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Vischvijvers in de gemeente. 

De adjuoct - visscherijconsulent van 

Kediri de heer Joesoef Modjo, die 

zitting heeft in den gemeenteraad, 

heeftin de laatstgehouden vergadering 

van dit college den aanleg van visch- 

vijvers in de gemeente ter sprake 

gebracht naar aanleiding van het 

staodpuot, dat het gemeentebestuur 

tegenover deze aangelegenheid eenige 

maanden geleden heeft ingenomen. 
Op een viertal aanvragen, door tus- 

schenkomst van den heer Joesoef 

Modjo ingediend, werd door B. & W. 

positief afwijzend beschikt. 

Later, nadat de heer Joesof Modjo 

ecen onderhoud had gehad met den 

burgemeester, kwamen B. & W. in 

z00verre op hun standpunt terug, dat 

zij verklaarden geeu bezwaren meer 

te hebben tegeo den aanleg van visch- 

vijvers op drassige terreinen. Hoewel 

deze tegemoetkomende houding zeer 

gewaardeerd werd, was er toch alleen 

maar sprake van een mondelinge 

toezegging, zoodat B. & W. altijd weer 

kuonen terugkomen van bun standpuot. 

De heer Joesoef Modjo, afschoon zeer 

erkentelijk voor de toezeggingen van 

het gemeentebestuur, zeide over dit 

vraagstuk nog het volgende: lk 

begrijp heel goed hoeveel last door 

de muskieten wordt veroorzaakt en 

vind het afwijzend standpunt van B.SW, 

dan ook verklaarbaar, doch ik ben 

er van overtuigd, dat dit standpuot 

ongelukkigerwijze voorkomt enkel en 

alleen uit een onjuiste visie vao de 

leden van het college ten aaozien van 

deze aangelegenheid. Blijkbaar heeft 

de meening al bij voorbaat post gevar, 

als zouden viscbkweek en malaria on- 

voorwaardelijk met elkaar-samengaan. 

De werkelijkheid is echter geheel 

anders, zooals ik nader zal aantoonen. 

Het is juist een geluk, dat onder de 

zoetwater -kweekvischsoorten er ver- 

schillende voorkomen, die door bun 

voedselkeuze directe radicale opruimers 

zja van alle mogelijke muskietenlar- 

ven en de hun tot schuilgelegenheid 

dienende watervegetaties. Ik meen der- 

halve, dat de pessimistische zienswijze 

van B. & W. niet juist is en dat ik 

integeudeel een optimistisch geluid mag 

doen hooren. 

Beschouwen wij den aan de natuur 

overgelaten toestaod van drassige ter- 

reinen nader, ,dan zien wij, dat die 

plaatsea door bun ondiepte geen le- 

vensbestaan bieden aan de dierlijke 

vijandea van de muskieten, doch wel 

aan de muskieten - larven. Maken wij 

zulke terreinen nu tot vijvers, d.w.z. 

maken wij die plaatsen bewoonbaar 

voor muskietenlarven - etende visschen, 

dan zullen die gronden bij cen goede 

exploitatie juist geheel muskieten - vrij 

worden, 

Ik zou daarom den raad willen aan- 

bevelen om deze werkwijze als cen 

goed middel voor muskieten - bestrijdig 

te beschouwen, De gemeente kan de 

aaneengesloten drassige gebieden, o.a. 

te Soember Etje en Baloewerti in 

groote vijvers omzetten. Dit behoeft 

niet veel te kosten, want de terrein-   

inzinking bij Soember Etje b. v. is aan 

drie zijden reeds hoog genoeg, zoodat 

zou kuunen worden volstaan met den 

aanleg van een dam aan &€n der 

smalle zijden. 

Dit zal naar mija meening op den 

duur kunnen leiden tot een goedkoo- 

pere werkwijze, dan hetgeen tegen- 

woordig wordt toegepast, namelijk het 

blubberen. 

Bovendien krijgen wij dap, naast de 

verwijdering van gevaarfactoren, nog 

de beschikking over visch, die opge- 

nomen kan worden in het bevolkings- 

menu. 

Kunstkring - uitvoering. 

De door ons reeds aangekondigde 

voorstellirg van bet Ned. Indische 

Tooneel, onder leiding van Leo de 

Hartogb, »Toekomst” voor de 

leden van den Kedirischen kunstkring, 

zal op Vrijdag den 29en Augustus iv 

de societeit Brantas plaats hebben. 

De aanvang is vastgesteld om 9 uur 

des avonds. 

van 

Societeit Brantas. 

Het bestuur van Je societeit 

tas maakt bekend, dat de pait musi- 

cale (Oranje-borrel met tozbehooren) 

ter gelegeuheid van den verjaardag 

vans H.M. de Koniagin niet zal worden 

gehouden op Zondag 31 Augustus 

(zooals vroeger werd medegedeeld), 

doch op Maandag 1 September a.s., 

na afloop van het Openbaar Gehoor. 

Bran- 

De tentoonstelling van scbilderijen 

van Indonesische scbilders, welke door 

den Kedirischen kunstkring wordt 

georganiseerd, zal plaats hebben op 

Zondag 31 Augustus. 

Inheemsch vereenigingsleden. 

De plaatselijke afdeeling van den 

Jong Islamieten Bond beeft met den 

aanvang van het nieuwe schooljaar een 

aantal lezingen georganiseerd, waarin 

het doel en streven van de vereeniging 

wordt uiteengezet. De eerste propa- 

ganda-avond werd gehouden op den 

dag van de viering van den Hemel- 

vaart van den Profeet. 

Br zijo, naar wij vernemen, vele 

nieuwe leden toegetredeo, in verband 

met welke omstandigheidin de maand 

October een afdeelingsblad zal worden 

uitgegeven. 

Dr. J. A. De Nooy te Kediri. 

We vernamen, dat Dr. J.A. De Nooy. 

lospecteur van de Provinciale Dienst 

der Volksgezondheid van Oost-Java en 

Dominee Van Hoogstraten, Gedepu- 

teerde van de Provinciale Raad van 

Oost-Java op Diosdag j.l. te Kediri 

vertoefden voor inspectie - doeleinden. 

Tegelijkertijd werd ook examen afge- 

nomen van een leerling mantri-ver- 

pleegster, die heelemaal in het Gemeen- 

telijke Ziekeninricbting ,, Gambiran” in 

opleiding is geweest Deze eenigste 

candidaat, een zekere mej. Moerti 'in, 

is met vlag en wimpel geslaagd. Hulde 

aan de Cursus-leid (st) ers van Gam- 

biran met hua eerste aflevering. Feite- 

Iijk moeten leerling mantri-verpleegsters 

alleen in het C.B.Z. te Soerabaia 

opgeleid worden, en daar ook hun 

examen afgenomen worden. Doch deze 

candidaat is reeds 3 jaren lang te Kediri 

opgeleid geweest. Naar we vernemen   

ef te Kediri 

resultaat 

zal zij waarschijnlijk de 

geplaatst worden. Ox 

van de inspectie mag gunstig genoemd 

worden. Verder zal d pecteur ook 

de ziekeninrichtinger Toeloeng 

Agoeng en Blitar insp ren, 

Landgerecht verplaatst. 

Naar we vernemen et kantoor 

van het Landgerechta met ingang 

1 September a.s. ve tst worden 

paar Madjenang 3 voor de Frater- 

school. 

Het nieuwe gzbou ruimer en 

grooter dan die, well ins aa de 

Commissariaatweg lig 

Openbare Afhletiek- 
wedstrijilen. 

Door de Kediriscbe Sport Vereeni- 

   
ging alhier, zal op 14 September a.s. 

    

openbare Atbletiek den georga- 

biseerd worden. Dez Istrijden zul- 

len op Koewak worden gehouden. De    

nummers bestaan uil: Kogelstooten, 

discus- en speerwerpsr, hoog- en ver- 

spingen met aanloop, 100— meter 

snelloop. Prachtige pxijzen zullen be- 

schikbaar worden gesi-Id. De irsehrij- 

7 den Ssptember 
aagt 10,25 per 

vingen sluiten op den 
a.s. Het inlegge!d be 

nummer met ecer misimum van f 0,50 

  

  

Voor inschrijviagen en inlichtingen kan 
men zich wenden tot: Hr. Soepardi 

Bandjaranstraat 26, Hr, Sovdikdo Tir- 

tostaat 69, Hr. Soedradjad Goed 

weg, Hr. Soetojo Aloon-aloon 

Hr. Slametsiswo 

Hr, Moerad Masjenang (achter Le 

draad) en Mv. 8 

ti 14. 

