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ORUK- EN DRUK.- EN UITGAVE - “TI ADVERTENTIE- £ EN NIEUWSBLAD 
VOOR DE RESIDENTIE KEDIRI. KEDIRI - SNELPERS 

Algomeene Leider J.D,L, v, WAARDENBURG 
  

REDACTIE- EN ADMINISTRATIE 
TELEFOON No. 83. 

ABONNEMENT 'f 1.50 PER KWARTAAL, 
BIJ VOORUITBETALING. 

ACTIE VAN GALEN 
Een serie slagzinnen “als voorbeeld. 

  

Een ,Van Galen” ging van hier in Holland strijden, 

Een nieuwe gaat thans ons land bevrijden. 

  

  

STADSNIEUWS 

  

  

Eerste steenlegging van de 

nieuwe R. K. Eur. Lagere 

School. 

Morgeg Zaterdag 18 October om 

ongeveer 9 uur v. m. zal door den 

Apost. Prefect van Soerabaja de eerste 

steen gelegd wordeo van de nieuwe 

zusterschool. Het terrein waar de oieu- 

we school zal komen testaanligt vlak 

naast het. schoolgebouw waarin tot 

Op.heden onderwijs wordt gegeven : 

Hoofdstraat 27. De Heer H. Estourgie, 

archbitect en uitvoerderervan verzekert, 

Oovoorziene omstandigheden “voorbe- 

houden, het volgend jaar Maart met 

den bouw klaar te zijo, zoodat de 

Opening waarschijnlijk plaats zal vindeo, 

na de paaschvacantie 1942. 

Uitvoering Darja Collin, 

Zaterdag 18 October a.s. des avonds 

om 9uur geven Darja Collin en Edmte 

Monod de Froideville met medewer- 

king van den pianist Josef Bodmer 

een dansavond in de societeit Brantas, 

Wwelke uitsluitend toegankelijk is voor 

de leden van den Kedirischen kunstkring. 

Er wordt geen toeslag geheven. 

De lezing van den beer dr. G. W. 

N. van der Sleen heeft plaats op 
Zaterdag 25 October, De volgende 

maand wordt de tentoonstelling Hof- 

ker en Ries Mulder verwacht en een 

Concert van Anvie Lambrechts (alt). 

Voorts staan op het programma voor- 

stellingen van de tooneelvereeniging 

Concordia uit Malang, van de Ned.- 

Indische tooneelgroep en van het 

A. B.C. - cabaret. 

Tooneeluitvoering, 

Zondagavond gaven de leerlingen 

van de R. K. Industrieschool en de 

leden van de Maria - Congregatie een 

tooneelavond in het R.K. bondsgebouw. 

De belangstelling voor dezen avond 

was zeer groot: de zaal was geheel 
gevuld. 

Pastoor van Megen opende de uit- 

Voeting met cen geestige toespraak, 

vervolgens werd het Missielied gezoo- 

gen en daarna werden de verschillende 

nummers van het programma opge- 
Voerd, waarbij vooral de "Tante vit 

Amerika” een geweldig lachsucces 

oogstte. Met het zingen van bet lied 

der Huishoudschool werd het pro- 

gramma besindigd. De opbrengst van 

dezen zeer geslaagden avond komt ten 

bate van de missie in de buitengewesten.   

Bekerwedstrijden 

De jaarlijksche bekerwedstrijden van 

de Kedirische Voetbal Unie zullen 

Zondag 19 October a.s. cen sanvang 

nemen. Er zullen dit jaar slechts vier 

van de aangesloten vereenigingen mee- 

doen, namelijk Perslands, V.O.G.E.L., 

Doho en H.C.T.N, H., aangezien 

Ouick niet in staat is een volledig 

elftal op de been te brengen. 

Cultureele doeleinden 

Het regentschap heeft op de be- 

grooting voor et volgende jaar 

£ 1450,— uitgetrokken voor cultureele 

doeleinden, hetgeen f 700,— meer is 
dan dit jaar. 

Ben bedrag van f 100,— wordtge- 

bruikt voor aankoop van Inheemsche 

muziekinstrumentep ter aanvulling van 

de vroeger reeds gekochte. Eenzelfde 

bedrag is bestemd voor den aankoop 

van wajangpoppen ten behoeve van 

bet Jalandsche onderwijs. Het aantal 

wajangpoppen, dat gebruikt wordt bij 

het teekenonderwijs aan de 2de klasse 

Inlandsche ea vervolgscholen wordt 

uitgebreid. 

Ec is een memoriepost opgebracht 

voor het uitschrijven van een prijsvraag 

voor het beste werk over de geschiede- 

nis van Kediri. Het ligtin de bedoeling 

met deze prijsvraag te wachten totdat 

de eerste studenten van de literaire 

faculteit hun studizo be&indigd hebben, 

ten einde verzekerd 

doende wetenschappelijke deelname. 

Ter bescherming en bevordering van 

het loheemsche kunst- en cultureele 

leven in Kediri is het noodig geacht 

Om een jongeo en kundigen vakman 

met veel aanleg uit te zenden voor 

studiedoeleinden naar de kunstoijver- 

heidsschool te Djocjakarta en een 

jongen dalang met veel ambitie voor 

zijo vak »aar de Dalangcursus te Soe- 
rakarta. De kosten hiervan worden op 
f 300,— geraamd. 

Een bedrag van f 500,— is uitge- 
trokken om tweemaal per jaar wajang- 

spelvertooningen ten behoeve van de 

jeugd te geven in de onderdistricts- 

hoofdplaatsen van bet regentschap. 
Voorts wordt wederom een bedrag 
van f 150,— bestemd voor het aan- 
koopen van boeken en wetenschappe- 
lijke werken voor de openbare biblio- 
theek. 

RICHE THEATER. 
Nog hedeo en Zaterdag 18 Oct. 

Eddie Cantor, de onbetaalbare 

komiek in het verhaal van 

»FORTY. LITTLE MOTHERS” 
(40 Kieine Moedertjes) 

te zijn van vol- 

  
  

VERSCHIUNT 

DINSDAG EN VRIIDAG 

AGENTEN 

met Judith Anderson—Raiph Morgan 

— Rita Johnson — Bonita Graoville — 

Diana Lewis e.v.a. beauties. 

De film, die U een meer dan vroo- 

Ijke avond bezorgt en die U tot bet 

einde toe voortdurend zal bezighoudeo, 

meer om de dolle verwikkelingen die 

voortspruiten, Eddie Cantor 

wordt n.I. tot papa gebombardeerd 

en veroorzaakt het ecne lachsalvo na 

het andere !! 

MAXIM THEATER. 

Hedenavond t/m Zondag 19 Oct. 

«MR. MOTO'S LAST WARNING” 
(Mr. Moto Laatste Waarschuwing) 

Een 20th. Century Fox uitzogderlijke 

filmschlager met Peter Lorre— Ricardo 

Cortez — George Sanders — Virgisia 

Field e.v.a. beroemde sterren. 

Een catastrophe welke 

wereld noodlottig zal worden is in 

voorbereiding bij een groepje gewiekste 

en beruchte samenzweerders. ...... , 
Bij deo ingang van het Suez — kanaal 

waar de  Fransche vloot manoeuvres 
zal houden, wordt 

gelegd.... Fabian leidt het complot. 

Maar Mr. Moto werschijot ook bier 

..... en wederom weet de beroermde 

detective, in dievst van de Britsche 
Intelligence Service, de noodlottige 

gebeurtenis te verbinderen ! 

Duikersklokken gaan naar den bo- 

dem der Middellandsche Zee...... 

cen geheimzinnige lichter is bezig.... 

Zie Mr. Moto ia zija grooiste en 
beste creatie! 

er ia 

voor de 

cen. mijoenveld 

Politie - rapport. 

Tegen K, wonende te Ngadisimo 

werden processen-verbaal (No's 1107 

t/m 1139/A) opgemaakt terzake dief- 

stal van timmerhout, 32 maal gepleegd, 

ter gezamenlijke waarde van f 43. — 

ten nadeele var S. M. A., wonende te 

Ngadisimo. (Vide mutatie ddo. 6 Oc- 
tober 1941). 

