzitten. 

Stadsgemeente Kediri. 

OPGAVE van ontvangsten Over de maand September 1941 op de 

? onderdeelen der begrooting voor 1941. : 

  

Gemiddel- Ontvangsten over: 
  

  

  

          
  

Omschrijving der a : Geraamd i Ha 
e Ov Duari m 

ontvangsten, Sa bedrag Rea "41 Sept. 1941) Totaal 

Totaal Gewone Dienst |f133503, —| £178004,-1143920,05| £ 19880,051f163800,73 

.Totaal Buitengewo- |, 7331,251,, 9775,- |... 7527,33, 609,74), 8137,07 

- ne Dienst : Hn 

Over Jan: t/m Sept. “41, —,—I,- ,—.- 15 116581617 —,— In 11658,16 

voor het dienstjaar '40. i 

Totaal Generaal 1140834, 25) 187779, —| 163105,54|120490.42 f183595,96 

op de uitgestrekte olievelden van N, wonende te Samberresik doet 

Texas. Joho Garfield als de eminente 

katakterspeler, wederom io het soort 
van rol dat ,hem beroemd gemaakt 

heeft —een goede jongen die slechts 

pech' ontmoet. . . . . Frances Farmer 

als het knappe meisje, dat kopzorgen 

beteekende voor iedere man .. . Pat 

O'Brien — taaier dan ooit tevoren... 

MAXIM THEATER. 

Hedenarond t/m Zondag 12 Oct. 

George 'Formby, de beroemde 
x Engelsche komiek, in 

.COME ON GEORGE" 
bijgestaan door de lieftallige Pacritia 
Kirkwood — Meriel Forbes — Joss 

Ambler e.v,a. Engelsche artisteo. 

Ziebier wederom een kostelijke film- 

klucht, "weike U anderhalf uur een 

aangehamen avond bezorgt. Boeiend 

als de meest gedurfde .Amerikaansche 

sensatie film! Hoort de heerlijke 

melodiein op de Ukelele, volle zalen 
brengt hij ia spanning enin lachbuien, 

die pas cindigen als bet laatste- beeld 

van'al deze zotternij van het doek is 

verdwenen. 

Politie - rapport. 

I, wovende te Pandean doet aan- 

gifte van verduistering van een bedrag 

aam contanten ad f 3.25 gepleegd door 

D, wonende te Kampoengdalem. 

A, wonende te Kampoengdalem doet 

aangifte van verduistering van een be- 

drag aan contantenad f 1.75 gepleegd 

door D, wonende te Kampoengdalem. 

R. Ng. S, wonende te Kepandjen 

doet aangifte van diefstal 

koperen kom ter waarde van f 3:— 

van -een 

W.U, wonende te Soekorame doet. 

aangifte van diefstal wan :een rijwiel 

ter waarde van f 10,—, hetwelk voor 

de bioscoop Volta alhier onbeheerd 

was geplaatst 

  

aangifte van oplichting van. een pikol 

rijst ter waarde van f 5.— gepleegd 

door een hem onbekende Inheemsche 

vrouw. 

V.C.J.F, wonende te Ringinsirah 

doet aangifte "van diefstal van een 

rijwiel ter waarde van f25.—, hetwelk 

voor de Mexolie alhier onbeheerd was 

geplaatst. : 

Tegen A, afkomstig van Paree werd 

proces-verbaal opgemaakt terzake. ver- 

duisteriog van Gevangeniskleeding ter 

waarde van f 1.80ten vadeele van de 

Gevangenis albier, : 

  

Spitfire Actie. 
'Vao de Koniokl. Nederl. - Indische 

Motor Club, Hoofdkantoor te Sema- 

rang, mochten wij onderstaandschrijveo 

ontvangen. 

nZeer geachte redactie,”. 
pie 

nte kunnen mededeelen, dat-wij hedan 

,aan, De Javasche Bank hebben kup- 
n»en verzoeken de opbrengst van onze' 

»Spitfite actiead acbt'en dertig'duizeod 

»drie honderd.vier en twintig gulden 

»te storten op rekening van de Ver- 

neenigde Prins Berohard-en Spitfire 

nfondseo, terwijl wij aan het bestuir 

»dier Fondsen schreven, met bet ver- 

nzoek deze som te willeo overmaken 

»aan het Prins Bernhard Fonds met de 
»Witnoodiging dit geld ter beschikking te 

#Wwillen stellen van de Regeering onzer 

»Engelsche bondgenooten tot aankoop 

»van ee, ,IMC” tenoemen, Spitfire.” 

nDe plaguette no. 3800 werd mede 

»aangeboden om op de Spitfire te 

mWorden aangebracht bij wege van 

nmascotte.”   
»Het is ons een groot /genoegen UI. 

George Formby zorgt er voor, dat niemand zich een oogevblik verveelt. 

Komt daarom ailen deze zeer goede lachfilm zien ! 

E ISLAND 

.Waar wij onze leden - aanvragers 

nia de gelegenheid steldea de plaguet- 

ntes met f 2,50 'per maand'af te betalen 

misin werkelijkhtid het bovengenoemd 

nbedrag nog niet geheel ontvangen, 

»dock ons bestuur heeft gemeend in 

nden geest der leden tehandelen door 

»de nog te ontvangen bijdragen ad 

nrond' f 1500,— voorloopig voor te 

»sChieten teneinde aldus een spoedig 

»i9 dienst stellen van de Spitfire te 

mbevorderen.”" 

Noot van de Redactie 
  

Wij kuosen siet anders zeggen, dan 

dat 'het succes vao Directie en Leden 

der K.N. I. M.C. overweldigend isen 

gebaar eo gift Konioklijk. Leeringen 

wekken, voorbeelden strekken. Wie 

volgt ? 

