
      

KDIRISOHE COURAN 
ADVERTENTIE TARIEF 

GEWONE ADVERTENTIE: 1 
1 maal pi. ! 0.25 per regol. 2 maal pi. ! 0.20 por reget 

4 maai plaatsen 1 0.15 por regel. 
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iman 

  

DRUK-. EN U TGAVE 
KEDIRI- SNELPERS 

Aigemeene Leider J.D,L, v, WAARDENBURG 

  

VERSCHUNT 

DINSDAG EN VRIJDAAa 

AGENTEN IN HOLLAND 
PUBLICITEITSKANTOOR ,GLOBE" 

DINSDAG 21 OCTOBER 1941 

  

REDACTIE- EN ADMINISTRATIE 
TELEFOON No. 83. 

ABONNEMENT 11.50 PER KWARTAAL, 

x.9. kleino aankondigingen ! 1.- per plaatsing. 
Abonnements advertentie gereduceerd tariet. 
LOSSE ADVERTENTIEN BIJ VOORUITBETALING. BIJ VOORUITBETALING. 

ACTIE VAN GALEN 

Een serie slagzinnen als voorbeeld. 

  

De ,Van Galen" Vaart Verder, 

Victorie ! 

Vechtend Voor Vrijheid en 

  

"1 

  

STADSNIEUWS 

MEDEDEELING. 

In verband met het In- 

landsch Hieuwjaar zal 

ons blad niet Vrijdag 

a. Ss, maar Zaterdag 

25 Oct. verschijnen. 

Adverteerders worden 

beleefd verzocht, hier- 

mede rekening te wil- 

len houden. 

  

  

  

Van Politie - zijde wordt ons mede- 

gedeeld, dat zeer rijden 

met lampen, die niet aan de bij de wet 

gestelde cischen voldoen. Zoo is ber- 

haaldelijk gecoostateerd, dat de kop- 

lampen der auto's van verschillende 

sterkte of kleur zijo, terwijl ook zeer 

vele achterlicbten niet aan de bij de 

wet gestelde eisch, dat nummer en 

letter op cen afstand van 20 meter 

leesbaar moet zijn, voldoen. Voorts 

werd gemeld, dat nog dikwijls met 

volle lampen in de stad wordt gere- 

den. 

De cdntrole op bovenstaande over- 

trediogen zal worden verscherpt, bet 

publiek 7ij hiecmede dus gewaarscbuvwd. 

veel auto's 

Begrootings - aspecten 

Bij de toelichting op de ootwerp- 

begrooting van het regentschap voor 

het volgende jaar merken Gecommi- 

teerden op, dat zij, zonder al te opti- 

mistisch te willen zijn, 

van verschillende posten hebben ver- 

hoogd, hetgeen wel gerechtvaardigd 

wordt geacht in verband met het al- 

gemeen te constateeren feit van stij- 

gende iokomsten, terwiji daarnaast 

cenige ramingen zijn verlaagd, voor 

z00verre de verwachtingen te dien 

aaazien daartoe aanleiding geven. Er 

wordt een opsomming gegeven van 

cenige nieuwe ontvangstposten, pame- 

ljk de vergording, die de provincie 

vitkeert aao het regeotschap voor zijn 

bemoeienis met den verkoop van klein- 

zout, welke sedert het begin van de 

maand September 1941 op een tiental 

regentschaps-en desapasarsplaatsbeeft, 

waarbij de provincie eea vergoeding 

geeft van 21/,0/p van de opbrengst met 

cen minimum van f 12,50. per maand 

perpasarj de vergoeding van de stads- 

gemeente Kediri voor den afkoop van 

de transportkosten welke de gemeente- 

arts anders z0 ontvangen voor zijo 

de ramingen 

  

reizen io bet ressort van bet regent- 

schap, en welke reizen hij thans niet 

behoeft te maken door aanwezigheid 

yan tweeden regentschapsarts: 

voorts een. bijdrage vaa 

schap Ngandjoek voor de tewerkstel- 

reservekeurmeester, die 

cen 
het regent- 

liog van ecen 

in bet bijzonder wordt belast met de 

werkzaambeden Waarneming van de 

van de keurmeesters io de regent- 

scheppeo Kediri ea Ngandjoek. Door 

ber bezit van twee s'achthuizen, tegen- 

over Kediri vier, heeft Ngandjoek aidus 

slecbts een derde deel van de geheele 

exploitatiekosteo te dragen. 

Oatrent de uitgaven merker Ge- 

Commi:eerdeo op, dat meerdere ruimte 

kon worden gevonden dank zij bet 

iets gunstiger aspect vao de lands- 

uitkezring, zooals zij meenen te mogen 

Opmaken uit bet verslag van de com- 

missie - de Waal, en daok zij ook de 

betere resultaten van het 

1940 in den vorm van een hooger 

batig slot. De landsuitkeering ia bet 

jaar 1941 bedroeg f 230.934, - en zal 

in 1942 waarschijoljk f 244.176, - 

bedragen, hetgeen een gunstig verscbil 

van f 4242, - oplevert. Het batig slot - 

1939 v6or het dienstjaar 1941 bedroeg 

f 27.021, -, terwijl het batig slot - 1940 

voor het dienstjaar 1942 f 38.209, - 

bedraagt of f 11.138,- meer. In totaal 

is er dus een gunstig verschil van 

f 15.380, -. 

Bovendien is rekeniny gebouden met 

de te 

it andere bronnen dan verleden jaar 

en anderzijds met de verlaging bier 

eo daar van ramingen van vele uit- 

gaven, al moet dan dadelijk worden 

toegegzven, dat verschillende bestaande 

uitgaafposten door verhoogde exploi- 

tatiekosten een groot gedeelte dezer 

gunstige verwachtingen voor zich op- 

eischen (salarisposten, boogere prijzen 

der materialen e.d.). 

De nieuwe uitgaven betreffen in het 

bijzonder : 

bouw van schuilloopgraveo, aauschaf- 

fing vas brandbluschmateriaal, zware 

hberstelling van pasarloodsen, 

herstellingen aao en vernieuwingen 

van Bruggen en duikers, aanschaffing 

yan vuilniskarren, aanleg en herstel- 

ling van oieuwe goten ea riolen, de 

kosten betrekking hebbende op den 

verkoop van provinciaal zout. Hierbij 

dienen dan nog gevoegd te worden de 

verbouwing van de pasanggrahan te 

Besoeki (en het maken vaa een tele- 

fonische verbinding), den bouw van 

een plaatselijk oudheidkundig museum 

en verbeteringea aan de oude begraaf- 

plaats Setonogedong in de kotta Kediri. 

