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Openbaar gehoor 

De resident van Kediri maakt be- 

kend, dat hij ter gelegenheid vao den 

verjaardag van H.M, de Koningio op 

1 September a.s. des voormiddags om 

10 uur in zija ambtswonirg Openbaar 

Gehoor zal verleeneo, teneiode de in- 

gezeteneo van de residentie in de ge- 

legenheid te stellen huo gelukwenscheo 

aan te biedeo. 

Men wordt verzocht uiterlijk om 9 

uur 45 mio. aaowezig te zijo. 

Na 9 uur 55 min. zullen geen voer- 
tuigen meer tot het residentie -erf 

worden toegelaten. Kleeding heeren : 

groot ambtscostuum, rok of jacguet. 

“Societeit Brantas 

De gebruikelijke maandelijksche brid- 

ge-drive in de societeit Brantas zal 

worden gehoudea op Woensdag 20 

Augustus om 7.30 uur ».m. 
Voorts vermeldt bet programma het 

Optreden van het Ned. - Indische Too- 

neel, onder leiding van Leo de Hartogh, 

op Donderdag 28 Augustus om 9 uur 

D.m.: opgevoerd zal worden ,,Toe- 

komst”, 
Ter gelegenheid van den verjaardag 

van Koningin Wilhelmina heeft op 31 

Augustus een pait musicale plaats. Op 
dienzelfden dag is de tentoonstelling 

van schilderijen van Indonesische schil- 

ders te bezichtigeo. 

Volkscredietwezen 

Blijkeos bet overzicht van bet bedrijf 

van de Algemeene Volkscredietbank 

in de residentie Kediri (exclusief re- 

keningcourant, crisisbedrijf em grond- 

woekerleeningen), bedroeg het uit- 

staand bedrag f 764.984,— en de 

achterstand 4.180/,. 
Het uitleenbedrijf vao de bank is 

toegenomen. 

De afbetalingen van de grondwoe- 

kerleeningen in bet regentscbap Kediri 

vinden gestadig voortgang. Op ultimo 

Juni stond nog een bedrag van f 3874,— 
uit: de achterstand bedraagt slechts 

f 710.— verdeeld over 80 personen. 

In bet regentschap Toeloengagoeng 

bedroeg de achterstand op genoemden 

datum f 1551,—, verdeeld over 304 

personen. 
Het uitleenbedrijf van de desabanken 

breidde zich ook geleidelijk uit. Het 

terugbetaalde bedrag steeg, terwijl de 

achterstand ook kleiner werd. 
Het loemboeng - bedrijf toonde een 

voor den tijd van het jaar normaal 

beeld. 

De Raadszitting. 

In de eerstkomende vergadering van 
den gemeenteraad zal een voorstel 

van bet gemeentebestuur io behandeliog 

worden genomen om instemming te 

betuigen met de pogingen van de ge- 

meente Malang om de Middelbaar 

Technische School daar ter plaatse 
gevestigd te krijgen. Hoewel dit voor- 

stel wel eenigszios als mosterd na den 

maaitijd komt, zijn er volgens de laatste 

berichten op nieuw bezwaren gerezen 

tegen de vestiging van genoemde school 

te Malang, zoodat een weinig steun 
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aan deze gemeente wel welkom zal 

zjo. 

Voorts bestaat bet plan om den 

gemeentelijken buurtpasar te Djagalao, 

welke nog niet z00 langen tijd geleden 

werd geopend om den straatverkoop 

aldaar tegen te gaan, uit te breiden, 

aangezien er geen voldoeode ruimte 

meer aanwezig is in verband met den 

grooten toeloop van verkoopers. Voor 

dit doel kan de gemeente tbars tvee 

mangrenzende stukken grond met cen 

oppervlakte ven 698 M2? tegen den prijs 
van f1900,— aaokoopen, terwijl nog 

een klein bedrag zal noodig zija om dit 

terrein voor zijo doeleirden gescbikt 

te maker. 
Teo siotte zal uit den post voor 

Onvoorziene uitgaven een bedrag van 

f100,— geput worden om het voor de 

door de gemeente gesubsidieerde open- 

bare leeszaal aangeschafte meubilair 

en ecenige andere leeszaal-benoodigd- 

heden io eigendom van de gemeente 

te doen overgaan. 

Eentweede regentschaps-arts. 

Ia de laatst gehoudeo vergadering 

van den regentschapsraad van Kediri, 

werden door den regeot buiten de 

agenda om, uitvoerige mededeelingen 

gedaan- omtrent. de aanstellinog van 

dokter Soekardi tot tweeden regent- 

schapsarts en de oprichting van drie 

nieuwe polikliniekeo. Hoewel bet in 

de bedoeling lag om voorloopig slechts 

2 nieuwe poliklinieken te openen, na- 

melijk te Watesen te Gringging, bleek 

het toch later nog mogelijk om ook te 

Modjo en polikliniek te bouwen. In 

den loop van bet jaar is gebleken, dat 

de financieele toestand van bet regent- 
scbap, mede in verband met de uit- 

komsten van de vorige jaren, gunstiger 

is, dan werd verwacht, zoodat het 

mogelijk werd eenige maatregelen te 

treffen op bet gebied van medisghe 

verzorging, welke reeds geruimen tijd 

argent warev, en biet uitgevoerd kon- 

den worden met het oog op het be- 

trachten van de noodige voorzichtigheid 

op financieel gebied. De kosten van de 

Dieuwe polikliniekeo zullen ongeveer 

f4000,— bedragen. 

De bandjirdijik vordert snel. 

De technische dienst van de ge- 

meente heeft den aanleg van den 

bandjirdijk op den linkeroever van dc 

Brantas met groote voortvarendheid 

ter hand genomen. 

Reeds is ruim 1.7 K.M. van het 

dijklichaam aangelegd. De leugte van 

den geheelen geprojecteerden dijk, 

met inbegrip van bet gedeelte, dat 

langs kali Boedjel wordt aangelegd 

om overslagwater te weren, bedraagt 

#8, KM. 
Doordat eveowijdig aan den dijk 

cen afvoerleiding wordt gegraven 

voor den afvoer van terreinwater, is 

men gedwonyen €€n van de beide 

tennisbanen van de Kedirische Lawo- 

tennis Vereeniging op te breken. 

Ook de Fraters en het gevangeniswe- 

zen verliezen een stuk terrein, terwijl 

de resident beroofd wordt van zija 

zitje aan de oevers van de Brantas. 

Er is een bedrag van ongeveer 2'/, 

mille noodig geweest om de rechten 
van de bevolking op den strook 

grond, weike voor den aanleg van 

dijk en afvoerleiding benoodigd was,   

af te koopeo. Dit bedrag is meege- 

vallen, omdat de gronden langs de 

Brantas, met uitzocdering van een 

aantal sawah's zeer waarde 

hebben. 

De tijdelijke uitlaat bij de brug gaat 
ook verdwijoeb. Deze uitlaat moest 

reeds bij een stand van de Brantas van 

1.10 M. gesloten worden om de in- 

strooming van bandji:water in het 

Zu'dz'ijke gedee!te von de Westhelft 
van de gemeente te voorkomer, zoodat 

in de afvoer van 

water io bet gedeelte siechts proviso- 

weinig 

regen- en terrein- 

risch was voorzieo. Dx nieuwe afvoer- 
1   leiding zai gebetopaesrd 

kosten van de gemeente zelve, de kosten 

van alle overige werkzaambeden wor- 

deo, naar men weet, bestreden uiteen 

worden op 

regeeringssubsidie. 

