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

Het is vaak mogelijk een ernstige 

tuberculose te genezen door &&a long 

tijdelijk voor een deel buiten werking 

te stellen (pneumothorax). 

De bevolkings-landbouw. 

Omtrent den bevolkings-landbouw 

ontleenen wij het volgende aan het 

@€conomisch verslag over bet tweede 

kwartaal van dit jaar. 

De klapperproductie was lager daa 

normaal tengevolge van den drogen 

Oostmoesson 1940. Dit zal ook gedu- 

rende de rest van dit jaar wel zoo 

blijven, daar de klappervrucht een jaar 

noodig heeft om te rijpen. De reeds 

vroeger vermelde klappertoraantasting 

in de rawehgebieden van de districten 

Tjampberdarat en Toeloengagoeng 
breidde zich eenigszins uit. In totaal 

zfjn ongeveer 20000 boomen aangetast, 

Waarvan een groot deel ernstig. Na 

iInstelling van een onderzoek ter plaatse 

door een ambtenaar van het Instituut 

voor Plantenziekten, werd in de maand 

Juni een tweetal bulpmandoers aange- 

steld voor toezicht op de aanbevolen 

bestrijdingsmaatregelen, welke door de 

bevolking worden uitgevoerd. De in- 

voering van een klappertor-verordening 

Wordt overwogen voor het geval de 

aangevangen vrijwillige bestrijding on- 

voldoende resultaat mocht oplevereo. 

Dit jaar is over de geheele residentie 

het aanbod van copra sterk terugge- 

loopen. De oorzaak ligt io de omstao- 

digheid, dat de klapperboomen door 

de langdurige droogte van het vorige 

jaar cen sterk verminderde vruchtdracbt 

Vvertoonen, terwijl groote hoeveelheden 

klappers voor consumptie naar elders, 

zooals Bodjonegoro, Soerabaia en Solo, 

werden uitgevoerd. Het gevolg hiervan 

is prijssiijging ten voordeele van de 

bevolking en ten nadeele van de olie- 

fabrieken. Het Coprafonds heeft welis- 

waar het iovoerverbod in een gecon- 

tingenteerden invoer veranderd, doch 

de uitvoer van klappers uit deze resi- 

dentie blijft aanbouden. Wat het bevol- 

kingsriet betreft, wordt het volgende 

opgemerkt. In de maand Mei werd 

begonnen met het vermalen van bet 

riet: de riet-opbrengst was normaal, 

Het rendement eo de gualiteit vao de 

suiker lieten sanvankelijk te wenschen 

Over, daar bet riet tengevolge van het 

natte weer langzaam afrijpte. De ver- 

dere oogstverwachtingen Zijn echter 

normaal,. Voor den nieuwen rietaan- 

plant, welke in bet derde kwartaal in 

den grond word gebracbt, zijn cenige 

mocilijkheden ontstaan door de ver- 

hoogde. mestprijzen. Zwavelzure am- 

monia is op het oogenblik niet meer 

beschikbaar, terwijl de prijs van Chi- 

lisalpeter gestegen is tot f 16,50 per 
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guiotaal. Zwavelzure ammonia kwam 

vroeger te staan op rond f 13.— per 

guintaal, waarbij komt dat Chilisalpeter 

vergeleken met zwavelzure ammonia 

slechts '/, van de hoeveelheid stikstof 

bezit. 

Over de padi worden de volgende 

opmerkingen gemaakt. Het weersver- 

loop in het tweede kwartaal was gun- 

stig voor de padi. Door den lang aan- 

houdenden regeoval werd het legeren 

van den rijpenden aanplant bevorderd, 

doch hierdoor ontstond weinig schade 

aan den oogst. De hoofdoogst van de 

vroege padi vond plaats in Mei, die 

van de late ia Juoi. Inde eerste helft 

van de maand Juli was de oogst geheel 

beszirdigd. De opbrengsten zijn blijkeos 

de tot dusverre beschikbare landrente- 

proefsnittea dooreeagenomen beter dan 

normaal, doch iets lager dan ia het 

topjaar 1940. Io Noord-West Ngan- 

djoek was de opbrengst lager dan 

normaal door verschillende ziekten en 

plagen. Er werd een oppervlakte van 

4500 HA. aangetast: de oogstderving 

kan worden geschat op 25 pct. Als 

gevolg van een gehouden onderzoek 

werd voor een opperviakte van onge- 

veer.1000 HA. gebeele of gedeeltelijke 

landrente-ontheffing verleend. Io de 

rawah-gebieden van Zuid-Toeloeng- 

sgo€hg, welke gewoonlijk van water: 

overlast bebben te lijden, kwamen geen 

overstroomingen voor, hetgeen de op- 

brengst zeer ten goede kwam. 

De verkregen opbrengst van droge 

rijst, waarvas de hoofdoogst in April 

p'aats vond, was zeer goed en hooger 

dan normaal. 

Mutaties 

De heer D. J. Zaal, hoofd van de 

gouvernements 2de Holl.-Ial. school, 

is overgeplaatst naar Soerabaia. Tot 

vervanger van den heer Zaal is be- 

noemd de heer H.J. W. Wormer uit 

Cheribon, die vroeger reeds als onder- 

wijzer bier ter plaatse werkzaam is 

geweest en als vertegenwooriger van 

de LK, P. zitting had in den gemeente- 

raad, 
In de plaats vao den heer Van Dig- 

gelen, hoofd van de 2de Europeescbe 

lagere school, die naar Makassar is 

overgeplaatst, werd de heer Kloek uit 

Toeloengagoeng benoemd. Voorts is 
de ovfrplaatsing van den beer Soenar- 

to, onderwijzer aan de gouveroements 

H.I. S., naar Bonthain (Celebes) inge- 

trokken. De heer Soevnarto, wordt ge- 

plaatst als onderwijzer aan de 2de 

Ambonsche school te Magelang. 

Gemeenteraad. 

Door de overplaatsing naar Soera- 

baia van den heer D.J. Zaal, leider 

van de IE. V.-fractie in den gemeen- 

teraad, is een vacature in den raad 

Ontstaan. De I.E.V.-lijst telt nog slechts 

twee namen, pamelijk die van de heeren 

G. D, Schifer eo E. C. Groenewout. 
Het is echter bekend, dat de heer Scha- 

fer geen zetel in den raad ambieegt, 

terwijl de heer Groenewout niet meer 

in Kediri woonacbtig is. 

Er zal door het I, B. V. thans een 

nieuwe lijst worden ingediend, hetgeen 

volgens de bepalingen van de ordon- 

nantie mogelijk is aangezien twee derde 

gedeelte van het aantal kiezers, dat de   oorspronkelijke lijst geteekend heeft, 

nog bier ter plaatse woont.   

De opvolger van den heer de Wit, 

die naar Malang werd overgeplaatst, 
op de L.K.P.-lijst is de heer A. P. A. 

ten Broek. 

IL. E, V.-Bijeenkomst. 

Naar wij vernemen, zullen de leden 

van de plaarselijke afdeclicg van het 

LE. V, zich Zaterdag 16 Augustus a.s. 

des avonds om Tuur een gemeenschap- 

pelijken maaltijd in het clubgebouw aan 

de Baloewertistr. vereenigeo, ten einde 

het contact tusschen de leden onderling 

te verstevigen, ' 

Lezing kap. Gijsberts. 

Wij berinnereo bierbij aan de lezing, 

welke reserve-kapitein Gijsberts op 

Maandag 11 Augustus onder de auspi- 

cifn van de plaatselijke afdeeling van 

de Vereeniging vao reserve-officieren 
io de societeit Brantas zal houden. 

Deze lezing, welke de bestrijding van 

parachutisten totonderwerp heeft,is ook 

toegankelijk voor bet kader van de 

Stads- en Laadwachten. 

De 70-Jarige H.C. Westendorp. 

