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VRIJDAG 28 NOVEMBER 1941 

ACTIE VAN GALEN 

Een serie slagzinnen als voorbeeld. 

  

Uw bridgepot voor onzen Jager ,,Van Galen”! 

  

  

STADSNIEUWS 

  

RICHE THEATER. 

Nog heden en Zaterdag 29 Nov. 

Anova Neagle, EBogeland's beroemde 

filmdiva in Gong's oieuwste en machtige 

filmproductie 

LONDON MELODY” 

De aantrekkelijke schoonheid 

ova Neagle, Britsche 

Irene”, is Hollywood's gesprek 

den dag, zij ontpopte zich als 

veelkleurige en scbitterende vlinder, 

onthullend, dat zij oiet alleen haar 

aanminnigheid en persoonlijkheid ver- 

borgen had gehouden doch dat zij 

buitendien een der meest veelzijdige 

sterren van bet doek is De 

wonderbaarlijke Meta Morphose van 

den statige ,Oueen Victoria” en de 

vormelijke, bezadigde ,,Nurse Edith 

Caveli” 'de vroolijke, geestige, 

levenslust en vreugde overvloeiende 

»Irene”, thans in haar nieuwste pro- 

ductie ,,London Melody” zal stellig 

wederom ieders bewondering afdwio- 

geo door haar subliem spel. Niemand 

misse deze film. 

van 

ster van 

van 

cen 

witte 

van   

MAXIM THEATER. 

Hedenavond 1/m Zondag 30 Nov. 

Sonja Henie — Tyrone Power — Rudy 

Vallee — Edna May O'iver. 

De sterreo-floakering in de pracbt- 

film, doorwrocht van Irving Berlin's 

melodiegn : 

SECOND FIDD LE" 

Een 100 pC:. Amusementsfilm, een 

brillant scbouwspz! met klaterende 

melodieein is 20th. C P-x3 

Extravaganza met het kwaliteitsstempel 

Muziek: Irviog Berlin. met 

Sonja Henie, die rog stzcis cp de 

tu 

voor 

handen wordt gedragen! met Tyrone 

Power, dz onbetwiste ,,Prince Char- 

miog” Ho Iywcod. Rudy 

Va'lce, de bandleider, zanger en acteur ! 

met Era May Ovv.r, dr o:rgeesi ge 

comedienne, met Mary Healy - film- 

lands j»ngste ontcekking, 

pikant. D: nisuwste Ys - 

het eerst op de scuaats gedemonstreerd 

door Sonja Henie. 

yan met 

vurig en 

Tango voor 

aa 

Mutaties. 

De Javasche Bank maakt hierbij 

bekend, dat de Heer L. Augenstein, 

met ingang van 1 December 1941 be- 
noemd werd tot Kasge#mployeerde bij 

het Agentschap te Kediri. 

HOE JAPAN DE NAZI'S HELPT 

  

Democratische tnoenen tot werke- 
loosheid gedoemd 

Ta 

Slot. 

Werkelooze troepen. 

Hetzelfde geldt in veel grootere 

mate voor de landmachten der de- 

mocratie#n. Kiralfy wijst erop, dat 

elk machtsvertoon der Japaoners tot 

gevolg heeft gehad, dat nieuwe Brit- 

sche imperiale strijdkrachten 

Malakka werdeo gezonden, maar in- 

dien dergelijke crises voorbij waren, 

werd nimmer iets vernomen omtrent 

het vertrek van deze vieuw-aangeko- 

men troepen en materieel. Het Japan- 

sche waagstuk in de Zuid-Chineesche 

Zee werd in verschillende phasen 

ondernomen van elk dezer pbaseo, 

of zij plaats bad in Canton, op het 

eiland Hainan, in Hanoi of Saigon, 

-of aan de greus van Thailand, steeds 

weer was het resultaat dat meer Aus- 

traliBrs en tanks oaar Malakka wer- 

den verscheept. De regimenten, welke 

zijn bijeengebracht in de Maleische 

moerassen, zouden juist die kunnen 

zijn, welke ergens anders een veld- 

slag zouden hebben doen winnen. 

paar 

1   

Het goed getrainde Nederlandsch- 

Indische leger doemt eveneens in dit, 

beeld op, Honderdduizend mao, uit- 

stekend en bewapend, 

gewend aan de tropen. Zij 

bet verschil kunoen vormen, zoo be- 

toogt Kiralfy, tusschen een nederlaag 

en een overwinning ia Irak en Iran, 

vooral indien men bij hen voegt de 

krachten welke in Malakka ..verspild” 

worden. 

modern en 

zouden 

Na eenige regels te hebben gewijd 

aan de moeilijkheden, welke de Ver- 

eenigigde Stateo thaos nog onder- 

vinden als gevolg van het gebrek aao 

ervaren en goed-geoefende manschap- 

pen, wijst Kiralfy op de algeheele 

Japaosche mobilisatie, welke in de 

eerste plaats gericht schijot te zja op 

de maritieme provincies van Sovjet- 

Rusland in Siberi8. Dit zou weer het 

gevolg kuonen zijn van de Russische 

troepeoverplaatsingen van bet Verre 

Oosten naar het Westen, nadat de 

nazi's Rusland binnenvielen. Het ge-   

deelte van het Roode Leger, dat in 

bet Verre Oosteo gestationneerd is, 
geheel. Het 

is zeer sterk gemechaniseerd en door 

vormt een onafhankelijk 

ea door getraind io de 

tactiek”. 
De techoische onafhankelijkheid van 

dit leger in het Verre Oosten verliest 

echter haar beteekenis er 

Moskou bedreigd wordt 

anti-nijptang- 

waarde, als 

Maar Japan 
zal wel toezien dat viette veel trozpen 

naar het Westen kunnen worden over- 

gebracht om de olievelden van Bakoe 

te verdedigen of de sindustrieen achter 

den Oeral veilig te stellen. 

