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24e Jaaryang 
  

ACTIE VAN GALEN 

Een serie slagzinnen als voorbeeld. 

  

De duivel en ,Van Galen” 

Die zullen Hitler halen ! 
  

  
  

STADSNIEUWS 
  

  

Societeit Brantas 
De gebruikelijke maandelijksche brid- 

gedrive is vastgesteld op Woersdag 

26 November, 
Het optreden van de zangeres Anry 

Lambrechts (als) voor de leden van 

den Kedirischen kunstkring beeft plaast 

op Maandag 24 Novemb»r. Ten siotte 

wordt nog bekend gemaakt, dat bet 

dansfeest op Zaterdag 29 November, 

dea vooravond van den verjaardag 

van Churchill, zal wordeo opgeluisterd 

door de artillerieband uit Soerabaia, 

terwijl tevens de roulette zal draaien. 

Volkscredietbank 
Het bedrijf van de Algemeene Volks- 

credietbank in het ressort Kediri had 

op het einde van het derde kwartaal 

van dit jaar blijkens het economisch 

verslag een bedrag van f 715,835,— 

uitstaan, exclusief 

crisisbedrijf en grondwoekerleeningen. 

Er werd uitgeleeod f 246.438, — e: 

terugbetaald f 293.537,—, terwijl de 

achterstaod f 38.133,— bedraagt ot 

5.32”5. De achterstand is in de ver- 

slagperiode ongeveer hetzelfde ge- 

bleveo. De afbetalingen van de grond 

woekerleeoingeo in het regentschap 

Kediri gaan regelmatig voort. Er stond 

nog een bedrag vas f 1611,— uit, 

met cen acbterstand van f 555, —. Ia 

bet regentschap Toeloengagoeng be- 

droegen deze cijfers onderscheidenlijk 

f 6113,— en f 3166,—. 

Bij de desabanken bedroeg de ach- 

terstand slechts 3.14. 

rekening - courant, 

Vergadering B.I. C. 
Vrijdagavond bield het bestuur van 

den bond van Indonesische chauffeurs, 

de B.I. C., een receptie in de societeit 

Sono Rahardjo (vroeger Panti Soeko) 

aan de Baloewertistraat in verband 

met de vierdaagsche Java -confereatie 

van dezea bond. Ten gevolge van de 

Weersomstandigheden was de belang- 

stelling niet zoo groot als verwacht 

werd. 

Het hoofdbestuur, dat te Malang 

gevestigd is, was aanwezig alsmede 

de adviseur van den bond, de heer 

mr. Tadjoeddia Noor, lid van den 

Volksraad. Nagenoeg alle plaatselijke 
vereenigingen hadden gehoor gegeven 

aan de uitooodiging en afgevaardigden 

gezonden om hun gelukwenschen aan 

te bieden terwijl ook de inpecteur van 

de B.P.M. voor het ressort Kediri- 

Madioen, de heer Heil, van zija be- 

langstelling deed blijken.   

Dz voorzitter van bet hoofdbestuur, 

de heer Soeratman, opende de bijeen- 

komst met woorden van dank jegens 

de iogezetenen van Kediri en droeg 

hierop.de leiding van den avond over 

aan den plaatselijken afdeelingsvoor- 

Zitter, teveos districtscommissaris. Het 

lid van het hoofdbestuur, de beer Ka- 

simozo, hield vervolgens een lezing 

over de wordingsgeschiedenis, bet doel 

en het streven van den bond. In het 

jaar 1918 werd reeds een chauffeurs- 

bond opgericht op Sumatra, welke 

onder verschillende namen eeo kwij- 
nend bestaan leidde, niettegenstaande 

de medewerking o.a. van de h-eren 

mr. Koesoemah Soemantri, wijlen dr. 

Soetomo en Roeslan. 

Io bet jaar 1932, en welop 14 No- 

vember, 

chauffeurs herschapen in den huidigen 

bond, den B.I.C. Deze B.I.C. telt ihaos 

TO afdeelingen, waarvan de meeste op 

Sumatra gevestigd zija en verder op 

Java, Boroeo en Celebes: het ledental 

bedraagt ruim 12000, hetgeen duidt op 

cen tocoemende belangsteiling. 

Nadat mr. Tadjoeddin Noor nog 

zija voldoering bad uitgesproken over 

den bloei van den bond, hoewel op 

Java bet ledeoaantal nog niet voldoen- 

de is, sloot de voorzitter de bijeen- 

komst met den strijdkreet ..Insjaf”. 

werd de vereeni 

  

ing van 

Een autobusstation. 

Nu de 

voertuigen bij 

stadplaats voor openbare 

den regentschapspasar 

te Paree-lama verbeterd is, werd de 

wenschelijkheid ingezien om aldaar een 

station voor autobussen in te richten. 

Deze maatregel werd door belangheb- 

benden ten zeerste toegejuicbt, in het 

bijzooder door de N. V. Oost-Java 

Verkeersmaatschappifs welke zich bereid 

verklaarde aao het regentschap een 

geldelijke bijdrage ten bedrage van 

f 300,— te geven voor den bouw van 

het station. De totale bouwkosten wer- 

den begroot op f 700.— 

Vooruitloopende op de goedkeuring 

van den regentschapsraad beeft het 

College van Gecommiteerden den bouw 

aangevangen met het ook op het spoe- 

dig intreden van den regentijd. 

Nieuw bestuursformatie 
Parindra. 

Dz op Diosdagavond j.!. gehouden 

ledeovergadering van de politieke ver- 

eeniging Parindra albier had o.m, een 

Dieuw bestuursformatie gevormd. Dr. 

R. Kodyat was afgetreden en werd 

vervangen door den heer Moentoro 

Atmosentono als Voorzitter. Voorts 
werd de heer Daslam als Vice-Voor- 

zitter gekozen, terwijl de heereo Her-   

mani en Soepangat ais Secretaris fuo- 

De heer Hadimartono bleef 

nog steeds als penningweester, terwijl 

de heeren Dr. R. Kodyat, Joesoefmo- 

djo en Mevr. Soetrasno als commis- 

geeren. 

sarissen zitting namen, 

Candidaat Gemeenteraadslid, 

We vernemer, dat de Parindra als 
candidaat voor Gemeenteraadslid ter 

vervanging van bet lid Jahd', die over- 

geplaatst was oaar Djokjakarta, Mevr, 

Soetrasoo had aangesield. Het stem- 

kantoor zal daa op Vrijdag 18 No- 

vember 1941, aasvangende om 9 uur 

s' morgens in openbare vergadering 

bijeeokomen ter beslissiog over de 

geldigheid van elk der eventueel ir- | 

gediende opgaven en over de band- 

having van de daarop voorkomende 

candidaten, alsmede eventueel ter aar- 

wijzing van den candidaat, welke ver- 

kozen werd. 

Padvinderskamp 
Ruim 300 padvinders en padvind- 

sters uit de reside-tie Kediri, allen lid 

van de Chineesche padvindersveree- 

niging T.H.H.K. (Te Chinese Scout 
Union), kwameo te Kediri bijeen. Voor 

deze gelegenheid was een kamp op 

het Zuidelijke g:d-elte van de Aloon 

Aloon opgeslager, bestaacde uit een 

25-tal tenten. 

met touwan afyezer, terwij! 

iogang een poort 

ongericht. 

Des avonds werd een optocht door 

de stad gehouder, waarra een groot 

kampvuur werd ontstoken. Vele pad- 

Vioders van verschillende andere plaat- 

selijke vereenigingeo, zooals de K.B.I., 

Natipij, H, W H.C. T. N. H., 
hadden vao de uitnoodigi.g om het 

Het terrein was netjes 

bij den 
van bamboe was 

en 

feest bij te wonea gebruik gemaakt. 

