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ACTIE VAN GALEN 

Een serie slagzinnen als voorbeeld. 

  

Ha! Hoffen beeft! 

Van Galen leeft ! 

  

STADSNIEUWS 

  

  

  

TUBERCULOSE - BESTRIJDING. 

(S. C. V. T) 

Blijvend positief sputum is gevaarlijker 

dan welke operatie ook. 

  

aa 

Kerkdiensten. 

Zondag 16 November preekt ds. De 

Jong des voormiddags om 9 uur te 
Kediri en des namiddags om 6 uur 

te Toeloengagoeng. 

Zondag 23 November preekt ds. 

Jonkhof, gereformeerd predikant van 
Malang, des voormiddags om 9 uur 

te Kediri en ds. de Jong des voormid- 

dags om 9 uur te Kertosono Ten 

slotte preekt ds, De Jong op Zondag 

30 November des voormiddags om 9 
uur te Madioen en des namiddags om 

5 uur te Ponorogo. 

October-opbrengsten 

De ontvangsten van de gemeente 

in de maand October hebben wat den 

gewonen dienst betreft f 17.340,48 

bedragen en wat den buitengewonea 
dieost betreft f 608,57. Het totaal 

der ontvangsten bedraagt derhalve 

£ 17.949,05. 
Het aandeel in de opbrengst van de 

landsmiddelen bedroeg f 8399,—. De 

inkomsten uit de belastingen waren 

belasting (20 

verpondingsbe- 

als volgt: personeele 

opcenten) f 392, — 

lasting (10 opcenten) f 425,32 en in- 

komstenbelasting (7 opcenten) f 856,52. 

Van de overige belastingen noemen 

wij nog de vermakelijkheidsbelasting 

met ecen opbrengst van f 954,39: de 

reclamebelasting met f 91,045 de we- 

genbelasting met f 262,365 de rij- en 

voertuigenbelasting met f 6.50: de 

rijwielbelasting met f 47, — en de 

hondenbelasting met f 20,50. 

Het straatgeid gaf een opbrengst 

van f 513,38, de grondhuur 

F11,— de rooigelden schitteren deze 

maand door afwezigbeid. De inkom- 

sten uit bet pasarwezen beliepen 

f 1816,24, waarmede de ramiog van 

het gemiddelde over 10 maanden 

overscbreden is. Ten slotte vermelden 

wij nog de totale inkomsten uit het 

slachthuis ad f£ 1056,20: de inkomsten 

van 

»Gambiran” 

de 

de ver- 

(vit de ziekeninrichting 

ten bedrage f 495,05: 

winkelyalerij ad f122,505 uit 
buur van gemeentewoningen ad (182,75 

van uit 

en uit hetsportpark (exclusief de ver- 
makelijkheidsbelasting) groot f 174,78. 

De heeft de 

maanden Jaouari tot en met October 

gewone dienst in 

yan dit jaar in het geheel een bedrag 

van f 181. 141,21 opgebrabht en de 

buitengewone dienst f 8745,64. Verder 

werd over genoemde maanden voor 
bet 1940 sog f 11.658,16 

Ontvangen, zoodat het totaal-generaal 

dus f 201,545,01 bedraagt. In dit 

bedrag is inbegrepen cen subsidie van 

dienstjaar 

de regeering ten bedrage van f 19.600,- 
voor de verbetering van toestanden 

in kampo gs en wel speciaal voor de 
bandjirvrijimaking van de Westhelft 
van de gemeente, 

Kolonisatie. 
To het derde kwartaal van dit jaar 

werden 564 kolonisten -gezinnen paar 

Celebes uitgezord:n. Behalve dit aan- 

tal werden nog Il arbeiderskolonisten- 

gezinnen het 

Boschwezen in Martapoera (residentie 

Palembang). 

Hierdoor 

voor dit jaar gestegen tot 3679 ge- 

zinnen, bestaande uit 15812 zielen. 

aangeworven voor 

is het aantal kolonisten 

Criminaliteit. 

Biijkens bet overzicht betreffende 

de criminaliteit, voorkomende in bet 

laatst verschenen economisch verslag, 

bedroeg bet aantal diefstalzaken voor 

de landgerechten 

in bet derde kwartaal 

de 1297. In het 

kwartaal waren deze cijfers onder- 

scheidenlijk 4239en 1598, hetgeen een 

vermindering beteekent van niet minder 

dan respectievelijk 167, en 190/5 

Conferentie M.K.D. 
Op Zaterdagavondj.l. hield 

Christenvereeniging 

een conferentie van haar 

deze residentie 

3540 en voor 

in 

landraden tweede 

de Indonesische 

M. K. D. 
afdeelingen in de residentie Kediri en 

omgeving in bet clubhuis van de M.K.D. 

aan de Balowertistraat Wel 

10 afdeelingen waren vertegenwoor- 

digd, terwijl de Voorzitter van bet 

Hoofdbestuur, de Iskandar, 

z00omede de Penningmeester M. Soerjo- 

wardojo en de Commissaris M. Ma- 

overgekomen om de 

conferentie te leiden. Voor de con- 

ferentie, welke om 5 uur 30 m. 

s'middags was begonnen en die bij- 

gewoond werd door den Zendings- 

leeraar, den heer Ph. van Akkerenen 

diens echtgenoote. 

De heer M. Prawoko, 

van de afdeeling Kediri opende de 

albier. 

heer I. 

nindjo waren 

voorzitter     

bijeenkomst en heette 

harteliik welkom. Da 

anwezigen 

gaf bij de 
  

  

   

lsiding over aan den ter van 

het Hoofdbestuur. We klonk bet 

M. K. D. - marsch, wsarsa de beer 

Iskandar de leden van ontvangst- 

comil€ voor deze coi daokte 

voor hun arbeid, die ker niet 

licht genoeg maj ge worder. 

Daarna sprak de hee 
»Wijze van | 

leven”, die spreker he 
Omtrent 

  

kluchtig had uiteengeze:. Daarna be- 
toonde bij ook zijn lee zen, dat de 

tegeowoordige jongelu vaak te veel 

naar kantoorarbeid verlangde, wat   

poorde dan 
beid 

ook veelte 

feitelijk verkeerd was. I 

ook aan, om ook de 

  

te   

verrichter, waot daar 

verdienen zijn. 

Daarna werd de rec gesloten 

  

en ving de conferentie 

Eznige belangrijke besiuiten waren 

dan ook: 
Grozpsbestuur in de residentie Ke- 

  

   
diri: Voorzitter: Sasteosrojo, 

voorzitter: M. Soedirdjo, Commi 

sen: M. Panilib, Mej: Are 
Mej: Moerwi, 

Klachtdelict Pewarta- 

    

Soerabaia. 

Op Viijdag, 7 November j. I. vond 
de berechting plaats van heer 
The Pik Siong, redacteur van het 
dayblad Pewarta Soerabaia, in ver- 
band met het aa cht van een Ir- 

donesier van Sinyonegaran, die zijn 

naam en faam bezoedeld voelde, «    
cen scbrijven in senoemd dagb 

rdop 16 J 

Pik Siong beker- 

veroordeeld 

  

hetwelk geplaats 

1941. De heer 1 

de alles 

f 2,50. 

  

en w tot 

Moment - actie Indonesia 

Moeda. 