Er wordt op gerekend, dat de dijk, 

Wwaarvan de kruin 3 M. breed wordt, 
in ongeveer drie maanden gereed zal 

zijas het grondverzet bedraagt 50.000 

M5. De snelle aanleg van den dijk wordt 

ten zeerste bevorderd door de omstau- 

digheid, dat de benoodigde grond weg- 

gegraven kan worden uit den strook 

grond tusschen den dijk en de Brantas. 

In den Westmoesson zorgen de bandjirs 

met hun zandstroomen er wel voor, 

dat de gaten-en kitlen worden opge- 

vuld en dat het geheele terrein geni- 

velleerd wordt. 

Tegelijkertiid wordt er een brug 

gebouwd in den Mulo-weg om cen daar 

geprojecteerde 

bruggen. Er moeten volgeos de planner 

vangleiding te over- 

twee aarden vangleidingeo gegraven 

worden van kampong Bandarlor af 

door de dessa's Madjenang en Modjo- 

roto paar kali Boedjel, om toevloeiing 

van terreiowater io bet bandjirvrij te 

maken gedeelte te voorkomen, terwijl 

tevens cenige voorzienicgen moeten 

wordea getroffen in verband met de 

bevloeifag van dc sawah's in dit ter- 

rein. Deze vangleidingen moeten den 

afvoer van gebirden, groot 4.50 KM." 

en 1,70 K.M2, verwerken. De geheele 

Westhelft van de gemeente vormt een 

soort kom, waarin ook bet water, dat 

van de Kloiok afkomt, zich verzamelt. 

Men is bij de 

Capaciteit van de afvoerleiding niet 

vitgegaan van de gebruikelijke gra- 

fieken, doch van den toestand, die in 

de maand Februar: 1939 outstond door 

en samenloop van ongunstige factoren. 

Gedurende vijf dagen viel er toen 

176 m.M. regen en kon bet bandjirvrij 

te maken terrein siet afwateren. Op 

cen oppervlakte van 2.75 K.M.? is dit 

cen waterhoeveeiheid van 484.000M?, 
Het terrein, dat jaarlijks geloundeerd 

wordt, beslaat cen opperviakte van 

275 K.M3, terwijl bijna 4000 inwoners, 

Wier woniagen en gronden regelmatig 

teiken jare overstroomd worden, na 

berekening van de 

de uitvoering van de hierboven op- 

gesomde werkzaambeden gavrijwaarc 

zullen zija van de bandjirs 

Momentvergadering 
Mohammadijah. 

Op Zaterdagavond j.I. hield de 
vereeniging Mohammadijah afdeeling 
Kediri een openbare vergadering in 

het gebouw van de Mohammadijab- 

school aan de Ringinsirahstraat albier. 

Dz belangstelling bleek groot te zija. 
Er was dan ook geen enkele stoel 

Onbezer. De heer Basoeki van Paree   
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hield een cnuserie omtrent ,, De He- 

meivaart van Mohammad ”, en H. 

Moestafa van Kediri die van: ,, Wat 
heeft de merscb noodig?” De 'aatste 

spreker was de heer Walidjokoessoemo 

van Blitar eu spcak omtient: ,Vrede 

op Aarde”. 
Op dienzelfden avond werden ook 

gelijktijdig soortgeliike lezingen g-- 
houden te Blitar, Wli:yi, Toeloeng. 

agoeng, Trenggsiek, Pure, Kandangan, 
ea Ngandjoek. 

Z.H. Mangkoenegoro 

in Kediri. 

Gistsreumiddag, de 2Iste Augustus 

j-l. vertoefde Z. H. Prins Mangkoene- 

goro te Kediri, Ongeveer om 11 uur 

werd cen bez0oek gebracht den 

Resident 

kwart over 12 aav den Regent van 

aan 

van Kediri, omstreeks om 

Kediri en omstreeks 1 u. zan de Heilige 
Alhoewe! 

over deze komst van den Javaanschen 
graven te Setonogedong. 

vorst niet ceerder werd bekendgemaakt, 

toch was het aantai beiangstellenden 

voor Setonogedong geweldig groot. 
Zijue Hoogheid werd vergezeld door 

diens gemalin de Ratoe Timoer en diens 

dochter B.G. Noeroe! Koesoemowar- 

dhani. De Regent begeleidde de hooge 

gasten bij het beroek aan genocmde 
beilige graven te Setonogedong. Om- 
streeks om half twee werd, naar we 

vernemen, een bezoek gebracht aan de 

hellige kluizenaarsgrotten van de Klo- 
tok. Daarua werd de reis voortgezet, 
die ons niet bekend is.   

SERIE 
1941. 

13 — KEDIRI 

  

  

Sport. 
Schaakwedstrijd. 

Op Zondag j.!. werd een schaak- 
wedstrijd gehouden tusschen de plaat- 

| selijke schaakclub Koedawanengpati eo 
de schaakclub P.T.M. van Modjokerto. 

Er werd op 13 borden gespeeld en 
de uitslag is als volgt: 

Kediri: 

Soemarko—Soewarno 

Modjokerto : 
O—1 
1—0 Soemeto—Boesono 

Moekardavi—H. Moc 
Sosmadi—Sorjan 
T. Ermadi— Wijono 

Soewirjo—Soemardjo Yg 3 

1—0 

    
Soedjoko— Arsat 

Roeslan—Soejoso 0—1 

Hermantoro—Sanoesi 1-0 

Abd. Sorkiman —Soemali O—1 

  

Soemargo—Soekasmia 1—0 

O—i1 

O-—l 

Uitslag 6—7 

voor Modjokerto. 

Tiiptoprawiro—Soemartono 

Soepena—Soesils 

Het verlies van Kediri was te wijten 

aangezien ze alien 
om deel te nemen. 

Blitar — Kediri. 

Op Zondegmorgen a.s. zal eeo com- 
petiticwedstrijd gehouden worde 
schen de 1 sch 
Koedawanengpati en Biita:scbe 
Scbaakclub. Aangezien Blitar bekerd 
is als cen geweldige tegeostander, zal 
d wedsirijid wel heel interressant 

   
verhinderd waren 

  

    olsarseli 
  

  

    
verloope. Deze wedstrijd za! g-houden 
worden in het paviljoen van de Taman 
Siswaschool alhier. 

  

   

Op Maandag, 25 Aug. u 
Heer 

Klentengstraat — 

VENDU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS 

J.G.W DEKKERS — KEDIRI — 
man -— 

VENDUTIE 

ten buize van wijien den WelEdelG. 
NEELMEJER. 

Ngadisimo — Kediri 

Op Dinsdag, 2 September 1941, 
Heer JH. LAPRE 

Kediri    

    
Teleftoon 250 

        

   

  

   

ten buize van den WelEd, 

van meubilair. 

 



    

  

      

Demon It 5 
RICHE THEATER — 
  

wildernis ,ergers in Afrika” 
stone vond! 

ATTENTIE! 

Matinee op Oo u 
Voor al leefriiden ! 

Nog sechs Heden 22 en Zaterdag 23 hug 
Fox machtig en imposant fiimwerk sSSTANLEY & LIVINGSTONE" 

M-t den wereldberoemden karakterspeler SPENCER TRACY, bijuessaan door NANCY KELLY — 
RICHARO GREENE-HENRY HULL e.v.a. sterren. Het Ha Opwindende avontuur, ooit door een man beleefd. 

E-n grootsche journaristische taak volbracht Stanley, die duizenden gevaren trotseerde in cen onbekende 
, en na een oneindig scbrijveoden tocbt den missionaris-onderzoeker Dr. Living- 

DE film die U gezien moet bebber! 
Komt zien her NIBUWSTE ACTUEELE WERELDNIEUWS! 

