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Yan deze Catalina-vliegbooten zal de Marine-luchtvaartdienster 

binnenkort een niet onbelangrijk aantal ontyangen. Deze vylieg- 
booten, die gebouwd worden door de Consolidated Aircraft Cor- 
poration in Californis, zijn bestemd voorlange afstandverkenning 

en kunnen ook bombardementsopdIrachten uitvoeren. Zij zullen 
yan.de fabriek in Amerikanaar Indis worden overgevlogen. 

  

STADSNIEUWS 
  

  

TUBERCULOSE - BESTRIJDING. 
(S. C. V. T) 

Laat bij het geringste vermoeden op 

t.b.c. Uw personool onderzoeken op 

het Coosultatie-Bureau, zij kunnen U 

en Uw kinderen iofecteeren. 

  

  

Waileng, zullen de Hitler-horde bij 

100.000 die sneuvelen, waardoor de 

wereld van het barbarisme za! worden 

verlost. 

  

Medische verzorging van 
schoolkinderen. 

Naar wij vernemen, za! er nog wel 

cenige tijd verloopen, alvorens verdere 

reSultaten kunoen worden verwacbt 

omtrent het voorgezette orifnteerende 

onderzoek van dokter Patiradjawase 

paar den gezondheidstoestand van de 

kinderen, die de eerste klassen van 

de scholen bezoeken, welke binoen de 

gemeente gelegen zija. Ingzvolge de 

besprekingen over deze aangelegeoheid 

io de laatst gehouden zitting van den 

gemeenteraad, zija ook de z.g. »wilde” 

scholen in dit onderzoek betrokken. 

In de gemeente Kediri bevinden 

zich in totaal 46 scholen met 8100 
leerlingen en wel 6 openbare scholen 

op Westerschen grondslag met 1400 

leerliageo, Ial. vervolgscholeo met 

1500 leerlingen, 16 Inl. volksscholen   

met 2500 leerlingen, 3 gesubsidieerde 
scbolen op Westerschen grondslag 

met 700 icerlingen en 13 perricu'isre 

scholen 200 
leerlingen. Een dergelijk onderzoek, 

alis het dan ook ,orienteerend”, is 

ongesubsidieerde met 

een omvangrijke arbeid. 

Bij dit onderzoek wordt in het bij- 

zonder de aandacht gewijd aan het 

voorkomen van tuberculose, trachoom, 

mijaworm, huidziekten (scburf ), ma- 

laria en ondervoeding. Ulet het rapport 

over het eerste gedeeite van het onder- 

zoek bleek, dat ongeveer 27/, van 
de kinderea van de scholer, die in 

het onderzoek betrokken werden, in 

aanmerking bleek te kom voor 

directe geneeskundige behandeling. 

Niettemin achtte het hoofd van den 
volksgezondhbeid, 

advizs doo- het gemezntebestuur werd 

  

dienst - der wiens 

iogewonnen, de uitkomsten van bet 

onderzoek niet verontrustend en ever. 

dat onder de huidige 

van 
min zoodanig, 

omstandigbeden 

een aparten schoolarts 

z0ou zijn, 

Het hoofd van den-D.V.G. acht de 

voorziening, thans te Kediri 

bestaat, (dagelijksch schoolbezoek door 

ecem mantri - verpleegster, onder gere- 

gelde contidle van een Indischarts 

polikliniekbeban- 

de aanstelling 

gemotiveerd 

welke 

ea aangevuld met 

deling van de moeilijke gevallen) on- 

der de gegeven omstandigheden - vol- 

doende. Voor het grootste deel toch 

zija de geconstateerde ziektegevallen 

matelijk onschuldige 

(woudjes, zweren, ,gewone” huidziek- 

ten, oogaandoeningen enz.), waarvan 

eenvoudige 

aandoeningen 

de meeste siechts een 

»routine” - behandeling 

zeer goed door een mantri- 

vereischen, 

welke 

verpleger (-verpleegster) kan worden 

verricbt. 

Boveodiea wordt het in bet algemeen 

Diet ratiooeel en niet ecanomisch geacbt 

om voor dergelijk werk (dar buiten het 

kader van de eigenlijke schoolartsea-   

taak va't) ecn specialen schoolarts aan 

t2 stellen, en 

neer door gebrek aan voldoende food- 

  

zeker is bet onjuist, wan- 

sen andere, meer urgente voorzieningen 

nog onuitgevoerd moeten blijven. 

Voorts word bet 

nog rekening te I 

gende: warkelijk 

niet op school ve 

bliiven, het zou 

dienen om leerli 

D.v. 5 dagzn ac 
zuimen en dia — 

advies gegeven om 
ouden met het vol- 

:ieke kinderen zullen 

schijaen, maar thuis 

aw aanbeveliag ver- 

1, die langer dan 

  

reen de schoo! ver- 

aar redelijkerwijze 

mag wordep aangenomen — zich uit 

cigeo beweginy t onder medische 

behandeling zu stellen, door de 

schsolverplzegst:r (sn vervoigens z00- 

noodig door den arts) thuis te doen 

bezoeker, 

Mocht 20040 op den duur de 

dagtaak voor &&» mantri te omvany: 

aan- 

  

rijk worden, das zou eventueei 

stelling van een "weeden mantri-ver- 

pleger 

Aangezien een 4 
kunnen worden. 

oot deel van de bij 

Cateerend onderzoek 

Overwoye 

bovengenoemd o 
geconstateerde zisktegevallen een uit- 

Vloeisel is van de bier te lande nog 

heerschende primitieve levensomstan- 

digheden en van osbygitnische ge- 
Woorter, is er verder verbetering te 

verwachten, wanneer men zou overgaan 

tot het voeren cen doelmatige 

hygi8aische propavanda. 

   

van 

17e Algemeene leden- 

vergadering P.G.C. 

D2 P.G C. (|, Perserikaran Goeroe 

'Christen” ), de vakvereeniging van de 
Christelijke Indonesische onderwijzers, 

Hoofd-Bestuur te Djokjakarta 

zetelt onder leiding heer 

R. Sindoepranomo als bondvoorzitter, 

hield op 23 t/m 25 dezer haar 1Te 

Algemeene ledenvergadering hier ter 

stede. Van de 21 afdeelingen waren 

er 15 vertegeowoordigd, n. I. van 

Banjoewangi en 

Wier 

vao den 

plaatsen tusschen 

Poerwokerto. 

IN HOLLAND 
PUBLICITEITSKANTOOR ,GLO BE" 

DINSDAG 29 JULI 1941 . 

  

— KEDIRISCHE COURANT 
ADVERTENTIE 

GEWONE ADVERTENTIE : 

  

  

“TARIEF 

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

2.9. kleine zankondigingen ( 1.— per plaatsing. 

  

Abonnements advertontie gereduceerd tariet. 
LOSSE ADVERTENTIEN BIJ VOORUITBETALING. 

