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Atscheid Residept Scheltems. 
Hoewel bet bericht van de benoe- 

ming van den heer Scbeltems, ass. - 

resident en tevens fungeerend burge- 

meester van Kediri, tot resident vas 

Bodjonegoro viet onverwacht kwam, 

zoodat met zijn naderend vertrek werd 

rekening gehouden, wordt het toch 

algrmeen betreurd, dat deze geziene 

bestuursambrecaar onze gemeente gaat 

Verlaten. 

De heer Scheltema beeft twee en 
een half jaar in Kediri vertoefd en 

zijn dubbele bestuursfunctie werd nog 

zeer vezwaard door het intreden van 

de oorlogsomstandigheden met zija 

Vele nieuws beslommeringen. In zijn 

fanctie van burgemeester heeft hij nog 

julst het genoegen mogen smaken dat 

deplannen tot de bandjirvijmaking eo 

inpoldering vad de Westhelft van de 

gemeente, werden goedgekeurd en in 

hun geheel met steun van de regee- 

ring zulleo kuonen worden tot vit- 

voering gebracht. Zijn ijveren voor 

het doorzetted van deze planuen, die 

reeds z00 lang bestudeerd zije en. die 

van zulk en groot belang voor 'det 

gemeente zijn, heeft tea slotte toch 

succes gebad ! 

Voorts heeft de heer Scheltema zich 

veel moeite en inspanving getroost — in 

alle opzichten — voor het oprichten 

van de Stadswacht Kediri. Voortdurend 

heeft hyj zich berig gehouden met het 

bijeenbrengen vaa de beroodigde fond- 

sen en bovendien gaf hij zelf het goede 

voorbeeld door, oodaoks zija drukke 

werkzaambeden, toch als gemeen sol- 

daat aan. de oefeningen deel te nemen, 

hetgeen zeer geapprecieerd werd, 

In de vergadering vau den stads- 

gemeenteraad van Donderdag 21 Au- 

gustus zal de scheidende burgemeester 

afscheid nemen vao de vertegenwoor- 

digers van: de ingezetenen. 

Rekening houdende met den afkeer 

van deo heer Scheltema vao publici- 

teit — ten minste wat zija persoon 

betreft — zullen wij slechts zeer in het 

kort cenige mededeelingen uit zijn 

loopbaan doen. 

M. Scbeltema werd op 22 Januari 

1894 te Elst in de proviacie Gelder- 

land geboren, studeerde in Leiden en 

kwam ia het jaar 1919 in Indi# aao 

als ambtenaar voor den bestuursdienst. 

Hij werd 'als adspiraot - controleur in 

de residentie Semarang geplaatst en 

vervolgens in bet jaar 1922 tot con- 

troleur B.B. benoemd. 

"In het 'middea van 1925 vertrok bij 

met vertlof naar Holland en kreeg cen 
verder (studie)- verlof om, na zijo 

studid#o voltooid te hebben, in het 

begia van het jaar 1928 in lndi&terug 

te keeren. 

Na jo terugkeer volgden achter- 

eenvolgens plaatsingen te Indramajoe, 

Batavia, Poerwakarta en Madjaleng- 

ka. In lantstgenoemd regentschap maak- 
te de heer Scheltema zich zeer ver- 

dienstelijk. door een succesvolle trans- 

migratie van verarmde bergbewoners 

naar de viskte, voor. welken arbeid 
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1 masi pi. ! 0.25 per regel. 2 maal pl. ! 0.20 per rege! 
4 maal plaatsen f 0.15 per regel. 

2.9. kleine aankondigingen f 1.— per plaatsing. 

DINSDAG 19 AUGUSTUS 1941 

weer een buitenlandsch verlof en na 

ommekomst daarvan in April 1936 

benoeming tot ass.-resident van Tjiamis. 

In Tjiamis werd slechts korten tijd 

vertoefd, want reeds in de maand 

Augustus volgde eeo overplaatsing 

naar Sidoardjo. 

Ten slotte werd de heer Schejtema 

io het begin van 1939 tot ass.-resident, 

tevens fungeerend burgemeester van 

Kediri, benoemd. 

Men moge zich algemeen verheugen 

over de groote onderscheiding, die 

dezen bestuursambtennar thaos is te 
beurt gevallen, toch ziet men hem 

slechts noode vertrekken. Het zal hem 

intusscheo een groote voldoening zija 

dat hij de plecbtige installatie van de 

Stadswacht ev de succesvolle Leger- 

dagen nog heeft kuonen bijwonen! 
g 

Gemeenteraadsvergadering. 

Op de agenda van de vergadering 

van den gemeenteraad, welke op Doo- 

derdag 21 Augustus a.s. gehouden wordt 

zullen o.a. de navolgende voorstellen 

in behandeling worden genomen. 

Het. gemeentebestuur steit- voor om 

bet tercein vao den centralen pasar en 

de daarop gelegen standplaats voor 

taxi's te verhuren aan de N.V. Auto- 

handel- Verkeers - maatschappij 

'”OosrJava”, waarover de beer Tan 
Koen Liong de directie voert. De pasar 

Is op die plaats geen succes gebieken 

en cen andere en betere bestemming 

is voor ditterreinniette vinden. Ook 

uit een verkeerstechnisch oogpunot is 

genoemd terrein bij uitstek gescbikt 

voor standplaats van autobussen. De 

huurprijs zal f 85,— per maand be- 

drageo. De buurster is van plan het 

co   

terreinterbestemmen voor garage, werk- 

plaats en standplaats voor haar auto- 

bussen. De gemeente za! eenige voor- 

zieningen moeten treffen om bet ter- 

rein geschiktte maken voor zijo nieuwe 

bestemming, doch de kosten van deze 

werkzaambeden worden door de buur- 

ster in payementen gerestitueerd, 

Voorts is het gemeentebestuur van 

derde 

Ringinsirah om te zetten in een ver- 

volgschool met Nederiandsch, begia- 

nende met de vierde klasse (met ingang 

van bet schooijaar 1941/1942). Deze 

omzetting, waarvoor voorsbands alleen 

enkele vervolgscholen op de grootere 

plaatsen in aanmerking komen, wordt 

nog als proefneming beschouwd z00dat 

hier ter plaatse voorloopig slechts &ea 

school wordt omgezet. De hieraan ver- 

plan om de vervolgschool in 

bonden extrakosten worden “van 's 

Landswege gerestitueerd. 

Verder komt ter tafel een voorstel 

tot wi'ziging van de straatgeld-veror- 

dening en een voorstel om het regle- 

ment van de gemeentelijke ziekeninrich- 

ting ,Gambiran” aao te 

Dieuwe tarieven en tevens 

voorzieningen te treffep, welke noodiy 

zijn geworden door het open stellen 

yan de tweede klasse voor alle inge- 

vullen met 

verdere 

“| .zeteneo, ongeacbt bwo inkomeo. 

Ten slotte zai ook de verduistering 

io bet abattoir ter sprake komen. 

Voor de oorlogsfondsen, 

Wij ontviogen de ravolgeude ver- 

antwoording van gelden voor de ver- 

scbillende: oorlogsfondsen, welke bij bet 

kantoor van de Javasche bank hier ter 

plaatse tot er met 31 Juli jl. gestortzijn. 
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MUTATIES in de Europeesche-en met hen golijkgestelde bevolking 

In de Stadsgemeente Kediri in de maand Juli 1941, 
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    bij een tevredenbeidsbetuiging van. de 

regeering moeht ontvangen. Hitrop '     

Naam: Adres : Aangekomen van : 

E. Neyndorff Madjenang Sosrabaja. 

H.L.E. Chavannes Djagalaolor 96 Buitenzorg. 
W. Hees. Hotel! Riche Lahat. 
G. A. Haagama Djojobojostr. I! Batavia-C. 
Mz. A. Koert' Madjenang 5 Soerabaja. 
Dr.Ir. W.N. Myers : | Baloewerti 39 Pamekasan. 
R.C. F, Bezoet de Bie Hotel Riche Soerakarta. 
H.F. Scbultz Pakelanstr. 5 Soerabaja. 