THD, wonende Pasar Paingstraat 
doet aangifte van diefstal van eeo 

rijwiel ter waarde van f 20. —, bet- 

welk op den opeobarea weg Doho- 

straat onbeheerd was geplaatst. 

MLS., wonendz te Bandarlor doet 
aangifte van dizistal van lijfgoedereo 
ter waarde vas f 3.15. 

Tegen D, wonende te Koewak werd 
Proces-verbaal opjemaakt terzake dief- 
stal van een bedrag aan contanten 
ad f 2.20 ten nadeele van S, wonende 
te Koewak. 

Tegen B, wonende te Grogol werd 
proces- verbaal opgemaakt terzake 
Verduisterinog van een rijwiel ter 
waarde van f 10.— ten nadeele van 
S, wonende te Tinalan. 

BAAT HET OM 
DRUKWERK ? 

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

goedkooper, 
Vraagt offerte bij de Ked. 

Snetlpersdrukkerij ! 
U verbindt zich 

tot niets! 

  

IN HOLLAND 
PUBLICITEITSKANTOOR ,GLOBE" 

VRIJDAG 17 OCTOBER 194I 

  

ADVERTENTIE TARIEF 
GEWONE ADVERTENTIE: 

1 maal pi. ! 0.25 per regel. 2 maal pi. f 0.20 per regei 
4 maal plaatsen '! 0.15 per regel. 

2.9. 
Abonnements 

kleine aankondigingen 1 1.— per plaatsing. 
advertentie gereduceerd tariet. 

LOSSE ADVERTENTIEN BIJ VOORUITBETALING. 

24e Jaargang 

Zoojuist Ontvangen 

H.M. V. KOELKASTEN 
1 550.- 

1 620. 

f 805.- 

Zeer laag stroomverbruik - 100 WATT. 

  

  

  

  

  

4 ft. 

6 ft. 

6 ft. de Luxe met Night Watch 

BELEEF 

N.V.N. van WINGEN 

DOHOSTRAAT 

  

AANBEVELEND 

13 KEDIRI 
  

    

  

Melkonderzoek. 
Het melkonderzoek verricht door de Gemeente Veearts op 17 Oct. 

1941 heeft het volgende resultaat Opeelenera : 
ea — 
          

| Toestand van 

  

Naam der melkerij en woonplaats | Kwaliteit der melk | het bedrijf 

Mevr. Bosveld, Meritjan Kediri Goed Voldoende' 

Cordier de Croust, Seloredjo Ngandjoek Onvoldoende Goed 

J. C. Gaillard, Semampir Kediri Zeer goed Goed 

Hotel Paree Paree Zeer goed Voldoende 

Hwan Gwan Kiet, ,, Goed Voldoende 

Nio Tiauw Hie - Oovoldoende Voldoende 

Mevr. L.H. Scbrauwen, Madjenang Kd. Goed Goed 

Tjioe Sian Bo, Dandangaa Kediri Goed Voldoende 

Vrouwe Tini, Bantengan Wates Goed Voldoende 

—.. 
VENDU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS 
J.G.W DEKKERS — KEDIRI — Telefoon 250 

T VENDUTIE Te PU 
Op Zaterdag, 18 October 1941 ten huize van den We Ed, 

Heer G. CAMPHUYNDER, Stations-Commies 
STATIONSWEG — KERTOSONO. 

Op Zaterdag, 1 November 1941 te» huize van den WelEd. 

Heer W. H. DOHNE, Tuinempl loye. 

's. £ LESTARIE bij KERTOSONO. 

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 - C. 
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— RIChET HEATER — 
  

Heden-  morgenavond voor het laatst $ 

EDDIK CAnTOR » 40 KLEINE MOEDERTJES" 
Ben film, die al uw verdriet en zorgen doet vergeten! 

Attentie! 

Vanaf 

De Metro Wonderfilm 

CLARK GABLE — VIV 

MATINEKE: 
Plaatsbespreking dagelijks 

  

Zondag 19 t/Mm Zondag 26 OCt. 

GONE WITH THE WIND” 
Verfilmd naar het boek van Margaret Mitchell: 

IEN LEIGH — LESLIE 
VILLAND en vele duizenden anderen. 

De film, die U gezien moet hebben! 

Net voor kinderen beneden 17 jaar. 

Zondagmorgen 26 Oct. 9. u. V. 
8.30 u V.M. aan het loket vanaf 

u. | Matinee 

gespeeld door de grootste filmsterren: 

HOWARD — OLIVIA DE HA- 

Bespreekt tijdig uw plaatsen !! 

Voor alle leeftijden! 

HA 

-.M. 
t/m 1.L3O Uu V.M. 

  

  

Met de eminente sterren, 
Virginia Field e.v.a. 

Zie Mr, Moto, 

Vooraf: 

Attentie! 

MAXIM 

Peter Lorre 

als de beroemde detective in dienst van de Britsche Intelligence Service, die een bende 

gewiekste en beruchte samenzweerders, te slim af is. 
De film, die U in voortdurende spanning houdt! 

Het laatste Wereldnieuws, met o.a.: De 
Zaterdagmiddag 4.30 u. 
Zondagmorsen 10. u. 
  

THEATER 
Vanaf Hedenavond 17 t/m Zondag 19 Oct. 

Mz. MOTO'S LAST WARNING” 
Ricardo Cortez 

Nazis vallen Rusland binnen. 

! Extra Voorstelling! 

(Mr. Moto's laatste Waar- 
schuwing). 

— George Sanders 

Maandag 20 en Dinsdag 21 Oct. 

: i (3 
De Chineesche Oorlogsfilm »YEN MEN KUAN 

  

Javasche Bank. 

Tijdens de afwezigheid op 14 en 15 

dezer van den Heer H. Teunissen, 

Agent te Solo, zal het beheer van dit 

'Agentschap worden opgedrageo aan 

den Heer L. Mossel. 

  

Collette 

Tot de opzienbarendste berichten 

van de laatste dagen behoort de grati- 

eering-van-Collette,-den man die een 

manslag pleegde op het leven van 

»le bougnat”, Pierre Laval en zija 

vriend Marcel Deat. 

Zooals men zich berinneren zal werd 

Collette ter dood veroordeeid, doch 

ziet, geheel onverwachts werd hij door 

P€tain gegratieerd. Zija straf werd 

Omgezet ia levensiange dwangarbeid, 

'hetgeen — zulks zal toch zelfs Petain 

wel duidelijk zijn 

terugkeer hoe dan ook, tot de maat- 

schappij, als straks de groote strijd 

gestreden zal zijo. 

beteekent een 

Men heeft misscbien over bet be- 

richtje heen gelezen, io elk geval veel 

mandacht zal meo er niet aan besteed 

hebben. In een tijd waarin dagelijks 

duizenden menschen bet leven laten, 

is de redding van €€n menschenleven 

van practisch geen beteekins. 

Toch zit er aan de redding van 

Collette's leven door gratieering veel 

Het verleenen van gratie 

we willen 
meer vast. 

aan Collette 

zeggen, van wereldomvattende betee- 

kenis. Men beschouwe niet slechts de 

simpele daad van gratie verleening, 

waar zij immers niet is los te maken 

is, zouden 

van omstandigheden en personen, die 

tot component hebben bet geval Col- 

lette. 

Laat ons de feiteu vast stellen. 

Laval en Deat samen met De Brinon 

vormen een driemanschap, dat er naar 

streeft Frankrijk en het Derde -rijk 

samen te smelteo. Zij hadden oor- 

spronkelijk den-steun van al de con- 

servatieve en reactionnaire elementen 

van Fraokrijk, les deux cents famiseles, 

en: wat zeer belangrijk van de 

geweldige internationale wapenindus- 

trie, die zich gekristallieerd heeft ia de 

fabelachtig machtige en iovloedrijke 

te Parijs zetelende ,,Comite des For- 

ges”. 