24e Jaargang 

  

RADIO van WINGEN 
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BRENGT U 
DE NIEUWE 
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DOHOSTRAAT 

    

SERIE 
1941. 
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li 

D2 receptie van die A'gemeene Betreffende die vereeniging kunnen 
ldenvergadering werd gebouden op | we melden, dat het Hoofd - Be- 
Woensdag j.l. in het , Bale Pemitras” 
g-buuw aan de Beloewertistraat, waarbij 

H.B., de heer 
R. S, Sindhoepravomo, een openings- 

de voorziuer van het 

rede hield, waarin hij o. a. uiteenzette, 

dat cen onderwijzer steeds trouw aan 

zija plicht moet blijven en dat bij zijn 
leerlingen op die manier moet opvoe- 

den, dat ze later nuttige leden kunnen 
zijn van de samenleving. 

Daarna hield de heer ,/Moekmio een 
leziag over de , Zedelijke Opvoeding” 
voor de jeugd, welke lezing een volle 
belangsteiling genoot van de aanwe- 

zigen, Io de openbare ver 

Donderdagavond j.i. hield 

S. Atmowidjono ee» | 

  

   

  

  

zing ov 

loenja orang Kristen mend 
lahan-sekolahan” (Waarom e Kristenen 
scholen opricbten) en de heer M.P. 
Mestaka over ,, Sekolahan Djawa modci 
baroe” (De Javaansche schooi vo'gers 

een nieuw systeem). Ook die twee 

lezingen werden met volle aandacht 

door de aanwezigen aangehoord. 
Tensiotte kuanen wij nog meiden, 

dat de congressisten op Donderday- 

middag j.l. cen excursie hielden naar 
Pohsarang. 

»Bond Indonesische 
Chauffeurs”. 

Hier ter stede is een Comite opge- 
richt met de heeren Krissoebanoe en 
Samsoeri als Comite-leder, die bet 
doel heeft om hier te Kediri een 
afdeeling van de B,!.C. op te richtes 

creta 
3 

  

stuuc daarvan te Malang zetelt, onder 

hzer A.. Zakaria als 

reeds 70 af- 
deelingen beeft op Java, Sumatra, ea 

leiding van den 
bondvoorziiter, en die 

Boraeo. 

Ledenvergadering 

.Indonesia Moeda”. 

De afdeeling Kediri van de jeugd- 
Moeda” bield 

ledenvergadering 
beweging Indonesia 
op 27 
in het B P.M-gebouw, die nog al een 

dezer haar 

groote belangstelling genoot van de 

van de leden, waarbij een nieu- 

  

   
we bestuursformatie werd gevormd, 
a's volgt: Hr, Amir (voorzitter), Hr. 
Soedjoko (vicevoorzitter), Hr. Rinto 

  

Alwie (secreraris I), Hr, Slamet (se- 
MW), Hr. Sosmoekti ( 

ter), Mej Moertiin, H.H. S 
Soemarjono evo Soeprijo (commissaris- 
sen) 

Nadzr kunnen we 

    ng- 

       jono, 

  

den, dat de 

    
beer Rioto Alwie 1 werd als 
cursusleider, alsmede van de 
afJdeeling p ea aganda-commis-      
sie, de h Soemoekti en Soetijono 
als sportleiders, ea tenslotte de heer 
Soeprijo als muziekleider. 

RICHE THEATER. 

Dinsdag 29 en Woensdag 30 Juli 

M-tro's osrvermakelijke klucht 

»THE KIO from TEXAS” 

(De held van Texas) 
met Dennis O'keefe en de lieftallige 
Florence Rice in de hoofdrollen. 

   

   

Je @ @ 
VENDU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS 

  

J.G.W DEKKERS — KEDIR — Telefoon 250 

Emballeeren 

(Ook voor Europa en de buitengewesten) 

Transporteeren, Meubelmakerij 
Handel in Nieuw- en Agentschap: 
Tweedehandsch Meubilair. Java Koeikasten. 

  



  

ANN
 T
P 

YG
 

Rp 

I-—ettitri    
  

    

Metro uitstekende en oervermakelijke klucbt 

Een film vao ioteressante avooturen eo vol aantrekkelijke variatie. 
Kortom: een film met een groote dosis actie .... en humor! 

Komt dit zien Voor alle leefriiden ! 

        

sdag 30 Juli 

Donderdag 3I Juli /s Zaterdag 2 Augustus. 
Randoiph Schott e» Kay Francis ir » WHEN Tme ALTONS Rot T 

Met BRIAN DONLEVY — ANDY DEVINE e.v.a. goede krachten. (De Daltors komen). 
Een uiterst spannende Universalfilm, vol afwisseling en avootuur, 
:Kay Francis, die de vrouwelijke hoofdrol speelt, acreert in deze film zooals zij nog vimmer gedaan 

heeft, terwijl baar lieftalligheid en vrouwelijkbeid een dubbele bekorirg aan haar spel geeft, 
Ongetwiifeld zal deze boeiende film bij een ieder in de smaak vailen, 

  

ALS EXTRA ATTRACTIE VOORAF : HetNIEUWSTE WEKELIJKSCHE OORLOGSNIEUWS. 
Mist dit vooral niet ! 
  

MAXIM THEATER 

  

Woenzdag 30 « Donderdag 3! Juli. 

PEN Sebandan Lacbseblager ITS IN THE AIR“ (Het zit in de Lucht.) 

Met den beroemden komiek GEORGE PORMBY. 
Een film, die U onophoude'ijk zal doen schaterlachen. Wii raden eenieder aan, deze film vooral niet te missen. 

Vooraf: Het NIEUWSTE WEKELIJKSCHE OORLOGSNIEUWS! 
aa na ap 

Vrildag 1 (Im Zondag 3 Augustus 
METRO'S grootste tractatie van het aa PFANFARE “si. Up tbe Bandj 

Met MICKEY ROONY — JUDY GARLAND en nog vele andere groote sterren &n met medewerking 
van de beroemde PAUL WHITEMAN en zija beroemd Orkest. 

Komt allen genizten van deze denderende muziekfilm | Prachtige Songs . . . heerlijke muziek .... 
schitterende balletten &0 tientallen schattige meisjes, welke een lust zijn voor oog en oor! 

VOORAF! 

Verder spelen mede: Buddy Eb- 

sen—Robert Wilcox—Virgi- 
nia Dale e.v.a. goede krachten. 

Hij kwam uit hee Wilde Westen om 

New York met zfjn lasso te vangen... 

eo het wonder van al het lukte hem 

volkomen! 

Hj kende zijn paarden... en zij haar 

mannep! De romantische Opschepper 

van het platteland verzeild in New 

York's U, per-ten... zal U menige 
vroolijke Avonturen doeo beleven ! 

VOOR ALLE LBEPTIJDEN !! 

MAXIM THEATER. 

Woensdag 30 en Donderdag 31 Juli 

Gong's groote Engelsche Lachschlager 

IT 'S inthe AIR” 

(Hlet zit in de lucht) 

met den meestgevierden Engelschen 

komiek George Fo-mby. 

