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STADSNIEUWS 

    

LEGERDAC KEDIRI 

Zaterdag 12 Juli 

7 uur v.m. met regiments- 

  

4.30 u. o.m. Militaire demonstraties op 

  

  alo 

  

Gareser 
de aloos 
belangstel 

6 wom.—9u.».m. Beszicbtigis 

      

pantserwag 

afweerges 

mitrailleurs, mortieren op 

bet erf van de socisteit 

» Brantas”, 

Bedieningspersoneel voor 
uitlg a 

  

awezig 

Toegangsprijs f 0,25. 

gu. o.m, Legeravond in de socie- 

teit ,, Brantas". 

Vertooning yan de nieu- 

we legerfila 
Cabare 

marschm 

Naafloop gelegenheid tot dansen 
Entree f I.— per persoon. 

H-t toegangsbewijs voor den 

legeravord geefi tevens tocyang 
1 

tot de militaire tentoonste'l ng. 

9 u. wordt de zaal gesloteo. 

Voorziet U tijdig van plaats- 

kaarten. 

Vanaf 9 Juli in de societeit ver- 
krijgbaar. 

Zondag 13 Juli 

gu. vm. Vertooning nieuwe leger- 

film yoor Chin. gemeen- 

'te in Volta-theater, 

16 u.—18 u. Op erf regeviswoning 
matine& door regime   

muziek, waarbij tevens 
gelegenheid voor het be- 
zichtigen van gemotori- 

scerde en gzmechaniseer- 
de wapens. 

Toegangsprijs f 0,05 

19 u.—20 u. Vertoo 

  

legerfilm voor de Inheem- 
scbe gemeente in kaboe- 

paten. 

20 u, In de kaboepaten Indone- 

sische kunstavond ten be- 

hoeve van de stadswacht. 

Toegangsprijs f 1, —j voor leden 

van de stadswacbt f.0,50 

Maandag 14 Juli 

19.30 u, Vertooning nieuwe leger- 
film in het Maxim-theater. 
Voor leden van stads- 
wacht en militiecompag- 
nie Soekarame gratis toe- 
gang. 

Comite Legerdag. 

  

N. B. 

Burgers van Kediri op Zaterdag 

12 Juli en Zoodag 13 Juli vlag- 

gen uit, 

    

jut, luchcdoel- 

  

g van nicuwe 

PUBLICITEITSK 

VERSCHIJNT 

DINSDAG £ VRWDAG 

HOLLA 
NTOOR ,GLO 

    

   

        

  

Ulislag examens 

R.K. Industrieschool, 

   

  

   
   

  

   
      

  

   
   

  

     

    
  

Aswati, At 
sedarwati, Soedjatini 

  

bang. 
Mc. A. Koeet, icsp 

tba e kzaam te Soerabaia.     r 

De heer D. J. Zaal, hoofd ve de 
ool is over- gouvernements Holl, Ini, 

gsplaatst naar Soerab 
de Wit, onderwijzer 

   

     

  

de heer 

    

plaats n0g £ 

van ontbind 

    

     

    

hoofdka de Waterstaat te , 
So aat de heer Zitter, "5 aren d 
hoofdbeheerder bij deo Pandhuisdienst, | " “4 
Kediri eveneens verlaten. ai 

3 La De t 
RICHE “THEATER. Area 

Disedag 8 en Woersdag 9 Juli | cen kap 
Het tweec 
UbiversaP's groo 
,WINNERS OF THE WEST” 

tevens Slotgedeelte van 

  

Avohturen film         
ere woorden? 

Mist dit n 

MAXIM THEATER. 

Donderdag 10 Juli (Slechts 1 Av 
De meer dan schitterende Fransche 

    

  
Meikonderzoek. 

"3 
| 

| 
PN | PET EENTEN 

| 

   

  

be 

Kraamer, L. Schubert, Soemiatoen, | Komt 

ti, Rr, Soemiati, Waitimena. 

las geslaagd : E. Sow 

Soekijah, Oe ah, I 

  

aouverne-) Door de Pe 
cemmansperscon (de nzam ea 

    

mnc 

                

eleverd : 

  

    

op 7 Juli 

    

  

      

  

7. Mevr. L.H. Sebrauwen, Madjenang   8. Tjioe Sian Bo, Dandangan Voldoend 

9, Vrouwe Tini, Banteogan Zesr goed 

  

G 

  

Her melkonderzoek verricht door de Gemeeris Veea 
1941 heeit het voigende resultaat op 

Naam der melkerij co woonplaats Ka de 

1. Mevr. Bosveld, Meritjan Uitmunte 

2. Cordier de Croust, Seloredja Zeer 

3. J. €. Gaillard, Semampir Zeer go 

4. Hwan Gwan Kiet, Paree Voldo' 

5. Hotel ,Paree” 5 Goe 

6. Nio Tiauw Hie ” Uitmuote 

      

2 wijz 

    

J.G.W  DEKK 
  

Op woensdasg 9 Juli (OLI. 

COMMISSIE 

      

    
TARIEF 

RTENTIE: 

2 maal pi. f 0.20 per regel 
tO1S per regel. 

»l.— per plaatsing. 

geroduceord tarief. 

VOORUVITBETALING. 

  

24e Jaargang 

  
Rusland komen 

  

and, Duitschland 
uitverkorenen. 

brengen eener 
mystieke de 

de 

          

Japanners en 

3 is Rusland hun 
te meer omdat 

dus eerst in 

    

iesuwe evange- 
n (lees veroverd 

al gedaan moeten 

jet ontvein- 

schooner 

rden om 

dan juist 

e overi- 
5 geen betere kan- 
a/Cbioa zal moe- 

    

oopig theoreti- 
id en wel als 
den strijd gaat 

vrede siuit met 

» met Japan ea 

»kken. Wij komen 
cerstens omdat, in 

sio de lijn der dic- 
n Oomdat ook 

dachte als zeer 

        

  

   
5 strategische over- 

het een en ander 
n doch dat zullen 

morgen. 
wij met nog eens op de 

  

, zulks om de 

VH BRANTAS 

Telefoon 250 
mewmamma mma 

  

NDUTIE 
van meubilair, 

goederen, 

   



    
  

    

99 
Met DICK FORAN — 
Bociender . . ... 

te worden. 

  

Padvinders — Opvoering K. 

Met de iieftallige CORINNE Li 

Mat Engeland”s meest gevierde komiek 

@ . 

adi RICH 
Het TWEEDE tevens SLOTGEOEELTE van 

WINNERS O 
JAMES GRAIG — ANNE NAGEL e.v.e. 

spaunender dan bet Je gedeelte. 

Het enorme Eogelsche Lachsucces 

E The 

  

NIET voor kinderen beneden 13j. 
Ga 

Donderdg IO tim Zaterdag 12 Jull 
Warner Bros machtige Jungle — 

“SOUTH 
Mut de emineote sterren : GEORGE BRENT —BRENDA 

vooraanstaande artisten. Eer uitstekende film met een spi 

door dz wet gezochte manneo en gebrandmerkte vrouwen heen vluci 

OF SUEZ”. o. 

D: Wetten van de Jungle 

Zie deze enorme film, U zult meer als voldaan zijo! 
NIET voor kinderen beneden 17 j. 

EXTRA ATTRACTIE H-t NIEUWSTE WERELONIEUWS! 