  

Japans inferieure 
luchtmacht. 

Piloten en toestellen zijn 
weinig. waard. 

Geen kans tegen geallieerdea 
Het Australische weekbiad ,,Smith's 

Weekly” publiceerde op 16 Augustus 

jl. onder het hoofd ,,Japan hasa lousy 

air force” het volgend artikel, geba- 

seerd op de gegevens van luchtvaart- 

experts van den Australischen Rand 

voor wetenschappelijk en industrieel 

onderzoek : 

Indien de Japansche Tuchtmacht ooit 

slangs raakt met de moderne Bogelsche 

en Amerikaaoscie vliegtuigeo, zal het 

| aantal. Japansche weduwen snel stijgeo. 
| De Japansche: ,kisten” zullen uit de 

lucht worden weggevaagd en de pi- 

loten zullen noot weten, waardoor zij 1 

getroffen werden, ati 

Japan heeft geen enkel gevechts- 

Vliegtuig, dat zeffs en schijn van kans 

zou hebben tegenover een nieuwe 

Engelsche of Anjerikaansche bommen- 

Wwerper, Om nog'niet -eens te spreken 

van de moderoe gevechtsvliegtuigeo 

van die landeo. 

Toen deze oorlog begon, was Japan 

in het ontwerpes van viiegtuigen vele 

jaren ten acbter bij Kogeland en Ame- 

rika. Sindsdien heeft Bageland geduchte 

vorderingen gemaakt, terwijl Japan, 

afgaande op de beschikbare gegevens, 

bijna is blijveo stilstaan, 

De oorlog met China heeft het land 

Diet. amngespoord tat.het ontwikkelen   

| actieradius van 400—500 mijl, en eeo 

-—. — 

van xijaluchtmacht, dear bet in Chica 

bijaa geen tegenstaod in de lucht ont- 

'moet heeft. 
Bovendien bezitten de Japanners 

Weinig aeronautisch gevoel, en al hua 

machines zijn slechte nabootsingen van 

verouderde Europeesche en Ameri- 

kaansche modellen. Zij hebben zelven 
geen enkel bruikbaar model gemaakt. 

| SBeli Airacobra”: snelheid: 404 miji 

per uur : actieradius: 700 mijl: bewa- 
pening : een mitrailleurkanon, dat 4,000 

kogels per minuut afvuurt. 

- Tomabawk" : snelheid 340 mijl per 
uur: actleradius 600 mijl: bewa- 

pening : twee groote machinegeweren, 

welke door den propeller heen vuren. 

'vLockheed” P. 38: snelheid: 400 
mjjl per uur: actieradius: 1.000 mijl : 

bewapeniag: twee kanonnev en 2 

machinegeweren in den romp. 

Niets tegenover. 
Het beste Japansche vliegtuig bezit 

niet &&o enkel voordeel boven een 
van die Eogelsche en Amerikaaosche 
Vliegtuigen. Het wordt, voordat het 

zich van den grond heeft verheven, 

In snelheid, actieradius en vuurktacht 
overtroffen. Alleen het grootste toeval 
zou bet Japansche vliegtuig een over- 
winning kunven bezorgen. 

Het ecenige Japansche vliegtuig, dat 
cen gevecbtmachine genoemd zou kuo- 

nen worden, is de ,,Mitsubishi 96”, 
een combinatie gevechtsvliegtuig-duik- 

bommeowerper. Soelheid: 280 mijl per 
ur actieradius: 400 — 500 mijls be- 

Wapening: twee machinegeweren met 
geriage capaciteit, welke door den 

propeller heen vuren met 1.200 kogels 

per minuut. 

Dit toestel heeft een ,,Kotobuki”- 
motor van 550 P.K., welke een copie 
is van dea Bagelscheo ,,Bristol Jupi- 
ter”-motor, die v66r 1936 in Bngeland 
al verouderd was. Het toestel zelf is 
een rauwe nabootsing van de Ameri- 

kaansche ,,Boeing P. 26”, welke in 
1932 werd gebonwd. 
.Een vliegtuig zooals dit zou zelf- 

moord plegen, waoneer het den strijd 
amanbond met Engelsche en Ameri- 

kaansche gevechtsvliegtuigeo. 
Japaosche gevechtsvliegtuigen zou- 

den geen kans zien dicht bij de 
Esgelscbe ea Amerikaansche bommen- 
werpers te komen. De volgende bi- 

zonderheden toonen UI de reden hiervan: 

Hopeloos. 

Met betrekking tot gevechtsvliegtuigen 

stellen Engeland en Amerika Japan 

hopeloos in de schaduw. 

Indien deze landen in den Pacific 

In botsing zouden komen, zou het 

beste gevechtsvliegtuig, - dat Japan 

In de lucht zou kuonen zenden, een 

laangvleugelige &€odekker zijo, meteen 

topsnelheid van 310 mijl per uur, cen 

bewapesing van viet gewone machine- 

geweren, welke door den propeller 

heeo vuren met een totale vuurkracht 
van 2.800 ronden per minuut. 

Hiertegenover zou Engeland in de 

lucht zenden : 

»Tornado”: opvolger van de .Hur- 

ricane”, snelbeid: 400 mijjl per uur : 

actieradius: 800 mijl: vuurkracbt : 

bierover bewaart mea: het stilzwijgen, 

doch deze'is de grootste ter wereld, 

Het toestel is letterlijk bezaaid met 
machinegeweren. 

#Hurricane”: snelheid: 345 mijl 

per uur: actie-radius: 600 mijl: be- 

wapeniog : 8 mitrailleurs voor in den 

Vleugel. Totale vuurkracht: 9,600 

schoten per minuut, 6.800 meer dan 

Japans beste toestel. 

