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#Protestantsche Kerk. 

Zondagmorgen hield ds. W.C, de 
Jong zijo iotree-preek in een goed gevuld 

kerkgebouw. Den nieuwen predikant 

werd bij zija bidoenkomst door de ge- 

meente met gez.215 v. 4 toegezongen. 

Als tekst voor zijo intreepreek had ds. 
de Jong Matth. 22:32 gekozen. 

Z. W.E.W werd door den secreta- 
ris.van den kerkeraad, den heer Zij- 

derveld, welkom geheeten en sprak 

daarna de gemeente toe. 

Aan het slot van den dienst werd 

een-epeciale -“collecte gehouden voor 

den wederopbouw van de Prinses Irene- 

kerk te Londen, welke collecte' bijna 

f 30 opbracht. 

Op: Zondag S1 Augustus a. 5. wordt 

ter gelegenheid van den verjaardag 

. van H. M. de Koningin een dienst ge- 

houden met medewerking van het zang- 

, koor van de onderneming Bendoredjo. 

Afscheids-bijeenkomst. 

In verband met de overplaatsing 
van de'heeren “Soenarto en Rono- 

atmodjo, beidea onderwijzer aan de 

Iste H.ILS. bier ter plaaise, onder- 

scheidenlijk naar de 2de Ambonsche 

School: te-'Magelang en de loheemschbe 

Muloscbool''te Soerabaja, werd in het 

gebouw vao de neutrale Muloschool 

aan de Bandarlorstraat door 

Gemit£, wertegenwoordigende 15 plaat- 

selijke vereenigingen, een afscheids- 
bijeenkamst georgaviseerd. Beide hee- 

ren namen een werkzaam aandeel in 

de leiding van verschilleode vereeni- 

gingen op sociaal en polifiek gebied, 

terwijl..mevr. Soeoarto deel uitmaakte 

van eenige damesvereenigingen. 

Tijdens deze bijeenkomst, 

onder  leiding 

Jahdi, hielden verschillende afgevaar- 

digden vav vereenigingen een af- 

scheidstoespraak, waarbij 

vtrekkenden heeren dank werd gezegd 

voor de door hen betoonde activiteit 
'op vereenigingsgebied. “Wethouder 

Moentoro @Atmosentono, sprekende 

namens. de Indonesische fractie in den 

gemeenteraad, sprak woorden van 

erkeotelijkheid jegens -den "heer Soe- 

narto voor Zijo werkzaambeid op het 

gebied - van kampongverbetering en 

sociale zorg in deo raad. 

Nadat eenige souvenirs waren aan- 

geboden, dankten de heeren Soenarto 

ea Ronoatmodjo voor de huldigende 

Woorden. 

velke 

stond van den beer 

den ver- 

Kunstkring. 

Wij hebben reeds bekend gemaakt, 

dat het Ned.-Indische Tooneel, onder 

leiding vao Leo de Hartogh, op Doo- 

derdag 28 Augustus a.s. in de societeit 

zBrantas-een opvoering zou geven van 

nToekomst” voor de leden van den 
Kedirischen kunstkring. Men verzoekt 
ons echter mede te deelen, dat de 

datum van 'deze opvoering is verscho- 

ven en nader bepaald op Vrijdag 29 

Augustus-a. s. 
De tentoonstelling van werkeo van 

Indonesische schilders zal plaats hebben 

op Zondag 31 Augustus.     
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V-Propaganda. 

Nog zeer scbucbter ziet men hier 

en daar een V. op demuren te voor- 

schiin komen. De societeit Brantas 

gaf Maandagavond het goede voor- 

beeld door een groote verlichte Oranjz 

V aan bet societeitsgebouw te hecbten. 

Op dezen avond hield res. kapitein 

Gijsberts voor een aandachtig gehoor 

zija leziog over de bestrijdiag van 

parachutisten. 

Openbaar Gehoor, 

Naar wij vernemen, zal het Open- 

baar Gehoor ten residenthuize niet 

op 3! Augustus, doch op 1 September 

gehouden worden. 

Verkiezing Raadslid. 

Maandag 11 Augustus, des morgens 

om 9 uur, werd ten gemeentekantore 

een vergadering van het stemkantoor, 

bestaande uit den burgemeester en de 

heeren de Kanter en Werdmiiller von 

Elgg. gehouden voor de aanwijzing van 

een lid van den gemeenteraad in de 

vacature, ontstaan door de overplaat- 

sing van den heer C. Th. M. de Wrr, 
onderwijzer aan de gouvernements 

muloschool, naar Malang. 

“Nadat alle stembiljetten waren gele- 

zen, werd vastgesteld, dat de heer 

A.P.LA. ten Broek 20 stemmen op zich 

had vereenigd, zijode meer dan de helft 

van het kiesguoti#nt, zoodat hij ver- 

kozen werd, 
, 

De heer ten Broek zal zitting nemen 

io den raadals (eenige) vertegeowoor- 

diger van de I. K. P. 

De gezondheidstoestand. 

De gezondheidstoestand in deze resi- 

dentie in het tweede kwartaal van dit 

jaar was bevredigend te noemen. Het 

aaotal buikaandoeningen en amoebe- 

dysenterie was zeer verminderd: pneu- 

monie werd sporadisch geconstateerd. 

Van de besmettelijke ziekten kwam 

typbus het meeste voor, in een drietaj 

desa's kwamen  explosies Een 

groot aantal personen werd inget, 
Aan de malariabestrijding wordt nog 

steeds groote aandacht besteed. In de 

tweede helft van het kwartaal begon 

de seizoen-malaria het boofd op te 

steken, samenvallende met den padi- 

snit, De afgeoogste sawah's, die niet 

waren drooggelegd, werden gunstige 

broedplaatsen voor de muskieten, die 

de malaria verspreiden. Er werd regel- 

matig kinine verstrekt, vooral in bet 

regentschap Ngandjoek, waar veel zie- 

ken waren. In Zuid-Toeloengagoeng 

is de malaria in hevigheid verminderd, 

doch nog niet geheel verdwenen. 

In de geheele residentie werden 47 

gevallen van ondervoeding, afkomstig 

uit verschillende desa's, geconstateerd, 

voor, 

Uitbreiding vischteelt. 
Sind het vorige jaar is de bevolking 

begonnen met den aanleg van kleive 

vischvijvers op de erven en tegalan- 

grondeo, uitsluitend in complexen met 

hoogen grondwaterstand. Voor deze 

bedrijfjes begiot steeds grooter'belang- 

steliing te bestaan. Den stoot daartoe 

gaf de nieuwe vischsoort ,Moedjair”, 

die zelfs in eeo watermilieu geheel zon- 

der bevloeiing heelgoed blijktte groeien 

en zonder eenig kunstmatig hulpmiddel 

zich-snel voortplant.   

In vele desa's van alle regentschap- 

pen in deze residentie zijn thavs vol- 

doende vijvers van dit type aaowezig, 

welke kuanen diesen als kernen voor 

uitbreiding. Er zijo reeds desa's waar 

100 en meer vijvers worden amngetrof- 

fen, iv de desa Soemberredjo zelfs 500. 

Wat de rawah-vischteelt in de ra- 

wah's Benirg ea Gesikan (Toeloeng- 

agoeng) betreft, zijn in zen vijftal desa's 

viscbvijvers aangeleod, waarin in de 

maand April 2500 stuks kepala tima 

zijo losgelaten, ten einde de preventieve 

malaria-bestrijding te steunen. 

Criminaliteit. 

Uit het overzicht betreffende de 

criminaliteit blijkt, dat het aantal zware 

diefstallen in het tweede kwartaalafnam, 

In de maand Juni pam bet aantal lichte 

diefstalieo in de regentscppen Kediri, 

Blitar en Toeloengagoeng, vergeleken 

met de maand Mei, af metresp. 286, 

395 en 200/9, hetgeen voor een groot 

gedeeite wel te danken zal zija aan 

den padi-oogst en deruime werkgele- 

genheid, welke deze biedt, naast die in 

den ondernemingslandbouw. 

Persdelict , Pewarta 
Soerabaia”. 

Op Diasdag j.I. vond de berechting 

plaats van dea heer Tan Poo Djiang, 

medewerker van het dagb'ad ,Pewar- 

ta Soerabaja” 

mdanden geleden een stuk in genoemd 

blad heeft geschreveo omtrent de cre- 

Javasche 

te Kediri, die eenige 

diet - verstrekking van de 

Bank in deze tijden. 