De buitengewone dienst houdt uit- 

sluiteod verrekenposten in en kan dus 

diensijaar 

verwachten hoogere inkomsteo 

defeosie - maatregelen,- den 

zware   

bij de beoordeeling van de begrooting- 

zelve yeheel buiten beschouwing wor- 
den gelateo. Naar wij vernemen zal 

de regentschapsraad 

dagen van de maand November bij- 

ontwerp-begrooting 

Io behandeling te nemen. 

cen der eerste 

cenkomen om de 

Covim - actie. 

Het Covit dames-comite organiseert 

Donderdag 27 November des middags 

van 5 

societeit Brantas ren behorve van het 

wolfonds. Er komt een vijfial stards, 

namelijk een baby-stand, 
artikeleo, beschilderde artikelen !eec- 

werk e.d., een oliebollentent en cen 

theetent. 

Iozendingen voor dezen bazaar wor- 

den uiterljk Maandag 24 November 

a.s. bij de verschillevde blokleidaters 

ingewache. 

tot 9 uur cen bazaar in de 

figuurzaag- 

Subsidies, 

Bshaive de verschillende subsidies, 
die wij reeds bekend hebben gemaakt 

za! het regeniscbap her valgende jaar 

dea 

regentschapsraad—nog de navolyende 
subsidies 
afdzelinog van de stichting Centraie 

Vereeniging” tot bestrijding 

Tuberculose ontvangt wederom 

bedrag van f 400,— ten beboeve van 

de expioitaiie van het consultatiebu- 

reau de Semampirstiast. Hei 

Zendingsziekenbuis te Mojowarno 
krijgt evenais vorige jare weer een 

bijdrage van f 50,—. 

Voorts is een bedrag vaa f 250,— 

opgebracht 

aan verschjilende desa's, vooroamelijk 

in het district Paree, ten behoeve van 

het uitvoeren van diverse werken. 
Verder is er f 300, — uitgetrokken 

voor aga eenige 

Ioheemsche met 

de bedoeling hierdoor het Inheemsche 

kunst-en cultureele leven zich langs 

goede banen te laten ontwikkelen eo 

verder ia guostigen zin te stimuleeren. 

Gecommiteerden ziin van oordeel, dat 
geweldda. 

— behoudens geedkeuring van 

verleenen. De plaatselijke 

van de 

cen 

aao 

voor subsidieverleesirg 

subsidie verleening 

kuostvereenigingen 

het juist 10 dezen cijd van 
dig materialiams cen gebiedende eisch 

is, dat alies gedaan wordt wat moye- 

lijk is om bet 

gebeele bevolking van dit regentschap 

te bescbermen en te doen uitgroeien. 

Ten siotte contribueert het 

schap nog aan de Vereeniging voor 

Locale Belangen (f 25,—), aan de 

Ned,-Indische Wegenvereeniging te 

Bandoeng (f 50,—) en aan de Kon. 

Ned..lndische Motorclub te Semarang 

(£ 23, —). 

Kunstkring - Nieuws, 

De voordracht van den heer dr. 

G. W.N. van der Sleen op Zaterdag 

25 October beeft tot onderwerp , Door 

Zweden naar Lapland en Finlavd” 

(met lichtbeeldeo en smalfilms). Deze 

lezing is toegaokelijk voor de leden 

van den Kedirischen kuostkring en de 

leden van de Chemisch - Technisch- 

Landbouwkundige Vereeniging : 

wordt geen toeslag geheven. 

cultuurgoed van de 

regent- 

er 

Regentschaps - subsidies. 

Bij de verschillende subsidies, die 

op de begrooting van het regentschap 

voor het volgende jaar voorkomeo, 

staat de subsidie aan instellingen van   

  

24e Jaaryang 

  

Zoojuist Ontvangen 
    

  

H.M. V. KOELKASTEN 
A4 ft. 

6 ft. 

6 ft. de Luxe met Night Watch 

f 550.- 

f 620.- 

f 805.- 

Zeer laag stroomverbruik - 100 WATT. 

  

ELEEFD AAN 

  

EVELEND 

N. V.N. van WINGEN 

DOHOSTRAAT 
  

13 KEDIRI 
  

  

weldadigheid wederom vermeld met 

f 5000,—. Een vi 

eenigingen komi voor subsidieering in 

»Ceotrale 

te 

  

armenzorgver- 

aaomerking, 

Buropeesche Armenzorg” 

e (Inheemsche) , Vereeniging Armen- 

z0rg Paree”, d 
Seogsara” te Papar de 

Tionog Hwa Armenzorg” 

dirische Armenzorg”. 

Voor 

vap armen 

nameliik de 
Paree, 

»Penoeloeng Kaoem 

»Pareesche 

»Ke- en da 

rechtstreeksche ordersteucing 

de 

regeering cen uitkeering ontvangen uit 

doch sinds het 

Vorige jaar is deze bijdrage ingetrokkeo, 

we:d vroeger van 

de pro - mille - gelden, 

hoewel ia bijzondere gevallen, teiken- 

     male aan het cinde van het jaar » 

aanleiding van dx ontvangen gegeu 
zal worden overwogen of alsnog cen 
gedeelte van de vrosgere bijdraye kan 
worden torgekend. 

Als gevolg hisivan komt op de be- 
grooting slechts een memoriepost voor, 

terwij! de vroeger ondersteunde armen 
zich thans tot de armenzorgvereeri- 

gingen dienen te wenden. 

D: Vereeniging tot verbetering van 

bet lot der blinden in Ned. - Indit te 

Bandoeng zal een subsidie ontvangen 

van f 50,—, hetgeen het dubbele is 

van de huidige subsidie, 

gebleken is, dat een bedrag van f25,— 

te weinig is. Ook de subsidie aan de 

plaatselijke afdeeling van bet centraal 

genootschap voor kinderherstellings- 

en vacantiekolonies is verdubbeld en 

aangezien 

  

  

ten einde dit 

staat te stellen meer- 

op f 100,— gebracht, 

genootschap in 

dere kinderen uit het regenischap Ke- 

diri uit te zendeo. 