»Spitfire”: snelheid: 390 mijl per 
Uurj actie -radius: 600 mijl: bewa- 

pening: 8 machinegeweren voorin, 

welke 9.600 kogels per minuut afvuren, 

of een combinatie van kanonnen en 
mitraiHeurs. 

De Amerikaansche gevechtsvlieg- 

tuigen, welke het tegen de Japaoners 

kunoen opnemen, zijo : 

l 

Drie ,aces". 

De Engelsche bommenwerpers, wel- 

ke zij zouden ontmoeten, zijo: ,Blen-   
»BOERDERIJEN SCHRAUWEN"“ 

KEDIRI WATES 
MULOWEG /MADJENANG 
Teletoon Ked. No. 22: 
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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. 

    

    

  

, 
NIEUWE UITGAVE of HERDRUK van J. B. WOLTER'S 

UTe. Mi, BATAVIA. 
1 Druk: prijs, 2 for- 

Auteur(s) Titel Bestemd voor jt eh 5 

JONKMANS'| HANODLEI- | Tasim. W. 15, —.—, 225 | 149 pags. 
W. P. en Dr. | DING bij LO. 8 Ta 
G. J. NIBU- | NIEUW Sept. 1941 
WENHUIS TAALON- 
j DERWIIS, 

VERG. BE- | WANDPLA: | Serie INo.1/6 | 1. per stel 
VORD. NIJ- | TENNAALD- | 65 X 92c.m. | F 2.70 
VERHEIDS. | VAK ON- 
OND. v. DERWIJS Sept. 1941 
MEISJES 

KNOL, K.G, | AARDRIJKS- | W. L. O. 9, 0.83, —.— . 

Kena Memang Ba “1. ED. 1 t. 1941 14 Y, DANCK- J Pp! A3 X 2313 

AERTS) " 

SALTZHERR | ALGEBRA | Mulo 9, 195, —.— 1 136 pags. 

kada P One Reke. |: se - t. 1941 15. .5 MEN Pi 5 X 23 

KREIKEN, | INLEIDING | Middetb: en | 1, 290, —.— | 168 pag. 
Dr. E. A. Aan Gymn. Onder- 8 54 

s ii t. 1941 1 L ame wijs ep 1413 X 2313         
   



    

Dit keurkorps met een groote traditie van 276 jaar heeft meer mannen 
e Nu is het de kans voor flinke Euro- 

peesche jongens om een goede en mooie toekomst te grijpen! 

Tot 1 November 1941 kunnen zij zich aanmelden voor een dienst- 
verband van 3 of 6 jaar, naar keuze. Zij moeten minstens 16 
jaar ziin en de Europeesche lagere school hebben doorloopen. 
Zij die vooruit willen, kunnen het later brengen tot adjudant-onder- 
officier met een maximum salaris van f 489.- per maand plus even- 

noodig, kerels van 

      

stavast. 

tueele toelagen en met pensioen. 

JONGENS VAN 15 JAAR! ook gij kunt 
bij het Korps Mariniers in dienst treden: als tamboer 
of pijper, om later desgewenscht Marinier te worden. 
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Eee SeliN 
NN Sate 
een briefkaart plak- 
ken en opzenden 

PEN Li 

Wervingsambtenaar, 
Departement der Marine, 

ITEN AL Da Oi      

  

  

  

Leeftijd :   Genoten onderwijs: ———————————     

    
  

heim”, lichte bommeawerpers. Sael- 

heid: 295 mijl per uur, actieradius: 
1500 mijl: bewapening: 4 geweren ia 
den vleugel en een achterwaarts 

gericht machinegeweer onder in het 
toestel. Totale vuurkracbt: 7.200scho- 
ten per minuut. 

»Hudson”: middelzware bommen, 
werper, saelheid: 250 mijl, actieradius: 

2.000 mijl: bewapening: twee machi- 
negeweren in den geschutstoreo en 

.vier in den vleugel. Vuurkracht: 7.200 
schoten per minuut. 

Dit vliegtuig is de -,clou” van 
Engeland berdemde kust - commando. 

»Wellington”: grootste lange - af- 
standsbommenwerper ter wereld. Snel- 
heid 285 mijl per uur: actieradius: 

10.000 mijl: bewapening: vier machi- 
negeweren in den voorsten geschut- 
toren, en vier in den achtersten toren. 

Vuurkracht: 9.600 schoten per minuut. 
Deze toestellen zijn 166 gebouwd, 

dat zij bijaa aan stukken geschoten 

kunnen worden, terwijl zij dan toch 
nog den grond kunnen bereiken, 
Engeland is er zeer trots op. 

Amerikasnsche bommenwerpers, 

waar de Japanners niet aan kunnen 

tippeo, zija: 

mBoeing Flying Porteess": actie- 

radius: 5.000 mjjl: snelheid : 250 mijl 

peruur: bewapening: 5 krachtige ma- 

Chinegeweren met een vuursnelbeid van 

minstens 5.000 schoten per minuut. 

»Consolidated P. B. Y. 5”, de beste 
groote patrouille- bommenwerper ter 

wereld, snelheid: 240 mijl per uurj 
actieradius: 5.000 mijl: bewapening 
varieert, doch is zeer sterk en staat 
ver boven die van de Japansche ge- 
vechtstocstellen, 

Al deze genoemde Engelsche en Ame- 

rikaansche toestellen zouden beschik- 

baar zijo voor dienst ia den Pacific, 

| Armzalig geheel 

De Japanoers kunnen naar hun bom- 

menwerpers fluiten, als zij onze ge- 

vechrstoestellen of 

Ontmoeten. 
Zij hebben de voigende toestellen : 

»Mitsubishi Army 08”: directe, 
doch armzalige vabootsing van Ameri- 

kaansche ,,Curtiss 75" (1937 — 1938) 

en de Engelsche Blackburn Skua”. 