Op Woensdag 20 Augustus a. s. 

bereikt de heer H. C. Westendorp, 
oud-lid van deo Volksraad en eere- 

voorzitter der Kedirische Landbouw- 

vereeniging te Wlingi, den leeftijd van 

70 jaar. Waar bij tegen diea tijd op 

uitnoodiging van den heer N.J. Cellose, 

administrateur van de onderneming 

»Soember -agoeng” in de Zuid - Sme. 

roelanden, aldaar gelogeerd is, zullen 

daar op den 20sten Augustus de 

planters en ex -planters van Malang, 

Loemadjang enz. bijeenkomen. De 

instuif zal tusschen 9 en 10uur plaats 

vinden: de bijeenkomst im deze gast? 

vrije besaran wordt gevolgd door een 

gezamenlijk diner. Het is dan tevens 

40 jaar geleden, dat de heer Westen- 

dorp als administrateur in het Kediri- 

sche kwam, nl. van ,Pakellan". On- 

getwijfeld zullen velen zich opmaken, 

dien dag voor dezen nestor uit berg- 

cultures tot een feestdag te maken. 

De bloedtransfusiedienst. 

Reeds eerder werd door ons omtrent 

de bloedtransfusiesizost bekendgemaakt 

en voldoen wij ook nogmaals gaarne 

aan bet verzoek om zooveel mogelijk 

bekendheid te geven aan genoemd 
werk in de resideotie Kediri. 

Blitar vormt cen rayon van dezen 

dienst, evenais Kediri, met inbegrip 

van Toeloengagoeng, Ngandjoek en 

Paree. Deze hebben een eigen com- 

missaris 'voor de werving, die onder 

leiding vao de bestuursambtenaren 

naar geschikte candidaten voor deze 

dienst uitzien. Candidaten kunnen zich 

opgeven bij bun huisarts of bij de ass. 

residenten van Kediri, Toeloengagoeng 

en Ngandjoek er den wedono van 

  

Paree. In'de gemcente kan men zich 

ook laten inschrijven bij mej. Sohas 
(Semampir) secretaresse vao de plaat- 

selijke wervingscommissie. De leiding 

van den bloedtraosfusiedienst in het 

rayon Kediri berust byy dokter R. 
Mohd. Salim, directeur - geneesheer 

van de Bemeentelijke ziekeninrichting 

»Gambiran”. Er zija per regentschap 

ongeveer 700 bloedgevers noodig en- 

ofschoov zich reeds verscbillende 
@andidaten hebben aangemeld-zijn nog 

meerdere welkom. Het Covim-dames-   
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Comite is bij de propaganda ingescha- 

keld, terwijl 

onder de Indonesische bevolking lezio- 

gen worden gehouden in de bevolkings- 

medewerking van de 

onderwijzers eoz. is ingeroepen. De 

candidaten worden verzocht opgave 

te doen: van naam en voorletters, 

lezftijd, geslacbt, adres ( eventueel 

telefoon) naam van den huisarts, of 

zij al of niet dienstplichtig zijo, of zij 

zich voor vredes of oorlogstijd of voor 

beide beschikbaar 

mogelijk-een pasfoto in duplo over te 

leggen. Zij worden gekeurd ter be- 

paling van de bloedgroep en iedere 

zes maanden berkeurd : deze keuringen 

geschieden kosteloos. 

identiteitskaart verstrekt, voorzieo vao 

een pasfoto, waarop de bloedgroep 

vermeid wordt. Het heeft nut, 

voor de bloedgevers zelve, 

kaart bij zich te dragen voor geval 

hen een ongeval mocht overkomen. 

voor de bekendmaking 

ceotra en de 

stellen en -zoo 

Er wordt een 

ook 

om deze 

Thans vestigeo we er ten siotte de 

aandacht op, dat slechts 

geringen hoeveelheid hloed zal worden 

cen zeer 

afgetapt, namelijk 300cc. Het geheeie 

bloedgeven bestaat uit een prik met 

een injectienaald: na afloop van deze 

injectie kan men weer rustig aan het 

werk gaan. 

Handel en Industrie. 
Tot nu toe was de aanvoer van de 

voorbaamste 

digend, zooals het 

siag vermeldt, 

invoergoederen bevre- 

@economisch 

tengevolge 

ver- 

waarvan   

betrekkelijk matig 

waardoor de prijsbewaking 

eischen kon voldoen. 

echter 

voor 

de prijsstijgingen 

wareo, 

aan redelijken 

In dezen gang van zaken is 

verandering gekomen, doordat 

de z. 

meer 

g- luxe-artikelen geen deviezen 

beschikbaar gesteld, 

terwijl tevens de aanvoer van andere 

goederen door de beperkte leverings- 

Capaciteiten, gebrek aan scheeps- 

ruimte of direct oorlogsgeweld aaa 

een toenemende belemmering onder- 

worden 

hevig is In de komende maanden 
moet dan ook op tekorten worden 

gerekend, weike zich zoowel 

Europeescbe, als in de 

Ghineesche maatschappij 

doen gevoelen. 

De prijsbewaking 

z0oals die 

in de 

Inbeemsche 

en zullen 

op detailprijzen 

thans is opgezet, voldoet 

dan ook niet langer aan de daaraan 

te steilen eiscben, vooral door gs 

brek controleerende 
In verband hiermede zal van over- 

heidsweue een uitbreiding evo inten- 
siveering van de prijscontrdle, voora 

ten aanziea van de detailprijzen, ter 

haod worden genomen. 

Van de productenprijzen, welke op 

23 pasars worden opgenomen, bleven 

de padiprijzen hetzelfde, hetgeen ten 
nauwste samenbangt met de richt- 

prijzen, die op het niveau het 

vorige jaar zijin gehandhaafd. De 
prijs van kedelee bieef stijgen in ver- 

band met de vraag maar zaaizaad, 

De klappers zijn sterk in prijs ge- 
stegen tengevolge van een door de 

langdurige — droogte veroorzaakte 

aan krachten. 

yan 

VENDU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS 

Teleftoon 250 J.G.W. DEKKERS — KEDIRI — 
  

Op Donderdag, 14 Augustus 194! ten huize van den WelEd, 
Heer W. L. 

Hoofdstraat 41 Radio—Lux 
TAALE 

Kediri. 
van meubilair w. o. enkele antiguiteiten. 

Op Dinsdag, 2 September 1941, ten Tg van den WelEd. 
Heer JH. LAPR 

Klentengstraat 

  
Kediri van meubilair. 
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GLORIA SiGKSON e.v.a, 

Heden 12 en Woensdag 

“PRIVATE DETECTIVE”. cz crsro0ror rrutorn) 
»n Warner Bros nicuwe Detecrive Mijsterie-fiim met JANE WYMAN — DICK FORAN — 

bekende, Een fiim vaa spannende avoniuren, 
Tor het laatste moment zal de 

Donderdag 
CHARLES BOYER en MARGAREFT SULLAVAN, 

ACK STREET“. 
Het boeiendste en aangrijpendste liefdesverhaal, ooit verfiima ! 
DE film, die U gezien moet bebben!! 

79 

VOORAF! Als SPECIALE ATTRACTIF : 
ATTENTIE! Zaterdagmiddag 4.30 u. 

  

tevens amusaot en onderhoudend. 
ze film U in Voordurende spanning houden. 

Komt dit zien ! 
Niet voor kinderen beneden 17 jaar. 

I4 tm Zaterdag !6 

  

Iets verhoogde prijzen! 
Niet voor kinderen beneder 17 jaar. 

Aug. 

Het WEKELIIKSCHE OORLOGSNIEUWS! 
EXTRA VOORSTELLING! 

  

. 
| 

  

MAXIM THEATER 
  

Een maleisch sprekende | 
Adembenemende scenes 

  

Woensdag 

“SAGAK ITEM”. 
Met MISS ROEKIAH RD. MOCHTAR KARTOLO e. 

film, 

Keontjongnummers van de bekende Muziekverg. 

Vriidag 

  

elke zich in her Koeripan-gebergte 
Lief Java” 

  

IS tm Donerdag 

twee sterren van de eerste orde io Fannie Hursr's | 

I3 en Zondag I4 Aug. 