A. Lapre T Baloewertistr. 9 Soerabaja. 
W. Sleebos 7 Hoofdstraat 51 , Soerabaja. 
H.F, W. Wacbhli Dandanganstr. 8 Sragen. 
Oo. Siebeler Dandanganstr. 59 Garoem (Bi). 
A. s. Zoeter Baloewertistr. 21 P. Siantar. 

VERTROKKEN. 

V. Schrogder Madjenang 16 Semarang, 
V. O. Paulus Semampir Sidoardjo. 
E.E. Zitter Djagalaolor Malang 
L. AJ. L. Weintre Baloewertistr. Soerabaja. 
B. Numan Pandjistr. 15 Ngrangkah Pw. 

Cc. Jullens-Overdijk Djojobojostr. Buiterzory 

M.C.AJ.Cb. Jasper Tosarea s. f. Padjarakan 
(Kraksesia). 

C. Haring Balocwerti 37 Bandoeng. 

A. Knossen Baloewertistr. Buitenzorg. 
C. Tb. M. de Wit Madjenangstr. Malang. 

Mr.G.J.G.B. Pompe Semampirstr. Palembang. 
C. M. B. ' Dixon Semampirstr. Bandoeng. 
1. Schuppers Hotel Riche Malang. 
H.A. Tax Aloon-2str. Malang. 
LW. Put Baloewertistr. Solo. 

F. van der Bruggben Ngadisimo 2 Djokja. 
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Koningin Wilhelmisa 
Fonds tot en met 

  

Juni 1941 £ 93.448.10 
Juli 1941 16.48 

f 93.404,58 

Kracbtig Indie Actie 

tot en met Juni 1941 f 5.866,03 

Juri 1941 166,44 

£ 6.032,47 
Vereenigde Prins Bern- 

bard en Spitfire Fond- 

sen tot en met Juni 1941 £ 14.764,84 
Juli 1941 815,32 

f 15.580,16 

Comite Stadswacbten en 

La sdwacbten in de resi- 

dentie Kediri tot en 

met Juni 1941 £ 8.122,72 
Juli 1941 5.462,29 

f 13.585,01 

De prijsbewaking. 

Naar wij vernemen, zal op het einde 

van deze week een ambtenaar van het 

departement van Economische Zaken 

bier ter stede besprekingen komen voe- 

ren over de maatregelen, welke geno- 

tegeo de prijsop- 

drijving. De belangstelling voor deze 

maatregelen is zeer groot. 

RICHE THEATER. 

Nog beden en Woensdag 20 Aup. 

Warner Bros heer 

geslaagde Actie Comedie 

»BROTHER ORCHID”" 

(Broeder Orchidee) 

men zullea worden   

Een oergeestige satire op de koningea 

der onderwereid, waario de beroemde 

karakterspeler Edw. G. Robioson, de 

meester in het uitbeelden van gangster- 

typen, de hoofdrol vervulr. 

Verdere medespelenden zijo: Hum- 

pbrey Bogart — Ann Sothers — 

Ralph Bellamy — Allen Jenkins e.v.a. 

Volgt de spannende en dolkomische 

avonturen van een gangsterleider, die 

in een klooster belardr en monnik 

Wwordt... cen wo!f in schaapskleeren? 
Neen, toch niet, maar de bekeering 

van eea grooten zondaar, die veel 

van beschaving en van bet ideale 

leven houdt ! ! 

MAXIM THEATER 
Woensdag 20 en Donderdag 21 Aug. 

»L'E MIGRANTE" 

(De Ewigrante) 

Ben meesterwerk van de eerste orde! 
Een 

filmindustrie ! 

In de hoofdrolien Edwige Feuiliere — 

Super - productie der Fransche 

Jean Chevrier en Larguey Aimos 
Een film van felle passies, bhaat en 

afguost, doch ook van een ailes trot- 

seerende liefde ! 

Ongetwijfeid een film met sfeer.... 

en sterke actie ! 

   

spanning .... 

Politie - rapport. 
Tegen K., 

verblijfplaats werd proces-verbaal oppe- 

maakt terzake diefstal van een sarong 

zonder vasie woon-en 

ter waarde van f1,— ten nadeele van 

M., wovende te Djamsaren. 

VENDU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS 

J.G.W DEKKERS — KEDIRI — Telefoon 250 
--   

VENDUTIE 

Op Maaudag, 25 Aug. 1941 
Heer 

ten huize van wijlen den WelEdelG. 
JLJH. NEELMEJER 

Ngadisimo — Kediri 

Op Dinsdag, 2 September 1941, 
LAPRE 

Kediri 
Heer J. H. 

Klentengstraat   ten kuize van den WelEd, 

van meubilair. |



  

  

Warner Bros zeer geslaaade Acrie-Comedie 

-sBROTHER ORCEHID” 

    
Nog Heden I9 en Woensdag 20 Aug. 

(Broeder Orchidee) 
Met den beroemden acteur EDW. G. ROBINSON.— ANN. SOTHERN.—- 3 

HUMPHREY BOGART.— RALPH (BELLAMY e-e., goede krachten, 
Spanvende en dolkomische avonturen van een gangster leider, die in een klooster belandr, &n . 

De bekeering van een grooten zondaar, die veel van beschaving en van'het'tdeale leven'boudt:. 
een film, die U niet missen mag! ! 

monnik wordt !! 
Kortom : 
  

Donderdag 2! t/m Zaterdag 23 Aug. 
Fox machtig en imposant filmwerk 

»STANLEY & LIVINGSTONE" 
Met den wereldberoemden karakterspeler SPENCER TRACY, bijgestaan door VANCY KELLY — 

RICHARD GREENE-HENRY HULL e.v.a. sterren, Het meestiopwiadende-avontuur, ooitidoereen man beleefd. 
Een grootsche journalistische taak volbracht Stanley, die duizenden gevaren trotseerde in een onbekende 

  

  

coensdag 20 en Donderdag 21 
Het schitterende Pa filowerk eL EMIGRANTE", 
Met EDWIGE FEVILLBRE—JEAN CNEVRIER €.a. bekeade Pranscbe artisteo. 
Een film van felle passies, haat en afguvst, doch dok van een-alles trotseerende liefde | 
Een film met sfeer, - spanning . ....en sterke aktie'l 

Komt dit vooral zien ! 

  

Vrijdag 22 tm Zondag 24 Aug. 
Metro's grootsche muizikale triomf 

  

ALALAIKA". ”9 
Met bet nieuwe en beroemde zang- team NELSON EDDY en ILONA Massey, bijgestaan door tal 

van bekende sterreo. 
Romance temiddeo van gevaar .. . Vroolijke zang, terwiji het-bart vol wanhoop is. 
Russische muziek door het grootate Balalaika Orkest, ooit voor een film tezamen gebracht! 

- DE film, die niet zal nalateo, de toeschouweis io vervoering te brengen. 

Tegen D., wonende te Bandjarmlati 
werd proces-verbaal opgemaakt ter- 

zake diefstal van lijfgoederen ter waarde 

van f 11,95 ten nadeele van D., wonen- 

de te Lirbojo. 

A., wonende te Bodjonegoro doet 

aangifte van diefstal van een gouden 
armband ter waarde van f 65,— ge- 

“pleegd door S., wonende te Toeloeng- 

agoeng. 

O.K.H., wonende te Modjoroto doet 

aangifte van 24 leege 

Limonade -flesschen ter waarde van 

f 3,60. 

van diefstal 

Tegen N., wonende te Ngronggo 

werd proces-verbaal opgemaakt terzake 

lichte mishandeling van M., wonende 

te Ngronggo. 