Deze berechtirng - vond plaats bij 

den Landraad van Kediri onder prese- 

dium van Mr. Sjarif Hidajat. De b:- 

langstelling van de-zijde der Chinee- 

scbe ingezetenen was heel groot, aan- 

gezien een bekernde Chineesche han- 

delaar m.n. Liem Sing Jong bierbij 

betrokken werd, Hij is pamelijk Voor- 

zitter van Kok Sis Hwee, een federatie 

van de Chineesche vereenigingen in 

Kediri, van T.H.H.K, co 

peoningmeest:r van de Tjieo Tjay 

ook die 

Hwee afdeeling Kediri. 

De heer 

volmondig bet stuk geschreven te heb- 

Tan Poo Djiang bekende 

ben en verklaarde de gegevens te heb- 

ben ontvangen van dea beer L.S.J., 
terwijl ook de correspondent van bet 

dagblad ,,Sin Po”, de heer Go Birg 

Soen, toentertijd daarbij aaowezig was. 

Dat bericht werd echter op den 2deo 

October 1941 gerectificeerd, aange- 

de Javasche Bank 

klaringen had gegeven, dat dat bericht 

onwaarheid bevatte. De heeren P. 

W. Best en Cb. van Vliet, respectie- 

velik Ageot en employe van de Ja- 

vasche Bank te Kediri, die als getuigen 

werden voorgeroep?n, verklaarden, dat 

vele Chineesche handelaren te Bliter 

op hua tournee hadden gevraagd om- 

treat de waarhcid van genoemd be- 

richt in het dagblad ,Pewarta Soera- 

baia”, hetwelk beantwoord werd van 

oowaar te zijo. De heer Liem Sing 

Jong ecbter verklaarde, dat bij c0oit 

omtrent de Javasche Bank had gezegd, 
doch wel de groothandelaren te Soe- 

rabaia, 

Op deze verklaring, heeft de heer 

T.P. Dj, uiteengezet, dat hij geschreven 

had, wat hij gehoord had. Ook de 

heer Go Bing Soeo, verklaarde, slechts 

zien reeds ver- 
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gehoord te hebben, dat de heerL.S.J. 

over de credietverstrekking van de 

Banken had gezegd, niet uitsiuiteod 

Omtrent de Javasche Bank. De heer 

The Pik Siong, redacteur 

»Pewarta Soerabaia” te Soerabaia, 

verklaarde het bericht van de post te 

van de 

hebben ontvangen en aangezien hij 

steeds vertrouwen had in zijn correspon- 

deot te Kediri, had bij dit zonder aar- 

zeling dan ook gep'aatst. Hierna ver- 

klaarde de heer T.P.Dj., dat hij reeds 

11 jaren Correspondent van Pewarta 

Soerabaia klacht- of 

persdelict had opgeloopeo, Er werd 

gebouden en het 

was en nooit 

daarna raadkamer 

vonnis luidde : 

Vier maanden gevangennistraf, 

voorwaardelijk &€n jaar, Beklaagde 

berustte in de uitspraak van de Voor- 

De heer The Pik Siong, een 

gelijkgestelde, zal nog voor de Raad 

van Justitie te Soerabaia moeten ver- 

Zitter, 

schijaen voor deze zelfde zaak. 

Arabische school opgericht. 

Op 8 Augustus jl. kwamen de Ara- 

bische ingezetenen te Kediri bijeen, om 

te bespreken, omtrent de mogelijkheid 

Voor een oprichting eener schoolveree- 

niging. Met meerderbeid van stemmen 
werd dao besloten om de vereeniging 
io stand te houdeo. Deze zal de naam 
drageo van ,Madrasch Al.Islach Wal- 
Islam”, die geopend zal worden op 
den 27 ste October 1941 a.s. Het leer- 
pian omvat de kennis van de Islami- 
tische Godsdienst en Algemeene kennis.   

  

De school zal ook toegankelijk 

voor 

zija 

De sa- 
menstelling van het bestuur isals volgt: 
Bzschermheer Abdoel 

zitter : 

alle bevolkingsgroepeo. 

  

lah Baroh, voor- 

Abdoellah Basa'ad, secretaris 3 

Chafied Babanan, 

Dachman Soengkar, commissarissen 

Saleh Badjeber, Bin Sahdoen, Bin Ishak 
en Alie Sabbal. 

RICHE THEATER. 

Vrijdag 15 t/m Zaterdag 16 Augustus 

Charles Boyer en 
Twee der 

van bet 

penningmeester: 

  Margaret Sullavan 

mzest begaafde sterren 

witte doek voor het eerst te- 

prachtig dramatisch 

filmwerd, gebaseerd op &&n der be- 
zamen, in een 

roemdste romans van de wereid : 

Faonie Hurst's veeibeproken boek 

»BACK STREET” 
De meest vreemde en boeiende fief- 

dsgeschiedenis ooit op het witte doek 

gebracht....,.. , Waario twee groote 

sterrea van Filmland de subliemste 

Creaties van bun carrilre te zia 

geven......! 

De diepste roerselen van 

op 
Sublieme wijze in dit meesterwerk weer- 

een vrouwenhart worden 

gcaeven.....! 

die 

schoonbeid een onuitwischbaren indruk 

ieder, die 

Een film, door haar subtiele 

zal maken op een haar 

Charles Boyer, de meest geliefde 

van bet 

Margaret Sullavan, wier acteertalent 
filmacteur witte doek en 

ia z00 vele films is gebleken, spelen O— . 

VENDU-. & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS 

J.G.W DEKKERS — 

Op Dinsdag, 2 September 1941, 

Telefoon 250 

ten kuize van den WelEd, 

Heer JH. LAPRE 

Klentengstraat — Kediri van meubilair. 

www
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Noy Heden IS en TZaterdag 
CHARLES BOYER en MARG 

  

16 

  

ET SULLIVAN, 

9. 
Het boeiendste en aangrijpendste lietdesverhaal, ooit verfimd ! 
DE film, die U gezieo moet hebben!1 

Iets verhooode priizen! 

@ 

— RICBE THEATER — : 
bug. 

twee sterren yan de eerste orde in Fannie Hurst's 

ACK STREET“. 

VOORAF ! Het NIEUWSTE WEKELIJKSCHE WERELONIEUWS! 
N.B! Zeardagmiddag 4.30 u. 

Zondag 

EXTRA VOORSTELLING! 
P. NIET voor kirderen beneden 17 jaar. 

  

17 en Maandag 
Fox buitengewone Detective Mysterie fm 

»CHARLIE CHANS MURDER CRUISE”. 
Wet SYDNEY TOLER ia de rol van een Oostersche Detective, de liefrallge MARJORIE WEAVER 
Een zeer spannende film, vol opwinding, sensatie en mysterie. 
Volgt Chad's strijd tegen moordlustige individuen ... 

MAXIM THEATER 
als sensatioveel. 

  

Is Aug. 

. de ootmaskering en climax is even verrassend 

  

Vanaf Heden I5 tm Zcndag 17 Aug. 
Tan's Nieuwste en succesvolie Ind. Schlager sTOPENG SETAN”, 

Eco zeer actievolle en sensationeele film, welke U d- hareo ten berge za! doen rijzeo. 
Adembenemende scenes. . bewosderenswaardig natuurschoon .... anders dan anders! 
Kortom: &€n van de Volwaakste es buitengewone maleisch sprekevde film, welke tot nogtoz is vervaardigd. 

ATTENTIE! Zondagmorge1 !O u. 
Nict voor kinderen beneden 13 jaar, 

MATINEE. 

  

De mooie Egyptische film sNIGHTS IN CAIRO", 

Met eerste klasse artisten. 
Eco zeldzaam vroolijke muzikale film met veel goede songs en dansnummers. 
Nachten in het moderne Cairo en zijn hartstochtelijke leven ! 

Op onvergelijkelijke wijze de hoofdrol- 

len in dit opmerkelijke film- 

werk, waarin een groote opofferende 

liefde en de vreemde kronkelpaden, 

die het Leven voigen kao, op aan- 

grijpedde wijze worden geschilderd ...! 

Het bijzondere thema en de oprecht- 

heid,: waarmede alles tot in de finesses 

is behandeld, maken deze rolprent tot 

iets onvergetelijks.....! 

In deze machtige productie wordt op 

meesterlijke wijze de liefdesgeschiedenis 

Weergegeven van twee menschen, die 

Voor elkander bestemd warem, doch 

die door een ongelukkige samenloop 

van omstandigheden elkander voor de 

wereld niet mochten toebehooren.....! 

Een man en een vrouw, die elkander 

een onsterfelijke liefde toedroegen ....! 

