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ACTIE VAN GALEN 

Een serie slagzinnen als voorbeeld. 

  

Van Galen herrijst door onze geven uit zijn zeemansgra ! 
  

—.—— 

STADSNIEUWS 

  

    

  

Vergadering Regent- 

schapsraad 

De leden van den regentschapsraad 

zija opgeroepen tot het bijwonen van 

de derde vergadering van dit jaar cp 

Woensdag 5 November a.s. des voor- 

middags om 9 uur. Op bet program- 

ma staathet voorstel tot het vaststc Ilen 

van de begrooting voor het volyende 

jaar. 

Voorts zal nog in bebandeling wor- 

den genomen een voorstel tot vast- 

stelling van de bedrijfsbegrootings- 

rekening vas het pasarcredietbediijf 

over het diensijaar 1940 en tot vast- 

stelling vao de 

regentschapsbedrijf voor bet dieostjaar 

1942, welke naar geraamd wordt een 

batig saldo van f 976,— zal oplevereo. 

In de bezoldigingsverordening zal een 

wijziging van weioig belang worden 

aangebracht, terwijl een raadsbesluit 

tot het doen van af- en 

vingeao op de begrooting van het vo- 

rige jaar zal worden ingetrokken in 

verband met bezwaren van bet college 

van Gedeputeerden tegen dit besluir. 

Verder stellen Gecommiteerden voor, 

dat het regentscbap zal toetreden als 

lid van de Ned.-Indische Wegeoveree- 

niging te Bandoeng, waarvoor de con- 

tributie f 50,— bedraagt. Deze contri- 

butie wordt al sinds 

betaald, doch er is nog nimmer een 

besluit tot toetreding als lid genomen. 

beygrooting van dit 

overschrij- 

eenige jareo 

Ten slotte komt ia behandeling een 
voorstel om subsidies te verleeneo aaa 

de Vereeniging tot verbetering vao bet 

lot der blioden in Ned.-Indig te Bavn- 

doeng, het Zendingsziekenbuis te Mo- 

djowarno en de Kedirische vereeniging 

tot bestrijdiag vao woeker. Gecommi- 

teerden adviseeren evenwel om afwij- 

zend te beschikken op de verzoeken 

Om subsidie van de oudheidkundige 

vereeniging »Modjopahit” te Modjo- 

kerto en van de provinciale organisatie 

»Oost-Java” van de Stichting Centrale 

Vereeniging tot bestrijdidg van de 

Tuberculose te Malang, omdat het 

college, het nut van deze instellingen 

gaaroe erkennend, 

dat in verband met den minder roos- 

kleurigen toestand vao de financigo 

van bet regeatschap, voor eigen nood- 

zakelijke belangen nog niet voldoende 

kan worden gezorgd en het derhalve 

niet gewenscht acht om voor deze 

doeleinden gelden ter beschikking te 

stelleo, mede gezien bet feit, dat het 

hier niet betreft de primaire belangen 
van het regentschap. Bovendien wordt 

er nog op gewezen, dat de plaatse- 

van meening is,   

lijke afdeeling van de S. C. V. T. voor 

het volgend jaar wederom een subsidie 

van f 400,— zal ontvangen voor de 

exploitatie van bet consultatiebureau 

aan de Semampirstraat. 

De overtollige kasmiddelen van het 

regeotscbap werden sinds het jaar 

1939 ingevolge voorschrift van Gede- 

puteerden alleen in giro belegd, be- 

legging in deposito werd verder niet 

meer toegestaan. Aan ezien de Alge- 

Volkscredietbank 

dit 

meer vergoedt voor 

geiden, berust het kassaldo thans bij 

mzene ecbter te 

beginnen mt jaar geen rente 

in gi-o belegde 

den eigen kashouder. 

D- reserve.gelden ten behoeve van 

pansioenen aan niet-Europeesche lo- 

cale ambtenaren (en ten beboeve van 

buitenlandscbe verlo- 

ven) werden in verband met de ge- 

de kosten van 

wijzigde methode van financiering der 

pensioenen voor genoemde ambtena- 

ren voorlopig in deposito belegd bij 

de Algemeene Volkscredietbank. Deze 

bank neemt evenwel ook geen gelden 

in deposito meer aan, zoodat alleen 

de vroeger reeds gestorte gelden daar 

bljven rusten tegen een rentevoet 

van 2'/3/o 
Voor het regentschap beteekent dit 

cen vermindering van vergoeding aan 

rente van meer dan f 400,—. De re- 

serve voor bovengenoemde pensioenen 

bedraagt op ultimo December van 

dit jaar f 5200,—, de reserve voorde 

buitenlandsche f 1800, —. verloven 

Oud-Javaansche Bouwkunst. 

Dz oudheidkurdige vereenigirg ,,Ma- 

japabit” 
Om subsidie tot het regentschap gewend 

onder mededeeling, dat de regeering 

dit jaar een bijdrage van f 6000,— 

heeft verleend ter bevordering van de 

bemoeienis van de vereeniging met de 

nieuwe vorming van de Inheemsche 

bouwkuost en bouwambachten. Om- 

trent de oud-Javaansche bouwkunst 

worden de volgende zeer belangwek- 

kende mededeelingen verstrekt. 

Zooals bekend heeft de oud-Javaan- 

sche bouwkunst io haar hout-en bam- 

beeft zich met een aanvraag 

boebouw bet beginsel der opgespannen 

Constructies gekend. Zf beschikte ech- 

ter oiet over doeltreffende materialen 

om deze constructies voor groote over- 
spanningen te kunnen toepasseo. Die 

bouwkunst heeft bovendien nooit de 

»Gotbiek” doorge- 
maakt, die de Buropeesche bouwkuast 

periode der z.g. 

op anderen voet bracht. 