(SE ZWARTE RAAF) 
a. Ind, kracbts 

bis Buitenzorg afspecit. Songs en 
onder leiding van Dumas. 

17 Aug. 
! Tan's Nieuwste en succesvolie Ind. Schlager »TOPENG SETAN, 

Een zeer actievolle en sepsationeele film, welke U 
. bewonderenswaardig natuurschoon . 

de haren ten berge zai doen rijzeo. 
anders dan anders! 

Kortom : €€n van de volmaakste en buitengewone maleisch sprekende filim, welke tot pogtoc is vervaardigd. 
Niet voor kinderen beneden 13 jaar. 

  

door uitvoer naar 
van goela mangkok 

dit 

werd 

Schaarschte en 
elders. De prijs 

was in het eerste kwartaal 
jaar vrij hoog: veel product 

aangehouden in de verwachting 

verdere prijsstijging. In verband met 

het afkomen van den nieuwen oogst 

moest worden overgegaan tot ligui- 

datie van de oude voorraden, hetgeen 

van 

van 

prijsdaling tat gevolg had. 

De goede prijs, die de bevo'king 

voor de padi van den afgeldopen 
oogst maakte, heeft een gunstigen 

invloed uitgeoefend op het reizigers- 
vervoer per Staatsspoor: ook de auto- 

busdiensten hebben biervan geprof - 

teerd, Het goederenvervoer nam even- 

eeas, ondanks den invloed der im- 

en exportbelemmeringen, etc. 

De groote afvoer van rijst, mais eo 

klappers en de belangrijke aanvoer 
van coprauit de buitengewesten diert 

bierbij te worden vermeld. 

Wat de nijverheid betreft, blijit de 

sigarettenaanstekers-industrie in Ngoe- 

noet nog steeds in haar ontwikkeling 

den invloed ondervinden van den 

hoogen prijs van de vuursteentjes, 

Ds aanwaak van koperen aanstekers 
gzheel plaats maken voor die 

  

stekers van blik.    

         

   

kmarkt was tamelijk bevre- 

ziju gestegen. 

heden, die bet 

met de voorziening 

breid- 

tot de 

le prijzen 

men iu 

mbricsoorten, 

uit 

De 

meer en 

midden, en grc soorten. plaat- 

ige kleurstoffen worden 
Tegenover de prijs 

cam- 
   

an k 

» daarentegen 

en 

prijs 

en 

stijgi curstoffen 

brics werde 

  

     

gen van bars, was, indigo tingi 

waargenomen. 
la de 

moeilijkheden tot 

strootjesindustis bleven de 
van im 

portmaterialen bestaan, terwijl in de 

kringen fabrikanten nog steeds 

klachten over de verhoogde 
De mocsilijkheden 

"worden nog vergroot door de onder- 

de bedrijven, 

hebben 

moeten tabak 

heeft echter een daling ondergaan. 
De toestand in de textielnijverhsid 

kon over het algemeen gunstig wor- 

aankoop 

der 

accyns 

Wworden vernomen, 

inge concurrentie 

Wwaardoor kleine fabrikanten 

van 

sluiten. De prijs van 

den geaoemd. De op'eving in de 

sarongmarkt zette zich voort, terwijl 

steeds meer andere stoffen worden 

vervaardigd.   

RICHE THEATER. 

Dinsdag 12 en Woensdag 13 Augustus 

Warner Bros gloednieuwe Detective- 

mysterie schlager 

sVPRIVATE DETECTIVE” 
(De gesroorde Bruiloft) 

met Jane Wyman-Dick Foran-Gloria 

Dickson e.a. bekende spelers. 

Dit is de 

boeid houdt en tevens amusant en on- 

derhoudend is. 

Op bosiende wijze worden hier de 

film, die U voortdurend ge- 

spannende avonturen van detectief Jim- 

my Rickey weergegeven en de oplos- 
sing komt pas in de verrassende climax. 

Ongstwijfeid &&n der bocisndste, en 
tevens de vroolijkste mysterie-drama's 

van den laatsteo dijd! 

MAXIM THEATER. 

Woensdag 13 en Donderdag 14 Aug. 

Op veler verzoek reprise van tan's 

GAGAK ITEM 
(De zwarte raaf) 

met Miss Roekiah — Rd. Mochtar — 

Kartolo —Louis Koch e.v.a. uitstekende 

Isb. krachten. 

bosiend verbaal van liefde, intrige 

ijd, zich afspelend onder onze 
Een 

  

    
. in de ver- 

rukkelijke, pittoreske omgeving van bet 
Koeripan—gebergte. in het Buitenzorg- 

sche, z00 riik aan natuurschoon Songs 

en Krontjong-nummers van de bekende 
Muziekverg. ,Lief- Java” onder leiding 

van Dumas. 

Politie - rapport. 

Tegen O.P.H., wonende te Pakelan 

werd proces- verbaal opgemaakt ter- 

zake valschheid io gescbrifte ten na- 

deele van dea Pandhuisdienst alhier. 

Tegen K., afkomstig van Pasoeroean 

werd proces-verbaal opgemaakt terzake 

diefsral van cen bedrag aan contanten 
ad f 20.— ten nadeele van S., wonende 

te Ringiosirab. 

J. wonende te Ringinsirah doet aan- 

gifte van diefstal van een kain ter 

waarde van f 3.— 

Door de politie werd aargehouden, 

de persoon vao Dj., wonende S-mam- 

pir, terzake verduistering van 2 kasten 

en 1 bangklok ter gezamenlijke waarde 

van f 82,50 ten nadeele van S.M.S., 
wonende Pakelan. 

R., wonende te Paree doet aangifte 

van diefstal van een fiets ter waarde 

van f 20,— gepleegd door S., wonende 

te Paree' 

O. Tj. S., wonende aan de Klenteng. 

straat No. 84 doet aangifte van diefsal 

ieuw Tiong Hwa 

  

van een bril merk 

Optiol Soerabaja” ter wa:rde van f 12,- 

vanuit een badkamer van het zwembad 

Soember- Koewak. 

De heer J. M.H., wovende aan de 

Iosulindestraat doe: aangifte terzake 

diefstal van 2 handdoeken ter waarde 

van f 4,25. 

M., wonende te Djamsaren doet aan- 

gifte vao diefstal van een ter 

waarde van f 12,— het welk op den 

rijwiel 

openbaren weg Boere:ganstraat onbe- 

heerd was geplaatst. 

    

Nieuwe richtlijnen. 
  

Wij lezen in no.7 

van E.d.D. 

Het schijnt, althans volgens enkele 

io de be- 

richten, dat cen der grootste politieke 

Vaderlandsche Ciub, 

planoen koestert om haar werkprogram 

Het is bekend, dat de 

Vaderlandsche Club na de inval ir 

dagbladen verschenea 

partijen, nl. de 

te berzien. 

Nederiand, op 10 Mei van het vorige 
jaar, een groot aantal nieuwe leden 

heeft gekregen, menschen, waarvan wij 

wel eenigszins mogen veronderstellen, 

dat zij zich meer uit een soort van 

vaderlandsiievend gevoel, dan wel uit 

volledije onderschrijving van statuten 

voortvlosiende werk- 

laten bewegen 

en het daaruit 

program hebben tot 

aansluiting. 
Het is ons uit de practijk door meer- 

dere gevalien bekend, dat de toename 

leden van de V.C. 
meer berust op een sentimentskwestie, 

van bet aantal 

dan dat zij moet worden toegeschre ver 

aan een weldoordachte erkenning van 

de juistbeid der grondslagen dier po- 

litieke partij. 

Het zou ons trouweos niet ver- 

wonderer, dat er ook weer velen 

zullen zijn, die, wanneer zij zich eeniger- 

mate hebben bezonnen op de doelstel- 
V.C. en wanneer zij 

meer dan oppervlakkig kennis hebben 

genomen van datgene, wat er in het 

thans nog steeds geldende werkprogram 

staat, deze politieke partij zeer zeker 

weer den rug zullen toekeeren, zoodra 

lingen van de 

zij tot de overtuiging zijn gekomen, 

dat de V. C.- principes niet de hunne 
zjo. 