MAXIM THEATER 
Woensdag)| 1 Juli Geen Bioscoop Voorstel.ing 

B.I. Kediri 

DE film, die U gezien moet bebbeo! 
Pa 

ol 

STOCKFIELD e.a. goede krachten. 

U zult tranen lacieo om de 
Lach U 

Een film vol humor en vroolijkheid. 
Geestige, pittige en vlotte dialoog. 

  

      
ATER 

  

UNIVERSAL'S geweldiae 

F THE WEST”. 

Ster van Afrika.) | 
MARSHALL—GEORGE TOBIAS e.v.a. 

'annend en boesend verbaal. ,Souib of Suez” waar 
hten om te vergeten..... 

(Stechts 1 avond) 

Dz meer dan schittereode Fransche filmscblager .CONFLIC aa 

UCHAIRE — ANNIE DUCAUX e. v.a, arcisten. 

iltim Zondag 13 Juli 
66 

EE IC 0 (Kouwe Drukte) 

GEORGE FORMBY en bijgestaa? door de bekoorltjke BETTY 

Avontureofilm 

goede krachten. | 

en vergeten | 

dolle grappen van GEORGE op het kunstijs. 
warm OM 

Voor alle leeftijden ! 
OUWE DRUCHTE" 

  

lezers toch tot voorzichtigbeid te ma- 

ner, 
Maandag werd bericht ootvangen 

dat Palmyra was ingeromen. Diosdag 

werd zulks bevestisd heden komt men 

ons vertellen dat Palmyra ,,bijna” is 

omsingeld en dat de Pranschen hefti- 

geu weerstand bieden. Als klap op de 
vuurpijl komt dan nog het bericht dat 

de tweede kolonne aan de greos van 

Irak en Syri& staat. Dri» weken ge- 

leden meidden de berichten dat de 

Engelschen reeds Deir-ez-Zor badden 

veroverd, het was ook wel heel erg 

verdachr. Want niet te rijmen viel het 

bericht dat'de Duitschers Icak verlieter, 

terwiji volgens de celegrammen van 

dien zelidea dag, de Britten de Jijn 

Deir-ez - Zor (Ras el dia Fei Haia) 

bezet badden. Een van beide berick- 

was duimzuigerii, blijkbaar het 

laatste, 
teu 

Damascus werd iamiddels ingcoom-r, 

doch dat is van geen bereekeris. Da- 

mascus is noch strategisch soch poli- 

tiek in den huidigen strijd vas cenge 

beteekenis, 

Aleppo en Latakie zija de belang- 

rijke punten en deze liggen zeer veraf, 

in tijd uirgedrukt ea gerekend naar 

het tot op heden " 
lingen Latakje en Aleppo nog ongeveer 

102 15 weken noordelijk van de lijn 

Damascus/Beiroet. In 15 wekeo kan 

nog heel veel geschieden, vooral als 

Hitler geliik 'kriigt en zich in 10 weken 

door de Oekrzine en Kaukasas weet 

gevolgd tempo, 

te bijten, wat wij persooniijk 

alttjd nog wel eersr willen zien, maar 

door anderen als vast en zeker wordt 

heen 

aangenomco. 

Arm Turkije Of zou Turkije ver- 

standig worden en zich in de ure des 

gevaars aansluiten bij Rusland en 

Engeland om zelve de affaire Syrit 

op te lossen? Men weet, Aleppo is 

een begeerd stadje. Het zou de op- 

lossing zijo ! 

——"m—m—m—&o&cc 

Democratie. 
  

Elke stap van de democratie af Is 

een srap paar Hitler toe, scbreef ,Jurist” 

onlangs in dit blad. Eo er worden 

vele ,stappen van de democratie af” 

Meo maakt zich druk over de 
gedaan. 

& 

nfouten van de democratie” en er 

gaat een gefluister rond van ,de 

nieuwe orde”, van zen nicuWe maat- 

schappi, vas ,de vrijheid der demo- 

cratie, die zicbzelf niet kan helpen”. 

Men hezft bier veel op de democratie 

aan te merker, aldus Belonje in het 

N.v.d. D. 
In een artikel, dat in Nederlandsch- 

Indiz, het orgaas van de Vaderlaodsche 

Club, op de voorpagina geplaatst werd, 

schreef zekere heer Rudin, die admi- 

nistrateur vao cev ondernemirg in bet 

Malangsche is, over de democratie, 

welke ,,sinds menschenbeugenis in 

haar taak te kort geschoten is. Zij 

heeft”, beweert bij, van onze jongens 

rekenmachines en woordenboeken ge- 

maakt 

lijken op Greta en Marlene — the rest 

Ook in de democratische 
»heeft rhen gleichgescbaltet 

door het leveosrhythme van den staat 

op de zwakken in te stelleo, en de 

middenmaat als norm te accepteeren”. 

en de moeders van morgen 

is silence”. 

landen 

Es ,wat wij heden cultuur” noemen, 

verdient ten hoogste den 

sComfort”. 

Maar de democratie blijkt nog meer 

op het geweten te hebben. ,,Het Volk” 
is ,misleid”, Misleid ,,door de geneug- 

ten van een kunstmatig hoog gehouden 

paam van 

levensstandaard, waarvoor sinds een 

kwart eeuw de ecocomische grond- 

slagen ontbrakeo, misleid door de eigen 

lsiders, die zich voor verdedigers van 

rechten eo behoeften van het individu 

opwierpeo, dia niet berustten op eigen 

verdienstea en eigen kracht. maar cen 

erfenis uit betere tijden wareo”. 
.. 

Wat de beer Rudin beweert over 

nhet levensrhythme van den staat”, dat 

»Op de zwakkea”, was ,ingesteld”, en 

over het aanvaarden van ,,de midden- 

maat als norm”,is niets dan ondoordach- 

te napraterij. Als bij de feiten van onzen 

td op hua ionerlijke waarde zou 

onderzoeken, dan zou hij ontdekken, 

welk een dwaasbeid dit is: Want de 
middenmaat overheerscbt juist in de 

totalitaire landeo, de dictator 

geen bijzondzr uit -stekende figuren 

naast zich kan dulden. 

waar 

Daar waar democratie bestaat, is' 
gelegenbeid tot selectie. Dat van die 

gelegenbeid niet altijd eeo juist gebrwk 

is gemaakt, doet aan de waarde van 

de democratie niet af. Alleen in de 

democratie is het mogelijk de leiding 

vas de maatschappij ia handen te 

leggen van een werkelijke elite, die 

niet zichzelf als leiding opgeworpen 

heeft, maar door de krachten van de 

democratie paar den voorgrond ge- 

bracht is ensterk staat, doordat geheel 

de samenleving medewerkte, 

haar de vooraanstaande plaats te doen 

ertoe   verwerven. 

In den vorigen oorlog was het de 

democratie, welke in Fraokrijk Cle- 

menceau evia Engeland Lloyd George 

op den voorgrond bracht toen de 

opperste leidirsg van mannen als zij 

onontbeerlijk was. Het is de democratie, 

welke io het huidige Engeland de lei- 

ding in handen deed leggen van man- 

nen als Churchill en Bevin. Ea bet 
was het gemis aan democratie, dat in 

Duitschland de leiding in handen deed 

blijven van de verkeerde personen, tot 

het einde, dat den ondergang bracbt. 