Zaterdagmiddag 4.30 u. 
Zondagmorgen 

Zondag 24 en Maandag 25 Aug. 

  

bekende sterreo. 

Metro's grootsche muizikale triooff 

Romance temidden van gevaar .... 

Fox kracbtiae Suver Actie-film 

SITE CISCO KID AND THE LADY, 
Met CtSAR ROMERO — MARJORIE WEAVER e.a. utstekeode piachrer. 
Modern van verbaal, spanoend tot ber uiterste, acrievol io alle momenten | 

Komt dit vosra' riin | 

  

  

MAXIM THEATER 
Vast Heden 22 tm Zindag 24 Aug. 

ALALAIKA". ”9 
Met het nieuwe en beroemde zang- team NELSON EDDY en ILONA MASSEY, bijgest2 an door tal 

  

Vroolijke zang, terwijl het hart vol wanhoop is. 
Rus-ische muziek door her grootste Balalaika Orkest, ooit voor een film tezamen gebracbt! 

  

| DE film, die niet zal nalaten, de toeschousvers in vervoering te brengen. 
VOORAF! Het NIEUWSTE ACTUEELE ORLOGSNIEUWS! 

1 .  Taterdagmiddag 4.30 u. en 
Matinee OP: zondagmorgen Ou. F 

V oor alle lee ftijden! 

Maandag 25 en Dinsdag 26 Aug. 
De nieuwe Esyntische fi m Pn 

“THE DOUGIER OF THE PASHA". 
Met MISS ASSIA in de hoofarol. E » mooie film met een goed verhaal en rijk aan afwisseling 

Met E gelsche opschriften! 

Conferentie Gapi. Politie - rapport. Si, woneode aan de Hoofdstraat 
doet aangifte van diefstal van een 

Evenals op andere plaatsen werd 

ook te Kediri op Zondagmorgen j.!. 

cen gehouden van de 

Gapi - afdeelingen de residentie 

Kediri. Er wareu dan ook afgevaar- 

digdea aaowezig Blitar, Toe- 

loengagoene, Blitar, Paree en Kerto- 

sono. De P.I.D. van Kediri was goed 
vertegenwoordigd. Om 9 uur Smor- 

gens opende de Voorzitter der bijeen- 
komst, Dr. R. Kodyat de vergadering 

van 

conferentie 

in 

van 

en verzocht den afgevaardigde 

de Gapi van Djokjakarta, den beer 

Wali A-Fatah eea causerie te bouden 

omtrent: 1. Memorandum Gapi, 2 

Gapi en Militie, 3. Fonds Gapi es 

Nadat alle vra- 

tot voldoening 

bijeen- 

Parlement Indonesia. 

gen der aanwezigea 

werden beavtwoord, werd de 

komst om 11.45 gesioten. 

RICHE THEATER. 

Nog heden t/m Zaterdag 23 Aug. 
20 th. Century Fox machtig 

en imposant filmwerk 
»STANLEY & LIVINGSTONE” 

met piemand minder dan Spencer Tracy, 
den 
in ds hoofdrol, bijgestaan door Walter 

Brennan— Charles Coburo—Sir Cedric 

Hardwicke — Henry Hull e.v.a, sterren. 

Ds grootste rolbezetting, ooit voor 

Idberoemden karakter-acteur, 

  

cen film samengesteid! De onsterfelijke 
geschizdenis van Sranley & Livingstone 
is geworden tot de grootste cinemato- 

grafische prestatie van bet seizoen. 

Het 
ooit door ee 

meest opwindende avontuur, 

man belesfd. Een aroot- 

volbracbt 

Sianley, die duizendeo gevaren irot- 

  

sche journalistische taak 

seerde in een onbekende wi!dernis 

ergens in Afrika, en na een oneindig 

scbrijoenden 

ooderzoeker Dr. Livingstone vood, 

MAXIM THEATER. 

Nog heden i/m Zondag 24 Aug. 
Metro's grootsche muzikale triomf 

»,BALALAIK A” 

met de favorieten N-Ison Eddy — I'ona 

Massey — Charlie Rugules — Joyce 

Compton — Lionel Atwill e.a. beroem- 

tocht den missionaris- 

de sterren. , 

De fiim, die Overalen Elders, waar 

vertoond, moest worden geprolongeerd 
Es, enorm succes boekte! 

Hoort het groorste Balalaika O-kest, 

ooit voor een film tezamen gebracht! 

Io €&1 woord: ,Goede wija behoef: 

g en krans” | ! 

Tegen K., zonder vaste woon- en 

verblijfplaats werd proces - verbaal op- 

gemaakt terzake verduistering van een 

bedrag aaa contanten ad f 1.— ten 

nadeele van B., wonende te Pandean. 

S., wonende te Pakelan doet aan- 

gifte van diefstal vaf lijfgoederen ter 

waarde van f 1,50. 

Tegen S., 

werd proces-verbaal opgema-kt terzake 

wonende te Djombang 

diefstal van een rijwiel ter waarde 

van f 15.— ten nadeele van een nog 

onbekende persoor. 

rijwiel ter waarde van f10.—, hetwelk 

voor het slacbthuis alhier onbebeerd 

was geplaatst. 

K.I. T., wooende te Tosaren doet 

aangifte van verduistering van eeD 

bedrag aan contanten ad. f 1.— en 

ceo rijwiel ter waarde vao f 5.— ge- 

pleegd door P., wonende te Tosaren. 

S., wonende te Singonegaran doet 

aangifte vao diefstal van lijfgoederen 

ter waarde van f 3.45. 

  

Weerzinwekkend karakter. 

M-o heeft gezien wat het eenige 

onveranderlijke denkbeeld was achter 

Hitlers politiek. Het is, iv &&n woord, 

Hitler. Thans n»og iets aangaande de 

methode die het mogelijk gemaakt heeft, 

dat een volslagen maatschappelijk mis- 

lukte eerst burgerlijke reputatie en ten- 

slotte den hoogsten rangkon bereiken. 

Het is een methode die deze ,,staats- 
man” met koppige eentonigheid nog 

steeds aanwendt en deze methode is 

wederom zoo treffend eenvoudig en 

klaar, dat velen op zoek naar Hitlers 

gebeim voor zijo succes baar bijoa over 

ber hoofd gezien hebben. Zij heet: 

macht. Al het andere speel: een onder- 

geschiktero!, zegt Haffer dienaangaande 

io zijn boek ,,Germany: Jekyll aod 
Hyde”. 

Natuurlijk leugens, demagogie, laster 

en beloften werden en worden ook 

gebruikt. Hitler zelf is bepaald trotsch 

op zekere regels van propaganda die 

bij steeds toegepast heeft. Deze worden 

in en voorzien van bet 

»Mein Kampf": 

leugens, 

uiteengezet 

etiket ,geniaal” in 

alleen groote geen kleine, 

gzeo bewijzen, maar eeuwige herhaling: 

uitsluitende concentratie op de domsten, 

Waarschijolijk overscbat Hitler 

z00wel de oorsprovkelijkheid als de 
etc. 

werking vao zijo recept. Het ingenieuze 

buitenge- 

wone effect van deze uiterst rauwe 

wijze van propaganda ligt veeleer in 

en bijzoodere karakter, bet     

Van Politie-spion tot Dictator. 
  

Koppige Eentonigheid van Methode. 
    

het feit, dat Hitler van den aanvang 

af propaganda, overredisg en onder- 

handeling heeft gekoppeld aan geweld 

en terrorisme. 