Eo het behoort ook geenszins tot 

de onmogelijkheden, dat in de boezem     

van de V.C. zelf, in de leiding, het 
gevaar onderkend wordt: het gevaar 

dat geenszins denkbeeldig is, dat de 

partij wel eensaan invloed kon inboeten, 

waoneer zij oietradicaal overstag gaat. 

Wj achteo het zelfs vrijwel vanzelf 

sprekend, dat het Hoofdbestuur van 

de V.C. het in bet belang van de 

partij noodzakelijk acht, de bakens te 

Verzetten eer bet getij verloopen is. 

En dat het getij aan bet verloopen 

is, dat de autocratische gedachte aan 

het verzwakken en dat de democra- 

tiscbe aan het versterken is, 

Onmiskenbaar feit. 

is een 

De levensbeschouwing, dat de maat- 

schappij alleen tot volle ontplooing 

kan komen, wanoeer die maatschappij 

gedragen wordt door de democratiscbe 

gedachte, is een levensbeschouwing, 

die door velen ook hier in Indi& als 

juist werd erkend, ook v6Or den inval. 
Echter kwam die gedacbte niet positief 

tot uiring. Zij uitte zich slechts in 

negatieven zin. Velen dezer democra- 

tisch denkenden kondeo zicbh, gezien 

het standpuot, dat de V.C. 

zichte van de democratische gedachte 

ten op- 

innam, niet bij baar aansluiten, O.i.is 

dat volkomen begrijpelijk. Want bij 

eeo slechts oppervlakkige keonisname 

V, C. vitgegeveo 

werkprogram, dat in 1939 nog in een 

tweede druk verscheen, kan men slechts 

tot €&n conclusie komen, ol. dat dit 

werkprogram z00 niet een anti-demo- 

cratischen, dan toch in ieder geval 

cen a-democratischen geest ademt, 

Van positieve democratie is geen sprake, 

zooals wij nader zullen aantoonen. 

Bo dit geschiedde in het jaar 1939, een 
jaar waarop het een ieder ter wereld 

volkomen duidelijk was, dat de demo- 
cratie besloten had 

van het door de 

te zullen strijden 

voor. haar behoud, als het moest met de 

wapens io de vuist. Toen was het de 

V.C. nog niet duidelijk, dat er een 

strijd gestreden zou worden, waaruit 

de democratie versterkt te voorscbija 

zou komen. Er was in de boezem van 
de V.C, geea sprake van, dat men 

ook maar eenigszins van plan was zich 

op een meer democratisch standpuot   te stellen. Thans schijot men het gevaar 

    

ama -- 

van bet volhouden van dit standpunt 

in te zien. Wil de V.C. dan ook haar 
lavloed niet zien afoemen, dam zal zj 

inoderdaad radicaal overstag moeten 

gaan en ia plaats van positief demo- 

Cratisch moeten worden. Dit zal na- 

tuurlijk heel wat voeten in de aarde 

hebben en er zal in de boezem van 

de partij heel strijd gestredeo 

moeten worden, maar wij zijn er van 

overtuigd, dat de omstandigheden cen 

dwiagenden iavloed zullen uitoefenen 

en het gezond verstand tenslotte zal 

zegevieren. De erkenning, dat alleen 

op democratischen grondslag opbouw 

mogelijk is, zal ooherroepelijk moeten 

komen. De tijden zijo voorbij, dat men 

zonder meer met een nietszeggend 

gebaar, gepaard aao een nog minder 

beteekend schouder-ophalen de de- 

mocratische 'gedachte Guantit€ 

n€gligeable ter zijde kan schuiven, 

wat 

als 

De tijden zijn- voorbij, dat men zich 

niet behoefde uit te spreken over de 

»Democratie”. Eo die tijden zullen 

nodit wederkeereo, Het is een onweer- 

legbaar feit, dat uit deze vreeselijkste 

aller oorlogen de democratie zegevie. 

rend te voorschija zal komeo. En met 

dit feit heeft men terdege rekening te 

Voor de niet-democratisch 
denkenden isin de toekomstige wereld 

houden. 

geen plaats. Zij zullen ten onder gaan 

dan wel hun invloed zal gereduceerd 

worden tot nul. Men zal de democratie 

a's grondprincipe hebben te aanvaarden. 

Ook en vooral ten opzichte van dea 

regeeringsvorm. Men zal 

Wwordeo door de thans zich tot volle 

wasdom ontplooiende latente kracht 

van de democratie. Men zal onweer- 

staanbaar worden voortgestuwd in de 

richting der democratie. Men zal zich 

onberroepelijk hebben in te stellen op 

een gemeenschap, rustende op de de- 

mocratiche levecsleer. Maar met een 

dergeli k insteilen op ,of een zich richten 

naar, of een erkeonen van de juistheid 

der democratische maatschappij- en le- 

gedwongen 

vensleer zijo we er nog niet. Daarzal 

moeten worden opgetreden. En dit 

geldt in hooge mate voor de V. C. 

Heeft het bestuur van deze politieke 

partij dit ingezien, nu er berichten op- 
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duikeo omtreot herziening van partij- 

program en alles wat daaraao vastzit? 

Wij vermoeden het. En laat ons hopen, 

dat dit vermoeden juist is. Want ieder, 

die het ontstaan van de V. C. heeft 

meegemaakt en die den geest, welke 

vit de uitingen vande V. C. gedurende 

haar bestaan heeft gesproken, heeft 

begrepen, zal wel met ons tot de con- 

clusie moeten komen, dat er van eenig 

inzicht in de groote geestelijke waarden 

van de democratie bij dc V.C. niet 

veel te bespeuren viel. 

Tot zoover deze inleiding. Wij zullen 

thans er toe overgaan om het huidige 

werkprogamma aan een nadere bespre- 

king te onderwerpen en vooral de z00 

noodige aandacht 

onderdeelen, die o. i. grondig gewijzigd 

dienen te worden. Wijkunnen natuur- 

lijk niet het geheele werkprogram. dat 

schenken aan die   

31 pagina's omvat, overnemen en zulleo 

dus hier en daar een greep doen. Op 

de eerte pagina treffen wij o.m. bet 

volgende aan: 

Van democratische instellingen, zooals 

die in verschillende westersche landen 

Op Overigens voor eik land verschillende 

wijze werken, kan naar het oordeel van 

de Vaderlandsche Club geen sprake zijn” 

en verder : 
en in geen geval heeft het 

zio zich te verdiepen in het voor en 

tegen van de democratie in bet alge- 

meen....” 

en voorts: 

nee. rechtstreeks heeft zij (nl. de 

democratie) voor dit autocratisch be- 

stuurde land weinig of gsen beteekenis'", 

Wordt vervolgd. 

  
  

Hitler, Onbewust Werktuig van 
Vooruitgang. 

  

Reactie op Hitlers bloeddorst brengt 
Vernieuwing dezer wereld. 

-.—.- 

(Tevens 

In bet midden der 192 eeuw verklaar- 
de de Duitsche Jood Karl Marx, dat 

de organisatie der arbeidersklassen een 
nieuwe sociale orde ontwikelde, die 

bestemd zou zijn de heerschende klas- 

sen-ondeyscheiden weg te nemen. Hij 
stelde, dat te veel ,,onteigende” doch 

sterk progressieve elementen afhankelijk 

Waren van enkele —zeer Wwienige —re- 

actionnaire ,,kapitalisten”, en dat de 

belangen der twee partijen onvermijde- 

lijk met elkaar in botsing moeten komen 

Hij predikte eensgezindheid der massa 

tegen de winstmakende en schrapende 
kapitalisten en zija invloed ontketende 

het grootste gedeelte van de thans nog 

heerschende cooflicten. 