Wij hebben destijds Den Doolaards 

machtige brochure ,,Pantserplaten en 

Hooge Hoeden” volledig in oos biad 

is, 

afgedrukt. Lezers van toen zullen zich 

daarvan zeker het noodige herinneren 

althans wel zooveel, dat zij zich een 

voorstelling kunsen maken op welke 

wijze en in welke mate de Fransche 

ea Duitsche 

elkander verstrevgeld is. De namen 

De Wendel, Schneider, Krupp en vele 

andereo vormen cen duivelsdicht van 

wapzosindustrie met 

bloed en verscbrikkirg. 

Dat zelfde comite heeft thans kans 

gezien zich een weg te banen vaar 

het kabinet. De laatste wijzigiag door 

Petain daaria aaogebracbt was de ver- 

vanging van een der zittende ledeo 

van ber-kabinet door een buitenstaar- 

der, een van de belangrijkste mannen 

van het Commitc des Forges. 

Mea berkent in dit besluit van Pe- 

tain den druk door Abetz, Duitsch 

ambassadeur in Fraokrijk op Petain 

uitgeoefend. D2 eigenaren van het 

Fransche kapitaal onder leiding van 
de 14 manven van de bargue de 

France, zija thans machtiger dan ooit. 

Zij hebben de volledige controle over 

Frankrijk eo bet Fransche volk. 

Bovengegeven summiere schets is 

noodig tot juiste beoordeeling vaa 

»bet geval Collette”. 

Immers, veel omtrent de motieven 

die Collette geleid hebben tot het 

plegen van den aanslag, weten wij niet. 

Wel bereikten ons grappige verhaaltjes, 

die ons diets trachten te maken, dat 

Collette's revolver plotseling z00 maar 

af ging en dat hij  toevallig io Ver- 
sailles was, waar toevallig ook Deat 

en Laval aanwezig “waren, docb aan 

zulke fantasie#n kan men als redelijk 

mensch geen geloof bechten. Wij moeten 

aanoemen dat Collette een zeker plan 

had, en dat hij bij de uitvoering daar- 

van op hulp kon rekenen, anders zou 

hij daar — gerien de maatregelen die 

getroffen worden, wanneer personen 

worden toegelaten in de nabijheid-van 

dit addergebroed — niet aanwezig heb- 

ben kunnen zija- met vuurwapens in 

den zak. 

Van welke zijde kwam die hulp? 

Van de reactionnaire militaire kliek 

onder leiding van Pe€taia of van de 

zijde van bet Comite des Fdrges? 

Want alhoewel beide groepen streven 

vaar samensmelting stoelt dat streven 

vitecnloopeode 

Beide groepen echter beschouwen La- 

op nogal motieven. 

val als een sta in den weg op bet pad 

der samenwerking en dus hbebben beide 

groepen er belang bij zich van Laval 

en zijo kliek te ontdoen.     

Ook de Duitschers achten Laval een 
hinderlijk man, blijkende dit uit het 

feit, zij na enkele schuchtere pogingen 

in de na Juli-dagen van '40 om Laval 
in Vichy-Fraokrijk op't kusseo te hel- 

pen daarin niet geslaagd zijnde, dit 

streven hebben opgegeven, en Laval 

sedert als figuur in het Duitsch-Fransche 

politieke spel riet alleen elke positieve 

beteekenis heeft“verloren, doch zelfs 

wordt beschouwd te zijn een negatief 

hinderend en dwarsboomend element, 

waarvan meo beter doet zich zoospoe- 

dig mogelijk te ontdoen. 

Io dit licht bezien, wordt Collette's 

gratieering een feit van 'eerste orde. 

Immers Petain gratieerde Collette 

die—zooveel staat vast—poging tot 

moord pleegde en dan nog wel op 

menschen als Laval en Deat, die offi- 

cicel te boek loopen alis pro-Duitsch. 

Nu kan 't zijn—zulks wordt direct 

toegegeven— dat Pktain, een algemeen 

Oproer vreezend, zich gewacht heeft 

van Collette ee martelaar te maken, 

hergeen zeker geschied zou zijo, indien 

hij het doodvonnis had bekrachtigd. 

Aan de anderen kant is de gratieering 

tot levenslange dwangarbeid nauwelijks 

als gratieering aan te merken, waar 

zu'ks vrijwel neerkomt op een dood- 

vonsis. Dit wijsterop, dat P€tain zicb 

op eea tusschenstandpunt heeft gesteld 

en bij de gratieering zich heeft laten 

leiden door zuivere strafrechtelijke over- 

wegingen, althans niet is afgeweken 

van de gedragslija welke ia normale 

tijden bij het verleenen van gratie ge- 

volgd wordt. Had Perain Collette 

drastischer gegratieerd, bijv. de straf 

terug gebracht op 5jaren dwangarbeid, 

dan zou daaruit ongetwijfeld en terecht 

de gevolgtrekking zijn gemaakt, dat 

Overwegingen van politiekeo aard in 

den schaal geworpen zijn, met alle 

gevolgen van dien. Collette zou #ls 

dan een soort h&ros de France 

geworden zijn. De Duitschers zouden 

bem dat zeker kwalijk gevomea heb- 

beo, z00 ook de' reactionnarien con- 

servatieven. Neen noch “Darlan c.s. 

noch de Duitschers zouden-aan een 
dergelijke gratieering hun goedkeuring 

gehecbt hebben. 

Wel echteraan hetgeen Petain thans 

gedaan heeft. Men kao alszeker aan- 

nemeo, dat de gratieering de goedkeu- 

ring van het Derde-Rijk beeft en door 

Darlan (lees reactionnaireoen Comit& 
des forges) zal zijn voorgedragen, 
Komen wij dan thans tot dediepere 

beteekenis van deze. opzienbare gra- 

tieering.   

In de eerste 'plants bewijst zij de 

volmaakte onbeduidendheid van Laval 
en Deat in bet huidige politieke spel 

tusschen Duitschers en Franschen. Zij 

hebben afgedaan, althans voorloopig. 

'| Io de tweede plaats bewijst zij dat de 

Duitschers alsnog pogingen in het werk 

stellen de Franschen voorzich te win- 

neo, althans dat wij een eventueele 

samenwerking tusschen Duitschers en 

Franschen niet als bij voorbaat onmo- 

gelijk gualificeereo. 

Het voornaamste gevolg echter is, 

dat Petain aldus handelende de Fran- 

sche soldateska, die Laval verafschuwt, 

hecbter aan zich heeft verbonden. De 

gratieering vao Collette heeft ongetwij- 

feld de iostemming van alles wat 

militair is in Fraokrijk en zulks zal 

vrijwel-zeker ten gevolge-hebben, dat 

het bewind “Petain-Darlan aan kracht 

Wellicht beteekent 
deze gratieering een eerste stap in de 

goede richting d.w.z. in een richting 

divergent aan die der Duitscbers. 

gewonnen heeft. 

Het is in verband.met het boven- 

staande van belang er op te wijzen 

hoe alle burgerdepartementen hunne 

zetels reeds naar Parijs verplaatst 

hebber, doch de drie voornaamste 

departementen, te weten oorlog—, 

marine en buitenlandsche zaken blijven 

te Vichy. Het burgerelement bad naar 

den zin der militairen veel iovloed.en 
deze omstandigheid zou wel eens kun- 

bevorde- 

rend de herrijzenis van Fravkrijk. 

men leiden tot een schisma, 

Er is nog iets anders, dat wijst op 

een kentering in Frankrijk. Leahy blijft 

in Vichy geaccrediteerd, terwijl Ameri- 

ka steuo blijft verleenen aan Fransch- 

Afrika. Dit wijst erop, dat de Ameri- 

kanen toch nog eenig perspectief in 

de Fransche zaken zien. In elk geval 

schijot er nog voldoende aanleiding te 

| 

  

zfjo, Frankrijk oiet: van zich te ver- 

vceemden. Onwillekeurig denken we 

dan aan bet aanzwellende verzet der 

Fravschen io Indo- China. Admiraal 
Decoux is plotseling gaan protesteeren, 

Het zou wel eens kuonen zija dat de 

Duitschers van den nood een deugd 

makend, de Franschen in bun verzet 

in Indo- China zullen stijven io de 
hoop, aldus de Japanners op 't oor- 

logspad te jagen. Io hoeverre Amerika, 

door ziju diensteo aan te bieden, de 

Fransche militairea voor zich zal weten 

te winnen is njette zeggen. Dat echter 
pogingen in dien zin zullen worden 

aangewend mag men willig aaonemeo, 

en ook dat Amerika den Duitscbers 
den wind uit de zeilen zullewmemen door 

trachten de “Japanners te bewegen 

zich te houden aan de met Indo-Chbine 

gesloten overecokomst. 