Het Japanscbe dffensief ( Keralfy 

spreekt van ,,white offensive”) moet 

gezien worden als een poging om de 

kracht van de tegenstanders van 

Duitschlaod te 

  

verminderen in een 

tijd, dat zij elke man noodig hebben. 

Vergeleken met de invasie van de 

Duitschers in Rusland zijn de aantallen 

Verre Oosten 

oiet groot, maar 
troepen welke ia het 

ziju samengetrokkeo, 

zij kumn:n va ocaschatbare waarde 

zijn voordz verdediging van bepaalde 

gebieden als Egypte en Syria. 

De ,,witte oorlog”. 

De factoreo, welke er toe zouden 

" (Kiraiy 

bezigt bier de uitdrukking ,,wbite war”) 

le'der dat laze , wite oorlo, 

z0U worden omyezet in een werkelijken 

oorlog, liggen overal bebalve io bet 

V.rre Osstes. En iveessiortirg van 

Rusland, en krachtig Duitsch offensief 

langs de Noordelijke kusten van de 
Zwarte Z e en door Turkije in bet 

Nabije en Midder-Oosten, of een in- 

vasie in de Britscbe eilaoden zeker 

nietin Singapore worden gekeerd, 

Doch indien men 2 

het boofd wil b 

de verdedigers « 

40 deze bedreigingen 
eden met behulp van 

r democratische be- 

si dan zouden deze 

  

   langeo in Oost-: 

deze gebieden opco liggen voor aller- 

lei agressieve or 

Maar 
haar doel bereikt h 

aan de overwi 

-rpemiogen. 

pan's kleide massa 
ceften de Duitschers 

ng heeft geholpzo, 

zich in den Pacific 

zoodra | 

dan zal de situa 

Wijzigen ten gunsie van de Japanners. 

Ia eeo laatste | rg der democratie&o 

om gebieden va 

dan Zuid- Oost 

dit deel der 

grootere beteekenis 

Asig te behouden, zou 

reld wel eens op 

zoodanige wijze kunven wordeo ont- 

bloot van verdedigers dat zij een 

gemakkelijke prooi vormen voor de 

Japanners. 

Alexander Kiralfy eindigt zijo artikel 

met de opmerkiry, dat Japan betrok- 

celijken oorlog, doch 

2 vooral z00 gevaar- 
ken isineen we 

  

  Op een wijze, we 

Hjk is voor zijo 
het niet de mao 
Volgt, welke dwingt tot een reactie, 

waarmede hieraan op afdoende wijze 

een einde kan 
pamelijk oorlog ! 

2genstanders, omdat 

r van oorlogvoeren 

worden gemaakt     
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Zoojuist Ontvangen 

  

H.M. V. KOELKASTEN 
4 ft. 

6 ft. 

6 ft. de Luxe met Night Watch 

f 550.- 

f 620.- 

f 805.- 

Zeer laag stroomverbruik -- 100 WATT. 

  

ELEEFD AANBEVELEND 

N.V.N. van WINGEN 

DOHOSTRAAT 

    

13 

  

Een antwoord op de vraag, welke reeds 

z00 dikwijis werd gehoord: 

  

Waarom doodt er nu niemand. 

  

New York, 29 Oct. 

Waarom vermoordt er niet iemand 

Hitler? Deze vraag werd mij ia Amerika 

vaker gevraagd dan elders. 
Het is 

veronderstellen, 

niet zo0 onlogisch om te 

dat een ieder, die in 

staat is cen beetje over den oorlog na 

te denken, het antwoord op deze vraag 

z0u willeo weteo, waot Hitler is voor 

elken Amerikaan belangrijker, dan 

eenig ander levend wezen op de wereld, 

Hij is Duitscbland, bij is de nazi - 

partij, de macbt, de hersenen en de 

baas. Acbter zijo troon staat niemand. 

Sedert Napoleon het meest benadert, 

en geen levend wezen ontkomt aan 

zijo persooolijkheid. 

Ik ken Hitler ende nazi's beter dan 

eenig ander politicus, politieke partij 

of volk ter wereld 

Met deze wetenschap als grondslag, 

ben ik ervan overtuigd, dat, als hij 

vermoord zou worden, de ooriogskans 

van Duitschland tot op de helft ver- 

minderd zou worden en zulks tevens 

z0u garandeeren dat Duitschland den 

oorlog zou verliezen. 

aa ng 

   

  

VENDU - & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS 

  

  

     
Tweedehandsch Meubilair. 

Mawi... 

J.a.W. DEKKERS — KEDIRI — Telefoon 250 

Emballeeren 

(Ook voor Europa en de buitengewesten) 

Transporteeren, Meubelmakerij 

Handel in Nieuw- en Agentschap : 

Java Koelkasten.   

Hj is oiet te vervangen, 
Als bij 

dan zou Duitschlar 

is eenig 

  

ord werd, 

  

io zijo soort 

d nietineenstorteo, 

maar het zou zijn gelijk eeo auto, die 

full speed rijdt en plotseling sen leege 

taok krijgt 

D£ wagen z0u og een cind 

  

doorrijden, maar toch uiteindelijk 
pen. 

  

Het z0u niet z00 zeer sijr 

zjo, 
evenmir 

  

vaardigheid 

    

worden, 

    

teiten als zijn 

     zijo intuitie 
stellend goed 

bet z0v 

schland 

  

ermoger, wsar 

inspiratie zijo, die Duit- 
z0U wissen, 

Zijn dood zou een verrassing zijn 

Ik heb werkelijk eeo ptioneele 
gelegenbeid gebad om 

  

zeer nabij te bestudeer 

Vanaf 1932, 

als buitenlandsch 

toen ik 

  

    corresponc 

Europa ging, tot nu toe heb 

  

gevolgd en bestudeerd. Jare 

ik permanent correspondent 

geweest en Hitler is steeds he 

politieke 

    

van mija grootste 

stelling geweest. 
bet mij Tegeowoordig verwondert 

niets meer, dat er int nte Ameri- 

kanen zijo, die herha k de vraag 

    

stellen, die vroeger barbaarsch, ja zelfs 

misdadig zou hebben geklonken. 