Socialisme, mechanisatie van den 
arbeid, het z. 9. positivisme in de wijs- 
begeerte en de algemeene intellectueele 

emancipatie hebben, in samenwerking 

met honderden andere politieke en 

geestelijke factoren, het zaad van on- 

rust en ontevredenheid in het volk 
uitgestrooid en hebben geleid tot een 

nooiteindigende splitsing ia alle groe- 

pen. Partijen verrezen als paddestoelen 
uit den grond, waar maar over politiek 

gesprokeo werd, godsdienstige geschil- 

len leidden tot het ontstaan van zoo 
vele secten, vereevigingen en contra- 
vereenigingen, dat tenslotte van de 

essentie van het Christendom maar 
bitter weinig bewust bezit bleef, 

ra 

Toen het over - gestimuleerde indi- 

vidualisme zich oplostein verdeeldbeid, 
politieke groepeering, secten en andere 

Overdreven vormen vao verkeerd be- 
grepen vrijheidsdrang, lag de weg open 

naar de verwarring van den tegen- 
Woordigen tijd. De onvermijdelijke 

reactie was een herorienteering naar 

het strijdlustige natiooalisme als patuur- 

lijk geneesmiddel tegen partijregeeriog 

€n inwendige oneenigheid. 

Het leidde tot de schepping van het 

»isme” in Itali2, Duitschland en Rus- 
land, de.wedergeboote van Machiavellis 
gemeenschapsvergoding met, als uit- 

. tIndelijk doel, de wereldverovering, 

hetzij door een wereldrevolutie, hetzij 

door het zwaard. 

Het middeo der negentiende ceuw 
bracht al de coulissen voor wat in de 

twintigste te gebeuren stond, de tweede 

belft bracht de meest wonderlijke tech- 

Slot) 

nische volmaaktheden, steeds verder 

schrijdende intellectueelen vooruitgang 

en steeds imperialistische ooriogen over 

de gansche wereld. Nieuws en wijsheid 

uit de meest afgelegen streken der 
wereld vonden hun weg door de lucht, 

onderwierpen het menschelijk bevat- 
tingsvermogeo aan steeds zwaardere 

proeven en deden het activeeringsver- 

mogen uitzetten tot bet bereiken van 

de meest ongekende combiaaties. Alles 

werd gemechaniseerd, behalve het 

Overste epte menschelijke brein, dat 

met geen mogelijkheid deze ontzaglijke 

vergrootingen in snelheid en veelvul- 

digheid van vraagstukken koo bij- 

houden. 

Rusteloos wijzigde zich de wereld- 
kaart, nieuwe regeeringsvormen wer- 

dea gezocht, beproefd en verworpen. 

De maatschappelijke orde was onmach- 
tig de technische ontwikkeling te 

scbragen door politieke ruggegraat en 

de menscheid werd door haar voorwit- 
gang allerminst gelukkiger, 

ak 
. 

De komst van Hitler wordt steeds 
minder eeo verrassing, naarmate men 

in staat is zijo handelingen te ontleden 

in bet licht van een vergelijking naar 
gelijkvormige gebeurtenissen van eokele 

ecuwen geledeo. Hitler is een man van 
nederige geboorte, groot geworden in 
ellende en de sociale onrechtvaardig- 
heid, gekweld door de ervaringen van 

een verloren oorlog, had viets dan een 

hopelooze toekomst voor zich. Hij ver- 
hief.zich met een in zekeren zio bo- 

venmenschelijke kracht boven deze 
neerhalende factoreo zich vastklam- 
pende — zooals alleen de primitiefsten 

kuaoven doen — aan de eenige oplos- 

sing voor zijn oer-verbeeldingsdwang : 
macht. 

Als wij hem primitief noemen, be- 

teekent dat geenszins dat hbij stomp- 

zinnig zou zija of sluwheid zou missen. 
Hij kenmerkt zich integendeel door 

het tegenovergestelde, door ee kramp- 

acbtig vasthouden, met uitsluiting van 

elke mogelijkheid tot een vergelijk, 

aan zijo machtsillusie, iets wat alleen 

de ongeleerde, de onontwikkelde kao. 
Hy bescbrijft zicbzelf io ,,Mein 

Kampf” als iemand, die jarenlang als 
een hongerige ziel alles las wat met   Tzijo allesoverheerschend ideaal : de op-   

standing van Duitschland, maar zelfs 

nauw verband hield. Hj nam slechts 

io zicdh op wat in zijn wereldbeeld 

paste, maar ordende en rangschikte in 

zija geweldig geheugeo alles wat hem 

als argumeot kon dienen in mogelijke 
debaten. Gelijk Macbiavelli is hij ver- 

vuld van diepe minachting voor de 
massa en van een hysterische aanbid- 
ding voor de glorie van het leiderschap, 

Als cenmaal Machiavelli, kent ook 
Hitler de opvoedende kracat van de 
vrees als middel om 

bedwang te houden. Hij weer, 

gevaarlijk betis een volk te inspireeren 

met haat door het verichten vao impo- 
'pulaite handelingen. 

Waar echter zijn politik van het 

geen-onderscheid-maken nie kan voor- 
komen, dat hij dingen moet doen die 

het voik haat iaboezemen, 

listig de uitbarsting van 

af op vogelverschrikker : 
Jood . . en oogst 

daokbaarheid van de m 
toestaat aan haar laags 

lijk uitiog te geven. 

een massa in 

hoe 

wentelt hij 

    1 volkshaat 

den cea 

daardoor     

  

   

  

Zijn gebeele programma is neerge- 

legd in zijo boek. Latere geslachten 

zullen verbijsterd zijo door de vreemde 

macht, die van dit mertwaardige stuk 
litteratuur uitgaat. Zijn taal is vulgair, 
zijo stijl bombastisch en dikdoenerig, 

zija fundamenteele gedachten kurnen 

stuk voor stuk worden herkend ais 
de ideego van anderen. Met 

vrijmoedigheid scbetst hi 

vao zijn toekomstige verove 

baseerende op plannen van strategen 

als Scblieffen ep anderen. De campagne 
tegen Frankrijk bv. was cen letterlijke 

tenuitvoerlegging van Schlieffen's plan, 

zooals dat door Groener was berizien. 
Hitler verkondigt zijo gosd recht om 
internationale en civiele we 

krachteo, overeenkomsten t 

en staatsinstellingsn omve 

menschen te laten sterven 
standers uit te moorden 

Toch hebben millioenen zich geest- 

driftig aan zijn heerschzucht onderwor- 
pen, omdat zija plaoren schenen te 
wijzen naar de schepping van een 

grooter, machtiger eenbeid, die, zij 

voelden het, komen moest, het koste 

wat het kost. 
Machiavelli ovtwikkelde een schema 

dat lateren heerschers tot politiek 

richtsnoer kon zijo, Hitler scbreef zijn 

schema niet alleen ncer, maar handeide 

aanstonds desgelijks. Beiden ricbtten 

een nieuw afyodsbeeld van gameen- 

schapsaanbidding op in een tijd toen 

de invloed van't Christeodom tanende 
was. Beiden voelden, dat hun gemeen- 

schap ten prooi zou vallen aan heftige 

wrijvingen met andere gemeenschap- 
pen, zoolang het ontbreken van poli- 

tieke codrdinatie elke hoop op sociale 

en politieke aanpassing aan 

wereldgreozen onwezenlijk zou maken. 
Beiden zochten ! 

zenlijken door bruutweg alle banden 

te verbreken die het menschdom aan 

wetten, tradities, beschaving en geloof, 
beiden tracbtten het volk te ,,redden” 

door bet tot slaven te maken. 
Het lijkt overbodig ons te begevenin 
ecen beschouwing van de zedelijke 

waarde van deze stellingen of uiteen 
tezetten, dat dogwa's die God en bet 

beste in 's menschen ziel 
moeten vergaan door de verontwaar- 

digde reactie vas het menschdom tegen 
cen z00 verachtelijk bedrog. 