Hj ge8erd en io het middelpunt van 

aller belangstelling..... zij door vele 

mannen begeerd, gaf het moederschap, 

een veilig tehuis, eer eo rijkdom op, 

Om eenzaam in de schaduw van zija 

bestaan te leven, hunkerend naar d: 

weinige cogenblikken, dat hij bij haar 

kon zijo. 

MAXIM THEATER. 

Vrijdag 15 t/m Zovdag 17 Augustus 

Tan's nieuwste Iodische filmschlager 

»TOPENG SETAN” 

Eta van de Indische (Maleisch 

sprekende) films, welke in opsame, 

geluid en spel, de meeste en z00veelste 

in Indonesia geproduceerde films, verre 

Overtrefi | 
Dz eerste Maleische film, waar het 

bioscoop-mionend publiek de gevreesde 

Duivel, welke de haren ten berge 

zal doen rijzen, zal kunnen aao- 

scbouwen, 

Een film weike bet filmminnend 

publiek zeker moet zien! 

1000/, in de Maleische taal gesproken 

en gezongen! 

Adembenemende 

Sensatievolle en geweldige gevech- 
ten tusschen Duivel ea Mensch! 

Bewonderensswaardig patuurschoon! 

Anders dan Anders 

Kortom : &&n van de beste, volmaakste 

en buitengewone Maleische 

films welke totnogtoe is ver- 

vaardigd ! 

scenes! 

Politie - rapport. 

Tegeo M., M., en B., M., allen wo- 

nende te Setonogedong werd proces- 

verbaal opgemaakt terzake wederzijd- 

sche lichte mishandeling.   

Voorzien van Engelsche opscbriften ! 

Tegen T.T.S., L. T.S., en K.L.K., 
alien wonende te Pakelan werd pro- 
ces-verbaal opgemaakt terzake over- 

trediug van artikel 31 (1) van de 

Luchtbeschermingsordonnatie 1939. 

M.S., wonende te Setonopande dozt 

aangifte van diefstal var hangklok ter 

waarde van f 15.— 

Tegen D., wonende te Bar.djarmlati 

werd proces-verbaal opgemaakt terzake 

diefstal van een geit ter waarde van 

f 5.— ter nadeele van H. A., wonende 

te Lirbojo. 

K., wonende te Bandarkidoel doet 

aangifte van diefstal van een rijwiel 

ter waarde van f 15.—, hetwelk voor 

het station S.S. alhier onbeheerd was 

geplaatst. 

Tegen W., wonende te Betik werd 

proces-verbaal opgemaakt terzake dief- 

stal van een sarong ter waarde vao 

f 2,— ten nadeele van J., wonendete 

Lirbojo. 

S, wonende te Djagalanlor doet aan. 

gifte van diefstal van een rijwiel ter 

hetweik voor het 

onbeheerd was 

waarde van f15—, 

station S.S. 

gaplaatst. 

albier 

Tegen S, wonende te Singonegaran 

werd proces-verbaal opgemaakt terzake 

huisvredebreuk ten huize van S, wo- 

nende te Singonegaran. 

  

Nieuwe richtlijnen. 
Wij "lezen in no. 7 

van E.d.D. 

Slot. 

Deze zinsveden, die wij hier aavhaal- 

den, leggen gestuigenis af van een geest, 

die grondig herzien dient te worden. 

Het a-democratische in deze aanbalio- 

gen zal men hebben te verwijderen. 

Deze gedacbte is volkomen in strijd 

met de Koninklijke Boodschap, die wij 

vernomen hebben en die herziening 

die zich ongetwijfeld zal bewegen in 

democratische richting, Zich daartegen 

te verzetten zou niet alleen volkomen 

nutteloos zijn, maar zou den invloed 

van de V. C, zeer erostig schaden, 

Deze alinea's zullen gewijzigd dienen 

te worden. Zij zullen moeten worden 

Omgezet io een erkenring van de de- 

mocratische waarden, terwijl men tevens 

dient na te gaan in hoeverre de de- 

mocratie van invloed kan zijn op het 

bestuur van Ned.-lodig, in hoeverre 

democratiseering van Indi& ncodzakelijk 

ea gewenscbt is. Daarbij zal men een 

zekere schroom hebben te overwionen, 

een schroom, die thaos nog te veel 

den vorm van angst beeft, 

te verliezen. Doch men vergete niet, 

dat men door democratie niets verliezen 

angst om 

kan, slechts wionen: immers democra- 

tie beteekent : 

hoogstens stiistand, 

achteruitgang, 

Het zija de gewijzigde omstandighe- 

den, die de V.C. dwingen den juisten 

weg in te slaan en het pad der erken- 

ning van de autocratie te verlaten. 

Wii zija er van overtuigd, dat wan- 
neer de V. C. tot dat positieve erkenining 

komt van de waarde der democratische 

Opvattingen ook voor deze landen, zij 

in krachtzal toenemen, Maar er zij hier 

zeer sterk de nadruk op gelegd, dat zij 

dan ten volle de conseguenties van een 
democrati:chen regeeringsvorm heeft te 
aanvaarden. De juistheid ervan is pri- 

mair, de uitvozripg komt op het tweede 

plan. Over den aard der in te voeren 

democratisering valt te praten, over het 

tempo eveneens, 

een openlijke verklaring van de juistheid 

er van te worden gegeven. Ea die ver- 

klaring geve de V.C. door middel van 

gewijzigd werkprogramma aan. 

Vvooruitgang : autocratie 

meestal echter 

maar allereerst dient 

cen 

Wij gaan verder : 

Ten aanzien van fascisme en vatio- 

naal-socialisme heeft volgens het be- 

staande werkprogram de V.C, haar 

houding bepaald in een in 1934 aan- 

genamen motie, waarin o.m. staat, dat 

de V.C. 

mn Vooropstellende haar karakter 

als Nederlansch natiovale Vereeniging, 

het gewenscht acht, dat zij haar doel- 

steliingen aanpast aan de nieuwe 

nationalistische stroomingen uit het 

Westen, voorzoover zij die vereenig- 

baar acht met den Nederlandschen 
volksraad, en aanvaardbaar in een 
koloniaal rijk en voor zoover zij die 
niet strijdig acht met de grondwettelijke 
rechten vao het Huis van Oranj: en 
de Nederlandsche traditie”, 

Uit de toelichting die hierna volgt, 
blijkt evenzeer bet nietdemocratisch 

karakter der V.C. Immers in die toe- 
lichting zegt zij o. m. ,Essentieel” is 
'daarbij voor de V.C, niet het mede- 
regeeren der raden, maar wel de vrije 
meeringsuiting voor zoover die de 

bestaandz orde niet schaadt, de open- 

baarbeid de besprekingen met de 

regeeriog, bet als mensch bebandeleo   van den tegenstander de mogelijkheid 

  

— — 

van een ieder om, ongeacht afkomst 
en ras, indien hij daarvoor overigens 
de bekwaambeid bezit, op te klimmen 
tot hoogere functies e, d.m.”. 

Weer halfslachtig gedoe, weer geen 
positieve uitspraak t.o.v. de democratie. 
Men wenscht geen mede -regeeren, 
Alzoo wenscht men geea wetgevende 
bevoegdheid te verleenen, Want al is 
het laatste gedeelte van deze uitspraak 
een doekje voor het bioeden, de kern 
van ditalles is: geen medezeggenschap. 

Ook deze uitspraak zal moeten wor- 
den gewijzigd en veranderd in een 
erkeoning van het beginsel der mede- 
zeggenschap, in een erkenning van 
het democratische beginsel van volks- 
invloed op de regeering. Ea wanneer 
de V.C. cenmaal tot de erkenning van 
dit democratisch begiosel is gekomen, 
dan zal zij zich tevens hebben te 
beraden op de uitvoering er van. Zij 
zal zich dan reeds dadelijk voor oogen 
moeten houden op weike wijze zij zich 
de verdere democratiseering van Ned.- 
Indi8 voorstelt. Zij beeft, i. vm. de 
hierboven reeds gehoemde Koninklijke 
Boodschap, thans reeds uit te maken, 
welke democratiseering zij noodzakelijk 
acbt voor deze landen. Het zal haar 
straks gevraagd worden, En dan kan 
zij viet aankomen met een program, 
waarbij elke democratiseering bij voor- 
baat wordt veroordeeld, zooals dat 
io bet huidige programma tot uiting 
komt. Immers zij wil ,,herzieoing der 
bevoegdheden en van de samerstelling   

»“BOERDERIJEN SCHRAUWEN“ 

da ae 

der raden, opdat de fouten welke het 
huidige stelsel aanhangen zooveel 

mogelijk worden geelimineerd”, (Welke 
fouten dat zija wordt er niet bij gemeld, 

Zij wenscht ,,een beperkte decenerali- 

satie voor z00ver betreft de wetgevende 

macht” en ,beperking dier bevoegd- 

heden (al. vaa dea Volksraad) tot die 
van zuiver adviseerenden aard voor 

'z00ver betreft de ordonoantie-wetge- 
ving”, 

Al deze aanhalingeo zijn evenzoo- 
veel bewijzen voor den on-democra- 
tischen aard van de V.C. Wi zijo er 
wel erg benieuwd naar, hoe dit alles 
in de herziening van het werkprogram- 
ma zal worden gewijzigd. 