S., wonende te Bandarlor doet aan- 

gifte van verduistering van hospitaal- 

kleeding ter waarde van f 4.40 gepleegd 
door M. en K., beiden afkomstig van 

Ponorogo, ten nadeele van de Gemeen- 

teliike Ziekeninrichtiny ,, Gambiran ” 

alhier. 

S., wonende te Potjanan doet aan- 

gifte van diefstal van een rijwiel ter 

waarde van f 3,— 

M.A.M., wonende te Semampir doet 

aangifte van vermissing van een hon- 

over het den - penning belastingjaar 

1941. 

D2 beer H. Th. P., wonende aan de 

Tosuliodestraat doet aaogifte van dief- 

stal van een dynamo ter waarde van 

f 6,50. 

Dz heer T.J.V., wonende te Bardar- 

lor doet aangifte van diefstal van een 

dyoamo ter waarde van f 5,—. 

  

Van verdwenen ton- 
nen gouds. 

Een somber hoofstuk in het 

verslag van de Algemeene 

Rekenkamer 

  

Departementen op het mtaje. 

De Algemeese Rekenkamer kreeg 

io het jaar 1940 kenuis van 407 ge- 

vallen van onregelmatigheden in de 

lands-administratie, zijode 328 fraude- 

gevaillen en 79 andere dan fraudege- 
vallen (scbade veroorzaakt door vendu- 

meesters, diefstal door derden. enz). 
Van.resp. 11 en 2 gevallen was bet 

wildernis ,ergens in Afrika”, en na een oneindig schrijnenden tocht dea missionaris-onderzoeken Dr, Living- 
stone vond! DE film die LI gezien moet'hebben! 

VOORAF : Het nieuwste wekelijksche Oorlogsnjeuws. 
Voor a'le leefriiden!) 

2 T — 

Ie 

Mist dit onder geen voorwaarde 

bedrag bij de afsluiting van bet verslag 

nog niet bekend. 

De overblijvende 317 gevallen van 
geldverlies uit anderen hoofde willen 

wij bieronder aan een korte beschou- 

wing onderwerpen. 

84 Mille frauduleus verdwenen, 

Voormelde 317 gevallen van fraude 

kwamen het land te staan op een 

bedrag nog gunstig afsteekt bij het 

verlies tengevolge van diefstal door 

derden, vendumeesters, brand enz., dat 

het ,euleschilletje” van f 149.969.50 

beliep. 

Het grootste aandeel in deze ander- 

halve too komt op rekening van hetde- 

partement van Financign (f 123.527.09). 

Het mooist komt de Marine in deze 

tubriek voor den dag, met slechtseen 

postje van f 97.50 aan door derden 

ontvreemde gelden. Ook het departe- 

ment van O.eo BE. slaat met f 157.60 

nog een heel goed figuur. 

Comptabele tekorten. 

Keeren wij terug tot de 84 mille 

die tengevolge van fraude verdween. 

z00 dienen wij onderscheid te maken 

tusschen tekorteo, waarvoor compta- 

bele ambtenaren en bun ondergeschik- 

ten aaosprakelijk ziju — en tekorten, 

die op rekening van niet-comptabelen 

komen. de laatsten weer te: onder- 

scheiden in landsdienareo en nietlands- 
dienaren. 

Wat de comptabele tekorten betreft, 

deze bedragen im totaal f 38.385,59, 

een zes duizend gulden minder dan de 

niet- comptabele, die met f 45.318,78 
uit de bus komen. 

Op het gebied van comptabele 
tekorten staat het departement van 

Verkeer en Waterstaat bovenaan met 

f 18.909,54 van welk bedrag het 

grootste gedeelte, f 13.665.46 

verdween in dezakkes van 13 compta- 

belen, hun 21 ondergesehikter, alsmede 

de 7 niet - ondergeschikten van compta- 

belen komen met resp. f 2953:57 en 

f 2.290,51 nog betrekkelijk netjes voog: 

den dag. 

Als numwer twee op deze treurige 

lijst compareert alweer het departes 

ment: van Financito. 'Hier: zijo het 

echter niet- de comptabelen zelf, maa 

bun ondergeschikter, die met f 5.462.706 

het grootste deel van hettotale tekorti 
ad. f 9.039.50 rekening 
namen. 

ol. 

voor. hun   

verlies van 84.704.179 gultien, welk | 

Ooze landsverdediging treedt ook 
bier alweer met eere als hekkensluitster 

op: bij de marioe werden in het geheel 

geen fraudes gepleegd en bij bet leger 

slechts tot een in vergelijking met de 

andere debartementen gering bedrag 

van f 1909.88. 

Nlet-..comptabele tekorten. 

Zooals wij zagen, moet hier tusschen 

landsdienareo en nietlandsdienaren wor- 

den onderscheiden, De totale bedragen, 

die deze beide groepen zich onrecht- 

matig wisten toe te cigeneo, zijn onge- 

veer geltjk, ».). resp. f 22.382,61 en 

f 22.936.17, doch bet aantalafzonder- 

Ik fraude - gevallen loopt sterk uiteeo : 

het bedraagt voor de landsdienaren 68 

en voor de nietlaodsdienaren 143. De 

frauduleuze landsdienaar werkt dus 
meer in het groot. 

Kijken wij weer naar de departe- 

menten, dan vinden wij, wat de lands- 

dienaren betreft, Bconomische Zaken 

aan den kop met f 7.843.66, en wat 

de niet-landsdienarea betreft Pinaocitn 

met f 22.878.30. 

Geen fraudes werden door lands- 

dienaren gepleegd bij. de departemen- 

ten van O. en E.,.Oorlog en Marine, 

terwijl wat betrefr de nietlandsdienaren 

de departemeoten van Justitie en V. 

ea W. nog aan dit drietal, kuanen 

worden toegevoegd. 

Piguaot is wel, dat oomiddellijk na 

E.Z., voor wat betreft fraudes, ge- 

pleegd door landsdienareo, compareert 

bet departement van — Justitie! Aan 

dit lichaam. verbonden landsdienaren, 

die toch beter moestea weten, zagen 

kans hetland voor f 0.298.856 te bena- 

deelen. En dat de zaak mooier ge- 

maakt wordt door de omstandigheid, 

tegenover b.v. 24 aan E. Z. — z0uden 
Wij niet durven beweren. 

Operaties. in het klein. 

Werkten dus de oiet - comptabele 

landsdienaren, vaflende onder het de- 
partemeot van Justitie, meer in het 

groot, zulks in gezekchap van hun 

over het algemeen gemomen schijot de 

fraude op kleinere sdhaal tach meer 

io trek te zijn gemeest. Van de 317 
gevallen tot vootmtid totaal van 

|, £ 84.704,17, hadden er 184 betrekking 

op fraudes tot een beloop van 100 

gulden of minder, f18iop gevallen van 

100-tot 1000 gulden, 12 op gevaten 

van 1000 tot 5000 gulden en 3 op   | fraudes van 5.000.tot 10.000 guldeo. 

dat bet hier slechts 5 gevallen betrof — | 

comptabele collega's van V. en W., 

De grootte der bedragen was ders | 

'haive omgekeerd evenredig met de: 
animo om zich daaraan op oorecbt- 

matige wijze'te vergrijpen. Hoe kleiner' 

het bedrag, hoe grooter deze animo 

ea hoe grooter ongetwijfeld ook de 

kans, om de paden derintegriteit voor 
eventjes te verlaten. 

Ben vergelijking met vorige jaren 

Wwordt in dit sombere gedeelte vao het 

Rekeokamerverslag niet gemaakt, Doch 
laten wij hoopen, dat ten aanzien va» 

het bierboven bebandeide cijfermate- 

riaal vao eeo'neergaande curve mag 

worden gesproken. 