Na het officicele gedeelte zaten alle 

padvinders broederlijk bijeen, terwijl 

zij, een ieder op zija beurt, verschil- 

Er 

werden zeer aardige en humoristische 

lende nummers ten beste gaven. 

stukjzs ten tooneele gebracht, waar- 

door de lachsalvo's niet van de lucht 

waren, waarbij bet pub'iek, dat zeer 

veel belangs'elling zich niet 

onbetuigd liet. 

Den 
Chineesche padvinders 

terrein een di 

Seinschr 
daagbaar voor zieken, annex de sjor- 

ringen, rappe padvinders- 

haaden van bamboe en henoeptouw 

vervaardigd, werdea tontoongesteld. 

Tegea den miidag werd het kamp 

opgebroken, 

allen buiswaarts keerden. Zij kunnen 

toonde, 

volgenden morgen gaven de 

op herzelfie 

ostratie van bun kuo- 

    

nen, en, bruggen en een 

alle door 

waarna de padvinders 

Op cen zeer geslaagd kamp terugzien. 

RICHE THEATER. 

"Im Zaterdag 22 Nov. 
machtig drama onder 

Nog heden 

Warner Bros 
regie van Raoul Walsh, bewerkt vaar 

de veelgelezen novellen van 

W.R. Burnett ,H IGH SIERRA”" 

met de lieftallize Ida Lupino-Humpbrey 

Bogart— Henry Hull—Alan Curtis — 

Miona Gombell e.a. 

Een productie, 

iohoud 266 zeldzaam en 266 meeslee- 

pend is, dat wij U met een gerust 

hart kuaosen zeggeo: 

meesterwerk, dat het praedicgat Subliem 

io den wares zio van bet woord ver- 

welke gua spel en 

hier komt een   

  

Zoojuist Ontvangen 
Manna! 

  

H.M. V. KOELKASTEN 
4 ft. 

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 
  

  

dient! Als verbaal is ,,High Sierra' 

een Wereld -record, zegt Mark Hel- 

linger, Amerika's beroemde journalis- 

. De boeiendste en zonderlingste 

film. welke ik ooit geregisseerd heb, 

Raoul Walsh de vermaarde 
regisseur van meer dan honderd groote 

zegt 

en belangrijke films | Opaierw 

iedercen 
! 

een filmcreatie, welke met 

bewondering za! vervullen 

MAXIM THEATER 

Hidenavond en Zondag 23 Nov. | 
20 th. Ceatury Fox 

magnifieke filmschlager 
LILLIAN RUSSELL 

met de bekoorlijke Alice F.ye 
rol van Lillian Russell, 

io de 

6€1 der meest 

gevierde vrouw van Amerika en Europa. 

Verdere medespelenden zijn de ster- 
Don Amz:che — Henry Fonda — 

Edward Arnold — Warren William — 
Leo Carrillo. 

De heele wereld lag aan haar voeten, 
zij baadde een wenk 

en elke wensch werd vervuld, en toch 

. klopte haar hart slechts 

man, wien zij 

ren: 

zich in weelde, 

voor 

€€a 

weelde en comfort 

voor gaarne alle 

z0u willen - prijs 

geven. Een waarlijk groote en groot- 

sche film. Lillian Russell waardip, de 

vrouw wier betooverende schoonheid 

en stem eens heel Amerika eo Europa 

electrificeerde. 

DPariyil, F. Zanuck, de producer van   filwerken als ,,Alexander's Ragtime 

  

Kw 

aangifte 
ter waar 
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gifte va 
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S., wo 
gifte va 

ttomax 
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aangifte v 
van f 10 

A. W 

Dohostr 
van 2 b 

Bericht 

nende te 

R.N., 

werd gebeten, 

naar bet hospitaa 

kundige 
Veearts 

ter 

door M., 

  

Politie - rapport. 
«   onende te 

    

van diefstal 

fh—. de van 

te Dand    D 

     tanter 

  

onende te Dar 

cen polshorloye ter waarde 

Hille 

aat d     

      

   
   

    

    

   

rillen ter waard 

ontvangen, 
Manjaran doo 

wonende aan 

Bedoeld p 

behand 

bereids in kennis 

VENDU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS 

J.G.W DEKKERS KEDIRI — 
  re 

Telefoon 250 

Emballeeren 

(Ook voor Europa en de buitengewesien) 

Transporteeren, 
Handel in Nieuw- en 

Tweedehandsch Meubilair. 

Meubelmakerij 

Agentschap 

Java Koelkasten



    

  

RI 
Ravul Walsh meesterwerk 

Eco Warner Bros machtig drama, met de aminente sterren 

Verfilmd naar de veelgelezen novellen van W.R. Burnett. 
het land van oobegrensde avonturen. 
Waar tyrannie en willekeur nog steeds hoogty 

Moord ... . . intrige , ..... 
— Voor 
Vooraf! Het laatste Wereldnieuws! 
NB.! SU 4.30 u. 

ondag 23 

vieren ! 

en ouder 17 jaar 

Fransche artisten. 
Een film 

film mist, 

Met andere zeer bekerde 

Wie mist veel, deze 

Vanaf Heden 2i 
De grootsche magnifieke filmschlager ola I L I A N 

  

  

  

Wi radea eco ieder aan deze pracbtfilm onder geen voorwaarde te 
Vooraf! Het nieuwste Wereldnieuws | 

1 Zaterdagmiddag 4.30 u. 
A t t en t 1 e! Zondagmorgen Io u. 
—— oor alle IN aka! 

Maandag 24 en Dinsdag 25 
UNIVERSAL uitstekende filmschlager 

Met ROGER PRYOR — MARY PASTOR — BABY JANE e.v.a. 
Een eenvoudig verhaal, onticend aan het werkelijke leven met al z 

  

van de eerste orde, goede inhoud en 

Matinee 

  

CHE THEATER — 
Nog siechs Heden 21 en Zaterdag 22 Nov. Aa 

HIGH SIERRA". 
IDA LUPINO — HUMPHREY BOGART — HENRY HULL e.v.a, 

Een dynamisch filmverhaal aanvargend in 
Adembenemerde avonturen in het land van plotselingen dood, 

gevaar, dit alles en nog veel meer vindt ge io ,Higb Sierra". 

EXTRA Voorsteliing! 

en Maandag 24 Nov. 

Danielle Darrieux in . “DE FATALE NACHT” Pebatoue TEKS 

vlot spel. 

MAXIM THEATER — 
tim Zondag 23 Nov. 

RUSSEL”. 
met ALICE FAYE — DON AMECHB — HENRY FONDA — WARREN WILLIAM e.a. 

De heele wereld lag aan haar voeter, zij baadde zich in weelde, cen wenk en elke wensch werd 

Vervuld, en toch klopte haar hart slechts voor &&a man, voor wi: zij gaarne alle weelde en 
comfort z0u willen prijsgeven 

Een waariijk groote en grootsche film 

Zie ,Lillian Russeli" gespeeld door de bekoorlijke Alice Faye. 
missen | 

“4 

»SIRAIGHT FROM THE HEART” 
bekende spelers, 

zija aandoening en emotie. 