Of de redenaarskunsten der Ame- 
rikanen opgewasschen zullen blijken 
tegen de botheid der militaire kliek io 
Japan, is natuurlijk een andere kwestie. 
Wj schreven Zaterdag reeds, dat men, 
na de overheerlijke overwinning der 
'Chineezen io Hunan, een verhoogde 
activiteit in lado-Chine of Mancbukwo 
kon verwachten, De berichten van 
heden bevestigen onze meening. We 
leven io crisishitte ! Japan moet toe- 
slaan, de geleden nederlaag is z00 
omvangrijk, -dat--een nieuw succes 
cofite gue 'cofite bevochten moet 
worden. Willen zij Duitsch vriendelijk 
zijn, ea toch ook de gealligerden, 
Vichy - Frankrijk en. de Amerikanen 
te vriend houden, dan slaan zij io bet 
noorden toe. Willen . zij- echter: de 
geallieerden, Vichy-Frankrijk en Ame- 
rika onaangenaam zijo, dan zulleo zij 
in het zuiden toeslaan. Wij noemen 
Vichy-Fraokrijk heden voor het eerst 
na langen tijd weer in een adem met 
de geallieerden en Amerika. Wij 
gelooven dat te mogen doen, wiiloaar 
het ovs wil voorkomen het Vichy 
bewind den steven enkele streken 
heeft gewend en deze veronderstelling 
gronden wij op die opzienbarende 
gratieering vav Collette 1 

. 

  

»BOERDERIJEN SCHRAUWEN“ 
KEDIRI 

MULOWEG / MADJENANG 
Telefoon Ked. No. 225 

WATES 

PERCEEL-PAKISSADJI 

  
  

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. 
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"Japansche taster. ' 

-Met die -Hollanders. is 

»niet-tepraten” ..... 

1'Fbe Osaka "'Mainichi” - van ' 28 

Angustus j.l.aldus”lezen wij ia bet 

N.v.d.D., 'schrijft: 

Ongeveer 250 Japausche ge#vacu- 

eerden uit Nederlandsch-Indit keerden 

naar Japan terug per Nanyo Kalum 

stoomer ,,Nittran Maru”, die hier ia 

Kobe vandaag om 9.30 v. m: meerde. 

Onder hen bevondeo zich Tsuneki 

Ishibashi en Sadaki Tobishima, staf- 

correspondeten te Batavia van de 

Osaka Mainichi en de Tokyo Nicbi 

Nichi, die vit het land werden gezet 

door de Ned. Indische autoriteiten, 

op staanden voet, met slechts de klee- 

deren, die zij aan hadden. 

Het gezelschap bestond uit 35 man- 

nen en meer dan 200 vrouwen en 

kinderen, die niet in staat waren. iets 

te doea tegen ,,the unjust Oppression” 

van Ned. Indische autoriteiten, die 

thans definitief hun lot bebben ver- 

bonden aan het Engelsch-Amerikaan- 

sche blok. 

De ,,Nitiran Maru” 

de meest tragische reizen van de laat- 

ste maanden, aangezien Hideo Ioka, 

lid van dea staf van de Sumiono 

Honsha, die de controle uitoefent 

over de talrijke Sumitomo-belangen, 

overleed aan boord van dit schip, 

kort nadat het de reede van Batavia 

verlaten had. Zijn stoffeliik overschot 

werd op zee begravev met het daar- 

bij behoorend ritueel, terwijl zija per- 

soonlijke bezittingen werden toever- 

trouwd aan de scheepsofficieren. 

De beeren Isbibasbi en Tobishima, 

aan wie zelfs niet den tijd gelaten 

werd hun bezittingen nerjes bij elkaar 

te zoeken, hadden geen andere keus 

dan passage te nemen op de .Nitiran 

Maru”, in weerwil van bet feit, dat 

de boot was volgeboekt. Dank zij 

de welwillendheid van de scheepsof- 

ficieren werd tijdelijke slaapgelegeoheid 

voor hen gemaakt. Onder die omstan- 

digheden hadden zij geen kans op 

schoon linnen behalve dat wat zij 

droegen, en dit moest dan gewasscben 

wordea in hun badkuip. 

De siechte omstandigheden waar- 

onder deze twee jouraalisten moesten 

reizen, wekten het medegevoel op van 

hun medepassagiers en gaf voedsel 

aan bun gramschap tegen Ned.-Indische 

autoriteien voor zulk een onmensche- 

lijke bejegening, die ben tijdelijk tot 

zulk een armoedig bestaan bracbt. 

»De voorraad dien de Japansche 

toko's hebben, strekt niet verder dan 

voor drie maanden. Dao zullen de 

zaken moeten sluiten. 

De wijze waarop de Ned-ladische 

immigratie-autoriteiten ons behandelen 

is hoogst onredelijk. Warneer wij 

zeggen, er Zijn geeo schepen om ons 

terug te brengen, dan zeggen zij: 

nzwem dan maar terug” 

had een van 

Het koloniaal bestuur neemt aller- 

lei maatregelen om de economische 

betrekkingen . met Japan op een 

gegeven oogenblik abrupt te doen 

eindigen. Hollanders zijn volstrekt 

niet het: soort menschen dat naar 
Vaak krabbelden zij 

van (ons) 'consulaat- 

letter V, hetgeen be- 

reden Iwistert. 

op de muren 

generaal de 
teekent Victorie, natuurlijk van de 

A. B.C. D.- omsingeling”. 
(Tot z00over dit Japansche -blad, 

Commentaar is overbodig, het sig- 

paleeren van. dergelijk gezwets lijkt 

voorloopig voldoende. Red. Nieuws). 

  

De staatsgreep in 
Panama. 

  

Er is weer een eruptie geweest in 

cen der Midden-Amerikaansche staten. 

Ian Panama is n.l. een paleisrevolutie 

uitgebroken, waarvan de oorzaak nog 

in het duister ligt en het verloop eea 

zeer verwarden indruk maakt. De 

president was afwezig, toen de greep 

paar de macbht werd gedaanj bij was   

naas Cabai gereisd voor het ondergaan 

van een ocogoperatie,” x00 deelde hij 

mede. Hij toonde zich ten zeerste 

verbaasd toea' hij de berichten over 

.de onlusten in zijn land vervam, althaos 

hij deed zulks voorkomen. Er isechter 

reden om te twijfelen of deze verbazing 

wel oprecht was: het vertrek van den 

president was minstens suspect in de 

Oomstandigheden, waaronder: de coup 

plaats had, 'aldus het Bataviaasch 

Nieuwsblad. 
Het zou beelemaal geen verwon- 

dering baren, wavneer later zou blijken, 

dat de invloed van Washington niet 

geheel geweest aan de 

onbloedige omwenteling in de Pana- 

meesche republiek. Het zou dan niet 

de eerste maal ziju, dat deze invloed 

zich op den Isthmus zou laten geiden. 