Het is duidelijk, dat van de vraag 
hoe lang Hitler nog zal leven, de 

levens, van vele millioeneo militairen, 
van niet - militairen, vrouwen en kin- 
deren, die lijden onder bombarde- 
menten, afhangen    



  

    

Dm aa. 
  

  

5 Richie THEATER — 
Nog siecbs Heden 28 en Zaterdag 29 Nov. 

Gong's nieuwste en succesvolle Schlager 2 ONDON MEL Oo 
Met Anna Neagle de beroemde Engelsche filmdiva, bijgestaan door TULLIO CARMINATI e.v.a. sterten. 

»irene is Hollywood's gesprek van 
en veelzijdige en schitterende vlinder in deze mooie film. Op alle plaatsen       

  

  

D2 aantrekkelijke schoonheid van Anna Neagle, Britsche ster van 
den zij ontpopte zich als 
wa nieuwe fila vertoond werd, boekte zij enorme successen, 

Wij twijfelen niet of deze film zal hetin Kediri ook doen! 
Vooraf: Het laatste Wereldnieuws! — Voor 
ATTENTIE! Zaterdagmiddag 4.30 u. 

Zondag 30 Nov. en Maandag 
ermakelijke filmklucht FOR LOVE 

     
(Esn Ongeluk komt nooit alieen) 

E Robi RT KENT e.a. goede krachten 
a ende fila don w » met romantische 

cden jaar geen 

  

117: 
Extra Voorstelling! 

klucht 
toegang. — 

  

Sial 

jaar — en ouderl 

OR MONEY” 

tot het einde toe. 

  

MAXIM THEATER 
  

  

  

mde scha “k mpioene 
    

   

schouwspel met klaterende 
d door Sonja Henie, 

Voor alle leeftijden! 

4 , Zaterdagmiddas 4.30 u. 
Attentie! Zondagmorgen 1o u. 

Maandag i tm Donderdag 4 

    

sat Heden 28 fm Zondag 30 Nov. nana ran «$ ECOND FIDDOLEs 
SONJA HENIE — TYRONE 

' Matinee 

POWER 

melodieer. De nicuwe Ys-Tango 

— Voor alle lesftijden ! — 

Dec. 

d
e
 

1
 

      « Indonesisehe ilmsehlaar SPOESAKA . TERPENDEM“ 
ombekende ROEKIA — KARTOLO — TITING e.v.a. vooraanstaand: Ind. artisten. 

— Voor alle leceftijden. — — — 

13 lan slavernij lemand zou dus uit een venster | Zijn persoonlijke 'ijfwacht en de S.S.- 
totaa Iking co | kuonen leunen en met absolute nauw- | marnen, die langs den kant stonden, 

dit schrijf, tracht bij de! keurigheid een bom in Hitler's auto | bepaalden hun volle aandacht aan de 

Russen onder zijn juk te | mikken. Hij zou niet kunnen missen, | menschen voor hen. Ik heb er geen 

  

Ik heb zoo dikwijls naar buiten 9e- 
leund en tegen de menschen, die bij 

moordenaar 
»Wat z0u het toch 

  

sa mij waren gezsgd : 

  

    

      

senemende tegen ! makelijk zijn, om nu een grapefruit 
chieder 3 niet | ce laten vallen !” 

Ben machine - geweer zou nog se- 
fm cuurder zijn dan cen bom. De repu- 
jewond en vernederd dan ooit | tatie van de gestapo van alwetendheid 

  

    

  

      

  

    

haar VOOr en aimacht ten spijt, zou het toch 

nog gsmakkelijk zijo zulk cen wapen 
het het hotel bionen te smokkelen. 

amao, Wij waren in Weenen, toen Hitler 

: d er binseotrok om binnen 24 uur al 

g di :euwen van traditie van bet 

“ te j mar rotsche, vroolijke en humane Oosten- 

La m rijk als het ware uit te vegen en te 

o | het ngen door de brute gewoonten 

  

upermensch ” 

    
    

   

  

aan de grens yeweest om 
ritsche legers te zien binnen- 

BNN nen toen ik in Weenen aan- 

1 . was de gestapo er al cen paar 

Kansen genoeg Maar den das waarop Hitler 

cenen kwam, om in triomph de 
» door te rijden, Ieende 

'uw een radio-toestel en liet 

brengen. het door len portier boven 

Het was de afmeting van cen groo- 

    

. ten handkoffer en het had gemakke- 
— ijk twee machinegeweren kunnen 

bevatten met een duizend patronen 

Ka of een aantal handgranaten. Maar 
. An niemand heeft er navraag naar gedaan. 
-d 3 Dien middag kwam Hitler weer 

  

voorbij het Altes Haus van het Bris- 

Hotel. 

an 

   
Verscheidene vreemden 

  

klopt mijn kamer en vroegen 
vanuit mijn venster naar de 

ten kijken, 

  

   
erover na te denken gaf ik    : pas later bedacbt ik mij        

  

, hoe onvoorzichtig ik geweest was. c k M , , ht S.S Die onbekende toeschouwers hadden 

“ wel eens de plannen kunnen hebben, er 
hier bes 

mij wilden 

  

brijf, 

  

Dare S.S. .mannen, die Gelukkig voor 
ze alleen maar Hitler zien, 

  

scbland,    aar de menigte, Nog mooiere kans. 
5 & y handaan hunrevolver. | In Niiremberg of in Weenen zou 

het mogelijk geweest zijn om Hitler 

te vermoorden en de dader zou nog 
kans gehad hebben om te ontsnappen 

        ook. Weliswaar geen groote kaos, 
maar toch wel een kleine en dat is 

al meer dan de meeste politieke 

a. | moo ars. 
Dat wil dus zeggen, dat Hitler onder Hilers lijfwacht io Niiremberg, 
de hotelramen passeert met de suel- | zoowel als in Weenen keek slechts   heid van een wandelpas. voortdurend naar de menigte op straat. 

een paar de ramen zien opkijken. 