De jeugdvereeniging 

Indonesia Moe 

plaatselijk 

    

d op Zaterdag- 

avond jl. cen a ene vergadering 
in het gebouw « e BP.K. aan de 

Ngadisimostraat 2r. De belang- 
  

jenoemd word 

  

6: stelling mocht gr Ip 

waaronder mej. R maindro, Hoofd- 

ook aan- 

de 

door den heer 

bestuurslid van S 

wezig was. Om 

bijeenkomst geo 

irang 

acht werd 

Amir, Voorzitter de plaatselijke 

Daarr 

tot behandeling « 

afdeeling. erd overgegaan 
ie Congresvoor- 

stellen, die in de Congres voor- 

gebracbt zullen worden. Hierna volg- 

de de bestuursver 

sprak 

omtrent: 

ing en pas bier- 
de heer Imam Boechari 

De Jeu 

mej. Soertijem oc 

na 

eweging, terwijl 

cen voordracht 

hield omtrent: de eekenis der meis- 

jes ia het vereenigingsleveo. Zoowat 

om 10 uwur s'avonis eindigde deze 
bijeenkomst. 

RICHE THEATER. 

Hedenavond en W 12 Nov. 

indrukwekkend filmwerk 

»MUTINY IN THE ARCTIC” 

met bet populaire filmteam Richard 

Arlen en Andy Devise. 
endste, en meest 

nsdag 
Universal 

   De spannendste, b 

ioteressante film, welke zich afspeelt 

in het land van eeuwige sneeuw en ijs. 

drie mannen en een Een vrouw ... 
hond . . , op een jjsschots in de Pool-   
  

24e Jaargang 

Zoojuist Ontvangen 
  

H.M. V. KOELKASTEN 
4 tt. 

6 ft. 

6 ft. de Luxe met Night Watch 

Zeer laag stroomverbruik - 

f 550.- 

f 620.-— 

f 805.- 

100 WATT. 

BELEEFD AANBEVELEND 

N.V.N. van WINGEN 

DOHOSTRAAT 13 KEDIRI 
  

  

slechts een 
Dit is het 

hoofd - thema van dit filmwerk, waaria 

zee afgedreven . ... met 
klcine voorraad voedsel 

spannende gebeurtenissen zija samen- 

met humor romantiek ! gsweven 
Het geheel brengt voldoende afwisse- 
ling om U uiterst geboeid te houden ! 

Voor 13 jaar en ouder! 

varaf 9 t/m 15 

vertooning Paradefilm ! 

Als speciale attractie 

Nov 

De 

Indische historie gehouden te Batavia 
grootste Mi'itaire Parade der 

  

inginoe dag 1 September 1941 

MAXIM THEATER. 

Woensdag 12 en Donderdag 13 Nov. 
Tan” 

film, vervaardigd in Singapore 
HANTJOER HATI 

met bekende spelers uit de Inheemsche 

op 

  

im Coy malkisch sprekerde 

tooneel-geze Ischappen. 

Ben zee 

nend verhaal, afgewisseld door pakken 

  

goede film met en span- 

de songs en goede muziek—goede hu- 
mor en romantiek—schitterende opna- 

g 

Wij raden een ieder aan, deze mu- 

  men van Singapore's omgevi 

ziekale film 

TE KOMEN ZIEN! — 

peciale attractie vanaf 9:/m 15 Nov, Als 

  

Vertooning Paradefilm! 
De Militaire Parade der 

Indische historie gehouden te Batavia 
op Kovinginne dag 1 September 1941, 

grootste   

  

Van de fronten. 

Oostfront, 

Slot, 

Nu zijn »a de Oekraine, Moskou 
en Leningrad de meest ontwikk 

  

doch het lijkt 

e Du 

industriegebieden, 
  twijfelach 

kracht 

van het froot 

        

zullen 

Imme vioden      

   

      

    

      

     
    

        

sapparaat mee op gang kuonen 

houden, namelijk olie, Met den winter 

op komst, lijkt een ver og der 

Duitschers in het noo Je 

lija Narwa - 
ach wel te 

  

Datuurlijk roet in 

dit front, maar ook « 

heel erg waarschij 
verwachten d 

     Concentreeren op z 

aanleunend op den recbterv 

Budenni 

Oekrai 

om 

van de Duitschers 

1g den doorloopend aan     

  

gang 
te hc 

  Maar terugkomende nu op datgene 
waarop we wel telkens terug moeten 

de Duitschers z1 

nog een pittige 1000 kilometer moeten 

ifa komen, de olie, en   

afleggen om het ailereerste station te 

bereiken waarzij de olie aan de brom 

tepo gesteld e 

  

zullen aantreffen, 

dat de Sovjets z00 vriendelijk 

  

Ge —  —— 

VENDU - & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS 

  

J.G.W DEKKERS — KEDIRI — Telefoon 250 

Emballeeren 

(Ook voor Europa en de buitengewesten) 

Transporteeren, Meubelmakerij 

Handel in Nieuw- en Agentschap : 

Tweedehandsch Meubilair. Java Koelkasten. 

ri sa ngga



  

  

  

  

Met het populaire filmduo RICHARD Al 

De meest interessante en boeiendste film, 

Het verbaal 

attrac 

Over E€n vroUuW .... 
met slechts een kleine voorraad voedsel. 

De Parade tilmi!! tie! 
  

RLEN — en ANDY DEVINE. 
welke zich geheel afspeelt in het land van eeuwige sneeuw 

drie mannen en een hond .. .. die op een ijsschots in de 

— Noor 13 jaar en ouder! — 

Donderdag 13 t!/m Zaterdag 15 Nov. 

Metro opzinbarend fimwerk THE MORTAL STORM (oe Doodende Storm) 

Met de eminente sterren : 
co FRANK MORGAN, een rolverdeeling die U zich niet 

Een liefdesdrama, z00 indrukwekkend grootsch en mac 

verzinken. Ben der meesterwerken, welke U viet voorbij mag later gaan . ... 

aangrijpend tot het laatste moment. 

Universal uiterst spannende film sa M uU T 1 N Y 1 N T H E A R d T I c 90 

en ijs 
Poolzee zijn afgedreven 
Voorat! as Extra 

Voor 13 jaar en ouder | 

MARGARET SULLAVAN - JAMES STEWART — ROBERT YOUNG 
beter had kunnen indenken. 

btig, dat zij al het voorgaande in het nietdoet 

boeiend, meesieepend en 

  

  

AE TENTIEI as Erwa Attractie Vooraf: De Parade-filmil 2 

MA M THEATER 5 JJ 
  

Met de betooverende 
MISCHA AUER e.v.a sterren 

Hier zien wij de verleidelijke Marlene in een nieuwe glansrol, als 

Clair Ledeux die va de oude wereld 
proefde en daar groote opschud 

Een buitengewoor, bijzonder filmwerk .... 

Komt dit zien! 
  

  

Vrijidag 14 t/(m Zondag 16 Nov. 

Universal uitzonderlijke filmscblager 

. THE FLAME OF NEW ORLEANS 
MARLENE DIETRICH — 

in beroering 
ding en sensatie veroorzaakte. 

boeiend.... 
Niet voor 

BRUCE CABOT 

te hebben gebracht, 

origineel... 
kinderen beneden 17 jaa-. 

Woensdag 12 en Donderdag 13 Nov. 

De groote Maleisch sprekende fo HANTJOER HATI“ 

Een zeer goede film met een goed verhaal, 

“4 
afgewisseld door pakkende Songs en goede kronijongmuziek. 