Een kostelijke filmklucht waarmede 

George U op enin de hoogte brengt. 

vanwaar de lachbommen van Engel- 

schen humor neerregenen. Boeiend als 

de meest gedurfde Amerikaansche sen- 

satie-film. Luistert oaar zijo heerlijke 

melodietjzs op de Ukelele, volle zalen 

brengt bij in spaoning en in lacbbuien, 

die pas eindigen als het laatste beeld 

van deze rrilitaire vliegzotterij van het 

doek is verdwenen. 

Politie - rapport. 

Tegen T., Hu'ppolitie beambte bij 

de Stadspolitie alhier werd proces-ver- 

terzake overtreding 

ordonpantie 

baal opgemaakt 

der Burgerdienstplicht 

Stbl. 1940 No. 204. 

Tegen S. al. Dj., wonende te Dan- 

dangan werd proces-verbaal opgemaakt 

terzake koevelarij. 

Mej: N.K., wonende aan de Insu- 

Hodestraat No. 2 doet aangifte van 

ljfgoedereo. 

S., wonende te Balowerti doet aan- 
gifte van diefstal middels ondergraving 

van lijfgoederen ter waarde van f6,60. 

Tegen O.S.H., wonende te Pakelan 

werd proces-verbaal opgemaakt terza- 

ke lichte mishandeling van Dj.B.S., 

Wonende te Pakelan.   

Voor ale le6€ ftij den! 

SI HE KID FROM TEXAS ce teri van Tera) 
Met DENNIS O'KEEFE en de bekoorlijke FLORENCE RICE in de hoofdrollen. 

JJ 

| 

Churchill over IJsland 

en Syris. 
  

Slot. 

De bezetting van Ijsland door 

Hitler zou een zeer groot voordeel 

voor hem zija, voor het uitoefenen 

van druk op Engeland en de Veree- 

nigde Staten, Reeds sedert eenigen tijd 

hebben wij met toestemming van bet 

IJslandsche volk en de IJslandsche 

regeering een sterk garnizoen op 

IJsland gebandhaafd evo de aankomst 

van groote Amerikaansche verster- 

kingen heeft het gevaar voor IJsland 

in belangrijke mate verminderd. Deze 

maatregel van Amerikaansche politiek 

is dus in volkomen overeeostemming 

met de Britsche belangen en wij heb- 

ben geen reden gezien hiertegen op 

eenigerlei wijze bezwaar te maken. 

Ik zie ook werkelijk niet in, dat wij 

cenige reden hebben daar 

bezwaar tegen te maken (gelach) in 

verband met de uitnoodiging, weike 

de Vereenigde Staten van de zijde der 

IJslandsche regeering bereikte. 

zouden 

Wj zijo voornemeos ons leger op 

!Jsland te 

Britscbe en Amerikaansche strijdkrach- 

ten beide hetzefde doel voor oogen 

zullen hebben, n. !. de verdediging van 

bandhaven en daar de 

IJsland, is het zeer waarschijolijk, dat 

zij op afdoende wijze zullen samen- 

werken bij het bieden van tegenstand 

aan elke poging van Hitler om vasten 

voet op bet eiland te verkrijgen. Het 

spreekt vanzelf, dat het dwaas zou 

zija wanneer de Vereenigde Staten een 

plan zouden hebben voor de verde- 

diging van Ijslaod en de Britsche 

strijdkrachten een ander. Wanneer 

zich het een of andere principieele 

vraagstuk voordoet kan het veilig aan 

debetrokken Britsche en Amerikaansche 

militaire ea luchtmacht - autoriteiten 

wordea overgelaten, die elkanders 

meening op grondige wijze zulleo 

bestudeeren, 

Wanneer ik het gebeurde van elk 

mogelijk standpunt bezie kan ik geen 

reden zien de stappen, welke de Veree- 

nigde Staten onder de omstandigheden 

genoodzaakt waren te nemen, te be- 

treuren. Integendeel, wij juichen deze 

stappen bartelijk toe, Of men io Duitsch- 

land een gelijke voldoening zal uit- 

speken is een andere vraag. 

Hat tweede beginsel van de Ameri. 

kaanscbe politiek, dat heeft geleid tot   

Het nieuwste oorlogsnieuws ! | 

de bezetting van IJsiand, is het bekende 
verlangen en streven van den president 
het congres en bet volk van de Veree- 
nigde Siaten om ons niet alieen elken 
mogelijken steun te verleeneo door het 
zenden van ocorlogsmateriaal en andere 
voorraden naar Eageland, doch ook 
Om ervoor te zorgen dat wij deze krij- 
gen. Hier heeft mes wederom een stap, 
waarvoor de Vereenigde Sraten de volie 
veraotwoordelijkheid moeten aanvaar- 
den. Bovendien zullen de Amerikaan- 
sche strijdkrachten op IJsland van tijd 
tot tijd over zee gesteunden versterkt 
moeten worden, Deze verschepingen van 
Amerikaansche strijdkrachten, die tea 
behoeven van de Vereenigde Staten in 
Overzeesche gebieden dienst doen zul- 
leo zeer gevaariijke wateren moeten 
passeeren eu daar ook een groot aantal 
onzer schepen voortdurend door deze 
wateren passeeren zal het van weder- 
zijdsch belang zijo, dat beide betrokken 
marises elkander, voor zo0over dit mo- 
gelik is, bijstaau bij het beschermen 
van de scheepvaart. 

aa 
. 

Wat Syri& aangaat zeide Cburchill: 
nWij hebben van den Fraoschen hoo- 
gen commissaris in Syrig, generaal 
Dentz, het formeele verzoek ontvangeo 
voor een bespreking van de voorwaar- 
den, die zouden kunnen leiden toteen 
wapenstilstand. Ik behoef nauwelijks 
te zeggen, hoe zeer verbeugd Zijaer 
Majesteits regeering zal zijn indien een 
einde komt aan dit betreurenswaardige 
Coofiict, waario 1000 tot 1500 B:itscbe, 
Australische en Britscb-lodische sol. 
daten, die zich als vrijwillgers hebben 
opgegeven bij bet leger om Frarkcijk 
te verdedigen, door Pransche kogels 
gesncuveld en gewond zija als gevolg 
van de betreurenswaardige verwarring, 
waario de zaken van z00 vele goede 
voiken in z00 vele deelen van de we- 
reld geraakt zijo door de overwinningeo 
van Hitlers legers. 

Daarom juichen zij deze ooderhan- 
delingen toe en vertrouweo. dat zij 
spoedig tot een goed einde zullen wor- 
den gebracs»t. In afwacbting van een 
formeele regeling, die getroffen wordt, 
moeten de militaire operaties uiteraard 
worden voortgezet”. 