G:weld, bet voortdurend, direct en 

ooverholen gebruik ea de exploitatie 

van naakt geweld om elke verzekering | 

en elken eisch steun bij te zetten—dat 
is Hitlers methode, daarmede staat of 

valt hij. 

In de ontdekking daarvan ligt niet 

minder wat men zow kunveo noemen 

zija grootheid, dan in zija besluit, ge- | 

zworen io de diepste diepte der wan- 

hoop, om eenige scrupules 

verraad te plegen aan allen die bij 

haatte, verraad te plegen aan de geheele 

wereld, 

zonder 

Macht. 

Hitler sprong vao zija post van 

militair spion eo burger van de onder- 

wereld dadelijk in een positie van ab- 

solute macbt, die bij sedert viet heeft 

Zij werd methodisch 
uigebreid. Ia den aanvang was bet geen 

absolute macbt over het Duitsche rijk, 

maar alleen macht over een club be- 

staaod uit twee of drie dozijn poltieke 

duisterlingen. Maar het was absolute 

macht van den beginnge af aan. Het 

eerste wat Hitler deed in de ,Daitsche 

arbeiderspartij”, waartoe bij toegang 

kreeg als lid no. 7, was het besiuur 

prijsgegeven. 

er door intrigues uit te werken en bet 

te vervangen, niet door een ander be-   

stuur, maar door een dictator. En deze 

dictator, Hitler, eischte onverwijid den 

eed vao trouw en oovoorwaardelijke 

geboorzaambeid van de andere leden. 

Her realiseerde hij zich voor bet eerst 

dat macbt aantrekt en beschermt. De 
bzzitrer van macbt is geen veraniwoor- 

ding schuldig, bij is respectabel, hij viadt 

bescherming. In de Iichamen die bij 

bestuurt bezit bij iets dat io een Jood- 

sche legende een Golim genoemd wordt, 

cen mechanische apparatuur die de 

daden verricht waardoor zijn scbepper 

| de kracht en den moed mist. 

Daar 

macht gekomen, noch in de uitoefening 

daarvao sedert 1919 tot op dezen dag. 

Hitler van heden hecft dezelfde po- 

sitie als in zijn door ratten bewoonde 

zolderkamer in 1919, net zooals heden 

dezelfde a-sociale persoon is belast met 

dezelfde wrok alis in die oude dagec. 

Wat veranderd is dat is het compas 

is een veraodering in deze 

van deze macbt en daarmee de sociale 

sfeer, waario zijo leven en zijo bes!ui- 

ten zich afspeleo. De -kleine, duistere 

groep groeide tot een partij: de partij 

tot een Staat inde Staat: de Staatis 
den Staat tot een Staat zelf en toen 

de Staat tot eeo Rijk. Ioplaats van 

gevechten tusschen hondjes geeti Hitler 

thans iast tot werkelijke veldslagenen 

er worden geen zaken meer gedaan 

met bezozkers van bierkeldersen eige- 

naars vas drukkerijen maar met minis- 

ters van financido en volkscommissa- 

risseo. Ea nu gaat het over olie. De 

aard van zaken, de wijze van oor o1- 

voeren en de uitoefening van de macht 

zijn dezelfde gebleveo, De ontdekking 

van deze techoiek van machtsuitoe- 

fening is Hitlers tweede geniale zet. 

Roovers. 

Haffoer bescbrijft de twee vormen 

van macbt, de'passieve die toegekend 

wordt en de actieve, motorische, de 

  

| 

  

-geusurpeerde macbt van bet leiderschap. 

ID: eerste eischt van zijn onderdaven 

slechts gzhoorzaambeid en meegaaod- 

beid: de tweede eischt discipelschap 

en actie. Hitler beeft ervaren dat lei- 

derschap voert tot een welhaast auto- 

matische expansie van macbt en dat 

bet de ..discipeleo” bulpelocs 

bindt aan dea ,,leider”. daar het om- 

de volgelingen 

voortdurende actie houdt en hen voor 

onvoorziene omstandigheden plaatsr. 

Bc is bier een verschil alsdat tuschen 

cen leger in vredestijd en een mobiel 

veldleger in oorlogstijd, De voort- 

durende vereischte actie laat viet toe 
dat men zich bedenken kan en bezin- 

neo, het denkbeeld van verzet'en critiek 

kan niet opkomen moch de wil om 

zich vrijelijk te ontwikkelen, sdien men 

Waarneemt onder de statische last van 

een heerscher. Vandaar de woikomen 

vruchteloosbeid vanal-e peycbologische 

Corcepties,- waarbij men het 'Dwitsche 

volk bescbouwtals ,verdrukt” en ,,tot 

slavernij gebracbt” in den klassieken 

terwijl men dan 

uitziet naar reacties zooals men deze 

in Nederland heeft beleeft onder 

Pbilips II of onder de Polen en 

Hongaren in de negentiende eeuw. 

meer 

woelend werkt, in 

zio van het woord, 

De toestand is volkomen anders en 

hetzelfde geldt voor de psychologische 

potentialiteiteno. De Duiische natie is 

niet in slaveroij gebracbt, maar door 

gewelddadige overreding gedwongen 

in dienstte tredeo van eem rooversbeo- 

de, waarin zij het leven meer militair 

dan dienstbaar acbt, verrasseod en 

niet bijzooder wenschelijk, maar op- 

gewekt en avontuurlijk en, bovenal, 

beloond met geweldige en bijva alar- 

meerende triomfen en bet binnecbalen 

vas oorlogsbuit. 

Althaas tot op dezen dag, Het is 

duidelijk dat een revolutie van deze 
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»Boeken voor de Vloot. 

yoor de Vloot” op Menteng 9 te Batavia, waar de boeken, afkomstig uit 

geheel Indis direct na ontyangst worden uitgepakt en opgestapeld om ver- 

der gesorteerd, gecartonneerd, gekaftte worden. Rechts: een zending boeken, 

yerpakt in de stevige kisten die tevens als boekenkast dienen, begint zijn 

reis over de wereld naar de mannen ter zee.” 

Ta aa NM NN Man 

Links: een hoekje in het gebouw yan ,Boeken, 

  

balf gewillige, half gedwongen roovers 

tegen bun leider zal moeten afhaogen 

yan andere psycbologische oorzaken 

en ygeinspireerd worden door andere 

slagwoorden dan de opstand van 

onderdrukte en tot slaven gemaakte 

dicnaren van hun De oude 

slogans zijs om die reden dan ook 

wnardeloos. 

Na deze analyse van den toestand 

waarin bet Duitsche volk half met, 

half zonder zija wil verkeert, keert 

de schrijver tot Hitler terug ea vat 

de historische “verscbijning naar de 

essentieele punten alis volgt samen: 

Hitler dient geen idee, 

geen staatsmansvisi, doch uitsluiteod 

de aandrang van zijn ego. Zijo motie- 

ven zija muilezelachtige eigenliefde, 

wrok en een corrupte verbeelding. 

Zijo doelen zija in volgorde en alleen 

ia zooverre als een volgend doel het 

Vorige nietin gevaar brengt: (1) Hand- 

haviog eo uitbreiding van zija persoon- 

lijke macbt. (2) Wraak opalle groepen 

en personen en tegen 

welke hij wrok koestert, en ber zija 

er vcle. (3) Het enscenesren van 

tooneelen uit Wagoers opera's en het 

maken van realistische schilderijen A 

la Makart met Adolf Hitler als voor- 

naamste protagonist. Al het andere is 

voorwendsel en tactiek. 1 

gecen mnatie, 

instellingen 

Als geheel genomen is zijn karakter, 

waarvan de grondsiagen zijn wrok en 

klaarblijkelijke slechte smaak, onge- 

woon weerzinwekkend, leelijk ev laag. 