Feitelijk toch heeft de republiek baar 

zelfstandig bestaan aan de Noord- 

Amerikanen te danken: de opstand 

tegen Columbia, waarvan zij vroeger 

deel grootendeels het 

werk geweest van de Vereenigde Staten. 

vreemd is 

uitmaakte, is 

De Amerikaansche belangstelling 

voor de weinig stabiele politieke ver- 

houdingen io Panama vindt haar ver- 

klaring in het feit, dat het Panama- 

kanaal, van vitaal belang voor de 

Amerikaansche defensie, dwars door 

deze republiek loopt. De Pasama- 

kanaalzone werd in 1903 voor de som 

van 10 millioen dollar aan de Vereenig- 

de Staten afgestaan, die deze zone 

aaozienlijk versterkt hebben. Het is 

duidelijk, dat de Amerikaansche re- 

geering niet kan dulden, dat er zich 

in Panama een toestand zou ontwik- 

kelen, die beslist schadelijk zou zija 

voor de Amerikaansche 
Eens — het is al heel lang geleden — 

beeft de Amerikaansche zaakgelastigde, 

Daar aanleiding van gen scherp mee- 

interessen. 

ningsverschil tusschen zijn regeering 

en Panama, zelfs gedreigd met algeheele 

aanexatie van dit politiek zoo woelige 

landje door de groote Angelsaksische 

republiek. Mea kan er zeker van zijn, 

dat Washington in dezen tijd, nu de 

Amerikaansche veiligheid van 

kanten uit bedreigd wordt, niet zou 

terugschrikken van het nemen van de 

meest drastische maatregelen om Pana- 

ma te beletten een beleid te voereo, 

dat deze veiligheid zou verminderen. 

twee 

De jongste rebellie tegen het gezag 

vindt haar oorzaak echter waarschijnlijk 

niet, althans niet in de eerste plaats, 

in deze overweging. Wanneer inderdaad 

invloeden uit het Noorden niet vreemd 

ziju geweest aan het verjagen van den 

president, dan zou men in dit geval 

eerder moeten denken aan het besluit 

Panameesche regeering om 

geen toestemming meer te verleenen 

tot het bewapesen van schepen, die 

varen onder Panameesche vlag. 

van de 

Het State Departement heeft bierop 

niet openlijk gereageerd. Of bet hier- 

over zija misooegen langs de meer 

besloten diplomatieke kanalen 

Panama te kennen heeft gegeven, is 

evenwel mogelijk. Cordell Hull liet 

het voorkomen alsof deze kwestie 

eigenlijk alleen Panama regardeert, 

maar zijn desbetreffend betoog tegen- 

over persvertegenwoordigers was aller- 

aan 

minst overtuigend: tusschen de. regels 

door kon men in zija verklaring wel 

iets meer lezen dan het innemen van 

een volstrekt passieve houding tegen- 

over het bewuste verbod, 

Het is toch ook wel zeer duidelijk 

welk groot belang de Vereenigde 

Staten: bij :deze aangelegenheid hebben. 

Een groot deel van bet Bruikleenma- 

teriaal naar Engeland en zijn bondge- 

nooten werd vervoerd in Amerikaan- 

sche schepen onder Panameesche vlag. 

Mea kan deze ontduiking van de 

Neutraliteitswet minder elegant vinden, 

de situatie, die snelle oplossingen eischt 

van de talrijke moeilijke vraagstukken, 

waarvoor Amerika zich thans geplaatst 

ziet, laat niet' toe zich hierin 

te verdiepen. Wanneer de theorie van 

onze wetgeving ons belet die dingen 

te doen, welke de toestand Ong ge- 

biedend voorschrijft te doen, dan moeten 

te veel   

ea Ga ma 

wij onzeiaandacht: enkel: richten op ' 

de practischemogelijkheden, zelfs wan- 

neer hierdoor juridische gewetenscon- 

flicten zouden - ontstaan, verklaarde 

onlangs een republikeinsch senator, 

juist naar aanleididg van bet tegen- 

strijdige ir den geest van den Bruik- 

leenwet en dien van de Neutraliteits- 

wet. 
Het trucje met de Panameesche 

vlag, dat echter heelemaal niet ori- 

gineel is, trachtte deze tegenstrijdig- 

heid binnen bepaalde grenzen op te 

heffen. Dat nu plotseling de Panamee- 

sche regeering een spaak io het wiel 

stak, waardoor paar andere middelen 

Oomgezien moet worden om niet toe 

te staan, dat de Bruikleenwet door 

eigen onlogisch beleid en kortzichtig- 

heid gesaboteerd zou worden, kan de 

heeren te Washington natuurlijk niet 

aangenaam zijo. De kans, dat de 

voorgestelde herziening der Neutrali- 

teitswet op bet punt van de bewape- 

ping van koopvaaftders d2 goedkeuring 

van het Congres zal krijgeo, is hierdoor 

ongetwijfeld iets grooter geworden, 

maar dit raakt de kern der kwestie 

niet. 

Io elk geval kan het bewapenings- 

verbod ook duiden op een wijziging 

in de politieke gezindheid der regee- 

ring, reden 

Vereenigde Staten om zich niet on- 

van 

cen te meer voor de 

verschiliig tegenover den gang 

zaken in de omgeving van het Pana- 

makavaal te toonen. De naziactiviteit 

in Zuid-ea Midden - Amerika is zeer 

krachtig en het moet Berlija en Tokio 

toch zeker wel wat waard zijn wan- 

neer er een coaflict zou uitbreken 

tusscheo de Vereenigde Staten en 

Panama. 
Er zijn wu aanwijzingen, dat het 

nieuwe bewind in de Ceotraa!-Ame- 

rikaanscbe republiek een 

tisch” karakter heeft. Anders gezegd: 

»democra- 

de ,,revolutionnairen” zijn zeker geen 

vrienden van de As, maar staan 

hun sympathieeo aan de zijde van den 

grooten broer in het Noordeo. Zcu 

het dan te speculatief zijn, ook al in 

verband met het verleden van de 

betrekkingen tusschen Panama 

Vereenigde Staten, te veronderstellen, 

dat de regeering te Washington geen 

angstvallig neutrale en gedesinteres- 

houding heeft 

tegenover de endemisch binvenland- 

sche veeten ia de operette-republiek 

in het Zuiden, die hebbea geleid tot 

van de 

met 

en de 

seerde aangenomen 

de omverwerpiag regeering, 

die het hierboven besproken verbod 
uitvaardigde? 

  

De Heer en Mevrouw 

C.E. van DRIEL - FOGET 

geven met blijdscbap kennis van de 

voorspoedige geboorte van hun dochter 

Elly Mary 

Ziekeninrichting Semampir 

van Dr. van Bijsterveld Kediri. 

Djaejan Estate, 
15 October '41. 

Toeloengagoeng. 

  

  

Bekendmaking. 
De Regent van Kediri maakt bekend, 

dat aan de N. V. ,,/Handelsvereeni- 
giag Amsterdam" ten deze domicilie 
kiezende te hare kantore te Soerabaja 

bij besluit van het College van Ge- 

Committeerden van den Regentschaps- 

raad van Kediri ddo. 1 October 1941 
No. 184/C. vergunning is verleend tot 
aanleg eo exploitatie van een industrie- 

baan van blijvenden aard in het rayon 

van de Vezelonderneming Djengkol in 

het Regentschap Kediri. 

Vermeld besluit ligt voor een ieder 

binnen dertig dagen terinzage op het 

kantoor van den Regentschapsraad van 
Kediri. 

Kediri, 10 October 1941. 

De Regent van Kediri: 

R.ALA. Danoediningrat. 

  

  

  

Bekendmaking. 
De Regent van Kediri maakt bekend, 

dat aan den Administrateur der S. O. 
»Mritjan” bij besluit van het College 
van Gecommit:eerden van den Regent- 

schapsraad van Kediri ddo. 1 October 
1941 No. 188/C. vergunning is ver- 

leend tot aanleg en exploitatie van een 

industriebaan vao blijvenden aard in 
bet rayon van de Suikerfabriek Mritjaon 
in het Regentschap Kediri. 

Vermeld besluit ligt voor een ieder 

bioven dertig dagen ter inzage op bet 

kantoor van den Regentschapsraad van 

Kediri. 

Kediri, 10 October 1941. 

De Regent vd., 

R.A.A. Danoediningrat. 

    

PROTESTANTSE HB. KERU 
Hollandsehe Kerkdiensten. 