  

Een film die ongetwijfeld in ieders smaat zal valle — V oor alle leeftijden! — 

M., wonende te Ngadisimo doet | plkegd door cen hem onbekende Ik geloof nooit, dat dit land als een 

aangifte van diefstal, middels onder- | Europeaan eiland van welvarendheid zal kunnen 

v va iifs vaarde oortbestaan in een wereld, die ban- graving, van lijfgoederen ter waar B. S.. wonende te Pakelan doet voor e 

van f 6,60 
aangifte van verduistering van cev 

P., wonende te Bandjarmlati doet | partij kopjes ter waarde van f 1.— 
nangifte van diefstal, middels onder- | gepleegd door S., wonende te Pake- 

graving, van lijfgoederen ter waarde | lan. 
van f 1,50. 

R, wonende te Pakoenden doet 

Lo., wonende te Bandarkidoel doet | aangifte van diefstal van en kain 

aangifte van lichte mishandeling ge- | ter waarde van f 1.—. 
pleegd door S., wonende te Bandar- 

OHS, wonende te Bandjaran doet 
kidoe!. 

aangifte van diefstal van lijfgoederen 

H KL, wonende te Bangsal doet | ter waarde van f 3,50. 

aangifte van verduistering van een , sangitte van vereulstering van €€ R.A.P., wosende te Kaliombo doet 
rjwiel ter waarde van f 15.— ge- Pa : , aa dor PS Tu Onende wa Daangifee van cenvoudige beleedining 
plee », wonende pirega Noor ' Woner gepleeyd door R. M.S., wonende te 
Pandean. 

Kaliombo. 

H KL, wonende te Bangsal doet 
LAS, wonende te Djayalanlor doet 

            

    

Bangifte van verduistering van een 
rjwiel ter waarde van f 15.— ge- aang'fte van diectstal van een partij 

pleegd door S I T, wonende te Ban- goed ter waarde vas f 10.— 

TN Tegen STL, wonende te Kemasas 
O H T, wonende te Pakelan doet | werd proces-verbaal opgemaakt ter- 

te van verduistering van een | zake lichte mishandeling van M, wo 
en en partij zeep ter geza- | ende te Djagalan! 

meniijke waarde van f 21,40 gepleegd D, wonende te Dandangan doet door B, wonende te Banaran. Ma dan 
aangifte van diefstal, middels braak, 

Mob. S, wonende te Ringinsirah | van lijfgoederen ter waarde van f 2-. 

doet aangifte van oplichting van cen . 

  

df 

  

n 

  

  bedrag aan contar 

  

“ HET SOORT WERELD 
  

  

Waarvoor het de moeite waard is te 
leven en te streven. 

Ai 

door | verhoogen. Zulk een samenwerking, 
4 elooft hij, zou de ontwikkelirg van 

Dr. Ian Clunies Ross g ” 9 
, den handel, als een waarborg tegen 

Welk soort wereld gaan wij tege- | vOressie- oorlogen, mogelijk maken 

  

moet, als deze oorlog cenmaal vcorbij Maar hij spreekt daarbij de volgende 
is? Een wereld van tegenstrijdigheden, waarschuwing uit: 
die tot dezen en den vorigen oorlog 

»Wij kusoen echter 

het 

wereld.reconstructie te 

nog niet eens leidde, Of een wereld, bevrijd van dit 
alles en van vrees voor toekomstige | beginnen grondbeginsel van de 
oorlogen ? Australi#rs eoevenzooandere beoordeelen, 

democratieEn, moeten eens heel erostig | 200 lang wij nog niet weien welke 
over deze vraag nadenken. willen zij | plaats Australig in het internatiovale 

het resultaat van economische oneenig- | wereld-systeem zal innemen als gevolg 

heid — verdere oorlogen, verdere de- | van dea oorlog. 

pressie—ontkomen. Dr. Ciusies Ross vervolgt dan : 

Dr. Clunies Ross iseen sterk voor- 
dat alle vrij- 

»A's volk moeten wij, Australiers, 

stander van het pricipe, Diet aan ons eigen-belang van de naaste 

heidlievende landen moetensamenwer- | toekomst van het land als geheel in 

ken, teneinde te trachten den levens- | betrekking tot een wereld, die beter,     standaard over de geheele wereld te | maar ook slechter kan zija. 

kroet is. Het is voor ons een kwestie 

van vitaal belang, er op te letter, dat 

economische oorzaker, die tot een oor- 

het 

latalie landen deze 

log kunnen leider, tot mirimum 

beperkt wordenen 

hoop tot vooruitgany en verbetering 

iat het weer op zullen zien, zonder 

cen oor'og uitloop 

Ik wensch Ausirali2 te zien, als een 

medewerker in den als een medewer- 

ker in den opbouw van een nieuwe 

wereld, onbevreesd voor oorlog, als 
deze oorlog voorbij is en niet als een 

gxisoleerde eenheid, rijp voor de bijl 
van den beul. 

Wij moeten op een ofandere wijze 

politici zien te vioden, die de resulta- 

ten voor oogen houden en bereid zijo, 

tegenover kortzichtige 

tot een andere sectie behoorend, aan 
een politiek, die v6or bet wel van bet 

mirderheden, 

land als een geheel is, vast te blijven 

houdea. 

Ik hb altijd beweerd, dat econo- 

miscbe factoren ook grooterdeels de 

oorzaak zijo van dezen oorlog. Zelfs 

al zijn zij niet zoo belangrijk als som- 

mige menschen wel beweren, geven 

toch handelsrestricties aanleiding tot 

psycho'ogische factoren, die door men- 

schen als Hitler ed Mussolini en de 

Japansche militairisten ge@xploiteerd 

worden. 

Wanneer na dezen oorlog dezelfde 

restrictie - po'itiek zal worden 

gevolgd als voor den oorlog — dat 

elk land slecbts deokt aan zijo eigen 

belangen en medediogt naar een deel 

van de afnemende wereldmarkt—dan 

zulleo wij onvermijdelijk weer 

andere depressie tegemoetgaan en zeer 

waarschijolijik weer een nieuwen we- 

soort 

een 

reldoorlog. 
De verandering ? Een wereld, waar- 

in economische samzowerking tusschen 

landen, en tusschen menschen, den 

Osbeperkten economischen oorlog ver- 

vangt. 

Door de enorme uitbreidiedg van 

de machine-industrie, ten gevolge vao 

den oorlog, zal ia de na-oorlogsche 

elk geiodustrialiseerd 

emplooi de bestaande 

industric&a hebben, voor zoover er 

op de binnen-en buitenlandsche markt 

vraag naar bestaat, 

Kliokt dat onwaarscbijalijk ? Ik vind 

De eenige hoop voor de 

het beooge 

periode land 
slechts voor 

van nigt. 

toekomst is n van een 

uitgebreideren wereldhandel. Maar 

hoe? Het zal niet voldoende zija om 

tarieven te reduceeren, geen invoer te 

heffen op grondstoffen ia alle landen 

en het geld te stabiliseeren. 

Achterlijke landen. 

Wij zulleo tezamen andere 

landen, die evenals wij denken, moeten 

besluiten de wereld -consumptie te 

regelen. Wij zullen de v66r-00rlogsche 

leveosstandaarden moeten berstellen 

en gezamenlijk den wereld - standaard 

instellen. 

met 

Landen met financieele bronneo— 
en io dit geval zouden de Ver. Staten 

de leiding moeten nemen — moeten 

acbterlijke landen, 

zooals lndit, China en sommige lan- 

den in Oost- Europa te ontwikkelen. 