ROLAND YOUNG 

de betooverende avonturierster 

haar geluk in New Orleans be- 

en sprankelend van humor! i 
  

laten staan 

Bu 
Tuapsze bevinden zich de dichtstbij- 

zijnde petroleumbronnen in den Kau- 

kasus. Daar eindigt ook de pijpleiding 

uit het oosten. Varende is deze plaats 

de bron onvernietigd te 
wat weinig waarschijolijk is. 

natuurljk makkelijker te bereiken maar 

het water is nat en de zee onveilig, 

tenzij de Duitschers zich posities ver- 

schaffen aan de zuidzijde van de Zwarte 

zee, Nogmaals we begrijpen nog steeds 

Duitschers 

zich voorstellen den Kaukasus te ver- 
niet op welke wijze de 

overen zonder eerst Turkije te be- 

machtigen. 

Zeefront. 

Wat het zeefront betreft kunoen 

we zelfs heel tevreden zijo. Oom 

Churchill heeft heel hard geblazen io 

de afgeloopen maanden en dat kostte 

den Duitschers buitengewoon groote 

verliezen. Als dat z00 doorgaat blijven 

Duitschers en Italianen straks met 

vitsluitend ongeschonden oorlogssche- 
zitten en zullen zij den strijd wel 

  

moeten binden. De enorme ver- 

liezen ter zee zullen Hitler en Mussoliri 

wel dwingen om de geallieerden in 

hunne holen op te zoeken, want het 

heeft waarlijk geen zin te blijven zitten 

met een ongeschonden vloor, terwijl 

de vrachttonnage volmaakt of practisch 

volmaakt vernietigd is. 

Nu is het wel z00, dat het de cen- 

tralen weinig zal geven of zij de 

Enyelscben opzoeken of niet, want 

verliezen zullen zij tegen de overmacht 

Doch het toch wegschieten van een 

beduidend aaotal bovenwaterschepen 

van den vijand moet verlichting brer- 

geo. Esrsteos kunnen dan de U-booteo 
wat vrijer opereeren en bovendien is 

het gevaar voor invasie ergens op 

het wasteland van Europa daardoor 
aaomerkelijk verminderd, 

Bovendien kan een beetje geluk 
aan Duitsche zijde, voor Japan, wel- 
licht aanleiding zijn, zich in den strijd 

te werpen, hetgeen dan weer afbreuk 

de 

geallicerde vloot, 

doet aan relatieve sterkte der 

wil immers io dat 

geval de gealliderden hunne vioten op 

gebeel andere wijze dienen te disloca- 
liseeren als thans 't geval is, en wel 

zo0odanig, dat de vloot in den Atiao- 

Middellandsche 

zee wordt verzwakt. Doet ook Ame- 

tischen oceaan en de 

rika mee, dan zal dat land bijzondere 

aandacbt in het Verre-Oosteno wijden 

hetgeen ecbter impliceert minder aao- 

dacht aan convoyeering en bescher- 

ming van vrachten in den Atlantic, 

welke taak dan weer in volle zwaarte 

neer komtop deruggen onzer Britsche 

en geallieerde vrienden. 

De winter op komst zijnde, en het 

Derde Rijk io zijo bewegingen in het 

noorden belemmerd, tevens verplicht 

zijn oliepositie te verbeteren, kan men 

verwachten datzij de gansche zwaarte 

van bun gigantisch militair apparaat 

zZullen werpen op de gebieden om de 

terwijl gelijktijdig cen 

zeeslag zal wordeo uitgelokt, waar bet 
Zwarte zee, 

raidereo z00 weinig voordeelen biedt, 

en de kans bestaat Japan in den oorlog 

te lokken. 

Chinafront. 

Aan bet Cbinafront gaat het ons 

ook al naar .den vleeze. Het meest 

aangename is wel, dat we thaos in de 

telegrammen teikenmale lezen van 

Chincesche Wel een 

bewijs dat Chiang er eindelijk ia ge- 

luchtaan vallen. 

slaagd is een goed luchtwapen op te 

bouwen. Wel kan nog geen sprake 

de 

aanvallende en verdedigende Chinee- 
zija van lucbtsuperioriteit, maar 

sche legers staan thans niet meer zoo 

weerloos tegenover Japansche aanvallen 
Zij 

agressiever tegen den vijand optreden 

als voorbeen. kuonen daardoor 

en dat bereekent een yroote vooruit- 

gang. De Japaoners dachten na lange 
voorbereiding in een walk-over Cbang- 

doch dat schijnt 
volkomen mislukt te zijn. De Japansche 

sha te veroveren, 

cCommunigu&s moesten melden, dat, 

alboewel Changsha een dag of vier 

in hunne handen is geweest, de stad 
Om strategische redenen vrijwillig weer 

werd ontruimd. Nu kan bet den Chi- 

neezen volkomen koud 

Japanners bet 

hoofdzaak is dat dit belangrijk strate- 

laten hoe de 

believen te noemen, 

gisch punt voor hen behouden blijft. 

De Chineesche 

front sterk den 
berichten van het 

volgend krijgt men 
iodruk dat de Japanners rog op zeer 
ouderwetsche wijze vechten. Het sa- 

mura'zwaard werd weliswaar vervan- 

gen door tanks, gemotoriseerde en 

automatische scbietwapens, maartactiek 

en strategie schijoen weinig veranderd 

te zija sedert de dagen der machtige 

Shoguns. 
De 

veel 

Chineezen hebben daarentegen 

van hun Duitsche leermeesters 

geleerd. Afgezien van de tozpassing 
van de tactiek van de verscbroeide 

aarde, laten zij de Japanners teikens 
in den val loopen. Zij denken er niet 

der   aan om een frootalen aanval   

Japanners te keeren. Zij buigen tel- 

kenmale soepel teruy en plitsen zich 

in twee kolonnes. Deze twee kolonnes 

binden dea strijd aan met de Japan- 

sche achterhoede, verbindingen, ver- 

zich de 

hoofdmacbt en s'aan dan bard op de 
eenigen achter Japanscbe 

flanken van bet ver van zijn basis 
verwijderd Japansch los, dat 

»Ike verbinding wel 

verplicbt is schielijk op zijo schreden 

leger 

afgesneden van 

terug te keeren. 

Trouw en onveranderlijk rukken de 

Japanners in drie kolonnes op. Een 

langs een waterweg, een langs een 

hoofdstraatwey. De Chineezen zorgen 

tusschen deze kolonnes te blijven en 

passen dan boven omschreven strijd- 

Wijze toe, die ciken keer weer succes- 

sen oplevert hoe sterk onze gele broe- 

deren ook gewapend waren en zijo. 

Thans worden die successen grooter, 

worden zij spozdiger bereikt dank zij 

deeiname van het vliegwapen. 
Als Changsba behouden blijft, de 

Chineezen het offensief voortzetten en 

de Japanners uit Kiangsi kunnen ver- 
het 

zijn van den strijd io China. Immers 
drijven, dan zal zulks keerpunt 

van daaruit kunnen de Chineezen de 
de 

Yangtze aanvallen, en zullen de Japan- 
Japanscbe posities aan Beneden 

ners wel verplicht zijo humne posities 

in Chekiang op te geven waardoor 

dan drie zeerrijke en belangrijke prc- 

vincies van Caioa wederom tot den 

schoot der rechtmatige bezitters zullen 

zijo teruggekeerd. Dat dan de Japansche 

blokkade niet veel meer te beduiden. 

heeft ligt voor de band. Dit zal ten 

gevolgen hebben een ontlasting van 

den Birmawey en cen sneller en uit- 

gebreider aanvoer naar bet Chineesche 

binaenland van overzee. Waarlijk, het 

buidige gevecht om Changsha is van 

zeer groot belang, #iet alleeo voor 

de Chineezen, maar ook ons, geallicger- 

den, voor de democratie. 
0 

Al met al. We mogen tevredeo ziin. 