Stelt U zich het volgerden 

voor. De menigte 

tooneel 

was z00 groot, dat 

tusschen ons hotel en het pad open- 

gehouden om Hi 
wel 20 tot 30. 000 

Veronderstelt ee 

2r te laten passeeren, 

menschen sto den. 

dat de aanslagple- 
ger vanuit zijn raam cen bom gooit 

Hider 

valt. Oader de menigte ontstaat een 

of zijn machinegeweer afvuurt. 

paniek. 

Hoe lang z0u bet der politie of den 
kosten om door deze 

heen te dringen 
S.S. - maanen 

menigte naar den 
hotelingang, de trappen opte stormen 

en naar den moordenaar te zoeken? 

Minstens verscheidene minuten. En 

te midden van cen schreeuwende me- 

nigte, zou het ook minstens een paar 

minuten durer, voordat de politie het 

blok omsingelen. 

In dien tusschentijd zou de moor- 

denaar plenty tijd hebben om het dak 

Op te renen, naar een naburig gebouw 

heele zou kunnen 

over te gaan en langs een brandlad- 

der te ontsnappes naar een klaarstaan- 

de auto en er dan vandoor gaan, 

naar een misschien van te voreo klaar- 

gemaakte schuilplaats. 

Waarom bleef de daad uit? 

Als het dan z00 gemakkelijk is, 

waarom heeft dan nog nooit iemand 

het gedaan ? In de eerste plaats, omdat 

de wereld — v6or den oorlog — de 
dader voor een krankzinnige zou heb- 

ben aangezien of in ieder geval een 

moordenaar, die den afschuw van elk 

weldenkend mensch verdient. 

Slechts een kleine groep menschen, 

die het onvermijdelijke geweten hebben 

en den catastrophales oorlog, dien 

Hitler beraamde hebben zienaankomen, 

zo0uden den moord op hem hebben 

toegejuicbt. 

Maar zelfs voor den oorlog hebben 

toch de Joden zes lange jaren van 

vervolging door Hitler en het Hitler- 

isme doorgemaakt. Waarom heeft er 

dan geen Jood Hitler vermoord, of 

althans getracht hem te vermoorden? 

Deze vraag heb ik meerdere malen 

aan mija Joodsche kennissen gesteld. 

En de Joden? 

Hua antwoord is, dat als een Jood 

Hitler vermoorden, de 

iederen Jood, dien zij te pakken konden 

zou pazi's     

De nazi's 

en in de ver- 

krijgen, zouden afslachten. 
hebben in het Reich 

overde landen ongeveer een zes tot 

acht millicen Jodeo onder hun despo- 

tiscb juk. 

Ik ben er zelf ook van overtuigd, 

dat de nazi's alle Joden zouden af- 

slachteo, als een Jood Hitler vermoord- 
de of zou trachten te vermoorden. 

Ik heb gezien, hoe de nazi's te werk 

gaao. Ik weet, 

een volk gebeel uit te roecien, zooals 

zij nu de Polen doen. 

hoe zij in staat zijo 

Zelfs de dappere jonge Joden in 

Palestina, die voortdurend hun leven 

riskeerden de Arabieren te 

bestrijden mij, toen ik in Palestina 

was, dat, als zij 

moorden, zij den dood van honder- 

duizenden, z00 niet millicenen Joden 

op hua geweten zouden krijgen. 

door 

Hitler zouden ver- 

Aan de band van documenten wordt 

deze overtuiging van de Joden be- 

waarbeid, dat de nazi's een program 

zouden aanrichten, mocbt Hitler door 

een Jood vermoord worden. 

Dreiging met bloedbad. 

Ik zis pog duidelijk de frontpagiva 

yan de ,Vossische Zeitung” op een 

voorjaarsdag in 1933 voor mij. Onder 

kolommen beslaande kop 

proclamatie vao H-iarich 

Himmler, den chef van de gestapo, 

een vier 

stond een 

Waarin mededeeling werd gedaan, dat, 

Hitler te 

vermoorden, er een bloedbad zou 

Volgen, zooals de wereld nog nooit 

aanschouwd had. Dit 

de woorden. 

als iemand zou trachten 

Wwaren precies 
Ik herinner mij nog het 

Duitsche woord ,,Massaker”. 
Hj verzekerde, dat alle politieke 

tegenstanders zouden worden gedood 

en tevens alle Joder. 

aa aa 7—aa 

sSBOERDERIJEN SCHRAUWEN“ 
KEDIRI WATES 

MULOWEG / MADJENANG 
Telefoon Ked. No. 225 

  

Himmler's aankondiging had ten 

doel de eventueele moordenaars af te 

scbrikken en bij was ook niet van 

plan bet uit te vberen, tenzij Hitler 

werkelijk vermoord zou worden. Dat 

komt omdat Himmler zooals elke chef 

van politie, weet, dat misdaad besmet- 

telijk besmettelijke 

misdaad is wel moord. 

is en de meest 

Herinvert U zich maar de epidemie 

van politieke moorden io 1934 Kanse- 

lier Dolfuss, Koning Peter van You- 
goslavi8, Kirov, Stalin's medewerker. 

Hoewel correspondenten in Duitschland 

verschilleode geruchten over aanslagen 

op Hitler hebben gehoord, is het ons 

Dooit mogelijk geweest om hiervan 

een gedetailleerden auteothiek verslag 

te krijgen. 

De mislukte aanslagen. 

Een aanslag, die zou bebben plaats 

gehad een avond voor bet bloedbad 

van 30 Juoi 1934, zou Hitler het besluit 

hebben doen nemer, om zich van al 

zijn tegenstanders te ontdoen. 

lo dit geval loste de moordenaar 

een schot op Hitler's auto en een an- 

deren keer waser een obstakel op den 
weg geplaatst om zijn auto te doen 

verongelukken en ham zoodoende te 

dooden. 