Werd voor de eerste maal gebouwd 

in 1938. Snelheid 210 mijl per uur, 
geringe actieradius, zeer geringe be- 

wapening. Buropa beschouwt dit.toestel 

als verouderd. 

»Mitsubishi Army 96” : Japans beste 

toestel, tweemotorige bommenwerper, 

directe copie van de Duitsche ,, Heinkel 

H.B. III K.", snelheid 270 mijl per 

uur, actleradius 1.200 mijl, geringe 

bewapening. Wordt in Europa als 

verouderd beschouwd. 
»Nakajima 94": tweedekker - bom- 

menwerper, directe copie van de 

»Boeing P. 12” (Amerikaansch type 

1930). Snelheid 160 — 170 mjji per 

uur, geringe actieradius. 

»Hoewel de Japanners enkele bui- 

tengewoon knappe deskundigen heb- 

ben, zija z9 acbterlijk in de lucht- 

vaartkunde en zijn zij verplicbt ver- 

ouderde Buropeesche modelien na te 
maken"”, aldus verklaarden de deskun- 
digen in ,Smith's”. 

»Als hun fabriekeo zich cenmaal 

ingesteld hebben op het produceeren 

vad cen bepaaid type, kuvoen 3fj zich 

bommenwerpers 

  
  

niet gemakkelijk aanpassen aan het 
fabriceeren van cen verbeterd type. 
Op deze wijze biijven zij altijd ver 
ten achter bij de Europeescbe landen. 

Hun mecanicieos, monteurs en elec- 
trotechnische irgenieurs staan in be- 

| kwaambeid en aanpassingsvermogen 
verre ten achter bij de onze. De 
Vliegtuigeo, welke zij produceeren, zija 
buitengewoon armz:alige copie#o. 

1 Nieis goed. 

De Japansche viiegtuigen zijn in &€0 
woord 166 siecht, dat bij de burger- 
luchtvaart 10 proceot der vliegtuigen 
elk jaar verongelukt.  Honderd - per 
duizend is een schrikbarend percentage. 
Slechte viiegtuigen ea slechte piloten 
dragen hiervan de scbuld, 

“Ia een oorlog is dit percentage veel 
grooter. Tegen Chioa's luchtmacht en 
door het luchtafweergeschut verloor 
Japan het vorige jaar ongeveer 1.250 
toestellen in Chiza. Het verloor er 
nog een gelijk aantal door ongelukken 
tjdens het landen, 

      
        
     

Beveiligt U tijdig!! 

Wi leveren : 
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BEKENOMAKING. 
De fd. Burgemeester van Kediri maakt 

bekend, dat in de op Woensdag 8 
October 1941 gehouden vergadering 

van het stemkantoor de heer 

Ir. D. H. F. OBERTOP 

lengevoige van de ingediende aanvyyl- 

lende candidaten opgave, verkozen is 

verklaard tot lid van dea Stadsgemeer- 

teraad van Kediri, in de plaats wan 

den heer E.C, Groenewout, die 

zija verkiezing niet heeft sangenomen, 

Het betrekkelijk proces-verbaal lige 

voor cen ieder te zijnen kantore ter 

inzage. 

KEDIRI, 10 October 1941. 

De fd. Burgemeester vd. 

B.J. A. STOCK 

Loco. 

  

  

VERHUISD: 
DOKTER R. Mhd. SALIM 

Van Hoofdstraat 58, 

naar DJOJOBOJjO—STRAAT 21. 

(Verlengde Ngadisimo-straat) 

Telefoon blijftt: KEDIRI 220. 

  

  

Onderneming 

SOEROWINANGOEN PAREE 
zoekt Schrijver v. Chin. landaard 

m. MULO OPLEIDING. 

Kunnende typen 

salaris —- f 25.— 
  

De Japanners zijn siechte piloten. 
Alie Aziaten zijo niet veel waard in 
de lucht. Zij hebbea hun physieke 
gesteldheid tegen. Zoo koappen zij 
bijvoorbeeld gauw af als zij hun toestel 
uit eea duik optrekken. Daardoor zija 
zij weinig waard bij luchtgevechteo. 

De weerstand tegen afknappeo” 
in het bijzooder bij de Aagelsaksers is 
hoog door hun physieke eigenschappen. 
Bij cen ..dogfight” zouden deze sterk 
in het voordeel bij dea Japaoner zijo. 

Chineesche piloten hebbeneen eenigs- 
zins hooger weerstandsvermogen dan 

dan neer te schieteo als zj afkoapten. 
Engelsche en Amerikaansche pilotea 
zouden van die manoeuvre veel profijt 
kunnen trekken. 

Bovendien hebben de Japanners de 
slechtste oogen ter wereld, waardoor 

Vliegkampschepen. 

Japan bezit veet vliegkampschepen. 
Hier volgt een opsomming van bet 
aantal vliegtuig-moederschepen, welke 
het ia dienst heeft en het aantal vlieg- 
tuigen, dat zij vervoeren: ,Kaga” (60), 
»Akagi” (50),- .Soryu” (40), ,Hiryu” 
(40), .Koryu” (40), ,Hosho" (26) en 
»Ryujo” (24). 

Deze opsomming jkt indrukwek- 
kend, doch wavneer men het type 

der vliegtuigen io manmegking neemt, 

TELEFOON No. 52. 

  | 
LUCHTBESCHERMING 

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

E APOTHEEK KEDIRI 

PROTESTANTSC HE KERK. 

Hollandsehe Kerkdiensten. 
esa aan 

Maleische Kerkdiensten. 