Dat gemis aan democratie zal opnieuw 

veraotwoordelijk zijn voor de neder- 

laag van Duitschland. Want verkeerde 

mannen staan op de plaatsen, waar 

de maatregeleo, welke tenslotte over 

deo uitslag zullen beslissen, genomen 

moeten worden. En er is geen demo- 

cratische zeggenschap van de geregeer- 

den, welke hen van die plaatsen ver- 
jagen en door betere figureo vervangen 

kao. 

PA 
. 

Vervieuwing van de democrati:? Ja, 

maar dan in dezen zin, dat haar waar- 

de opnieuw ontdekt worde. Het al te 

zekere bezit ervan heeft de levende 

bron vao d: democratie als het ware 

overwoekerd. De gewendheid er aan 

doet velea vergeten dat het gezicht 

van de democratie echt is, in teger- 

stelling met het fascisme, welks gezicht 

Diet meer dan een grimas is. Het fas- 

Cisme is een kind van den tijd, juister: 

van bet oogenblik. Slechts aan dit ,,nu” 

Ontleeot bet wat het aan jeugd bezit. 

D: democratie is geen kind van het 

oogenblik. Zij heeft een breedmensche- 

lijke basis en daardoor een niet-tijdelijk 

karakter. Maar om dat te verstaan, 

moet men het woord ,,democratie” niet 
slechts als de uitdrukking vao het po- 

litiek begrip zien. Men moet er bet 

begrip de menscbelijkheid aan 

vastknoopen. Men is er niet meer klaar 

| wanneer men het democratisch begin- 

sel vereenzelvigt met het begrip volks- 
beerschappij, want dit is een dubbel- 

zionig begrip. Maar al te vaak wordt 

bet verstaao als heerschappij van bet 

gepeupel, cen definitie, welke eerder 

op het fascisme van toepassing is "We 

regeeren met het plebs” erkende Goeb- 
bels, toen de horden van de nazis's op 

de Joden werden losgelaten. 

Wie de democratie naar waarheid 

wil karakteriseeren, die dient haar te 

noemen den staats- en maatschappij- 

vorm, welke meer dan iedere andere 

doortrokken is van bet rescect voor 

van 

  
  

  

den medemensch. Berbied voor het 
menschelijke in den staatsburger, dat 

is do geestglijke inhoud van de democra- 

rte. Die eerbied is de vrucht van het 

Christeadom. Met zijn erkenning van 

de onscbarbare waarde vas iedere mec- 

schenziel, leert bet dat, zedelijk gespro- 

ken, alle mecschen gelijkwaardig—niet 

gelijk — zijo. Menschea zijn 

met een eigea ziel, eeneig2c geweter, 

een roeping, bezield met het gevoel, 

dat zij hun plicbt moeten doeoen voor 

hun gedragingen verantwoordelijk zijo. 

In religieus opz'cht gekarakteriseerd als 

nkinderen van 6» Vader”. 

wezens 

"yk 

Toen het paleis te Amsterdam, Ja- 

cob van Kampens onvolprezen schep- 

ping, ecenige jaren geleden onderzocht 

werd, bleek, dat de fundamenten met 

de drie ingebeide 

13.000 palen, waarop het werd opge- 

trokken, nog volkomen gaaf en onge- 

ceuwen geleden 

schondeo waren. Welke veranderingen 

ook aan het gebouw zoudan worden 

  

  

     @argebracht, de fundamenten behoeven 

geen vernieuwisg, omdat zij op gezon- 

den bodem naar solide methoden wer- 

den aangelegd. 

Zoo ligt 'daar ook het fundament 

van de democratie voor het staatkun- 

dig bouwwerk van ons Nederland. 

Hecht en sterk en bestand tegen den 

tand des tijds en ,,zeifs” tegen de cri- 

tiek van den heer Rudin. Reeds vele 

eeuwen oud, maar in staat nog vele 

ceuwen langer decu opbouw, weiken 

tegenwoordige ev toekomstige tijdsom- 

standigheden zullen eischen, te dragen. 

Dit geestelijk fundameut van ons 

voiksbestaan in goeden hechten staat 

te houden en te verdedigen tegen de 

duistere stroumingen van dezen tijd, is 

de p'icht van iederen goeden vader- 

laoder. Krachteos haar oorsprong en 

haar naaw, diznde de Vader'aodsche 

Club hier v60r te gaan, en dus een 
betcr besef re toonen voor wat het 
democratisch beginsel inhoudt dan blij- 
ken kav uit artikeleo io baar orgaan 
als dat van den heer Rudin! 

  

De Volksraad over de Inheemsche 
Militie. 

  

  

Haar Gunstige Invloed op de Geestelijke Ontwikkeling 

Het Verband met de Staatkundige Rechten 

Parindra-revolutie speelt in de Kaart van den Vijand 

    

De Vergadering van Vrijdag. 

Vrijdagmorger vergaderde de Volks- 

raad io het openbaar. : 

Wegens oogesteldheid van den heer 

Jonkman en ontstentenis van den Isten 
plv, voorzitter, den heer Moelia, wordt 

de vergadering voOorgezeten door den 

heer mr. P. A. Blaauw. 

De heer Biaauw deelt mede, dat de 

Ongesteldheid van den heer Jookman 

niet vad' erastigen aard is, doch paar 

zich laat aanzien vermoedelijk wel vao 

langdurigen aard zal zija. Namens den 

Vo'kksraad spreekt hij zijn beste wen- 

schen uit voor de gezondheid van dea 

voorzitter. De heer Moelia heeft mede- 

gedeeld, dat hij wegens overstelpend 

drukke werkzaamheden niet aanwezig 

kan zijo. 

Aan de orde zijn de ontwerp-dienst- 

plichtordonnantie voor Nederlandsche 

onderdanen - niet Nederlanders en de 

bijbehoorende aanvullingsbegrooting. 

De publieke tribune is vrijwel ge- 

heel gevuld met belangstellenden van   

Indonesische zijde, waaronder ook eea 

groep vertegenwoordigsters van de 

vereeniging ,lstri lodonesia”. 

De Voorzitter deelt mede, dat cen 

brief is 
»Parindra” behoorerde leden van den 

Volksraad. 

ontvangea van de tot de 

Afwachtende bouding. 
De heer Prawoto (P. P.B.B.) opent 

de rij der sprekers. Spr. kan zich het 5 

standpunt cen deel der Indo- 

nesische sameoleving indenken, dat de 
invoering van een Ioheemsche militie 

vergezeld zou moeten gaan van de 

toekenning van meer staatkundige rech- 

ten. Spr. zelf maakt zich bij de be- 

schouwing van bet onderwerp van het 

laatstgenoemde desideratum los. Een 

desideratum overigens, dat niet zou 

zija opgekomen, indien ereen Indisch 

staatsburgerschap zou zijn, voor allen 

gelijk. 

Wel vraagt spr. zich, op grond van 

mededeelingen, die hij ontving, af of 
de Iodonesische miliciens op geheel 

van 
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gelijken voet zullen worden behande!d 

als de Europeesche miliciens. 

Zija fractie wacht een verklaring 

van de Regeering bieromtrent af, al- 

vorens haar standpunt te bepalen. 

De Regeering deed goed. 