   

      

Madjenang 

   disoesetijo Balow 

Alweer Prijsopdrijving 

  

Reeds verscheidene keeren hebben 

we melding ge t omtreat v 

sen van prijso jvers, die feitelijk 

zwaar genoem »gen worden, 

Maar toch we als het ware 

bij elken gerech g vog een aantal 

prijsopdrijvers oepen worden en 

en bedrag met een 

subsidair 30 & 40 

rden. Zoo werd en 

die minstens vc 

boete van f 50 

dagen gevonnist 

op Dinsdag j 
prijsopdrijvers 9 

Wates alweer 5 
nnist, waarbij ailen 
ot verkocht hadden 

». Ook een zekere 

f 75.— 

ieze ook cen doosje- 

lucifers voor 2' 
ioplaats van 2 « 

mevrouw T.H.S werd met 

beboet, aangezie 

lucifers voor 2',. cent verkocht had. 

Wij waarscbuw 

de tusschenhanc 

Op te slaan, wa 

wordt verkregen 

langs dezen weg 

en om geen prijzen 

r geen goedvinden 

an D. E. Zaken, 

g en inbraak. 

irmeester bij bet 

B.d.P, heeft cenige 
»n som gelds ten 

Verduisterir: 

De tijdelijke 

gemeente-slachti 

maanden geleden 
bedrage van f 1 

gelden en retribu 

aaogewend. Hij 

20, 80 aan keurings- 

?s ten eigen bate 

werd deswege door 

het gemeentebestuur ontslagen en later 

door den Raad van Justitie te Soe- 

rabaia tot een gevangenisstraf van 

vier maanden veroordeeld. 

Er zal nader door den gemeenteraad 

worden uitgemaakt of den gemeente 

ambtenaar, die met het toezicht was 

belast, een vergoeding zal worden 

opgelegd en hoe groot die vergoeding 

eventueel zal zijo. In de laatstgehou-   

  

  

RADIO van WINGEN 
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den vergadering van den gemeenteraad 
werd aan genoemden ambtenaar een 

  termija van twee wek 

  

n toegestaan 

    (overeenkomstig om 

zich scbriftelijk te 

E 

gem 

een bedrag groot f 167,03, dat bestemd 

rdedigen 

    

tijd geleden werd in het 

  

gen 

tekantoor ebroken en werd     

    

    

was voor de uitbetaling van koelie- 

loonen, gestolen. Hoewel onmiddellijk 

bij de politie aangifte werd gedaan 

er og geen klaarheid in deze zaak 
verkregen 

De gemeenteraad heeft aan &€a van 

d2 rekenplichtige ambtenaren een ter- 

mija van twee weken gesteld, waar- 

bionen hij zich op het tekort van zija 

Na 
termija zal de 

rekening kan verantwoorden het 

verstrijken van dezen 

raad in cen volgende vergadering 
beslissen of en z00 ja welke ver- 

  

goeding aan dezen ambtenaar zal wor- 
den opgelegd 

Moord. 

Op Zondag j.I. had te Ngadiloe- 
wih een vechtpartij met doodelijken 

afloop plaats. Hen zekere Soehari, 

bekend als een 

di 

ster, genaamd S 

zenuwlijder, bad op 

bewusten        g een pet 
ani, afgeranseld, aan- 

gerien deze op zijn erf ging ver 

  

Over deze daad nam Sarsi geen ge- 
noeyen en beklaagde zich bij haar 
grootvader Soemoredjo. Deze was erg 

woedend geworden en gewapend met 
kapmes ging hij het huis cen paar 

van Soebari en weldra ontstond een   

  

vechtpartij. Ongelukkigerwijs kon Soe 
hari meester worden van het mes en 

  

houwslagen op den hals 

     neer en werd 

Ziekenhuis 

alwaar hij zija laat- 

tie paar het 

nsporteerd, 

      

    
adem blies. Soehari maakte 

beenen doch kon door den 
mantri-politie Wirjosoekarto ia de 

dessa Ngremba worden 

  

Pasar Malem te Blitar. 

  

De c op iniatief 

van schoolvere og Ting Hoa 
Kan te Blita gehou-      
    

   

  

   

wordt op den, 

geopend en zal 

Het dagelijks 

  

malam 

    

    

    

pasa 
bestaat « 

Voorzitter, Jap V 
zitter, Tjwa Ing Boen secretaris, 
Oei Ping Phay aris, Oei 
Kian Sioe pen Sie Wie 

Khong hoofdcommissaris en Njoo Tiang 
Poo ce 

De 
ester, 

  

n den bouwen inrich- 

   ting werden begroot op f 10 000 

RICHE THEATER. 

Heden 29 en Zaterdag 30 Aug. 
20tb. Century Fox' groote en maci 

   Avonturenfilm 

sPARK RAPTURE" 

(De zwarte Extase) 
De Unieke Congo-film. 

Verborgen ritue 
van het woud tot 

  

waarmede de zonen 
volwassen manven 

2 ci 

VENDU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS 

J.G.W DEKKERS KEDIRI - Telefoon 250 
  

VENDUTIE 

Op Dinsdag, 2 September 194! van den WelEd, ten buize 

Heer JH. LAPRE 
Klentengstraat — Kediri meubilair. van 

   



  

      

  E Ae ata —— 

20th CENTURY FOX machtige Avonturenf:Im 

»DARK RAPTURE, (ox tears Extar) 
Het onthulleode rapport van de DENIS — ROOSEVELT Expeditie zooals nog nimmer tevoren een 

rapport is uitgebracht aan de wereld, , 
De meest spannende film ooit over den geheimzinnige CONGO gemaakt. 

.. Maagdenroof.... Wilde dansen.... 440 vrouwen per man.... 
ZIET ,Dark Rapture”!! 

Zaterdagmiddag 4.30 u. Matinee 
Zondagmorgen 'ou 
Het NIEUWSTE ACTUEELE #YERELONIBUWS ! 

Voor alle leeftijden ! 

Geheim ritueel.. &n de groote diereowereld. 

N. B! z 
VOORAF ! 

  

Zcendag 31 hua. Aug. en Maandag I Sept. 

Metro groote en succesvolis lachsehi “WAY OUT WESTI”. (Ben stad op stelten) 
Met de meest gevierde komieken ter wereid, STAN LAUREL en OLIVER HARDY in de hooffdrollen. 

| Fen film, die UI van begin tot eind zal Amuseeren. Een film. die U alle soesah doet vergeteo. 

  

ATTENTIE! Zondagmidda9g 430 u. MATINEE 
Voor Kinderen zeer billijke prijzen ! 

"— MAXIM THEATER Ja 

  

  

Vanaf Heden 29 fm Zondag 31 Aug 

“THE DEVIL'S PIPELINE“. 
    

   

Met in de hoofdrollen RICHART ARLEN ANDY DEVINE e.a. uitstekende krachteo. 
r spannende en bo de Avonturenfilm, die zeker Uw belangstelling zal wekker, omdat zij 
an de tropen afspeelt in en om de boorterreiner van eea Petroleum maatscbappij. Olie.... een 

  

1root belang voor de DEFENSIE! van begin tot eind €€n en al actie.... 
F: Het ACTUEELE WERELDNIEUWS! 2 , 

Extra Voorstelling! 

spanning en seosatie,   

Zaterdagmiddag 4.30 u. 
Zondagmorgen 'ou.     | Vooral voor de jeugd, 

   

  

worden verklaard indien zij de Ver- 
schrikking doorstaan! Walgelijke ge- 
bruiken van barbaarscbe menschen- 
soorten! 