Wel kan er nog veel gebeuren, maar 

gezien den a'gemeenen toestand in 

Europa en de bijzondere behoeften der 

Duitschers wil het ons voorkomen dat 

het crisispuot te land in zicht is. 

Zoo ook komt 

bet Japansch - Chineesch incideot in 

zicht. Gzzien de bekwame artsen aan 

bet crisispunt van 

het ziekbed der patiZoten mag de ver- 

wachting worden uitgesproker, dat ze 

het beiden met vlag en wimpel zulleo 

balen.   

Slag om Frankrijk duurt voort. 
  

NIET VICHY, MAAR DE 

BEVOLKING VECHT. 

1 Nazi-bajonet op 10 Franschen. 

I 

De slag om Frankrijk eindigde niet 

met den wapenstilstand te Compiegne, 

doch veranderde slechts van karakter 

en trad een nieuw stadium io. Hierover 

wi'deik nuin dit artikel iets vertellen. 
De siag om Fraokrijk gaat voort. 

Hj 
Vichy - regeering, 

wordt gestreden door de 

die 

volk afgesueden en zich in de belache- 

geplaatst heeft 

vechten tegen den eenigzn bondgenoot, 

Fransche volk erkent. 

Inplaats daarvan wordt deze strijd door 

niet 
zichzelve van 

lijke positie van te 

welken het 

de bevolking zelve gestreder. 
Zij is gedesorganiseerd, zonder leiding 

doch bet 

feit van baar bestaan veroorzaakt den 

bijoa machteloos, enkele 

nazi's moeilijkhedeo, welke zij moeten 

oplossen, indien zij Hitlers orders van 

1939 uitvoereo, 

arzegd werd, dat zij voor 1000 jaren 
September waarin 

de overwinning moesten behalen of 

zelfs indien zij hun militaire overwin- 

sing 

consolideereo. 

van bet vorige Jaar willeo 

1 Bajonet op 10 Franschen 

Als de nazi's bun problemen niet 

Zi 
ondergang bloot, want totdat er een 

oplossen, stellen zich aan den 

oplossing gevonden is, moeten zij zich- 

zelven met man en macht op elken 

centimeter van bezet Frankrijk trachten 

te handhaven. Op 10 Fraoschen moet 

er minstens €&a bajonet zija ! 
dergelijke 

lang over een 

De nazi's kunnen een 

sterkte niet oneindig 

dergeliik groot gabied op de been 

intusscben de 

problemen van de bezette gebieden 

niet op, en de toestand verslechtert 

overal. 

houden en lossen zij 

Sommigen zeggen, dat de nazi's 

deze problemen niet wenschen op te   

lossen, doch daarvan lie- 

ver willen plunderen en verwoesten, 

Anderen zeggen, dat zij het 

kunnen, door de Britsche blokkade of 

door de uitputting van de Duitscbe 

ioplaats 

niet 

hulpbronnen, door den steeds voort- 

gezetten strijd, de nederlagen van Italia 

en de ontwrichtingen door de Britsche 

bombardementeo, 

Wat ook de reden moge zijr, een 

groot deel van de onderdrukte volken 

wordt zich tragisch bewust van het 

feit, dat deze nazi's hun geen andere 

keus laten dan vernietiging of de dood. 

Zoo worden zij dao, inplaats van een 

overwonnen volk, dat besloten heeft 

er het beste van 

wachtend op het mo- 

ment, dat zij er op los kunnen slaan. 

te maken, soldaten- 

io-hinderlaag, 

Velen slaan nu reeds toe, omdat zij 

het wacbten niet langer kunnen uit- 

houden en hun levens worden doelloos 

gzofferd, zooals de tien boeren in 

Tours, die, het wachten moede, de 

telefoondraden doorsneden. 

Wachten in stilte. 

Doch voor ieder, die niet wachten 

die dit 

stilte, 

tienduizenden, 

zs 
doch 's nachts boort men hen ,,allons” 

kan, zija er 

wel kunnen, wachten in 

of ,en avant” roepen tegen de Brit- 

sche bombardementsvliegtuigen. Deze 

wachtenden krijgen bulp van een reus- 

acbtig spionrenleger, een nog groote- 

re democratische ,,vijfide colonne” en 

van de werkstaking”, op touw gezet 

door Fransche officieren in Duitsche 

gevangenkampen. 

Ongeveer twee maanden geleden 

ging eea groepje verpleegsters, van 

wie ik deel uitmaakte, naar Douache, 

cen klein stadje in Belgit, even voor- 

bij de Fravsche grens. Wij moesten 

daar twee kinderen halen, van wie 

de moeder ons geschreven had, dat 

zijzelve her niet langer in leven kon 

houden. Onderweg stopten wij eenige 

malen bij de woningen van een paar 

Amerikaven, om onze drie ambu'ances 

aa ae 
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vol te laden met blikjes levensmidde- 

len en aardappelen, voor een uitdee- 

ling in Belgit, 
Wij kwamen als 

Douache aan, waar wij letterlijk wer- 

den aangevallen door een troep 

vrouwen, die tot wilde dieren waren 

geworden door den honger van haar 

kinderen. Twee dagen en twee nach- 

weldoeners te 

ten hadden zij op siraat op ons ge- 

wacht, bang anders de distributie te 

zullen misloopen. De Duitschers, die 

heel ,,correct” warep, lieten de vrou- 

wen haar gang gaan. Er was niemand 

om de orde te handhaven. 

zich op oos 

om 
De vrouwen wierpen 

en trachtten ons opzij te duwer, 

het 

Voor eigen lij 

genoodzaakt in de ambulance te b 

voedsel te kunnen bemachtigen. 

  

sbehoud zagen wij ons 

  

ven, 
Onze auto schudde onder den aan- 

val, en minutenlang leek bet, alsof 

men er in zou slagen den wagen om 
te gooien en open te breken. Ik keek 

door het venster en traclitts de me- 

Een vrouw balde 

haar vuist tegen ons. ,Ik haat jullie ”, 

pjullie, met je vo'le 

nigte te kalmeeren. 

riep zij gillend, 

maag”. 

Diepe ellende. 

Nadat vier mannen de orde badden 

hersteld, 

kon vinden, reed ik naar de 

en de verdeeling voortgang 
woning 

van de vrouw, die mij baar haat in 
bet gezicht had geschreeuwd. Zij woon- 

de in een rustig, aardig huisje, blin- 

kend-proper. Zij verteide mij, dat zij 

niet anders te doen had dan het huis 

schoon te houden en zij deed dit 

voortdurend om bij zinsen te kuanen 

blijven. Het was doodstil ia de wo- 
ning, Er waren zeven kinderen en een 
oude vrouw, de groo'moeder, allen 

lagen te bed. 

De heei jonge kinderen en de heel 

oude vrouw stierven het snelst. Twee 

der kleinere kinderen warea verlamd 

en blind, bet 

verbongering. Een derde kird beyon 

laatste stadium van 

ook reeds blind te worden. De Duit. 

begeleid bad, 

Dam dit meisjza mse naar een zieken- 

sche officier, die mij 

huis, voor vi'amineinjecties en verde- 
re behandeling. De anderen liet men 

aan hun lot over. 