Aan de Asti - Woeker 

zal wederom een subsidie van f 100, — 

Bovendien hseft het 

zich dit jaar tot een 

f 1000,— garant gesteld 
vereen 

Vereeniging 

worden verleend, 

regentschap 

bedrag 

voor door 

van 
    io      gen behoeve 

van haar cli 

  

n aan te gane leeningen 
1 

  

   van de 

    
bij het plaa ke kantoor 

Volkseredietbank in die 

dat die bankiostelling bij 

afwezigheid van voldoende zakelijke 

zekerheid een leenivg mocht weigeren. 

PUBLICATIE GEMEENTE- 

LJK MELKONDERZOEK. 

Wi brengen onder 
at ia de 

2 aandacht van 

ons bla 

17 October j.!. voorkomende pub: 

  

van 

    

tie van bet melkonderzoek een foutis 

ges 

D: da 

lingslijs 
melkonderzoek op 17 October 1941 

September 1941. 

hietbij de betrokken 
verontschuldi- 

    

voorkomende beoordee- ia 

  was niet het resultaaz van het 

doch van 9 

Wij bieden 

melkerijhouders onze 

gingen aan voor de gemaakte fout. 

Kediri, 21 October 1941. 

De redactie.   
an mna, 

VENDU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS 

J.G.W. DEKKERS KEDIRI Teletoon 250 
  — 

VENDUTIE 

Op Zaterdag, 1 November 19A1 ten hbuize van dea WelEd. 

Heer W. H. DSHNE, Tuinemploye. 

3. £ LESTARIE bij KERTOSON 

 



  

     

    

  

    

Met DON AMECHE — 
Ben zeer mooie film verhalend over de uitvinding van de Teleforie ! 

Vrildag 24 tim Zondasg 26 Oct. 

UCK PRIVATES” Universal's ongsevenaarde en kostelijkste film Comedie 

In verband met den tijdsduur van ruim 4 uren, 
t.w, om 8 uur n.m. met een pati van 10 minuten. 

Bespreekt tijdig uw plaatsen! 

RICHE THEA 
Heden « voisende avonden 

Ben der prachtigst gekleurde Wonderfilm ooit vervaardigd : 

» GONE- WITH THE WIND” 
(Gejaagd door den Wind.) 

  

HENRY FONDA 

lets zeer interessants! Komt dit zien. 
Voor alle leeftijden! 
  

      

tegen Avondprijzen. 

voor bet laatst. 

wordt slechts &€n voorstelling per avond gegeven, 

Gelegenheid tot plaatsbespreking iederen dag m/h Okt of wel 
teletonisch 176. tegen cen vergoeding van 10 cent per plaats. 

Matinee 26 Oct. 
nlet voor Kisdereo beneden 17 ja 

— MAXIM THEATER 
Heden 21 ox. : : ss De Chin. Oorlogsfilm »Y EN MEN KUA 

Woensdag 22 en Donderdag 23 Oct. 

sTHE STORY Of ALEXANDER GRAHAM 
— LORETTA YOUNG e«.a. sterren. 

    

| 
: Met de beroemde komiekeo BUD ABBOTT za LOU COSTELLO, bijgestaan door het bekende 

zang-trio , ANDREWS SISTERS" e.v.a. 
Een snelvuur van vroolijkheidI Een salvo van Songs en Swing. 
Een parade van vlotte muziekvummers! 
De ecerste verrukkelijke Militaire Muzikale Comedie, welke ooit vertoond is geworden. 

mocht zij geweldige successen Op alle plaatseo waar deze film reeds vertoond is geworden, 

STADSGEMBENTE KEDIRI. 

      

  

  

  

MUTATIES in de Europessche en met hen gelijkgestelde bevolking 

In de Stadsgemeente Kediri in de maand Sept. 1941. 

GEVESTIGD: 
—— - Aa PER 

Naam: Adres : Aangekomen van : 

P. Meima Hotel ,,Riche” Madioen. 
Ph. Van Akkeren Semampirstr. 48 Blitar. 
T. M. Van Engers Hotel Kali Brantas | Soerabaja. 
Mevr. Schuld geb. J. Rudolph Kp. Dalemstr. Biitar. | 
W. L. Griit Pasarpaing Soerabaja. 
J.  Matulessy Anthony F. Str. Wates. 
Mevr. A. J. Vos Ngadisimo 4 Medan. 
Mevr. L. B. Kuyp 
Mej. H. E. Taale Dohostraat 37 Pasoeroean 

Mej. G. A. Bird Insulindestr. 2 Batavia. 

Mej. E. J. Loots 1 Batavia. 

VERTROKKEN. 

H. Luyt Astbory-B. Sts, Buitenzorg: 
J- H. Lapre Klentengstraat Soerabaja. 
PF. Bussenius Sekartadjistraat Palembang.     
  

RICHE THEATER. 

Heden t/m Zondag 26 Oct 

De grootste film aller tijden : 

"GONE WITH THE WIND” 
(Gejnagd door den Wina) 

Naar bet beroemde boek van Mar- 
gacet Mitchell, gespzeld door terren: 

Clark Gable — Vivien Leigh — Les 

Howard — Olivia de Havilland 

vele duizenden anderen. 

    

  

en 

Deze prachtig gekleurde wondsrfilm 

  

zal U worden getoond in haar erigi- 

neele lengte zonder eenige coupures, 

z0oalszij baar wereidpremigre belsefde, 

het heele 

jaar 1941 vitslwitend gaan tegen ver- 
en zal overall gedurende 

hoogde prijzen, 

lo verband met den speelduur van 

ruim 4 uren, zal slecbts EEN voor- 
steliing per avood worden gegeven. 

MAXIM THEATER. 

Woensdag 22 en Donderdag 23 Oct. 

DE LEVENSGESCHIEDENIS VAN 

# ALEXANDER GRAHAM BELL 

met de eminente hoofdrolvertolkers, 

Don Ameche—Heury Fonda—Lore:ta 
Young — Gene Lockbart — 

Sally Blane e.v. a. 

koude 

geinspireerd 

de vrouw, 

Spot, honger en waren 

zijo dee!! Maar 

de doofheid 

bij liefhad, zwoegde hij voort tot 
de dag der glorie aanbrak: de uit- 
viading van de Telefosie ! Zoo werke- 
Ik ais de Telefoon is, z00 waar is 

door 

van die 

deze gescbiedenis van Alexander Gra- 
ham Bell, de uitvinder van de telefoon. 

Zija volbarding, 

zijo leed en tenslotte zijo triomf | 
Eeo 20 ch, Century Fox meesterwerk! 

strijd en zijo licide, 

Politie - rapport. 