Een andere zijie van het vraagstuk 

verdient zorgvuldiger bezien. De ge- 

schiedenis ea de wetten der analogie 

leeren, dat mannen ais Machiavelli of 

grcote 
grenzen 

ngen, zich 
    

    

ate ver- 
erbreken 

    

gooien, 
tegen- 

    

nieuwe 

  in doel te verwe- 

   

   

    

  

g 
ootkennen, 

Hitler onbewuste werktuigen zijo, die 

de bevrijding van groote en belangrijke 

    

  
  

VERKIEZING 
STADSGEMEENTERAAD. 
De fd. Burgemeester van Kediri 

maakt bekend, dat in de op Maan- 

dag 11 Augustus 1941 gehouden 
verdadaring het 
de Heer: 

A. PA. TEN BROEK 

is aangewezen om de, door het be- 

danken van den Heer C. Th. M. de Wit 

opengevallen plaats in den Stadsge- 

meenteraad van Kediri te vervullen. 

van stemkantoor 

Het betrekkeliik proces-verbaal ligt 

voor een ieder te zijnen kantore ter 

inzage. 

KEDIRI, 12 Augustus 1941 

  

THOLENS-HOEVE. Lawang 
levert prima, Dj. Manis f 0.15 

Dj. Keprok f0.18 Valenciaf 0.20 

Navel Oranges f 0.25 p. K.G. 

franco thuis. Min : best, 28 KG 

netto. 

  

  

vermogens in de menschheid veroor- 

zaken. Niet deze die 

het nieuwe verwezenliiken, bet is de 

reactie op bun pogen, dat het tot 

leven brengt. Vreemd genoeg schijat 

het altijd, alsof vooruitgang slechts uit 

schokkende onzedelijkheid kan voort- 

komen 

lieden zijn bet, 

Maar zonder schokken is de 

  

mensch niet geneigd den gcest van 

zijo tijd te beluisteren, alleen de reactie 

op den geesel der tyrannie doet den 
zin voor rechtvaardigheid berleven en 
brengt het ingeboren verlangen naar 

vrijheid tot Menschen 

aanvaarden maar zelden veranderingen, 
nieuw leven, 

wanueer die hun niet opgedrongen 

worden. 

Het heeft inderdaad al veel bloed 

en tranen gekosr om de democratie 

zichzelf te doen terugvinden, doch de 

verlichie generatie van de twintigste 

ecuw heefc geen verder voorbeeid van 

macbt en despotisme van noode om 

baar te doen beseffen, dat de dage- 

raad van een nieuwe orde aan den 

horizont licht. Hitler is de verpersoon- 

lijking van de ongeneigdheid en aarze- 

ling der heerschende klassen om de 
slagboomen van kneilende begrenzing 

Oomver te gooien, even goed als Ma- 

Chiavelli dat voor zija tijdgsoooten 
was. 

Beiden waren noodig om de inertie 

te boven te komen, om over '« doode 

punt heen te komeo en nicuwe schep- 

pende kracbten in beweging te zetter. 

  

Zij ziin werktuigen, deze figure, pee 
    

   

  

scheppecs. Evevmin als Machiavelli's 
onzedelijke leering ulleo Hitler's 
tasseniheorie en zijo waanzinrig ratio 

  

nalisme de nieuwe orde brengen. 
Een nieuwe orde zal komen, maar 

bet zal zija cen orde, die gegrondvest 
isin democratiscben vooruitgang en 

democratischen vrijheidszin, voortge- 
komen uit, bewust gemaakt door het 

vrijwillig geloof van vrije menschen in 

de menschelijke waardigheid, in God's, 

in des menschen universeele wetten ! 

nde M.”   
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PROTESTANTSC HE KERK. 

Hollandsche Kerkdiensten. 

17 Aug. Madioen 9 uur «.&. 
Ds. W. C. de Jong. 

Doopsbediening. 

Ngawi 4.45 uur ».m. 
Ds. W. C. de Jong. 

T.-Agoeng 5 uur a.m. 
Wordt nader bekend gemaakt. 
Blitar 6 uur n.m. 

Hr. W. van der Vlugt. 

24 Aug. Kediri 9 uur v.m. 
Ds. W. C. de Jong. 

6 uur ».m. 
Ds. W. C. de Jong. 

Paree 

Maleische Kerkdiensten, 
H, B. Matulessy. 

17 Aug. '41 Kediri 9 uur v.m. 
24 Aug. "4! Trenggalek 9 uur v.m. 

T.-Agoeng 4 uur ».m 
27 Aug. '41 Kediri 6.30 uur ».m. 

Voor Zending. 
30 Aug. '41 Kediri 6.30 uur ».m. 

7 Sept. "A1 Blitar 7.30 uur v.m. 
Wlingi 10.30 uur v.m, 

Naa mana anna memanen 

OOST-JAVAANSCHE KERK 
JAVAANSCHE DIENSTEN 
lederen Zondag, 9 uur v.m. 

Te Kediri (Baloewertistraat), Blitar, 
Toeloengagoeng, Ngandjoek, 
Paree 7.30 une n.m, 

CA, te 

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 
lederen Zondag. 

te Kediri Ie H. Mis 6   ur Vm. 
2e H. Mis 7.30 uur v.m. 
Lof 5.30 uur am. 

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

5.30 uur ».m. Lof 

Onderricht Kath. Javanen 6 uur n.m. 
-—-———————————————— 

TENG HONG TJIANG NG HONG TJIANG 
VENDUHOUDER —  COMMISSIONNAIR 

MEUBELMAKER 
TRANSPORT — ONDERNEMING 

KEDIRI — Klentengsiraai 68 — Telef. No. 107 

Adres voor: 

Moderne en antieke meubels. 

Staalmeubels en 
chroomd of gelakt. 
Tweedehandsche meubels. 

Emballeerer en transporteeren. 

ledikanten ver- 

  

cen mooie tennisbaan voor Dinsdag 

Woensdag en Zaterdag, gelegen 

achter Snelpersdrukkerij p.m. 
f6,— 

  

Voor Uw meubilair an ontwerpen 
geroutineerde toekangs en eerste kwa- 

liteit meubelbout 
Zeer billijk in prijs en levering met 

garantie, 
gegarandeerd 

goede resultaten. 
Inpakken voor alle plaatsen. 

AA HET ON 
DRUK WERK ? 

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

goedkooper. 
Vraagt offerte bij de Ked, 

Sneipersdrukkerij ! 
U verbindi zich 

tot niets! 

Voor Uw vendutie 

  

    

  

L 
Beveilig: U tijdig !! 

Wij leveren : 

VERBANDKISTEN 

UCHTB ESCHERMING,       
  

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

E APOTHEEK KEDIRI RESIDENTI 
TELEFOON No. 52. 
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Bultenlandsch overzicht overgenomen uit het Soer. Hbid. 

WORDT ODESSA BEDREIGD ? 

  

Duitschers maken belangrijke vor- 

deringen in Oekrajiene: groote 

veldslag wordt uitge- 

vochten 

  

Londen, 11 Augustus (Reuter). Alhier 

wordt van gezaghebbende zijde ver- 

klaard, dat de Duitscbers in de Oe- 

kraise belangrijke vorderingea schijren 

Uit de bescbikbare iolich- 

tingeo blijkt, dat de bedreiging van 

Odessa zeker toeneemt. 

te maken. 

Er is echter niets, dat erop wijst, 

dat het Russische front gebroken is. 

Het schijot dat een kolossale veldslag 

De hoofd - striji 

heeft waarschijalijk plaats rond Umar, 

doch het is mogelijk, dat de Duitsche 

voorhoede-eenheden doorstooten in de 

richting van Nikolaiev. 

wordt uitgevochten, 

Het is pauwelijks waarschijolijk, dat 

er voor medio September voldoende 

regens zullen vallen om tankeperaties 

onmogelijk 

in de Oekraine niet eerder 

October of November. 

te maken, en sneeuw valt 

da» in 

Berichten over den strijd gedurende 

de laatste 24 uur ootbreken. Het schijrt 

niet, dat de Duischers, midden in hun 

derde offensief, elders aan het Oostelijk 

front wijzigiugen tot stand hebben 

gebracht. 