De vrouw vertelde mij, dat haar 

man in Viaanderen gesueuveld was. 
De Duitschers hadden haar vee en a 

en haar bet veevocder meegenomen 

io ruil daarvoor 

Zelfs geen 

gelateu, 

papiergeld gegeven. 
zaaizaad bad men haar 

  

Hj had nog getracht een 

groentetuintje aan te leggen, heel in 

bet geheim in een verborgen hoekje 

van de boerderij. Doch wat ze gevreesd 

had, gebeurde, Zoodra de kleine uit- 
loopertjes boven den grond verschenen, 
hadden de het bemerkt, 
waren 's nachts het huis witgeslopen 

kinderen 

en hadden ailes opgegeten 

»Ik was b' 
mijn eigea kinderen waren, en niet die 
van de buren. Die zijn natuurlijk ook 
allemaal hongerig” 

  

dat het tenminste miia 

Men vertelde mij, dat de steden in 

Belgi2 beter af waren dan de land- 
bouwgebieden. In de steden had men 

nog wat geld en voedsel overgelaten, 

misschien omdat de Duitschers het 

gevaar onderkenden van het door 

verhongerirg tot wanhoop brengen 

van gebieden, 

menschen opeenhoopt wonen. 

waar groote aantallen 

De zwarte vlag. 

Totaal bezochten wij elf Belgische 

steden. Ia drie hiervan wapperde, 

voor de eerste maal sinds de pest in 

de Middelecuwen haar tol eischte, de 

Wi 
verdachten er de Duitschers van, dat 

de 

wi 
niet een al te slechten indruk zooden 

krijgen. 

In alle steden en dorpen vielen de 

zwarte vlag op het stadbuis. 

zij, voorbereid op onze komst, 

vlag badden verwijderd, zoodat 

wanbopipe vrouwen op ovs aan. Wij 

gingen door Langpres, in Frankrijk, 
waar nog 49 van de 1500 woningen 
intact waren. Niets werd er aan den 

  

  
  

wederopbouw gedaan. Franschen wa' 

ren er niet en de Duitschers waren 

nCorrect”, In een hotel met 20 kamers 

woonden honderden menschen, ande- 

ren sliepen in het gemeentebuis. 
Een legsr van democeratische spion- 

svijfde 

yeloof 
nen en leden van colonne” 

actief. Ik 

iemand wzer, hoe talrijk dit leger is— 

jendienst, 

  

is steeds niet dat 

zelfs niet de Britsche Inlichti 
  

  

omdat er zo0ovelen zijn, die als vri 

williger en za r de minste leiding 

werken, 

Spionnen en leden van de ,vijfde 

  

colonne” 

diecast tusschen 

Engelar 
van den Britschen Inlichtinge 

en de Franschen, die voor Vrij Pesake ik 

willen vecbten. 

onderhouden een geregelden 

Duitsch - Frankrijk en 

1 ten beboeve van     

  

Britsche spionnen 

dien ik 

mijn leven zag, lisp op de Champs 
De eerste spion, ooit in 

  

     
Etysees in Parijs. Het was de zoon 

van een Engelsch aristocraat, 
uit mijn  Londe 

. Ik was stomve 

gu, in Duitsch uniform, op 

  

mij toe zag komen. Hj liep vlak langs 
mij heen ea stootte mij even aan, doch 

ik kos nier wtmaken of ditals groet of 
bedoeid was. Ik zag 
nk 

gslegenheid hem dit te 

  

als huwing 
niet de   hem £ ceg du 

  

t terug 

    

Nog een tweede maal ontmoette 

  

esa janger, dien ik uit Londen k 

    

Dat was in bet Graod Hotel te Tours, 
waar ik z0u lunchen met cen veiendin 

van de, ,Anxiliaire Sociai" waar ik 
sinds Mei 1940 werkte, Mija veiendio 

stootte mij aan en zeide Kijk dien 

vent toch eens, hij cet net als de 

Engelschea zijn kaas met mes en vork”. 

Zij meende, dat het sen nazi was, die     
zichzelf de airs van zija vijanden gaf, 
Doch ik zag dat bet een Enge'schwman 

   was, die zija hoofd op deze wijze in 
den strop stak. Hij droeg de uniform 
van een Duitschen piloot. 

Ik dacht een heelen tijd na, hoe ik 

hem voor zijn tafelmanieren kon waar- 

  

schuwen. Ik kon niets tegen hem zeg- 

  

gen, daar geen vrouw, dis z'chzelve 
respecieert, ooit tegen cen nazi spreekr, 

Ik kon hem cook geen briefjs siuren, 
dat was aarlijk. Eindeli     

    
    

het probleem zichzelf op: hij : 

ik naar hem keek, herkende mij, bloosde 

hsachtig en liet zijn kaas io den 

    

Bommen 

persoonlijke onde 
sin Le.HBvres 

"havenstad, begin 

Mija ee 
ding yan spionrage v 

rvio- 

  

  
  

de groote Fransche 

Vorige winter. 
Een Fa dien 

vroeg mij mee naar cen dansavo 
sche arts, ik kende, 

en 

  

Hii wa 

  

juist 

(de 
om 

uitvoering in het Cas 

  

de gevangenis vrijgekomen 

all 

de epidemiega te bestrijden, 

  

chers Jaten medici los, 

welke door 

hongersnood overal deu kop opsteken) 
en ik dacht, dat hij saskte aaar een 

verze'ja. Hij schesu zich echter niet 

erg te amuseeren, want siceds danste 

bij met mij in een kringetjz rond, vlak 

bij den uitgang en hij wilde die plek 
zelfs niet verlaten om even cen kijkje 

bij de voorstelling te nemen. 

Het heele grootscheepsche feest was 

Op touw gezet, om de autoriteiten van 

Le dat nazi-offi- 

Cieren eo functionarissen ook menschen 

Havre te laten zien, 

waren. Het feestwerd echter voor cen 
hsel ander doel gebruikt, Opsens, tij- 

klonk het 
alarm, en bijsa onmiddelijk begonnen 
dens de uitvoering, lacht- 

de Britsche bommen neer te komen. 

Op hetzelfde moment duwde de dokter 
mij door den uitgang ea trok mi, 
z0nder eenige uilleggiug, mee op straat, 

ke f 

gewaarschuwd was welechter waren 

  Ik weet niet of mij »is voo       

er honderden Franschen, die wisten 

wat er gaande was, want overal stond 

men op Straat en riep tegen de laag- 

vliegende bommeowerpers boven het 

Casivo ,, Vooruit, ga je gang maar!” 

(Uit bet N.v.D.). 

  

  

     

  

Voor Japan militair-economisch machts- 
Instrument van beteekenis 

Malaka D2 reis 
duurt circa 25 uur. 

  

  

  

Defensie-belang in van Perang raar Bangkok 

Verder is er een 

, eregeld vrachtvervoer waarbij de 
Snelle ontwikkeling in - : voorraamste handelscentra ook door 

  

    

  

Siam dank zii den nachtgorderentreinen bediend worden. 
»spoorwes terwij! hier aan een A. B. - dienst (die 

De Aap Diicesrde | hier den naam Collection and Deli. 
onla cen overzic twik- | Very Lorry Services” draagt) ver- 

keling, van bet sp ia | bonden 
de Pacific-landen, « het vot | De totale lengte van het spoor- 

Oride is Genset: wegnet io Britsch - Malakka is ongever 
De cerste spoorwe Malakka 11700ka. Het is niet veel . maar 

gcopend werd, was « se uracbt- Visdere kilometer heefr thans beteekenis 
veryoer, al, AijmPon —Watping, | voor de defensiz van dit gebied ! 