De heer Kasimo (P. P.K.I.) is van 

meening, dat de Regeering goed ge- 

daan heeft met de indiening van dit 

ontwerp. Hij ziet ook io, dat slechts 

een beperkte dieostplicbt kan worden 

ingevoerd. Hij vraagt zich echter af, 

of het systeem van aanwijzing io de 

pracrijk wel goed zai werken en geeft 

een ander stelsel in overweging. Spr. 

komt vervolgeos op het verband tus- 

scben de Inheemsche militie en de 

staatkundige rechten. 

Ziin conclusie is, dat waar thans 

grootere plichten worden opgelegd, 

de Regsering goed za! doen de po- 

litieke rechten zoo spoedig mogelijk 

vit te breiden, 

de Massa. 

De heer So dibioko-oemo (partij- 

erkentelijkheid 

uit te spreken voor hetgeen de Regee- 

Namecs Grootc 

loos) begin: met zija 

ring gedaap heeft voor den steun aan 

de oorlogvoering, de laodsverdediging 

en de volksverheffing. Hij is ook dank- 

baar voor de indiening van betorder- 

bavige ontwerp. 

(De heer Iskandardinata: Is dat de 

meening van het volk 7). 
Spr. ripos'eer, dat hij de meening 

weergeeft van de groote massa, Diet 

van een kleine groep. Hij acht ber 

onjuist, de iavoering van de Inheem- 

sche militie vast te koppelen aan de 

toekenning van staatkuadige rechten 

en bij kan zich dan ook niet voorstel- 

len, hoe Parindra is kunnen komen 

tot het aannemen van de resolutie op 

het Congres te Soerabaia. 

(De heer Iskandardinata : Als regent 

had U een fijner gevoel moeten heb- 

ben). Spr. eindigr met de Regeering 

cen goeden raad te geven, n. 1. om 

maatregelen te treffen voor cen systeem 

vao vrije dageo, waardoor de loheem- 

sche miliciens voldoende contact met 

buo familie kuoven onderhouden. Dit 

zal den lust om te dienen aanwakkeren. 

Voor de mededeeling der Rigeering, 

dat de positie der loheemschbe miliciens 

gelijk zal zijnaan die van Europeesche 

miliciens, zegt hij de Regeering dank. 

Goede invloed der militie. 

De heer 

loos) juicht het voorstel der R 
Sosrohadikoesoemo (partij 

eriug 

  

tocen herinner:eraan, dat van Inheem- 

scbe zijde reeds vele maleo op de invoe- 

ring van een Ieheemsche militie werd 

aangedronger. 26 Jaren geleden sprak 

hij er zelf »og over in een openbare 

vergaderir g in de pc: dopo der regents 

woning te Eerst thans 

komt de Regeerirg met een voorstei 

terzake, Spr. hoopt intusschen, dat de 

Semarang. 

indieoing van het voorstel in wezen 

beteekeot een de 

Regeering van bet feit, dat de laheem- 

erkenning door 

sche bevolking samen met het N:der- 

landsche voik innig medeleeft met het 

wel en wee van het Koninkrijk. Dat 

het voorts kan worden beschouwd als 

een volkomen afrekening met het ide 

van koloniaal bezit en van de verhou- 

ding overheerscher-overbeerschte. Spr. 

geeft vervolgens enkele adviezen om te 

voorkomen, dat de Inheemsche militic 

  

impopulair zou worden. Hij 

  

voor de mededeeling, dat de positic 

van Inheemsche en Europeesche mili 

Ciens gelijk zal zija, doch dringt ook 

aanopeen volkomen gelijke behande- 

ling. 

Spr. nesmt tenslotte de vraag in 

beschouwing of de Volksraad io zijn 

huidige sameostelling bevoegd is dit 

ontwerp te behandelen en concludeert 

in bevestigenden zin, o.m. aanvoerend, 

dat de invoering der Inheemsche militie 

sneller dan het orderwijs invloed zal 

oefenen op de.geestelijke ontwikkeling 

van bet Indonesische volk5 zij zal het 

nationaal bewustzija 

Op grond van deze overwegingen zal 

spr. zija stem aan het ontwerp gever. 

opwekken etc.   

Regionale militie gevraagd. 

De heer Soangkoepon (Ind. Nat. 

Groep) is teleurgesteld door het feit, 

dat het voorstel der Regeering alleen 

op Java en Madoera en enkele deelen 

der buitengewesten van toepassing zal 

zijo. Waarom moet Sumatra er buiten 

vallen, waarom moet de bevolking van 

dit ciland bij een eventueele buiten- 

landsche agressie met de handen in 

Als de 

weerbaarheidspolitiek erop gericht is 

den schoot blijven zitten ? 

om de buitengewesten uit te schakelen 

Volksraad 

bevoegd tot behandeling van hetvoor- 
dan is de ia feite niet 

stel. Spr. heeft voorts bezwaar tegen 

de uitvoering van het voorstel bij 

Regeeringsverordening. Zijn meening 

is overigeos, dat de Inbeemsche militie 

de bevolking te 

worden beschouwd alseen verzwaring 
gevaar loop" door 

van de bestaande lasten zonder dat 

eriets tegenover staat. Het moet daar- 

heen gaar, dat iedere Indonesitr zich 

schaamt, wanneer hij viet zou kunneo 

deeinemen aan de verdediging van zijn 

land, docti di is alleen 

door de instelling vav cen parlement. 

te bereiken 

De invoering eener Inheemsche militie 

kan z.i. dan ook niet losgemaakt worden 

van de kwestie der staatkundige her- 

vormingen. Alleen de instelling van een 

volwaardig parlemeat zal de verschil- : 
len 

die thans deze maatschappij verdeeld 

houden. 

Spr. 

op, dat hij—als bij pleit voor een 

legt er overigens den vadruk 

volwaardig pariement — dat ook doet 

met het oog op de lotsverbondenheid 

met Nederland, Overigens is hij gepor- 

teerd voor een regionale militie, die 

niet kan worden verplaatst, de mo- 

biele functies waren over te laten aan 

her beroepsleger. 

Groot deel der Indonesische 

bevolkiag is tegen. 

De heer Saiamoen (V.A.LB.) begint 

met een overzichi van de houding, 
die verschillende deelen der ludonesi- 

sche samenleving tegenover bet voor- 

stel der Regeering hebben aangeno- 
men. De Inheermsche pers is er tegen 

er is geen enkel Indonesisch blad, dat 

de 

der Inheemsche militie is. Als bestuurs- 
onvoorwaardelijk v66r invoering 

ambtenaar kav bij verzekeren, dat de 

lust om als soldaat te dienen de in- 

heemsche bevolking rog moet worden 

bijgebracbt. Spr. acbt het een bezwaar, 

dat de uitvoering bij Rageeringsveror- 

dening zai geschiedew. Zooals de zaken 

nu staan, is eer nroot deel der Indo- 

nesische bevolking tegen het voorstel. 

Het is jammer, dat het psychologische 

moment ongebruikt is voorbijgegaan. 

Spr. vraagt zich af, of hetzeifde doel 

Diet langs anderen weg bereikt kan 
b.v. 

werving voor bet beroepsleger of aan- 
wordes, dcor cen uirgebreide 

newming vas vrijwilligers in kort dienst- 

verband, Hij geeft de Regeering intus- 

schen ia overweging zoodanige maat- 

reyelen te treffen, dat alle verschillen 

ia de soldijen e.d. worden weggenomen. 