Maleische Kerkdiensten, 

H. B. Matulessy. 

OOST-JAVAANSCHE KERK 
JAVAANSCHE DIENSTEN 

lederen Zondag, 9 uur v.m, 
Te Kediri (Baloewertistraar), Bljt 
Toeloengagoeng, 

  

Ngandjoek, e.a., te 
Paree 7.30 uu n.m. 
me--—mammmmummemmmmemmmamm aman 

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 
lederen Zondag. 

le H. Mis 
2e H. Mis 

Lof 5.30 uur 0. m. 
6 uur v. m, Stille H. Mis 
7.30 uut v. m. Hoogmis 
5.30 uur o. m. Lof 

Onderricht Kath. Javanen 6 uur n.m. 

te Kediri Gde Va 

7.30 uur v. m. 

te Blitar 

aa maa nama mana mam amnan 

TENG HONG TJIANG 
VENDUHOUDER —  COMMISSIONNAIR 

MEUBELMAKER 

TRANSPORT — ONDERNEMING 

KEDIRI — Kieniengstraat 68 — Telef, No, 107 

VENDUTIE 

Vrijdag, 24 Oct. 1941 v.m. 9 uur 

TOKO NANAKO. 

WARENHUIS — NGANDJOEK. 

Van kramerijen, manufacturen, 

sportartikelen, glaswerk en 

meubilair. 

Adres voor: 

Moderne en antieke meubels. 

Staalmeubels en ledikanten ver- 

Cbroomd of gelakt. 

Tweedehandsche meubels 

Emballeeren en transporteeren. 

  

een mooie tennisbaan voor Dinsdag 

Woensdag en Zaterdag, gelegen 

achter Srelpersdrukkerij p.m. 
f6,— 

  

Voor Uw meubilair an ontwerpen 
geroutineerde toekangs en eerste kwa- 

liteit meubelhout 
Zeer billijk ia prijs en levering met 

garantie, 

vendutie gegarandeerd 

goede resultaten. 

Voor Uw   Inpakken voor alle plaatsen. 
  

De Bewegingen van demotorverkeersmiddelen te land in Nederl.-Indig 
gedurende de maand Aug. 1941 bewerkt volgens de gegevens 

betreffende afgegeven en ingetrokken nummerbewiizen, 
  

Personenauto's 
  

West-Java 18152 768 
Midden-Java 5546 472 
Jogjakarta 1079 77 
Soerakarta 1369 53 

Oost-Java 13976 558 
Java en Madoera 40122 1928 

Sumatra en eiland. 11496 4691 
Borneo 2340 234 
Celebes 1456 656 

Molukken 123 52 
Timor en Ond, 145 49 
Bali en Lombok 733 393 
Buitengewesten 16293 6075 
Ned.-Indi8 56415 8003 

Autcbusseng Vrachtauto's | Motorriiwielen IDvie wielige motorvoertuiger| 

4553 4795 
1174 1576 

88 206 

214 289 
2550 3816 

8579 10682 

6215 2535 
619 605 

471 935 

80 44 

83 95 

238 169 
7706 4383 

16285 15065 

Alaemeen totaal 

81 28154 1315 1120 28349 

285 9040 402 389 9053 

27 1490 61 74 1477 

8 1925 64 76 1933 

597 21360 920 1763 21497 

998 61969 2782 2442 62309 

130 24974 828 735 25067 

44 3795 134 87 3842 
14 8543 93 104 3532 

— 290 18 9 299 
— 373 s 9 372 
— 1528 44 39 1533 

188 34503 1125 983 34645 

1186 96472 3907 3425 96954 
  

      
      

LUCHTBESCHERMING, 
Beveiligt U tijdig!! 

Wij leveren : 

VERBANDKISTEN 
  

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

RESIDENTIE APOTHEEK KEDIRI 
TELEFOON No. s2. 

  
  

  

   



  

    

Bafrenlanasch overzicht overgenomen uit het Soer. Hbld. 

MOSKOU ERNSTIG BEDREIGD. 

  

Russen erkennen, dat Duitschers door 

een der sectoren van het Westelijke front 

zijn gebroken : hevige strijd duurt voort: 

  

Moskou, 16 October (Reuter). Het 

Russische communigu€, dat gisternacbt 

werd uitgegeven, luidt: ,,In den nacht 

Dinsdag op Woensdag is de 

positie in Westelijke richtiog van het 

front verslechterd. De Duitsche legers 

Wierpen groote hoeveelheden tanks en 

van 

gemotoriseerde infanterie tegen onze 

ecenheden in den strijd en braken in 

cen sector onze verdedigirg. 

Onze troepen boden heldhaftigen 

tegeastand en brachten den vijaod 

zware verliezen toe, doch waren id 

door 

dezen sector 

trekken. 

Gisteren giogeo 15 Duitsche vlizg- 

genoodzaakt terug te 

tuigen verloren, tegen 11 Russische. 

Volgens onvolledige 

gisteren 9 Duitsche vliegtuigen boven 

de buitenwijken van Moskou neerge- 

achoten. 
Londen, 16 Oct. (Reuter ). In een 

Donderdagmorgen door Radio-Moskou 

in het Russisch uitgesproken berichten- 

dienst toegegever, dat 

ernstige bedreiging voor Moskou” was 

ontstaan tengevolge van een Duitschen 

doorbraak ten Westen van de hoofd- 

stad. Medegedeeld werd, dat de lijken 

honderdduizenden 

officieren en manscbappen 

gegevens, zijn 

werd ,cen 

van vele 

Duitsche 

over het slagveld 

terwijl vele honderden Duitsche tanks 

en vliegtuigen vernietigd werden. 

»De vijand hoopt bet Russische volk 

vrees aan te jagen en te ontwapenen, 

doch het Russische volk bestaat niet 
uit menschen, wien vrees kan worden 

mangejaagd. Zijo vastberadenheid en 
onbuigzame wil om- tot het einde te 
vechten zijn onwankelbaar”. 

tien-en 

verstrooid lagen, 

Londen, 16 October (Reuter). Te 

Berlija werd van officieuze zijde ver- 

klaard, dat de buitenste defensielinies 

var Moskou binnen het bereik van 

Duitsche artillerie liggen, doch toe- 

gegeven wordt, dat deze op aanzien- 

lijken afstand van de stad liggen. 

Moskou, 16 October (Reuter). Het 

Russische middagcommunigu€ van he- 

den iuidt: ,De strijd was bijzonder 

hevig in den Westelijken sector. De 

nazi's blijven versche eenheden in den 

strijd werpen. 

Regeering bereidt evacuatie voor. 

Tokio, 16 October (Reuter). Volgeos 
een bericht, dat door het Japanscbe 

ministerie van Buiteniandsche Zaken 

werd ootvangen, deelde de Russische 

regeering gistermiddag aan de Japan- 

sche ambassade mede voorbereidingen 
voor een evacuatie te treffer. 

Wordt Odessa ontruimd ? 

New York, 16 October (U.P.). Vau 
de Zwitsersche radio werd vernomer, 
dat volgens een bericht uit Boekarest 
de Russen Odessa beginnen te ont- 
ruimen en troepen en materieel over 
zee naar andere slagvelden verschepen. 

Het Japansche kabinet afgetreden. 

Tokio, 16 October (Reuter). Het 
Japaoscbe kabiset trad af vanwege 
gebrek aan volledige overeeostemmirg 
inzake de methode tot het nastreven 
van de nationale politiek. 

Na toestemming van zijo ministers 
te hebben verkregen begaf premier 
Konoye zich naar het keizerlijk paleis 
om ziju ontslag aan te biedec, Hieraan 
ging een bericht vooraf dat de ka- 
bisetszitting, die heden zou plaats- 
vinden, geen doorgang zou vindeu, 
waarvoor geen reden werd opgegeven. 

  

  

Rusland. 

Kalinin ontruimd. 
New York, 16 Oct. (U.P.). Albier 

werd eem bericbt van de Zwitsersche 

radio opgevangen, volgeos hetweik in 

cen melding uit Moskou wordt toe- 

gegeven, dat Kalinin is ontruimd. 