  

D- opening had in J 

  

  
  

    

      

          
        

    

   

De hoofdlijn va Thailand : 
Malay States R loopt Nadat door koniog Chulalongkorn 

langs het Westelijl in her met den aanleu van spoorwegen in 

sifland ss ber gnpore mer | Thailand beyonven was, zija deze door 
(Penang) met ' gstuk | 2in opvolyers op lofwaardige wijze 

naar de Thailasiseh sen pu | utebreid en geentameerd. Vooral 
dat 580 miil wan Sin f gelegen | prins Purachatra heeftzich verdienste- 
is, ca Dikemer | Iiik gemaakt door de groote witbrei- 

j 1 or. Sing van het spoorwegnet onder zijn 

tem Van G ie », waarmee hij zich den eeretitel 

Sis c af gele van ,spoorwegprins” verworven beef. 

(bekend als de O In 1890 werd een bureau voor d 

t Noorden over ind van | spoorwegen ingesteld, dat tot taak 

327 w naar Tu | de kust | kreey de economische ontwi' keling 
yan Kelantan. Ook l luit aan | van het land te bevorderen, door het 

or yan de T ndsche tot stand breogen van een snelle 

spoorwegan “en we le plaats | spoorwegverbinding van de afgelegen 

Sunger Golok. Eeo verbinde de tricten met de hoofdstad, Tevens 

voornaamste bavea Ie Federal | kreeg het bureau de propagandistische 

States, Port States. I ettenham, | taak om de Siameezen voortdurend 

  

tere 

  

op te wijzen, welke de voordeelen 

  

zij ijae k i 

net Malacca Po on, 

   

  

1 gas jer 

  

    

vea Teluk | zijo, dis uit een snelle verbinding zijo 
Asson en Port Dick Teluk Anson | te puiten. Om bet gebrak te stimu- 
en Port Weld, keren werden in bepaalde gevallen 

De spoorwegen 0 ver gereduceerde tarieven toegestaan. 

der con veerdienst Hoe voordeelig deze spoorwegen 
het vasteland en het eiland alleen reeds voor het land zijn geweest, 

Io samenwerking metde Tha blijki wel uit gemaakte berekeningen,    spoorweyen (onder waaruit men kan zier, dat het veel 

omstandigheden, naar wij snellere vervoer per trein siech:s half 

maar 6s per week) een exprestrein | zo0veel kost als bet vervoer per os- 
a Bangkok vice uwageo ia vroeger dagen 

    rijtuig en 
Wordt vervolg   in slaapwagen   
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Door en import zijn wij in staat de beroemde 

CARIBONUM producten, z.a 

in diverse soorten, 

3
1
5
 

Carbonp 

hrijfimachinelinten in alle breedten, 

Sebrijf-, vulpen- en stempelinkten, 

te leveren. 

', KEDIRISCHE SNELPERSDRUKKERIJ 

      

  
  

PROTESTANTSCHE KERK. 

Hollandsche Kerkdiensten. 

  

Maleische Kerkdiensten, 

H. B. Matulessy. 

ena 

OOST - JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEN 
tederen Zondag, 9 uur v.m. 

Te Kediri (Balcewertistraar), Blitar, 
Toeloengagoe: Ngaodjoek, ea, te 

Paree 7 30 uur ».m. 

    

ROOUMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Zond    

      

Ke 6 uut vm. 
7.30 uur v. m 

5.30 uur 9. m. 
te z 6 uur v. m. Stille H. Mis 

7.30 nur v. m Hoogmis 

5.30 uur Lot 

O deriche Kath. Javaoeo 6 uur 0.m. 

  

TENG NONG TJIANG 

  

        

VENDUHOUDER — COMM 

N JBELMAKER 

— ONDERNEMING 

KEDIRI — Kienlengsiraat 68 — Telat. No, 107 

2UIDATIE VENDUTIE 

van 

TOKO SAERAH 

Dohosiraat 21 — Kediri 

Op Dinsdag Il! en Woensdag 12 

November 1941 v. m. 9 uur 

Veei keukenbenoodigdheden, kan- 

toorartikelen, kramerijen, glaswerk, 

  

servies, speelgoed, toi mo 

electrische deartikelen, tokomeubilair, 
gravcermachine, enz. enz 

Adres voor: 

Moderne en antieke meubels. 
Staalmeubels en ledikanteo vear- 

cbroomd of gelakt 
Tweedehandsche meubels 

Emballeeren en transporteereo 

een mooie tennisbaan voor Dinsdag 

Woensdag en Zaterdag, y 

  

achter Srelpersdrukkerij p.m. 

t6,- 

Voor Uw meubilair en ontwerpea 

   geroutineerde toekangs eo eerste kwa- 

  

teit me ut 

  

js en levering met   

garantie, 

vendutie gegarandeerd 

goede resultatan 

lopakken voor alle plaatsen. 

#IGAAT HET OM 
DRUKWERK ? 

De Kedirische Snel- 

pers Drukkeriy drukt 

netter en 

  

  

immers beter, 

goedkooper, 

offerte bij de Ked. 

Snelpersdrukkerij ! 

U verbindt zich 

tot nieis! 

an 

Vraagi 

  

  

GROOTE STROOIDOOS F1.— 

KLEINE.STROOIDOOS , 0.65 

RESIDENTIE 
TELEFOON No. 52. 

  

APOTHEEK KEDIRI 

  

   

 



  

       

    

   

  Baitenlandsch overzicht 

GEVECHTEN IN 
overgenomen uit het Soer. Hbid. 

DON - BEKKEN. 

  

Russen blijven overal stand houden, en 
brengen Duitschers zware verliezen toe, 

    

Moskou, 10 November (Reuter), In 
ten overzicht van de militaire situatie 

» dat in het Don- de ,,Pravda” 

  

bekken hevige gevechten gaande zijo, 
waarbij de Duitsct     5 zware v 

        

   

  

Naar gemeld wordt, werden twee 
tsche divisies uiteengeslagen, waar- 

t sp. €&n en 1'/, bateljon totaal 
werden vernietigd. 

Het Roode leger is bez door 
Stalins jongste redevoer ng- 

De correspond van de ,Pravda” 
voegt er nogaan at te Leningrad 
juist twee pa gereed zijo 
ekomeo, t rde in aanbouw        

De Duitsche luchtaanvallen slaagden 
er viet io, de Russische arbeiders het 
doorwerken te beletten 

Tikhvin zou gevallen zijn. 

Londen, 10 November (Reuter). Een 
communigue van het Duitsche opper- 
bevel beweert, dat de nazi's het be- 
langrijke verkeersknooppunt Tikbvin 
ten Zuidoosten van Leningrad hebben 
bezet 

De wijziging der neutraliteitswet. 

   

   

Washington, 10 November (Reuter). 
De democratische leiders voorspellen 
met vertrouwen dat het gewijzinde 
neutraliteitswetsontwerj 
voor onderteekening in 
president Roosevelt z       

  

KRACHTIGE REDE VAN CHURCHILL 

    

Duidelijke waarschuwing aan Japan. 
    

Nogit onderhandelingen i 
met Hitler. 

Londen, 10 Nov. (Reuter). In cen 
rede ter gelegenheid van een lurch 
in Mansion House zeide Churehili 

ha. het volgende: 
orlog, welke Hitler heefr doen    

  

, heeft thans het Europeesche 
Noord. 