H, B. Matulessy. 

aa 

OOST -JAVAANSCHE KERK 
JAVAANSCHE DIENSTEN 

lederen Zondag, 9 uur v.m. 
Te Kediri (Baloewertistraat), Blitar, 
Toeloengagoeng. Ngandjoek, e.a., te” 
Poree 7.30-uur o.o. 

aa Naa Naa 

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 
lederen Zondag. 

te Kediri le H. Mis 6 uur v. m. 
2e H. Mis 7.30 uur v.m. 

Lof 5.30 uur am. 
te Blitar 6 uur v. m. Stille H. Mis 

7.30 uur v. m KRoogmis 

5.30 uuc n.m. Lof 

Oonderricht Kath. javaneo 6 uuc n.m. 

  

TENG HONG TJIANG 
YENDUHOUDER COMMISSIONNAIR 

MEUBELMAKER 

TRANSPORT — ONDERNEMING 

KEDIRI — Kientengstraat 68 — Telat, No, 107 

MOOIE HUISVENDUTIE 

Dinsdag, 14 October '4!, 9u. V.M. 

Mej. J.E. DAGEVOS. 

Bioemenhande! Aloon-Aloonstraat 14. 

KEDIRI 

Adres voor: 

Moderne en antieke meubels. 

Staalmeubels 
€Chroomd of gelakt. 

Tweedehandsche meubeis 

Emballeeren en transporteeren. 

en ledikanten ver- 

ten mooie tennisbaan voor Dinsdag 

Woensdag en Zaterdag, gelegen 

achter Snelpersdrukkerij p.w. 

f6,— 

  

Voor Uw meubilair en ontwerpea 

geroutincerde toekangs en cerste kwa- 

liteit meubelhout 
Zeer billijk in prijs en levering mec 

garantie, 
Voor Uw vendutie gegarandeerd 

goede resultaten. 
Inpakken voor alle plaatsen. 

  

dat deel uitmaakt van de japacsche 
luchtmacht, beteekent bet niet veel. 

De beste zeevliegtuigen xijo: 
»Nakajima 96”: torpedo-carriec ea 

verkenningsvliegtuig. Siechte imitatie 
van de Britsche ..Fairey Swordfish”. 
Snelheid 100 mijl per uur, acricradius 
400 mijl, bewapening twee machine- 
geweren met 1.200 schoren per minua:. 
Geproduceerd in 1936. 

»Kawanishi" : driezits - bommenwer- 
per, snelbeid 100 miji per uur, verouderd. 

»Navy 95”: @Ca-drijverwatervlieg- 
tuig. Copie van de .Curtiss SCC 1”, 
In Amerika verouderd (1932). 

»Mitsubishi 96” : gelijksoortig type 
als de ,Mitsubishi 96”, welke door 
het leger wordt gebruikt. 

Engelsche en Amerikannsche bom- 
menwerpers zouden met al deze types 
korte metten kunnen maken. Als de 
lucht bet geheim van de moderne 
oorlogvoering is, z0ou Japan er goed 
aan doen voorrichtig te zijn. 

Cuit bet N. s.d. D. 

    

   

     



  

Baftenlandech overzicht overgenomen vit het: Soer. HBIA 

Toestand in Rusland verslechtert, 

  

De mogelijkheid dat groote Russische 
eenheden omsingeld worden, is groot 

  

Briansk en Viazma houden stand. 

  

Londen, 9 October (Reuter). Of- 

schoon bet uiterst moeilijk is om juiste 

inlichtingen te verkrijgen met betrek- 

king tot den vreeselijken slag, welke 

thans in Rusland woedt, is de toestand 

in dea centralen sector kennelijk toch 

wel zeer ernstig, zoo verklaarde men 

heden in gezaghebbende kringen te 

Londen. de 

doel—de vernietiging van den Russi- 

sche 

Indien Duitschers hun 

troepen — bereiken, zouden zij 

cen goede kans hebben om Moskou 

te bereiken. 

De gevaarlijkste Duitsche aanvallen 

zijo die uit de sectoren van Vyazma 

en nabij Orel. In beide gevallen bestaat 

de groote mogelijkheid dat groote 

Russische eenheden omsingeld zullen 

worden. 

De 

vit op Kharkov ondervindt nog steeds 
hevigen tegenstand. 

Londer, 9 October (U.P.). Gezag- 
hebbende Britsche kringen gaven toe, 
dat ,,een ernstigen toestand bestaat in 
de centralen sector van het Russische 
front.” Groote eenheden half omsin- 
gelde Russische troepen verscheven 
echter weer op het tooneel. 

Duitsche aanval van: Poltava 

Vele grijparmen 
naar Moskou. 

De Russische positie 

is verslechterd. 

Londen, 9 October (Reuter). Over 

het algemeen zijn de Londensche 

dagbladen van meening, dat Rusland's | 
positie aan het Oostelijk froot slech- 

ter, wordt. 

De militaire medewerker van de 

»Times” schbrijft: ,De omvang van de 

Duitsche omsingelingsbeweging in den 
Oostelijken sector blijkt nu grooterte 

zja dan uit de eerste iolichtingen 

bleek, De eerste berichten luidden, 

dat de recbterflank van den stoot 

Roslavi was gepasseerd. Nu beweren 

de Duitschers groote troepenmachten 

biji Vyazma te hebben omsingeld. 