Majestueuze rituselen en groteske Ce- 

  

    

        

      

remonies! Moed en doodsverachting 
van zwarte kri Zie o.a. de ge- 

vechtenmeto door onverschrok-      
kea zwart die slechts met 

gewap 

  

   udden wilde 

  

touwen de 

gevaarten te lijf gaan! De lange dan- 

sers van het vreemde Nianza, het 

land d de gebruiken van 

  

e oudheid. Deze 

  

een 

en nognoem 

v2 e 

MAXIM THEATER. 

Vr 31 Augustus 
Unir spannende Avon- 

    

   
    

   
   

    

  

   

DEVILSPIPELINE" 

met in de rolverdeeling: Richard 
Arle Devine—Mala 

Jea .a. bekende 

terren, 

Oo ondstof van groot 

el 

t de serijd tegen 
Pe- 

ischen 

  

Amerikaa 

  

willen richten, op 

ergegeven 
» boeiende Avon- 

    

nenomde boor- 
Petroleum Maat- 

schapy 
Amok va nboo r samen- 

en 

17 jaar 

Polilie - rapport. 

LT. HB. de te Pakelan doet    

      

aangifte va viel 

  

    

ter waar etwelk on- 

bebeerd voor het erf van zijs woning 

was geplaatst 

Tegen K., wonende aan de Tirto- 

straat werd proces-verbaal opgemaakt 

mishandeling van S,. 
Mritian 

terzake 

  

Wonende te 

Metro geweldige Technicolor film. 

  

  

ATTRACTIE ! 

en Dinsdag 2 Sept. 

sIHE WIZARD OF OL” 0x aoote Tooveosrr va0 Ox), 
Met de lieftallige JUDY GARLAND—FRANK MORGAN e.a. groote artisten. De film, die U gezien moet hebben! 

is deze film zeker een 

Hitler heeft geen kans in Portugal. 
  

  

Regeering en volk uit gesproken Pro-Britsch. 
  

  

Salazars Belangrijke Troeven. 

Sinds de Amerikaansche regeering 

het sensationeele besluit genomen heeft 

IJsland met haar eigen troepenmacht 

te bezetten bestaat de verwachting, dat 

zij ten deze niet halverwege zal blijvan 

staan — de mogelijkheid van nieuwe 

initiatieven io deze richting ligt na. 

Men vraagt zich namelijk in toene- 

mende spanning af, wat er worden zal 

van de Portugeesche bezittingen, van 

de Azoren, Madeira en de Kaap Ver- 

dische eiliander, welke als springplank 

kunnen dienen tusschen 

Amerika : 

reiken ons berichten overeen geheime 

Europa ea 

uit Amerikaansche bron be- 

zitting van de nazi-partij onder leiding 

Hitler, welke begin Mei gehouden 

zijo, daarin werd niet 
    

alleen de 

in Rusland besproken, maar 

ook, als imperatieve noodzakelijkheid 

een aanval op Amerika, waarbij de 

Zuidelijke Amerikaansche republieken 

als geschikt gebied voor de vijandelijk- 

beden uitverkoren werden. 

Weliswaar heeft Duitschland momeo- 

teel zijn handen gebondenin Oosteljk 

Europa, maar zelfs ingeval van een 

overwinning zal de beslissende slag 

op den 

Atlantischen Oceaan, omdat hiervan 

alleen de uiteindelijke uitslag van dezen 

oorlog afhangt. Dat aan Portugal en 

zijn bezittingen hierbij groote beteekenis 

ligt voor de hand. Het heeft 

twee zeer belangrijke havens. Lissabon 

en Oporto. Madeira evo de 

gestreden moeten worden 

toevalt, 

Azorep 
zijn de trait d'union tusschen Europa 
en Amerika. 

Gevaren. 

Maar ook het Britsche overwicbt 
op bet vasteland van Amerika beneden 

den eguator kan ernstiy in gevaar 

worden gebrachrt, indien de Kaap Ver- 
dische eilanden en de overige Portu- 

geesche bezittingen in vijandelijke hand 

Van de uitstekend 

geoutilleerde Portugeesche vliegvelden 

zouden geraken. 

kunnen vliegtuigen met een grooten 

actieradius opstijgen “en de Zuidelijke 

Amerika's bereiken, Vaouit Lagos, in 

Zuidelijk Portuga!, kuonen gevaarlijke 

aanvallen tegen Gibralter gericht wor- 

den,   

De Duitscbe pevetratie in Spanje 
door de nazi's beteekent gelijktijdig 

een bedreiging van de onafhankelijkheid 

van Portugal. De aanwezigbeid van 
Duitsche troepeo aan de Pyreneetn- 

grens kan dit sicchts onderstepen. Het 

ljkt op zichzelf vreemd, dat de nazi's 

niet veel eerder in allen vorm Spanje 

bezet hebben, om van hier uit de 

bestormiog van Gibraltar te onderne- 

men. 

Toch heeft dit alles zija oorzaak. 
Lissabon is voor de Duitschers het 

eenige venster io Europa, dat uitzicht 

biedt naar de wijde wereld daarbuiten, 

Vao hier zwermen hun agenten uiten 

gaat de stroom van propaganda naar 

de Zuidelijke Amerika's en de Veree- 

nigde Staten. 

Op bet groote vliegveld van Cintra 

bij Lissabon strijken dag in, dat uit 

de groote vliegtuigen van de Lufthansa 

neer. Zij brengen nietalleen passagiers 

aan, maar ook geldsommen van onge- 

telde bedragen, welke voor propagar- 

da-doeleinden gebruikt moeten worden, 

Ernstig Hiaat. 
Uit Portugal zelf konden ook vitale 

grondstoffen voor de Duitsche indus- 

trie via de Spaansche spoorwegen naar 

Duitscbland gebracht wordeo. Lissabon 

is zonder twijfel erostig hiaat in de 
Britsche vloot — blokkade. 

Nu is het zonder twijfel waar, dat 

de eerste verdedigingslioie van Portugal 

in de Pyreneeen ligt, zoodat eigeolijk 

de sleutel van Portugals onafhan- 

kelijheid in de handen-van Spanje rust. 

Daar om doet Portugals president, 

dr. Olivera Salazar, alles wat in zijn 

vermogen ligt om Franco te stijven in 

zija tegenstand wat betreft Hitlers 

plannen.! 

Dank zij Engelands medewerking 

verkrijgt Spanje een groot deel van 

zija voedingsmiddelen van Portugal en 

zija bezittingen, De Eogelschen geven 

hieraao vrijen doorgang en de betalin- 
gen geschieden in ponden sterling, op 

bet saldo van de Spaansch-Britsche 

handelsovereenkomsten. Dit geeft dr, 

Salazar een belangrijke troef in handen 

tegenover Franco. 

Zoo is het dus een kwestie van'geven 

&n nemen, de vraag, wat Duitschland   

verliest en wat Duitschland wiot, als 
het deze gebieden tot”,,Lebensraum” 

proclameert : Portugals onafhaokelijk- 

heid staat en valt hiermee. De voe- 

dingsmiddelen-kwestie op bet Iberisch 

schiereiland is netelig. In Spanje wordt 

een volk van 20 millioen zielen direct 

door honger bedreigd als het door een 

Britsche blokkade getroffen wordt. 

Portugal zelf houdt zich met moeite 

staande en bet is zeker niet in staat 

Overschotten naar den nabuur-staat te 

exporteeren, Hitler heeft geen andere 

keuze, of om (deze twee volken aan 

gebrek prijs te geven, Of om uit zija 

eigen voorraadschuren te putten waar- 

door bij zija verkeersverbindingen be- 

last, buiteo datgene wat bij er bij inboet. 

Hij heeft dus redenen genoeg, om 

Voorzichtig te zijn — men heeft hier 

ook den sleutel tot het geheim, waarom 

cen faitaccompli, voor de hand liggend 

als het schijoen mag in Hitlers machts- 

voorstellingen, tot dusver niet zijo 

beslag gehad heeft. 

Portugals politiek 

De Portugeesche politiek is tradi- 

tioneel pro - Britsch georisnteerd, Dit 

gaat nu al honderden jaren terug, tot 

1703, toen een verdrag met Engeland 

gesloten werd, waario niets gegischt 

werd, en dat enkel op gemeenschap 

van belangen gegrondvest was, In den 

laatsten oorlog van 1914 — 1918 zond 

Portugal een expeditie - leger van 

60.000 man naar Fraokrijk, dat zich 

buitengewoon onderscheiden heeft — 

wat dit beteekende beseft men eerst 
als men weet, dat in deze troebele 

tijden Portugal niet meer dan 50.000 
man onder de wapenen heeft. 