Wetwitlendheid, edelmoedigheid, rid- 

derlijkheid, humor en zelfs moed 

ontbreken geheel. Hij is eeo armelijk 

voorbeeld van manuelijk gedrag, waar- 

digheid ontbreekt hem geheel en al. 

Wezenlijke grootbeid is hem vreemd. 

Bovendien is bij ceo hypochonder. 

Oordeel. 

Hitler beefc overvloedig bewezen, 
dat geen leuze, geen politieke gedacbte 

voor hem waarde heeft. Zelfs de 

»groote ideologie”, het varionaal-so- 

cialisme, is hem steeds camouflage 

geweest voor het bereiken van zijn 

eenig doel. En dat eenig doel is. was 
en zal blijveo : Hitler. Daarom is bet 

duidelijk dat voor hem het einde van 

Hitlers aanzien en onscheodbaarheid 

is bet moment, waarop aaa die macbt 

ten cinde komt. 

n»Hem wacbt geen pensioen of waar- 

dige oude dag”, zegt de scbrijver van 

het boek ,Germany: Jekylland Hide'. 

Op bet oogenblik dat hem de macht 

ontglipt walt bij terug in de laagste 

rangen der samenleving, ziokt bij veer 

io de amorphe massa van het rifraf,   

waaruit bij voortkwam. Maar bet is 

onwaarschijolijk, zegt Haffoer, dat hij 

bet zoover zal laten komen. Goebbels 
deelde een zeer echt klinkende verkla- 

ring mee, een verklaring uit de Strasser- 

crisis van December 1932. Na in somber 

gepeins been en weer geloopen te 

hebber, barstte Hitler uit: Wanveer 

de partij in stukken valt, dan maak ik 

er io vijf minuten een eind aan met 

een pistool!” De partij 

toen de eenige basis van ziju macht. 

Men moet verwachten dat hij dit doen 

zal, z00dra bet spel ten einde is. Hij 

beeft precies de soort moed en lafheid 

om in wanhoop zelfmoord te plegen. 

— dat was 

Bovendien lost dit nog een ander raad- 

sel op, want bet vormt de sieutel tot 

zija bijoa ongeloofelijke voorliefde voor 

her dobbelspel waarbij bij van de hoogste 

inzerten houdt. Hij is io de bevoorrechte 

positie vao iemand die niets en viemand 

bemiot. dan zichzelf. Hij is volmaakt 

onverscbillig ten aanzien van bet lot 

van stafEp, menschen, 

wier bestaan bij bif zulk spel inzet, 

samenlevinger,   

Wat zijo eigen persoon betreft, die is 

een'object waaraan hij een a-sociale 

mate van zofg en verantwoordelijkheid 

besteedt. ,,Achter bem strekt zich het 

uitzicht op een loferno vit, het milieu, 

waario bij in pormale tijden ten rechte 

beboort, zooals bij zelf maaral te goed 

beseft. En voor hem ligt het vooruit- 

zicbt van een onmiddellijken, pijaloozen 

dood op elk daartoe gekozen oogen- 

bilik —en daar hij atbeist is ligt daar 

geen andere wereld voor hem. Dus kan 

hij alles wagen wat zijn macbt onder- 

houdt of uitbreidt, de macht waaraan 

hij het heden daokt en die allcen staat 

tusschen hem en een spoedigen dood”, 

aldus Haffoer 

»Dit is voldoerde reden om den man 

als een dolle hond te vernietigen”, 

voegt de scbrijver en aan toe. ,,Met 

bet lot van een groote natie in de 

handen van een zwendelaar, een dob- 

belaar, ee potentieele zelfmoordevaar, 

staan we voor een constellatie die meer 

dan iets anders geschikt is om de heele 

menschheid te verderven.” 

  

O GOD! WE 
  

Z1IJN VERLOREN... 

  

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 

gaande met bezwijken van Dek of Luikhoofd. 
mam 

(Vervolg.) 

Belading 

Op 11 December werd te Philadel- 

Phia met het overnemen van een volle 

lading steel-ingots en pig-iron begon- 

nen, 

In overleg met den kapitein en den 

surveyer van de ,,Board of Underwri- 

ters” te New - York, werd door den 

eersten stuurman een stuwplan opge- 

maakt, waarin de hoeveelheid lading 

te stuwen in de boven -onder- en 

tusscheodekken beperkt bleef binnen 

de gewichtsgrenzeo, zooals deze inder- 

tijd (op 29 April 1937) door deo tech- 

nischen dienst van de St. Mjj ,,Neder- 

land” waren Overeec- 

komstig deze gegevers werd hetscbip 

beladeo. 

De ingots werden langscheeps ge- 

stuwd in de onderruimen 1- 2-3 en 5. 

Het piekijzer werd geladen io de onder- 

ruimen 3-4 en 6 eco verder in alle 

aangegeven. 

  

onderen boventusscbendekken, c.f. het 

stuwplan in teekening aan deo Raad 

overgelegd. 

De steel-ingots of stalen baren 

hadden een lengte van IV, A 2 mw. 

leeo breedte van --'0.5 w., cen hoogte 

van & 0.6 m. en wogca crca drie 

ton per stuk. Er waren 'in totaal 943 

steel-ingots met cen gewicbt van 

2560 tons ingelader. 

Het pig-iron of piekijzer bestond uit 

blokjes van H—- 50kg. met een afmeting 

ongeveer van 25 X 15 X 2.5 cm. 

#50 X5 X5 cm. 

met een totaal gewicht van 4683 tons 

en staven vaa 

De ingots werden goed compact ge- 

stuwd van v60r tot achter en van kim 

tot kim: openingso tusschen de ingots 

werden metsruwhout opgevuld, terwijl 

alle schotter, pijpen enz. middels hout 

door eventueel verscbuiven van de 

lading 
De wijrs van laden van het piekijzer 

maakte cen beboorlijk lawaai, maar 

naar de meening van de stuurlieden, 

die bij het beladen aanwezig waren, is 

het buitengesloten dat daardoor averij 

kan zija ontstaan: de hoofdmachinist 

verklaarde echter, dat de mogelijkheid 

Diet was uitgesloten, dat er op deze 

manier van laden zeer veel gevergd is 

van de sterkte der tusschendekken. 

Bij bet storten van bet piekijzer ont- 

stonden natuurlijk hoopjes, die door de 

bootwerkers moesten worden uitae- 

vloerd en z00 gelijk moselijk verdeeld 

over de oppervlakte van het dek. 

Bepaa!de maa:regelen om bet piek- 

ijzer te schoren of te stempelen werden 

niet genomen: de cerste stuurman 

'Iacbtte dit practisch ondoenlijk omdat 

de stukken ijzer niet gelijk lageo. Te 

Philadelphia 
meening, dat het maken van een aan- 

eengesloten laag, geheel uitgevlakt vol- 

doende was om het gevaar van over- 

gaan van deze lading bij slingerend 

scbip te voorkomen, terwijl ook bet 

gewicht van bet ijzer op de tusschen- 

dekken de toelaatbare belasting van die 

dekken niet heeft overschreden. 

heerschte algemeen de 

Wordt vervolgd 

  

BAAT HET OM 
DRUKWERK ? 

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

goedkooper. 
Vraagi offerte bij de Ked. 

Snelpersdrukkerij ! 

U verbindt zich 
tot niets ! 

  

KEDIRI 
MULOWEG / MADJENANG 
Telefoon Ked. No. 225 

    

  “ 
LUCHTB 

Beveiligt U tijdig!! 