Er moet ioteroationale baok 

worden ingesteld, kapitaal 

kan worden voorgeschoten aan deze 

laoden, voor b:t vestigen van iadus- 

triedo en wij zouden technische hulp, 

materiaal 

Verstrekkep, 

meehelpen om 

een 

Wwaaruit 

en machineriein moeten 

Door de menschen van deze lan- 
den in staat te stellen om hun leveos- 

standaard te verhoogen — want hun 

vraag zal toenemen — kan de wereld- 

handel weer worden uitgebreid. En 

wereldhandel moeten wij 

allen hopen eeo grooter deel te ver- 

krijgen, maar viet door elkaar dood 

te coocurreeren om een misschien 

terugloopend gedeelte hiervan. 

Als landbouw- staten zouden Br. 
India en China tot het einde der da- 

gen gedoemd zija om op hun tegen- 

woordigen werkelijk ontstellevden le- 

vensstandaard verder 

van dien 

te moeten be- 

staan maar een geiadustrialiseerd Indig 

of China zou een belangrijk impor-   

  
teur kunnen worden vaa primaire en 

secundaire goederen, 

  

      MULOWEG / MADJENANG 
Telefoon Ked. No. 225 
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Ben soort ,algemeene welvaartsfeer” 
Op ioternationale basis? 

Ja — maar men moet bet meeneni 

Algemeene welvaart 

Wat de Oostersche landen in Ja- 

pav's ,,algemeene - welvaart - spreuk" 

zien, is niet het optreden van Japan 

als redder, die hun allen een eerlijk 

aandeel zal geven en hen zal helpen 

in huo ootwikkeling, maar eeavoudig 

een politieke overheersching en de 

economische voordeelen, alle in &&a 

hand. 

U zult zeker wel vragen, hoe de 

landen er toe bewogen moeten worden, 

om deze opvatting van samenwerking 

aan te nemen. Het mag misschien op- 

timist geredeneerd zijo, maar ik hoop, 

dat zij iets hebben geleerd in de laatste 

25 jaren, 

Het is van bet grootste belang, dat 

zij, die de verantwoording zullen dragen 

in deze na-oorlogsche politiek, alle 

factoren van de vooroorlogsche poli- 

tiek, dat tot 

laatsten veede hebben geleid, grondig 

moeten bestudeeren. 

het verbreken van den 

Dit zal onherroepelijk leiden tot de 

vaste overtuiging, 

deze problemen in nationale banen, 

niet doeolijk is. Ik voor mij vind na- 

dat het leidea van 

tionale souvereiniteit — zoowel poli- 

een anachro- 

nisme. Als souvereine Staten, die geen 

beperking van onze rechten acceptee- 

ren — behalve door dreigement van 

machtigere staten dan wij — kunneo 

wij viet hopeo om de medewerking 

vad andere landen te verkrijgen om 

een oorlog te voorkomen of gezamen- 

lijk plansen te maken om de econo- 

mische oorzaken van een oorlog weg 

te nemeu. 

tiek als ecooomisch — 
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Vereceniging van Staten 

Na den oorlog moeten zich som- 

mige groote naties er op voorbereiden, 

dat enkele van hun rechten komen te 

vervallen. Nationale plaonen en organi- 

saties moeten plaats maken voor inter- 

nationale plansen en organisaties en 

allereerst voor een internatinale regee- 

ring. 

Ja, ik heb vertrouwen in een Ver- 

eeniging van Staten, alhoewel sommige 

menschen de uitdrukkiog misschien 

minder prettig vinden. Naties moeten 

ervan afzien om hun eigen recbter te 

willen zijo ia een meeningsverschil 

met andere landen. Hua moet bet recht 

ontzegd worden om gebruik te maken 

van onbeperkte economische macht 

en om oorlog te voeren. 

Dit alles is gebaseerd op de ver- 

onderstelling, dat wij Daitschland zul- 

len verslaan. 

Wij zouden beginnen met Engeland 

en de Vereenigde Staten, om een kern 

te vormen voor een nieuw en grooter 

gemeenebest, waarbij anderen, gelijk- 

denkenden, zich zouden kunnen aan- 

sluitep. 
Wjj zouden trachten een z00 nauw 

mogelijke samenwerking zien te verkrij- 

gea met Rusland, zoowel als met 

andere staten, die genegen zouden 

zija aan de toekomst te willen mede- 

werken. 

Door dergelijke vereeniging 

zouden er m.i. twee groote noodza- 

kelijkhedeo bereikt worden, 

eerlijke en duurzame vrede, vrijwarirg 

van oorlog en economische samen- 

werkiong in plaats van economischen 

nl. een 

oorlog. 

  

Een adembenemende 

race. 

President Roosevelt heeft weer eens 

gesproken. Ditmaal was hij langer van 

stof, dan we dat van hem gewoon 

zija. 

Daar was danook wel reden voor, 

want zoowel een kleine minderheid 

der arbeiders als de groote geldbonzen 

maken het hem lastig, en juist op een 

moment dat hij het niet hebben kan. 

Op eea moment, dat de wereld den 

adem inhoudt over wat er al of niet 

morgen gebeuren zal en kan. Het is 

een adembenemende race. Wie zal bet 

winneo ? 

Laat ons vaststellen, dat wanneer 

Roosevelt zija besluiten zou kuanen 
baseeren op de resultaten van Gallup, 

de zaken heel eenvoudig zouden zijn. 

Immers, waoneer de Gallup - pols ook 

de stemmenverhoudingen in Senaat en 

Huis van afgevaardigden zouden aan- 

geven, dan hoeft hij de besluiten welke 

hj gaarne aangenomen wenschte te 

zien,. na gehouden 

Gallup, slechts naar de beide huizen 

te sturen en het zaakje is gezond. 

Maar dat is ou juist niet het geval. 

Zou het geld geen invloed meer 

hebben op de afgevaardigden in beide 

huizen, ja dan zoudeo waarschijolijk 

de inkomsteo van bet Gallup - instituut 

met redelijke zekerheid ook de stem- 

ming in de huizen weergeven. 

Het ellendige is dat bet geld nog 

wel macht heeft groote macht zelfs 

en dus regelt Roosevelt zija daden, niet 

Z00 maar naar de uitkomsten van 

Gallup, waar we niet anders dan zeer 

verheugd over kunnen zijo. 

Zeer behoedzaam z0ocbt de President 

zijn weg. Vanaf het eerste begin van 

zijo cerste presidentschap bestrijdt bij 

de macht van de kleine groep geld- 

bonzen, die sedert decennia de Ver- 

eenigde Staten io feite regeert, be- 

strijdt hij, zooals hij het noemt, ,,het 

nieuwe despotisme”, een soort sociaal 

absolutisme. 
Bij de aanvaarding van bet candi- 

datuur van het 2e presidentschap sprak 

Roosevelt o.a. de volgende gedenk- 

waardige woorden : 

»Door een nieuw gebruik te maken 

van maatschappijep, baoken en waar- 

den werd een nieuwe organisatie van 

onderzoek door 

  

ban anna ls aa 

  

— 

nijverbeid en landbouw, van arbeid 

eo kapitaal — waarvan onze vaderen 

niet hadden gedroomd — door de 

»economische royalisten” toegepast en 

dienstbaar gemaakt, Hierdoor ontstond 

een geheel andere bouw van het mo- 

deroe leven. Het was natuurlijk, ja 

misschien overeenkomstig den mensche- 

lijkeo aard, dat de bevoorrechte vor- 

sten der nieuwe economische dynastie- 

ea in hua dorst naar macht de hand 

uitstrekten paar de heerschappij over 

de regeering zelf. Zij schiepen een 

nieuw despotisme en wikkelden dat in 

een gewaad van wettelijke sancties. De 

spaarpenningen van de gewone fami- 

lies, het kapitaal van den kleinen 

zakepyman eo de beleggingen, die wa- 

ren opzij gelegd voor den ouden dag — 

dus het geld vao andere menschen — 

werden werktuigen, waarmee de nieuwe 

koningen zichzelf loopgraven groeven. 