Den Duitscbers is dit een door in 

het oog. De Duitsche pers, welke 

juist in den laatsten tijd groote be- 

langstelling voor Portugal aan den 
dag legt, constateert tot haar leedwe- 
zen”, dat het Portugeesche volk zo00 

weinig begrip toont: het zal aan de 

nieuwe ordening in Buropa geen deel 

hebben ,als het niet ophoudt de rol 
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»BOERDERIJEN SCHRAUWEN“ 

te vervullen van actief agent van 

Engeland”. De kiacht schijot gerecht- 

vaardigd, in Lissaboo tooien velen 

zich openlijk met het speldje van de 

R.A.F. 

Maar er zijn nog veel erger steeoen 
des aanstoots. Het strekt tot onzegbare 

ergernis van de jouroalisten van het 

Derde Rijk, dat Portugal bet toevlucht- 
soord is voor duizenden vluchtelingen, 

die vooral na den val van Frankrijk 

hierheen kwamen. Het is voor ben ten 

#enenmale onbegrijpelijk, hoe een dicta- 

tuur - regeering baar grenzen kan 

Openen voor personen, wier politieke 
Voorstellingen in lijorechte tegeospraak 

zija met de hare. Zij hadden verwacht, 

dat zij zoudea worden afyewezeo of 

anders, dat die maatregelea werden 

getroffeo, welke in huneigen land z00 

overbekend zijo, en die nu ook in een 

traditioneel vrij land, alis Prankrijk, 

toegepast wordeo. 

Nazi-druk 
George Maranz schrijft in de , Da- 

war,” dat de druk op Portugal wordt 
versterkt. Io Berlija zijo in deze richting 

proefballons opgelaten. Zoo althans 
dient men het bericht te verstaan, dat 

cen bezoek van dr. Salazar bij Hitler 

binnen het bestek der mogelijkheden 

ligt. Natuurlijk wordt dit 200 onschuldig 

mogelijk voorgesteld. 

»De Duitsche hoofdstad zou het als 

een bijzondere eer beschouwen, dezen 

grooteo staatsman als gast binnen baar 

muren te zien,” Maar men kent de 

de catastrophale gevolgen, welke der- 

gelijke bezoeken tot dusver voor de 

»eere-gasten” gebracht hebben, en in 

Portugal maakt viemand zich cenige 

illusie te dien opzichte. De ,, Volkischer 

Beobachter” voert trouwens ook een 

beel andere taal dan de diplomaten van 

de Wilheimstrasze: het blad eischt 
niets minder dan herroeping van het 

Portugeesch - Engelsch accoord. 

De vijfde colonne. 

Hitler gelooft, dat als het hem lukt 
om Portugal aan zijo zijde te brengen, 

zija om een groot bij io staat zal 

   

   
  

  

  

Levert versche volle melk. 
Karnemelk, Yoghurt, 

Room en Slagroom 

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

ter plaatse 

   
   

  

    

  

Prima kwaliteit, 

Beleefd aanbevelend 

L. H, SC(HRAUWEN.      
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9 WIEUWE UITGNVE of HERDRUK van J. B. WOLTER'S 
UITG. Mij,, BATANIA. 

Druk: prijs, : for- 
Auteur(s) Titel Bestemd voor ka nan Ja: for. 

BILT, F. A. | GJ.H. MAT- | Antwoordeo 8e/9e, 0.35, — 
v.d., J.K.M, | THIJSSEN Handelsreke- 
DUSSEL- nen 3 Aug. 1941 
DORP, 

LAMAIN, P, | LANGS RIJ- | Christ. Lager | 2, 0.70, —.— | 64 pags. 
en R. ZIJL- | PENDE Onderwijs 
STRA VELDEN I Ned. Indie Aug. 1941 13 X 18 

DHARMA- LAJANG Jav. leesm. in | 1, 0,60: —.— | 72 pags 
BRATA HANATJA- | Jav. Kar. v. 

RAKA II H.).S. Aug. 1941 14X 193 

LAMAIN, P. jy LANGS RIJ- j Christ. Lager j 2, 0.95, —.— 1 128 pags. 
en R. ZIJL- | PENOBVEL- | Onderwijs 
STRA DEN VIIA | Ned. Indie | Aug 1941 131, X 181, 

LAMAIN, P. | LANGS RI)- | Christ. Lager | 2, 0:95, —.— | 128 pags 
en R. ZIJL- PENDEVEL- | Ooderwijs 
STRA DEN VIIB Ned. Indie Aug. 1941 137 X.181, 

LAMAIN, P. | LANGS RIJ- | Christ. Lager | 2, 0,70, —.—'|72 pags. 
en R. ZIJL- PENDE VEL- | Ooderwijs 
STRA VEN IIIB Ned. Indie Aug. 1941 137, X:18Y,          
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van twee van Hollands grootste admiraals" 

  

ambitieus program te verwezenlijken. 

De koloniale bezittingeo van Portugal 

zijo uitgestrekt en liggen overal ver- 

spreid: aan de Westkust van Afrika, 

de Kaap Verdische eilanden. Portu- 

geesch Guinea, het eilaod Principe en 

de groote kolonie Angola: verder 

Morambigue ia Zuid-Oost-Afrika. Er 
zjn kleine Portugeesche eilandea in 

het Verre Oosten (Timor), welke onder 

omstandigheden een groote strategische 

waarde vertegenwoordigen. 
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PROTESTANTSCHA KERK. Maleische Kerkdiensten. 
- Hollandsche Kerkdiensten. H. B. Matulessy. 

31 Ang. 9 uur v. m. | 30 Aug. '41 Kediri 6.30 uur ».m. 

Ds. W. C. de Jong. | 7 Sept. 41 Blitar 7.30 uur v.m. 
14 Sept. Madioen 9 uur v.m, Wlingi 10,30 uur v.m. 

£ Ds. W. C. de Jong. | 14 Sept, '41 Kediri 9 uur v.m. 
28 Sept. 9 uur v.m. Kertosono 4 uur n. m. 

Ds. W. C. de Jong. | 21 Sept. "41 Maospati — 8 uur v.m. 
31 Aug. Kediri 8 uur n.m. Madioen 11 uur vm 

5 Ds. W. & de Jong. | 28 Sept, "41 Trenggalek 9 uur v. m. 
ept. uur v.m, T. 4 uur o, m 

Ds Da c. de Jong. 1 Oct. "41 6.30. nm. 
oopsbediening. Voor Ze nding. 

! 21 Sept. uux » 

Pa Aeon Sa ba AO Sa 
7 Sept. Blitar 6 uur ».w. . KN 

Ds. 
21 Sept. . OOST - JAVAANSCHE KERK 

Ds. Ph. van Akkeren. | JAVAANSCHE DIENSTEN 
: 14 Sept. Ngandjoek 5 uur Dn. mM, | tederen Zondag, 9 uur v.m 

s. W. C. de jong. | Te Kediri (Baloewertistraat), Blitar, 
g ka : : 21 Sept. T.- Agoeng » | Tocloengagoeng, Ngaa an 

»,Harer Majesteits oorlogsschip Tromp, dat de namen bewaart Ds. W LN Paree 30 Ma Ta 
28 Sept. Kertosono 5 uur 0. w | — sdua 

Ds. W. C. de Jong. | —— Tg 
Ia ——————- ? R0O0msSCH-KATHOLIEKE KERK 

De Neger en zijn slecht de Britsche oori»isdoeleinden | ken of te mishandelen, integendee eren Zondag. 
ook zouden kunnen zij», ze zouden, | z00wel officieel als door de organen | Cdiri le H. Mis 6 uur v. m 

cultuur ook op bun ergst, ic: voor eea hon- | der publieke opinie wordt het bestaan 2e H. Mis 7.30 uur v. m 
an derdste z00 slechtkunne» z'jn, als Hitlers | van al die ongeoorloofde daden, van I 5 