Wij leveren : 

werden beschermd tegen beschadiging | 

  

PROTESTANTSCHR KBK. 

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. 
.-Agoeng 4 uur o.m. 

27 Aug. "41 Kediri 6.30 uur n.m. 

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

7 Sept. “41 Blitar 7.30 uur vm: 
Wiingi 10.30 uur v.m. 

Naa 

OOST - JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEN 

  

lederen Zondag, 9 uur v.m. 
Te Kediri (Balaewertistraat), Blitar, 
Toeloengagoeng, Ngandjock, ea, te 

  

Paree 7.30 uur r.m. 

ea Nana 

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

jederen Zondag. 

te Kediri le H. Mis 6 uur v. m. 

2e H. Mis 7.30 uer v. m. 

Lo 5.30 uur a. m. 

te Bitus G6 uur v. m. Stille H. Mis 
1.30 uur v. m.  Hoogmis 
520 var nm. Lof 

Osdersict . Jav 6uur n.m.    

    

  

G HONG TJIANG 
VENDUHOUDER —  COMMISSIONNAIR 

MEUBELMAKER 

TRANSPORT — ONDERNEMING 

KEDIRI — Klentengsiraat 68 — Telef. No, 107 

Adres voor: 

Moderne en antieke meubels. 
Staalmeubels en ledikanten ver- 

chroomd of gelakr. 
Tweedehandsche meubels 

Emballeeren en transporteeren. 

een mocie teunisbaan voor Dinsdag 

Woensdag en Zaterdag, gelegen 

achter Srelpersdrukkerij p.m. 

t6,— 
  

Voor Uw meubilair en ontwerpen 

geroutinserde toekangs ea eerste kwa- 

liteit meubelbout 

Zeer billijk in prijs en levering met 
garaotie. 

gegarandeerd 

goede resultaten. 

Inpakken voor alie plaatsen. 

Voor Uw vendutie 

    

  

an 

OERDERIJEN SCHRAUWEN” | 
w 

PERCEEL-PAKISSADJI! 

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. 

    

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

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

DNJEPR - DAM OPGEBLAZEN. 

  

De geweldige Drepropetrovsk - dam in 

den Dnjepr welke het grootste Russi- 
sche industriegebied van stroom 

voorziet, werd opgeblazen. 
  

  

Londen, 21 Augustus (U. P.). De 

»Daily Mail” vervam uit Stockholm, 

dat maarschalk Budenny in telefoniscbe 

opdracht van Stalin den Dreprope- 

trovsk-dam in den Dojepr — na een 
half millioen manschappeo via dezen 
dam Dojepr te hebben 

gebracht — heeft opgeblazen. De dam 

zou des nachts zijn opgeblazeo, het 

leveoswerk van 31 millioen inwoners 

Orkraioische republiek ver- 

acbter dn 

van de 

woestend, 

Aaa het bericht was de mededeeling 

toegevoegd, dat miilioenen tonoen 

water de oevers van dea Dajepr op- 
gutsten. Men meent, dat duizenden 
Du tsche soidaten zija verdrorken. 

Er moge op gewezea worden, dat 
de dam het hehsele Donetz-kolendistrict 
tot Nokopol van electrische kracht 
voorzaj. ,Van nu af aan za! de Rus- 
sische oor 'ogsinspanning grootendeels 
afhankelijk zijn van de industrie io bet 
O:ralgebergte”,aldus h- tbericht verder. 

Nieuwe Duitsche successen. 

Londen, 21 Augustus (Rzuter). Uit 

Berlija wordt vernomen, dat volgeos 

een Duitsch communigut een eenheid 

der S.S. de zeehaven en industriestad 

Kherson aan den mond van den Drjepr 

bezette, terwijl ook de steden Nov- 

gorod, Kingisepp en Vardar zouden 

zijo gevallen, 

Het Russische commuhigu€ 

Londen, 21 Augustus (Reuter). Het 

middagcommunigu€ van het Russische 

opperbevel meldt, dat in den loop 

van den nacht de Russiche troepen op 

hardvekkige wijze streden io de richting 

von Novgorod, Gomel en Odessa. 

  

Duitschland en de winter- 

campagne 

Ankara, 21 Aug. (Reuter). Jobn 

Walles, , Reuters” correspondent seiode: 

»De Duitsche officieren in Rusland 

hebben uit Berlija iastructies ontvangen 

om dea troepen te vertellen, dat de 

hevigheid van den Russischen winter 

enorm overdreven wordt en dat alle 

manschappen den winter moeten door- 

komen in dikke kleeding en ,,valink"'s”, 

Russische laarzen met boot gevoerd 

welke op de boeren buitgemaakt wor- 

den. (Dus: gestolen. Red.). 

Deze iastructies, waarvan 

nomen heb uit een gezaghebbende broo, 

dat Hitler beseft, dat een 

ik ver- 

bewijzen, 

winter-campagve Onvermijdelijk is en 

dat zijn mannen zeouwachtig zijo over 

den Russischen winter, 

Berichten uit een zeer betrouwbare 

bron geven voor de eerste maal sedert 

Rusland aanwij- 

bewegingen van as- 
den nazi- aanval ir 

zingen omtrent 
troepen io het Zuiden van Bulgarije. 

Ook zija er berichten, dat Italiaanscbe 

troepen te Plovdiv, onder leiding van 

Italiaanscbe staf - officieren verken- 

ningen hebben gedaan in de Maritza- 

vallsi. Andere berichten spreken van 

versterkingeo van de Italiaanscbe garni- 

z0enen op de Grieksche 

Ondanks de mogelijkheid, dat deze 

troepen- bewegingen de inleiding zijo 

tot een nicuw nazi-avontuur in den 

eilanden, 

FEUIL LETON) 
SPAANSCHE DUKATONS 

(Spanish Doubloors) 

Uit het Engelsch 

van 

Camilla Kenyon 

91) 

Waot Mr. Tubbs van 
gisteren—de minzame, met den siroop- 

pot loopende, benauwend gedienstige 

Mr. Tubbs? Verdwenen, abso'uut 

verdwenen. Ih plaats daarvan badden 

we een Mr. Tubbs gekregzn, die zijn 
helm op een vrijgevochten manier op 

zZija cese oor had gezet en die, doof 

voor alles, voor de eiscben door de 

loyaliteit gesteld—zijo mede-expeditie- 

leden — voor het vriendelijk verzoek 
uit van maandenlange vried- 

schap—Violet en het zacht, smeekende 

gefiuister om der wille van zooveel 

teederder gevoelens—tante Jane—met 

zija banden io zijo zakken vergenoegd 
om zich heen sto d te kijken. 

Waar was 

naam   

Balkan, is meo in Turkije vol vertrou- 

weo, dat Duitschland geen vijaodige, 

bedoelingen jegens Turkije koestert." 

Malakka. 

Thailand zal niet 
alleen staan. 

Singapore, 20 Aug. (Reuter). ,Laat 

Thailaod standvastig zijn in de hand- 

baviog van zijo ooafbackelijkheid. Het 

zal niet alleen staan”. 

Met deze woorden besloot heden- 

avond een spreker een welsprekend 

betoog in de Thailaodsche taal voor 

Radio-Penarg. Dzze toespraak was 

een beroep op Thailand en tevens 

een waarschuwing. 

De spreker verklaarde: ,, Tbailand 

maakt thans een van de meest critie- 

ke tijden van zijn geschiedenis door. 