Tellen wij de totalen der fraudes 

en de schade door andere oorzaken 
by -elkaoder op, z00 verkrijgeo wij 

cen bedrag van £- 324:673:68 aan” 

verdwenen geldeo, voorwaar een cijfer, 

dat ons arme belastingbetalers al im-' 

posant genoeg is. 

| 
  

IDe oude nieuwe yell!! 

Wij bebbener al opzitten wachteni 
waoneer het eindelijk geyelled zouf) 
worden, oude nieuwe yell ,,Slaven vani 

alle landen vereeoigt UI”. Het moest' 
komen als logisch gevolg van de cor- 

seguente politiek van Staliv, z00 men! 
wil van het oude imperieele Rusiand.: 
Vandaar dat deze nieuwe yell oud is. 

Bevorderde die yell vroeger hetim- 
spertalistisch streven der Czaren, thansi 
bevordert hij het .wereldveroverings-: 
streven der communisten onder: leidingj 

van den volks-czaar Stalin. 

Tot de Siavische volkeren die op dej 
bijeenokomst vertegenwoordiyd waren: 

behrooren Tsjechep, Kroaten, Stovenen,, 
Serven, Montenegrijnen, Macedonitrsi 

en Poleo. De Bulgaren -ontbrakeni 
er aan. Maar dat viscbje zwemt straks! 

vanzelf in de fuik. De Roemeven hooren: 

   
ook niet. Typischzijn de redevoeringen 
die op dat congres gehouden wordeo. 
Wi bedoelen typisch weinig nationaal 
maar ioternationasl, of z00 dat mis- 

schien beter ligt typisch slavisch-ras- 
(hu. wat cen woord), en dus gevaarltjk. 

De rede van'den/Poolschen generaal 
geeft. veel terdeoken. 

»Deze strijd van de Slaven” z00 zegt 
“hij, visor en-op tevem-en- dead -De 

regeeringvao Sikorsky heeft een'groote 
mate van wijsbeid aan den dag gelegd 
door het aangaan van de Russisch- 
“Poolsthe overeenkomst. Flet Pootscire 
volk.zal den arheid van Sikorsky steu- 
nen. Hetuur der wrake voor duizend 
jarea moord op-de Siaven is nabij. 

Laat.ons.ook vechten voor eenbetere 
wereld”", 

We. .hehben.het. voornaamste.. aan 
.gehaald. Sikorsky heeft dus een ngroote 

mate” vao.wijiheid aan dendag gelegd 
en het Pooisehe volk-zaFhem: steumen. 

(| rtetvis ntet-hret volle-pond, dat de Ro- 
"len.hem.geven. "Het .is.niet. Handerd 
proceot Alles, maar toch weer geen 

@/x niats, Over yet bersui vaniherouke 
Polen. wordt niet gerept. Over. .een 
Poolsche mogendheid en onafhankelijke 
nationale eenheid wordt niet gesproken. 

“Slechts de duizeod-jarige stavenmoord 
dieot gewroken te worden en men'dient 

ter vechtea voor ea ,,betere wereid”, 

waarschijolijk voor het heiligbolojewis. 
1me: 

Zietdaar wat Stalin zo0gaerne zag, 

en dus sprekende kamen de Polen.en 

met hen alle andere Slavische volkeren 
net midden in het geliefde staatjevan 

Rusland, dat zich de heillige .bescher- 
mer acht van gile Slavische volkenea 
bovendien steeds gtracht heeft het Sia- 
'vendom te vereenigen in een groot rijk ! 

Wat de Duitschers wensehen te 
bereiken, de vereeniging van bet geheele 

sAritrdom binnen de grenzen. van.een 
reusachtig rijk onder oppertoezicht van 

Pruisisch-Duitsehland, is in feite niet   er niet bij en de Grieken natuurlik! verschillend van wat de Russen graag 
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wenschen. Het mocilijke vao bet geval 
zit Hem ecbter bierin dat eenmaal de 
Verovering gestart zijnde deze moeilijk! 
meer is te stoppen. Stalio en Hitler 

“bezigen de zelfde middelen, en de lof- 

zang op'bet respectievelijk Arische en 

Siaviscie ras als obsedeerend ac-com- 
paguement van den'marsch naar het 

einddoel co de nieuwe orde:is een van 
die wezenlijke middelen. Danroverstraks 

nog nader. 

De middelgn die de Polen aangeven 
om de strijd te voeren zijc, plundereo, 
Vermwoesten, vernictigen. Zij zulien er 

alle 'gelegenbeid toekrijgeo, straks. als 

de Duitschers verslagen zulen zijn. 

De'in een eventueel gefedereerd rijk 

vereenigde: Slaven zulle een macht 

wormen: van formidabele sterkte, dat 
slechts in bedwang gehouden zal kus- 

nen worden door een vereenigd West- 
Europa onder leiding vaa de sterkste 
Zeemogendheid. Het is.te betreuren, dat 
de Duitschers zich door de jarea heen 

z00 schandelijk gedragen hebbeo. Had- 
den zij iets meer van het Westen over- 

genomen, dan z0u een veiliger toestand 

gescbapen zijn. Straks zit geheel West- 
Earopa met het probleem ,to be or 
not-td-be”, omdat West-Europa voor 
de keuze gesteld zal worden een sterk 

Duitschland te vernietigen, en dusdoen- 

de de:kans :te loopen zich ze)f te ver- 
.nietigeo, of :eca sterk Duitschiland 

overeind te houden, met de kans om 
Over-20-jaar-wederom io cen wereki- 
oortog gestort te worden. 

Het. leven.van bet ,verlichte” westen 
staat inderdaad op het.spel. Zeker zullen 
straks de zuiver westersch georigoteer- 

de volken pogingen doen zich te veree- 

nigen, doch bet zal siecbts de vraag 

zijo of de Russen ons daartoe in de 
gelegenheid zullen stellen. . Uitsluitend 
en anneengesloten blok van Zuid- en 
West-Eropeesche rijkeo in een bepaal- ' 
“den gefedereerdeo vorm zal.instaat zijn 

de beschavingen van deze wereld voor 
ondergang te behoeden. Ziet hier het! 

derde allernaticf, naast de beide ande- 
ren t.w. de vernietiging of de instand: ! 

houding van eea sterk Duitschtand te- 

genover het opdringend. Slaveadom. 

Dat ook het Christendom door .een 
vereenigd Slavisch front met ondergang 
bedreigd wordt. ligt al evenzeer voor ' 
de hand. Het bestek van “die artikel | 
laat een zelfs summiere beschouwing | 
van dit vraagstuk niet toe. 