Zij, die het land bewerkten, kregen 

niet langer de belooning, waarop zij 

recht hadden, hoe gering hun wiast 

z0u zijn, werd veraf gelegen steden 

overal in 't bepaald door de menschen 

in land, Kans werd monopolie. Per- 

soonlijk initiatief werd fijagemalen tus- 

schen de raderen van een groote ma- 

Chine. Het terrein, open voor een vrij 

zakenleven, werd hoe langer hoe meer 

beperkt. Particulierj men kreeg een 

bevoorrecht initiatief, dat geen vrij 

initiatief meer was 1). 

Zoo denkt Roosevelt daarover en 

a ,New deal” is daarmee volkomen 

in overeenstemming. 

Op het oogenblik zit hij met nog 
steeds dezelfde moeilijkheden. In feite 

zija ze een beetje torgenomen. Want 

de ,,New deal” en desedert getroffen 

sociale voorzieningen hebben doorge- 

werkt en de arbeiders van de Ver- 

eenigde Staten voelen er niets voor 

om voor de geldbonzen terug te trek- 

ken. Zij doen, 

wanneer zij zouden ootwaren dat dat 

zouden dit gaarne 

kleine plukjz van een paar duizend 

koppen sterk, eveneens offers zou wil- 

leo brengen, offers evenredig aan die, 

door de arbeiders te brengen. Oage- 

gelukkig of glukkig genoeg, het is 

maar net van welken kant men de 

zaak bekijkt, hebben zij die overtuiging 

Diet en waarschijalijk deelt Roosevelt 

die overtuiging. Hoz echter die afgrijse- 

lijjke, taaie macbt, werkeode in het 

duister en onzichtbaar 

moceilijk te bevechteo aan te pakken? 

Zietdaar de opgave. 

We schreven enkele dagen geleden 

reeds dat de groote geldmagnaten mo- 

menteel door paniek bevangen meer 

In feite — 

en dus zeer 

meegaande zijn gewordeo. 

als het niet zoo tragisch was zou men 

er om kuonen schateren—werken ze 

bu voor Stalin, en steunen zij het com- 

munisme in eigen land, de cel. Dis 

laatste is misschien niet zoo duidelijk, 

maar de strijd thans gevoerd door 

Lewis en consorten zal het den lezer 

duidelijk gemaakt hebbeo. De commu- 

nistische cellen,in diverse landen blijven 

werkzaam. Zelfs Stalin zal dit 
kunoen tegenhouden. Door tegen te 

werken, rekken zij den oorlog voldoen- 

de, om den zekeren ondergang van 

de macbt van het kapitaal te verze- 

keren. Het grootkapitaal oiet scrupu- 

leus, eerst Hitler op weg helpend om 

reden van eigen belang, wenscht nu 

Hitler te verslaan ook weer om reden 
van eigen belang, doch bet begrijpt 

nog steeds niet, dat het dan zeer hard 

moet voortmaken en vooral iets moet 

riet 

opofferen, om de cellen viet in de kaart 

te spelen, omdat het anders voor hem 

te laat zal zijo. 

Salin houdt het heusch wel uit. Maar 
dan? Stalin is, hoe men er ook over 

denken moge, de grootste van de drie 

staatslieden Churchill-Roosevelt-Stalip. 

Zeker, hij heeft het voordeel gebad 

van continu aan het hoofd van den 
staat gestaan te hebben, en bet voor- 

deel van de totaliteit, maar tocb, de 

Wwijze waarop hij politiek voerde, ge- 

tuigt ontzagwekkende be- 

kwaambeid. 
Maar om tothet grootkapitaal terug 

te komen. Dit stelletje verblin de mollen 

van een 

  

  

  

hield usurpatie van . Oostenrijk niet 

tegen en begreep niet, dat zulks met- 

een beteekende den wissen ondergang 

van Tssjecho-Slovakije, hetgeen betee- 

kende het verlies van Skoda Werke, 

Lioz, Steyer, groote hoeveelheden ru- 

we grondstoffen, die Duitsdhland zoo 

broodnoodig behoefde. Maar men zag 
in Hitler nog steeds een 

schutsengel. Zij beulden met den weer- 

wolf in het boscb. Wic was de dupe? 

De kleine man, de arbeider. De groot- 

bons toch is onbruikbaar in de werk- 

plaats, maar de arbeiders scheidt men 

soort van 

van hunne gezionen, vervoert men over 
honderden kilometers en stelt men te 

werk in fabieken en werkplaatsen op 

hongerloonen, op kongerrantsoenen 

onder beestachtige behandeling. En de 

groot-aandeelhouders ? Wel die niets, 

ze genieten van de gestolen Fransche 

champagne. Ze hebben 

en goed eten goede automobielen, en 

daarmee basta. Schoffies als Fritz Thijs- 

seo, liepen hard weg ir 

den mooien jongen uit te kunnen han- 

  

goede huizen, 

de hoop straks 

gen, als het leed geleden za! zijn, maar 

Ondertusschen hebben ze medegewerkt 

aan deze debacle. Hugenbergs en wie 

niet al, 

Goed, Hitler was d 

het grootkapitaal sneed zich in de vin- 

2» schutsengelen 

gers. Maar nu is er weer een andere 
wolk aan bet kapitalistisch firmament 

verschenen. Hitler moet verslagen wor- 

den, en erg genoeg voor het kapitaal, 

kan dat niet anders gebeuren dan door 

Sta'in te helpen. 

Dat is wel aardig yevonden, maar 

dan moet het grootkapitaal toch zeer 

snel beslissen, want zooals wij herhaal- 

delijk opmerkten, duurt de oorlog lang, 

dan is het absoluutafyeloopen met de 

macht van het kapitaal, weshalve wij 

moeten hopen, dat de oorlog inderdaad 
niet al te snel zal zijn afyeloopen. Dit 

schijaen de groote bonzen nog niet 

goed in te zien, anders zouden ze wel 
anders handelen, en in elk geval Sta- 

tin de gelegenhei' ontnemen zich even- 

tueel zelf te helpen, hetgeen wel eens 

z0ou kunnen uitloopen op ondergang 

van bet kapitalisme, wat we niet erg 

vinden, maar ook van democratie, en 

dat is heel erg. 

Wat wij onder lang verstaan ? Dat 

is viet z00 op cen maand te scbatten. 

redelijke zekerheid 

dit zeggen, dat warneer Rusland geen 

Wel kan men met 
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Bekendmaking. 
D2 Regent van KEDIRI maakt mits 

deze bekend, dat de Algemeene- en 
Bedrijfsbegrootingsrekeningen over het 

dienstjaar 1939, als bedoeld bij Raads- 

besluiten ddo. 28 September 194) No. 

22/R en ddo. 28 December 1940 No. 

33/R, door het College van Gedepu- 
teerden van den Provincialen Raad 

van Oost-Java is goedgekeurd bij be- 

sluit ddo. 4 October 1941 No. F 6/4/41, 

KEDIRI, 15 November 1941. 

De Regent van Kediri, 

R. A. A. Danoediningrat. 

    

Bekendmaking. 
De Regent van KEDIRI maakt mits 

deze bekend, dat de Algemeene- en 

Bedrijfsbegrootingsrekeningeo over bet 

1940, gedurende 

dagen ter Secretarie van den Regent- 

schapsraad van KEDIRI voor cen ieder 

ter inzage worden gelegd. 