De conservatief William Davidson 
interrumpeerde den premier om te 
vragen, in verband met Hitlers practijk 
vas het zich verschaffen vas spriog- 
plankeo, welke houding wordtingeno- 
men t.a.v. De Valera's beroep op 
president Roosevelt om wapeos aan 
Eire te leveren, 

De premier antwoordde: ,,Dat is 
cen vraagstuk, dat den guasi-domioion- 
status van Eire io zija betrekkingen 
met een buitenlandsche regeering 
raakt”, 

Op bet verzoek uit te leggen, wat 
bij met ,,guasi” bedoelde antwoordde 
de premier, dat het tot ernstige debatten 
zou leiden wanneer bij over dat onder- 
werp uitweidde, docb dat bii niet meen. 
de, dat de regeering va De Valera 
dea dominion-status aanvaardt,   

s 

  

Hernieuwde Vragen om Duurtetoeslag 

De Begrooting van Financitn 
in den Volksraad 

  

  

Vergadering 

Na de pauze bespreekt de heer 

Soetardjo (I. N. G) de be- 
langen der gepensionneerden en driagt 
aan op toekenoing van duurtetoeslag 
aan hen indien deze voor de ambtenaren 
wordt ingevoerd, Spr. motiveert zija 
verzoek met er op te wijzen, dat ook 
de gepensionnserden deelen in de 
extra - lasten. 

Vervolgens wijst op ecaige onbiillijk- 
hedea van de regeling der weduwen- 
pensioenen. 

De beer Loa Sek Hie (Chung 
Hwa Hui) sluit zich aan bij heo, die 
toejuichten, dat in 1942 geen nieuwe 
lasten zullen worden opgelegd. 

Spr. acbt niet juist de tegemoetko- 
mende houding wat de afschrijving be- 
trefc van industrieEn in den oorlogstijd 
opgericht, formeel behooren deze af- 
scbrijvingen bij den belasting - aanlag 
in aaomerking te komen. 

Spr. vraagt rekening te houden met 
de moceilijkheden van kleine rering- 
doenden, welke gevolg zijn van de 
tijdsomstandigheden, door verhooging 
van kosten enz. 

Mevr. Neuyen (Partijloos) bespreekt 
cenige ambtenaars - aangelegenheden. 
Zij stemt ia met het voornemen van 
cen duurtetoeslag voor de lagere ambte- 
baren en vertrouwt dat daarbij ook 
een algemeene duurtetoeslag zal wor- 
den overwogen. 

Spr. beveelt de mogelijkheid aan van 
omzetting van Europeesch verlof in 
een verlof naar Australi8 e.d. 
Aaodacht vraagt spr. voor de be- 

laogen van onderwijzers die van het 

gesubsidieerd naar het openbaar onder- 

wijs overgaac, voor wie de diensttijd 

by het bijzonder onderwijs niet zou 
meetellen. 

Spr. betreurt dat de Straffen- en 

Beroeps-ordonnantie nog niet is tot 
stand gekomen. 

Tenslotte behandelt spr. het pensioen 

van de buwende ambtenares, waarvoor 

van Maandag 

De Regeering beschouwt haar ontsiag 

als een vrijwillig ontslag, waarmede 
spr. het niet Men wordt 

gedwongen de pensiocn-aanspraak op 

cens is. 

te geven, mogelijk in een uirgesteld 
pensioen of teruggave van de s'or- 
tingen. 

De heer Sberia Karta Legawa (I. 
M.G) beplzit sa'aris-verbetering voor 
het lagerz Inheemsch personeel. 

Voor de districishoofden vraagt spr. 

automobiel- toeleg2 en 
toepassiag van deze regeling voor de 

patihs. 

Verder vraagt spr. staodplaaistoe- 
lagen voor plaatsen, waarvoor dat 

werkelijk noodig is. 
Tenslotte vraagt spr. een spoedige 

beslissirg omtrent de verplaatsicg van 
de Opiumfabriekj bet is niet noodig 

deze naar Bandorag te brengen. 
De heer Van Zuylen (I.E.V.) spreekt 

over de tegemoetkoming voor genees- 

kundige behandeling, waarvoor door 
den fiscus geen vrijstelling wordt ver- 

leend. Spr. bepleit vrijstelling van deze 
restituties. 

De heer C. C. Van Helsdingen 
(C. S.P.) is het eens met de regeeriag, 
dat de kwestie van het Pacificpeils 

van zeer ingrijpende beteekenis is, 

zoodat groste voorzichtigheid is aan- 

bevolen. Het onderzoek van de duur- 

tetoeslag voor het lagere personeel 
vernam spr. met voldoening. Hij dringt 

op spoed aan. De mocrilijkheid is de 
salarisgrens. 

een ruimere 

Spr. meent, dat te goeder tijd ook 

een duurtetoeslag voor de hoogere 

ambtenaren te verwachten zou zijo 
wat spr. niet z00 noodzakelijk acht. 
Rekening moet worden gebouden met 

den financieelen toestand en met het 
feit, dat wij ook een land in oorlog 
zijo, 

De Regeeringsgemachtigde, de heer 
Gotzen erkent, dat met een en ander 

nog geen billijke oplossing is gevonden. | rekening moet worden gehoudeo. 

aan aaannn Aan 
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Catalina-vliegboot yan de Consolidated Aircraft Corporation. Met 
vliegbooten yan dit type wordt het luchtwapen yan de Konink- 
lijke Marine versterkt. 

  

De heer Van Helsdingen voortgaande, 

betoogt, dat het niet redelijk is, dat 

een weduwraar, die herirouwt, op- 

nieuw de huwelijksbijdrage betaalt. 

Spr. vraagt af wat er gedaan wordt 

met de gelden welke worden aangehou- 

den voor de overtochtskosten 

Europa. 

De iospectie van Fisancifn maakt, io 

paar 

tegenstelling met het vorig jaar, aan- 

spraak op waardering. 

De bozkhouding van den strootjesfa- 

brikaten laat in vele gevallen te wen- 

schen over, waardoor de taak van den 

belastingdienst wordt verzwaard. Is 

daar nu niets aan te doen ? Kan niet 

nadrukkelijk ge&ischt worden bet aan- 

houden van een behoorlijke boekhou- 

ding, waarvoor overleg met Ecoaomi- 

sche Zaken gewenscht is ? 

Spr. vraagt of voor de voorgezomen 

herzichtiog vao de ivkomstenbelasting 

een termija kan worden genoemd. Hij 
ondersteunt het betoog van den heer 

Mussert over de belasting van den we- 

duwnaar. Tenslotte vraagt hij of bin- 

nenkort het resultaat is te verwacbten 

van bet onderzoek naar den toestand 

der strootjesindustrie : volgens de alge- 

meene kracht is de accijos te hoog. 

De Soangkoepoo (F.N. II.) 

dringt aan op verbetering van salarissen 

heer 

van verschillende lagere beambten. Sa- 

larisverbetering verdient de voorkeur 

boven een duurtetoeslag, omdat daar- 

voor moeilijk een salarisgrens valt te 

steHen. Spr, maant tot voorzichtigheid 

buiteolandscbe 

Het 

niet voldoende 

bij bet aanvemeo van 

werkkrachten voor de 

zet verder uiteen, dat 

industrie. 

wordt gebruik gemaak van de krachten 
hier te lande. Voor de 

bepleit spr. gezinstoeslag. 