»Gothisch” 
beginsel eener ontleding van de door 

de overwelving vas een bepaalde ruim- 

De invoering van het 

te opgewekte krachten en de concen- 

treering daarvan op bepaalde puoten, 

waar de opgewekte zijdelingsche druk- 

krachten betzij voor andere velden   
  

VERSCHUNT 

DINSDAG EN YRIJDAG 
AGENTEN 

benut, hetzij door conterforten en lucht- 

bogen geseutraliseerd 

voor het oud-Inheemsch bouwbeginsel 

gzheel nieuwe mogelijkheden 

Nu 

doeltreffend materiaal v 

wordt het daardoor mo) 

Opyespaonen constructie 

worden, opent 

ia onzeo modernco tijd over 

rdt beschikt, 

»liik om de 

toe te passen 

voor groote eozefszeer iroote over- 

spanvingen op eeo Uiters' beperktaan- 

tal steuaopunten, Eeo consiructie zooals 

de groote, op in bet gehel 6 steua- 

punten 24 meter vrij « 

  

rapanneode 
koepelloods vao het vciimuseum te 

thalve door de 

thiek” Zuiver 

Trawoelan, kon men d 

benaming ,lodische Gc 

kenscbetsen. 

   

De draagkracht van een ketting — 

als zoodanig moet men de draden van 

cen opgespanven daknetwerk beschou- 

wen—is omgekeerd 

O.m. aan de halve overspanning. Die 

van gzwone balken is omgekeerd even- 

redig aan een acbts'e van het kwadraat 

der geheelz overspanning. Het is hier- 

door te verwachter, dat de voordeelen 

der opjespannen constructies bij groote 

recht evenredig 

en zeer groote, vrije orerspanningen 

eerst recbt aan den dag zullen treder, 

Er zija nog zeer belangrijke neven- 

voordeelen, z00als de mogelijkheid van 

een beperking van steuopunten tot de 

hoeken alleen (ook bij de allergrootste 

Overspanning). De dakranden langs de 

druiplijo, instede van doorgaande muren 

of kolommenrij architraafbalken 

tot steun te behoeven, mogen zonder 

schade voor de economie der constructie 

zelfs een bepaalde niet gerioge belas- 

ting drageo. 

klepdeuren, dan we! gebeele, naar bo- 

ven en naar buiten openslaande wan- 

Een der- 

voor de constructie 

“langrijk voordeel. 

met 

Men z0u er bv. zware 

den aan kuasen 

gelijke belasting is 

zelfs van niet ont 

Ben der 

structie is, 

kruisbogen, die va: 

overliggenden hoei 

ophangen. 

  

voordeelen4 van de con- 

dat hee koikgevaar in de 

hoek 

de binnenrvimte 

tot tegen- 

Overspannen, gehes! yeelimineerd wordt. 

Hierdoor 

structiedeelen, 

dakgewicht en d 

lasting neerkome 

dikte- en breedr 

Volstaan. 

kan cook voor deze con- 

top bet geheele 

olle toevallige be- 
met zeer geringe 

fmetingen worden 

Het spreekt ecer van zelf, dat— 

al is het bouwbe, 
de constructie v 

sel gegeven—er bij 

groote overspan- 

ningen heel wat meer komt kijken dan 

bij die van kleinee 

:5 voorgrond de be- 

paling van den me 
van de schenkels, de meest gunstige 

top- en dakrandbelasting, terwijl ook 

de torsie-verscbijnsclen, die bij deze 

Coostructies kuane 

veel grooter belang worden. 

Deze constructies kunven zoowel 

voor deo utiliteitsbouw als voor den 

afmetingen. Veel 

meer komt op d 

st gunstigen vorm 

Optredeop, van zeer 

meer monsumentalen bouw ook in de 

burgerlijke bouwkusst van Java betee- 

kenis krijgen, zooals voor fabrieken, 

statioosverkappiongen, volks-theaters, 

gebouwen voor den Eeredienst enz. 

Eo het belang om ze voor groote 

overspanningeo uit te werken, bleek 

enkele keeren op ongezochte wijze. 

Dit werk pu heeft in hetafgeloopen 
jaar bij het werk der vereeniging voor- 

aan gestaan en nog steeds wordt daar- 

aan voorrang verleend boven alle ander 
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ADVERTENTIE TARIEF 
GEWONE ADVERTENTIE: 

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

2.9. kleine aankondigingen i 1... per plaatsin 

  

Abonnements advertentis gereducaerd tari 

LOSSE ADVERTENTIEN BIJ VOORUITBETALING 

24e Jaargang 

  

  

Zoojuist Ontvangen 
MAMA MM ama MA 

H.M. V. KOELKASTEN 
4 ft. 

  

  

f 550.- 

f 620. 

f 805.- 

100 WATT. 

6 ft. 

6 ft. de Luxe met Night Watch 

Zeer laag stroomverbruik 

  

ELEEFD AANBEVELEND 

N.V. N. van WINGEN 

DOHOSTRAAT 13 — KEDIRI 
  

  

werk, omdat hiermede niet alleen locale 

belangen, maar ook landsbelangen kun- 

nen worden gediend. In verband bier- 

Het leven aan boord van een tor- 

pedojager! De achtervolging van een 
duikboot is vol sensatie—de tocht door 

het 

spanning en 

mede werden op kosten van den des- vaart noch 

daar het 

van de meest 

le 

deze 

mijnenveld ontbeert 

kundige van de vereeniging nieuwe 

proeven genomen, waarvaa de uitslag 

van belang belooft te worden voor het 

ten siotte is 

hevige bombardement 

gevreesde eo beruchte U-boot. L 

eik 

uitgebreide groep medespelers, die zich 

  

werk van de vereeniging in de naaste oogenblik medeleven me 

toekomst. 