P, wonende t» Bandarlor doet aan- 

gifte van dicfsral. middels braak, vao 

12 stuks potivoden ter waarde van 

f1.— ten nadeele van de Iste Euro- 

psesche Lagere School albier. 

S, wonende te Kampoergdalem doet 

aangifte van verduistering van een 

rijwiel ter waarde van f 9,60 gepleegd 

door S, wonende te Toeloengagoerg. 

Tegen LA $, woverde aan de Do- 

opge- 

maakt terzake lichte mishandeiing van 

K, wonende te Pakelan. 

bostraat werd proces-verbaal 

R S, wonende te Kertosono doet 

aangifte van vermissing van een gou- 

den broche bezet met briljanten ter 

wearde van f 80.— 

SHS. wonende te Rioginsirah doet 

aangite van dizfstal van een vulpen- 

houder en een polshorloge ter geza. 

meolijke waarde van f 20.— 

Tegesc M en M, beiden wonende 

| Pakelan, werd proces-verbaal opge- 

maakt terjake burengerucht.   Tegen H.F.W. W, wonende te Dan- 

l dargan werd proces-verbaai opgemsskt 

  

  

bosrken ! 

terzake licbte mishandeling van T, wo- 
nende te Bandarlor 

. P, woneride te Pandean doet 

van verduisterirg van een 

bedrag aan conianter ad f 26,45, ge- 

pleegd door H, worende te Ngadi- 
loewih. 

  

Provincialen Raad Oost-Java. 

Bij bestuit van bet Cojlege van Ge- 

depureerden van den Provincialen Raad 

van Oost-Java van 14 October 1941 

No. A 19/4/12 is het einde van den 
termija voor den opkoop van voor- 

Ooysttabak buiten de tabaksmarkten 

voor ber jaar 1941 in de regentschap- 

pen Bondowoso en Djember bepaald 

op 31 October 1941. 
  

Een belangrijke 
publicatie. 

— 

Door de Legerleiding is tbans met 

ntactisch- 

een aanvang 

de publicatie van nieuwe 

technische aanwijringen” 

gemaakt. Aangezien een volledige om- 

werking van de bestaande voorschrif- 

ten een langen voorbereidingstijd zou 

eiscien en aan den anderen kant aan 

eea herziering, — waarbii rekening ge- 
houden is mer de jongste oorlogserva- 
ringen —een dringende behoefte gevoeld 

wordi, is men overgegaan tot een deels- 

gewijze publicatie, aldus .,Geeft Achbt”. 

Bij ber thans verschenen eerste deel 
wordt daarom een mapje gevoegd, 

" waarin ook de volgende publicaties 

verzameld dienen te worden. 

»Tactisch - technische aanwijzingen- 

Nr. 1" is al direct een publicatie ge- 

worden van een zoodanig groot be- 

la"g — z0owel voor beroepsmilitairen, 

a's miliciens, landstormers, stads- en 

landwacbten, dat wij er de bij- 

zondere aandacht van onze lezers voor 

Willen vragen. 
Behandeld wordt hierin de ,bestrij- 

ding van vecbtwagens indieo niet of 

over ecn onvoldoend aautal pantser- 

afweerwapens wordt besebikt”. 
Om onzen lezers een voorloopigen 

indruk van deze aanwijzingen te ge- 

ven, laten wij een gedeelteervan (o.I. 

dat, waarin de zwakheden van een 
tank behandeld worden) hieronder 

volgen. Binnenkort zullen wij gelegen- 

heid hebben om in uitgebreideren vorm 

Op diteven belangrijke als interessante 

onderwerp tezug te komen. 

pe 

  

1 - 
0) 1). Vechtwagens hebben bepaalde 

zwakheden, welke men moet kennen 

om de juiste bestrijdingswijze te kunnen 
toepassen. 

2) Deze zwakheden zija : 

a. Slecht zicht. 

Zicht uit den geblindeerden vecht- 

wagen is slechts mogelijk uit de waar- 

nemingsopeningen (sleuven) voor be- 

stuurder, schutter(s) en wagencom- 

mandant. De afmetingen 

Waarnemingsopeningen zijn niet grooter 

dan bepaald noodig is om voldoende 

zicht hebben bet 

redelijk uitvoeren van de gevechtstaak. 

Het gezichtsveld is derhalve be- 

grensd en wel zo0odanig, dat geen zicbt 

kan worden verkregeu boven ea op 

den grond ineenkring van 3 tot 4m. 

rond den vechtwagen. 

Bj oiet geblindeerd rijden is naar 

van deze 

te kunnen voor 

alle zijden een ruim uitzicht te ver- 

krijgen o.m. ook door uit den geopen- 

den koepel te kijken. 

Conclusie. 4 

Om den vechtwagen te bestrijdea 

moet men de bemanning dwingen, de 

maatregelen te nemen, haar 

v.w.b. het zicht in de ongunstige 

Omsrandigheden doen verkeeren, der- 

welke 

halve door vuur uit wapens van klein 

kaliber den gebeurlijk uit den koepel 

kijkenden man dwingen, dien te sluiten 

en door bet bevuren van de waar- 

nemingsopzoiagen 

van de bemanning noodzaken, deze 

de overige leden 

Openingen tot de minimum grootte te 

sluiten. Men bereikt hiermede tevens 

dat de luchtververscbing in den vecht- 

Wagen ernstig wordt bemoeilijkt. 

b. Beperkt vuurbereik. 

Het de 

vechtwagen opnestelde vuurwapens is 

vuurbereik van in den 

naar boven begrensd door een elevatie 

van & 250 en paar beneden door een 

zoodanige decliratie, dat geen vuur 

kan worden gebracht binnen een kring 

van -- 6m. rond bet voertuig (doode 

hoek). Doelen, welke zich bevinden 

binoen het vuurbereik van den vecht- 
wagen, kuanen eerst door de io den 

koepel opgestelde vuurwapens onder 

vuur worden genomen, wanneer die 

wapers — 200 noodig door draaiing 

van den koepel (hetgeen siechts be- 

trekkelijk langzaam kan geschieden) — 

io de richting van bet doel zijn gebracbt, 

Voor wapens, weike niet in den koepel 

zija opgesteld, dit in de rich- 

ting brengeo moeten geschieden door 

draaiing van den vechtwagen. 

Conclusie. 