Maar Himmler beeft alles goed ge- 

heim gehouden en alleen maar de aan- 

slag door de g-heimzionige ontploffing 

in de Biirger Brau Keilerte Miischen 

op 8 November 1939, den verj:ardag 
van den Hitler-Ludendorf Putsch, is 

gepubliceerd, 

De Duitschers gaven de Britsche 

Geheime Dienst de schu'd en de En- 

gelschen gaven de Duitscbers de schuld: 
Dit is geloof ik de eenige keer dat ik 

de Duitschers gelijk mozst geven. 

   

   
    PERCEEL-PAKISSADJI! 

  
  

Levert versche volle melk. 

Karnemelk, Yoghurt, 
Room en Slagroom 

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

ter plaatse 

   

  

     Prima kwaliteit. 

  

    
    
     

Beleefd aanbevelend 

L. H. SCHRAUWEN.      
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Daar komt heel wat kijken op electrisch ge- 
bied bij de Marine! Veelzijdiger werkkring is 
meoeilijk denkbaar. Niet alleen lichtleidingen, 
doch zoo ongeveer alles wat er op electrisch 
gebied is uitgevonden wordt bij de Marine 
toegepast. De Marine is een technisch wapen 
bij uitnemendheid. Daarom zijn de marine- 
opleidingen voor technische beroepen zoo 
grondig en zorgvuldig, dat elke leerling een 

MONTEUR (ELECTROTECHNISC 
BIJ DE KONINKLIJKE MARINE 

    2 
5 

    

prima vakman kan worden. De nieuwe, kos- 
telooze opleiding voor electromonteur duurt 
2 jaar en staat open voor Europeesche jonge- 
lui met een einddiploma ambachtsschool 
(electrotechnisth) of eindd'ploma Mulo. 

    

tot adjudant-onder- 
alaris van f 504.- 

1 en met pensioen. 

Zij kunnen het brengen 
officier met een maximu 
per maand plus toelag 
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PROTESTANTSCHE KERK. 

Hollandsche Kerkdiensten. 

Ds. F.J. Jorkhof 
gereformeerd predikant van Malang 

preekt om op 30 Nov. om 9uurv.m 
in de Prot. Kerk. 

PA 

OOST-JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEN 
lederen Zondag, 

x 

9 uur vm. 
Te Kediri (Baloewertstraar) 
Toeloe gagoeng, Nga 
Paree 7 30 uur o.m. 

Blitar, 

jok, ate 

  

Cc t ata € 

TENG HONG LITANG 
x 

v 68 

VENDUTIES: 

9 December 1941, v m0 uur 

COMMISSIF VEN 

Hoofdstrea Kecir 

G:lege heid tor bijbrengen var 

  

Er zijn nog andere technische beroepen bij de Marine, nl. vliestu 
torpedomaker, geschutmaker of vliegtuigmaker. Hiervoor kunt gij U 

Nevenstaande cou 
pon uitknippen, op 
PAN aa an 
PN NN Latte 

aan den 

Naam :. 

Adres: 
AA ne ULLIA 

Departement der 
AM ETIA 

Batavia- Centrum. 

Gaarne zou ik van U het Inlichtingenboekje ontvangen. 

—m—— 

Leeftijdx——— Genoten onderwiis: 

  

g-telegratist, telegrafist 
neens thans aanmelden. 

10 December 194! v. m. 9 uur   
HESSEL 

  

| Adres voor 

Mods 

  

Dinsdag moois ternisbaa 

Woensdag en Zaterdag 
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Een werkelijke nazizou evenmin een 

hand naar zija Fiibrer uitsteken, als 

cen katholiek erover zou denken den 

Paus te vermoordeo. 

Het is opmerkelijk, dat er een tijd- 

bom werd geplaatsr, ioplaats vas een 

directen aanslag gepleegd. Dit zal ook 

wel de reden zijo, dat Hitler veel 
Voorzichtiger is geworden sinds het 

uitbreken van den oorlog. Zija oor- 
pronkelijke verlegenheid is misschien 

versterkt door ziju Russisch avontuur, 

Vooral daar bet al zooveel Duitsch 
bloed gekost heeft. 

Hitler is getn held. 

Ik weet, dat Hitler bang kan zijn. 

Ik heb hem eens zien bibbered voor 

niets anders dan een harde stem. 

Het was in Milochen tijdeos zija 

verhoor wegens landverraad. Hitler 

had de getuigen meedoogenloos getrei- 

terd. Generaal von Lossow, die Hitler 

met verachting zat aan te kijkeo en 

die aan bet hoofd van de -Beiersche 

Reichswebr stond, die den Putsch on- 

derdrukt had moest getuigen. 

Hitler stond op en gilde een vraag. 

De generaal,. een groote man met. cen 

gladgeschoren hoofd en een breede 

onderkaak, , richtte .zich.in ,zija volle 

lengte op. Met zijn langen wijsvinger 
als cen speer.op-hem .wijzend brulde 

hij als een sergeant van de opleiding 

tegen cen dommen recruut.   

Toen de generaal zijn stem liet hooren 

—die de zaal 

Hitler te beven en viel terug in zijn 

stoel, alsof hij een raken psycho'ogi- 

schen klap had gekregen. 

Hitler's arrogant optreden camouf- 

deed daveren, begon 

leert geloof ik een ziel, die weet wat 

angst is en de verscbrikkingen van den 

oorlog hebben hemer toe geleid, angst- 

vallige beschermingsmaatregelen voor 

zijo eigen persoon te treffen. 

Nu, in oorlogstijd, zou de moorde- 

Daar er niet levend afkomen. 