De Japansche strijdkrachten zija 

gemobiliseerd langs zijn grenzen en 

een propaganda-campagne is in Japan 

gaande, waarvan bet eenige doel is 

mbewijzen tegen Thailand op te bou- 

wen, opdat het onder Japanscbe ,,be- 

scherming” kan worden geromen, op 

dezelfde manier alsIndo-China. Waar- 

om zou het de plicht van Thailand 

zija om zich aan te sluiten bij de 
Dieuwe orde in het Verre Oosten? 

De Japanners hebben bij de uiteen- 

zetting van de redenen een nieuwe 

holle frase gevoegd, n.!. die van de 
»Co-prosperity in Groot Oost-A-ie”, 

Als een wilde gesticuleerend met 

haar parapluie, schreed Miss Higgles- 

by Browne met lange, manbaftige 
passen het strand op en neer! Ze 
beval Mr. Shaw, ze beval Cutbbert, 

ze beval Captain M4gous, iederapart 
maar ook als driemanscbap, dat ze 

M-. Tubbs dwingen moesten, om zijo 
geheim openbaar te makeo. 't Was 
duidelijk tezien, dat ze op dat oogen- 

blk voor duimschroeven 
pijabank teruggedeinsd zou zijo. Maar 
helaas waren die zeer nuttige voor- 
werpen niet op het eiland voorhanden. 

Natuurlijk zouden we wel diverse 

martel-werktuigen hebben kunnen uit- 
vinden—ik voelde, dat ik op dat ge- 

bied van een zeer groote vindirgrijk- 
bheid zou kunnen blijk geven—maar 

Mr. Tubbs had niet voor niets op 
de beschavings-vooroordeelen tegen 

zulk soort dwangmaatregelen vas zijn 
mede-expeditieleden gerekend. In de 

zekerbeid, dat 't eenige wapeo, waar- 
mede ze hem zouden trachten te 

kwetsen, slechts woordea zouden zijn, 

kon hij zonder eenigen argst zija 
verwaandheid in 't kamp ten toon 

spreidenj bij beboefde zelfs niet bang 

te zija dat hem zijn plaats aan de 

noch   

»Het is absurd”, aldus vervolgde 

de spreker, .zich te verbeelden, dat 

Thailand door onder Japansch toezicbt 

te komen, welvarender zou worden. 

Welke soort welvarendheid heeft 

Japan aan te biedeo? Dezelfde die ia 
Japan heerscht, waar bijoa alles ge- 

het volk 

grdwongen wordt om vele uren over 

te werkea op onvoidoende voeding. 

Wenscht eenige Thailaoder zulk een 

lageo levensstandaard in zijo land te 
zieo? 

Groote verschillen ia ras, gewoon- 

taal en geloof zija verbondeo 

het Verschil in 

volksraad, waardoor bet onmogelijk 

is, dat de beide landen elkaar op 

vriendschappelijke basis ontmoeten". 

Sprekend over Japan in zijo"ver- 

momming van ,weldoerer en bescher- 

mer vao,allie landen in het Verre 

Oosten”, zeide de spreker, dat Japan 

Korea heeft opyeslokt en eea mario- 

rantsoeoeerd is en waar 

ten, 

met fundamenteele 

Detten-regeering ooder eige1 controle 

heeft ingesteid in Mansjoekwo en 

Nanking. ,ls dit bescherming?” zoo 

vroeg hij. ,Neea, dat is het 

Het is eerder overheerscbing en 

niet, 

on- 
derwerping van vrije volkea aan den 

wil vas Japan. De Japaosche planoen 

Thailand iedereen 

duidelijk. Waarom verklaart Japan oiet 

openlijk, dat bet van Thailand zal 

afblijven zoolaug andere landen het- 

zelfde doer.?” 

Rangoon, 20 Aug. (Reuter). He Jden- 

avond werd onthuld, dat de radiotse- 

spraak to: de bevoiking van Thaiiand, 

waarin er bij haar op aangedrongeo 

werd standvastig te blijven en haar 

Onafhankeliikheid t& bewaren, in het 

Tbai'sch via Rsdio-Pevang werd ge- 
houden door sir Jospeh Maung Gyi, 

de voorvaamste van Birma's oudere 

staatslieden, die een maal gouverneur 

vao Birma is geweest. 

Sir Maung, die zijo eerste levens- 

jareo in Thailand heeft doorgebracbt, 

herionerde er aan, dat dit land eerst 

kort geleden zijn vieuwen oaam ,, Thai”, 

hetgeen vrij beteekect, heeft aangeno- 
meo. 

met zija voor 

» Bezint, eer gij begint...” 

Singapore, 21 Augstus (Reuter). 

nledereen, die eraan mocht denken 

cen siag 

doet beter zich nog eens te bedenken”, 

zeide senator Foll, de Australische 

m'nister van Bionenlandsche Zaken 
gisteravond in een radiorede. 

De senator hieraan toe: 

»Hoe kracbtiger bouding wij en onze 

naar Singapore t: slaan, 

voegde 

bondgenooten aannemen, des te min- 

der waarschijnlijk is het, dat er een 

oorlog in den Pacific zal utbrekeo”, 

Wi bebben het stadium bereikt, 

waarin de cooversatie kan wordeo 

beperkt tot twee woorden: ,,Handen 

thuis". 

Senator Foll zeide over zijo bezoek 
aan de verdedigingswerken van Ne- 
derlandscb-Indis: .H t was een erva- 
ri g, welke indruk op mij heeft ge- 
maakt”. 

pakkiscentafel geweigerd zou worden, 

zoodat hij voor de rest van zijn 

tciland-dagen in eenzaambeid zijn bon- 

ger met cocosnoten zou moeten stillen. 

Dadelijk na de eerste paar ver- 
geefsche pogingen bad Mr. Shaw bet 
veld te voordeele van Violet geruimd, 

pu stond bij met zija rug naar de 

groep op 't strand, zich diep in 

gedachten langs zijn kin te strijke». 

Dat was een gelegenbeid, welke Miss 

Browne niet voorbij mocbt laten gaan. 

Haar weIsprekendheid klom en klom, 

en juist toen ze een duizelingwekkende 
hoogte bereikt bad en ze druk bezig 

was om van Mr. Tubbs met toevoe- 
ging van Avanias en Sapphira een 

merkwaardigen butspot te bereiden, 
maakte Mr, Shaw onmeedoogend aan 
baar woordenvloed een einde. 

mVrienden”, zeide hij, .volgens mij 
zijo we door deze kwestie, welke de 
gemoederen z00 io beroering heeft 

gebracht. een flink eind in de richten 

grkomer. Ten eersie weten we, dat 
het graf, onze voorsaamte aanwijzing 
om de grot te vioden, niet geheel 
Onder een tropiscben klimplantengroei 

verdwenen is, wat ik beslist gedacbt 
had. Ten tweede weten we, dat het 

  

| 

  

De V.S. naderen den oorlog. 

Looden, 21 Aug. (R:uter). Kapitein 
Elliott Roosevelt, de tweede z00n van 

president Roosevelt, deelde heden op 

een persconferentie mede, dat hij zich 

te Londen bevindt met een missie, 

welke verband houdt met de Ameri. 
kaaoscbe luchtmacht. 

Hij verwacbt hier tot het cinde van 

dz volgende week te blijven. 

Toeo hem werd gevraagd, of bij 

Yaa meening was, dat de ontmoeting 

tusscheo premier Churcbill en presideot 

Roosevelt den oorlog dichter bij de 

V-reenigde Staten heeft gebracht, zeide 

bij: »Misschien zija bet niet de Veree- 

nigde Staten zelf, docb de een of 

andere vreemde mogendheid, die ons 

zal dwingen aan den oorlog te gaan 

deelbemen.” 