Doelen, welke zich bevicden in de 

bovenverdiepingen van huizen, op de 

bermen van ingegraven wegen, in bet 

algemeen boven en verder in de ormid- 

delliike nabijheid van den vechtwagen 

(bionen een krivg van -- 6 m. rond 

den vechtwagen) kunnen niet door 

zijn vuwrwapens ooder vuur worden 

genomen. 

Eeo vechtwagen kan riet vuren in 

diep ingesneden slooten, waterleidingen, 

greppels en loopgraver, tenzij deze 

kuvoen worden gegofileerd. 

Het benaderen van een stilstaanden 

of langzaam rijdenden vechtwagen 
biedt de meeste kans op succes, indien 

»BOERDERIJEN SCHRAUWEN“ 
Muda Yunaba ENANG 

Telefoon Ked. No. 225 
KE IE AI 

Levert versche volle meik. 

Karnemelk, Yoghurt, 
Room en Slagroom 

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

ter plaatse 

 ———————— 

  

dituit verscbillende richtingen geschiedt 

en gebruik wordt gemaakt van de 

momenten, waarop de vuurwapens op 
andere doelen zija gericht. Bj her 

benaderen vao een vechtwagen moet 

het doel voorzitten, z00 snel mogelijk 

te komen binnen een kring van - 6m. 
rond het voertuig. 

Cc. Rupsbanden zijn kwetsbaar 

Ben vechtwagen, waarvan cen der 

rupsbanden is gebroken dan wel van 

bet drijfwiel of de geleidingswielen is 

afgeloopeo, kan zich niet meer ver- 

plaatsen. De herstellingswerkzaambeden 

kosten eenigen tfjd en kunneo alleen 
plaats vinden buiten het voertuig. 

Conclusie. 

Wanneer een vechtwagen tot op 

Worpsafstaod van de handgravaat of 

dicbter is geoaderd, trachten met baod- 

granateneen of beide rupsbanden door 

teslaan “): zoodra de bemanning den 

het 

de berstelliagen tracbt te verlaten, haar 
met handvuurwapenen bevuren of op 

aadere wijze buiten gevecht stellen. 

vechiwagen voor verrichten van 

| Is men erin geslaagd, een vechtwagen 
tot zeer korten aftand te benaderen, 
dan cen breekijzer of stok van hard 
hout steken tusschen den rupsband 
en het aandrijfwiel teneinde op deze 
Wijze te bereiker, dat de rupsband 
van het wiel afloopt. 

d. Uithoudingsvermogen van 
de bemanning. 

Door urenlang in een rijdenden en 
geblindeerden vechtwagen te verblijven, 
raakt de hemarning vitgeput. Zfj heeft 
daarom veel rust, verpleging en ver- 
poozing noodig waartoe de voertuigen 

moeten. worden 
gebracht, op deze wijze aan de beman- 

Ding de gelegenheid biedend, buiten 
de vechtwagens te rusten, 

op veilige plaatsen 

Conclusie. 

In de zigen linies doorgedrongen 

vechtwagens steeds blijven verontrusten, 
opdat de bemanningen geen of z00 

min mogelijk gelegenheid krijgeo, te 
rusten of zich te verpoozen. 

e. Zonder brandstof komt een 
tank tot stilstand. 

De in den vechtwagen mede te 

voeren voorraad brandstof is uiteraard 

beperkt. Zonder brandstof verliest de 

vechtwagea zijn aanvallend vermogen 

@ois hij gemakkelijk te overmeesteren. 
Er zija weinig vechtwagens, die een 
grooter rijbereik hebben dan 150 km. 

De brandstofvoorziening is afhanke- 
Ijk van de plaatseijk te verkrijgen 
voorraden en van de voorraden, welke 
in de treinen en door middel van vlieg- 
tuigen worden mede -en aangevoerd. 

Conclusie. 

Met handgranaten trachten de ben- 

zinetank van den vechtwagen—welke 

zich in den regel achter het rugpantser 

beviodt — lek te slaan, Benzine-tank- 

auto's en benzineaanvoerwagens ver- 

nietigen dao wel zoodanig vernielen, 

dat verplaatsing niet meer mogelijk is 

'of de voorraad brandstof verloren 
gaat. 

Plaatselijke benzinevoorraden, wan- 

neer zij in handen van den vijand 

zouden kunnen vallen, tijdig vernietigen. 

   

   

WATES 

PERCEEL-PAKISSADJI 

Prima kwaliteit, 

Beleefd aanbevelend 

L. H. SCHRAUWEN.



  

Het Korps Mariniers heeft 
zich alom ter wereld roem ver- 
worven. Te land enter zee! Denk 
maar eens aan de herovering van 
de Rotterdamsche Maasbruggen, 

aan den strijd om Pannerden, bij 

Delizijl. Dit korps is de keus van 
iederen flinken jongen, die niet wil 

terechtkomen tusschen kale kan- 
toormuren, doch de wijde wereld 

in wil om vooruit te komen. Zij 
kunnen het tot adjudant onder- 

officier brengen met een maximum 

salaris van f 489.- per maand 

    

  

  
plus toelagen en met pensioen. 

Jongens van 16 jaar en ouder, 
die de E. L. S. hebben doorloopen 
kunnen bij het Korps Mariniers 

aangenomen worden. Vraagt op 

onderstaande Coupon om het 
Inlichtingenboekije ! 

JONGENS VAN 15 MAR 1 
Ook gij kunt bij het 

Korps Mariniers in dienst treden: 
als tamboer of pijper, om later 
desgewenscht marinier te worden. 

    

              

    

!. Verplaatsing bij nacht 
bezwaarlijk. 

Verplaatsing bij nacht is slechts 

mogelijk, wanneer de wageocomman- 

dant uit dea geopenden koepel stapt 

en de waarnemingsopening voor dea 

bestuurder z00 ver mogelijk is open- 

gedraaid. Bij verplaatsing langs smalle 

wegen of in moceilijk terrein zal het 

zelfs noodig zijn, dat de vechtwagen 

Wwordt voorafgegaan door een persoon, 

die met teekens aanwijzingen geeft 

aan den bestuurder. 

Conctusie. 
Zich bij nacht verplaatsende vecht- 

Wwagens zija zeer kwetsbaar. De snelheid 

kan slechts gering zijn en wanveer op 

de bemanning wordt geschoten, zoodra 

zich bloot geeft is er een groote   

Naam: 

Adres:. 

Onderstaande coupon uitknippen, 
den WERVINGSAMBTENAAR, 

  

    
  

Gaarne z0u ik yan U het inlichtingenboekje 
.Kom bij de Mariniers" ontvangan. 