Londen, 17 Oct, (Reuter). Volgens 

het D.N.B. bevinden Kalinin en Kaluga 

zich reeds eenige dagen in Duitsche 
handen. Het Duitsche nieuwsbureau 

voegt hieraan toe, dat de strijd io de 

buitenste defensie - linies van Moskou 

Wwordt voortgezet. 

Ruslands volk te wapen 

Moskou, 16 October (Reuter). Eza 

op het middernacbtelijk 

FEUILLETON 
SPAANSCHE DUKATONS 

(Spanish Doubloors) 

Uit het Engelsch 

aanvulling 

    

van 

Camilia Kenyon 

105) 

Voorzichtig manoeuvreerend pro- 

beerde ik in de buurt van Mr. Shaw 

ea Cuthbert — die er meer dan ooit 

als eea Normandische kruisridder uit- 

zag —te komen, in de hoop op een 

gefluisterd bemoedigend woord, maar 

daok zij tante Jane, die zich aan me 

vastklemde, alsof ze me nooit meer 

los z0u laten, kwam er van mijn opzet 

niets terecht. Ik schikte me dus maar 

en bracb: haar, met behuip van cen 

deelnemenden Siinker vaar eev kamp- 

stoeltje onder de palmeo. 

»Kom, kom, oudje, niet het hoofd 

100 laten hangen”, bemoedigde hij 

haar goedig. Die oude Jan Hen is 

geen koip voor z'n neus waard, wat 

ik je brom! Vandaag of morgen was   
commurigu€ van het Russische op- 

perbevel meidde: ,,Iedereen meldtzich 

aan voor de verdediging van het 

vaderland. Miliioenen Russen leeren 

de bediening van macbine -en gewo- 

ne geweren en beoefenen de militaire 

De oefening 

van weerbare burgers is overal reeds 

we teoschap. militaire 

twee weken aan den gang. In cen 
stad werden. goed uitgeruste centra 
gevormd: De deelnemers hebben met 
het geweer leeren omgaan en ver- 
richten na het begiodigen vao den 
cursus wachtdiensten bij hun werk- 
piaatsen. 

Te Leningrad, waar de oefeving 
onder oorlogsomstandigheden plaats 
vindg, zijn afdeelingen voor de ver- 
Dietigidg van tanks gevormd, en 
verder afdeelingen van machinege- 
weerschutters en scherpschutters”. 

ie der toch vandoor gegaan, al zou 
jz 'em vastgebondeo bebben,” 

Toer Slinker zicdb na deze merk- 

waardiye poging om tante Jane te 
troosten, omkeerde, kwam hij onver- 

tegerover Miss Higglesby 
Browneste staan. Waarschijolijk- had 

hij in de opwinding van den overval 

en inneming van het kamp niet op 
haar gelet. En nu wilde het toeval 

dat Miss Browne's uiterlijk, door bet 

smadelijke van haar gevangen staat 

en haar verontwaardigirg over die 

onverwachte iosubordinatie van tante 

Jane, op dat oog-sblik aanmerkelijk 

grimmiger was din anders. Siinker 

bleef vlak voor haar staan en staarde 

haar aan: daarra liet hij een langge- 

rekt gefiuit hooren. 

wacht 

»Zeg”, zeide hij op een vertrouwe- 

lijkes Huistertoon, welke echter luid 

genoeg was, dat Miss Browne hem 

woord voor Woord kon verstaan, 

terwijl hij zich tot mij keerde, ,,Is het 

echt? Zou ik zijn ledemate kenne 

buige, net als van ieder gewoon 

mensch?” 

Woedend keek Miss Browne hem 

aan. 

  

  
  

De siag om Moskou. 

De situatie aan de fronten. 

Londeo, 16 Oct. (Reuter). Hitler's 

pantsereenheden zetten hua stoot tegen 

de buitenste vededigingswerken van 

Moskou van het: Noorden, Westenen 

Zuideo uit voort. Op verschillende 

punten wisten zij verder door te drin- 

gen in de Russische linies, doch de 

soelheid van bun opmarsch is aan- 

zienlijk vermioderd. 

Volgens de jongste berichten uit 

Moskou is de toestand in de voor- 

naamste van tegenstand als 

volgt: 

»Kalinin”—150 k.m. ten Noordwes- 

ten van Moskou—: 

wegen tot 

gevechten plaats. Op enkele puuten 

wisten de Duitschers zich met stooten 
hoeveelheden tanks en 

pantserauto's een weg te banen in de 

Russische verdedigiogslinies doch de 

troepen van bet Roode leger houden 

moedig stand. 

»Vyasma-front” — ten Westen van 

Moskou—: de Duitschers trachten de 

versterkte Russische stellingeo, die den 

hoofdweg naar Moskou versperrea 

te omtrekken. De stad Mojaisk, op 

100 k.m. ten Westen van Moskou, 

is blijkbaar nog in Russische handea. 

Nisuwe versterkingen van het Roode 

leger zija thans in actie gekomen. 

»Briansk - front" — ten Zuidwesten 

wan Moskou—: d: Duitschers rukken 

noy op, doch veel langzamer. 

»Orel” — 300 k.m. ten Zuiden van 

Moskou — : 
trent 

centra 

aan de toegangs- 

de stad vinden hevige 

van groote 

er is weinig nicuws om- 
den Duitschen opmarsch ten 

Noorden vaa Orel in de richting van 

Tula. De 

hebben hevige 
aan de Duitsch: 

Russische bowmenwerpers 

toegebracht 

trijikrachten. 

slagen 

  

In den sector van Leningrad blijft 

het initiatief in Russische handen. 

Trozpev ooder bevel 

Bondarev hebben een overtocht over 

een rivier geforceerd en na de Duit- 

schers uit verscheidene versterkte stel- 

lingan verdreven te hebbeo, rukken 

zij thans— volgens de berichten—langs 

eeo uitgestrekte frontlinie op. 

In den sector, maarschalk 

Budeuny in de Oekraine bet bevel 

voert, is weinig verandering opgetre- 

van generaal 

waar 

den. 

De crisis bereikt. 

Londen, 16 October (Reuter). In 

gezaghebbende kringen te Londen 

verklaarde men heden, dat in den 

ceotralen sector vanhet Russische front 

zeer hevige gevechten blijven woedea. 

Hoewel de Russen hebben toegegeven, 

dat de vijand door hun defensielinies 

is gebroken, geven zij geen aanwij- 

ten aanzien van de plaats, 

waar dit is geschied, of van de be- 

teekenis van dien doorbraak, 

aan de hand van bet 

yan den afgeloopen nacht lijkt het 

waarschijnlijk dat de slag ten Westen 

van Moskou zijn crisis heeft bereikt. 

zingen 

maar 

communigu€ 

»Hou je snuit, smerige vent die je 

bent”, schreeuwde ze. 

Zoo gescbiedde het dus, dat Miss 
Browse, door een oogenblik van 

gemis aan zelfbedwang, met €£n siag 
van haar hoog voetstuk viel en over- 

drachtelijk in stukken aan onze voeten 

lag. Ik keerde me om: ik bad cen 
Gevoel dat 't noodig was om de 

yebecie scene met den sluier der liefde 
te bedekken. Maar Slinker was van 
een andere opinie. Hij keek om zich 

heen, alsof hij iets zocbt. 

»Heeft u misscbien iets verloren, 
dame?" vroeg hij beleefd. 

Ik durf er niet aan denken, wat er 
voorgevallen zou zijo, als Miss Brow: 

ne tijd gehad had, om van haar eer- 

sten ujtval te bekomen, maar geluk- 
kig werd ieders aandacht op dat 

oogenblik afgeleid door 't geluid van 

Voetstappen en stemmen van den kant 
van 't boscb: geen twee minuten daar- 

»a kwamen de roovers, met Mr. 
Tubbs in hun middeo, het bosch uit. 
Een trilling van opwinding liep door 
't kamp. Zoowel de roovers als hun 

gevangenen vergaten alles in hun 
groot brandend verlangen om dat 
cene te weten —is de schat ontdekt?     