Afrika doorgebroken, en het is & 

  

la verzwolgen, is naar 

  

       
   

I mogelijk dat het grootste dee 
er bij zal worden betrokken 

Wat meer is, hij zal zich bi neakort 
r bet reste kwart    

  

uitbre 

  

bting welke onder de     

    

   
    
     
  

I iizelaars werd gehouden 
vereld in hevige beroering ge- 

bracht. Zelfs « tsmisdadiger, het 
Hitler, is bevreesd peworden 

de heftigheid 
velke de w 

leo, Hit 
3, zijo program- 

van gijzelaars 

Ben groot deel van de loot der 
V.S thans actie tegen den ge- 
mee 

Idellandsch 
feit, da o aden ongehinder 

g deze zee passeeren en het ye brok der Italiaansct 
wij daar nog steec 

neesters 
— HH 

FE O IN | 

  

SPAANSCHE DUKATONS 
(Spanish Doubloors 

Uit het En 

  

Camilia Kenyon 

    
111) 
Had bj ni ken lang in d 

den toestand Ch 
en geen bek open mogen doen? Hij | Wachte zijn tijd af, z00 waar als hij 

  

    
   

  

daar ke 
te nenkort had | 

o hart begeerde. Of Chris | 
wou of niet, 2 een- 

maal 200 ver was, zou hij 't er z00 
van t veel 't hem 
z0uden dan z0u er ce 

  

»w zich in de handen 
als ze T0U mogen wrijven, tenminste 

Zica netjes tegenover hem gedroeg en 
zija aangeboren goeriheid een kansje 
gaf. Bij deze laatste woorden smaakte 
ik het genoegen, dat Captain Magnus 

  

  me van dea anderen kant van 't 

Wij voelen ons tbans sterk genoeg, 
om rinestrijdkrachten 
naar de 

Pacific te zenden 

z00 noodig m 

  

Indische wateren en den 

Wi bezitten thans 
welke in kwaliteit en kwantiteit min: 

cen luchtmacht, 

  

  

stens de gelijke van de Duitsche is, 
Wj strekken dev langen arm der 

broederschap uit naar de vo!ken van 
Asustrali&. Nieuw - Zeeland, en naar 
het Britsch-Indische voik. 

Wij weten niet, of de pogingen van 

  

   

  

     

  

de V.S, om der 2de in den Pacific 
te behoudea, zulien s'ag n, docb, 
ind 2ij mislukken neem ik d 
gelegerheid te” b om reeds 
thans zeggen — enhet is mija 
plicbt dat te zeggen! — dat wanneer 
de V.S log met Japan 
wordt betrokken, de Bri'sche oorlogs- 
verklaring ren cen uur zal volgen 

  

Oorts, dat het voor 

  

uiterst gevaarlijk avontuur 

      

zou & obsoluut noodeloos in 
den wer yd te werpen, "waar bet 
zich ia den Pacific geplaatst zal zien 
tejenover staten, welker bevolking 
bijna “4 deel van het menschelijke 
ras omvat. 

Waar staal voor den moderen cotlog de grondslag. is, zal dit vog gevaarlijker zijo voor Japav, van welk d de staalproductie s!echis omsirec la ks 
4 millioer ton 's jaars bedraagt, om en ongmotiveerden strijd met de V, 

dat jaarlijks omstreeks 90 millioen ton 
staal produceert, ongerekend nog de 
productie van bet Britsche rijk. 

nik hoop oprecht, dat de vrede in 
den Pacific bewaard zal blijven, over- 
eenkomstig de bekende wenschen van 
zeer verstandige Japansche staatslieden, 
doch iedere 

Britsche belangen in het Verre Oosten 
om de 

voorbereiding om de 

ea gemeenschappelijke zaak 
welke tbans op het spel staat, te ver- 
dedigen, wordt getroffen en zal wor- 
den getroffen. 

Er is ons uit vele kringen bekend 
geworden, dat wij spoedig wat men 
Doemt een vredesoffensief van Berlijn 
mogen verwachten, Alle gebruikelijke 
teekenen en symptomen openbaren 
zich in de neutrale landen reeds duide- 
ljk, en al die teekenen wijzen in &6a 
richting : zij zeggen, dat alle schuldigen, 
die de hel op onze wereld los hebben 
gelaten, de hoop koesteren met hun 
voorbijgaande triomf en onrechtvaardig 
verkregen buit te ontkomen aan bet 
net des noodlots, dat zich sluiten gaat. 

Ik maak hier absoluut du delijk, dat, 
ongeacht of wij gesicund worden dan 
wel alleen staan, ho lang en zwaar 
de strijd ook zal zin, het Britsche 
volk en de Britsche regeering aan het 
hoofd van dit lanc en in nauwe 
samenwerking met de regeeringen der 
groote dominions nooit zal treden in 
eenige onderbandelirg met Hitler of 

Duitse 
naziregime 

welke partij in land dan ock 
die het rtegenwoordigt. 

Teo aanzien van China zeide Cbur- 
chili: ,Het z0ou eer ramp van de 
cerste orde voor de wereldbeschaving 
zijo, wanoeer de prachtige tegenstand 
weike aan den inval wordt geboden, 

de 
gebeele Chineesche ras nier z0u resul- 

en wanneer inspanning van het 

teeren in de bevrijding van hun huis 
en haard, 

Ik ben 
het gevoelen is wat 

er van overtuigd, dat dit 

n het diepste 
van onze harten wordt gekoesterd,” 

Duitschland   
De dood van generaal Schobert ' 

Eenigen tijd ge eden werd melding 
gemaakt van her sneuvelen 
Duitschen gener: 
aan het Oostelijk 

la 

van de jongste h 

front. 
aansluitin 

" te lande ontvangen 

»New York Times'', 
Zwitsersche bladen 

exemplaren van « 

dat 

Schobert werd 

volgens de 
dood in zija hoofd- 

kwarcier te Cernauti, in den Noorde- 1 
ljken Boekowina. Hij werd ter dood ' 
gebracht door Russische parachutisten, 
die voorts zija staf, a'smede den 
pro -nazi Roemeenschea gouverneur, 
die 

bet leven brachten, 

n0g maar pas besoemd was, om 

Zooals men zich herinnert meldde 
het Duitsche communigue destijdslechts, 
dat Schobert 

bierop meldde cen ! 

| 

van den | 

Ritter von Schobert j 

Kunnen Duitschers het huidige 
front handhaven? 

Londen, 9 Nov. (Reuter). Gzneraal 
Sir Hurbert Gough. ,, Reuters” militaire 
medewerker, scbrijft vandaag : 

verschillende 
fronten heeft in de afgeloopen week 
geen opmerkelijke veranderingen onder- 

De positie aan de 

gaan, doch er zija aanwijzingen, dat 
groote veranderingen op handen zijn. 
Deze aanwijzingen komen uit verschil- 
lende bronoen. De voornaamste daar- 
van was Stalin's redevoering en de 
groote Russische militaire parades. 

Als verklaring voor den geheelen 
Duitschen opmarsch wees Goebbeis op 
de onmogelijkheid van beweging en 
aanvallen onder de vreeselijke weers- 
omstandigheden, die thans in Rusland 
heerschen. Doch de winter is nauwe- 
lijks begonnen en indien deze nu al 
de Duitsche plaonen heeft verlamd, 
bestaat er weinig vooruitzicht, dat zj 
hun offensief nog vele maanden zullen 
kuonen voortzetten. De vraag zalzich 
Du voordoen: Kunnen zij bun huidige 
font handhaven? Dit is zeer problema- 
tiscb. Ais tot terugtrekken moet wor- 
den overgegaan, welke zullen dan bij 

| her huidige peil van het Duitsche en 
en Russische moreel, de aard en om- 
vang daarvan rijo ?   

Goebbels vreest het ergste. 