    

sen briefkaart plakken en opzenden aan 
TEMENT DER MARINE - BATAVIA-C. 

“' 

    

kans, dat de vecbtwagen tot stilstand 

wordt gebracht. 

De gelegenheid tot succesvolle over- 

vallen op vechtwagens bij nachtelijke 

verplaatsingen daarvan, is. derhalve 

zeer groot. 

  

    

  

Pp ROTESTANTSCHE KERK 

Hollandsche Kerkdiensten. 

  

Malelsche Kerkdiensten.. 

H. B. Matulessy. 

  

OOST -JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEN 
lederen Zondag, 9 uur v.m. 

Te Kediri (Baloewertistraat), Blitar, 

Toeloengagoeng, Ngandjoek, ea. te 

Paree 7.30 uur n.m. 

  

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Zondag 

Kediri le H. Mis 6 uue vm. 

2e H. Mis 730 uur v.m. 

5.30 uur 5. m. 
. Suille H. Mis 

r v.m Hoogmis 

Lof 

Onderrichi Kath. Javanen 6 uur n.m, 

  

   
    

TENG HONG TJIANG ANA NY LJE RN 

VENDUHOUDER —  COMMISSIONNAIR 

MEUBELMAKER 

TRANSPORT — ONDERNEMING 

KEDIRI — Klonlengsiraat 68 — Telef, No, 107 

VENDUTIE 

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

TOKO NANAKO. 

WARENHUIS — NGANDJOEK. 

Van kramerijen, manufacturen, 

sportariikelen, glaswerk en 

meubilair. 

Adres voor: 
Moderne en antieke meubels 

  

Staalmeubels ledikanten — ver- 
ks 

Tweedehandsche meubels 

chroomd of ge   

Embalieeren en transporteeren. 

een movie tennisbaan voor Dinsdag 

Woensdag en Zaterdag, gelegen 

achter Sneipersdrukkerij p.m. 

f6,— 

Voor Uw meubilair en ontwerpen 

geroutinserde toekangs en eerste kwa- 

liteit meubelhout 

  

Zeer billiik in prij 

  

ing met 
garantie, 

Voor Uw vendutie gegarandeerd 

goede resultaten. 

Inpakken voor alle plaatsen. 

BAAT HET OM 
DRUKWERK ? 

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

goedkooper. 
Vraagi offerte bij de Ked. 

Snelpersdrukkerij ! 

U verbindt zich 
tot niets! 

  

  

  

    

  

LUCHTBESCHERMING, 
Beveiligt U tijdig!! 

Wij leveren : 

VERBANDKISTEN 
in verschillende grootten en prijzen, voor auto, gezin en bedi 

  

RESIDENTIE APOTHEEK KEDIRI 
TELEFOON No. 
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penemuan: ar me 

Buftenlandsch overzicht overgenomen uit het Soer. Hbid. 

DE WORSTELING OM MOSKOU 

  

Uit de Russische communigue's valt af 

te leiden, dat de Duitschers zich 

nog op tenminste 100 KM. 

van Moskou bevinden 

  

Londen, 20 October (Reuter) De 

Russische oorlogscommunigu€'s, die 

gtstermiddag en bedennacht werden uit- 

gegeven meldden, dat de strijdaan het 

gebeele front voortduurt. Het laatste 

maakt melding van verwoede gevecb- 

ten in de sectoren van Mojaisk en 

Maio - 

Duitsche aanvailen werden afgeslagen. 

Majaisk ligt ruim 100 km. tea Westen 

van Moskou aan den weg naar Smo- 

lensk, Malo- Yarosiavetz ca. 110 km. 

ten Zuid - Westen van Moskou 

Yaroslavetz, waarbij hevige 

Omsingeling verbroken 

Moskou, 20 October (Reuter). Voi- 

gens den oorlogscorrespondent van de 

mPravda” Russische 

troepen, die bij Vyazma door de 

slangden de 

Duitschers omsingeld waren, crin na 

een strijd die twaa'f dagen duurde door 

te breken en zich bij de hoofdmacht 

te voegen. 

De Duitsche verliezen 

Moskou, 20 Ortober (Reuter). Vol- 

gens de jongste raming — aldus de 

oorlogscorrespondent van de ,Prav- 

da” — bedragen de Duitsche verliezen 

tbans 4 millioen donden en gewonden. 

Veelbeteekenende verklaring 

Canberra, 20 Oc:ober (Reurez). In 

cen verklaring tepenover persvertegen- 

woordigers verkiaarde Curtin dat de 

samenbang tusschen de democratiein 

aan den Pacific hevestigd is. Dit ver- 

betertaanzienlijk Australi#'s vermogen 

om tegenstand te bieden aan agressie. 

  

De siag om Moskou. 

Strijd golft heen en weer. 

Londen, 20 October (Reuter). 

Radio-Moskou maakte hedenmorgeu 

bekend, dat de Russische strijdkrach- 

ten In den centralen sector van bet 

front ,de vijand tegenbouden en bem 
verhinderen naar de hoofdstad op t2 

rukken, ofschoon gisteren en in den 

afgeloopen nacht de Duitschers or- 

danks hun verliezen huo druk hebben 

doen toenemen, waardoor de verde- 

diging van de stad Moskou ingewik- 

kelder is geworden”. 

Dz omroeper voegde hieraan toe: 

m»Door sterke sirtjdkrachten in een 

pijl-formatie te corcentreeren, dreef 

de vijand cen wig in onze verdedi- 

Gings-linies en veroverde twee dorpen. 

Mobiele 

aanval en beroverden de dorpen. Een 
troepen deden een tegen- 

hevige strijd duurt in dezen sector 

voort. 

Zondagmorgen hervatteo de Duit. 

schers bun aanvallen in een aantal 

sectoren in de buurt van Orel, doch 

de Russische troepen 

alleen iederen aanval af, maar deden 

sloegen niet 

ook geslaagde tegenaanvallen, waarbyj 
de vijand zware verliezen werden 

toegebracht. 

Vroeg in den ocbtend trachtten de 

gebied 

over te sreken, De Russiscbe troepen 
Duitschers een rivier in dit 

alvorens de booteo, 

Duitsche 

vuurden nigt 

geladen mc troepsn, bet 

FEUILLETON 

SPAANSCHE DUKATONS 
(Spanish Doubloors) 

Uit het Engelsch 

    

van 

Camilia Kenyon 

100) 
»De rest is... waar de rest is”, 

orakeide Tony met ecen waaawijs 

gezicbt, ,Naturelik ergens in 't zand 

van de grot. Morgeo vroeg gaan we 

het zaakie opgraven.” 