Ia verband met de bovenaangebaalde 
motiz, hebben wij slechts &£n vraag 
te doea nl.: Welke -nationale stroo- 
mingen uit het Westen worden hier 
bedoeld? Een nadere omschrijving 
z0u zeer zeker gewenscht zija. Nog 
beter ware her, dat deze motie in zijo 
geheel wordt herroepen. Aan die 
Westersche natiovalistische stroomin- 
gen zit voor ons een luchtje, vooral 
wanneer die worden vastgekoppeld 
aan het Huis van Oranje. De geschie- 
denis van het laatste jaar heeft ons 
in dit opzicht wel geleerd eenigszias 
voorzichtig om te gaan met dergelijke 
uitspraken. 

Voorloopig zullen we het bierbij 
laten. Wij komen in een volgeod ar- 
tikel op dit werkprogram terug. en 
zullen het dan verder in beschouwing 
nemen, 

  

        
  

KEDIRI WATES 
MULOWEG / MADJENANG 
Telefoon Ked. No. 225 PERCEEL-PAKISSADJI 

aan -— KA 

  

    

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,    
an 

NIEUWE WITGAVE of HERORUK van. B. WOLTERS" 
UITe. Mi, BATAVIA, 

  

  

  

    
  

    
Druk: prijs, Omvang: for- Auteur(s) Titel Bestemd voor lngemigeb, Bear 

BOS, T. UIT | PLANT Mulo T, 1.90, —.— 1 148 pags 
DE (P. KAS- |) KUNDE 
BERG) Aug. 1941 148 X 23.7 

COURT, J.F, | INLEIDING | Middetbaar en | 4, 1.90 225, | 171 pags 
H. ALB. DE) TOT DENE- | Kweekschool 
LA DERL LET. | Onderwijs Aug. 1941 13.8 X 19.3 

TERKUNDE 

KOENEN, | VERKLA. | Der Neder- 17, —.—, 085 1235 pags, 
M. J. en TH. | RENU ZAK- | landse Taal 
LANCER WOORDEN- Aug. 1941 1 XK 17.2 

BOEKJE 

SOERIA DI | LEKAS dan | Maleise taalm | 1: 0.55: —.— | 128 pags. 
RADJA dan I GAMPANGI | v. Jav. spre- 
MARDJANA kenden Aug. 1941 13 X 19.8 

KOENEN, VERKLA- Der Neder- 19, —.— 5.90 | 1268 Pags. 
M J.- De. REND landse Taal 
ENDEPOLS HAND- Aug. 1941 13'/, X 19 

WOORDEN- ' 
BOEK 

LIGTHART, | PIM EN Leesonderwijs | 12: 0.70:—.— 1 56 pags. 
JAN, H. MIEM III W.L. O. 
SCHEEPS- Aug. 1941 133 M 193 
TRA, A. F. 
PH. MANN 

PRAWIRA- | MIJN LEES- | Schakelscbool | 1: 0.50,—.— | 40 pags. 
DIPRADJA, | BOEKJE II | H. I. eo H.C. 
M. en C.J. Onderwijs Aug. 1941 168 X 20.5 
DE MOOR 

SALTZHERR | ALGEBRA Mulo 5, 195,—.— 1128 pags 
J. P. en L. P. | EN THEO- 
RITCHI RIE REKE- Juli 1941 15 X 235 

NEN II 

STAVAST W. | DERDE Taalm. H.LS. | 4, 0,30—.—. | 48 pags 
G. KOK (L.J. | TAALBOEK- 
d'HAENS. JE Aug. 1941 7x21 

MEIJER)     aan



    

HET DRAMA VAN HET VERGAAN DER .SOEMBA” 
IN DEN ATLANTISCHEN OCEAAN. 

  

Heldhaftig Gedrag van Zweedsche 

Zeelieden in onstuimige Zee. 

  

Werking der zware Lading, waarschijnlijk gepaard 

1 gaande met bezwijken van Dek of Luikhoofd. 
—sas—w— 

Kapitein verdronk bij halen 
van Zwemvest. 

De Raad voor de Scheepvaart te 
Batavia heeft Dooderdag uitspraak 
gedaan inzake bet vergaan van bet 
ss. ,Soemba” in den Atlantischen 

Oceaan op Januari 1941, door bet 
overgaan van de lading. 

Het schip zonk in den tijd van 25 
mibuten en pam van de 60 opvaren- 

den er 35 in de golvea mee, ouder 
wie de kapitein. 

De Raad bleek van oordeel dat de 
ondergang te wijten was aao bet niet 

zeevast liggen van de lading ,,pig 

piron” op de onder- en boven tusschen- 

dekken en naar aan zekerheid greozende 
waarschijolijkheid aan het bezwijkeo 

van €€£n der tusschetidekken, dan wel 

van tusschendeksluitplankeo. 

De schuld mag aaa geen der opva- 
renden geweten wordeo. 

De raad sprak een woord van deel. 

neming uit in bet verlies van 36 kravige 
zeelieden die bij hun plichtsvervulling 

en den wil om .te blijven varea” 

noodlottig om bet leven gekomen zijo. 
Ook legt de Raad groote waardee- 

ring aaa den dag voor den heldenmoed 
van de Zweedsche zeelieden van het 

motorschip ,Rydbobolm”, die met inzet 
van hua eigen leven 25 opvarendenin 

Onstuimige zee wisten te redden, terwijl 

twee schepen van het convooi, waartoe 
de ,Soemba” behoorde, om het zinken- 
de schip heen blevea draaien doch geen 

reddingspoging ondernamen De Raad 
voor de Scbeepvaart, 'in deze zaak een 

beslissing nemende, sprak zich daarme- 

de sinds den ioval in Nederland voor 

het eerst uit over den ondergang van 
cen Nederlandsch-indisch scbip waartoe 
het college tevens voor de eerste maal 

zitting nam io zijo nieuwe gebouw aan 

den Schoolweg. 
Aan de zeer belangwekkende uit- 

spraak is voorts het volgende ontleend. 

Op den vijiden Januari 1941 is het 
aan de N. V. Stoomvaart Maarschappjj 
»Nederland” te Batavia toebehoorende 
stoomschip ,Soemba” in den Atlanti- 
schen Oceaan op--45”52' Nb en 4910 
WI. gezooken. 

Uit de op de onderwerpelijke aange- 
legenheid betrekking hebbende stukken 
is den Raad voor de Scheepvaart — in 
algemeene trekken — het navolgende 

gebleken. 

Het ss. ,Soemba”, gebouwd te 
Zaaodam io het jaar 1923, metende 

bruto 19032.49 M? toebehoorende aan 
de N.V. Stoomvaart Maatschappij ,, Ne- 

derlaad” te Batavia, bij de Scbeep- 
vaartinspectie te Batavia geregistreerd, 

heeft vao 11 -December 1940 tot en 
met 17 December 1940 te Philadephia 
»iteelingots” en ,pig-iroo” geladen. 

Op 23 December 1940 verliet het 
2.3. »Soemba” Philadelphia met be- 
stemming Halifax. Na bunker- en 
Wwatervoorraad te hebben aangevuld, 

"Vertrok het schip op 1 Januari 1941 
vandaar naar Groot-Brittanni2 in 
Convooi. 

De diepgang was: v6or 82 dm. en 
achter 83 dm. De waterverplaatsing 
bij dezea diepgang van gemiddeld 

82.5 dm— in Engelsche maat 27 voed 
ea 1 duim — kom ia de stabiliteits- 
teekening overeen met 13550 Eng. 
tons van 1016 Kg. zeewater. (”) 

Woeste zee 

De eerste dagen van Januari werd 
goed, weder ondervonden, totdat op 
4 Januari de Z. O. -lijke wind, bij da- 
leoden barometer, in kracht toenam 
en des avonds te 8u.00 op windkracht 
6 getaxeerd werd. Gedurende dea nacht 

pam de windkracht toe en was D.W. 
van 5 Januari 8: windrichting. ZZO, 
hooge zee en deining, waarin bet schip 
zwaar slingerde.   