Op nog een punt zouden wij del 

nandacht willen vessigen. De Slavische | 
volken hebben alle een veel grooter | 

geboorteoverschot dan de westersche 

volkeo. Het zija voiken in opkomst, | 

| iterra istogoita is. wij 

Zatmen de vooruitgaag nimmer kunven 

tegenbouden. hetgeen dus implicekrt 

dat men het vooruitdringen van de 
Slaven moeilijk zal kunnen stoppen, het 

is zaak voor de Westersche: volken— 
200 prijs gesteid wordt op hetbewaren 

van de oude beschavingen en vrijhe- 

dea —zich te vereenigen en zeker om 
cen ander levenswandel in te pikken, 

minder gebaseerd op gemaak, waaruit 
ten deel te verklaren is de desastreuze 

en voortscbrijdende geboortebeperking 
in de lantlen van het westen. Zeker 

ziju de deplorabele-sociale toestanden, 

het gevolg van een volkomen uit den 

tijd zijnd economisch bestel, mede van 

invloed op den achteruirgang.van de 

gebonrtecijfers, doch gemakzucbt en 
moraalvervlakking schakeie men als 

bepalende factoren vooral niet uit, 

Wj zullen dit onderwerp verderlaten 
irusten waat wij wetenschappelijk ter- 

rein betreden. dat voor de meesten van 

Constateeren 
evenwel—en dat mogen we wel doen — 

als west Europa'ziet zorgt voor groote- 

re geboorte-overschotten, de ondergang 

van West-Europa als leidende wereld- 

macht werkelijk geen fictie meer zal 
zijo. dochir de nietal te verre toekomat 

een zekerheid ! 
Rassisme is—wij zuliea het er alien 

wel over eeos zijn — wetenschappelijk 

dwaas, en als een politiek geloof bar- 
baarscbh. Het is strikt genomen bet 

Cbristerdom vijandig. Wij hebben bet 

naziisme er om veroordeeld, wenschen 
derhaive de vernietiging van bet na- 

misme. Prachtig, doch zulks legt ons 
de dwingende plicht op, om consegueot 

te bifjven en van stonde af aan even 

sterig stelling te memen tegeo de 

thaos frisch van den toren geblazen 
Dieuwe, oude yell ,,Siaveo van alle 

laoden vereenigt U” en de ressonnanten 

tw. de verheerlijking van het Slavisch 

ras en d#fverklaring van superioriteit 
van het Slavisch ras over andere rassen. 
Stalin maakt wel een geweldige kaos 

in dezen oorlog. We zullen zien walfr 
dat toe leiden zal. straks als Duitschland 

in September verslagen zal zijo. 

ay 

Keeren wij even terug vaar het 

oostelijk front. Zijn de berichten juist 

“dan zijn de Duitschers behoorlijk ver 
Daar het zuiden doorgestooten. Men 

vergete echter niet dat zogals reeds 
meerdere malen gebeurd is, op eenige- 

geven oogenblik door de tanks mogelijk 

werd doorgestoten tot een bepaalde 
plaats (wij bebben hier Ulman op 't 

oog). doch dat na cenige gevechten de 
Duitschers weer even hard op de oude 
stellingen worden teruggedreven. Toch 
lijkt de verovering van Uman wel 
waarschijnlijk. De Duitsche legers 

tracbten zich tusschen Bug en Djnepr 

cen weg te banen, om vervolgens de 

tusschen Djnestr en Bug gelegen Rus- 
sische legers in te sluiten en verder 

onschadelijk te maken. 

Zooals te verwachten zet Reichenau 
zijn geheele pantserkracbt in op deze 

punten, Zelfs Kiev laat hij rustig liggec, 

zich cooceotreereod op de veroverirg 
yan den zuidelijken Oekrainoe om ver- 

volgens, wanneer contact met de vioot 

in de Zwarte Zeezal ziju gemaakt, van 

daaruit den stoot op den Kaukasusen 

Turkije.te ondernemen. 

Tocb—wij schreveo het al. cerder— 
lijkt.het makkelijker en efficienter tevens 

Oom andersom te werken, dus eerst 

Turkije binnen te vallen en daarna, 
de stoot door den.zuidelijken Oekraine 
door te zetten, wijl men,immers door: 

Turkije op de juiste punten aan te 
vallen, direct een nieuw Russisch froot 

schept hetgeen met een 'aanval op de 
Oekraine niet bereikt wordt. Baven- 
dien heeft een invasie van Turkije 

voor de Duitschers nog dit voordeel, 
dat zij uiteindelijk de bronven'van den 
Kaukasus kunnen vernietigen en voor 

zich zelve mogelijk de bronnen ia het 

Tweestroomenland kuonen veroveren. 
Een.gelijktijdige aanval op Alexandretta 

in het zuiden en op Sevum en Samsun 

in.het noordeo, ligt dan ook voor de 

hand. Het wil ons voorkomen- dat wij 
dergelijke bewegingen io de naaste 
toekomst, kuonen verwachten. 

Slechis onder &&n voorwaarde zal 
Duitsehland. eerst iets anders onder- 
nemen. -Ais namelijk Hitler er zeker 

van is dat de Fransche vloot Vichy- 

Fraokrjk trouw zal blijveo, cook: als   beslorew wordt Duitschers toete staan 

  

Noord-Afrika te ,,verdrdigen”, zal bij 

eerst zijn manaeuvre over Vichy en 
Spanje uitvoeren. Zoolang hij die 

zekerheid niet heeft, zal hij heterniet 
op wagen eenaieuwe manocuvre in 
Spaoje uit te voereo. Immers, gesteld 

eens dat de Pransche vloot overloopt 

naar De Gaulle, dan is bet practisch 
uitgesloten dat Duitschiand en Italig 

nog iets op zee te zegyen zulien hebben, 

zoowel Irali& als Duitschiand gaan 

thans reeds heel hard de total: ver- 
nietiging ter zee tegemoct. De maar- 

ter zee zija schrikbarend hoog. Daar- 
tegen kunsen Duitschland en Italie 
onmogelijik bouwen. Daarvoor zouden 
zij over een bouwcapaciteir moeten 

beschikken als waarover Amerika en 
Engeland tezamen bes 

nog alleen maar on 

dat Duitschland en Ita 

en ongestoord kunoe 

Amerika en het Britsche 
waar natuurlijk geen kij- op is. De 

werven io Duitschlar! worden elken 
nacht gebombardeerd. Siraks als de 

  

ken en dan 
»00rwaarde, 

& even rustig 

bouwen ala 

    

imperium, 

  

drageo, en dat maakt een aanval van 

Hitler in het oosten cerd 
Westen tot een aan 
zende waarschijolijkheid 

patuurliik mogelijk 

woede elken zin 

verliezend, er op los doch 

zoolang er nog kansen bestaan op 
werkelijk goede successen, wil het ons 
voorkomen dat Hitler het va -ban- 
gue nog niet zal omzetten in zelfver- 

nietiging. Het eenige motief dat hem 

tenslotte toch noga tot en verovering 

van Vichy - Fraokrijk en Spanje zou 

drijveo, is 't feit'dat bij directe suc- 
cessen noodig beeft en dat die succes- 

r dan in her 

kecheid gren- 

Het blijft 
bj in dolle 

  

       
voor verhoudingen 

  

| slaan, 

mekowan NB 
Yelefoon Ked. No. 225 

delijksche verliescijfers der as - landen 

'nachten langer word zullen die 

bombardementen noy freguentie | 

toenemen. De as-bouwcapaciteit, dat j 

mag men gerust aannemer, is slechts 

iostaat om cen fractie van de ter zee 

geleden verliezen gocd te maken. 

Duitschlacd kaa oomoyelijk het over- 

loopen van de Fransche vioot ver- 
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THOLENS-HOEVE. Lawang 
levert prima, Dj. Manis f 0.15 

Dj. Keprok f 0.18 Valencia f 0.20 

Navel Oranges f 0.25 p. K.G. 

franco thuis. Min: best, 28 KG 

netto. 

  

sen in Vicby-Fraokrijk en Sparje zeker 

zullen worden bereikt, zijade toch de 

verovering van die landen, gezien den 
deplorabelen toestand waarin zij ver- 
keeren, 
Een verovering van Turkije echter is 
aitiid nog een open vraag. Wij weten 

van de Turken niet 200 bar veel af. 

cen kwestie van de zieke kip. 

Tocb, Hitler scbijat het op Turkije 
te houden, en Turkije spzelt een wel 

zeer eigenaardig spel door, 
beden nog eens in de telegrammen t3 

lezen stond, — niettegenstaande de 

Britsche protesten te Teheran—, velen 

z00als 

! Duitscbers doortocht te verleenen naar 
Iran, ongetwijfeld tot versterkirg van 

werkende vijfde 
Engelaod staat hier machteicos tegen- 

over, terwijl Rusland bet proresteeren 
te beoefenen. 

de linies coionne. 