De Neger en zijn cultuur oorlogsdoel,” al die overblijfselen van vooroordeel | t ( m. Sti 
en afgunst, voortdurend bestreden en 1 m 

,The Negro chooses In enkele woorden. gelaakt. sn r 

democracy.” Eo verder: ,We moeten niet op- Daarmee is bet nog niet uit de we- | Onder ' Ine 

houden te vechten tegen alle pogio- | reld geholper, want het is nu cenmaal . 
Na sa Ti gea om den neger in con minderwaar- | te gemakkelijk voor de onbenullen van 

r zija op het oogenblik grooter | dige vitzonderingsposi plaatsen, |elk ras, die persoonlijk niets presteeren 
en belangrijker vraagstukkeo dan dat an we moeten eve ophouden | om als lid van een hoogere solicetivi. TEN 6 NG H101 1 1 JL 1NG 
van den Amerikaanschen Neger en | se erkennen dat bij de beste van alle | teit, neer te zien op menschen die YEN DU Hn 

zja tockomst, en bet is zeker ver- | mogelijke redenen hee!:, omde U,S.A. | duidelijk van een beter gehalte zijo, " 
De koloniale bezittingen van Por- 

tugal zijo veel grooter ia oppervlakte 

dan die van Spanje enze liggen over 

een veel grooter radius verspreid dan 

die van Italiz. 

Hitlers vijfde colonne, welke ia 

Portugal niet minder actief is dan io 

de overige landen, welke hij in zija 

Dieuwe ordening hoopt te betrekken, 

heeft de opdracht gekregen geen enkel 

middel ongebruikt te laten om zich in 

het binnenland die medewerking te 

verzekeren, welke het doel dienstbaar 

kan zija. 

De nazi-agenten geven zich alle 
moeite om vooraanstaande leden van 

de nationaal - socialistische partij in 

Portugal, die Salazar aan de macht 

bracbten, de rol van @uisling te laten 

vervullen : ook onder het Portugeesche 

legioen”, georganiseerd paar bet voor- 

beeld van de S.S, - en de S. A.-troepen, 

zoeken zij hun aanbangers. De Portu- 

geesche jeugdbeweging beeft in den | 

aanvang Duitsche instructieven gehad, 

het spreekt vanzelf, dat die gelegenheid 

tot het voerea van staatsgevaarlijke 
propaganda zich niet hebben laten 

ontgaan. 

Op het gebied van de buitenlandsche 

politiek werkt.bet propaganda-apparaat 

van Gabbels op het volle toerental, 

met het immer terugkeeren refrein 

Omtreot ,,het reeds overwonsen Eage- 

land”, waar alleen nog maar de laatste 

.genadesiag den val der Britsche pluto- 
cratie brengen zal. 

Dit gaat dan vergeseld van openlijke 

en bedekte bedreigiogen : bij de eindo- 
verwioning, welke onvermijdelijk zal 

komen — z00 beweren de nazi-propa- 

gandisten —zal Portugal niet alleen 

geen plaats vinden in de nieuwe 

ordening, het zal zija vrijheid en onaf- 

hankelijkheid inboeten. 

Zija gaan nog verder en duiden op 

de mogelijkheid van een inlijviog van 

Potugal bij Spanje en van cen ver- 

deering der koloniale bezittingen tus- 

schen Duitschland en Italis. 

Ondanks deze ongebreidelde propa- 

ganda-actie bewsart de Portugeesche 

regeering een ongestoord geestes-even- 
wicht. Het hoofd van de Portugeesche 
regeering, dr. Salazar, ,de zwijger”, 

die -slechts hoogst zeiden bet woord 
Voert, geeft bij de uitzonderlijke gele- 

genbeden, dat dit wel gebeurt, immer 

uiting aao zijo onwrikbare trouw aan 
het Britsche bondgenootschap. Voor 

cen man van zijn geestelijke richting 
kan .dit.alleen .maar beteekenen, dat 
hij in de uiteindelijke overwinning van 

Engeland gelooft. 

(Uit het N. v, d. D”) 

  

keerd. en bovendien een dwaasheid en 

een onwaarheid, als men, zooals som- 
mige radicale Amerikaansche blanken 

dat doeo, ver- 

kondigt dat 

U. S5. A. niet 
CULTUUR-SPIEGEL 

bet 
van 

J. DE KADT 
moreele 

recht hebben 
de vernieti- 

ging van het 

Hitlerisme te 

eischen, zoolang de blavke Amerikanen 

den Neger behandelen zooals bet uit- 
verkoren Germaanscbe voik van Hitler 
alle niet- Germanen behandelt of zou 
willen behandelen. 

Als , The Crisis". het overigens vaak 
100 uitmuntend tijdschrift ter verde- 

diging van de belangen en de waar- 

digheid van den Neger, in zijo nummer 

van Maart j.!. na de Hitleriaansche 
beginselen voor de behandeling van 

alle minderwaardige gekleurde en 

vooral natuurlijk ,,zwarte” rassen op- 
gesomd, en daaronder de feitelijke 

toestanden in de Vereenigde Staten 

gememoreerd te hebben zijn lezers 
vraagt of er nu wel zo0'n groot ver- 
schil is tusschen dat wat Hitler wil 
en dat wat in de U.S.A. in de practijk 
geschiedt, dan is dat werkelijk een 

uiting die zooveel gebrek aan begrip 
en aan visie van de toekomst verraadt, 

dat men er versteld van staat. 

Vergelijking, 

Ea de New-Yorksche ,,Nation”, die 

het artikel bevatte waarin de beginselen 
van Hitler werden opgesomd, ant- 

woordt op de opmerking van den 

vooraanstaanden negerpublicist. Geor- 

ge S. Schuyler, die de conclusie trok 
dat het voor de Negers geen zin had 
om zich druk te maken over de vraag 
of Hitler zou winnen of niet, dan ook 
terecbt, en afdoende, dat alleea al het 

feit dat men in de U. S. A. op deze 
verbitterde en vijandelijke wijze kon 

scbrijven tegen de blanken en het 
onrecht dat zij den neger hebben aan- 

gedaan, en nog aandoen, bet hemels- 
breed verschil opeobaart dat er bestaat 

tusschen een regime als dat van de 
U.S.A., waarin de onderdrukten en 
verachten bun strijd voor emancipatie 

kunnen voeren, en het Hitler-r€gime, 

waarin iedere actie, van welke groep 
en welke mioderheid dan ook, absoluut 

verboden is, en met toenemende kracht 

onderdrukt zal worden, juist naarmate 
dat r€gime zich meer z0u consolideeren, 

Het is zo0als de bekende schrijfster 
Dorothy Canfield Pisher, die door 
haar cigea werk op paedagogisch 
gebied, .en door de traditie van haar 

voorvadereo, die juist als zijzelf altijd 
op de bres gestaan hebben voor den 
neger, bet recht 'heeft verworven om 

z00 te spreken, in een ingezonden 

stuk io ,Tbe Crisis” sebrijft: ,Hoe   

te verdedigen. 
Ea wat deze blank 

enkele woordeo zegt, 

van de overgroote 1m 

Amerikaansche negers, die met den 
neger-auteur Dwigbt O. W. Holmes 

verklaren: , The Negro Chooses De- 

mocracy”. 
Men moet inderdaad wel door wrok 

en haat verblind ziju om viet het 

essentieele verschil te tusschen 

de positie van den neger in Amerika, 
zooals die op heden is, en de positie, 

die alle ,,mioderwaardigen” na de 

overwioning van Hitler zoudeo iane- 

men. 

schrijfster in 
de meening 

"erderheid der 

Tien 

De positie van den Amerikaanschen 

neger is onbevredigend, altijd 

onbevredigend, maar ze is oneindig 

veel beter dan een eeuw, een halve 

ceuw, een kwart eeuw, tien jaar, 

geleden. Wat Hitler nastreeft, dat is 
het terugbrergen van de negers en 
van alle gekleurde en ,minderwaardi- 

ge” rassen naar de positie die Ame- 

rikaaosche negers cen eeuw geleden 
ionameo, Alles it in Amerika aan 
onrecht en schandelijke behandeling 

van negers bestaat, is een overblijfsel 
van dat verlede at men bezig iste 

liguideeren, nadat men het in priocipe 

reeds geliguideerd heef.t De reaction- 
nairen die tegen ht principe in, tegen 

den geest van ten recht in, de 
gelijkheid vrijheid van den 

neger pogen te »tteo, zijn duidelijk 

in de verliezende vositie: zij worden 

onophoudelijk teru 1 yedrongen. 