Te 8u.00 VM stond er meer zee 

dan normaal bij windkracht 8 kan wor- 

den verwacbt en het was bovendien 

een zeer hooge en wilde zee. Eenige 

sloepen werden door stortzeeen be- 

sthadigd en moesten extra gesjord 

wordenj naar schatting slingerde de 

schip 100 over beide. 
  

#) lo deze Uitspraak wordeo her- 

haaldelijk vreemde woorden gebruikt 

zooals ze in de bescheiden en in zee- 

manstaal voorkomen Opzettelijk werd 

nagelaten uitsluitend de Hollandsche 

vertaling te gebruiken, omdat deze — 

indien angstvallig toegepast—tot mio- 

der goede weergave aanleiding zou 

geven. » 

Te 8u.25 V.M. van 5 Januari maakte 

de ,,Soemba” eena flirke kaajer (aal) 

over B.B. van ongeveer 180. Eenige 
Oopvarenden, waaronder ook de kapi- 
tein, hebben toen duidelijk een geruisch 

gehoord, dat deed vermoeden, dat de 

ladiog in luik 3 van S. B. naar B. B. 

overging. De 4de stuurman hoorde 

iemand roepen ,,de lading gaat over” 

en kort daarna hoorde hij door den 

luchtkoker van de brug, zijo but uit- 

komend, den kapitein uitroepen ,,O, 

God wjj zija verloren”, 

Te 8u.27 v.m. werd vaart vermia- 
derden het roer S.B. aan boord gelegd, 

maar bet schip luisterde oiet meer naar 

het roer, de slingeringen over B. B, 
wareo toen reeds belangrijk grooter 

dan over S.B., zoodat het schip op dat 
ogenblik  siagzij over B.B. gebad 

moet hebben. 

De kapitein heeft van af de brug 

nog aan den eersten stuurmao toe- 

geroepen, 
geheschen moesten worden, om aan 

de andere schepen ia het convooi- 

Varende te kennen te geven, dat de 

»Soemba' niet meer manoeuvreerbaar 
was. Verder werden door hem orders 

Gegeven van ,alle hens aan dek” en 

het aantrekken van de zwemyesten : 

den Isten stuurman werd toegeroepen 

aan de brug te komen, maar door 

den stormwind en de overkomende 

zee#a was het zeer moeilijk zich ver- 

staaobaar t:- maken. Het dek aan B.B. 
stond vrijwel geheel onder water. 

De telegraaf naar de machinekamer 

werd pp stop gezet en onmiddellijk 

daarop stopte de machine. Op dat 

zelfde oogenblik maakte het schip 
een zware baal over BB en de helling 
werd grooter en grooter, de siagzij 

over BB werd van 309, 400 ea was 

te & 8u.36 meer dan 500, 
De kapiteio, die naar zijn hut gegaan 

Was, OM cen zwemvest aan te trekken, 
kon door de groote belling daaruit niet 

meer komen. Door den eersten en der- 
den stuurman werden energieke po- 

'gingen gedaan om hemer uit te trekken, 

echter zonder resultaat, doo. dat de ka- 

pitein de kracht miste voor de nood- 

zakelijke medewerking. 

De slagzij was toen reeds 60? en 
het water stroomde de siaaphut van 

den kapitein binnen. 

De aan dek zijode opvarenden waren 

genoodzaakt op S. B. buitenbuid te 

klimmen en toen de helling meer dan 

70” werd, vandaar in zee te springen. 

Het was bij bet begin van het scbeef- 

vallen van het schip, tusschen 8u.27 

en 8u.30 nog aan een der opvarenden en 

de eersten stuur gelukt om de sjorrings 

van de beide vlotten los te snijden, 

Ioodat deze, toen het schip practisch 

op BB's zijde lag, in de nabijheid rond- 

dreveo. Op deze viotten konden zich 

Vijf ea twintig opvarenden redden. 

Te 8u50 verdween het stoomschip 
»Soemba”, nadat de kampagve reeds 
cerder geheel onder water lag, in de 

golven en 200k, vijf en dertig leden 
der bemanning, waaronder de kapitein, 
met zich medenemende. 

dat de twee zwarte ballen 

  

De drenkelingen op de vlotten zagen 

twee schepen van het convoot 9m zich 
heen draaieo, welke schepen blijkbaar 
geen reddingspoging durfden wageo en 

afdraaiden. Spoedig kwam een derde 
schip in zicht, o.|, het Zweedsche mo- 
toschip ,,Rydboholm” dat, ondanks de 

Oustuimige zee, cen sioep te water 

bracht en in twee tochten de drenke- 
lingen redde. : 

Een der geredden overleed kortna 
aao-boord-komst van het m.s. ,Ryd- 
boholm”, terwijl de overige  vier en 

twintig aan wal gezet werden, toen 
dit motorscbip io den middag van 

9 Japuari 1941 te Halifax was terug- 
gekeerd. 

Op 11 Januri 1941 werd ten over- 
staan van den Consul der Nederlandeo 

te Halifax eeo buitergewose Scheeps- 

verklaring afgelegd en op 3 Februari 
te New-York een notarieele acte be- 
teekend van een twaalftal betedigde 
verklaringeo van den eersten, derden, 

vierden stuurman, den hoofdmachivist, 

tweede, derde, vierde en vijfde machi- 

Dist, van een matroos, den magazijo- 

meester en een olieman. Op 3 April 
werd het Rapport Scheepsbedrijfsonge- 

val door den eersten stuurman ingediend 

bij den Havenmeester te Tandjoeng- 

Priok. 

Bij dit rapport is gevoegd het Procs- 

Verbaal van Voor -onderzoek, bevat- 

teode de verhooren yan dea eersten, 

derden en vierdeo stuurman en den 

hoofdmachinist, welke getuigen iomid- 

dels in Nederlaodsch - Indie wareo 
aangekomen. 

Hoewel door het korte verblijf van 

deze getuigen in Ned. Indi hua ver- 

schijnaen voor den Raad bezwaarlijk 

was, gelukte bet op 24 April een 

onderhoud te hebben met den eersren 

stuuiman, tozn de Raad in besloten 

vergadering bijeen was inzake de 

stranding van het ss. ,Van Over- 
straten”. 

Gzlezen de ontvangen bescheiden 

biervoor genoemd, achtte de R-ad bet, 

behalve de te groote bezwaren aan het 

ia persoon verschijnen van getuigen, 

ook onnoodig zelf nog besedigde ge- 

tuigenissen af te semen, 

De gegevens over de belading, be- 

waking, toestand schip en stabiliteits- 

berekening, zooals die voorkomen in 

de notarisele 

Raad als juist 

het vooronderzoek en 

acte, worden door den 

aangenomen. 

Bij een stranding of ramp stelt de 

Raad voor de Scheepvaart den kapi- 

tein steeds veraitwoordelijk voor het 

veilig over zee brengen van het aan 

zijae zorgen toevertrouwde schip en 

z00 z0u dus ook bij dit orderzoek, 

uitsluitend om die reden de kapitein 

als betrokkene zijn aangewezen. 

Nu de kapitein bij deze ramp nood- 

lottig om het leven kwam en boves- 

dien uit de stukken van een nalatigheid 

boch van hem, roch vau een der 

Opvarenden iets is gebleken, doet de 

Raad uitspraak in de oorzaak van het 
8.3. ,Soemba” op den 

Jaouari zonder daarbij betrokkenen aan 

te wijzen. 

vm, van 5 

te Halifax 

Het s.s. ,Soemba” was 9 September 
1940 io ballast van Grangemouth (Eo- 
geland) te Philadelphia aangekomen. 

De laatste dokking heeft vermoedelijk 

plaats gebad te Amsterdam ongeveer 

Maart 1940. 

Toestand,, Soemba ” 

  —ngan 

  

  

  

Bekendmaking. 
De Resident van Kediri 

maakt bekend, dat hij ter gelegenbeid 
van den verjaardag van Hare Ma- 
jesteit de Koningin op1 Sep- 
tember 1941 des voormiddags'om tien 
uur in zijn ambtswoning Openbaar 
gehoor zal verleenen, teneinde de 

ingezetenen der residentie in de gele- 
genheid te stellen hunne gelukwenscben 
aan te bieden. 