KEDIRI, 

De Regent van Kediri, 

R. A. A. Danoediningrat 

dienstjaar vijfiien 

15 November 1941. 

  

kans ziet Hitler bionen, laat ons zeg- 

gen, 6 maanden te verslaan (de schat- 
ting is die van een onze kennissen) 

het grootkapitaal als factorin politiek 

ea wereidbehzersching zal hebben af- 

gedaan. Wat we dan zullen krijgen ? 
Laten wij er het beste van hopen 

Zoo is het begrijpelijik dat bet 

grootkapitaal heteenen ander intuirief 

voelt, en dat Willkie erop aandringt 

dat Amerika overgaat tot een ,,shooting 

wat" wat o.i. niet de bedoeling van 

Roosevelt is, al lijkt het, in &&n adem 

of het Io elk 

geval graaft het grootkapitaal, door 
genozmd, wel 200 is. 

Roosevelt tegen te werker, thans aan 

eigen graf, juist zooals Marx voor- 

spelde, dat gebeuren zou door te 

zeggen, dat het grootkapitaal zijn 

cigen doodgraver gebaard heeft. 

Wordt vervolgd. 
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   PROTESTANTSCHB KERW. 

Hollandsche Kerkdiensten. 

Ds. F. J. Jonkhot 

gereformeerd predikant van Malang 

preekt om op 30 Nov. om 9uur v.m. 

in de Prot. Kerk. 

  

Maleische Kerkdiensten, 

H, B. Matulessy. 
    

OOST-JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEN 

     
lederen Zondag, 9 uur v.m, 

Te Kediri (Baloewertistraat), Blitar 

Toeloengagoeng, Ngandjoek, ea 
Paree 7 30 uur o.m, 
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Baitenlandsch overzicht overgenomen uit het Soer. Hbld. 

Het offensief in Afrika, 

  

Hoewel geen bijzonderheden worden 

gemeld, blijkt dat geallieerde 

gemechaniseerde colonnes 

diep zijn doorgedrongen. 

    

Cairo, 20 November (U.P.). Be- 

treffende den Britschen opmarsch in 

Cyre 
gzallicerde gemechaniseerde colonnes 

    

ica wordt 

  

nog gemeld, dat 

disp in vijandelijk gebied doordrongeo. 
Zware zandstormen woedden, later 

g»volgd door een wolkbreuk. De re- 

geo stroomde zeifs in gedeelten van 
de woestijn, die gewoonlijk zelfs geen 

lichte buitjes kent, Vele plaatsen ston- 

den tot knishoogte onder water. 

D: R.A.F. maakie 

gelegeoheid gebruik 

eea vernietigenden slag toe te brengen. 

Golven 

verscbcnen spoedig en 

snel van de 

om den vijaod 

  

Maryland - bommen werpers 

beukten mee- 

doogenloos op den vijand los, enorme 

schade aanrichtend, 

Cairo, 20 November (Reuter). De 

Britsche vloot bombardeert Halfaya. 

Mededeeling van Churchill. 

Londen, 20 November (Reuter) 

Cshurchill deelde in het Lagerbuis 
dat de asmogendheden volko- 

men door den Britschen opmarsch in 

  

mede, 

Lyib8 werden verrast. 

De Britteo zijo, na vijf maanden van 

voorbereiding, goed uitgerust. 

De generaals Auchinleck en Cuo- 

ningham maakten een schitterende en 

geslaagde openinysbeweging en ver- 

overdea stellingen van erkend voor- 

deel. De strijd tusschen de pantser- 
strijdmachten kan niet lang worden 

De 

100 ongeveer 
uitgesteld. omstandigheden zijo 

als bij een zeeslag: 

wanneer eenmaal is begonnen, kanio 

vallen. twee uren tijds de beslissing 

Een Duitsche lezing, 

Londen, 20 November (Reuter). U.t 

Berliin werd gemeld, dat een Duitsch 

communigue het volgende over den 

strijd io Lybis zegt: 

»De Britsche troepev in stellingen 

ten Zuideo en Zuidwesten van Sidi- 

Omar ruktea Dinsdag op naar To- 

broek. Tegenaanvallen van Duitsche 

en Italiaansche cenheden wierpen de 

Bcitsche strijdkrachten 

ten Westen 
sterke met 

zware verliezen 

van Sidi-Omar. 

terug 

Offensief bij Tula hervat. 

Looden, 20 November (U. P.). 

Volgens de ,,Krasraja Swesda” her- 

vatte de viiand aan bet Tula - front 

na uitgebreide artillerie-en luchtvoor- 

bereidingen zijn aanvallen, aldus Ra- 

dio-Moskou. De aanvalleo werden 

Woensdag den geheelen dag met 

zware afges'agen. Twee 

Duitscbe compagnief#n verloreo alle 

manschappen, op 15 4 20 na, die de 

Russiscre loopgraven 

tenslotte met de bajonet 

gemaakt. 

Verliezen 

naderden en 

werden af- 

Kerch thans ontruimd. 

Moskou, 20 November (Reuter). 

Het Russische communigu€ van beden 

luidt : ,,Den gebeelen nacht woedden 

er gevechten aan bet geheele front 

voort. Kerch is om strategische rede- 

den ontruimd.” 

Moskou, 20 Nov. (Reuter). Een 

aanvullend Russiscb communigue€ meldt, 

dat de 

Kerch 20.000 officiecen en manschap- 

pen, 130 tanks, 200 kanonnen, 1100 

legerauto's met munitie en 40 Vlieg- 

nazi's in de gevechten om 

tuigen verloren. 

  

Rusland 

De siag om Moskou 

Nieuwe, hevige gevechten 

bij Tula 

Moskou, 19 November (Reurer). Ia 

telegrammen van het front, die heden 

    

in de ,,Pravda” werden gepubliceerd, 
van buiten- 

ten Zuid- 

waar de nazi's een 

wordt melding gemaakt 
gzwoon hevige gevechten 

oosten van Tula, 

  

infaote egiment aan dooden en ge- 

  

wonden verloren en Russen 6 tot 20 

kilometer in sectoren van bet centrale 

front doorbrengen. 

FEUILLETON 

  

SPAANSCHE DUKATONS 
(Spanish Doubloors) 

Uit het Engelsch 

  

van 

Camilla Kenyon 

114) 
HOOFDSTUK XIX 

De ,Jonge persoon'" 
wint 't spel. 

Mijo eerste herinnering waren stem- 

men, zachte stemmen welke dooreen 

aan 't praten waren, daarna vloog ik 

door lange, steeds 

licbter tunnel en kwam 

terecht in dezelfde wereld, welke ik 

ceuwen geleden verlaten had. En toes 

ik mijn oogen opendeed zag ik aller- 

lei gezichten om me been, die eerst 

reusacbtig groot en vreemd waren, 

die, tot huo 

gewone proporties werden terugge- 

bracht, aan de verschillende expedi- 

tieleden bleken toe te behooren. Tac- 

cen ongelooflijk 
wordende 

maar toen ze allengs   
Met betrekking tot de operaties rond 

Tula, verklaart de speciale corres- 

pondent van de ,Pra vda” : ,,Gedu- 

rende de geheele week trokken de 

Duitschers troepen samen in den Zuid- 

oostelijken sector in de richting van 

Tula, Gisteren bij het aanbreken van 

den dag ondernamen twee fascistische 

divisies — een tankdivisie en eeo di- 

visie gemo'oriseerde infanterie — een 

aanval op de stellingzo van comman- 

daot Ermankov's troepen. Ooze sol- 

daten slorgen de aanvallen der vijan- 

delijke 

manmordig af, 

bommenwerpers en tanks 

te Jane was er, natuurlijk in tranen 

en Miss Higglesby Browne, even 

norscb en zuur als altijd en de Hovo- 
rabie Cuthbert, een en al bezorgdheid 

en Cookie, rog zwarter dan gewoor- 

ljk. Het gezicht van Dugald Shaw 
zag ik niet om de eenvoudige reden, 

dat ik met mija hoofd tegen zijo 

schouder aanlag. 