»Parizrdra”-Resolutie 

Ontstellend, 

De heer C. C. Van Helsdingen 
(C.S. P,) verklaart, dat als bij met het 

Regeeringsvoorstel hjj , het 

oog heeft op de belangrijke uitbreiding 

is 

  

meecaat, 

niet allecr, 
kracht, 

In Iuhevmsche mitie 

van de mavkrachi maar 

  

   

  

ook op de i:ver die van 

de javoeriny va 

uitgaat. Spr. beziet vervolgeos verschil- 

lende details en schaart zich op vele 

pusten aan de zijde der Regeering. Dat 

de Ioheemsche militie niet veel eerder 

Tou zijn ingevoerd op grond van gebrek 

aaa vertrouwen in de Inheemsche be- 

volking is een dwaasheid. Daarva» is 

geeg sprake, nog miader dan ooit in 

dezen tijd. Spr. verwacbt van de in voe- 

ring van dea militairen dienstplicht veel 

Dut voor de ontwikkeling van het saam- 

hoorigheidsgevoel, mits aan bepaalde 

voorwaarden, welke hij nader omschbrijft, 

wordt voldaao. lotusschen vraagt spr, 

zich af, of het systeem van een vrijwil- 

lige militie niet zou voldoen. Is de Re- 

geering bereid alsnog te kijken, hoe 

deze zaak in Singapore is aangevat? 

Spr. blijtt dan stilstaan bij de Pariv- 

dra-resolutie. Zij is van dien aard dat 

men haar niet oobesproken kan laten 

passeeren. Spr. acht de uitspraak van 

de .,Parindra”" onaanvaardbaar. Tegen 

de resolutie past z.i. cen woord van 

protest en van welgemeende waarschu- 

wing. 

Hjj motiveert vervolgens in details, 

waarom bij haar oraanvaerdbaar acht, 

en ontzegt de ,,Pariodra” het recbt 

om te sprekeo camens ket -— overigens 

imagivarie — ,,Indonesische volk”. Spr. 

acht de resolutie bovendien cok zeer 

schadelijk, want in de kaarr spelend 

van den vijand, die cok de vijand is 

van de autochthone bevolking van dit 
land, Hij vindt het erg, dat deze groote 

Indonesische partij bet accent verkeerd 

gelegd heeft en zich bij de behandeling 
van bet onderwerp op een onjuist plan 

heefr gesteld. 

Hoezeer men ook geporteerd is voor 

staatkundige hervorminger — en dit is 

inderdaad een belangrijke zaak — van 

primair belang—waarvoor momenteej 

alles moet wijken — is de verdediging 
van bet land. De vitspraak zou nog te   

geheel kuunen doea verdwijnen, $ 

  

begrijpen zijn in normale tiiden, thans 

is zij niet minder dan ontstellend. 
Tegenover deze houding stelt spr. 

die, welke de Chineesche groep beeft 
a3ngenomen. Een bouding, die getuigt 
van cen goed inzicbt in de realiteit. 

Voor de staatkundiye ootwikkeling 
van eeo natie is juist de verdediging 

van het land bet 

element, altbans dat behoorde het te 

zija. 

De Voorzitter verzoekt spr. zich niet 
in algemzene beschouwirgen te bege- 

ven en dringt er bij de leden, die nog 
aan bet woord zulien komen, op aan, 

dit evenmin te doen. 

Hierna wordt gepauzeerd. 

meest bezielende 

»BOER 
KEDIRI 

MULOWEG / MADJENANG 
Telefoon Ked. No. 225 

  

  

Ophbetjuiste moment. 

De |heer Rehatta (partijloos) ver- 

klaart namens zijo bevajkingsgroep, 

dat de Amboineezen het ontwerp met 

vreugde hebben begroet. Het komt :iet 

te vroeg. maar ook niet te laat, het 

komt op het jufste mom?ot, ru het Ko- 

niokrijk der Nederlander in der oor- 

log betrokken is. Sprekers groep begrijijt 
ten volie den ernst dezer tijden. Hetis 

dan ook zeer goed gezien van de Regee- 

ring, dat Inheemsche militie, zij bet ook 

voorlpopig in beperkten zir, wordt ing:- 

steld ter versterking van de weermacht. 

Sprekers groep heeft het volle ver- 

trouwen in de Regeering en aanvaardt 

io dit verband dan ook alle conseguec- 

ties, vreugde en verdrier, die uit dit 

oatwerp mochten voortkomen. 

Spr. verzoekt echter nog antwoord op 
verschillende vragen, die hij in de af- 

deelingen geteld heeft, doch die nog 

geen beantwoording'ye vonden bebber, 
o.m. hoe de Regeering staat ten opzichte 

van de gelijkgestelde loheemschen waar 
her betrefr hu behandeling, irdeeling 

en financieele waardeering en of de mi- 
itie op Ambon ook zal worden geoe- 
f:00. met moderne wapens. 

  

T gen het ia di-ust 
hebber de Amboineeczen 

geenerlei bezwaar. Integendeel, bij de- 

ze gelegenheid wil hij de gevoelens van 
alle Amboineezen, zoowel actief die- 

nrnden a's reserves ca 2.5. militie) 
tigon, vertolken ten gehoore var 
hee! Nederiandscb Indie ». |). dz 

verlangend uitzien naar het moment, 

gecommandeerd te zi 
Europa te vertrekken, 

stellen in 

buites larcd 

  

ch 

    

   

  

» worden naar 

eir de zij aan 

met de Nederlandsche soldate., zcome- 

de die van onze bondgenooten, te ma- 
gen vechten en strijder ter bevrijdirg 

van het bezette Nederland. 

Wordt vervolgd. 

aa | 

ERIJEN SCHRAUWEN”“ 
WATES 

PERCEEL-PAKISSADJI 

  

  

AR 

Levert versche volle meik. 
Karnemelk, Yoghurt, 

Room en Slagroom 
Prima kwaliteit, 

Leverancier van de groote ziekenhuizen te 

Kediri en Paree en de meeste Doctoren 
ter plaatse 

Beleefd aanbevelend 

L. H. SCHRAUWEN. 
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Pa 

Radioluisteraars, 
wordt lid van den Bond van Radioluiste- 

raars in Nederlandsch-indis (B.O.R.A.N.I.) 

“U dient- daarmede Uw eigen en het 

algemeen belang. 

Inlichtingen bij den Secretaris, 

J.P. Coenweg 27. 

Batavia - C. 

her 

2. 

PROTESTANTSC HE KBRK. 

Hollandsche Kerkdiensten. 

13 Juli Madioen 9 u.v.m. 

Ngandjoek 5 u.n.m. 

plaatselijk bekend gemaakt. 

20 Juli Kediri 

Wordt 

9 uur v.m. 
Ds. Ph. van Akkeren. 

Toeloengagoeng 5 uur o.m. 
Ds. Ph. van Akkeren. 

Blitar 6 uur ».m. 
Hr. W. van der Vlugt. 

Paree 6 -uur n.m. 
Ds. de Graaf. 

9 uur v.m. 
Ds, W. C. de Jong. 

5 uur am. 
Ds. W. C. de Jong. 

3 Augustus Kediri 9 uur v.m. 
Ds. W. C. de Jong. 

6 uur n.m. 
Ds. W. C. de Jong. 