nog 

  

    

en « 

vormen een min- 

iwettige middelen, 

haar toevlucht 
ie steeds minder 

die wijze op te 

»t alleen de negers 

maar een steeds 

Die reactionna 

derheid, die tot 

zooals het Iyaci 

moet nemen, € 

kans krijgt om 
treden, omdat z2 

tegen zich heeei 

groeiend deel van de blankeo. Noch 
de wet, noch het recht, noch het 

regeeringsapparaat noch het overgroo- 

te deel van pers andere organen 
der publieke opinie, verdedigen de 
pogingen om den neger neer te druk-   
  

maar die men bij een minderwaardige 
collectiviteit kan indeelen, waarna men 

met &€o handgebaar en eenscheldwoord 
»Nigger” van die bekwamer persoon- 
lijkhedeo, of lastige concurrenten af is. 
Maar de strijd tegen de volkomen ge- 
Iykstelling van den neger, is in de 
U.S. A, een verioren strijd 

Zou Hitler echter winnen, dan z0u 
die strijd onmiddellijk weer een gewon- 
nen strijd zijn voor de vijanden van 
den neger, want dan zouden alle wetten, 
alle rechtscolleges alle organen der 
publieke opinie (die dan regeeringsor- 
ganen zouden zijo) den neger onder- 
drukken, en iedere poging om hem te 
verdedigen zou verboden en levensge- 
vaarlijk en hopeloos zijo, Vandaar dat 
voor den neger, en trouwens voor alle 
gekleurde volken, voor alle minderheden 
en alie ontrechten. de strijd tegen Hitler 
primair dient te zijo, eo de strijd tegen 
alle totalitaire steisels, en tegen alle 
volken die zichze!f als uitverkoren be- 
schouwen (wat ook onder gekleurde 
volken voorkomt) als conditie sine gua 
non van eigen ontwikkeling en bevrij- 
ding dient te worden gezien. 

Binnen Het Raam. 

Alle grieven die men heeft, en ied 
strijd voor eigen verheffing en 
bestemming, dienen daaraan- onder 
scbikt te wordeo gemaakt, in Amerika 
en overal eiders. En eerst binnen bet 
raam van dien strijd tegen Hitler en 
ziju bondgenooten en soortgenooten, 
kan de strijd voor eigen verheffing en 
machtsvorming worden gevoerd, en 
moet en mag hij ook worden gevoerd 

Maar z00 dit alles juist is, het is 
ook juist dat de positie van de U, S. 
A, z00wel in materieel als in moreel 
opzicht sterker is, naarmate een meer 
bevredigende oplossing van het neger- 
vraagstuk is verkregen, en naarmate de 
democratische beginselen in meerdere 
mate tot practische geldigheid zijn 
gebracht, ook voor den neger. 

Dat de toestand nog heel ver van 
bevredigend is zal geen mensch met 
bormale opvattingen ontkennen. Men 
zit nu eenmaal met een erfenis van 
een verleden, een erfenis die duidelijk 
demonstreert hoe een optreden, dat 
alleen op geweld berust, nog eeuwen 
later zijn noodlottige gevolgen doet 
voelen, 

  

   

(Uit het N. v.d. D.)   
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F€a van de attesteo, die wij heden 
Ontvangen hebben 

Ir. C. Haring 
d tvan het 

nde te 

Ir C dating 

eng, 22 Augustus 1941 

GAMAT HET. OM 
DRUKWERK ? 

  

  

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

goedkooper. 
Vraagt offerte bij de Ked, 

Snelpersdrukkerij ! 

U verbindt zich 
tot nieis! 

  

  

  

        
Beveiligt U tijdig !! 

Wij leveren : 

LUC »HTBESCHERMING | 

VERBANDKISTEN 
   

  

  

TELEFOON No. 52. 

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

RESIDENTIE APOTHEEK KEDIRI 
     
        
  



  

   

Buitenlandsch overzicht overgenomen uit het Soer. Hbld. 

IRAN STAAKT WEERSTAND. 

  

Nieuwe regeering gelastte strijdkrachten 

van verderen weerstand af te zien : 

opmarsch gaat inmiddels verder. 

  

Londen, 28 Augustus (Reuter). Het 

D.N.B.- verneemt uit Teheran, dat in 

Iran een nieuwe regeering werd ge- 

vormd met als premier Ali Furughi, 

die 1932 tot 

1935, terwijl als minister van Buiteo- 

landsche Zaken optreedt Ali Sobeily. 

Londen, 28 Augustus (Reuter). Te 

Berlija werd uit Teheran vernomen, 

Icaansche 

regeering een kabinetszitting bijeeoriep 

vijandelijkheden 

cbouwing te nemen. 

Londen, 28 Augustus (Reuter). Een 

| bericht uit Teheran meldt dat 

de nieuwe Iraansche regeering besloot 

reeds premier was van 

  

dat de vieuw gevormde 

  

om een   staking der 

    

offici 

de vijandelijkheden te staken. 

Londen, 28 Augustus (Reuter) 

bevestiging 

De 

vao bet voornemen der 

niceuwe Iraavssche regeering om de 

vijandelijkheden te staken werd gege- 

ven door Radio-Teheran, welk station 

verklaarde dat de nieuwe premier 

het parlement mededeelde, 

aan alle striidkrachten de 

hebben 

stand af te zien. 

Furugbi 
order te 

gegeven van verderen weer- 

Concrete waarborgen vereischt. 

Londen, 28 Augustus (U.P.). Gezag- 

hebbende kr 

er op dat de 

en te Londen wijzen 

  

opmarsch in Iran zal 

voortduren totdat concrete waarborgen 

zijo verkregen dat de Duitschers zija 

uitgezet. In verband met de berichten 

van den Shah dat hij als waarborg 

voor den vrede beloofde dat de meeste 

Duitscbers binnen een week zullen 

vertrekken, verklaaren dezelfde kringen 

dat zij reeds cenigen tiid geleden over 

deze zaak onderhandeiden en dat zij 

belofte reeds eerder 

hadden entvangen. 

Londep 28 Augustus (Reuter). Radio- 

Moskou meldt datde Sovjet-Russische 

troepen nog 80 K.M. verder in Iran 

zijo binnengedrongen. Thars is Turk- 

manchai, 90 K.M. ten Zuid - Oosten 

vao Tabriz, bereikt. De opmarsch duurt 

voort. 

een dergelijke 

Toch algemeene mobilisatie ? 

Simla, 28 Aug. (Reuter). Volgeos een 

heden uitgegeven communigue is de 

algemeene mobilisatie van het Iraan- 

sche leger gelast. De Britsche legatie 

te Teheran is echter nog steeds in ver- 

binding met de Britsche regeering en 

de posten in Iranen de buitenwereld | 

Russen heroveren Gomel! 

Moskou, 28 Aug. (Reuter). Het Rus- 

sische middagcommunigu€ meldt, dat 

in den afgeloopen nacht de Russische 

troepen hardnekkig streden in de rich- 

tingen van Kingisepp, Gomel, Djepro- 

petrovsk en Odessa. 

Londen, 28 Aug. (U. P.). De ,, Daily 

Mail” meldde uit Stockholm, dat de 

Russische troepen na een tegenaanval 

welke twee dagen duurde, Gomel heb- 

ben beroverd. Daarmede zijn de Duit- 

sche pogingen om Kiev te nemen, 

verijdeld 

Het blad voegde er aan toe, dat het 

Russische opperbevel de herovering 

piet zal publiceeren, voor het zeker is 

dat maarschalk Timoshenko in staatis 

de stad te behouden 

  

Japan. 

Japan voelt zich ,getart”. 

In ziin teerste belangen. 