RICHE THEATER. 

Hedenavond en Woensdag 29 Oct. 

Metro's machtig filmwerk 

,S TRANCE CARGO" 
(Vreemde Bal'ast) 

met de grootste sterren van het film- 

volkomen ingeleefd bebben in bet ver- 
haal, dat U lang zal bijblijven als iets 
heel aparts! 

  

sterke 20 th. 

al — 

— — Komt allen dez 

Century Fox film zi 

  

Politie - rapport. 

Tegen P, 
werd proces-verbaal opgemaakt 

firmanent : wonende te Singonegaran 

Clark Gable — Joan Crawford — IAN 

Hunter — Peter Lorre—Paul Lukas e.a. 

beroemdheden. 

    

ke verduistering van cen rijw 

waarde van f 10.- 

D, wonende te Singoo 

    

Hen machtig en boeiend verhaal van 

9 verdoemde mannen en een slechte 
H. K, 

gifte van dis 
Gam 

van ecen 

f 20.— 

openbaren weg Djagalanlor onbeheerd 

wonende peng doet aan- 
vrouw ! Kusnen mannen of vrouwen 

dat het 

betere in bun ziel beroeren kan? Een 

  

rijwiel ter 
z00 intens slechbt zijr, niets 

waarde van hetwelk op den 

film om nimmer te vergeten ! 

MAXIM THEATER. 

Woensdag 29 en Donderdag 30 Oct, 

,SUBMARINE PATROL” 

(Op Duikbooten Patrcuille) 

was geplaatsi. 

  

Tegen HKS. ea S, beid 

te Semampir 

wonende 

werd proces-verbaal op- 

  

gemaakt terzake wederzijdsche licbi 

mishandeling. 

  met Richard Greene—Nancy Kelly— Bericht ontvangen, dat de persooo 

Preston Foster — George Baocroft — | van W, wonende te Modjoroto door 

Slim Summerville—Joan Valerie e.v.a. | den hond van deo heer Le Beube, 

bekende sterren.   wonende te Modjoroto, werd gebeten. 

aa aaaaana Stang 

VENDU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS 

J.G.W, DEKKERS — KEDIRI — Tetefoon 250 
  

VENDUTIE 

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

Heer W. H. DOHNE, Tuinemploye. 

s. £ LESTARIE bij KERTOSONO. 

   



  

De Machtige en Overweldigende M@TF - productie 
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Genoemde persson werd naar het hos- 

pitaal opgezonden. De Veearts is be- 

reids in kennis gesteld, 

e.a. medespelenden. 

Tegen K, wonende te Potjanan werd 

Oopgemaakt  terzake 

van K, 
proces-verbaal 

lichte mishaodeling wonende 

te Potjanan. 

TSL, wonende te Djagalanlor doet 

aangifte van diefstal van een polshor- 

loge ter waarde van f 8.— 

S. wonende te Djagalanlor doet aan- 

gifte van diefstal van cen rijwiel ter 

waarde van f 10.—, hetwelk op den 

openbaren weyg Ringinsirah was ge- 

plaatst. 

Tegen L T K, eno N T P, beiden 

wonende te Paodean werden proces- 

verbaal opgemaakt terzake lichte mis- 

handeling van N, wonende te Pandean. 

Tegeo G | T, wonende te Srengat 

alopgemaakt terza- 

  

werd proces-verb: 

ke verduistering van een rijwiel ter- 

waarde van f 12.— ten nadeele 

KT T, wonende te Srengat. 
van 

Tege 5, wonende te Kaoeman werd 

proces-verbaal opgemaakt terzake lich- 
s te mishandeliag van S, wonende te 

  

Caoeman, 

Tegen O S K, wonende te Pakelan 

werd proces-verbaal opgemaakt terzake 

lichte mishandeling van T SP, wonen” 

de te Djagalan'or. 

W, wonende te Baje doet aangifte 
van splicbting van een rijwiel ter 

    

waarde van f 50.— gepleegd door een 
hem oobekenden manspersoon. 

  

Onze economische pagina 

CLXXVIH 

Op ons verzoek werden ons door 

het Centraal Kantoor voor de Statis- 

tiek, met groote welwillendheid, een 

aaot lichtingen 

de verbruiksuitgaven waarmede wordt 

rekening gehouden bij het bepalen van 

de schommelingen in de 

t,a.v. de kosten van levensonderhoud. 

verstrekt omtrent 

  

indexcijfers 

Waarin wij voorvamelijk belang- 
stelden waren de kosten welke werden 
aangenomen als noodig voor ,vervoer”, 

omdat bet ons voorkwam voor het 

automobilisme van nut te kunnen zijo, 

eens pa te gaan in welke mate het 

inricht heeft veld gewonnen, dat het 

houden van een auto of van een mo- 

slechts in torfiets nog zeldzame ge- 

vallen eokel luxe, als regel noodzaak is. 

Ag, 
RICHE Th 

Heden 28 en Woensdag 29 Oct. 

Donderdag 30 Oct. 