  

De Duitschers stellen alle-pogingen 

in het werk om cen snelle beslissing 

te verkrijgen. , 

Er zija geen aanwijzingeo, dat de 

Russen, die Moskou verdedigen, on. 

voldoende zijn uitgerust, terwijl het 

verder bekend is, dat er versterkingen 

worden aangevoerd. 

Het lijkt echter niet -onmogelijk, 

dat de stoot door Rzhev in de buurt 

van Kalinin verderen voortgang beeft 

gemaakt, 

Tegenoffensief bij 

Leningrad vordert. 

Moskou, 16 Oct. (Reuter). In een 

aanvulling op het Russische commu- 

nigu& van hedenmorgen werd ecer 

beschrijving gegeveo van het geslaag- 

de tegenoffensief der Russen aan bet 

front bij Leningrad. ,,Oaze troepen, 

die de toegangswegen naar Leningrad 

verdedigen hebben een groote groep 

Duitsche soldaten van de 58ste divisie 
gevangen genomen. De gevangenen 

spreken over het dalende moreel der 

Duitsche soldaten in verband met het 

koudere weer en de krachtiger 

dende Russische tegenaanvallen. Zij 

deelde mede,. dat het 22ste regiment 

weigerde een aanval uit te voerenen 

dat de officieren van hun vuurwape- 

wor- 

nen gebruik moesten maken." 

Verder werd medegedeeld, dat uit 

inlichtingen van gevangen genomen 

officieren blijkt, dat na eenige gevech- 

ten geheele regimenten waren uitge- 

dund tot een handvol menschen, die 

huo gebeele uitrusting en bewapesing 

hadden verloren. 

Zware schade te Moskou ? 

Londen, 16 Oct. (Reuter). Volgens 

bet D,N.B. bracht de Duitsche lucht- 

macht dea afgeloopeo 

schade toe aay Moskou. 

bacbt zware 

Duitschland. 

Dalend moreel 

New York, 15 October (Reuter), 

Volgens de New York Sun gaat het 

Duitsche moreel voortdurend achteruit, 

ondanks de reeks bekendmakingen van 

Het blad 

verkiaart dit uit onberispelijke bronsen 

te hebben vernomen. 

Het blad vervolgt: ,Dit geldt vooral 

voor Oostenrijk en Zuid - Duitschland 

en is een gevolg van bet toenemende 

besef, dat de overwinningen geen vre- 

de hebben gebracht, doch slechts meer 
Ondaoks de ver- 

zekeringen van het ministerie van Pro- 

paganda bestaat het gevoel, dat bet 

Duiische overwirvingen. 

strijd ea verliezen. 

einde vaa den oorlog nog lang niet 

n» zicht is, 

Volgens de hier ontvangen inlich- 

tingen veemt de moedeloosheid io 

Duitschland voortdureod toe als gevolg 

van de zware verliezen in Rusland. Er 

zijo teekenen, die dat 

de z0rgvuldig voorbereide propaganda 

voor binnenlandsch gebruik baar doel 

voorbij geschoten is. 

er op wijzen, 

De stelling van 

Eo ik ben ervan overtuigd, dat ik 

van alle aanwezigen wel 't meest 

benieuwd paar den uitslag van den 

tocht was, ofscboon mijn nieuwsgie- 

rigbeid niets met den scbat te maken 

had. 
Want »u was eindelijk het oogen- 

blik daar, waarop ik te weten zou 

komen, wat ik te zien gekregen zou 
hebben, als ik mijn angst, toen ik 

gistermorgen voor die donkere tunnel 

stond, bad kuonen overwinnen. 

HOOFDSTUK XVII. 

Uit doode handen. 

Captain Tony wandelde ia zijn 

eentje voorop, en z00, met zijn langen, 
zwarten baard, zijn forsche, gezette 

figuur en dat zekere dramatische flair 
in zijn mavier van doen, zag bij er 

z00 Italiaansch en z00 opera - achtig 
uit, dat je elk oogenblik verwachtte, 

dat hij met een zwaar basgeluid de 

een of andere aria zou inzetten. Met 
ceo breed armgebaar wierp hij twee 
bruio livnen zakken op tafel, welke 

door hun zwaarte omvielen en waar- 

uit een stroom van gouden geldstuk- 

ken te voorscbija kwam,   

  

Hitler, dat-de menschen elken leugen 

zullen gelooveo, mits hij groot genoeg 

is en dikwijls gepozg wordt herhaald 

kan een geheel andere uitwerking 

hebben en dit is wat thans in Duitsch- 

land gescbiedt. Met de lange reeks 
onwaarheden op zijn naam zou bet 

ministerie van Propaganda geen waar- 

heid kunnen vertellen wanneer bet dit 

wenschte want viemand zou het ge- 

looven. Er bestaat in Duitscbland een 

groot verborgen verlangen naar vrede, 

indien dit een vrede zou kunnen zijn, 

die niet zou leiden tot de versnippe- 

ring van bet Duitsche Rjjk. De men- 

schen beseffen echter dat zij de haat 

der onderdrukte volken ten volle heb- 

ben verdiend en meeven dat wanneer 

het Duitsche leger verwijderd zou 

Worden het grootste bloedbad onder 
burgers in de geschbiedenis hiervan het 

gevolg zou zijn”. 

De verwoesting te Hamburg 

Een van de jongste hier te lande 

ontvangen exemplaren van de ,,New 

York Times” bevatte een bericht. uit 

Londen volgens hetwelk een neutraal 

diplomaat, die aldaar uit Duitschland 

dat de ha- 

venstad Hamburg ,,z00odanig door de 

R.A.F. onderhanden genomen is dat 

zich troosten met de 

woorden: .Het is dan toch nog niet 

z00 erg als io Bremen”. 

was aangekomen, zeide, 

de menschen 

"Van het centrale spoorwegstation 

tot bet stadhuis”, aldus de zegsman 
met gebouwen van 8 

en 9 verdiepingen de Moocke- 
Berg-Strasse—in puin gelegd en voor 

het verkeer gesloten”. 

nis een straat 

De diplomaat zeide voorts, dat ver- 

keer in Oostelijke richting bet station 

meer kan verlaten en geen verkeer in 

Oostelijke richting dat het eindpunt 

van verschi!lende spoorlijnen is verlegd 

paar een bij-station in een van de 

dertig jaar 

piet meer in gebruik was. 

De Duitsche Bank, de beurs 
talrijke industrieele gebouwen zijn 

verwoest. Vele andere gebouwen langs 

de Alsterflet — het voornaamste ka- 

naal door de stad — zijn reeds lang 

geleden ontruimd en water sijpelt den 

kelder bionen. 

voorsteden, dat lang al 

en 

Van de haven van Hamburg zeide 

de diplomaat: De scheepswerven van 

Blohm en Voss zija dermate beschadigd, 

dat van de Bismarck Halle af men 
geenkraan of anderzins meer overeind 

Tiet staan”. 

Het Karl Schulz theater en vele 

andere gebouwen aan de Reepr - 

bahn — het amusementsdistrict — lig- 

gen ia puin. 

Gelukkig was zijn talent van too- 
neelspelen tegen de hooge eischen van 

dit gewichtige oogenblik opgewassen. 
De pose, welke hij na het werpen 
van de zakken aavnsm, was werkelijk 

de moeite van 't bekijken waard. 

Kaarsrecbt, met zijn armen over de 
borst gekruist, bleef hij staan en keek 

ons €€n voor €£n met een aanmati- 
genden en tegelijk zegevierenden glim- 
lach aan. 

Slioker en Horny schreeuwden het 

uit van verrukking. Ze liepen naar 
de zakken toe en bekeken de geid- 
stukken met van hebzucht schittereade 
oogen. 

»Goud, goud —echt goud! Jullie 
hebben ze dus gevonden—en waar is 
nou de rest?" zoo riepen Slinker en 

Horny door elkaar, terwijl ze de 

gouden munten zacht, welluidend rin- 

kelend door hun hebzuchtige vingers 
lieten glijden. » 

Wordt vervolgd. 
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