Zoowel Vyazma Roslavl, het 

andere punt waar volgens bet Russi- 

bij- 

zonder hevige gevechten gaande wa- 

als 

sche communigu€ van gisteren, 

ren, werden klaarblijkelijk reeds vroe- 

ger door den vijand bereikt, doch 

toen was het offensief aan het afnemen 

mobiele strijd- 

krachter, die op het punt waren door 

en werden de kleine 

te breken, Of teruggedreven Of ver- 

FEUILLETON 
SPAANSCHE DUKATONS 

(Spanish Doubloors) 

    

Uit het Engelsch 

van 

Camilla Kenyon 

-103) 
“Met een griezelig gorgelend geluid 
viel tante Jane siap..tegen me aan. 

| Dat was zelis haar tebar. Demheelen 
dag. lang was ze als een tennisbal 

van 't cene emotie-racket naar het 
andere toegeslagen. Alles had ze ge- 

dragen, den schok van de ontpoppirg 
yan Mr. Tubbs in een geldwolf, 

verraad jegens de expeditie, zija plot- 

! selinge koelheid tegenover haarzelf, 
| ton was de reactie gekomen in den 

vorm van een teedere verzoening, 

daarna was gevangen genomen 
door roovers, ea nu, als de druppel, 

welke den beker deed overlooper, 

1 had ze het moeten beleven, dat Mr. 
Tubbs ten siotte cen aarts-verrader 

zijo 

ze     bleek te zijv. Ze had 't moeteh aan- 

Moskou, 9 October (Reuter). Het 

Russische middagcommunigu& — van 

heden luidt: Den afgeloopen nacht 

duurde de strijd aan het geheele front 

voort, en was in het bijzonder hevig 

in de richtivg van Vyazma, Briansk 

en Melitopol. 

Moskou, 9 October (Reuter). De 

Krasnaja Swesda maakte heden bekend, 

dat een Duitsche poging om Viazma 

te bereiken faalde. 

Moskou, 9 October (Reuter). Maurice 

Lovell, ,,Reuters” correspondent, meldt: 

»Sedert gisteren trachten de Duitschers 

een aanval ten Noorden van Orel uit 

te voeren. Hevige taok -siagen zijn 

gaande. Eeo nieuwe Duitsche aanval 

in dev sector van Briansk ontwikkelde 

zich gisteren”. 

Een staatsgreep in Panama. 

New York, 9 October (Reuter). Radio- 

berichten uit Panama wijzen er op 

dat in Panama een staatsgreep heeft 

plaatsgehad. 

  

nietigd. Nu is de situatie duidelijk 

ernstiger. Vyazma ligt slechts onge- 

veer 250 km van Moskou. Het lot 

van de Russische formaties, die in de 

nabijheid van Smoleosk met 

plaatselijke tegenaanvallen uitvoerden, 

moet wel reden tot eenige bezorgdheid 

geven. 

succus 

De Duitsche nijptangen. 

Indien zij nog niet zijn teruggetrok- 

ken, moeten zij door de nijptangbe- 

De Duitschers 

gzven niet dikwijls van tevoren hun 

weging gevangen zijo. 

plannen bloot, doch toen zij veertieo 

dagen geleden verklaarden, dat er 
geheime redenen waren waarom zij 

konden uitlaten over de 

tegenaanvalles van maarschalk Ti- 

moshenko gaven zij toch vrij duidelijk 

hun plaoven te kennen”". 

zich niet 

De medewerker geef: als zijn 

deel te kennen, dat dit vierde groote 

Offensief in de begiane evenveel suc- 

ces heeft als zijn voorgangers en dat 

oor- 

de Russen ongetwijfeld zware beproe- 

vingen hebben te doorstaan. 

Sombere gevoelens in Londen. 
9 Ocr, (Un. Pr.). Het 

opdringen vao de 

Londer, 

meedoogenlooze 

Duitschers in de Russische centra en 

hooren, dat haar roman de ,opvrijerij 

van de ouwe-jongejuffrouw” genoemd 

werd... en... door den opvrijer zeifl 

Miss Higglesby Browne had alleen 
door een woedend gesnuif op Mr. 

Tubbs' perfiditeit gereageerd, maar 

tot mija verbazing had ze geen woord 
gezegd: blijkbaar had ze zeer' terecht 
geen vertrouwen in de goede uitwer- 

king van het gesproken woord op 't 
gemoed 'van een zeeroover. Ze ont- 

hield zich zelfs van vermaningen aan 

tante Jane en liet het, o wonder, aan 

mij over, om mijn diep-ongelukkige 
bloedverwante in baar oogenblik van, 
benauwenis tot sfeun en hulpe te zijn. 

Captaio Tony's kleine zwarte oogen 
gingen nog eens zoo wijd als anders 

open, toep Mr. Tubbs met zija edel- 

moedig en zeer woordenrijk voorstel 
voor den dag kwam. Terwijl onze 
secretaris sprak, nam hij hem scherp 

op. Daarna deed hij, alsof bij ernsig 
stond na te denken, en eindeljk keer- 

de hij zich tot zija volgelingen. 

»Wat vinde jullie, jongens?  Zylle 

we meneer Jan Hen bij de bemanning 

van den schoener inlijve en hem met 

ons mee late doeo? Nou?” Terwijl 

Captain Tony sprak, deed hij gedu-   
  

— 

ide dreigende  omsingeling van cen 

groot deel van de beste Russische 

troepen, veroorzaakte in Londen een 

sfeer van somberbeid en verbittering. 

Sedert het begin van den Duitschen 

inval hoopten de Britteo, dat de Russeo 

ergens den ,Marve-slag” van den 

tweedenwereldoorlog zouden weten 

te leveren. De oorzaak van het 

blijven hiervan is, dat de Britten niet 

een tweede Tanneoberg kunnen schep- 

pen, om daarvoor voldoende Duitsche 

troepen uit het Oosten weg te halen, 

om een tweede Marne mogelijk te 

maken. 7 

uit- 

: In gezaghebbende waar 

men commentaar leverde op de Duit- 

kringen, 

sche verklaringen inzake de huidige 

dat indien de 

Duitschers erin slagen de Russische 

zij kennelijk 

Moskou zullen bereiken. Men gaf de 

mogelijkheid 

omsingeling van de vooruitgeschoven 

Duitsche afdeelingen toe ,,doch de 

aanvallers zijo in den regel beter tegen 

strategie, zeide men, 

legers te vernietigen, 

theoretische van een 

omsingeling bestand dan de verdedi- 

gers”. 