Nieuwste Actueele 

2 MAXIM TH 
Hedenavond voor het laatst »GIVE Us WINGS” 

Woensdag 29 en Donderdag 30 Oxt. 

.SUBMARINE PATROL" 
Een 20rb. Century Fox film, met RICHARD GREENE — NANCY KELLY — 

  
  

»STRANGE CARGO" 
de grootste sterzen van het filmfirmanent CLARK GABLE — JOAN CRAWFORD — IAN HUNTER 

ER LORRE — PAUL LUKAS e.v.a. 
Een boeiend verbaal van 9 verdoemde mannen en een slechte vrouw. Kunanen mannen of vrouwen 

200 intens slecht zijn, dat niets het betere in bun ziel beroeren kan? 

Voor 16 jaar en ouder 

(Voetstappen in bet donker) 

Ben Warner Bros kostelijke detective Comedie, met de sterren : ERROL FLYNN — BRENDA MARSHALL 

RALPH BELLAMY e.a. goede krachten. » 

Ben zeer goede film met een goed verhaal, de fameuze hoofdpersoren uit »The Sea Hawk 

stappen over in een moderne avonturenrol! Actie — Mysterie — bumor .... 

Wereldoieuws ! 

  

Verhalend over het leven aan boord van een torpedojager. 
Een en al actie. . .. 

Vvriidag 31 ! 
Shirley Temple in haar beste Fox productie s YOUN 

bijgestaan door JACK OAKIE — CHARLOTTE GREENWOOD e.v.a. 

Een groote jamboree vao humor — zang — dans — 

Ziet Shirley in deze mooie film, haar ongeloofiij 
dieuze liederen, pakkende scenes trekken in een snel tempo voorbij ! 

spanning ....... 

Oct. tim Zondag 2 

Uitgaande van den datum 25 Sep- 

tember 1936, dat is bet tijdstip vlak 

voor de eerste depreciatie van onze 

munt, is voor ,,vervoer” van een 

Indonesisch ambtenaarsgezin te Batavia, 

bestaande uit vrouw en twee 

minderjarige kinderen, noodig geacht: 

man, 

a. bij cen maandelijksch inkomeo 

van dertig gulden een bedrag van 10 ct. 
b. bij ecen maandelijksch 

van honderd guldeo een bedrag vaa 

87 ct. 

inkomen 

Houden we er rekening mede, dat 

de indexcijfers betreffende de kosten 

van levensonderhoud sedert September 

1936 voor beide groepen respectieve- 

ljk tot Maart van ditjaar met 25,5" 

en met 21,7”, gestegen zijn, dan wordt 

het voor vervoer per maand beschik- 

baar geacht, ruim genomen, 13 cent 

en een gulden en zes cent, 

Het is duidelijk — en het is ook 

redelijk — dat deze bside groepen niet 
ggacht wordeo te zijn automobilisten. 

Een van de leden van het gezin uit 

de eerste groep kan van de post ver- 

voer drie maal per maand een rit per 

bus of tram ad 4 ct. perkeer maken. 

In de tweede grozp kan het hoofd 

van het gezin gedurende 13 dagen 
van de maand heen en terug naarzijn 
werk gaan per tram of bus, wanneer 

het tarief 4ct. per enkele rit bedraagt. 

Wij geven d:ze analyse als inleidiog 

beschouwing in een 

redelijk 

geachte ,,vervoers" kosten bij hoogere 

van een korte 

volgend nummer, van de 

iokomsten, 

E-n verdere bespreking van de be- 

dragen van 13ct.en f 1.06 valt buiten 

het kader van dit blad. Wel schijat 

de opmerking gerechtvaardigd, dat zij 
ons niet toeschijaen aan den hoogen 

kaot te zijo. 

IMC. 

Onze economische pagina 

CLXXIX 

De vorige maal zagen wij, dat bij 
berekening van de kosten van levens- 

onderhoud io Maart 1941 door bet 

Centraal Kantoor voor de Statistiek, 

voor maandinkomens van f 30.— en 

f 100.— is rekening gehouden met 

maandelijksche uitgaven van ca. 13ct. 

en ca. f 1,06 aan vervoer, 

Wederom uitgaande van 25 Sep- 

tember 1936 bedragen die kosten te 

dien tijde voor een Europeesch ambte- 

  

tim Zaterdag I Nov. 

»FOOTSTEPS IN THE DARK" 

Voor 17 jaar en ouder — 

ATER 

(Op Dukbooten Parrouille) 

opwinding ! 

C PEOPLE" 

  
    

EATER — 
(Vreemde Ballast) 

een levendig mys:erie drama 

PRESTON FOSTER 

A
a
 
e
a
 

romantiek — drama en andere awusementen! 

ke prestaties demonstreeren opgewekte muziek, melo- 
— Voor alle ieeftiiden — 

naarsgezin te Batavia, bestaande uit 

twee minderjarige man, vrouw en 
kinderen, bijeeninkomen van f 200.— 

per maand, f 4,50. d.i. thaos, ruim 

genomen, ongeveer f 5,50. 

nkomen nog niet 

een automobiel 

Dat men bij dit 

aan bet houdev van 

denkt is redelijk. 

Over de vraag ot het 

onredelijk zou zija voor de post ver- 

voer rekening te houden met het bezit 

van een zuivig”, tweedehandscbge- 

kochte, motorfiets kan mea van mee- 

ning verschillen. 

dan echter 

Doch wel blijkt, dat ook hier de 

post ,,vervoer” niet aan den hoogen 

kant is aangeslageo. Het bedrag ad 

f 5,50 is misschien genoeg voor een 

dagelijksch retour met eenig vervoers- 

middel. 