Zoo wacht de wereld in spansing 

de komende dingen af & 

,de M” 

»BOERDERIJEN SCHRAUWEN"“ 
WATES 

PERCEEL-PAKISSADJI 
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Levert versche volle melk. 

Karnemelk, Yoghurt, 
Room en Slagroom 

Prima kwaliteit, 

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

ter plaatse 

Beleefd aanbevelend 

L. H, SCHRAUWEN. 

  

  

'wordt 

Radioluisteraars, 
lid van den Bond van Radioluiste- 

raars in Nederlandsch-iIndis (B.O.R.A.N.I) 
U dient daarmede Uw eigen en het 
algemeen belang. 
Ini:chtingen bij den Secretaris, 

J.P. Coenweg 27. 

Batavia - C. 
  

   

  

    

  
  

  

PROTESTANTSCHA KBRK. 

Hollandsche Kerkdiensten. 

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

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

Paree 

  

  

Maleische Kerkdiensten. 

H. B. Matulessy. 

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 c.m. 
7 Sept. '41 Blitar 7,30 uur v.m. 

Wlingi 1030 uur “.m, 
ma, 

OOST-JAVAANSCHE KERK 
JAVAANSCHE DIENSTEN 

lederen Zondag, 9 uur v.m. 
Te Kediri (Baloewerti straat), Blitar, 
Toeloe-gagoeng, Ngandjoek, ca., te 
Paree 7 30 uvrn.m. 

    

Naa Maman 

OMSCH-KATHOLIEKE KERK 

joderen iag 

  

te Hel Te H. Mis 

2e H. Mis 

6 uur v. m. 

7.30 ur v. m 

te 

One 

TENG HONG TJIANG 
YENDUHOUDER COMMISSIONNA!R 

      

MEUBELMAKER 
TRANSPORT — ONDERNEMING 

KEDIRI — Klentengsiraat 68 Telef. No, 107 

Adres voor: 

Moderne en antieke meubels. 

Staalmeubels en ledikanten 

  

ver- 

chroomd of gelakt 
Tweedebandsche meubels 
Embalieeren en transporteeren 

een mooie tennisbaan voor Dinsdag 

Woensdag en Zaterdag, gelegen 

acbter Snelpersdrukkerij p.m. 
f 6,— 

  

Voor Uw 
geroutineerde toskangs en eerste kwa- 

meubilair en ontwerpen 

liteit meubelhout 
Zeer billiik in prijs en levering met 

garantie, 
Voor Uw vendutie gegarandeerd 

goede resultaten. 

  

Inpakken voor alle plaatsen. 

ee 

BAAT HET OM 
DRUKWERK ? 

De Kedirische Snel- 

pers Drukkerij drukt 
immers betler, neiter en 

goedkooper. 
Vraagt offerte bij de Ked. 

Snelpersdrukkerij ! 

U verbindt zich 

tot niets! 
aan 

ii 

  

    

  

  

        
        

Beveiligt U tijdig!! 

Wjj leveren :   LUC HTBESCHERMING VERBANDKISTEN 
in verschillende grootten en prijzen, voor auto, gezin en bedrijf. 

RESIDENTIE APOTHEEK KEDIRI 
TELEFOON No. .52. 
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Buitenlandsch overzicht overgenomen uit het Soer. Hbld. 

ODESSA HOUDT NOG STAND 

  

In Oekrajiene ging 
ook Krivoirog 

behalve Nikolaiev 

verloren, terwijl 
Odessa zich nog handhaaft. 

  

Moskou, 18 Augustus (Reuter). In 

her avondcommunigu€ var 17 Augus- 

tus wordt toegegeven, dat de Duitsche 

stpot in de Oekrajiene leidde tot 

overing van de Zwarte Zee-haven 

het ijzerertscenirum 

Krivoirog, Odsessa houdt nog stand. 

Het communigu€, dat in den nacht 

van Zondag op Maandag te midder- 
nacht werd vitgegeven meldde op- 

dat hevige gevechten plaats 

vinden langs bet geheele front. 

ver- 

Nikolaiev en 

nieuw, 

Het Russische middag- 

communigue€, 

Moskou, 18 Augustus (Reuter). Het 

middagcommuoigu€ meldt, dat in den 

afgeloopen nacht de Russische troepen 

den strijd tegen den vijand langs het 

geheele front hebben voortgezet. 

Churchill in Engeland terug. 

Londen, 18 Augustus (Reuter). 

Officieel wordt gemeld, dat Churchill 

metgezellen hedeomorgen ! veilig 

in Engeland zijn teruggekeerd. 

Londen, 18 Augustus (Reuter). Chur- 

chill onderbrak zijo terugreis voor 

cen b:z0zk aan IJsland, waar een 

parade van Britsche en Amerikaansche 

waar hj 
ver voigens eea korte redevoering hield. 

Londen, 18 Aug. (U. P.). Verwacht 
wordt, dat Churchill in het begin van 

de volgende week over de ontmoeting 

met Roosevelt op den Atlantischen 

Oceaas een redevoering zal houdeo. 

troepen plaats vond, en 

Churchill en Roosevelt. 

Het blok tegen de Nazi's. 

Londen, 18 Aug. (U.P.). De be- 
spreking tusschen president Roosevelt 

Churchill 

voor een Russisch - Engelsch - Ameri- 

ea legde de grondslagen 

kaansch blok om het nazidom te ver- 

nietigen, Voor de komendz paar dagen 

  

zijn van voor- 

aanstaand» Britsc'e politici vastgesteld, 

O.m. zal Eden, dis—naar veriuidt— 

zal optreden als ieider van de Brit- 

talrijke corferentizs 

sche delegatie ter driemogenhedencon- 

ferentie te Moskou, het druk krijgen. 

dat Churchill cook 

een omstandig versiag aan den Koviog 

zal uitbrengen. 

Men verwacht, 

Ofschoon io tegenste'lirg met som- 

mige berichten Churchili waarscbijnlijk 

bet Lagerhuis 

bijeo te roepen voor bet einde van 

het Zomer-reces, acht men het moge- 

ljk, dat bij recbtstreeks aan bet im- 

zal 

Diet voorcemers is 

perium verslag uitbrengen per 

radio, wellicht morgeo. Men verwacbt, 

dat bff perssoolijk het toezicht zal 

uitoefenen op des Britschen steun aan 

Rusland. Deze steuo is zonder twijfel 

de meest-directe taak van de Britsche 
en Amerikaanscbe regeeringen. 

Vernomen wordt, dat de ontmoe- 

tinyen tusscben president Rooseveit 

en premier Churchill op den 9den 

en 10den Augustus j.l. plaatshadden, 

respectievelijk aan de 

nAugusta” en de Prince of Wales”. 
Op de terugreis uit de Amerikaansche 

watereo, liep de ,Prirce of Wales” — 

100 wordt vernomen — Ijsland aan, 

Churchill het Britsch-Ameri- 

kaanscbe garnizoen inspecteerde. 

boord van 

waar 

Nu z0oowel Churchill als president 

Roosevelt hus bureaux 

teruggekeerd zijn, verwacht de wereld, 

dat langzamerhand de richtsnoeren 

van bun geheime besprekingen dui- 

delijk zullen worden. De ernst van 
den wereld-toestand eiscbt, dat alle 

beslissingen onmiddellijk wordeo om- 

gezet in daden en zoowel Churchill 

president Rooserelt hebben de 

reputatie mannen te zijo, die de dingen 

snel doen, wanneer zij eeomaal een 

besluit genomen hebben. 

wcer an 

als 

  

Australie 

De reis van Menzies. 

Een politieke crisis ? 