Hj meende, dat de Amerikaanscbe 

schepen zich zullen verdedigen, indien 

zij wordeo aangevallen. ,Io alle takken 

vao de Amerikaansche weermacht 

heerscht groot vertrouwen in Eagelands 

viteindelijke succes”, zoo verklaarde 

hij voorts. 

Sprekende over het gevoel ia som- 
mige decien van Amerika, dat sedert 
Rusland aan den oorlog is gaan deel- 
nemen Engelaod eo Amerika een wat 
langzamer tempo volgen ia de productie 
—mogelijk als gevolg van een gevoel 
van zelfvoldaanheid — zeidehij : ,, Ik 
heb dat niet z00 duidelijk gezien, als 
men mij had doen verwachteo.” 

Hj deelde de persconferentie mede, 
dat bij tegenwoordig was bij de ont- 
moeting tusschen Churchill en president 
Roosevelt, welke ,,beiden staarslieden 
de gelegenheid scbonk om tot volko- 
men begrip te komen van elkanders 
gedachten en hoe die werkten en hoe 
in de toekomst hun besprekingen kuo- 
nen worden vergemakkelijkt. ,,lk weet 
biet”, aldus kapitein Roosevelt ,,of er 
spoedig weer een bijeenkomst zal 
plaatshebben. 

Er is geen twijtel aan, dat Churcbill 
Ea van ooze groote leiders is”. Hij gaf 
Uiting aan zijn ,,verbazing over den 
geest onder het Engelscbe volk en 
bet abso'ute en diepgewortelde gevoel, 
dar uiteindelijk de overwioning aan de- 
ze zijde zal zijo”. 

Van hetgeen bij had geboord, had 
bij verwacbt feitelijk niets van Loodeo 
Overeind te zien staan, doch dat was 
verre van bet geval, ofschoon bepaalde 
wijkea zwaar getroffeo zijo. 

Kapitein Roosevelt zal, terwijl bij 
bier is, zich aansluiten bij de Ameri- 
kaansche escadrille van de R A.R., 
die een vliegveld deelt met een eenbeid 
van de Canadeesche luchtmacbt. 

  

  

-» La Na aa 

V.S. willen Rusland geld leenen 

« Washington, 20 Augustus (R-uter). 
Het hoofd van de -Federal Loan 
Administration Jesse Jooes verklaarde, 
dat hij bereid is geld aan Ruslaod te 
leeneo ter financiering van aakoopen 
van oorlogsmaterieel in de Vereenigde 
Siaten, 

Jones deelde aan verslaggevers mede: 
»Wanneer het ' de politiek der regee- 
ring is Rusland te helpen ea dit laod 
Diet contant kan betalen geloof ik, dat 
er wel een uitweg te vioden is. Ik 

meen ecbter, dat het door middel van 
een leening en niet “dgor middel van 
het Brukleenprogramma zou moeten 
gebeuren”, 

Hij zeid-, dat Rusland oiet formeel 
Om een leening heeft verzocht, doch 
het beeft er blijkbaar op gezinspeeld. 

MacKenzie King in Engeland 

Ben boodschap 

van Canada 

Ergens in Engeland, 20 Augustus 
(Reuter). , Please, dee: Eageland mede, 
dat Canada met hart en ziel aan de 
zijde van het Britsche rijk staat voor 
het wianen van den oorlog en dat het 
zich niet de minste inspanning zal 
besparen, welke noodig is om de 
Overwioning te: verzekeren”. 

Deze boodschap werd uitgegeven 
door den Canadeeschen premier Mac- 
Kenzie King voordat hij zich op weg 
raar Looden begaf, 

Kort nadat hij uit het vlieatuig was 
ge:tapt, dat hem naar Ergeland 
bracot — zijo eerste vlucbt, waarvan 
bij zeide, dat bij van iedere miouut 
genoot — had bij contact met zija 
hoofdkwart'er io Canada en bleef hij 
den.gebeelen dag ermede io contact. 

Hij bad het zoo druk, dat hij geen 
tiid bad om de pers te ortvargen of 
ook maar aan de lunch te gaan. 

Io zijn boodschap dankte de Cana- 
deesche premier het Eagelscbe volk 
voor de gastvrijheid, welke het aan 
de Canadeesche militairen beeft ver- 
leend, die met verlof zijn geweest. 

Hij voegde bieraaa toe, dat hij 
brieveo van de Canadeesche militairea 
bad ontvangen, waarin in warme 
bewoordingen wordt gesproken over 
de gastvrijheid, welke zij mocbhten 
genieten. 

m»Deze boodschap zal de bestaande 
kracbtige banden tusscken U en 
Canada nog versterken en za! in de 
tozkomsi biidragen tot ortwikkeling 
vao de utwisseling op cu tureel, ma- 
trrieel en economisch gebied, hetgeen 
noodzakelijk is voor het welzija 
van bride landea”', aldus besloot hij. 

  

  

Radioluisteraars, 
wordt lid van den Bond van Radioluiste- 

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

J.P. Coenweg 27. 

Batavia - €C. 
  

aan dezeo kant van bet eiland is, 

omdar Tubbs bier 'r nooit zou aan- 
durvep, om io zija eentje naar den 

anderen kant van bet eiland te wan- 

Ten derde, -»a Tubbs deze 
struikrooverstaktiek heeft toegepast, 

om ons geld af te persen, vind ik 
dat wij gerechtigd zija om de oor- 

spronkelijke overeenkamst volgens 

weike bij een zestierde krijgen zou, 
ongeidig te verklaren en met alge- 

meene stemmen te besluiten, dat hij 

voor straf viets krijgt. Eo ten vierde, 
nu de boot weer in orde is, zullen 
Bert e» Magous en ik, dadelijk nadat 
we wat te eten gehad hebbeo, er 
weer op uitgaan, met dubbel zooveel 

animo als eerst omdat bet nu voor 
den eersten keer bewezen is, dat het 
verbaal, dat ons hieroaartoe gebracht 

beeft, waarachtig waar is Ea dus 

kan Tubbs met zijo grafsteen naar 

den bi...m loopen,” 

»Zoo, meneer, vindt u dat,” riep 
Tubbs verontwaardigd. ,,Wat ver- 

beeldt jij je wel, metje kouwe drukte! 
Lef genoeg—bt, om iemaod dat z00- 
maar in zijo gezicht...” 
Maar Cutbbert Vane viel hem z00der 
cComplimenten io de rede. 

delec. 

  

mHiep, biep, biep, koera, jonyensl”" 
riep bij enthousiast, terwiji bij den 

man met het litteeken een geducbten 
slag op ziju scbouder gaf. .Ik heb 

den vent altiid een ongelukkigen 
opsrijder gevoodeo. Wij houden ons 

aan Shaw, wat jij, Magous!” Welke 

vriendscbappelijke bevliegirg het beste 

bewijs was voor de hevige emoties, 

welke den boezem van bet. beeldige 
jongmersch in beroering brachten, 
want gewoonlijk negeerde bij den 

kapitein, ofscboon hij—dat moet ge- 
zegd—tegelijkertiid op de een of aa- 

dere mysterieuse mavier altijd uiterst 

cCorrect en beleefd tegen hem was. 
Misscbier moet je op High Stanton 

Manor of zijo eguivalert geboren zijo, 
om de kuost te bezitter, om de men- 

schen op een onnoemelijk grooten 

afstand te houden, z0nder dar.je ze, 

door je manieren of je woorden, ook 
maar bet kleinste duwrje in die rich- 

ting gegeven hebt. 

Wordt vervolgd. 
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