Slechts het meest resolute, fanatieke 

karakter zou deze taak op zich kun- 

nen nemen. Het is ecbter niet waar- 

schijolijk, dat een alleenstaaod individu 

genoeg moed en doorzettingsvermogen 

zou kunoen ootwikkelen om een aan- 

slag ten uitvoer te brengen. 
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DRUK WERK ? Radioluisteraars, 
| ” Iwordt lid van den Bond van Radioluiste- 

De Kedir sche Snel- | paars in Nederlandsch-Indie (B.O.R.A.N.L) 

pers Drukkerij drukt U dient daarmede Uw e'gen en het 
immers beter, netter en algemeen belang. 

Eadi one . Inlichtingen bij den Secretaris, 
Vraagt offes ij de Ked. 

Snelpersirukkerij ! J.P. (oenweg 27. 

U verbindi zich Batavia - C. 

tot niets ! Mann Nan 
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Buitenlandsch overzicht overgenomen uit het Soer. Hbid. 

SITUATIE WORDT DREIGEND. 

  

Volgens Russische berichten is Tula 

grootendeels ingesloten terwijl toestand 

bij Volokolamsk slechter wordt, 

    

Londen, 27 November ( Reuter). 

Rado-Moskou meldde: ,De strijd 

onveranderde hevigheid 

  

het Noordoosten van den 

  

tor, waar de nazi's de stad— 

alve vit het Noorden — insloten. 

De nazi's voerdeo meer dan 100 tanks 

en 200 vrachtauto-ladingen infanterie 

in. Deze strijdmacht tracht in Noor- 

de'iike richting naar Moskou 
    

op te 

rukken, alsmede naar het Westen om 

den weg van Serpukhov vaar Tola 

af te snijden, eo de omsingeling van 

Tula—dat wekenlang aan een directen 

aanval weerstand bood—te voltooien. 

Moskou, 27 November (Reuter). Uit 

Moskou wordt vernomen, dat volgens 

de ,Izvestia” de toestand bij Valoko- 

lamsk de laatste 24 uur is verslechterd. 

  

Het Japansch-Russische 

neutraliteitsverdrag, 

   
, 27 Nov, (Domei) 

ugai Shogyo bebooren de be- 
Volgens 

kkingen tusschen Sovjet-Rusland en 
bet de beide 

gesloten neutraliteitspact te 

  

a door tusscben 

  

landen 

worden bebeerscht. Doch het is noo- 

dig de goede trouw van de Russen 

bi de uitvoering van des geest van 

dat verdrag nog eens ma te gaan. 

Hat blad verklaart, dat het neutra- 

verdrag tusschen Japan eo Rus- 

  

land niet mag worden beinvloed door 

den internationalen toestand en ver- 

  

. De ware geest van neutraliteit 

  

e Russen ontheffen van be- 

heid over hun Siberische grenzen 

Verre Oosten, terwijl Japan 

ien andereo kant 

  

in bet 

aan zich zoo vrij 
dat bet de uit- 

g van het omsingelende A.B.C.D.- 

front in het Zuidoosten van Azit kan 

kunnen voelen, 

  

dagir 

  

aannemen. 

Met betrekking het 

met de drijvende mijnev van Russisch 

maaks 

onbevredigende antwoord van Rusland 

tot incideot 

  

in de Japansche Zee en het 

  

op het protest van Japan, verklaarde 

e Chugai Shogyo: ,Kan dit worden 

  

chouwd als een handeling die ge- 

    van Ruslauds goede trouw bij 

de uitvoering van het neutraliteitsver- 

drag ? 

Hoewel als gevolg van bet uitbre- 

ken van den oorlog tusschen Duitsch- 

Rusland de betrekkingen 

Moskou de 

pannen zijn geworden, is de drie- 

land en 

tusschen en as meer 

  

idige as niet tegen Rusland gericht     

en Japan heeft steeds vastgehouden 

aan een stipte naleving van het Ja- 

panscb- Russische netraliteitsverdrag”, 

Tenslotte drong de Chugai Sbogyo 
oog op Japans duidelijk 

getoonde vertrouwen in het neutrali- 

dat de Rus- 

sen vertrouwen tegenover vertrouwen 

»met bet 

tsitsverdrag er op aan, 

moeten stellen 

Australie. 

ten vereenigd Australisch corps 

in het Midden-Oosten 

    

Canberra, 26 Nov. (Reuter). Het 

Australische kabinet is het met ge- 

neraal Tbomas Blamey een, dat 

het voor de toekomst wenschelijk is, 

Midden - Oosten 

de Australische imperiale strijdkrach- 

dat bij acties in 

  

het 

  

ten ,al. cen vereenigd corps, instede 

vao als cenheden in verschillende    

  

sectoren van het front strijden”, zoo 

F,M. Forde, 

de minister van Oorlog vao het ge- 

meenebest, 

verklaarde Woensdag 

Premier J. Curtio zal deokelijk dit 

inzicht van het gemeenebest spoedig 

ter kenois brengen van de regeering 

het Vereenigde Koninkrijk, 

verluidt het in regeeringskringen. 

Iotusscben zal sir Thomas een laat- 
ste bespreking hebben met 

logskabinet, bij 

Midden-Oosten terugkeert. 

van z00 

het oor- 

alvorens naar het 

Krachtig besluit noodig. 

Canberra, 27 Nov. (Reuter). Dr. 

H. Evatt, de minister van Buitenland- 

sche Zakeo, verklaarde heden in het 

Huis van Afgevaardigden, dat bet 

vreemd is, dat het imperium nog 

| steeds op voet van vrede met Finlard, 

Hongarije en Roemenit is, ,, Duitsch- 

lands medeplichtigen in den oorlog 

tegen de U.S.S. R. Hij legde er den 

nadruk op, dat , een kracbtig besluit 

de verstandige diplomatieke 

methode " is, 

cenige 

  

60.000 Italiaansche gevan- 

genen in Br.-Indit. 

w 3 n a & 2 3 2 

Bombay, 26: Nov. (Aneta Reuter). 

Het aantal Italiaansche krijgsgevan- 

genen in Britsch-Indi2 bedraagt thans 

in totaal 60000, inclusief 53 gene- 

raals en 2 admiraals. 