Sydney, 18 Aug. (Reuter), Wanneer 

het Australische 

stel om premier Menzies naar Looden 

parlement bet voor- 

te zenden z0ou verwerpen, zou dit een 

politiek: crisis doen ontstaanen leiden 

tOt nieuwe verkiezingen, — aldus de 

Australische minister van Handel Sir 

Eari Page gisteravond. 

Zoowel minister Page als de minister 

van Oorlog P.C. spender drongen er 

bij bet parlement op aan zich aan te 

sluiten bij het voorstel van hetkabinet, 

dat Menzies naar Londen zal gaan. 

In een bespreking van deze ver- 

klaringen beschuldigde Evatt lid van 

de labour-partij en advisserend lid van 

den oorlogsraad, de regeering ervan 

de gevaren van een oorlog overdreveu 

te hebbea voorgesteld, hieraan toe- 

voegend, dat de door minister Page 

FEUVILLETO 
  

SPAANSCHE DUKATONS 
(Spanish Doubloors) 

Uit het Engelsch 

Camilia Kenyon 

90) 

Tante Jane uitte cen gesmoorden 
jammerkreet, precies als een jonge 

hond, die op zija poot getrapt werd. 
In de eerste paar oogenblikken wist 

ik nier, welke houding ik tegenover 
deze onverwachte complicatie zou 

aaosemen. Maar toen nam ik een 

k'cek besluit. Ik besloot mijn mond 

te houden. 't Was veel beter ais 

Mr, Tubbs zich door zijo eigen stc:n- 
miteit eens terdege in de vingers sneed. 

En als dan aan 't einde van bet stuk 
het scherm viel, had Mr. Tubbs er 

't pakijkep van, van tart: Jane—en 
van den schat. 't Zou en kostelijke 
farce zijo en die zes of zeven acteurs, 

die geen flauw vermoeden hadden, 
waar het om ging! En aan 'teind, 

in een soort van apotbedse, ik voor 't 

voetlicht, de deugd beloonend en de 

ordeugd straffend! Eo dan naderhand, 

als ik tante Jane weer veilig onder 
mijn vleugels had als het verpersoon- 

lijkte berouw en de vleeschgeworden 
volgzaambeid, wat zou ik dan genie- 

ten wanneer ik haar, vatuuriijk op 

een superieure manier, op haar fouten 
wijzeo kon! 

Gelukkig, dat ik niets wist van de 

verrassingen, welke me in de volgen- 
de bedrijven van miju tooneelstuk te 

wachten stonden, en hoe zeer de af- 

loop z0u verschiller van de apotheose 
van mijo verbeeldings-farce. 

Met geen enkel woord nam ik deel 
aan den storm, welke er om Mr. 

Tubbs losgebarsten was. Ik had altijd 

geboord, dat er in het middelpunt 

van een storm absolute kalmte heerscht 
en als die bewering ook in figuurlijke 

beteekenis waarheid bevat, was de 
houdiog van Mr. Tubbs er een uit- 
stekend voorbeeld van. Met zijn eeu- 
wigen honingzoeten glimlach stocd 

bij onbewogen voor zich uit te kijken, 
terwijl Miss Higglesby Brouwne als 

een cycloon van dreigementen en»   verwijten om hem heen woedde, tante   

, ! 
vitgesproken bedreiging met een ver- 

kiezing wel typisch is. 

Zeer belangrijke verklaring 

verwacht. 

In het parlement. 

Melbourne, 18 Aug. (Reuter). Men- 
zies, de Australische premier, zal op 

20 Augustus a.s. het parlement eca 

vitgebreid overzicht geven van den 

crisis in bet Oosten, waarna een zitting 

zal worden gehouden, waaria nog meer 

gedetailleerde inlichtingen zullen wor- 

den verstrekt, mogelijk o.m, een ver- 

slag van de besprekingen tusschen 

president Roosevelt en premier Chur- 

Chill, waarin alles wat tot dusverre op 

dit gebied is onthuld zal worden over- 

troffen, aldus wordt albier uit gezag- 

hebbende bron vernomen. 
Mea verwacht, dat de eenige toe- 

speling vau Menzies op zijo bezoek aan 

Londen zal zijn de bekendmaking van 

bet censtemmige besluit van het kabinet 

dienaangaande, waar»a, io aansluiteng 

op partijbijeeokomsten op 20 Augustus, 

bet parlement een besluit zal nemen 

met betrekking tot zijn voorgenomen 

reis. 

Het voorstel, dat Curtin Menzies zou 

vergezellen is in sommige kringen 

gunstig ontvangen. 

In aotwoord op critiek van de zijde 

van de socialistische partij, dat de ernst 

van de crisis in het Oosten om politieke 

redenen zou zijn overdreven om hem 

in staat te stellen de reis naar Londen 

te maken alvorens af te treden als 

premier, zeide Menzies heden, datalle 

kaarten op tafel liggen en dat hij slechts 

vraagt om ipstructies van het Austra- 

lische volk. 

Naar aanleidiog van de critiek van 

Evatt, het socialistische lid van den 

oorlogsraad, zeide Menzies. dat de heer 

Evatt gekwe!d werd door de gedachte 

aan een politiek mavoeuvre. Hij wees 

er op, dat de op 12 Augtutusj.I. door 

Curtin afelegde verklaring de over- 

drijviagstheorie niet onderschreef. ,,De 
socialistische party” aldus Menzies, ,zal 

moeten kiezen tusschen de inzichten 

van Curtin en die van Evatt”. 

Ned:- Indis. 

De Nederlandsche delegatie 

ontbonden. 

In aansluiting op het bericht be- 

treffende de ontheffing van den heer 

van Mook van de opdracht de Ne- 

derlandsche regeering te vertegen- 

woordigen bij de onderhandelingen 

met Japan, kan worden gemeld, dat 

| ae Indische regeering de heeren mr. 

K.LJ. Eothoveo, directeur van Justitie, 
Raden L. Djajadiningrat, directeur van 

Onderwijs en Eeredienst en mr. J.E. 
van Hoogstrateo, hoofd van het Kan- 

toor voor den Handel, beeft ontheven 

van de opdracht dr. van Mook als 

mede-onderhandelaars, resp. adviseur, 

tevens algemeen secretaris van de 

delegatie, terzijde te staao, zulks onder 

  

Jane afwisselend baar gezicht in haar 

zakdoek begroef, of .O, Mr, Tubbs!” 
zei en Mr. Shaw zich boven het hel- 

sche spectakel verstaanbaar trachte te 
maken. Findelijk lukte het hem, om 

van den verrader een duidelijke om- 
scbrijving van zija voorwaarden los 

te krijgen. Mr. Tubbs vroeg niet meer 
of minder dan vijftig procent van den 
schat in ruil voor bet opobaren van 

zijn geheim, weike som hem bij geze- 
geld document, dat hijzelf wilde be- 

Wwaren, verzekerd moest worden. En 
op de vraag, of hij niet aan de 

mogelijkheid dacht, dat een ander, 
evengoed als hij, dit graf zou kunaen 
ontdekken, antwoordde hij, zonder een 
spier van zija gelaat te vertrekken: 

»Neen”, want dat hij maatregelen had 
genomen om zulk een gebeurlijkheid 

te verhioderen. Met andere woorden — 
dit ontdekte ik naderhand bij een 

onderzoek ter plaatse—was de slimme 
Mr. Tubbs z00 verstandig geweest, 

om het rotsblok vaa zijn plaats te 
rollen, het met een zetje over den 
boveorand van de klippen heen in zee 

te laten verdwijuen en de klimplanten 
daarna weer zorgvuldig over betgraf 
heen te leggen, 

  

sn — 

darkbetuiging voor de in die functies 
vdo den lande bewezen belangrijke 

diensten. 