De bedreiging van Moskou. 

Londe», 9 Oct. (Reuter). De opzet 

ia de-omsingelingsbeweging der Duit- 

schers blijkt thans grooter te zijo, 

dan de eerste berichten deden ver- 

moeder. De korte verklaring van 

Moskow, dat de gevechten bet hevigst 

zija in de richting van Vyasma en 

Briaosk, wijzea er op, dat de eerste 

Duitsche aanval plaatsheeft dicht bij 

den rechten weg via Smolensk 

Moskou. 

De Russen erkender, dat zij Orel 

hebben ontruimd en verwacht wordt, 

dat de stoot 

Kaluga en Tula, beide ongeveer even 

ver van Moskou gelegen als Vyasma, 
o.l. tusschen 150 en 220 k.m. van de 

hoofdstad, zal worden doorgezet. 

paar 

Voorwaartsche naar 

Orel na hevige gevechten 
ontruimd 

Moskou, 8 Oct. (Reuter), In het te 

midderoacht uitgegeven Russische oor- 

logscommuxigu€, waarin de ontruimirg 

door de Russea van Orel, ten Zuid- 

oosten van Briansk wordt bekend 

gemaakt, wordt medegedeeld, dat de 

Russische troepeo den achtsten Octo- 

ber den vijard langs het geheele front 

bevochten. De gevechten waren bij- 

zonder hevig in de richtingen 

Nyazma, Briansk en Melitopol. In een 

aanvulling op dit communigu& werd 

nog medegedeeld, dat Orel werd ont- 

ruimd na hevige gevechten. 

Op 6 October 

vijandelijke vliegtuigen tijdens luchtge- 

van 

werden negentien 

vechten vernietigd, terwijl de Russen 

twaalf vliegtuigen verloreo. Op 7 Octo- 

ber werden bij Moskou tien Duitsche 

Vliegtuigen omlaag gebracht. Volgeos 

onvolledige werden op 8 

October zes vliegtuigen neergesehoten. 

De troepen: van maarschalk Ti- 

moshenko strijden verbeten tegen het 

gegevens 

rende een kort oogenblik zijn linker- 
oog dicht, zoodat dit intelligeot uit- 

ziend orgaan aan 'tgezicht onttrokken 

werd. 

Met een wel wat overdreven ent- 
housiasme stemden de roovers toe: 

»Vooruit maar—hiep, hiep, hoera voor 
Jan Hen—sla maar toe!” 

»Vooruit dan maar, Jan Heo, de kerels 

willen je. Ea nou, al is 't bliksems 
beet en al zou ik 't van me leven 

Diet meer in mija hoofd halen, om 
hier naar toe te komen zonder een 
ijsberg op sleeptouw, om 't een beet- 

je dragelijker te maken, moesten we 

maar meteen op die kist met dukatons 
afgaan.” 

Na loting moesten Slinker en &n 
van de drie volgelingen van Captain 
Tony, Horny genaamd, een groote, 

magere man, die onrustbarend scheel 

keek, in 't kamp de wacht houden. 

Als extra voorzorgsmaatregel werd 

Cookie nu cook gebonden en werd 
ons, Miss Browne, tante Jane en mij, 

de hut als tijdelijke gevangenis aan- 
gewezen, Nadat we veilig achter slot 

en grendel zaten, begaven zich de 
drie overgebleven roovers, gewapend 

met schoppen en breekijzers en na   
    

Hu een' week -oude- Offensief sabapoma agya Onder- 
Hitlerte Vyazma, 220km. ten Westen 

van Moskou, en Briansk, 420 Km. ten 

Zuidwesten van Moskou, waar enorme 

veldslagen nog steeds gaande zijn. De 

Duitschers werpen massa's/ manschap- 

pen en materieel in den steijd in een 

wanhopige poging om vaar Moskou 

door te breken. “Hun verliezen zija 

reeds enorm. 

De Duitsche legerleiding beweert 

dat in het gebied van Viasma ver- 

scheidene Russische legers omsingeld 

zijo en dat hun ,,vernietiging” voort- 
gang heeft. De situatie is ontegenzeg- 
gelijk ernstig, doch men kan van Ti- 

moshenko verwachten, dat hij gereed 

was voor De 

Duitschers beweren, dat huopantsereeo- 

heden vanuit Doepropetrovsk naar de 

Zee van Azov zijn doorgebroken, 

waardoor zij zich konden aansluiten 

bij de troepeo, die langs de kust zija 

opgerukt. 

Bij Leningrad ea Odessa behouden 

de Russische troepen klaarblijkeljk 

nog steeds het initiatief, 

een tegenaanval. 

Moeilijkheden bij de Krim 

In het Zuiden beweren de Duitschers, 

dat zij reeds tot Mariopol, aan de 

kust vaa de Zee van Azov, zijo door- 

gedrongen. Dit bericht werd nog niet 

bevestigd, doch men meent, dat het 

zeer ernstig zou zijo, als de Duitschers 

Mariopol in hun macbt zouden krijgen 

en hua flank kunnen hand- 

haven, die zich vermoedelijk tot den 

sector van den bocht io den Dojepr 

uitstrekt. Mariopol is slechts ongeveer 

150 k.m. van Rostov, dat zelfs als een 

nog belangrijker verlies dan Moskou 

z0u worden beschoiwd, 

omdat het een spoorwegknooppuot is, 

zouden 

Diet alleen 

vaowaar lijoen in alle richtingen gaao, 

doch meer nog omdat het het eindpunt 

is van de olie—pijpleidingen van Bakoe 

vit. 
, 

Weer blijft in het voordeel 
der Russen. 