Tokio, 28 Aug. (Domei). In een 
hoofdartikel zegt de ,Nicbi Nichi 
Shimbun'”, na verklaard te hebben 

    

dat d 

gericht is op 

aandacht van het geheele volk 
de tankschepen, welke 

dicht langs de Japansche kust varen: 
tis een ontzaglijk vraagstuk, dat 

slechts het welslagen of de mislukking 

kan beteeke 

nale diplomati8. Het blad beweerde 

  

  

  

2D» van Oonze internatio- 

verder met klem, dat Japan's houding 
tegenover de Vereenigde Staten met 
betrekking tot de 

»welhaast al te tegemoetkomend” was 

FEUILLETON 
SPAANSCHE DUKATONS 

(Spanish Doubloors) 

Uit het Engelsch 

olieverschepingen 

  

van 

Camilla Kenyon 

93) 

Zooals hij daar zat, 
gezicbt tot a ezicht met de misluk- 

king coup d'etat, leek 
me de waarin Mr. Tubbs 
zich bevond, opzijn zachtst gesproken, 
minder aangenaam. Alles had hij op 
'€ spel gezet co hij 
Maar als cen echte speler hield hij vol, 
zijo zelfvertrouwen, zijo air de bla- 
gueur vermengd met een tikje ironie 

was hij nog niet kwijt. 't Was of hij 
wilden Gaan jullie jz gang 
maar. Jullie denkt dat ja 't zonder 

H.H. kan steilen. Probeert 't maar, 
des te eerder komen jullie 

gende poorjes terug. 

Io een gekrakte lelie-houding was 
tante Jane door Miss Higglesby Brow- 

z00 van aan- 

   

  

vav zijn 

situatie, 

had verloren! 

   gen: 

met han-   
en het herhaalde het argument, dat de 

Sovjet-Usie en de Vereenigde Staten 

deze verschepingen nu wel uit een 

Oogpunt van internationaal recht als 

wettig en gerechtvaardigd kunnen 

beschouwen, omdat zij p'aats hebben 

het 

andere, maar dat deze verschepingen 
van bet eene neutrale land naar 

Diettemin een tarten van Japan zijn. 

Er op wijzende, dat het voor Japan 

vitermate onplezierig is om scheepsla- 

dingen brandstof voor militaire doelein- 

den met onbekende bestemming als 

het ware vlak voor zija neus voorbij 

verklaarde de ,,Nichi 

»Zulke handelingen, welke er 

te zien varen, 

Nichi”: 
op gericht zijo de eerste belangen van 

Japan te schader, kan men niet over 

het hoofd zien.” 

ne naar de but gebracht, waarvan ze 

de deur ongelukkig geroeg, aan hadden 
laten staan. Daardoor konden we de 

cerste vijf minuten genieten van Miss 

luide, vermanende stem, 
welke door 't snikken van tante Jane 

op de gebruikelijke wijze begeleid werd. 
Ik keek naar Mr. Tubbs en zag dat 

hj zija oor aan den kant van de hut 

hoopvol gespitst had. Hij was dan 
ook buitengewoon dom geweest, over- 
moedig door zijn succe3, zoo hopeloos 
mis te tasten: een enkele blik, op 't 

juiste oogenblik, in de richting van 

tante Jane en ze zou hem, door dik 

en dun heen, trouw gebleven zijo en 

zijo flagrant hoogverraad met een zee 

van excuses hebben weten te veront- 
scbuldigen. Dao zou 't zzlfs Violet 

Diet gelukt zijn om den steeds weer 
opborrelenden stroom van gevoelens 
in tante Jane's boezem af te draaien. 

Maar 't geringschattende kijken van 

H.H. zelf was er als een verstijvende 
adem overheen gestroken en had dien 

warmen sentimeotsstroom doen bevrie- 

zen, 

Browne's 

t Werd warmer, naar mate het 

later op den octend werd en daar er 

niets gebeurde, begon mija rol van 

  
  

De besprekingen met de V. S. 

Tokio, 28 Augustus (Dowmei). De 

»Asahi Shimbuo” publiceert op op- 

vallende wijze 'een artikel van zija 

correspondent te Washington, waarin 

deze verklaart, dat ,,Cordell Hull in 

zija besprekingen met Nomura recht- 

streeksche antwoorden vermijdi” en 

verder, dat de Amerikaansche regee- 

ring definitief is overgegaan tot een 

militaire en diplomatiek froot tegen 

Japao. 

De correspondent zegt, dat de 

driemogenhedenconferentie te Moskou, 

het zeoden vaa een militaire missie 

naar Chungking en de verschepingen 

naar Wladiwostok zoowel als de meest 

strikte toepassing van de bevriezings- 

verordening ,,den indruk wekkeo, dat 

de Vereenigde Staten trachten den han- 

del met Japan door middel van een 

economischen oorlog te vernietigen'' 

Verder verklaart de schrijver: ,,Nu de 

Japansche activa bevroreo zijn eo de 

onderhandelingen post-ver- 

bindiog tusschen landeo 

opschieten, is het merrendeel der Japan- 

over de 

beide Diet 

sche ingezetenen in de Vereeniyde 

Staten gedwongen tot een definitief 

besluit te komen”. 

Rusland. 

De Duitsche opmarsch. 

Betere vooruitzichten voor 

Rusland ? 

Moskou, 27 Aug. (Reuter). De spe- 

ciale correspondent van Reuter te Mos- 

kou, Alexander Wertb, schrijft : 

Personen, die uit Leningrad te Mos- 

kou zijn gearriveerd, beschreven de 

gespannen en heldhaftige atmosfeer, 

welke ia eerstgenoemdestad heerscht. 

Elk buis is een vesting gelijk. Opelk 

dak bevinden zich dag en nacht brand- 

wachten. De fabrisken werken in een 

sneller tempo dan ooit tevorep. Vrou- 

wen hebben in vele gevallen de man- 

nen, die naar bet front zija vertrokken, 

vervangen en de stad werkt onder de 

leuze: ,,Alles voor het front, alles voor 

de overwinniry”. De aanblik der stra- 

ten is geheel veranderd. De winkel- 

ruiten ziju dichtgespijkerd, terwijl er 

zandzakken teyen de voorgevels zijo 

opgestapeld. Troepen marcheeren onder 

de tonen de muziek 
front. Overal ziet men Roode Kruis-ver- 

pleegsters, gekleed in blauwe overalls. 

Het is duidelijk, dat de stad met de 

meest moderne 

van naar bet 

methoden verdedigd 

zal worden. D2 afweerbatterijen in en 

rondom Leningrad zijo eveo bedrijvig 

en goed - uitgerust als die te Moskou 

en de Duitschers hebben reeds enorme 
verliezeo geleden als gevolg vao haar 

— 101 

de laatste twee dagen. 

accurate vuur Vliegtuigeo in 

De algemeene vooruitzichten zijn de 

laatste dagen ongetwijfeid verbeterd. 

De Duitsche opmarsch tzgen Lening- 

rad duurt voort, doch langzaam als 

gevolg van den beftigen tegenstand 
van de Russische troepen, die elken 

wakerde voorzienigheid me danig te 
vervelen, Op een paar meter afstand, 

waar de warme lucht door 'taanhou- 
dend druppelen van het bronwater, 

dat als een smal straaltje in den 
waterketel van Cookie terecht kwam 
en over den rand heen als een voort- 
durende regen weer wegvloeide, aar- 

merkelijk afgekoeld werd, lag Crusog, 

vermoeid door een nachtelijke prive- 
varkensjacht of z00 iets dergelijks, 

rustig te siapen. Het 
tante Jane was gelukkig opgehouden, 
't eenige geluid, dat er uit de but 

kwam, was nu een aanhoudend zacbt, 
gedempt praten. Uit pure verveling 

kwam de gedachte bij me op, of ik 

Diet met Cuthbert Vane een wande- 
lingetje kon gaan maker, waarop we 

dan den grafsteen opnieuw konden 

ontdekken. Natuurlijk wist ik toen 
nog niets van de drastische maatrege- 

len, welke Mr. Tubbs ten opzichte 

van onze hoofd-aanwijging genomen 

had. En wat de onderbroken liefdes- 
verklaring van den Honorable Cuth- 

bert betrof, ik was overtuigd, dat het 

hem door de opwinding over 't via- 
den van de grot, op het oogenblik 
radicaal door zijn hoofd zou gaan. 

soikken van   
  

duimbreed grond verdedigen, bezield 

door het vaste besluit van de bevol- 
king van Leniograd zich tot het laat- 
ste toe te verdedigen. De oogen van 
de geheele Sovjet-Unie zijo op Le- 
ningrad gevestigd en de verdediging 
der stad is in zekeren zin voor elken 

man een persoonlijke eerekwestie 

geworden. Het voornaamste probleem 
van Leningrad is de handhaving van 

de verbiodingen met Moskou en 

Vologda. 