Dadelijk, toen dat tot me doordrong, 
ging ik rechtop zitten, wat een koor 

van tevreden uitroepen tot gevolg 
had: ,,Ze is weer heelemaal in orde— 

hoe 'n kleur ze zie ja wel, io eeos 

krijgt !” 
Es terwijl de rest van de expedi- 

tieleden zich onledig hield met tante 
Jane en haar door allerlei gozden 

raad van haar oorsprookelijk voor- 
nemen, om me om den hals te vallen 

en z00 eens goed uit te huilen, tracht- 

ten af te brengen, probeerde ik van 
den man met bet litteeken te weten 

te komer, wat er gebeurd was. Het 
bleek me, dat het pennemes, dat ik 

tijidenos mija worsteling met Captain 
Maguus vesloren had, aan de voeten 

van Dugald Shaw terecht was geko- 
men. Met een ruk bad bij zija banden 
vit de bijoaa doorgesneden touwen 

.aanhoudend aanvallen 

  
  

   

De onder bevel van commandant 

Sergin staande eenheid bleek in groo- 

tere mocilijkheden te verkeereo, De 

vijand, die klaarblijkelijk over meer 

tanks bescbikte, slaagde er in onze 

troepen terug te dringen en een wig 
io onze verdediging te drijven. Doch 

ook hier slaagde de vijand er niet ia 

onze strijdformatie te verstoreo, 

De gevechten ten Zuidoosten van 

Tula zija buitengzawoon verwoed. De 

vijaod wierp meer dan 200 taoks en 

goeduitgeruste gemotoriseerde eenhe- 

denin den strijd. Ia bet eerste gedeelte 

van dea dag verloren de Duitschers 

ongeveer een infanterie-regiment aan 

dooden ea gewonden.” 

Met betrekking tot de gevechten 

aan het Zuidelijk front meldt de ,,Pras- 

da”: ,Maandaj leverden onze troepen 

den geheelen day verwoede gevchten 
tegen den vijand. In een sector ver- 

dreven Petekosvky's troepen den vijand 

uit twee dorpen. Ges'laagde gevechteo 

werdeo geleverd door Vassileoko's 

strijdkrachten, die tegen het einde van 

den dag 6 kilometer gevorderd waren, 

terwijl ook een eenheid onder Lopatin, 

welke gedurende den dag 14 tot 20 

kilometer gevorderd is, verschillende 

dorpen bezette. 

lo een sector drong de vijand onze 

troepen terug 

verliezen.” 

ten koste van zware 

Verliezen voor de Duitschers 

Moskou, 19 Nov. (Reuter). Sovjzt- 

eenbeden welke in een bepaalden sector 

van het Westelijk front opereerden, 

vernielden 65 Duitsche taoksen paot- 

serwagens en 38 kanonnen gedurende 

twee dageo tijd, meldt cem aanvulling 

van bet Russische middagcommunigue. 

Russische guerilla - benden 
op de ia den 

sector van Kalinin aangevoerde Duit- 

sche versterkingen. 

Het supplement meldt verder, dat 

Fransche patriotten hun strijd inten- 

'siveeren. Zoo werden door branden 

io Fravsche textielfabrieken 20.000 

warme uitrustingstukken voor bet Duit- 

sche leger verrietigd. 

doen 

De situatie bij Volokolamsk 

en Kalinin. 

Kuibyshev, 19 November (Reuter). 

Dz correspondent van Reuter, Maurice 

Lovell, meldt : 

De activiteit io de sectoren Kalinin 

ea Voloko'amsk, die in de jongste 

Russische communigu€'s worden ge- 
noemd, ving verscheidene dagen ge- 

leden aao. De aanval in den sector 

Voloko!lamsk schijot een veel ernstiger 

karakter te dragen, want in den Ka- 

linin-sector zijn de Duitschers meer op 

uit verloren terrein terug 

en hun vleugel in beweging te houden. 

te wionen 

Volgens de laatste berichteo uit 

officieele hebben de troepen 

onder bevel van Hemenko een Duit- 

bron 

scheo aanval in den Kalinio-sector tot 

staan gebracbt eo in twee dagen tijd 

losgemaakt, daarna bad hij het pen- 
nemes gegrepen en had zich met een 
paar flinke sneden van bet touw, 

Wwaarmede hij aan den boom vastge- 

bonden was, bevrijd en was op Cap- 
tain Magnus toegesprongen. Een kort 

gevecht—een duchtige slag tegen den 

onderkaak van den kapitein —en de 
map, die door de groote dosis alcohol 

tOcb al versuft was, zakte als een 
zoutzak io elkaar. 

Oodertusschen was Cookie met een 
reusachtig keukenmes ten tooneele 

verschenen: zijo aard getrouw had bij 
bet ecbter alleen met 't doel, om 

Cutkbert Vane te bevrijden, gehaald. 
Merkwaardig genoeg was Chris, zelfs 
toeo de strijd op ziju hevigst was, 

vreedzaam blijven doorsluimeren, nu 

lag bij met depo bewusteloozen Mag- 
Dus naast zich, als twee keurig inge- 

pakte buodels, in de schaduw van de 
palmeo, tot het oogenblik daar zou 

zijo, waarop ze tot de werkelijkheid 
terug zouden keeren, en de minder 
aangename ontdekking zouden doen, 
dat de drooglija van Cookie miostens 
z00 goed was om gevangenen vast te 
bindea als hun eigen scheepstouw. 

Mija arme, moedige Crusot was er 
bet siechtst aan toe, Toen hij me 

  

  

65 tanks buiten gevecht gesteld en 

2500 Duitschers gedood. 

By Volokolamsk maakten de Duit- 

schers gebruik van: een aanzienlijk 

aantal tanks, docb zij slaagden er niet 

in belangrijke successen te behalen op 

troepen onder bevel van Rokossovsky, 

Gebruiken Duitschers 

imitatietanks. 

Io den Majaisk-sector is het gerucht 
weer opgedonken, dat de Duitschers 

gebruik maken van houten taoks. Dit 

verhaal deed eerst de ronde in Poleo 
en later op dea Balkan. Het is mo- 

gelijk, dat men eeo aantal imitatie-tanks 

met werkelijke tanks tezamen laat 

optrekkeo, te einde den vijand door 

het aaotal vechtwagens te intimideeren. 
Deze laatste meeving wordt onders- 

teund door andere ,,psychologische 

aanvalleo”, die den laatsten tijd io dec- 

zelfden sector hebben plaatsgebad. De 

Duitschers maakten gebruik van co- 

lonnes infanterie, die tevoren ruime 

hoeveelheden alcohol tot zich hadden 

mogen nemen. De Duitsche soldaten 

marcheeren in het volle gezicht van 

de Russen luid zingende voorwaarts, 

doch deze methode had geen uitwer- 

king op de Russen. 

Offensief tegen Tula voortgezet. 