27 Juli Madioen 

Ponorogo 

Blitar 

  

Maleische Kerkdiensten. 

H. B. Matulessy. 

13 Juli '41 Kediti 9 u. v.m. 
Kertosono 4 um. 

20 Juli '41 Madioen 9 wu. v.m. 
27 Juli "41 Trenggalek 9 u. v.m. Doop 

  

T.-Agoeng 4u. nm. Doop 
3 Auyustus Blitar 7.30 u. v.m. 

3 Wlingi 10.30 u. v. m. 

  

OOST -JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEN 

lederen Zondag, 9 uur v.m. 

Te Kediri (Baloewertistraat), Blitar, 
Toeloengagoeng. Ngandjoek, e.a., te 

Paree 7 30 uur ».m. 

  

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Zordag. 

t2 Kec le H. Mis 6 uur v. m 

2s HI. Mis 7.30 uur v. m. 

Tof 5.30 uur a. m. 

te “liar 6 uur v. m. Stiile H. Mis 
7.30 uur «. m.  Hoogmis 

530 www" m Lof 

Onderricht Ka: ivapen 0 Uli LM. 

  

  

TENG HC 
VENDUHOUDER — 

  

1 TIIANG 
COMMISSIONNAIR 

MEUBELMAKER 
TRANSPORT — ONDERNEMING 

KEDIRI — Klsntengsiraat 68 — Telat. No, 107 

VENDUTIE 

11 Juli 1941, v.m. 9 uur 

ten huize van den Heer: 

V. SCHROEDER. 

Madjenang 26 — Kediri. 

GROOTE COMMISSIE VENDUTIE 

Woensdag, 16 Juli 1941 v, m. 9uur. 

Ia ons Tokogebouw, Hoofdstr. Kediri. 

Gelsgenheid tot bijbrengen van 
goederen. 

  

17 Juli 1941, v. m. 9uur 
ten buize van den Heer: 

J-F. A. van der LE Ij. 
Soekorame— Kediri. 

  

30 Juli 1941, v.m. 9 uur 
ten buize van den Heer: 

Th. va NORDEN. 

Djamsaren — Kediri. 

HUIS TE HUUR: 

Gelegen in de gang t/o 

MAXIM THEATER, KEDIRI, 

per maand f 15.- met garage, 

m.i.v.1 Augustus 1941   
  

Beveiligt U tijdig!! 

Wj leveren :        
          
  

LUCHTBESCHERMING 

VERBANDKISTEN 
in verschillende grootten en prijzen, voor auto, gezin en bedrijf. 

RESIDENTIE APOTHEEK KEDIRI 
TELEFOON No. S2. 
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Buftenlandsch overzicht overgenomen uit het Soer. Hbid. 

Nog steeds tegenaanvallen. 

  

Het Russische tegenoffensief veroorzaakt 

omvangrijke wijzigingen aan de fronten: 

tankslagen stuiten Duitschen opmarsch. 
  

  

Moskou, 7 Juli (Reuter). Het heden- 
ochtend uitgegeven Russische com- 

munigu€ meldt, dat gisteren omvang- 

rijke wijzigingen aan het front hebben 

plaatsgehad. Russische troepen verij- 

delden poginges van 

Duitsche gemotoriseerde eenheden om 

in de richting van Ostrov door te 

breken. De Duitsche 
zware verliezen. 

gisternacht 

tanks leden 

Als gevolg vaneen Russisch tank- 

offensief in den Lepel-sector, werden 

de Duitschers in het defensief ge- 

dwongen. De gevechten duren voort 

Duitsche pogingen om in den Polotsk- 

sector de West-Dvina over te steken 

werden op zeer krachtige wijze bestre- 
den. Tengevolge van een Russischen 

tegenaanval heerscht ook cen groote 

tankslag in den Borisov-sector. In 

den Bobruisk - sector verijdelden de 

Russen verscheidene Duitsche pogin- 

gen om den Dnjepr over te steken 

en brachten den Duitschers zware 

verliezen toe. Nabij Novgorod Vo!ynsk 
werden pogingen van Duitsche ge- 

Japan. 

Commentaar op Roosevelts 

jongste rede. 

Het Japansche staandpunt. 

Tokio, 5 Juli (Domei). Het semi- 
officieele Japansche blad ,,Japan Ti- 
mes and Advertiser” schrijft in een 

artikel naar aanleiding van de woor- 

den van persident Rooseveltin diens 

ter gelegenheid van den Onafhanke 
lijkheidsdag gehouden rede, dat de 
Vereenigde Staten de vrijheid van hun 
buurlanden moeten beschermen ten- 

einde hun eigen vrijheid te kunnen 

beschermen: ,,Japan is er evene 

  

svan 

overtuigd, dat de verdediging van het 

keizerrijk en het bevorderen van de 

economische veiligheid niet kunnen 
worden opgebouwd op het kortzichti- 

ge denkbeeld van zeif defensie. Ve 
vrede en rust van geheei Oost-Azig 

zijn essentieel voor de veiligheid van 
deze cilanden. Reeds lang geleden is 
uiteengezet /dat een rustig Japan en 

een onrustig Aziatisch continent een 

onmogelijkheid vormen. Het was dui- 
delijk, dat er dan gevaar bestorid voor 

ineluiting, waartegen getigende maat- 

regelen dienden te worden genomen, 
welke echter in overeenstemming kon- 
den worden gebracht met een auto- 

nsom China en Mantsjoekwo. 

FEUILLETON 
SPAANSCHE DUKATONS 

(Spanish Doubloors) 

Uit het Engelsch 

  

van 

Camilla Kenyon 

80) 
mBenjy", zeide ik, ,we 

varkens maar laten voor wat ze zijo. 

zullen de 

We hebben voorloopig genoeg te doen 
met tr tellen van ons geld. We zijn 
rijk, ouwe jongen, schat-en scbatrijk!” 

Ik kan natuurlijk nog niet met ze- 
waarde van 

Wei heb 

ik de zakken geteld: bonderd acbt en 

veertig zijo er, bonderd acht en veer- 

tig gezeilige dikke, zakken! 

Naar scbatting bevat elke zak duizend 

dukatons, zoodat, volgens die bereke- 

ning, het aaotal honderd acht en 

veertig duizeod zou zijo. Ea als we 

nu aannemen, dat elk geldstuk onge- 
veer zeven dollars waard is — waar- 

Schijn!jk iets meer, maar we rekeven 

kerheid zeggen, wat de 

den inhoud van de kist is. 

bruise 

  
  

motoriseerde eenheden om in Ooste- 

lijke richting door te breken verijdeld. 

trokken 

spronke ijke posities terug. 

De Duitschers op hun oor- 

Gisteren ontmoetten Russische tor- 

pedobootjagers vijandelijke schepen, 
die de Golf van Riga trschtten binnen 
te varenen brachten twee vijandelijke 

torpedojagers tot zinken. Aan den 

mond van de Golf van Finland werd 

cen Duitsche duikboot in een Russisch 

mijnenveld vernietigd. 

Russische Juchimacht actief. 

Londen, 7 Juli (Reuter). De Russi- 
sche luchtmacht bombardeert en mi- 

trailleert op hevige wijze'de Duitsche 

gemechaniseerde eenheden teneinde 

den Duitschen opmar:ch te belem- 

meren. 

Cernauti in Duitsche handen. 