De neer Aldjoeffty (Partijloos) be- 
tuigt voldoening over de uitvoerige 

UViteenzetting betreffende de belastingin- 

vordering bij de Arabieren. Hij beboudt 

zich voor bij de betreffende afdeeling 

bierop terug te komen. 

De heer Mochtar (F.N.I.) bespreekt 

de belatgen van verschillende onder- 

maandlooners   

wijzer en wijst 

onbillijkbeden Spr, vraast voor ambte- 

sgroepen op eenige 
  

naren die aangewezen worden voor 

het volgea van cursussen, een dieost- 

tijdregeling te treffen. 

D2 heer Lapian (F.N.I.) pleit voor 

belastingverlichting in de klapperstre- 

ken, voor hen, die er geen boekhouding 

op na kunnen bouden. 

De vrouw in het gezin 

D: heer K-rstens (I.K.P.) waarschuwt 
er tegen met het streven om aan de 

vrouw meer plaats toete kennen, niet 

Daarbij moet niet 

alleen bet dienstbelang geldeo, maar 
ook de volksmoraal, de gorde maat- 

schappelijke,zede. Ht beginsel moet 

blijven, dat de gebuwde vrouw ia het 
gezia behoort, 

te ver te gaan, 

  

1 ruw Nzuyen: Ligt de hoofd- 

beslissing daarvan niet bij de vrouw 

zelf ? 

Mevr. Goudswaard (V.C.): En als 
er geen gezin is? 

D: heer Kerstens zal eerst de eene 

ioterruptie beantwoorder, die van mevr. 

Nzuyen. Hij ontkent dit. Het is een 

  

zaak van de ge e samenleving, io 

de eerste plaats van het gezag. 

Verdere interrupties wacht spr. af. 

Oplossing van de salaris - kwestie 

moet men niet zoeken in een drukken 

der Men heefl 

hier te doen met een sociaal-economisch 

probleem: de laagste salarissen zijo 

te laag. Spr. betoogt verder, dat de 

landsmiddelen moeten worden opge- 
voerd door de Dan 

totale salarisbrdrag een 

hoogere salarissen. 

Volkswelvaart. 

wordt het 

kleinere fractie, 
De beer Iskandardinata (F.N.I) 

bespreekt pensioensaarg:legeoheden, 
m.n. wat de belangen 

betreft en de identificatie van kinderen. 

De beer Kasimo (P.P.K IL) spreekt 
Over de stijging van de kosten van 

leveosonderhoud vertrouwt op 

een redelijke duurtetoeslagregeling. 
Dz heer Verboom (V. C) acbt een 

salarisherziening thass niet aan de 

orde. Deze zou nu niet tot stand 
kunnen komen, Het is een van de 

der weezen    
   

en 

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 wilt 
Indien U duseen abonvement voor &€n boek 
heeft, waarvoor U &€a gulden betaalt en U 
ruilt het boek iederen dag, 

30 boeken voor 
gulden. 
Wordt lid van — 

DJABA 

dan betaalt U 
toch viet meer dan &ta 

TTA KO 
— LEESTEZELSCHAP — LEESBIBLIOTHEEK 

Ked. Snelpers Drukkerij.   
| 

    

be'langrijkste vraagstukken als de vrede 
eris, Spr. kan zich voorstellen dater 

een verschuiving in de verschi'leode 

groepea zal plaats vinden, doch men 
moet de zaak in goed verband zien. 

Thans er aan te beginnen, z0u alleen 

maar ongelukken Het 

zou bij de ambtenaren groote ont- 

stemming verwekken. Tot welk sys- 

teem meo ook komt, rekening moet 
er mede worden gehouden, dat men 

noj langen tijd personveel uit het 
moederiand zal noodig hebben. 

veroorzaken. 

Inzake bet overleg met de werkge- 
vers kan spr. zich niet voorstell-n, 

dat dit alleen de opleididg van per- 

soneel hreft betroffeo. Spr. meent dat 

bet overleg verder gaat en ook 

betreft de vraag van overgang uit 

gouvernementsdienst naar het particu- 

&   

KEDIRI 
MULOWEG / MADJENANG 

Telefoon Ked. No. 225 

  
»BOERDERIJEN 

liere bedrijfsleven. Noodzakelijk is dat 
bij dat overleg ook eeo plaats zal 
worden gegeven aan de werknemer. 

Spr. vernam met genoegen dat de 
'Regeeriag aandacht scheokt aan de 

kwestie van een duurtetoeslag voor 
lager personeel. De kostea van le- 
vensonderhoud zija inderdaad belang- 

rijk gestegen. Voor de hooger gesa- 
larieerden is een toeslag thans niet 

noodzakelijk, al zal zij op den duur 

noodig zijo. 

Spr. uit zija waardeecring voor de 
leiding van het departement, ook wat 

de diensthoofden betrefr. Toch vraagt 

spr. zich af, of in sommige gevallen 
niet van overdreven fiscaliteir 

moet worden gesproken. Dit geldt 

m.o. voor bet betrekken van de 
restituties in geval van ziekte bij den 

een 

aanslag. Spr. sluit zich aan bij het 

betoog van den heer Mussert. Een 

voorzizning is noodig: in ernstige 

ziektegevallen zou men een zekeren 

aftrek van kostea kunnen toelateo. 

Ook bij de oorlogswinstbelasting 

Coostateert spr. een te ver gedreven 
fiscaliteit ten aanzien van een admi- 

nistrateurs die zijn voorganger opvolg- 

de omdatr deze geloterneerd werd, 
werd aangenomen, dat hij zija pro- 

motie bad te danken aan de oorlogi- 
omstaodigheden. 

Het zegelrecbt van f 1.50 voor elk 

cekest is in vele gevallen te hoog en 
spr. vaagt of vermindering mogelijk 

is, Hzt zelfde doet zich voor bij het 

verkrijgen van een rijbewijs, waarvoor 

eco chauffeur in totaal f 3,— moet 
betalen en voor elk ander rijbewijs 

moet opnieuw f3.— worden betaald. 

De heer Rebatta (Partijloos) bepleit 
belangen van de Molukken. 

D2 Regeeringsgemacbtigden voor 
Financ&a en voor algemeene Ambte- 

naarszaken zulien ongeveer over 14 

dagen antwoorden. 

  

SCHRAUWEN“ 
WATES 

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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Radioluisferaars, 
wordt lid van den Bond van Radioluiste- 

raars in Nederlandsch-Indie (B.O.R.A.N.I.) 
U dient daarmede Uw eigen en het 

algemeen belang. 

Inlichtingen bij den Secretaris, 

  

  

J.P. Coenweg 27. 

Batavia - €.   
  

PROTESTANTSCHB.KERK. 

Hollandsche Kerkdiensten. 

3 Augustus. Kediri 9 .uur v.m. 

Ds. W, C. de Jong. 

Blitar 6 uur n.m. 

Ds. W. C. de Jong. 

  

Maleische Kerkdiensten. 