Voor vervoer tot het doen van bood- 

schappen, voo: schoolgaande kinderen, 

het vervullen van plichten als belas- 

ting-betalen e.d. blijft zeker niet veel 

over, - 

Nemen wij thans betzelfde gezin 

met f 500.- per maand inkomen. Dit 

mocht in 1936 per maand aan vervoer 

besteden f 9,68: d.i. thans, ruim ge- 

nomen, ca. f 12,50. 

Hieruit b'ijkt, dat mea ook bij dit— 

zeker niet lage — inokomen nog steeds 

niet geacht wordt automobilist te zijo: 

of m.a.w. dat het automobilist zija 

bij zoodanig iokomen nog steeds als 

luxe wordt beschouwd. 

Wij volstaan met de opmerking dat 

ons dit geenszins juist toeschijot. 

Het interesseerde ons, in verband 

hiermede, te vernemen, bij welk inko- 

men begonnen wordt, om de kosten 

van het houden van een auto In he- 

budget op te nemen. 

Desgevraagd, bleek echter, dat omt 

trent de kosten van levensonderhoud 

bij hoogere inkomens dan f 500.— 

per maand geen materiaal verzameld 

werd, terwijl dit eveomin het geval 

was t.a.v. de vraag bij welk inkomen 
met het houden van een auto of 

motorrijwiel moet worden rekening 

gehouden. 

Overwegende dat het niet alleen 

voor het individu als automobilist, 

doch ook voor den Staatals zoodanig 

(bij een benzine accijas opbrengst van 

tientallen millioenen perjaar) van veel 

nut kan zija dat ook io dit opzicht   

met de belangen van den automo- 
bilist en den motorwielrijder wordt 

rekening gehouden, komt het ons ge- 

eigend voor, ec te dezer plaatse op 

aan te dringen, deze zaak, daar waar 

zulks behoort, met groote aandacht in 

beschouwing te nemen. 

IMC. 

  

De onthullingen 
van Valtin. 

Geen boek voor politiek 

onmondigen. 

Slot. 

Opscheppen. 

Uit zulke trekjes, die 

keoner ieder oogenblik aaowezig zijo, 

maar die den gewonen lezer natuurlijk 

ontgaan, of als ,,couleur locale” in de 

voor den 

meening versterken dat Valtin alles 

totin onderdeelen nauwkeurig verhaalt, 

bliikt dat de man een opschepper en 

een leugenaar is. 

Dat blijkt natuurlijk nog veel meer 

uit zijo verhalen over Duitschland. De 

waarheid, dat de 

Duitsche communisten zich beperkte 

tot het lompenproletariaat, zoodat de 

invloed van de 

partij io al die jaren van strijd tegen 

de nazi's, nooit in staat was ook maar 

de kleinste staking te organiseeren — 

met uitzonderiog van de Berlijnsche 

Verkeersstaking, die men, samen met 

de nazi's, tegea de sociaal-democrati- 

sche gemeentebesturen opzette, — die 

waarheid 

het beeld dat Valtin geeft van den 

geweldigen invloed der communisten 

in het tozomalige Duitschlaod. Het is 

bekend dat Hitler hetzelfde vertelde, 

om toch maar als redder, die Duitsch'and 

van het bolsjewisme verloste, uit te 

komen. 

Het is dan ook mijn groote bezwaar 

tegen boeken als die van Valcin, dat 

ze door hun overdrijving en leugen- 

acbtigbeid, eigenlijk de reactie in de 

is niet te vereenigen met 

haod werken, zooals ze in het verleden 

Hitler ten goede kwamen. 

Erkend moet echter worden, dat in 
het boek van Valtin sterk de misda- 

dige dwaasheid van de communistische 

leiders in Rusland en Duitschland 

uitkomt, die nog in 1933 en daarna, 
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verklaarden dat niet het fascisme de 

groote vijand was, maar de sociaal- 

democratie, de ,,social-fascisten” zooals 

men ze noemde. Het Hitlerisme zou 
in Duitschland nooit aan de macht 

zija gekomen, de hand- en 

spandiensten die de communisten het 

zonder 

bewezen. 

Dat maakr Krebs- Valtin os dui- 

delijk. Maar ook adat Hitler door 

tactiek aan de 

macbt is gekomen, en nadat duidelijk 

deze communistische 

is gebleken dat de communisten, met 

al hua gzpraat over burgeroorlog, nog 

gzen uurtegenstand kuonen en willen 

bieden, blijft hij lid van die partij. 

Geen held. 

Wie vertrouwen heeftin dergelijke 

liedeo, moet dat zelf weten, ik kan 

den smaak niet bewonderen van allen 

die bij zulke 

zorken, en die dezen Valtin nog als 

personea voorlichting 

een soort heid voorstellen. 

Wil men echter verklaren dat dit 

bozk ons eenkijk geeft in de politieke 

onderwereld, en dat het den afkeer 

van die onderwereld en van de totali- 

taire systemen die tot onderwerpend- 

politiek voeren, kan vergrooter, dan 

z0u ik me daarbij kunnen aansluiteo, 
al ontken ik dat de democratie veel 

kracbt kan ontleenen aan een dergelijk 

negatief gevoel. 

Dit is dus geen boek voor politiek 

onmondigen. Ea toch vrees ik dat het 

onder diz groep zijn meeste lezers zal 

vinden. Waot als men maling heeft 

aao de politiek en men verlangt veel 

avontureo, martelingen in nazi-kerkers, 

moord, doodslag, verraad, spionnage, 

etc, krijgt 

Valtin z'o volle portie ! 