Londen, 7 Juli (Reuter). Ber com- 
munigue van de Duitsche legerleiding 
meldt dat Cernautie door de Duitschers 

is bezet. 

Veiligstelling was eveneens de 

voornaamste richtlija in den Euro- 

peeschen corlog, waarin bewezen is, 

dat de nabijgelegen staten dienen te 

worden gepacificeerd teneinde een 

aanval tegen te gaan. 

Men zal rechtvaardiging zien in de 

door dit land getroffen maatregelen 

om te voorkomen, dat binnen schots- 

afstand geen basis voor potentieele 

ongeregeldheden wordt gevormd, 

Commentaar leverend op het jaar- 

Ijkech verslag van generaal George 
Marshall, den opperbevelhebber van 
het Amerikaansch leger, schrijft het 

  

Japar blad, dat dit verslag dui- 
delijk santoont, dat de Vereenigde 

Staten er zich op voorbereiden hun 

eigen land te verdedigen door cffen- 

sieve maatregelen, wanneer zulks noc- 

dig zou zijs. Het blad voegt hieraan 

toe: ,,Dit standzunt steunt het Japan- 

sche n defensie in een 

Wij weten, dat 

een ander 

principe vi 

  

groote peripherie 

Amerika niet land zal 
asnvallen met territoriale bedoelingen. 

Japan heeft eveneens afstand gedaan 

keurt van dat principe en in zijn 

verdragen met de Vereenigde Staten 

verovering met annexatie af.” $ 

op 't cogenblik met ronde geralen — 

dan komen we tot een totaal vaneen 

  

millioen zes eo dertig duizend dollars. 

Es dan niet te vergeten wat ik nog 

extra zal krijgen voor het grootste 

gedeelte, dat z00 oud is, dat de ver- 

zamelaars van munten er waarschijolijk 

om zuilen vechien. 

Behalve 't geld, vond ik tot mijn 

groote verwondering tusschen de beide 
bovenste lagen zakken een 

crucifix van anderbalven 

lengte, 't Is blijkbaar heel oud, ten 

minste paar de piimitieve makelij te 

oordeeler, en z00 zwart en dof aan- 

geslageo, dat 't zilver alleen op de 

bevenste puntjes van bet modkl& te 
zien komt. Geldwaarde heeft 't waar- 

scbiinlijk viet, ten minsie in vergelij- 

king met de vele goudsiukken erom- 

Ik denk dat het als 

bijzondere beteekenis gehad heeft en 

dat het daarom zoo zorgvuldig be- 

waard is. Maar het 

zilveren 

decimeter 

  

heen. religuie 

maakt wel een 
cigenaardigen indruk als je opeens te 

midden van een schat, welke zooveel 

misdaden op zijn geweten heeft. een 

cenvoudig zilvereo kruis aantreft. 
Ea »u moet ik gaan denken over 

de beste manier, waarop ik het goud 

  

De verdrukte onschuid. 

Japan voelt zich niet veilig..... 

Tokio, 7 Juli (Domei). In een door 
hem onderteekend artikel in de 

»Asahi Shimbun” verklaarde schout- 
kij-nacht Minoru Mayeda, de woord- 

voerder van het ministerie van Marine, 

ter gelegenheid van den vierden ver- 

jaardag van het uitbreken der Chi- 

neesch - Japansche vijande!ijkheden, 

dat het versterken der vloot- en lucht- 

bases in den Pacific door de Ameri- 
kaansche marine, alsmede de uitbrei- 

ding van de Amerikaansche vloot zelf 

uitsluitend tegen Japan zija gericht, 

terwijl het een feit van niet minder 

beteekenis is, dat Nederlandsch- Indie, 

Australis, de Philippijaen en Nieuw- 

Zeeland trachten Japan te omsingelen 

en zich onder Amerika's banier heb- 

ber geschaard. Het is onnoodig te 

zeggen, dat het regiem van Chung- 

king zich krampachtig aansluit bij dit 
gezamenlijke anti - Japansche front. 

»Als 

Russischen oorlog vereischt de situ- 

gevolg van den Duitsch- 

atie in den Noordelijken Pacific on- 

z5 grootste aandacht in het licht van 

de door de Vereenigde Staten aan 

Rusland aangekondigde hulp. Als 

bedenkt, dat de Vereenigde 

Staten in den Atlantischen Oceaan 

belangrijke vloot-en luchtbases heb- 

ben verworven in ruil vijftig 

torpedobootjagers aan Engelani, kan 

men 

voor 

niemand zeggen of de Vereenigde 

Staten niet zullen besluiten hetzelide 

in den Pacific te doen en zullen 

trachten militaire concessies van de 

Sovjet-Unie te verkrijgen in ruil voor 

de zoogenaamde hulp. Als dit alar- 

meerend inzicht bewaarheid zou wor- 

den, zou Japans gevsel van veilig- 
heid in den Noordelijken Pacific te 

gronde gaan”. 

Rusland. 

Vertrouwen. 
Moskou, 6 Juli (Reuter). De Russi- 

sche bladen zijn vandaag vol vertrou- 

wen over het verloop van den oorlog, 

na de cfficiee'e aankondiging van 

de Russische tegenaanvallen op een 

aantal belangrijke punten. 

In vele plaatsen moesten de autori- 

teiten van Je comrnunistische partij 

den stroom recruten, diez ch aanmeld 

de, afdammen, teneinde te verzekeren, 

dat de productie in de oorlogsindus- 

triein gehandhasfd blijft. 

  

    

Het blad ,Pravda” schreef: Aan 

het Russische volk is de historische 

taak ten deel gevallen om Hitler te 

vernietigen en de menscheid te bevrij- 

den van bedrsiging van het fascisme.” 

Vrouwen in den sirijd ! 

Rome, 7 Juli (Reuter). De Berlija: 

sche correspondent van de ,,Corriere 

della Sera” onthuit, datin het Roode 

leger vrouwen mee vechten tegen de 

Duitschers. 

In cen beschrijving van den slag 
aan de Perezina verklasrt de corres- 

duckt, het 

allereerst moest ik de kist aan boosd 

van de ,Island @ucen” zien te krija 
Dat beteekent, dat ik de kist moet 

uitpakken en het goud in de grot 
moet acbterlaten, terwijl ik de kist 

door de uitmonding aan den zeekant 
naar de boot transporteer. Als ze dan 

maar cenmaal veilig in de kajuit van 

kan overbrengeo. Mij 

  

de ,Isiand @ueen” siaat... waar ze 

wel zooveel plaats zal irnsemen, dat 

er voor jou en mij, Benjy, geen 

ruimte meer overblijfft... kan ik de 

zzkk:n goudstukken over land ernaar- 
toe brengen. Dat is de beste manier, 

want ik zou er niet aan denken om 

mijn kostbare dukatons aan een reisje 

langs de gevaarlijke klippen van de 
landtong te wagen. 

Natuurlijk was ik eerst van plan, 

Om onmiddellijk met het werk te be- 

gionen, maar tot mija verbazing merk- 

te ik,—toen de eerste opwinding wat 

gzzakt was—dat ik me doodmoe en 

zwak voekde, alsof ik dagen ziek 
geweest was, 

Dus ra een korter, maar hevigen 

strijd met mezelf, liet ik mija gouden 

schat onbeheerd ia de grot achter,   en ging zelf terug vaar de hut, Ea 

pondent, dat een sector verdedigd 

werd door het 22ste regiment van 

»Stalin Amazonen”. 