H. B. Matulessy. 

3 Augustus Blitar 7.30 u. v.m. 

Wiingi 10.30 u. v.m. 
ea 

OOST-JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEN 

lederen Zondag, 9 uur v.m, 
Te Kediri (Baloewertistraat), Blitar, 
Toeloergagoeng, Ngandjoek, e.a., te 

Paree 7 30 uur n.m. 

an 

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Zondag. 

  

te Kediri le H. Mis 6 uur v. mM 

2e H. Mis 7.30 uur v.m. 

Lof 5,30 uur am. 

te Blitar 6 uur v. m. Stille H. Mis 
7.30 uur v Hoogmis 

5.30 uur o.m. Lof 

Onderricht Kath. Javanen G uur n.m. 

TENG HONG TJIANG 
VENDUHOUDER — 

MEUBELMAKER 
TRANSPORT — ONDERNEMING 

KEDIRI — Klentengstraat 68 — Teiaf, No, 107 

  

SOMMISSIONNAIR 

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

Tb. va NORDEN. 

Djamsaren — Kediri. 

Adres voor: 

Moderne en antieke meubels. 

Sraalmeubels ledikanten 

chroomd of gelakt. 
Tweedehandsche meubels 

Emballeeren en transporteeren. 

en ver- 

een mooie tennisbaan voor Dinsdag 

Woensdag en Zaterdag, gelegen 

acbter Snelpersdrukkerij p.m. 
f6,— 

Voor Uw meubilair en ontwerpe 

geroutineerde toekangs en eerste kwa- 

liteit meubelhout 
Zeer billijk in prijs en levering met 

garantie, 
vendutie gegarandeerd 

goede resultaten. 

Inpakken voor alle plaatsen. 

KAAT HET OM 
DRUKWERK ? 

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

goedkooper, 
Vraagt offerte biji de Ked, 

Snelpersdrukkerij ! 

U verbindt zich 

tot niets! 

Voor Uw 

  

—. 

  
  

LUCHTBESCHERMING 
Wjij leveren : 

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

RESIDENTIE APOTHEEK KEDIRI 

| 

| Beveiligt U tijdig!! 

TELEFOON No. 52. 
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Bultenlandsch overzicht overgenomen uif het Soer. Hbid. 

STERK FRONT IN RUSLAND, 

  

Uit berichten van beide zijden blijkt, 

dat Duitschersin Rusland thans tegen- 

over een vast en sterk front staan. 

  

Moskou, 28 Juli (Reuter). Het Rus- 

sische middag-communsigue luidt: ,,Den 

afgeloopen nacht duurden de operaties 

onzer troepen sectoren var 

Nevel, Smolensk en Zhitomir 

In de andere front- sectoren gebeurde 

Diets van beteekenis. 

Moskou, 28 Juli (Reuter). Het Rus- 

sische middag-communigut meldt ncg: 

»Onze luchtmacht zette den afgeloopen 

nacht in samenwerking met de iand- 

strijdkrachten haar operaties 

vijaodelijke ceobeden en hun vliegvel- 

den voort en bombardeerde ook cen 

Finsch oorlogsschip, dat betrokken 

was bij de kustdefeosie. Voltreffers 

met bommen yan 500 kg. werden 
Waargenomen en zware ontploffingen 
volgden.” 

in de 
voort. 

tagen 

De siag bij Smolensk. 

Londen, 28 Juli (Reuter). Het Duitsche 

gercommurigu& van hedenochteod 

verklaart : De slag bij Smolensk nadert 

een goed einde, en alle pogingen van 

de omsiagelde Sovjet-troepen om een 

vervietiging te voorkomen werden 

verijdeld. Ook werden vorderingen 

gemaakt in de Oekrajiene eo aan het 

Finsche front.” 

Japansche troepen naar 

Indo - China, 

Kunming, 27 Juli (C.N.A.). Gemeld 

wordt, dat meer dan 30.000 man Ja- 

pansche troepen gereed ziju in Zuid 

Indo-China te Janden. 

  

Het strategische beeld. 

Moskou, 28 Juli (U.P.), De speciale 

Correspondent »Uaited Press”, 

Shapiro, meldt het volgende : 

van 

De Russisch - Duitsche oorlog, die 
thans zijn zesde week is ingegaan, 

scbijnt ook een nieuwe fase te zijn 

ingegaan, daar bet Roode leger aan 

alle fronten krachtig standhoudt, Wat 

begonnen was als eeo Blitzkrieg is 
thans veranderd in een stellingen-oorlog 

langs de voornaamste defensie-linies 

van de Sovjet-Unie. Het eerste offensief, 

waardoor de Duitsche legers er in slaag- 

den bet grootste gedeelte van de Weste- 

Iijke O-krajiene, het Westelijk deel van 

Wit-Rusland Lithauen en Letland te 

bezetten, was na veertien dagen uitge- 

woed, waarna een pauze intrad. 

Zoowel als gevolg van den over- 

rompelenden aanval als van de politiek 

van terugtrekken uit stellingen, die 

moeilijk te verdedigen zijo, heeft het 

Rogde leger terrein verloren. 

De Duitschers zetten hua tweede 

Offensief ia omstreeks medio Juli op 

drie punteo, in den sector Pskov-Porkov, 

die ten doel had Leningrad van het 

Zuiden uit te omsingelen, terwijl een 

andere stoot gaande was ten Oosten 

van het Noordelijke gedeelte van het 

Ladogameer. Een tweede stoot bedreig- 

de Smolensk, terwijleen derde plaats- 

had in den sector Novograd-Volynsk 

in de Oekrajiene. Iatusscben versnelde 

het Roode leger de mobilisatie, en her- 

groepeerde het de versterkisgen achter 

de tevoren gereed gemaakte stellingen, 

welke de Duitschers tegenbielden, 

FEUILLETON 

  

SPAANSCHE DUKATONS 
(Spanish Doubloors) 

Uit het Engelsch 

van 

Camilla Kenyon 

84) 

En toen opeens... daar bad ik het! 

Door mijo gepeuter met den stok had 
ik een groote hoeveeiheid ir, door en 

over elkaar gegroeide klimplanten 
even verschoven. Eo toen ik de massa 
met mija andere hand vastgreep ea 

haar even optilde, zag ik eronder bet 
langwerpige stukje grond, dat van het 

overige terrein door een rij van groo- 

tere ea kleinere steenen afgescheiden 

was, en dat er zonder zija groene 

bedekking kaal en armoedig uitzag, 

voor me. 't Was een angstig heen 

en wzer loopen van allerlei torren. 
Een reusachtig groote, groene siak 
kroop, doodverschrikt over zijo plotse- 
ling ontboscbt jachtterrein. voort. Een 

kleine welgeordende wereld was plot.   