»Waarom zija jullie zoo stom ge- 

weest, om ze DOU niet meteen allegear 

op te graven. Julile ware der nou 

toch mee bezig”, vroeg Slinker onmte- 

vreden. ,Hoe komt bet in jullie ker- 

sepitte op, om twee zakkies op te 

grave co der dan vandoor te gaan?” 

»Omdat we deze twee niet opge- 

grave hebbe”, antwoordde Tony ge- 

wichtig. .Omdat deze twee, z00 kact 

ea klaar, op ons stonde te wachte. 

Omdat 't ceoige, wat we voor deze 

midden van de rivier badden bercikt. 

Daarna openden zij een moordend 

Vele booten 

werdeo vernield en de rest nam hsas- 

tig de vlucht”. 

machinegeweervuur. 

.Tot den laatsten druppel bloeds” 

Londen, 20 October (Reurer). Door 

Radio-Moskou werd heden cen hooid- 

artikel aangebhasid van het dagblad 

»Pravia", waario bec besluit van ber 

staatscomit& voor de defersie op 

Moskou tot den (aatsten druppel bineds 

te verdedigen wardt besproken. 

Her b'ad vesk'aarts Hitler werpt 

troepen in den sirijd In de 

sectoren van Mojaisk en Maio-Ya- 

De siiand blijfr aanv 

Ons dapper lever riep 

nieuwe 

roslavetz    
hem yi! ca 

cen halt toe, doch de vijard werpt 
did serijd steeds koepen ia den 

Hitier beeft hsasi. Dit besluit zal de 
meer 

geheele bevolkiny mobiliseereu voor 
de verdediging van Moskou. 

Wyj hebben krachtig v 
ten opgebouwi in en ro 

ersrerkte pun- 

dom Moskou 
hsvine 

    

en maken ons yereed voor 

waare 
  gevechten mer alie middelen, 

over wij beschikken, met inbegrip van 

Eike 
elke anti-tank- 

gevecbien van stiaat tot siraat 

lucbtdoelartiller st en 

schutter zal op zijo plaats moeten zijn. 

De bevolking juicht dev maatreyel 

  toe en beseft zijn beteskenis. De fas- 

Ccisiische spioouen en morten 

  

op merdonges!'ovie worden 

uitgeroeid. 

zeygen, tegen den mereer, die :e ons 
gat." 

nZeg”  viel sen 
volyelingen hem 
rede, ,schei uit met 

kletspraat. Zz hebbe mijn alrijd ver- 
da-je op die menier in de be- 

roerdigheid komme ker.” Bij die 

laatste woorden keek bij angstig over 
zijn schouder. De rest barsite uit in 

ea bulderend gelacb. ,Chris heeft den 
smoor in! Hij doet niks als omkijken. 
Hj is zeker bang, dat-ze hem bij zijn 

jassie pakke zalle. O, wat zal Cbris 
vannacht benauwd droomern—ik hoor 

'm nou al blerrez!” Maar ondavks al 
huo bluf, ging bet lachen wiet van 

harte. 
“O, natuurlijk" —begoo Slioker sar- 

castiscb, maar op zulk een scherpen 

toov, dat 't lachen meteen uit was. 
nlk en Horoy hebben met dezen hee- 
leo boei niets te maken. Wij benne 

hier io 'c kamp blijve hange, omdat 

we ons te veel vermoeid hadde. Als 
juilie met al die flauwsjes klaar benve 
en behoorlijk as kereis willen praten, 
dan wille juilie zeker wel z00 beleefd 
zija om 't te zeggen. Als we dan niks 
beters te doen hebben, kenne we oaar 

ander van sija 
zenuwachtig in de 

dien misselijken 

teld,     

  hebben moete doen, was ,Dankis” juliie luistereo!” 

Ma Naas aman, 

Het staatscomit€ voor de defensie 

doet een beroep op de bevolking om 

de orde en rust te handhaven eo het 

Roode leger voliedigen steua te geven. 

Wij zullen tot onzeo laatsten druppel 

bloeds voor Moskou vechten. Leve 

Ons geliefde Moskou, leve ons geliefde 

land”, 
Zaterdag duurden hevige gevechten 

voort in de richting 

waar de “ijand herhaalde pogingen 

deed om door onze stellingeu heente 

breken. De striid was bijzonder hevig 

in het district ,,N”, waar de vijand 

de 900ste tank-brigade, weike tevoren 

bij Leningrad had gevocbter, in den 

strijd wierp. De Duitsche fascisten 

deden verwoede pogingen om door 

te breken, doch werden alle 

verijdeld. Onze eenheid onder bevel 

van Kamenko 

van Vyazma, 

deze 

vernizlde tien tanks, 

veertig motorvoertuigen. drie mijneu- 

werpers en acbt kanonnen, terwijl 

mecer dan 200 Duitsche officieren en 

manschappen gedood werden. 

Duitscbe cenbeid, be- 

80 tanks en infanterie, 

Ben andere 

staarde vit 

pooyde tot »S” door t2 dricgen, doch 

  

werd eveneens tot staan gebracht. 

Onze troepen brachten den vijavd 

1ware verliezen toe en maakten veel 

materies! buit. ' 
Het blad verklaart, dat de Duit- 

achers in den Levingradsector nog 

stecds zware veriiezen lijden. ,,Daar 

  

zij inrieo, dat hun aanvallen outteloos 

zijn hebben de fas 

Zij hebbsn zich ingegraven. 
Het initiasief is thans in onze banden 

overgegaan. Wij 

   sten deze gestaakt. 

thans 

aeven dea vijand 
Bj dag en bij 

nacht valt onze iofanterie, 

gzsn oogeoblik rust 

in samen- 

werking met artllerie en tanks, voort- 
duresd deo vijand asu, verijdelt zij- 
as planuen en vernielt zijn Oorlous- 

Ned. - Indie 

Onrust in Deli? 