Moskou, 20 Nov. (Reuter), De 

Duitschers zetten Woeosdag bun of- 

fensief—waarmede zij Dinsdag begon- 

neo zija —io de richting van ' Tula 

voort, meldt het reegeeringsorgaan 

nIzvestia”. 

Dz nazi's concentreerden twee in- 

fanterie-divisies, welke bijgestaan wer- 

den door een tankdivisie, Bijzonder 

verwoede gevechten ontwikkelden zich 

ia de districten. ,D” en ,,B”, waar 

de toes'and kritiek blijfr. 

De Duitschers worden gisteren uit 

2 dorpen, ongeveer 5 kilometer van 

Tula, verdreveo, waarbij zij 

verliezen leden. 

De Russische troepen blijven hard- 

nekkig tegenstand bieden om te voor. 

komen, dat Tula ia een nijptangbe- 

weging geraakt. 

zware 

Het Verre Oosten. 
In afwachting. 

Washington, 19 November (Aneta). 
De Amerikaansch -Japaosche bespre- 
kingen wachten thans op nieuws in- 
structies uit Tokio voor Kurusu op 
basis van de ,, voorbereidende”” be- 
sprekingen van de eerste twee dagen. 

Raymond Clapper, een medewerker 
van de Scripps-Howardbladen schreef 
dienaangaande hedenmiddag: ,, De 
houding welke men te Washington 
aanveemt, is den Japanners den tijd 
te gunnen, hun antwoord op bet tot 
dusver tijdens de besprekingen behan- 
delde te formuleereo, Van bet ant- 
woord van Tokio, dat binven enkele 
dagen wordt verwacbt, zal het groo- 
tendeels afhangen, of de toestand in 
den Pacific beter dan wel slechter zal 
wordeo”. 

lotusschen wordt Kurusu duidelijk 
Onder oogen gebracht welk een macht 
Amerika tegenover Japan kan ont- 

Onversaagd te bulp had willen komen, 
had Captain Magous hem z0oo'n 

duchtigen achterwaartschen schop ge- 

geveo, dat Crusot's recbteracbterpoot 
gebroken was. 

Tot dusver was dus alles naar 

wevsch gegaan: de rollen waren om- 
gekeerd, onze cipiers waren nu de 

gevangenen en wij bielden het kamp. 

Maar hoe moest het nu gaan Inet de 

roovers, die zich vog io de grot be- 
vonden, maar die toch, bionen niet al 

te langen tijd, paar 't kamp zoudes 

terugkeeren? Het waren drie kracbti- 
ge manoen—Mr. Tubbs telde vatuur- 
ljk niet mee — die met geweren en 
revolvers gewapend warenj als 't tot 
cen gevecht kwam, kon bet een strijd 

op leven en dood worden. 
De eenige zekere manier, om 

alles tot een goed einde te brengen 

bestond hierir, dat we ons io hinder- 

laag acbter bet struikgewas bij het 
kamp legden — met ,,ons” bedoeld ik 
Mr, Shaw en Cuthbert Vane, die het 
moeten doen —en dat we van 
daaruit de niets kwaad vermoedende 
roovers neerschotep. Het was een 
wanhopig plan, dat veel van moord 

met voorbedachten rade weg bad—     
  

Wikkelen' door een bericht van Arthur 
Krock, een gezaghebbend redacteur 
van de New York Times te Wasbing- 
ton, welk bericht blijkbaar van offi- 
Cicele zijde is gelospireerd. Het be- 
richt wijst er ep, dat de stelling, dat 
Amerika de Philippijsen niet kan 
verdedigen, door de jonste ontwik- 
kelingen wordt gelogenstraft. Deze 
zijn: ten eerste de afspraken met 
Eogeland ten aanzieo van de weder- 
zfjdsche hulp ter zeej ten tweede de 
toegenomen belangrijkheid van de 
luchtmacht: ten derde bet aanleggeo 
van luchtbases in Alaska, die het 
mogeliik maken, van twee kanteo 
luchtaanvallen te doeo op Japan: en 
ten vierde de uitbreiding van bet 
Bruikleeoprogramma tot  Rusland, 
waardoor de Siberische luchtbases 
voor Amerikaansche vliegtuigen be- 
schikbaar zijo gekomeo. 

»Indien de Amerikaansche bevel- 
hebbers de beste verdediging ziea in 

den aanval, zijo er genoeg bommen- 
Wwerpers van voldoende vermogen 
om bommen op Japan te werpen, in 

Siberia te landen, daar brandstof in 

te nemen en hun aanvallen te her- 
halen tijdeos hun retourvlucht vaar 
Manila. 

Deze nieuwe posities op de Philip- 
pijoen zullen de Amerikaaosche vloot 

io den Pacific vrijmaken voor bet uit- 

voeren van groote operaties io samen- 

werking met de Britsche vloot, Daar- 

door zal de sterkte vaa de vioot 
grooter worden dan die van Japan, 
en zal zij zelf aanvallen kuaneo on- 
dernemen”. 

Krock wijst erop,- dat ,,voordat 

Kurusu Washingtoo verlaat, bij wel- 

licht vao officieele zijde in kennis zal 
worden gesteld van deze vieuwe om- 
standigheden waarooder de oorlog in 
de groote uitgestrektheid van dea 
Pacific zal worden gevoerd, om dit 
weer mede te deele aan zija regeering, 
die de ernstige kwestie van oorlog of 
vrede in overwegiog heeft genomen. 

Doch boe hij het ook verveemt, van 
cfficieele zijde of bijvoorbeeld door 
het lezen van dit bericht, de verras- 

sende mededeeling za! waarschijolijk 
een belangrijken invloed bebben op 
het verloop van de Japansch-Ameri- 
kaansche vredesbesprekingen. 

De Nederlandsche gezart Loudon 
bezocht beden minister Hull en daar- 
na den ondermister Sumner Welles. 

Aseta versam, dat deze bezoeken 
&en deel vormen van het geregelde 
Contact, dat wordt onderhouden ter 
bespreking van zaken, die de belangen 
van beide landen rakeo. De Ameri- 
kaansche nieuwsbureaux verklaren 
echter, te hebben vernomen, dat deze 
bezoeken ten doel hadden inlichtingen 
te verkrijgen betreffende den aard der 
besprekingen met Nomura en Kuruzu 

  

BAAT HET OM 
DRUKWERK ? 

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

goedkooper. 
Vraagt offerte bij de Ked. 

Snetpersdrukkerij ! 

U verbindt zich 
tot niets! 

geen wonder dat de stemming er doo 
beneden nul zakte. 

»'t Gaat om de vrouwen, jong !” 

zeide de man met het litteeken zacht 
tegen Cuthbert, ,,'t Is ter wille van 
Virgioiz.” Met een terneer geslagen 

gezicht koikte Cuthbert van ja. 

't Hooren van mijn paam in ver- 
band met zulk een bloedige slachting 

bracht mijn verstand tot zijn gewonen 
staat van belderheid en vindingrijkheid 
terug. 

»O, nee,” riep ik. ,Asjeblief niet ! 

'tls veel beter als we ze in de grot 

overvallen en ze dwingen, daar te 
bliiven. Er zou maar &&a man voor 
noodig zijn, om den ingang te bewa- 

ken en naderhand zouden we hem 
met steeoen en rotsblokken vol kun- 
nen stapelen."" 

Met geen enkele uitzondering keken 
ze me allen verbaasd aan. 

»Een uitstekend plan”, zeide mr. 
Shaw toeo, ,alleen jammer, dat het 
Oouitvoerbaar is door 't feit, dat 

biemand van ons weet, waar zich de 
grot bevindt.” 

Wordt vervelga.
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