Br.- India en de Pacific. 

Washington, 26 Nov. (Reuter). 

Uit de opmerkingen, die door den 

agent-generaal van Britsch-India, sir 

Girja Bajpai, die pas in de Vereenig- 

de Staten is aangekomen, tijdens zijn 

eerste persconferentie werden gemaakt, 

wordt gemerkt, dat Britscb-India zich 

sterk bezighoudt met de toekomst van 

den Stillen Oceaan en alles zal doen 

wat mogelijk is om voorkomen, 

dat deze oceaan door de as zou wor- 

den overbeerscbt. 

Sir Girja zeide: ,,Wij acbten de 

onafhankelijkheid van China van vitaal 

belang voor onzelven. Indien de situ- 

atie in den Stillen Oceaan onverhoopt 

mocht verslechteren zouden de Britsch- 

Indische troepen een nog grootererol 

gaan speleo bij het verdedigen van 

de belangen van het Britsche Gemee- 

nebest ten Oosten van Suez 

dusverre het geval is ”. 

Eogeland—z00 verklaarde de agent- 
generaal—strijdt voor het behoud van 
de democratie en Britschi-Indi2 strijdt 
daarvoor en voor de schepping van 
de democratie in Britsch - Indid aan 
zijo zijde. 

dan tot 

| 

1 
   

  

  
  

| mobiel en doeltreffend wapen te zija. 

Or Se ana na as Ja MA 

“— Nog altiid in voorraad. A 

  

Door eigen import zijn wij in staat de beroemde 

CARIBONUM producten, z.a. 

Carbonpapier in diverse soorten. 

Schrijfmachinelinten in alle breedten, 

Schrijf-, vulpen- stempelinkten, 

te leveren 

N. V. KEDIRISCHE SNELPERSDRUKKERIJ 

La 

SIDI-REZEGH GING VERLOREN 

  

EN WERD WEER HEROVERD 

Ook Sidi - Omar verloren ? 

  

Londen, 27 November (Reuter). Volgens een bericht uit Rome beweert 

een Italiaansch commusigu€ dat de Du'tsche en Italiaanscbe troepen Sidi-Omar 

heroverden' Hieraan wordt toegevoegd, dat Bardia nog in Italiaansch handen is. 

Londen, 27 November (Reuter). Het blijkt, dat Sidi-Rezegh een oogenblik 

weer in vijandelijke handen is geweest. 

heden officieel vernomen, dat Nieuw-Zeelanders, gesteund door tanks, 

lo militaire kringen te Londeo werd 

Sidi- 

Rezegh ia den nacbt van Dinsdag op Woensdag heroverden. 

Dit beteekent, dat de bres tusschen het garnizoen van Tobroek en de 

Britsche hoofdmach: —indien er nog eea bres bestaat—zeer nauw moet zijn. 

Woensdagochtend woedden er hevige gevechten ten Noorden van Sidi-Rezeyd 

en in dea nacbt, dat deze piaats genomen werd veroverde bet garnizoen van 

Tobroek nog twee versterkte punten op 22 kilometer 

Tobroek. 

Cairo, 27 November (Reute). Een 

bevel luidt: ,,In den nacht van 

Zeelanders, gesteusd 

ten Zuidoostca van 

communigut van het Britsche opper- 

Dinsdag op Woensdag bheroverden Nieuw- 

dooc Britsche tankformaties, Sidi-Rezegh eo bezetten 

Bir-el-Hamid, ondanks hevigen tegenstznd. 

Dz hevige strijd in die streek duu:de gisteren dan geheelen dag voort 

en eerst heden morgen konden eenbeden van de ontzettingstroepen te Ed Duda, 

welke belangrijke piaats gisteren door hen veroverd werd, zich bij de Britsche 

troepen uit Tobrock voegen. 

lotusscheo maen Britsche pantser- en gemechaviseerde colonnes jacht op 

cen aanvalstroep, die gisteren in een 

zijden van de grevs opereert”. 

Cairo, 27 Nov. (Reuter). Het com- 
munigu€ van het Britsche hoofdkwartier 

meldt nog, dat in verschillende scher- 

mutselingen de Britsche colonnes op 

26 dezer aftrekenden met 

80 andere voertuigen terwijl 300 ge- 

vangeoen werden ygemaakt, voor bet 

meerendeel Duitschers. 

Ofschoon deze aanval zekere afiei- 

dingswaarde had, slaagde men er viet 

5 tanks er 

in de Britten van hun hoofddoel afte 

brengen. 

De Britsche luchtmacht bad weer 

een geslaagden dag, vooral in samen- 

werking met de grondtroepen, Ope- 

reerende tegen de Duitsche en Ita- 

liaansche concentratiesten Westen van 

Sidi-Rezegh vernietigden de Britsche 

bommenwerpers en jagers verscheidene 

tanks en talrijke voertuigen. 

Duitsch bericht 

Londen, 27 Nov. (Reuter) Volgens 

een Duitsch communigue duurt de strijd 

io Noord- Afrika met onverminderde 

woede voort. z00 luidteen bericbt uit 

Berlija. 

Nut van het anti - tankkanon 

Cairo, 25 Nov. (Reuter). De mili- 

taire  woordvoerder op, 

dat indien de zware ver- 

liezen bad geleden dit ongetwijfeld 

in het communigu€ zou zijo vermeld. 
Steeds wanneer het mogelijk was 

tanks van beide zijden 

op de infanterie van den tegenstander 

af. Tijdens den aanval bij Sidi-Rezegh 

is de infanterie op zeer geslaagde wij- 

ze tegen de vijandelijke tanks opge- 

tredeo. Het anti-taok-kanon bleek een 

wees er 

iofanterie 

stormdeo de 

: 
: 
, 
b 

en   

aantal groepen opbrak en aan beide 

Het garnizoen van Tobroek 

Londen, 26 Nov. (Reuter). De di- 
plomatieke medewerker 

meldt, dat voor deo aanvang van het 

huidige offensief io Lybis het'grootste 

gedeelte van de negende Australische 

divisie ia het grootste gebeim uit 

Tobroek werd teruggetrokker. Som- 

mige Australi8frs maken echter nog 

deeluit van het garnizoen, dat thans 

in hoofdzaak bestaat uit Britsche troe- 

pen, aangevuld door Polen en Tsj:chen. 