Men wordt verzocht uiterlijk om 
9 uur 45 miouten voormiddag aanwe- 
zig te zijo. 

Na 9 uur 55 miouten zullen geen 
Voertuigeo meer tot het Residentserf 
Worden toegelaten. 

Kieeding Heeren: groot ambtscos- 
tuum, rok of jacguct. 

Kediri, 15 Augustus 1941, 
De Resident van Kediri, 

EL. J. TYDEMAN., 

aa 

—-— 

  

  

THOLENS-HOEYE. Lawang 
levert prima, Dj. Manis f 0.15 
Dj. Keprok f0.18 Valencia f£ 0.20 
Navel Oranges f 0.25 p. K.G. 
franco thuis. Min: best, 28 KG 
netto. 

  

Te Grangemouth werd het scbip in 

tegenwoordigheid van den 

stuurman zorgvuldig geinspecteerd door 

den Veritas-Surveyer. Eenige voorzie- 
ningen aan peil- en spuipijpen werden 

cersien 

getroffen, waarna een jaar uitstel van 

groot- survey werd toegestaan. 

Veer de belading zija de ruimen 
gehezl droog- en schoongemaakt, de 
de vullings en pijpleidiogen gecontro- 
leerd, de buikdenning, wegering en 
spuipijpes nagegaan. Alles werd in 
orde bevonden, 

Bij de belading iser bijzonder gelet 
op het overnemen van de steel-ingots 

en het piekijzer, opdat geen schade 
scheepsdeeleo 

worden, zoodat met zeer groote zeker- 
hbeid door de getuigen verklaard kon 
worden, dat geen averij aan de scheeps- 
huid, dekken, stutten, eoz. is gemaakt. 

aan veroorzaakt zou 

Wat de voortstuwing betreft, werd 
verklaard dat de machines van bet 
vertrek uit Halifax tot het zinken van 
het schip gord gedraaid hebben. In de 
machinekamer en stookplaats is geen 

stoorois voorgekomen. 

Toeo bet s.s. ,Soemba” op 1 Januari 
1941 van Halifax vertrok, was bet 
schip in geheel zeewaardigen toestand. 

Wordt vervolgd. 

  

  
  

Tanaman 

PROTESTANTSCHB KERK. 
Hollandsche Kerkdiensten. 

17 Aug. Madioen 9 uur v.m. 
Ds. W. C. de Jong. 

Doopsbediening. 

445 uur om. 
Ds. W. C. de Jong. 

T.-Agoeng 5 uur ».m. 
Wordt nader bekend gemaakt. 

Blitar 6 uuc nm. 
Hr. W, van der Viugt. 

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

6 uur ».m. 
Ds. W. C. de Jong. 

Ngawi 

Paree 

Maleische Kerkdiensten, 
H. B. Matulessy. 

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

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

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

7 Sept. "41 Blitar 7.30 uur v.m. 
Wingi 1030 uur v.m, 

aa 

OOST - JAVAANSCHE KERK 
JAVAANSCHE DIENSTEN 

lederen Zondag, 9 uur v.m. 
iri (Baloewertistraat), Blitar, Ts K 

Toeloer gagoeng, Ngandjoek, e.a., te 
Paree 7.30 uurn.m, 

Ba 

RKODONSCH-KATHOLIEKE KERK 
lederen Zondag. 

Je H. Mis 

2e H. Mis 

Lof 5.30 uur a. m. 
6 uur v. m. Stille H. Mis 
7.30 uur ». & Hoogmis 
5.30 aur em. Lof 

Onderricht Kath. Javanen 6 uur n.m. 

TENG HONG TJLANG 
VENDUHOUDER —  COMMISSIONNAIR 

  

  

te Kediri 6 uur vm. 
7.30 uur v. m. 

te Blitar 

  

  

MEUBELMAKER 
TRANSPORT — ONDERNEMING 

KEDIRI — Klentengsiraat 68 — Telef, No, 107 

Adres voor: 
Moderne en antieke meubels. 

Staalmeubels en ledikanten ver- 
chroomd of gelakt. 
Tweedehandsche meubels, 

Emballeeren en transporteeren. 

een mooie tennisbaan voor Dinsdag 

Woensdag en Zaterdag, gelegen 
acbter Snelpersdrukkerij p.m. 
f6,— 

  

Voor Uw meubilair en ontwerpen 
geroutineerde toekangs en eerste kwa- 

liteit meubelhout 
Zeer billijk in prijs en levering met 

garantie, 
vendutie gegarandeerd 

goede resultaten. 

Inpakken voor alle plaatsen. 

GAAT HET OM 
DRUKWERK ? 

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

goedkooper, 
Vraagt offerte bij de Ked, 

Sne'persdrukkerij ! 
U verbindt zich 

tot niets! 

Voor Uw 

  

  
  

Beveiligt U tijdig!! 

Wijj leveren : 

LUCHTBESCHERMIN Gi 

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

RESIDENTIE APOTHEEK KEDIRI 
TELEFOON No. 52. 

  

  



    

      

  

dBaftenlandsah overzicht overgenomen 'uit het Soer. Hbid. 

CHURCHILL EN ROOSEVELT. 

Ontmoeting thans officieel erkend, ge- 

  

meenschappelijke verklaring over be- 

ginselen voor sociaalseconomischen 

opbouw na den oorlog in 

Lagerhuis voorgelezen. 

  

Londen, 14 Augustus (Reuter). De 

verklaring, welke majoor Attlee gister- 

middag in:het Britsche Lagerhuis af- 

Iegde, luidt als volgt: 

Premier. Cburchbill en president Roo- 

sevelt kwamen op zee samen en stelden 

cen  gemeenschappelijke  Engelscb- 

Amerikaaosche verklaring op, waarin 

de .doelstellingen, waarvoor de geal- 

licerden strijden, worden uiteengezet 

en de fundamenteele grondslagen 

worden aangegeven, waarop de plannen 

voor een permanenten wereldvrede in 

de toekomst moeteo worden gebaseerd. 

Attlee onthulde Donderdagmiddag 

het goed bewaard gebleven geheim 

van de ontmoeting in een speciale 

vitzending voor alle zenders van de 

B.B.C. Hij zeide : De president der Ver- 

cenigde Staten en premier Churchill, 

die Zijoer Majesteits regeering io het 

Vereenigde Koninkrijk vertegenwoor- 

digt, kwamen op zee bijeen. Zij waren 

vergezeld door vertegenwoordigers 

huoner beide regeeringen en hoogge- 

plaatste officieren van hua militaire, 

maritieme en luchtvaart-diensten. Het 

geheele probleem betreffende bevoor- 

rading van oorlogsmaterieel, zooals 

geregeld in de bruikleenwet voor de 

gewapende machten van het Vereenigd 

Koninkrijk en voor die landen, die 

daadwerkelijk tegenstaod bieden aan 

agressie, werd verder onderzocht. Lord 

Beaverbrook, de Britsche minister van 

Bevoorrading, heeft aan deze coofereo- 

ties deelgenomen. Hij zal naar Was- 

hington doorreizen om verdere bijzon- 

derheden met de Amerikaansche ver- 

tegenwoordigers te bespreken. Deze 

conferenties zullen mede onvatten het 

bevoorradingsvraagstuk van de Sovjet- 

Uoie. 

De president en de premier hebben 

verscheidene conferenties gehad. Zij 

pamen de gevaren voor de wereld- 

beschaving beschouwing 

vlociend vit een politiek van militaire 

Overheersching door verovering, waar- 

toe de Hitleriaansche regeering en de 

andere daarmede verbonden regeerin- 

gen, zijn overgegaan, en maakten de 

stappen duidelijk, weike hun Ipaden 

uemen, resp. voor hun veiligheid en 

om dezen gevaren het hoofd te bieder. 

Zi hebben de volgende gezamenlijke 

verklaring ongesteld : 

FEUILLETON 
SPAANSCHE DUKATONS 

(Spanish Doubloors) 

Uit het Engelsch 

van 

Camilla Kenyon 

89) 

'Foen -haaide Mr, Tubbs diep adem 

en zei langzaam, indrukwekkend dit 

&€ne woord: 
»Eureka !” 

»Wat 1” krijschte Miss Higglesby 

Browne, , Wat! U heeft 't gevonden ?” 