Vraay van den heer van 

Heisdingen. 

mater 

  

Dszer dasen werd door den beer 

C.C. yan Helsdugen bij den vo'ksraad 
cen vraag Ingediend metdeo volgenden 
iahoud : 

Blikess cen brief uit Deli ia De 
Java Bode” van 14 October j.I. scbifre 

er tee Oostkust van Sumatra tusschen 

gokele werkgevers en hunse werkne- 

Mes eva z0er erni 

  

e spanning te 

  

bestaan, weike amnleiding z0 dreigen 
te geven tot stakingen 

Is de regeering nlet met steller van 

dergelijke 
werkyevers en 

  

Oordee!, dat cen onrust 

tusscher werkoemers, 
welke 200 crnsoge gevolyen dreigt te 

hebben, in dez 

  

tijden zeer ongewenscbt 

  

moct he 

  

Is de regeering bereid naar de al 
dan nict jusiheid dezer geruchten cen 
onderzoek te doen ins|     

      Doodig mede te werken 

  

  nemes van rechtmatige grieven en 

«Ik was et toch zeker an't vertelle, 
he”, vroeg Tory, ,maar naturelik is 

die idioot Chris der weer tussche 
kowme valle. We hebbe deze zak- 

kies dukatons gevonder, we hebben 

der Diet voor hoeve grave — in de 

gro', waaraan we een karweitje gehad 

bebben, om die te vinden. Jan Hen 
hier wist der niks van. As we naar 
die geluisterd badde, hadde we eeuwig 

kenve z0eke. We bebbe deze pakkies 

vit de vuist van eeo geraamte gehaald. 
Het grootste gedeelte van em lag 

Onder een rotsblok, dat uit de zolder 

gevalic was en 'em precies midscheeps 
geraakt bad. 't Mot 'em tot moes 
gedrukt bebben, net of je een rups 

doortrapt. Maar de zakkies had ie 

nog vast.” 

Snel keerde ik me om, uit angst 
dat iemand 't opzou vallen, hoe bleek 
ik was. Waot ik voelde, dat mijn 

geheele yezicht wegtrok en dat was 

cen te sterke reactie op een verhaal, 
zelfs al was dat verhaal meer dan 

afgrijselijk. Voor de anderen was de 
aaowezigheid van het geraamte een 
bewijs, dat zich daar een tragedie 
afgespeeld had, maar voor hen bleek   her een feit zonder verdere beteekenis, 

Dem eN Nata ——. 

aa aa 
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Auteur(s) Titel Bestemd voor AE Pe beni " 

JONKMANS | HANOLEI- | Taalm. W. 5, —,—, 2.25 | 149 pags. 
W.P. en Dr. | DING bij L.O. 
G.J. NIEU- | NIEUW Sep:. 1941 
WENHUIS TAALON.- 

DERWIIS 

VERG. BE- | WANDPLA- | SerieINo.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, |aaroRyrs- | w. L.. Oo. 9, 085, —.— | 80 pags. 
AJ.P. MOE- | KUNDE v. 
REELS tK.J. | NED. INDIE Sept. 1941 14, X 231, 

DANCK- 
AERTS) 

SALTZHERR | ALGEBRA Mulo 9, 1.95, —.— | 136 pags. 

J-P. en L. P. | EN THE- 
RITCHI ORIE REKE- Sept. 1941 15.5 X 23.5 

NEN | 
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SASTRA- ADJAR Danorderwiis | 1. 0,70, —.— | 52 pags. 
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BOEK 
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JAN, H. MIEN IV W.L.O. 
SCHEEP- Octb. 1941 13.3 X 19.3 

STRA, A.F. 
PH. MANN     
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aa Aa GAN AN, 

Radioluisteraars, 
wordt lid van den Bond van Radioluiste- 

raars in Nederlandsch-!ndis (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. 
  

aa aa 

het scbeppen van meer gezonde arbeids- 

verhoudingen ? 

Mochten de in bedoelden briefaan- 
gz9even mededeelicgen juist zijn, is 

de regeering dan bovendien niet van 

oordeel, dat ecu werkgever, die niet 

in staat is of onwillig blijkt, goede 

arbeidsverboudinger in eig 
te verwezenlijkeo, niet als gega 
voor den aarkoop van het onder 
C.R O.-behser staande Marihatcomplex 
ni aanmerking mag komen ? 

   

omdat zij de voorgeschiederis niet 

kenden, het hua persoonlijk 
»iet aanging. Maar mij vertelden die 
arme beenderen met verschrikkelijke 
duidelijkheid het laatste hoofdstuk uit 

'tleven van Peter, Peter, die me door 

middel van zijn dagboek tot zijn 

Confidente had gemaakt, die me, in 

menig stil uurtje io miju hangmat, het 
verhaal van zijo liefde, en zijn hoop 

en Zijn eenzanm streven toeverirouwd 

had. Op 't hoogtepunt van ziju triomf 

neergeslagen, zonder eenig medelijden 
neergegeeseid door een groot stuk 

zielloozen steep, door een blind, mee- 

doogenloos mechanisme, dat van het 
allereerste begin af aan 't werk was 

geweest en waardoor het bepaald was, 
dat “die rotsklomp juist op dat 

oogconblik moest vallen. Van bet 
Oncoembaargrooteaantaloogenblikken, 

niet €fn vroeger en niet &€n later, 
maar juist op 't oogenblik dat Peter 
zich bukte om zijo laatste twee zakken 
Op rapen— maar toen verwierp ik deze 

veronderstelling: ik voelde, dat er niets 

doms of blinds bijin 't spel geweest 
was. Kon 't zijn, kon 't zijo, dat 't 
met cen boosaardigen opzet gebeurd 

omdat 

  was, dat alles anders geloopen zou   

Uit Medan wordt thans gemeld” 

dat de vereeniging van assitenten In 

Deli het volgende telegram zond aan 

den heer van Helsdingen : 

»Banleiding Uw 'vraag regeering 

16 dezer vergunne onzerzijds opmerking 

voorzichtigheid geboden met berichten 

anak Deli 
staking gevaarlijke nonsens— Assisten. 

want gerucht dreigende 

tenvereeniging”. 

zijo, als Peter de stem, welke hem 

zeide, het crucifix voor Bill achter te 
laten, gehoorzaamd had?... 

Flauwtjes, alsof bet van een verren 
afstand kwam, hoorde ik het opge- 

wonden gepraat om me heen. Zelfs 
de afdeeling gevangenen was z00 
geinteresseerd, dat ze onder elkaar 

druk aan 't praten was. Maar ineens 

hoorden we de stem van Slinker, luid 

van plotselingen angst, vragen: 

»Zeg, jullie denkt toch niet dat.., 
dat geraamte op de een of andere 

alanier der met de rest van de duiten 
vandoor is, he?” 

Wordt vervolga.
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