De Polen hebbenzich den laatsten tijd 

reeds onderscheiden door hun patrouil- 

le-activiteit en de Poolsche premier, 

generaal Sikorsky, heeft onlangs de 

Poolsche strijdkrachten te Tobroek, 

van Reuter 

geiaspecteerd, 

Tevoren waren de ,,diggers” in actie 

io Syri&. 

De voltooiing van de operaties io 
Ethopis heeft de Brits-Indische divi- 

sies en in het bijzonder de Zuid-Afri- 

kamen vrijgemaakt voor diemst meer 

naar het Noorden. De Britsch-Inditrs 

hebbeu tijdens bet huidige offensief 

Sidi Omar Novo in bet Egyptische 

gre sgebied veroverd en waren ook 

verantwoordelijk voor de verovering 

van de oase Aguila ten Zuiden van 

Benghazi. De Zuid - Afrikanen hebben 

ook een belangrijk- rol gespeeld .in 

het huidige offensief en werden in bet 

communigu& van gisteren bijzonder 

grprezen voor den moed en hardnek- 

kigheid, waarmede zij het hoofd boden 

aan een aanval door numeriek sterkere 

vijandelijke strijdkracbten.   

Rusland. 

  

De slag om Moskou. 

Vijand moet worden gestuit 

Op de noodzaak om den vijand 
thans aa0 het front te Moskou tegen 
te houden om een verder opdringen 
te verijdelen—daar Duitsche eenheden 
in sommige sectoren siechts een 56 
kilometer van de hoofdstad verwijderd 
zijn — werd de nadruk gelegd door 
dea schrijver Euggne Petrov in het 
dagblad ,Izvestia”. 

Ben andere speciale correspondent 
scbrijft, dat groote Duitsche -eenheden 
infanterie Zuidoosteo van de 
nMoskou -zee” meer naar links naar 

het Noordwesten van de hoofdstad 
en ten Zuiden van Klin, waar moderne 

waterwegen ligger, trachter door te 
stooteo. 

Het bericht meldt verder, dat de 
vijand ten koste var zware verliezen 
iets oprukte in den sector van Mojaisk, 
doch verhinderd wzrd de Nara-rivier, 
dichtbij Narafomiosk, over te trekken. 

'Nieuwe legers. 
Duitschers zonder winterkleeding 

Kuibyshev, 26 Nov. (Reuter). De 
Correspondent van Reuter, Maurice 
Lovell, meldt : 

Nieuwe legers, volledig uitgerust 
en geoefend, worden thans door de 
Roode legerleiding gevormd ver achter 
het huidige front. 

De Pravda wijst er op, dat deze 
legers niet slechts versterkingen szijo, 
die in de grootste haast naar de 
buidige slagvelden zullen worden 
gedirigeerd. Zij worden thans opge- 
bouwd om een macht te vormeo, 
waarmede de Duitschers straks zullen 
worden bedreigd. 

De Duitschers worden te Kuibyshev 
beschouwd als dobbelaars, hoe minder 
zij io huo zak hebben, hoe meer zij 
op bet spel zetten. Zoo gebruikt Von 
Kleist thaos aan bet Rostov-front 34 
4 taokdivisies, waarvan nu een ver- 
nietigd word. 

Terwijl acbter het front nieuwe 
legers worden gevormd wordt ook 
aandacht besteed aan een nieuw 
landbouwfroat om het verlies van 
sommige der rijkste landbouwdistricten 
van Rusland goed te maken. Vele 
tractors werden uit het thaos door 
de Duitschers bezette gebied wegge- 
voerd en thaos is een campagoe 
gaande om bet zaaien achter de 
Wolga en in dea Oeral uit te breiden. 

De Duitschers in Ruslaod hebben 
het probleem der winterkleeding nog 
niet opgeslost. De Duitschers, die 
krijgsgevangen worden gemaakt, dra- 
gen damesjumpers en banddoeken om 
het hoofd. 

De Sovjet-pers vergelijkt hun po- 
sitie met die van Nopoleons troepen, 
die tijdens den terugtocht uit Rusland 
de boeren om stukjes goed en lompen 
bedelden. 

De Britsche tanks 

Kuibyshev, 26 Nov. (Reuter), In 
Engeland gebouwde tanks met Rus- 
sische bemanningen hebben de Duit- 
schers uit twee dorpen aan het cen- 
trale front verdreven. Deze dorpen 
liggen ten Zuiden van de stad. 

Deze lichte tanks “waren voor de 
eerste maal in acte en vielen een bat- 
terij mortieren en twee compagniego 
vijandelijke iofanterie aan. 

Na de Duitschers op de vlucht te 
hebben gedreveo en veertig Duitsche 
soldaten te hebben gedood stormden 
de tanks op een ander dorp af en 
zuiverden dit van vijandelijke troepeo. 

LEESBIBLIOT HEEK 
De abonnementsgelden bedragen : 

f 1,— per maand voor €€n boek 
f 1,75 per maand voor twee boeken tegelijk 
f 2,50 per maand voor drie boeken tegelijk 

met dien verstande, dat U zoo dikwijls moogt ruilen als U wiit 
Indien U duseen abonnement voor &&n boek 
heeft, waarvoor UI &€n gulden betaalt en UI 
ruilt het boek iederen dag, 
voor 

guldeo. 
30 boeken 

dan betaalt U 
toch niet meer dan &&n 

Wordt lid van ca 

DJ ABA KOTTA 
LEESCEZELSCHAP — LEESBIBLIOTHEEK 

Ked. Snelpers Drukkerij.  
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