Met een zekere plechtstatigheid boog 

Mr. Tubbs bet hoofd in een toestem- 

mend gebaar. 

nEureka!” berhaaide hij. nik heb 

het gevonden.” 
Te midden van de algemeene drukte, 

waarmede de aankondigirg ootvangen 

werd, ceen mengelmoes van Uitrocpeo 

€n vragen, had ik maar &€a gedacbte 

... Mr, Tubbs bad den scbat in de 

kajuit van de Island Mueen” op een 

onverklaarbare manier ontdekt. 1Scbeel- 

in voort- 

»De president van de Vereenigde 

Staten en premier Churchill, die Zijner 

Majesteit regeering io het Vereevigd 

Kooiokrijk vertegeowoordigt, bijeen 

zijode, achten bet nutrig, bepaalde 

gemeepschappelijke grondslagen in de 

nationale politiek van hunue respectieve 

landen bekend te maken, waarop zij 

hun hoop voor een betere toekomst 

voor de wereld baseeren: 

le. Hua landen beoogen geen 

vergrooting, territoriaal moch anders- 

zins. 

2e. Zij wenschen geen territoriale 

veranderingen, die niet in overeen- 

stemming zijo met de vrijeljk geuite 

weoschen van de betrokken voiken. 

3e. Zij eerbiedigen bet recht van 

alle voiken zich eem vorm van» regee- 

ring te kiezen, waaronder zij willeo 

leven en zij wenschen de souvereine 

rechten en het zelfbestuur te zien 

hersteid voor ben, die daarvan ge- 

welddadig beroofd zijo geworden. 

4e. Zij willes trachten met ver- 

scbuidigde eerbiediging van bestaande 

Verplichtingen te bevorderen dat alle 

landen—groot of klein, overwionaar 

of overwonsene—op gelijke voor- 

waarden toegang verkiijyen tot den 

handel ea tot de grondstoffen der 

wereld, noodig voor bun economische 

welvaart. 

be. Zij wenschen zoo volledig 

mog-lijke sameowerking tot stand te 

brengen op economisch terrein voor 

alle voiker, met het doel voor alien 

verbeterde arbeidsvoorwaarden, eco- 

nomischen vooruitgang ea sociale vei- 

ligheid te verzekeren. 

6, Na de uiteindelijke vernietiging 

vao de nazi-tyrannie hopen zij een 

vrede tot stand te zien gebracht, 

welke aliem landen de middelen zal 

verschaffen in veiligheid te leven bin- 

nen hun eigen grenzen, welke de 

verzekering zal verschaffen dat ale 

menschen in alle janden buo levens 

kunven leven vrij van vreesof gebrek. 

7e, Zulk een vrede moet allen 

menschen in staat stellen zonder hin- 

der de zee&a en oceaven te bevaren. 

82. Zij meenen, dat alle landeo ter 

wereld zoowel om realistische als om 

geestelijke redenen moeten komen tot 

het afschaffen van grweld. 

Waar geen tockomstige vrede kan 

worden gehandhaafd, indien land:, 

zee-en lucht-bewapeningen blijvend 

worden gebruikt door landen die 

dreigen of kunnen dreigen metagressie 

buiten hun grenzer, meenen zij, dat, 

hangende het tot stand komen van 

een uitgebreider en permanent sys- 

'tecm van algemeene veiligheid, . ont- 
wapening van zu'ke landen essentieel 

is. Eveneens zul'eo zij alle andere 

uitvoerbare maatregelen bijstaan en 

aanmoedigen, welke voor vredelieven- 

de volken den drukkenden last van 

bus bewapering zullen verlichten.” 

de heel weinig, of ik bad mijn gedachte 

als een soort vao jammerkreet lucht 

gegeven, maar gelukkig was ik geduren- 

de de eerste paar oogenblikkeo niet 

tot 't geven van eenig geluid in staat. 

Intusschen bad Mr. Tubbs zijn Napo- 

leontische houding laten varen en nu 

stond bij, als een profeet, met de 

rechterhand opgebeven in een verzoek 

om stilte, te midden van zija volgelingen. 

»Vrienden”, begon hij, ,van het 

eerste oogenblik waarop we hier den 

voet aan wal gezet hebben, hebben 

we geweten, dat zich hier ergens op 

het eiland een plek bevond, welke 

voor dengene, die 't geluk mocbt 

smaken, haar te vinden, eensoort van 

»Sesam, open U'' voor bet hol van 

den scbat was. Nu zijo er altijd men- 

schen, die veel meer houden van zelf 

ontdekken en die het zoeken naar 

aaowijzingen beneden hun waardigheid 

vinden, Die houden meer van allerlei 

kuoststukjes uithalep en z00, met de 

branding en de hasien en " stukcam- 

meien van de boot lijkt bet precies, 

of.ze heel wat uitvoereo. Maar Ham 

Tubbs is geen mao voor zulke kioder- 

acbtige fiauwsjes: die doet niet alsof 

hij een held is. Een eenvoudig zakeman:   

Nieuwe plannen voor krach- 
tigen strijd. 1 

Aneta sejat uit Batavia, dat gister- 
avond telefonisch bericht werd ont- 

vangen uit Washington, dat aldaar 

snel de meening veld wint, dat president 

Roosevelt binven evkele uren van wal 

zal stappen met nieuwe tevoren met 

Cburchill besproken plaonen aangaande 

het voeren van een krachtigen strijd 

tegen de ,as” in Europa en den Pacific, 

Het Russische communigue€. 

Moskou, 14 Augustus (Reuter). Het 

Russische middagcommunigu€ van.he- 

den meldt: Den afgeloopen nacht viel 

van alle fronten niets van belang te 

melden Onze luchtmacht, die samen- 

werkt met de grond-troepen bracht 

slagen toe aan de vijandelijke gewecha- 

niseerde eenheden, infanterie en vlieg- 

velden. 

Churchil's ontmoeting met 
Roosevelt 

Londen, 14 Augustus (Reuter). Chur- 

Cchil! beeft altijd zia voor het drama- 

tische gebad, — zija aanbod van een 

vereeniging met Frankrijk en zija ra- 

diorede, enkele uren na den Duitschen 

aanval op Rusland zijn slechts twee 

voorbeelden hiervan — doch geen 

ervan heeft z00veel enthousiasme ouder 

het volk in Groot - Brittannid teweeg 

gebracht als zija laatste onderneming 

vaa het overstekeo vao ded Atlan- 

tisches Oceaan voor zijo historische 

ontmoeting met president Roosevelt. 

Lord Beaverbrook, die klaarblijkelijk 

een groot aandeel heeft gehad in de 

conferenties, wordt algemeen als Chur- 

Chill's rechterhand beschouwd, en heeft 

geweldige dingen tot stand gebracht 

door bet stimuleeren van den vlieg- 

tuigbouw als minister voor de Vlieg- 

tuigproductie. Nog korter geleden heeft 

bij andere wonderen verricht in de 

productie van tanks na zija nieuwe 

benoeming tot mivister van Staat. 

Eenige van Churchill's beste vrienden 

hadden geen flauw idee, dat de mi- 

vister- president de Britsche kusteo had 

verlatea en zij hadden geen reden om 

te verondersreilen, dat bij zelfs Dow- 

ning Street zou hebben verlaten. De 

leden van het parlement io Westminster 

waren verbaasd, toen majoor Attlee 

zonder eenige zinspeling, dat er iets 

ongewoons gebeurde, aan bet Lager- 

buis meededeelde, dat Churchill geen 

verklaring over den oorlog z0u afleggen 

tijdeos het jongste algemeene debat, 

en toen Artleeminzaam te kennengaf, 

dat Churchili's van de 

vorige wzek het voor bem niet noodig 

maakte aanwezig te ziju, werd deze 

uitleg zonder meer aavaard. Er werd 

geeo verdenking over Churchill's reis 

verwerkt en tijdens de volledige de- 

batten over den oorlog, welke door 

Attlee werden geopend, werd geen 

enkele hint gegeven over wat gaande 

verklaring 

was. 

Tozn de dagen verliepen begonnen 

| de onvermijdelijke geruchten — meestal 

niets arders — dat is H.H.! Gevolg 

is dat hij de anderen dood kalm eerste 

viool laat spelen en bij er stiekempjes 

van door gaat om te zien, of hij die 

aanwijzing in z'9 eentje niet vinden 

kan. Eo, dames en heeren, bij beeft't 

gevonden.” 

nU beeft 't gevonden —u heeftden 

schat gevonden !” riep tante Jane, met 

een hooge kikkerstem van opgewon- 

denheid. 

In tegenstelling met zijn gewone 

minzame manier van doen keek Mr. 

Tubbs haar met gefronste wenkbrauwen 

aan. 
Ik beb gezegd, dat ik de aanwijzing 

gevonden bad”, verbeterde hij haar. 