De slag bij Smoleosk, die den 17- 

den Juli aanviog, toen hij voor het 

eerst in de Sovjat-Russische commu- 

nigu€'s werd genoemd, woedt met 

@overminderde hevigheid voort, zonder 

dat zich belangrijke wijzigingen in de 

situatie voordoeo. De Duitsche be- 

Weringen, dat zij de stad Smolensk 

hadden veroverd, werden niet alleen 

niet bevestigd, doch de inlichtinger, 

die hier bescbikbaar zijo, wijzen erop, 

dat de Russische troepen nog steeds 

stevig in de stad verscbanst zijv, Op 

zija minst drie divisies gemotoriseerde 

Duitsche infanterie werdzn gedecimeerd 

als gevolg van de strategie van hard- 

nekkigen tegenstand en hier en daar 

tegenaanvallen, doch er had noggeen 

tegenoffensief op groote scbaal plaats, 

bebalve in plaatselijke sectoreo. 

De telegrammen vao het front 

wijzen erop, dat de Duitschers de 

zelfde tactiek gebruiken als zij ia 

Belgit en Frankrijk gebezigd hebben, 

n.l. gelijktijdig aanvallen op verschil- 

leode, punten totdat een zwakke plek 

ontdekt, waarna op deze plaats een 
doorbraak wordt geforceerd. In ver- 

band met de langere lijneo en het 

betere materiaal, waarover de Russen 

beschikken, brachten de eenheden van 

het Roode leger, 

zakkeo omsingeld, den vijand zware 

verliezen toe, 

Waar 

heefr een ouderwetsche stellingenoor- 

log plaats, waarbij de Russchen her- 

haaldelijk bajonetaanvallen uitvoereo, 

Duitrchers blijkbaar 

Diet opgewassen zijn, 

wanbeer io zulke 

het front geconsolideerd is 

waartegen de 

seling door een menschenband in een 

chaos herschapen. 

Aan den bovenkant van 't graf lag 
een groot, afgerond rotsblok. 

Ik liet me ernaast op mijn koie&o 
vallen ea trok een hoeveelbeid hard- 

nekkig zich vastklemmende zuignapjes 
van de klimp'ant los, nu zag ik de 

letters B.H., weike heel diep in den 

glibberig groeoen voorkant van het 
rotsblok gegrift waren. Een hand- 
breedte eronder bevond zich het bijoa 

niet meer te herkennen symbool, de 
beide doodsbeenderen. 

Er was iets ia dat afgelegen een- 
zame graf, dat me een koude rilling 
langs den rug deed loopen. Ik kreeg 

opeens het gevoel, alsof ik op 'tpuot 

stood, een beiligschennis te plegen. 

Daar sliep de bewaarder van den 

schat—en bier stond ik, die me vast 

voorgenomen had, om me dien schat 
toe te eigenen, Dit had Peter ook 
gedaan—en Sfschooo ik niet wist, 
wat hij met Peter uitgevoerd had— 

was bet lezen van bet dagboek al 
voldoende geweest, om me te doen 

begrijpeo, dat Peter een overgevoelig 
type geweest was. Hij had zich niet 
verdedigd, toen de eenzaambeid van 

Aan bet Zuidelijk froot, waar het 

bevel wordt gevoerd door maarschaik 

Budjeony, hieldea de ruiters van de 

Roode cavalerie, in het bijzonder de 

Doo-kozakkeo, den vijand ten Westen 

van de Dnjestr tegen. : 

Japansche landing 
begonnen 

Acht vliegvelden worden 

bezet 

Hanoi, 28 Juli (Reuter). Officieel 
wordt bekendgemaakt, dat Japaosche 

troepen hedenmiddag begonnen in 

Zuid - lado - China te debarkeeren. Aan 

der Japannersis ingevolge de overeen 
komst toegestaan 8 vliegvelden te 

gebruiken, ioclusief die te Saigon en 

te Siemreap nabij Aagkor 

nieuwe greos van Thailand, De sterkte 

aan de 

der Japansche troepenmacht wordt niet 

ontbuld. 

Nader wordt nog bet volgende ont- 

buld: Dz ootscheping va» Japansche 

troepen is aangevangeo te Nhatrang, 

even ten Noorden van de Gamraoh- 
baai. De viiegvelden, die door de Ja- 

panvers zu'len wordeo gebruikt zijo, 

behalve te Saigon en Siemreap, og: 

te Nbatrang, Tourane, in het midden 

van de kustlija van Anoam, Bienhoa 

nabij Saigop, Soctrang aan de monding 

van de Mekong, Kompongtom nabij 

het groote meer van Gambodja en 

Pnompenh, de hoofdstad van Cambodja. 

Japan. 

De Japansche represailles. 

Tokio, 26 Juli (Domzi). Sel stappen 
nemend ter vergeiding van de bevrie- 

zing der Japansche focdseu door Bage- 

land en de Vereenigde Stater, heeft 

het miristerie van Financida medege- 

deeld, dat met ingang van beden de 

goedkeuring vao den mivistec 

is voor de volgeode finarcicele, zakes 

lijkeen particuiiere transacties wet in 

Japan woonachtige onderdanen van de 

Vereesigde Stater, van Amerikaansche 

gebieden en van bet g-meenebest der 

Philippijoeo : 

noodig 

le. Het verkrijgen var, of het be- 

schikken over roerende of onroerende 

goederen 

2e. Het aangaan van, of b-schikken 

Over credietenj 
32. Transacties in trusts, roerende 

goederen en aandeelen : 

4e. Het afdoen, aangaan of onder- 

teekenen van schulden : 

5e. Financicele en trust-leeningenj 

62. Benigerlei traosactie, waarbij 

maandelijksche sommen betrokken zijo, 

welke het bedrag van 500 yen te boven 

gaan, 1 
Uitzonderingen zija toegestaan in het 

geval van belasting-betalingen en het 

betalen van sa'arissen en loonen aan 

Japansche onderdanen in dienst van 

Amerikaansche onderdareo, en ook in 

welke nader door 

nister aangegeven ziin, 

bepaalde gevallen, 
den 

  

't eiland vat op hem begon te krijgen. 

Hj bad er alierlei zooderlinge fanta- 
sie&a over 't crucifix op va gehouden. 

Hi bad het toegelaten, dat zijn 
weerstand langzamerhand ondermijnd 
werd... en ja, als je dat toeliet, 
badden zy vrij spel, kon je nooit 
Wweten, wat zij je zouden aandoen. 

Met een sprong stond ik overeind, 

ik rilde van afkeer over mija afschu- 
welijke gedachtep, Hoe kwam ik er 
bij om zulkes dwazen nonsens te 

prateno—was'er jets in de atmosfeer 
van dat oude, eenzame graf, dat zulke 

fantasic&o bij een doodgewoon, nor- 

maal mensch mogelijk maakte? Ik 
floot Cruso8, die het heel druk had 
met 't najagen van allerlei geheimzin- 

nige kennisgevingen, welke zijn brein 
via zija oeus bereikt hadden. Als een 

pijl uit den boog kwam hij naar me 

toegerend: ik bukte me en klopte 
bem op zija warm, stevig lichaam, dat 

zich van genoegen in allerlei bochteo 
wrong. 

#Bill mag spoker, Crusos,” zeide 

ik, »bij mag spoken z00veel hij wil 
Alleen moet hij niet probeeren om 
Oos, wat den schat betreft, eeo spaak   in 't Wiel te steken."   