Voort heeft de regeering den heer 

A.H.J. Lovink, adviseur, hoofd van 

den dienst voor Oost-Aziatische zaken, 

hare erkentelijkheid betuigd voor de 

wijze, waarop hij de delegatie steeds 

met raad en daad terzijde heefc ge- 

staan en van haar waardeering doen 

blijken voor den arbeid van de heeren 

ihr. A. Th Baud, hoofdambtenaar bij 
het departement E.Z., drs. W. Koster, 
handelconsulent 2de klas: bij bet 

  

Tokio, 18 Aug. (Reuter). In een 
Domei - bericht uit Batavia wordt ge- 
meld, dat Japan nieuwe haodelsbe- 
sprekingen met Nederlandsch - Indie 
Opende, om een einde te maken aan 
den ,bevriezingsoorlog”. 

Het bericht verklaart, dat de be- 
sprekingen zulk een ,,vlotten voort- 
gang” hebben, dat hervatting van de 
normale handelsbesprekingen de vol- 
gende week wordt verwacbt. 

mPractisch alle handelsvraagstukken 
zija geregeld, doch de technische vraag- 
stukken over den export van Neder- 
laodsch - Indische goederen naar Japan 
zijn nog in bespreking” aldus het be- 
doelde bericht. 

Rechtzetting 

Aneta teekent hierbij aan, dat dir 
telegram een goede gelegenheid biedt 

m een aantal misverstanden, waarvan 

euter klaarblijkelijk het slachtoffer is 

geworden, recht te zetten. 

Van Japansche zijde worden voort- 
durend pogingen in het werk gesteld 

om den indruk te verzachten, welken 

de economische maatregelen, op 29 

Ju" j.!. aangekondigd, ook daar te 
lande hebben gemaakt. 

Ia tal van berichtea wordt er den 

nadruk opgelegd, dat Nederland.Indit 

gaarne weer tot normale handelsbe- 

trekkingen zou terugkeeren. Daarom 
wordt het Japaosche publiek zoowel 

als de buitenwereld gesuggereerd, dat 

te Batavia besprekingen worden ge- 

houden, welke bionen korten tijd tot 

het door Tokio gewenschte resultaat 
zullen voeren. 

Tegenover deze 

ecen voikomen onjuist 

suggestie, welke 

beeld vao de 
situatie geeft, kan. worden gesteld de 

door Aneta uit goede bron ontvangen 

verzekeriag, dat in het standpunt van 

Nederland-Indig sedert 28 Juli j. I., den 

dag dat Dr. van Mook, de directeur 

van het departement van Economische 

Zaken zijo verklaring in dea volksraad 

aflegde, geen wijzigir:g is gekomeo. 

Ik begreep onmiddellijk, 'dat Me. 

Tubbs den ingang van de tunnel nog 

niet ontdekt had. Blijkbaar was bij 
te opgetogen geweest over zijn vondst, 

Om aan de dingen welke eraao vast 

zaten te denken. En zeifs, gesteld het 

geval, dat hij ze wel gevonden had, 

dan z0u bij zeker, wat het alleen 

onderzoeken betreft, nog een graadje 
minder moedig geweest zijn dan ik, 
terwijl hij geen spoorloos verdwenen 

Peter, die hem met allerlei akelige 

voorstellingen kwam plagen, als excuus 
had. Maar, met het graf als uitgangs- 
puat, stond het als een paal boven 
water, dat bet vinden van de grot 

maar cen guaestie van tijd was. 
Ik was ze!f z00 benieuwd om de 

grot van binsen te zien, al was het 
alleen maar om te weten te komen 
of 'c me omtrent het tot vaa Peter 
iets te vertellen had, dat ik Mr. 

Tubbs ia mijo hart met zijn force- 

majeure bemachtigen van zijn balf 
millioentje succes toewenschte, te meer, 
daar 't hem ten siotte toch niets zou 
geven. 

Maar dat was cen opvatting, waar- 

io ik gebeel alleen stond. Wat de   andereo betrof, in hun verontwaardi- 

  

departement E.Z., en L. Kamper, 
hoofd van de afdeeling Japansche 
Zaken van den dienst voor Oost- 

Aziatische Zaken, als leden van bet 

secretariaat van de delegatie, en vaa 

de heeren ir. W. Holleman, hoofd 

yan den dienst van den Mijobouw, 
ea mr. H.I. van Uchelen, hoofd van 

den Immigratiedienst als deskundige 

raadgevers van de delegatie. (R.P.D.). 

Tokio lanceert onjuist bericht. 

  

  

Geen nieuwe onderhandelingen 

met Ned., - Indis 

Ia geheel Nederlandsche » Indit 

heerscht de overtuiging, dat de' mili- 

taire bezetting van Indo - China door 

Japan als een directe bedreigiag van 

Nederlandsch-Indi8& moet worden be- 

schouwd. De voortdurende herhaling 

door Japansche officieele personeo en 

dagbladeo, dat Ned. lndit ia de Japan- 

sche welvaartssfeer zou behooren, is 

weinig geschikt om in deze opvatting 

verandering te brengen. Het spreekt 

dus vaozelf dat export vao Ned, - In- 

dische goederen, welke materieel zou 

kunnen bijdragen tot versterking van 

de Japansche oorloyseconomie, niet het 

belang van Nederlandsch -Indi&# zou 

zjjo, ea dan ook niet zal plaatshebben. 

Voor zoover bedoelde berichten, 

welke cen systematisch karakter schij- 

nen te dragen, gebaseerd zouden. zija 

op de thans vrij veel voorkomende 

besprekingen tusschen het departement 

van Economische Zaken en het Japan- 

sche Consulaat- geoeraal, zij uitdruk- 

kelijk verklaard, dat deze besprekingen 

geenszins het karakter dragen van 

onderbandelingen, doch uitsluitend 

verbard houden met de practische 
uitvoeriog der bevriezingsmaatregelen. 

« , . 

Wjij wiilen .hier nog een enkel woord 

aan toevoegeo. Uit hetgeen door Aneta 
bij dit Domei-bericit werd “aange- 

teekend, blijkt reeds voldoende, dat 
van nieuwe handelsbesprekingen geeo 
sprake Dat niettemin berichten 
worden gelavceerd met bet doel te 
suggereeren, dat dit wel het geval zou 
zijn, is echter n.o.m. oiet alleen om 
den indruk, welken de bevriezings- 
maatregelen in Japan en elders heb- 
ben gemaakt te neutraliseeren, maar 

vooral, om de sameowerkiog van Ne- 
derlandsch-Indit terzake van de eco- 
nomische maatregelen in cen kwaad 
licht te stellen. Het zal Tokio-echter 
niet gelukkeo, op die wijze cen onge- 
twijfeld door de Japanners begeerde 
verwijdering tusschen ons en anderen 

te bewerkstellingen. (Red. Ochtend- 
blad.,). : 

ging over de buiteosporige eischen 
van Mr. Tubbs vergaten ze zelfs hun 
vroegere meeningsverschillen. Tot mijn 
groote voldoening zag ik, dat tante 
Jane'sillusiekaartenhuis door deze wer- 
kelijkheids-aardbeving op zijn grond- 
vesten stond te wankelen, Zou 't 
ineenstorten of zou 't den schok 
Wweerstamso? Ik kon 't onmogelijk van 
te voren zeggeo, omdat ik bij onder- 
viading wist dat tante Jane's illusies, 
in vergelijking met haar zeer weinig 
levenskracbt bezittende ideein ia 't 
algemeen van cen aangeboren taaiheid 
zijn welke schok op schok te boven 
komen kan. Om haar vertrouwen te 
schokken, moest zijn verraad van licht- 

grijs, #wart als de nacht worden. En 
juist met 't cog op dit veelbelovende 
begin, voeide ik mija optimisme op- 
leven. 

Wordt vervolgd.
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