»Maar natuurlijk is 't precies eeoder. 

Dames en heereo, omdat ik er voor 

bedark, om tot de opscheppers gere- 

kend te worden, wil iku zonder-er 

langer om heen te draaien zeggen, 

dat ik bet graf van nu wijlen den 

heer Wiliam Halliwell gevonden heb.” 

Natuurlijk. Oliedom, dat ik daar niet 

eerder aan gedacht had. Opev en bloot, 

beroofd van zijn bedekking, lag het 

rotsblok met de letters en de doads- 

beenderen in de zon teblakeren. Door 

mijn haast, oi den afstand tusschen     
  

zeer. versshilleod wuan -inhoud —:te Liwa eo-yoor de afsekeniggrmet btuler- 

Girculeeren sen-sleebts- cen handjevol, 

millioeneo, die vandaag'Attlee's woor- 

den door de radio hoorden, was niet 

verbaasd door ..de . deamatische -ont- 

hullingeo. : 

Alvorens de verklaring voor te lezen, 

gaf Attlee-toelichting.' Hij.zeide : ,lk 

ben hier gekomen om U iets te zeg- 

gen over een :belangrijke :o0tmorting 

tusschen den president van de-Veree- 

nigde Statenen den minister - president, 

welke -heeft-pleats gehad en--over-een 

beginselverklaring, welke tusschen. hen 

werd overeengekomeo”. Hij voegde 

bieg nog aan toe: ,Hier is de ver- 

klaring, welke zij overeenkwameo uit 

te geven”, en ging vervolgens voort 

met de lang verbeide verklaring. 

De belangen der kleine staten. 

Londen, 14 Aug. (Reuter). De 

bekendmaking van de gezamenlijke 

verzekeringen, welke Zondag j.l. door 

de Britsche en Russische ambassadeurs 

aan den Turkschen-minister van Bui- 

teolandsche Zaken werden gegeyen, 

nheeft te juister tijd plaatsgehad” — 

schrijft de ,,Times” in een bespreking 

van de gezamenlijke Britsch-Russische 

verklaring. 

»De veiken, die duur hebbeo be- 

taald voor:bun loyaliteitcaan de zaak 

van interoationale goede: trouw zullen 

door onze 'actie verzekerd zijo, dat 

de Britsche politiek baar belangstelling 

niet slechts beperkt tot de ,groote 

mogendheden”. 
Zij zullen oodervinden, dat wij 

evenzeer als altijd genteresseerd zijo 

—en dit steeds zullen biijven—in de 

onafhankelijkbeid, het welzija en de 

politieke toekomst van de staten— 

waarvan Griekeoland er een is—die 

internationaal oiet onder de groote 

mogendheden worden gerekend. 

De afrekening met Duitschland. 

Moskou, 13 Augustus (Reuter). 

Door het aaotal leden van de ,,Pre- 

toriaansche Garde”, die ,,deelgenomen 

hebben aan alle misdaded van de 

Hilerbende”, te schatten op 300. 000 

heeft het onderhoofd van het Sovjet- 

Russische inlichtingenbureau, Lozovs- 

ky, een belangrijk beginsel neergelegd 

voor den wederopbouw na den oor- 

| Daitschland. 
.»Ditociffer beteekeot niet, dat er 

Diet nog vele anderen. scbuldig zijo 

aan-daadwerkelijke medewerking aan 

Hitlers ergste misdaden, doch de 

uitroeiing van de S.S.—de ruggegraat 

yan 'de gestapo-en .vao -het stelsel 

van concentratie-kampen alsmede van 

het Hitlersfanatisme—is een eerste ver-' 

-eischte redelijke besprekingen 

met het Duitsche volk”, ,z00 zeide 

“Lozovsky, 
Dit .punt ::toelichtend verklaarde 

Lozovsky, dat toen een Duitsche 

bowmenwerper in de nabijbeid van 

Moskou -neerstortte- en 'de vier leden 

der bemanning 'gevangen werden 

genomen drie hunser met: een ken- 

merkend opportunisme den vierde- als 

S.S.- man ootmaskerden, waarmede 

zij wilden zeggeo, dat zij een minder 

strenge behandeling verdienden. 

Het vernietigde -Duitsche 

transport. 

Moskou, 14 Augustus (Reuter). Het 

Russische bureau van Voorlichting 

meldt dat de Duitsche transportschepen, 

die onlangs door de luchtmacht werden 

vervietigd, -een belangrijke Duitsche 

afdeeling infanterie vervoerden. 

De transportschepen hadden-ook een 

lading .kanoorfeo, taoks, viegtuigen 

ea ammunitie aan boord. 

voor 

De Russische..muur. 

Stockholm, 13 Aug. (Reuter). Het 

dagblad Handelstidaiag scbrijft van- 

| daag: De Russische legers zija nog 

Diet uitgeschakeld, hoewel een maand 
geleden Berlija beweerde, dat niet 

langer georganiseerde Russische mili- 

taire formaties bestonden, dat de 

wegen naar Moskou, Leningrad en 

Kiew open lagen en dat geweldige 

doorbraken tot stand .waren..gebracht 

io de Stalin - lisie. 

Een maand, :nadat deze bewering 

was gedaan, duren de gevechten ia 

dezelfde gebieden nog steeds voort, 

'Toen de aanvaller “de vroegere Rus- 

sische greos bereikte, kwam hij te 

staan tegenover dev levenden muur 

van Rusland's massale legers. De 
Duitscbers wierpeo colonne na colonne 

tegen dezen muur en -deze colonnes 
werden door de Russische golfbrekers   gebroken tot bloedige hoopjes:mensch. 

aa 

wordt lid van den Bond van Radioluiste- 

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

U dient daarmede Uw eigen "en 'het 

algemeen belang. 
Inlichtingen bij den Secretaris, 

J.P. C(oenweg 27. 

Batavia - €. 
  

aa aa 

mij en de geheimzinnige grot z00 groot 

mogelijk te maken, had ik gistermorgen 
vergeten, om de klimplanten weer terug 
te leggen, zoodat het rotsblok, in zijo 

kale onbedektheid, aan den eersten 

den besten, die er langs kwam, zija 

geheim verraadde. En toevallig was 

dat Mr. Tubbs geweest. Ja, zeker toe- 
vallig, want hij had geen flauwe votie, 

waar bij naar bet graf vao Bill Hal- 

liwell moest zoeken. Dat in zijo eentje 

paar aanwijzingen z0ekeo, was iniets 

anders dan een product van zijaleven- 

dige verbeelding. 
Berst was ik nog z00 dom, om: me 

ongerust af te vrageo, wat bij wel 

van die loggetrokkeo klimplanten. ge- 

dacbt zouhebben — maar toa begreep 

ik, dat hijze waarschijoltjk.op rekening 

van de varkens geschreven had Alser 

een flauw vermoeden bij onzen.aan- 

minnigen secretaris opgekomen was, 

dat ij zijn geheim misscbien met 

anderen deelde, kon bij .onmogelijk 

200 stralend en z00, zegevierend geke- 

ken hebben. 
M ss Higglesby Browne plantte haar 

helmboed extra stevig op -baar weer- 

barstigen baardos. Zooals gewoonlijk 

had ze een opgerelde parapluie onder 

haar liokerarmj op 't oogenblik, dat 
ze begoa te apreken trok ze vdie, .anet 

en gebaar, alsof ze een aabel uit de 

schede trok, er onder uit, en deed een 
paar stappen io de “richting van bet 

bosch. 
»En avant, Mc. Tubbs", .comman- 

deerde ze. 
Maar Mc. Tubbs 'giog -niet .,en 

avant”. Hj bleef doodkalm ..op 3sija 
plaats staan, ea keek Miss Browne 

met zijo kleine sluwe oogen strak-aan, 
nNeen, waaracbtig niet”, antwoord- 

de hij. »H. H. is ook niet van. gisteren. 
Uheeft het waarschijolijk pog niet van 

dien.kant bekeken — maar iemand, die 
dood in zijn eentje .de. gegevens.in 

handen heeft, waar ee schat, laten 

we zeggen. van twee.millioep—natuur- 
Ijk is 't veel meer, .maar dat Jaten 
we daar —te vinden is, wel, die kan 

zija voorwaarden stellen. Eo 't kamt 
Diet in mijo bol op, om die gegevens 
aan Jao-en-alleman te gaan vertellen, 

als. .. wel, als 't niet item zooveel 
in mjja zak brengt.” 

- 

Wordt vervolgd.   
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