  

Japansche onderdanen, die bovenge- 

noemde tradscties aangaao met Ame- 

rikanen, moeten hua bezittingen binnen 

twee weken na een door den minister 

van Financilta aangegeven datum 

opgeven. 

De stap van Ned.- Indis, 

Tokio, 28 Juli (Domei). Volgens een 

door het ministerie van Buitenlansche 

Zaken deo Japaoschen consul- 

geveraal te Batavia, Jutaka Ishizawa, 

Ontvangen telegram, heeft de Javasche 

Bank gisteravond om acbht uur den 

Nederlandsch- 

lodig van de Yokohama Specie Bank 

formeel in kennis gesteld van de op- 

schorting van de Japansch - Neder- 

land - Indische financieele 

komst. 
Daar de opschorting der overeer. 

komst belangrijken invloed zal hebben 

op de handelsbetrekkingen tusschen 

Japan en Nederlandscb-Ind.8, slaat men 

Op het ministerie van Buitenlandsche 

Zaken de toekomstige ontwikkelingen 

aandachtig gade. 

van 

vertegenwoordiger in 

Overeen- 

Bevriezen. 

Keijo, 28 Juli (Domei). De Koreaan- 

sche regeering gelastte onmiddellijke 

iostelling waarbij 

Contrdle wordt uitgeoefend op transac- 

ties met buitenlanders in Korea. Deze 

stap is een tegen de 

beriezing van Japansche activa io de 

Vereenigde Staten. 

Peiping, 28 Juli (Domei). 
riteiten ia de door de Japanners be- 
zerte gebieden van Noord - Chia 

gelastten het bevriezen van de Brit- 

sche en Amerikaanscbe activa. 

“ 

van bepalingen, 

tegeomaatregel 

De auto- 

. 
Shanghai, 28 Juli (Domei). He: Jat 

pansche consulaat kondigde bet bevrie- 

zen van de Amerikaansche activa in 

de door de Japanners bezette gebieden 

in Midden-China aan. 
” 
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Door eigen import zijn wij in staat de beroemde 

CARIBONUM producten, z. a. 

Carbonpapier in diverse soorten. 
Schrijfmachinelinten in alle breedten, 

Schrijf-, 

Polywog pasta in vasten en vloeibaren toestand, verSch 
en tegen scherp corcurreerende, dus 

beneden Soerabaiaprijzen, 
te leveren. 

N. V. KEDIRISCHE SNELPERSDRUKKERIJ 

Londen, 28 Juli (Reuter). Hedenavond 

werd te Londen officieel bevestigd, 

dat de Chineesche regeering de Brit- 

sche regeering verzocht de Cbineesche 
activa io Eageland en het Britscbe 

rijk te bevriezeo. Deze maatregel zal 

bionenkort worden toegepast. 

De reden van dit verlangea der 

Chineesche regeering is, dat de Japao- 

ners bepaalde deelen van China 

beheerschen, en dientengevolge de 

activa in die gebieden, Indien de 

Chineescbe activa niet bevroren wer- 
den, zou dtt Japan een achterdeurtje 

verschaffen om den handel met Enge- 
land voort te zetten. 

x 

Tokio, 28 Juli (Domei). Het minis- 

terie van Finarciga kondigde aan, dat 

de voorschriften inzake contrd'e op: 

zakentransacties door buitenlanders ia 

Japan behalve op de Vereenigde 

Sraten en de Philippijnea ook op 

Canada van toepassing zijo. 

Nieuw-Zeeland. 

Verdrag met Japan opgezegd. 

Tokio, 28 Juli (Domei). Ia navol- 
ging van het moederland heeft ook 
Nieuw Zeeland het handelsdouane-en 
scheepvaartverdrag met Japan opge- 
zead, Het verdrag, dat sedert 24 Juli 
1928 van kracbt is, zal drie maanden 
na dev datum van opzeggen automa- 
tisch vervallen, 

De opzegging beteekent ook, dat 
de behandelirg van Jaran als meest 
begunstigde door de Britsche domi- 
nions, ophoudt. 

Britsch Indie 

Japan ging te ver 

Bombay, 27 Juli (Ruiter). ,Japan is 
te ver gegaan”. Io deze woorden 
vweerspiegelt zich de commentaar alhier 
op de actie van de Britsche en Ameri- 
kaansche regeeringen ter bevriezing 
van de Japansche fondsen. Men onder- 
schrijft hier ten volle de daad van de 
beide democratie#n en men verklaart, 
dat het besluit aantoont, dat de be- 
daringspolitiek definitief teneinde is. 

Ka Lea ae aa Dar Da RK 
Nog alitiid in voorraad. 

d— 

vulpen- en stempelinkten. 
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Ar Sat ata AA 50 
Nu kwam bet oogenblik, waaraan 

ik tot dusver mzt alle macht niet had 

willen denken. Eerst moest ik den 
iogang van de grot vinden en dan,.... 
moest ik erin gaas! Als ik 't niet 

deed, was ik voorgoed de achting 
voor mezelf kwijil Resolvut liep ik 
paar den kaot van de klippen toe en 
keek over den'rand been, in de stille 

hoop, dat 't schuin afloopende pad, 
waar Peter ia zija dagboek over 
geschreven bad, door de een of an- 

dere ramp, een juist van pas komende 
mardbeving of z00, verdwenen zou 
zijo, z00dat ik onmogelijk den ingang 

van de grot zou kuonen bereiken. 

Zooals 't meer in zulke gevallen gaat, 
bleek mija hoop ook nu ijdel te zija 

geweest. Het pad was er, niet bepaald 
een verleidelijk pad, waarop iemand, 

die niet veel voor acrobatische toeren 

voelt, voor zijn plezier zou ziju gaao 
Wwandelen, maar een doodgewoon goed 

pad, dat me geen enkel excuus gaf, 

Om voor 't genoegen van een bezoek 
aan de groti, langs dezen weg te 

bedanken. Ongeveer zeventig voet 

Onder me zag ik een smalle strook 
zand, welke breeder werd, naarmate 

het gety erder terugliep, Voor z00ver   

ik er van mijn hooggelegen observa 

tiepost over kon oordeelen, liep de 
strook onder de veroverhangende 

rotsgevaarten door, welke zich onder 

aan den zuidelijken wand van den 
vulkaan bevonden. Op die stfook zand 

kwam de tweede uitmonding van de 
vroegere zeeroversschuilplaats uit. 't 
Leek me toe, alsof ik de rotsblokken, 

welke dezen uitgang met zooveel 
succes verborgen, van bier af kon zien. 

Ia werkelijkheid was 't pad absoluut 
niet gevaarlijk. Het was drie voet 
breed en 't glooide heel langzaam 

naar beredeo. Maar vlak onder je 
aanhoudend bet donderend geweld van 

de branding en al deed je nog z00je 
best, telkens werden je oogen mayne- 

tisch naar het hoog opspartende witte 
schuim getrokken. Stapje voor stapje 
ging ik vaar beveden, terwijl ik me 

telkens, als steun, tegen den klipwand 

aandrukte. 

Wordt vervolga. 
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