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

etc., nou, dan men bij 

  

In en om het Kremlin. 
  

De Sovjets zija meesters op velerlei 

gebied. Aao hun militaire vaardigheden 

ea strategische kunde hebben wij nooit 

getwijfeld, en de door hen bedreven 

politiek — we laten in het midden of 

men haar aangenaam vindt of niet — 

is meesterlijk. Zij zijn op politiek gebied 

ieder and:r land de baas. De Sovjets 

kuonen, wat politieke rijpheid betreft, 
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DE WORSTELING OM MOSKOU. 

  

Nieuwe Russische dagorder gelast troe- 

pen geen stap terug te wijkens Moskou 

moet tot het uiterste worden verdedigd. 

    

Londen, 27 Oct. (Reuter). Radio- 

Moskou zinspezide bedenochtend op 

chten langs de Ararivier, ongeveer    

  

kilometer ten Zuidwesten van 

Moskos. Verklaard werd, dat in een 

  

uwen dagorder aan de soldaten aan 

bet centrale front bevel werd gegeven 

»geen stap terug te wijken”. ,Het is 

noodzakelijk de fascisten in dit stadium 

tot staan te brengen en Moskou net 

onze borst te verdedigen.” 

Radio-Moskou beschreef ook hevige 

gevechien bij de stad ,,5”, waar alle 

vijandeliik doorbraak-pogingen waren 

afgeslagen en een bataljon vijandelijke 

tot den infanterie laatsten man werd 

vernietigd. 

Geen vorderingen bij Kalinin. 

Londen, 27 Oct. (Reuter). Terwijl 

de Duitschers mogelijk eenige kleine 

vorderingen hebben gemaakt aan bet 

front ten Westen en ten Zuidwesten 

van Moskou, schijoen zij —aldus ver- 

klaart men heden in gezaghebbende 

kringen te Londeo—in het geheel geen 

vorderingen te hebben gemaakt in de 

nabijheid van Kalinin. 

De Duitschers hechten blijkbaar zeer 

groote beteekenis aan de operaties 

rondom Kalinin 

beteekenend feit, dat hun aanval hier 

tot staan is gebracbt, 

en het is een veel- 

Geen nadere bijzonderheden zijn 

beschikbaar omtrent den strijd in bet 

uiterste Zuider, waar de Duitscbe 

strijdkrachten dicbt bij Rostov staan. 

Het weer is nog steeds zeer slecht 

langs bet geheele front en de wegen 

verkeeren in een slechten toestand, 

in het bijzonder ten Westen van 

Moskou. 

  

Het Verre Oosten, 

Hitlers plannen. 

Londen, 27 Oct. (Reuter). Nu Hit- 
ler bijna het geheele vasteland van 

Europa in zijo macht beeft, tracht 

bij thans het Aziatische vasteiand ook 

aan zich te onderwerpen, aldus bet 

boofdartikel van de ,,News Chronicle”, 

doch dat gaat niet z00 vlot, , Terwijl 

zijn heerschzucht hem naar het Oos- 

ten, door Rusland naar zijn Japaosche 

bondgenooten drijft, stelt hij zich bloot 

aan het gevaar van een nog grooter 

conflict. Den laatsten tijd is er vaak 

gesproken over het A. B. C. D. - front 

tegen Japan — Amerika, het Britsche 

gemeenebest, China en Nederlandsch- 

Indig. Indien dit front 

gesloten is van het beginaf, en zija 

hecbt aaneen- 

strategie gemeenscbappelijk bepaalt, 

kan bet ,,bet rijk van de Rijzende 

Zoo gemakkelijk verslaan”'. 

Door naar het Oosten te trekken 

en te trachten zijn bondgenoot tot 

cen gemeenschappelijken strijd te ver- 

leiden daagt Hitler, of bij wil of niet, 

ook deze combinatie van landen uit. 

Die groep is thaos nog meteen mach- 

tige mogendheid uitgebreid— Rusland. 
Het is A.B.C.D. en R, de 

macbtigste potentieele combinatie van 

thans 

strijdkracbten te land ter zee en in de 

kan geen tegenstand bieden aan de 

krachtige bedreiging van de agressieve 

machten, die de geheele wereld aan 

Een op 

samenwerking en op largeren termijn 

berekend strategisch plan van alle 

mogendheden, die zich tegen hen 

verzetten kan dat wel. De krachten 

van den tegenstand zija zeer machtig, 

zich willen onderwerpen. 

doch zij zija grootendeels nog niet 

gecobrdineerd. Indisn Amerika besluit 

zZijn volle aandeel op zich te nemen, 

de 

werkzaambeden beginnen. 

Het offensief der R.A. F. 

Londen, 27 Oct. (Reuter). Naar te 

Londen wordt vernomen worden twee 

Vijandelijke jachtvliegtuigen hedenoch- 

kuooen werkelijke codrdinatie- 

teod vroeg door jachtvliegtuigen ver- 

nietigd tijdens 

boven Noord-Frankrijk. 

een patrouillevlucht 

Roosevelt en ae Duitsche 

gruwelen 

Instemming in Engeland 

Londen, 26 Ocr. (Reuter). De 

ernstige veroordeeling van de slachting 

onder de Franscbe gijzelaars welke 

president Roosevelt en premier Chur- 
heeft den 

gehee!e 
chili hebben doen hooren, 

krachtigen steun van de 

Britsche pers. 

  

——.. 