Het Russische communigut 
. 

Moskou, 1! Augustus (Reuter). Het 

Russische middagcommunigu€ meldt: 

nlo den ageloopen nacbt duurde de 

strijd voort in de sectorea van Smo- 

lensk, Byelaya-Tserkov, Uman en in 
Estland. Onze luchtmacbt bracht, in 

sameowerking met de landstrijdkrach- 

ten, slagen toe aan vijandelijke pant- 

sereenbeden en infanterie. 

De V.S, ten volle Paraat! 

Washington, 11 Augustus (Reuter). 

De Vereenigde Staten zijn ten volle 

paraat en hebben tegenmaatregelen, 

welke €€a voor 6£n zullen worden 

toegepast voor iederen stap, welken 

Japan in de toekomst neemt, volgens 

Kaname Wakasugi in een telephonisch 

onderhoud met de ,,Nichi Nichi Shim- 

bun”. 

De kwestie Thailand is 

deele de oorzaak van zija terugkeer, 

met ten 

»Over het geheei genomen schijoen 

de Vereenigde Staten verlangerd te 

zijn op vriendschappelijken voet met 

Japan te blijveo, doch wanneer puotje 

bij paaltje komt, dat zij nooit het ini- 

tiatief zullen nemen, en hun houding 

hangt geheel af van de houding van 

Japan”. 

  

Amerika. 

Japan heeft grenzen van 

agressie bereikt. 

Washington, 11 Aug. (U.P.). Paul 
McNutt, de vroegere Amerikaansche 

hooge-commissaris voor de Philippijsen, 

zeide in een radio-toespraak over de 

betrekkingen tusschen de Vereenigde 

Sraten en Japan, dat aan Japan thans 

is duidelijk gemaakt, dat ,de grenzen 
van zijo agressie zoowel naar bet Noor- 

den als naar het Zuiden zijo bereikt”. 

McNutt zeide, 'dat een Japansche 

bezetting van Thailand zou wordeo 

beschouwd in hetzelfde licht als een 

bezetting van Dakar door de Duitschers, 

».l. beide als integraal deel van een 
grootsche omsingeling van de Vereenig- 
de Staten. ,,Geen van beide zal Amerika 

toelaten”, aldus Mc Nutr. 
Hij zeide voorts, dat ,de deur van 

de Ame'ikaansche voor 

het 

vriendschap 
Japan open za! blijven”, indien 

FEUILLETON 
SPAANSCHE DUKATONS 

(Spanish Doubloors) 

Uit het Engelsch 

van 

  

Camilla Kenyon 

88) 

En 't geheel ziet er een beetje ver- 

waarloosd uit, omdat er geen geld 
gevoeg is om alles tip-top in orde te 
houden, en dat maakt het juist nog 

interessanter. Want natuurlijk, hoe 
minder geld, hoe meer aristocratie, 

waot weinig geld beteekent dat geen 

van de familie zich ooit verlaagd heeft 
om rijk geworden bierbrouwers of 
slagers engros te trouwen—dit laatste 

is eeo opmerking van mezelf. Cuthbert 

is gelukkig alles, wat op 

grootspraak lijkt. 

De tegenwoordige Lord Grasmere 

was z00 vriendelijk om precies te 

doen, wat je van hem verwachbt hadi, 

bij had jicbt en zat met den verbon- 

den voet On een kussen, precies zooals 

vrij van 

| of his 

  
van agressie afziet. Indien bet dat niet 

doet, moet ons volie gewicht worden 

geplaatst achter Chira, Engelard, Rus- 

land en Nederland in bet Verre Oosten, 
Indien de Philippijaen genomen worden 

of geflankeerd worden 

vriendelijke mogendhcid, hebben wii 
door een on- 

deze huipbronven aan de asmogendhe- 

den verloren. Daarom mogen de Japano- 

ners, wat het ook koste, geen baas 

worden in het Zuidelijk deel van den 

Pacific. 

Japan en het exportembargo. 

Washington, 10 Aug. (Aneta). De 

Oomvang van het Amerikaansche export- 

embargo .voorzoover Japan aangaat 

staat nog niet totin alle bijzonderheden 
vast. In het bijzooder vraagt menzich 
af of de beperkte uitvoerverboden Ja- 
pan toch nog in staat zulien stelien 
voldoende olieproducten te krijgen om 
zijn oorlogseconomie op gang te houden, 

Op grond van gezaghebbende in- 
Ichtingen is Aneta in staat de situatie 
als volgt weer te geven: 

cike aristocraat boven de” vijftig be- 

hoort te doenj maar toen ik vroeg, 

Lordsbip ziin bediende uit- 

vloekte en hem kopjes en bordjes 

naar 't hoofd gooide, als zijn voet 
hem veel pijo deed, keek bet beeldige 
joogmensch me 266 verbaasd en te 
gelijk verontwaardigd aan, dat ik met 

een grapje een andere wending aan 

't gesprek gaf. Hij scheen er minder 

goed van op de hoogte te zijo dan 

ik—waarschijnlijk omdat ik heel wat 

meer Enyelscbe boeken gelezen had 
dan hij—dat dat de gebruikelijke 
manier is, waarop personen met titels 

hun ongenoegen over minder aange- 

name gevoelens te kennen geven. 
't Was iets verrukkelijks, om hem 

daar, in die warme, stille atmosfeer 

van het eiland met het zachte, droge 
ritselen van de palmen boven jz hoofd, 

over dat oude, lommerrijke buiten te 

hooreo spreken, Opyetogen over zijn 

beschrijviog vroeg ik oaar meer de- 
tails—herhaalde ik genietend de meest 

aaolokkelijke fragmenten vao zija 
bescbrijving—en zat ik me er juist 

Over te verwonderep, wat voor ge- 
waarwording bet zijo moest, als je 

werkelijk z00 iets heel ouds en heel 

De op 1, Augustus bekeod gemaakte 

Voorschriften met betrekking tbt den 

export van olieproducten beeft twee 

onmiddellijke gevolgen. Ten eerste 

werd de uitvoer van motorbrandstoffen 

en oli#a gescbikt voor het gebruik 

door vliegtuigeo, en van bepaalde 

gro-dstoffeo, waaruit zulke producten 

kunnen wordeo gewonnen, onmogelijk 

gemaakt. In de tweede plaats zal de 

uitvoer van andere olieproducten even- 

eens worden beperkt tot de normale 

Of v66r-oorlogsche hoeveelheden. In 

de practijk zal dit hierop neerkomeo, 

dat Japan alleen maar streng beperktg 

hoeveelheden ruwe olie van het laagste 

gehaalte kan krijgeo, waaruit' noch 

de fijoere soorten smeerolito, die voor 

de luchtvaart noodzakelijk zijo, kun- 

nen worden gefabriceerd. Ruwe olie 

allceo olie van een bepaald gehalte 

uit het midden van het vasteland kan 

nog worden ge&xporteerd op basis van 

vredestijd, doch dezezal aan de Atlan- 

tic-kust moeten worden ingeladen. 

Het valt te betwijfelen of Japan voi- 

doende scheepsruimte bescbikbaar heeft 

Japan bezit ver- 

scheidene doch bun 

Capaciteit is beperkt en onvoldoende 

om in de binnenlandsche behoefte 

Onder deze oorlogsomstandigheden te 

om zulks te doen, 

raffivaderijen, 

voorzien. 

Daarom zal Japas, indien het niet 

elders in zijo bebozften kaa voorzien, 

volgens deskuodigen geleidelijk aan 

zija opgegaarde reserve - voorradeo 

moeten opgebruiken. Er bestaat goede 

reden om aan te nemen, dat het voor 

Japan buitengewoon moellijk zal zijo 

om de noodige leveranties uit Latijnsch- 

Amerika te betrekken ra de invoering 

van verdere maatregelen, die in overleg 

met Washington worden genomen. 