De ,Times” schrjft, dat de vierde 

offensief in het begin evenveel suc. 

ces schijot te hebben als alle vorige 

ea dat de Russen zonder twijfel 

harde beproevingen zijn blootgesteld, 

doch- dat anderzijds het weer snel 

scbijnt te verslechteren, hoewel 

slecht weer een handicap is die tot 

ea 

en   

vangen, zal het toch altijd een nadeel 

bljjveo. 

De Duitsche vorderingen 
bij Vyasma. 

Moskou, 9 October (Reuter). Vaa 

Maurice Lovell, ,,Reuters” correspon- 
dent: ,Ulit de laatste berichten blijkt 

wel duidelijk, dat de Duitscbe aanval 

io den sector van Vyasma nog niet 

tot staan gebracht is. De Duitsche 

vorderingen konden worden behaald 

louter door een onverwicht aan men- 
schen materiaal in de verschi!lende 

saillanten vao het front. 

la een driedaagschen veldslag nabij 

Vyasma werden 200 Duitsche tanks, 

500 pantserwagens en talrijke vlieg- 

tuigen vernietigd. Doch de Duitschers 

hebben vele escadrilles vliegtuigen 

samengetrokken om den nieuwen aan- 

val te steunen welke in dezen sector 

reeds is ingezet. 

Tegelijkertijd trachten Hitler's colon- 
nes met de grootst mogelijke snelheid 
voorbij Orel opte rukken, waar hevige 
gevechten woeden. De troepen onder 
bevel van generaal Lelyusjenko trokken 
ordelijk uit Orel terug op nieuwe 
defensieve stellingen, waartegen de 
Duitschers thans optrekken, groote 
hoeveelheden munitie verbruikend. In 
de laatste twee tot drie dagen zijn 
hier in sameowerking met de Russische 

  

luchtmacht 50 Duitsche tanks ver- 
nietigd, 

Een groot aantal inwoners van 
Orel kon de stad verlaten. Alles wat 
van industrieele waarde was, is ver- 

nietigd voor de Russische troepen de 
stad ontruimden. 

Duitschers verwachten thans 

spoedig ineenstorting 

van Rusland. 

Ankara, 9 Oct. (Reuter). Generaal 
Von Metske, lid van den generalen 
staf van maarschalk Von Brauchitsch 
kwam heden te Ankara aan, oogen- 
schjjoliik voor een inspectie - bezoek 
aan den Duitschen militairen attacb€. 

Generaal Von Metske, die ook een 
beleefdheidsbezoek bracht aan den 
Turkschen generalen staf, legt er in 
al ziin gesprekken den nadruk op, 
dat de overwinniog vao Duitschland 
op Rusland binverkort een feit zal 
zijo, daar de Russische industrie na 
den val van Moskou en Kharkov — 
die volgens hem spoedig te verwachten 
is — het leger niet meer van voorraden 
zal kunneo voorzien, waardoor dit 
moet ineenstorteo. 

  

  

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

U dient daarmede Uw eigen en het 
algemeen belang. 

Inlichtingen bij den Secretaris, 

  

J.P. Coenweg 27. 

Batavia - €. 
  

een aantal minder oirbare grappen 

met hun metgezellen gewisseld te 

hebben, met mr. Tubbs als gids op 

weg naar de grot. 

Ofschgon ik den hemel dankte, toen 
ik den rug van Captain Magvus tus- 

schen het lage struikgewas zag ver- 

dwijnen, was de toestard in de gloeiend 

heete but zoodanig, dat alle gedachte 
aan vroegere misdre er radicaal door 

verdrongen werd. Tante Jane zat te 
huilen en te snikker, om er Zelf akelig 

van te wordeo. Er kwam werkelijk 

een gevoel van sympathie in me op, 

toen Violet gedurende een oogenblik 

haar pose van de verstarde veront- 

waardiging liet varer, zich eensklaps 

omkeerde en haar woedend toebeet, 

oomiddeliijk stil te zijo.. Maar voor 

tante Jane beteekende bet de ver- 
woesting van de .tweede helft van 

haar wereldje. Haar beide steuopilaren 
Waren weggevallen: zij bleef alleen 

over, alleen te midden van louter 
puinhoopen. Als een verslagen hoopje 

ellende liet ze zich in een hoek van 

de hut neervalleo, waar ik haar min- 

stens de eerste tien minuten besloot 
te laten liggen: 't was zoo'n opluch- 
ting, dat we haar voor een tijdje   

kwijt waren. Maar daar hoorde ik 

cen diep gesteun en toen een zwakke 

stem die zei: 
mVirginia!” 

Ik ging naar haar toe. 
»Virginia,” fluisterde ze zwakjes 

»Ik ben bang dat ik dit eiland niet 
levend zal verlaten, zelfs als... alsik 

Diet... terechtgesteld word. Ik heb 

op 't oogenblik ren gevoel, alsof mijn 
einde... spoedig daar zal zijo. Ik heb 

altijid wel geweten, dat mijn bart niet 
sterk was, of je tante Susan al tegen 
beter weten in volhield, dat het mija 

slechte spijsvertering was. Maar o, 
mijn lieve kind, het is niet mija spijs- 

vertering, 'tis wija hart, mijo arme 
bart, dat ten doode toe gewond is. 

Ea ik, die mija volle vertrouwen aan 
dien... Slang gegeven had! Ik, die 
als de Voorzienigheid niet ingegrepen 
had, tusschen zija kakeo verbrijzeld 

zoude zijo! 

Worat vervolgd.
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