  

  

hebben bestaan over de authenticiteit | men heden wederom met nadruk de 

van de Duitsche wreedheden in den 
Vorigen oorlog, er kan geen meenings- 

verschil bestaan over de wreedheden 
in dezen oorlog en het is zeker, dat 

niets anders dan onze eigen krachtige 

wapens verschrikkingen, welke zelfs nog 

erger zijn, van 

houden. De vergelding moet het eerst 

neerdalen op de hoofden van de voor- 

paamste daders, d.w.z. op alle hooge 

pieten in Hitlers hirarchie. Dat spreekt 

vanzelf, doch het zou een dwaasheid 

ziju het te willen doen voorkomen, 

alsof het Duitsche voik, dat achter 

Hitlers aggressie stond, zijo deel in 

de straf niet zal moeten dragen”. 

De Times spreekt over de misdaden 

als ,de verschrikking in haar naaksten 

en meest bestialen vorm” en voegt 

hieraan toe: ,Zij zijn het afscbuwe- 

lijke bewijs van de onoverbrugde en 

ook viet grondbegin- 

selen van de Eogeisch-sprekenden in 

de wereld scheiden van de idealen en 

onze kust vandaan 

te idealen en 

   

grondbeginselen van het Hitlerdom. 

De gekwelde voiken in het Westen 

en Oosten van Europa, welke tegen 

huo onderdrukkers opstaan, zu!len — 

de dag aanbreekt — eea 

vreeselijken tol voor deze 

massa-moorden van duizenden onschul- 

dige slacbtoffers. Dit zijn maar niet 

misdaden van een paar individuen — 

en wellicht niet in eerste instantie en 

of altijd van hen, die met de uitvoe- 

ring ervan belast zijny — doch van 

het geheele systeem. Wraak voor dit 

oorecht zal worden genomen, wat ook 

wanneer 

eischen 

de regeering moge decreteeren of ver- 

bieden op het moment, wanneer het 

gehate juk van de onderdrukking wordt 

afgeworpen door ben, die het zwaarst 

eronder geleden hebben”. 

Grensincident in het Oosten. 

Japansche provocatie ? 

Moskou, 27 October (Reuter). Het 

Russische nieuwsagentschap Tass meldt 

uit Wladiwostok, dat den 23sten dezer 

een schermutseling plaatshad tusschen 

Japansche sodaten en Russische grens- 

wachten nabij het dorp Raskino (Cnas- 

sking). Ca. 20 Japansche soldaten 
staken de grens over en vielen een 

patrouille van de grenswacht in de 

Bo'chaar Tchertova (Bolshaya Cher- 

tova) bergen aan, Beide zijden leden 

verliezen. De Japaoners lieten eenige 

geweren en ammunitie achter en namen 

hun gewonden mee terug over de 

grens. 

Shanghai, 27 Oct. (U.P.). Naar 

bericht van Tass 

aangaande een schermutseling tusschen 

Russische greoswachten en Japansche 

soldaten verklaarde de Japansche mili- 

taire woordvoerder, dat hiervan gee- 

aanleiding van het 

verlei bevestiging was ootvangeo. 

Duitschland 

berichten uit buitenlandsche bron tegen, 

betreffende een Engelsch-Duitsch con- 

tact ten behoeve van den vrede, dat 

door tusschenkomst van den hertog 

van Bedford te Dublin zou plaats- 

hebben. 

»Deze oorlog, die door Eogeland 

begonnen is", zoo verklaarde men, 

»zal besindigd worden door 

onmogelijke verhalen van onbekende 

personen en evenmin door debatten 

in het Lagerhuis of door Duitsche 

vredesproefballons, doch door een 

beslissende overwinning der Duitsche 

Wwapens”. 

Chili 

Diet 

tegen het Duitsche 

barbarisme. 

Santiago, 27 Oct. (Reuter). Het 

ministerie van Buitenlandsche Zaken 

instrueerde den Chileeoschen gezaot 

te Berlijo, Tobias Barros bij de Duit- 

sche regeering aan te dringen een 

einde te maken aan het executeeren 

van Fransche gijzelaars. Cbili is het 

eerste Amerikaansche land, dat een 

dergelijkeo stap doet. 

    
  

LEESBIBLIOT HEEK 

Engeland. 

De strijd in Afrika. 

Rond Gondar. 
Nairobi, 27 Oct. (Reuter), Een 

gemeenschappelijk communigu€, vit. 

gegeven door het hoofdkwartier voor 

leger en luchmacht in Oost - Afrika, 

maakt bekead: ,,Onze grondtroepen 

werden tijdens een offensieve patrouille 

genomen door 

de vooruityeschoven positics van den 

Vvijaod aan den weg van Gondar naar 

Asmara. Wij leden geen verliezeo. 

De patriottische strijdkrachteo blij- 

ven den vijand in het geheele district 

Gondar harceleeren ea nog drie be- 

langrijke hoofdlieden uit gebied, dat 

bionen de Italiaanscbe linies ligt, zijn 

naar ons overgeloopeo. 

De Zuid- Afrikaansche luchtmachbt 

zette den 25sten dezer haar operaties 

tegen den vijand in bet district Gon- 

dar voort. Motorvoertuigeo en een 

groote ten 

Zuiden van Gondar werden met suc- 

ces met bommen en machinegeweer- 

-actie onder vuur 

Concentratie van tenten 

vuur bestookt. 
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Camilia Kenyon 

107) 
»Der mee vandoor is?” antwoordde 

Tony, met een nachtend schouder- 

ophalen over zoo'n onnoozele vraaag. 