Ec zijo aanwijziogen, dat de Duit- 
schers momenteel oprukken door moei- 
Ijk en betrekkelijk ontoegangelijk ter- 

rein tusschen Novgorod en Leningrad 
en zich niet al te dicbt bij de spoorlijn 

tusschen Leniograd en Moskou wagen. 

Zij zullen mogelijk niet trachten de 

spoorwegverbi-ding tusschen beide 

steden te verbreken alvorens zij Le- 
pingrad veel dichter geraderd zija. 

Voor het verplaatsen van zwaar 

materieel worden de omstandiyhedeo 

uiterst ongunstig voor de Duitschers 

vooral wanneer de regens aanhouden 
en de hachelijke positie van hun lange 

verbindingslija duen toenemen. 

Te Moskou neemt de meening 

dat de trotsche voorspellirg van maar- 

schalk Worosjiloff, dat Lenirgrad nooit 

in fascistische handen zal vallen, geen 

toe, 

ijdele blufis, doch mogelijk het voorspel 

zal vormen van een van de roemrijkste 

Het is 

duidelijk, dat zich ia de stad eo bet 

district Leningrad een zeer groot aantal 

episoden van dezen oorlog. 

troepen bevindt, waarbij nog gevoegd 

kunnen worden de burgerlijke verde- 
digers. Er bevinden zich groote hoeveel- 

heden 

Zoowel als gevolg van het aantal ver- 

groote hoeveelheid 

materieel zal het moeilijk zija voor de 

Duitschers een voldoende sterke strijd- 

macbt over zulke lange afstanden aan 

te voeren om door de verdediging van 

materieel van ailerlei soort. 

dedigers en de 

Leningrad te breken. 

De andere sectoren van het front 

geven den indruk, dat het groote Duit- 

sche offensief, dat meer dan 14 dagen 

geleden werd ingezet, op het puntstaat 

dood te loopen en dat geruime tijd 

noodig zal zijn om een nieuw offensief 

te organiseeren. Het is waarschijnlijk, 

dat de factor tijd tegen de Duitschers 

werkt, vooral in de Noordelijke en de 

centrale sectoren. 
De Duitschers zijoerzeer zeker niet 

ia geslaagd den Beneden-Dnjepr over 

hun offensief is daar 

vastgeloopen. Wat van even groot be- 

Is 

te steken en 

  

  

lang is: de linkerarm van de tegen de 

Oekrajiene gerichte nijptang-beweging 

van Gomel uit, waarmede de Duitschers 

hoopten her Briansk-Kbarkov-Don-bek- 

ken te kunnen bereiken, is door de 

Russen afgeknepen door middel van 

wat het meest afdoende tegenoffensief 

van dezen oorlog schijat te ziju geweest, 

dat in den Gomel-sector plaatshad. 

De val van Dnepropetrovsk werd 

niet door de Russen bevestigd. De 

mislukking van bet offensief tegen Kiev 

is duidelijk — de Duitschers hebben 

daar enkele dagen geleden wederom 
een ernstige afstraffing gekregen — en 

de vedediging van Odessa, het Tobroek 

aan de Zwarte Zee, wordt met succes 

voortgezet, zoodat dezestad een voort- 

durende door in de zijde van de 

troepeo, die de Westelijke Oekrajiene 

hebben bezet, belooft te worden. 

  

Frankri 

De Elzas genazificeerd 

Basra, 28 Augustus, (Reuter). De 

locale besturen te Elzas zijn door 

Duitsche functionarisseo eo enkele 

Elzassers, die lang in Duitschland ver- 

bleven, en bekend staan als ,,echte” 

nazi's, overgenomen. Vanaf heden zal 

bet Fiibrer-beginsel worden ingevoerd, 

zoodat de Elzasser locale besturen bun 

gezag zulleo verliezen en slechts Staats- 

orders mogen uitvoeren. 

De aanslag op Lavali 

Toestand bevredigend ? 

Londen, 28 Aug. (Reuter). Het 

vieuwsbureau O.F.I. meldt uit Lermont 

Ferrand dat Lavals toestand zoo be- 

vredigend mogelijk is. 

De kogel uit zija arm werd ver- 
wijderd: de daaraan gepaard gaande 
operatie is uitstekend geslaad. Laval 
telefonneerde persoonliik met zijo 
echtgenoote die in zijn Wwoning te 
Chateldoo bij Vichy was. Zij begaf 
zich vervo'gens naar bet ziekbed van 
haar echtgenoot. 

Verwonderingen toch ernstig 

Londen, 28 Aug. (Reuter). Uit 
Berlijn wordt vernomen, dat Lavais 
verwondingen van ernstiger aard zijo, 
dan aanvankelijk werd gedacht, dit 
werd in den loop van den ochtend 
vao de ziekenhuisautoriteiten vernomen. 

De kogels onder het bart en in de 
lever zijn nog niet verwijderd. Volgens 
een bericbt uit Parijs zood de directeur- 
geneesheer van het Duitscbe militaire 
hospitaal te Suresnes zija twee beste 
Chirurgen naar Versailles teneinde de 
Fraosche artsen bij te staan. 

  

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, 

Want mijn plan was vatuurlijk zoo: 

Cuthbert ea ik zouden samen eerst 

het graf en dan de tunnel ontdekken 
en vervolgens, dat spreekt van zelf, 

zouden we de grot onderzoeken, bij 

onzen terugkeer kenden we dan, 

wanneer we wilden, ia de sterk op- 
geblazen ambities vao Mr, Tubbs een 

kleineo speldeprik geven, zonder dat 
ik het geheele verhaal van het dag- 

boek en de ,,Island Oueen” behoefde 
op te biechten. Bij de gedachte alleen, 
dat Mr. Tubbs" paam door zija ov- 
gehoorde brutaliteit natuurlijk onmid- 
delljik van de lijst van authentieke 

schatgravers geschrapt zou worden, 

had ik me in mija handen kunnen 

wriiven van pleizier. Gegeven een 

groote dosis tijd en geduld, was ik 
ervan overtuigd, dat de gebeurtenissen 

me nog meer in de kaart zouden spelen. 

Maar ondertusschen trok de grot 
me als ceo magneet! Als een echte 
vrouw was ik ijverzuchtig op mr, 

Tubbs, ik moest de grot het eerst zien, 
mij kwam de eer van haar ontdekt 

te hebben toe, en niet onzen welge- 

danen secretaris. En ik was zoo be- 
nieuwd, wat er met Peter gebeurd 
was—en waar die twee laatste zakken   

J.P. Coenweg 27. 

Batavia - C. 
dukatons, welke bij was gaan halen, 

gebleven warer, 

Maar — Captain Magous had ons 
nu al in den steek gelaten, omdat de 

cen of andere prive - aangelegenheid 
hem van meer belang toescheen. Mocht 

ik Cuthbert Vane iets vragep, waar- 

door ik hem in de verleiding zou 

brenger, om zich aan dezelfde infame 
handelwijze schuldig te maken? Ea 

toen moest ik om mijn eigen dombeid 

lachen, Zeker kon ik 't Cuthbert 
vragen, Maar even zeker als de regel 
van drie€a zou hij weigeren, In den 

eenvoudigen ,,code” van Cutbbert 
stond 't heel duidelijk omscbreven, 

wat je wel en wat je niet mocbt doen. 
Ea ooder die laatste categorie behoor- 
de bet in den steek laten van een 

vriend, Ea zooals de situatie op 't 

oogenblik was, zou een weggaan met 
mij met zulk ees ongeoorloofde han- 
delwijze gelijk hebben gestaan. 

Wordt vervolgd. 

 


	00949
	00950
	00951
	00952