Onophoudelijke strijd tegen 

parachutisten. 

Moskou, 6 Juli (Reuter). Achter de 

Sovjet-Russische !ii 

onophoudelijke 

ies wordt een 

  

strijd gevoerd tus- 

schen nazi - parachutisten — voor het 

meerendeel saboteurs — en Sovjet - 

troepen, eenheden van de burgerwacht 

en particuliere burgers. De Duitsche 

parachutisten worden meerendeels in 

kleine groepen neergelaten. Hun vocr- 
naamste taak is verbindingen te ver- 

nielen, benzinevoorraden te vernietigen 
en Duitsche bommenwerpers door het 

geven van signalen van den grond 

af naar hun doelen te leiden. Som- 

migen dragen vrouwenkleed ng, an- 

deren de uniform van het RooJe Leger. 

Bijna allen spreken Russisch. Volgens 
kolonel Spirin, die heden in de 'zves- 

tia schreef, is door detactiek van de 
Sovjets voorkomen, dat de nazi's de 

verrassingen, welke zij het vorigejaar 

in de Lage Landen uitvoerden, her- 

haalden. 

In de eerste dagen werden para- 
chutisten neergelaten in de on: 
dellijke achterhoede van de Rusi 
eenheden asn het front, 

mid-    

  

sche 

doch in de 

lantste dagen worden zij zelfs wel tot 

cen honderd kilometer achter de linies 

"De 

sluwe vijand haalt vele gemeene trvucs 

uit', aldus 

uitgeworpen. boosaardige en 

kolonel Spirin. ,,Soms 

worden zij neergelaten uit troepen- 

Vliegtuigen met de kentcekenen van 

de Russicche luchtmackt, de roode 

ster. De meesten worden echter opge- 

ruimd voor zij schade kunnen aan- 

richten”. 

Ofschoon volgens den kolonel geen 
enkele belangrijke operatie door de 

nazi - parachutisten is uitgevoerd, 

waarschuwde hij ervoor dat de 
Duitschers spoedig zullen overgaan 
tot massale dalingen, in het bijzonder 
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Du zit ik op 'tsrand te droomen er 
tz genieten, nu speel ik met d 

dachte, dat ik morger, bij mija bezoek 

de grot, meiken zal, dat 't alles 

echts verbeelding geweesi is. Eo 't 

allerheerlijkste van dit gedachtenspel 

    

   

meesi fantastische van alle Arabische 

sprookjes werkelijkheid is, dat bet 
even waar is als de meest doodgewo- 

ve kleurlooze gebeurtenissen van mijo 
tot dusver z00 doodgewone, kleurloo- 

ze bestaan. 

Ten siotte wist 

terugweg naar de but toch nog een 
varken te pakken te krijgen, En dus 

is bij even tevreden met zija dag als 

ik met den mijve. Op 't ocgenblik zit 

ik voor de 

dagboek bij te sebrijven: tiste hope», 

dat ik door die bezigheid wat kalmer 

word: anders is 't me een raadsel, 

hoe.ik den nacbt moet doorkomen. 

Als 't op dezen breedtegraad niet z00 

verbazend snei donker werd, zou ik 

beslist nog een keer naar de grot 

terug gaan, om even naar de kist te 

kijkeo. Maar 't ruisihen van de zee 

rondom bet eiland heeft dien eigen- 

Benjy op -onzen 

  

deur van de but wija     aardigen klagenden toon, welke alleen 

  
Door cigen import zijn wij in staat de beroemde 

CARIBONUM producten, z. a. 

Carbonpapier in diverse soorten. 
Schrijimachinelinten in alle breedten, 

Schrijf-, vulpen- 

is, dat ik in mijo haart weet, dat dit | 

met zweefvliegtuigen, welke tot dus- 

verre nog niet Zijn opgemerkt. 

Duitschland. 

Kettinghandel en clandes- 
tiene markten. 

New York, 6 Juli (Aneta). De 
»New York Times" meldde uit Lon- 
den, dat het ministerie voor de Eco- 

nomische Oorlogvoering heeft ver- 

klaard, dat er bewijzen zijn, dat de 
kettinghandel in Duitschland en de 

door de Duitschers bezette gebieden 

welig tiert. Ook zijn er vele z. g. 

»black markets”, waar tegen hooge 
prijzen voedsel en andere verbruiks- 

artikelen, welke voor de autoriteiten 

verborgen gehouden worden, worden 

verkocht 

In het geheim wordt in Duitsch- 

land en Tsjechoslowakije vee ge- 
slacht, zoo werd verklaa:d, Eieren, 

boter en suiker worden uit de wet- 

tige markt gehouden in Duitschland 

en Polen, 

Het ministerie zeide, dat er 8. 000 

veroordeelingen wegens activiteit op 

in de laatste zes 

maanden hebben plaatsgehad. Vooral 

in Be'gis zijn veel van deze markten. 

Het verluidt, dat. mi 

» black - markets ” 

  

ioenen val- 

sche voedsel - distributiekaarten te 

Parijs zija gedrukt. Het verluidt voorts, 

dat te Marseille speculanten groote 

hebben geldsommen verdiend op 

verschepingen uit Noord-Afrika. 

Voorts ziju er berichten over een 

goed-georganiseerden handel in ge- 

stolen vleesch in Duitschland. Soort- 

gelijke hande! heeft in itali2 plaats 
in koffie, sigaren, olie en rijst 

In Belgis zijn boeten opgelegd, 
welke in sommige gevallen 700. 000 

francs beliepen. In Duitschland is in 

enkele gevallen een straf van dwang- 
arbeid voor den tijd van 8 jaar op- 
gelegd voor handel op ,, black mar- 
kets”. De straffen in Oostenrijk 
variceren yan 8 masnden tot 3'/, 
jaar. 

aa RA KA 
in voorraad. 
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en stempelinkten. 

  

Polywog pasta in vasten en vloeibaren toestand, versch 

en tegen scherp corcurreerende, dus 

beneden Soerabaiaprijzen, 
te leveren. 

  

bij 't vallen van den avond te boor 
s. En de 
gevlogan en vliegea nu eerst nog 

voge!s zija van 't wat 

zwermen rond, voordat ze hun nest 

tegen den klipwand gaan opzoeke 
't Is merkwaardig, yanavor 
voel ik duidelijker dan anders di 
eigenaardigen afkeer of liever ang 
voor dit afgelegen, verlat 

stukje land, welke zich gedurende | 
laatste weken af en toe door nee 
slachtig: buien al had aangrkondig 
Ik smwacht vaar bet geluid van me 
schen-stemmen, paarc de aanraking v 

hen-banden. Steeds moet ik a 
den vermoorden man in dat eenzar 
graf, daar bij de klippen deokec: h 
lang al is hij de zwijgende bewaarc 
van den schat geweesi? Zou de g 

maar 

kleine 

   mens 

  

dachte aan 't goud hem eeos ook z 
bezeten hebben, als ze mij nu heeft 
waarschijolijk wel, misschien heeft 
hem al die negentig jaren lang n 

losgelaten! Maar zou hij dan niet ve 

toornd zijn, dat ik, een buitenstaand 

bezit van zija eigendom genomen he 

Wordt vervolgd.
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