Uit Goebbels' betoog blijkt duidelijk, 
dat hij het ergste vreest en hij doet 
ecen hartstochtelijk beroep op zijo 
landgenooten om den strijd voort te 
zetten — en ditmaal niet om verblinden- 
de overwinningen te behalen en de 
wereld te veroveren — doch om zich 
zelf van een nederlaag en rechtvaar- 
dige vergelding te redden. Dezelfde 

bezorgdheid op 
merken in Hitlers redevoering. Stalins 

toon van valt te 

rede ademt vertrouwen, moed en 
evergie. Deze bestaat niet uit slechts 
pocherij, doch geeft feiten en cijfers, 
die zijn optimistischen kijk tea zeerste 
oodersteunen. Het was Diet verstandig 

Goebbels om Duitscbers er 
te herinneren hoewel 

van de 
aan dat, deze 
campagne hun grootste karis was, zij 
ook hun laatste kans was. Eeo derge- 
lijke verklaring lokt wanhoop uit, als 
de campagne op cen mislukkirg uit- 
loopt, zooals zij Op het punt staat te 
doen. Hitler maakte dezelfde psycho- 
logische fout, toen hij zijn vermoeide 
volk vertelde, dat de aanval op Mos- 

De 

geneigd deze 

kou de laatste aanval zou zijo. 
Duitschers 

fout te maken, als zij van hun troepen 

zija altoos 

de grootste inspanning willen vergen. 
Het was ook de leuze toen het Duit- 
sche opperbevel in Maart 1918 zijn 
grooten aanval inzette, 

  
ss aa an 

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

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

J.P. Coenweg 27. 

Bafavia - C. 
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LEESBIBLIOT HEEK 
  

De abonnementsgelden bedragen : 
FE 1,— per maand voor E€n boek 
f 1,75 per maand voor twee boeken tegelijk 
f 2,50 per maand vcor 

U z00 dikwijls moogt ruilen als U wilt 
met dien verstande, dat 

drie boeken tegelijk 

Indien Jl duseen abonnement voor €€n boek heeft, waarvoor U &@n gulden betaalt en U 
ruilt het boek iederen dag, 

30 boeken voor 
gulden. 

dan betaalt U 
toch niet meer dan &&n 

Wordt lid van sa 

DJABA KOTTA 
LEESTEZELSCHAP —- £ E ESBIBLIOTHEEK 

Ked. Snelpers Drukkerij. 

            

  

  

e 
»9esneuveld” was, S. uit te lokk », dus met cen land, 

aa, kamp—want als een tweede voorzo as- | waar Cookie vermoedde dat zijn maag | 'tis netz00 onschuldig as 'melk, b'halve | te sterk, 'n echt damesslokkie zou ik 
maatregel had ik den afstand tusschen zat, 

as j: 'oofe niet sterk is.” z00 zegge. Weet je wat je moest 
min vijand en z00 groot mogelijk Cookie's manier van spreken was Schandelijke, meer dan schandelijke | doen. , een glas met dit goedje aan 
gemaskt—aanminnig toelachte. cen €n al nederigheid. Hij bood het | Cookie! Mr. Tubbs' zwarte broeder | Miss Jinny met me complimenten brenge 

M aar plotseling werd de aandacht 

  

    
van de roovers afgeleid door het 

an Cookie, die als een 
donkerkleurige ' Ganymedes 

1 blad, waarop glazen en een 
groote sieenen pot stonden, kwam 

  

»tIs waarach 

  

es feit, Mistah Chris, 

    

  

sah”, zeide Cookie, ,datte dit bron- 
wateh akt- als klap op gezicht. 

daan ikkom, geloof u mij, 
n de Vier Honderd zou 
id hef, ervan te drink. 

Maar de zelschap van ditte kamp, 
boude niet zelligheid: ouw Cookie 
rett mondje dicat ditte goedje apa't 
gehouweo. Ditte hie' is maaksel van 
Cookie zelf, sah. Zou Diet aan echte 
hee' aanbieden du'f, as'k bij voorraad 

nge 00k ouvervalscht echt julep 
had, datte drank is v's eerste Pmillies, 
Maar ditte bier, sah, is 'eel verkoelend, 

en pittig ook, sah, te erg, 
net 'noeg, om echt hee' zich 

goed te laat voel, hier.” Dat met een 
verduideljkend gebaar op de plek 

sab nie” 
maar   tot aan den rand 

met kruiperige 
Chris met 
vuurrooden 

volgeschonken glas 
onderdanigheid aan 

de fletsblauwe oogen en 
»eus aan, die bet in &&n 

teug leegdronk, 'tnadenkend smakkend 
na proefde en toen het glas teruggaf. 

»Niet kwaad”, zeide hij goedkeurenn, 
terwijl hij met den rug van zijo hand 
zija mond ofveegde. ,,'t Is tenminste 
te drinken.” 

Magnus barstte in ecen buldererd 
gelach uit. ,, Wel, potverblomme, dat 's hetzelfde goedje waarvan de Honorable 
zCO tipsy geweest is", zei bij schor. 
nHier zwartkop, laat mij ook eens 
proeve | 

Cookie schonk een tweede glas io, 
terwijl bij beleefd met den nog steeds 
grinvekenden kapitein meelachte. 

»lk loof, u allebei sterker hoofd 
dan jonge m'neer!” zeide bij, terwijl 
bij keurend van Chris naar Magnus 
keek. ,,Ouw' Cookie heeft elken dag 
wel twee suk glaas gedronke en nooit 
'eeft Miss Harding, die van d' af- 
schaffing is, ies gemerkt. Kwestie is,   

wat trouweloosheid betrof! Weer cen 
man minder waar we op rekenen 
konden, als de kans om te ontsoappen 
zich aan kwam melden! Ik voelde 
dat ik van verbazing en drift een kleur 
tot achter mija ooren kreeg, ik was 
Z00 verontwaardigd, dat ik Cookie 
wel had kuonen schudden. Ik was 
even zeker van Cookie's toewijding 
geweest, als van dezelfde gevoelers 
van Crusot — merkwaardig dat me 

.dat nu eerst te binnen schoot: hoe 
lang bad ik den hond nu al viet 
gezien? Sinds gistermorgen, sinds 
Captain Magnus hem dien venijnigen 
trap gegeven had, was hj viet in het 
kamp terug geweest, 

Cookie schonk de glazen van de 
beide roovers gedienstig vol en zette 
den pot naast hen op de grond 

»Cookie zal 'ier laten, as de heer' 
nog meer dorst krijg,” zeide hi, terwijl 
bij zich omkeerde om weg te gaan, 
Maar Captain Magvus riep hem terug. 

n»Zeg, zwartkop, dat 9goedje smaakt 
verduiveld lekker. 't Is koel en Diet   

—as een dame zich uetjes gedraagt, 
mot je dr altijd as een dame behar- 
dele.” 

Gehoorzaam haalde Cookie cen 
derde glas, schonk het Vol, zette het 
Op een biaadje ea kwam op zija 
gewone deftige manier 
Ik girg rechtop zitten en keek hem 
z00 minachtend mogelijk aan, maar 
z0ndezr zich aan mijn gezicht te storen, 
ging hij z00 staan, dat hij zich precies 
tussc:hen mij en de gestadig door- 
drinkende roovers bevond, en hield 
me met een plichtstatige buiging het 
blaadje voor. En meteen hoorde ik 
hem, heel zacht, bijna fluisterend zeggen: 

vaar me toe, 

»la vreesraam, Miss Jinny spuw 
vit! Etis verschrik . . . kelijk sterk, 
(t zelfde v'» Mistah Vane en twee 
maal z'lang staan —u zal zien datte 
ze straks zit te zuize-bolle !” 

Wordt vervolgd. 
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