Wat betreft het systeem van be- 

vriezing en exportlicenties heeft Was- 
hington met voldoening kennis ge- 

momen van de soortgelijke houdiog, 

welke door Engeland en Nederlandsch- 

Indig werd aangenomen. Hoewel er 

geen sprake is van gezamenlijke maat- 

regeleon, kao men toch zeker spreken 

van een parallel optreden, waarvoor 

voortdurend een wederzijdsche 

pleging plaats viodt. Indien bet ex- 

portembargo niet waterdicbt is gemaakt, 

is dit mogelijk gemotieveerd door de 

overweging om voor Japan den weg 

Open te laten zijo politiek van agres- 

sieve zuidwaartsche penetratie op te 

geven. Doch zij, die helpen bij bet 

Opstellen der Amerikaansche politiek, 

beseffen ten volle, dat het exportem- 

bargo, iadien het niet het gewenschte 

efect zou hebben, 

moeten worden gemaakt om z00 goed 

mogelijk te werkeo, terwijl zij tevens 

beseffen welke gevolgen zuik een stap 

kan bebben, 

Is het dus juist om te zeggen, dat 

de Vereenigde Staten geen bepaalde 

| verbintenisseo hc bben aangegaan, ter- 

wijl de regeering niet van tevoreo met 

raad. 

nog dichter zou 

heel verfijnds io je 

bloed hadr, toen ik opeens merkte, 
dat Cutbbert, die waarscbijnlijk door 

mija enthousiasme op een dwaalspoor 

gebracht was, op 't puot stood om 
iets te zeggen, wat niet gezegd mocbt 

wordeo, dat hij druk bezig was, om 

me het oude buiten plus zijo hart en 
band voor mija verdere leven aan te 
bieden. En dat aan mij! O, als'tmaar 
had kunnen zijo, als mijn bart io zu!k 

cen omgeving rust en vrede had kun- 

nen vinden! Maar neen, alseen vogel 

zonder nest moest 't steeds zoekende 
blijven, zoekende, tot 't ten siotte 

berusting vinden zou... 
Met een ruk zat ik rechtop. ,Ol.... 

wees even stil, hoorde je niet wat? 

viel ik hem met den moed der wan- 

hoop in de rede. Op de een of ande- 
re manier moest ik zo0'n catastrophe 

zien te verhinderen. Ten eerste moest 
ik zorgen dat er aan onze gezellige 

kameraadschappelijke verhouding niet 
Op 200'n manier een ciode kwam en 
ten tweede... stel je voor, dat je 't 
geluk bebt om op een miniatuur- 

tilandje ergens in de Srille Zuidzee 
voor eenigen weken opgeborgen te 

aristocratisch, ea 

  

  zitten met cen man, dien je cen blauw- 

uit Califorvi& b.v. valt hier niet onderj: 

  

absolute zekerheid kan zeggen welke 

's lands gedragsiijn zal ziju in bepaaide 

noodgevallen, die de meest drastische 

en ver reikende stappen zullen verei- 

schen, men kan niettemin veilig aan- 

dat de gevolgen van de 

buidige politiek ten volle zijn over- 

wogen, zoodat verwacbt kan worden 

dat de Amerikaansche regeering die 

stappen zal nemen, welke het verloop 

van de huidige politiek zal voorschrij- 

ven. : 

Ned. - Indis. 

Om een Ned.Indische expe- 

ditiemacht. 

In antwoord op de beschouwingen 

van den heer La Lau in deo Volksraad 

Over het zenden vas een expeditiekorps 

buiten Nederlandsch - Indig# deelde 
iuitenant-generaal Bereoschot het vol- 

gende mede: 

»Vooropstellend, dat een troepen- 

macht van eenige beteekenis alleen 

dan naar alders zal kunnen worder 
gezonden, wanneer de siruatie in en 

rondom Nederlardsch - Indi2 zulks 

gedoogt, acht de regeering het noodig 

met die mogelijkheid 

bouden. Io bet bijzonder koestert zij 

den wensch ertoe te mogen medewer 

ken, dat Hare Majesteit de Koningin 

wanneer het oogenblik daar is dat Zij 

rekening te 
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Levert versche volle melk. 

Karnemelk, Yoghurt, 
Room en Slagroom 

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

ter plaatse 

  
»BOERDERIJEN SCHRAUWEN“ 

  

den Nederlandschen boden weer be- 
treedt, zich gesteund weet door een 

goed georganiseerde, uit Haar eigen 

Onderdanea saengestelde troepen- 

macbt. De voorbereidingen daartoe 

worden in .overleg met het Opper- 

bestuur getroffen”. 

Amerikaansche officieren In 
Ned. - Indit. 

Naar officieel wordt gemeld, be- 

vioden zich momenteel hier te lande 

de generaal bij bet Amerikaaosche 

leger Clagett eo vijf officiereo, ondar 

wie de vooral in de Vereenigde 
Staten zeer bekende legervlieger 
kolooel Maitiand. Huo verblyf houdt 
verband met de leveringen van 
oorlogsmwaterieel door de Vereenigde 
St.ten aan Nederlandsch-lodi8. 

BAAT HET OM 
DRUKWERK ? 

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

goedkooper, 
Vraagt offerte bij 

  

  

de Ked, 
Snolpersdrukkerij ! 

U verbindt zich 
tot niets ! 

      

   
    

    
     

WATES 

PERCEEL-PAKISSADJ! 

TT 

Prima kwaliteit, 

Beleetd aanbeveleng 

L. H. SCHRAUWEN. 

  

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 - C. 
  

aa2—.—.. 
tjz hebt laten loopeol Eo dat terwiji 
j: hem, als je ,groote broer” zou 
Willen aanhalen eo verwennen! 

Maar Cuthbert liet zich piet z00 
gemakkelijk van de wijs brengeo. Met 
een zekere balstarrigheid begon hij 

Opaieuw. ,Eerst was ik wel wat bang 
dat je het er te stil en te cenzaam 

zou vinden," toen mija onderbreking 
door een ongewone drukte in 't kamp, 

waarbij iemand den boventoon scheen 

te voeren, gerechtvaardigd werd. 

G-:lukkig voor 't oogenblik was bet 
onbeil afgewend. 

Ik kende die hooge falsetstem. Dat 

kon niemand anders zijn dan Mr. 
Tubbs en, een buitengewoon opge- 
wonden Mr. Tubbs daarenboveo. Ik 
sprong mijn hangmat uit en reode 
naar 't kamp toe, op den voet gevolgd 

door Crusos en dea Honorable Cuth- 
bert. Midden in de open ruimte stond 

Mr. Tubbs, met zijo collega's als een 
krivg van stom-verbaasde menschen 

om hem heen. Mr. Shaw en Captaio 
Magnus baddea de boot in den steek 
gelaten, Cookie zija baken braadpan- 

nen, en tante Jane en Violet waren 
de hut uit koomen loopen waar ze 

juist een seance of z00 iets dergelijks   

aan 't boudeo waren. Eo te middeo 
van die groep nieuwsgierige menschen 

stond Mr. Tubbs io een houding & la 
Napoleon met eeo merkwaardig zelf- 
voldaan gezicht ea eeo onmiskenbaar 

mair de triompbe” rond te kijken. 

»Wat is het, Mr. Tubbs, wat is het”, 
vroeg tante Jane zenuwachtig, maar 

toch moedig genoeg door de zekerheid 
van haar eigendomwsrechten op den 

grooten man, om 't eerst het woord 
tot hem te durven richten, 

Maar Mr. Tubbs nam evenveel no- 
titie van haar, als een volgegeten 

kalkoensche haan van het lekkerbeetje, 
dat hem in zijo hongerstaat zoo ver- 

leidelijk toegeleken had, 
nSpreek, Mr. Tvbbs”, beval Violet, 

mspreek—maak een, ecind aan deze 
spaoning!” 

»Kom, vooruit er mee, Tubbs”, was 

de gemoedelijke raad van Mr. Shaw. 

Wordt vervolgd.
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