»D'r mee vandoor is, hoe z0ou ie 

dat geflikt moeten bebben? Wegge- 
gaan van 't eiland is ie niet, dat staat 

toch zeker vast, he? Ea et hier op- 

graveo, om et ergens anders weer te 

begrave? Brrr! As ie dat gedaan heeft, 

heeft ie de werkkoors gehad! Weet 

jullie wat ik denk? Dat die beweging 
met die rotsklomp gebeurd is, toen 

ze de duiten aan 't begrave warenoen 

dat ze em toen as een soort van vo- 

gelverscbrikker om andere menschen 

de duvel in te jagen, daar gelaten 

bebben.” 

  

  

'em   
Slinker, dat hebbe ze toch zeker niet 

als een soort vogelverschrikker ach- 
tergelaten?” 

»Nee, naturelijk niet”, gaf Tom toe, 

»maar as die vent nou heel langzaam 

gestorreve is en gebruld en die zakke 

vastgehouden her. Eo zonder een 

takelblok konden ze die rots toch 

nie van 'm af krijge, en as ze dat 

gedaan hadde, hadde ze em (ch niet 

helpe kenne, omdat ie niet veil meer 

dan een uitgeloope plek was, met 

jullie permissie. In elk geval, was die 

grot biet een p'aats waar je voor je 

lol was, wat jullie? Eo oiemand beeft 

natuurlijk het lef gebad om die zakke 
uit zija vingers los te trekke om ze 

te begraven, 

harde dood bheit, kan ie allemachtig 

stijf vasthouden. Ze hebbe dus zeker 

z00 hard as ze konden de kuil, waar 

ze het goud ingestopt hadden, volge- 

gooid en hbebbe 'm toen gesmeerd, 

Ea wat wij dus morge vroeg te doen 

hebbe is er naartoe te gaan en 't 

weer op te grave!” 

Ofschoon in deze redeneering de 

vindingrijkbeid meer te bewonderen 

was dan de logica, waren de roovers, 

want as een man een   
juist de mannen naar om haar zonder 

critiek waar aan te nemen. 

Trouwens hozveel menschen konden 

hun hoop niet levead maken door 
argumeoter, die zeer zeker niet logi- 

scher zijo? 
Het verlangen is de welsprekendste 

advocaat die er bestaat en de vijf 

roovers behoefden zijn stem maar te 
hooren, om de vruchten van bun 

onrechtmatige handelingeo reeds voor 
hen te zien. De twee bergjes gouden 

dukatons wonden hen hoe langer hoe 

meer op. Als kinderen speelden ze 

met de mooie, glanzende munten: ze 

lieten ze in hun eeltige palmen rioke- 
len, terwijl ze de eene weddenschap 

voor, de andere na over het gewicht 
en de waarde aangingen, terwijl ze 

zaten te berekenen, wat ze voor hen 

omgezet in levensgenoegens, zouden 
beteekenen. Er werd gelachen en ge- 
vloekt zooals ik nooit eerder gehoord 

had. Eo Mr, Tubbs deed zijo uiterste 
best—al keek hij er wat benauwd 

bij-om mee te doen en niet uit den 

toon te vallen: als iets, dat hem toe- 

eischte hij zijn deel in het 

succes op. Merkwaardig 

voor 

kwam 

algemeene   
op zija pogingen reageerden. Ze hiel- 

den hem z00 openlijk voor den gek, 

dat ik me verbaasd afvroeg, hoe Mr. 

Tubbs als de bezitter van een zekere 

dosis pienterbeid, zich z00 kon laten 

beetnemen. Meneer Jan Hen werd 

gefeteerd als nieuwe, belangrijke aao- 

winst van de rooverbende. Ze brulden 

van 't lacheo om zija hpuding van 

stoutmoedigen avooturier, zija air van 

»wie-doet-me-wat” in combinatie met 

zija schichtige mavier van kijken, 

Toen ze voor 't avondeten gingen 

zitten, dwongen ze Mr, Tubbs om 

de plaats aan 't hoofd van de tafel 

in te nemen. Tot tweemaal toe werd 

er een toast op den grooten ontdek- 

ker aan wien ze hun goede fortuin 

te danken badden, uitgebracht. Maar 

ondanks al hun gezwets, begreep ik 

uit hun gesprek, dat ze veel moeite 

gehad badden om de grot te vinden 

en dat de positie van Mr. Tubbs een 

tijdlang uiterst precair was geweest. 

Na lang zoeken had Captain Magnus 

ten langen leste der ingang van de 

tunnel gevonden. 

Eo juist bijtijds, zeide hij tegen 

Mr. Tubbs, terwijl hij ziju pose vao   

vergat en onzen gewezen secretaris 

grimmig aaokeek: ,anders was je, 
kop vooruit, over de klippen, de zee 
in gevlogen.” 

»Ha, ba, ha?” hinnikte Mr. Tubbs 
opgewonden: ,jullie kerels zijn altijd 

klaar met een grapje, be? Maar zon- 

der den ouwen man waren jullie er 
toch niet gekomen, dat weteo jullie 

ook wel, is 't niet? Even goed als 

jullie weten, dat jullie naderhand een 

gewiekst zakenhoofd noodig hebben, 

om de zaakjes in orde te maken—een 

hoofd, dat verstand heeft van de 

manier, waarop je door een handig 
douceurtje de weegschaal van de 
gerechtigheid naar de goeie kant kan 

laten doorslaan. O, de ouwe man 
weet er alles van, dien hoef je niks 

te vertellen, he he, he!” 

Wordt vervolgd.
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