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Hygienedienst Gemeente 
Kediri. 

Zaoala bekend,. werd destijids door deli 

..Gemeente. van Kediri tes behoeve vao 

de.Hygiese-dieast een: Mantripropas 

gandist, ea voor de Hygiene-propa- 

ganda, eea Vroedvrouw uirgezonden, 

resp. paar Poerwokerto en Magelang, 

om de cursus op yenoemde plaatseo te 

volgen. Nader versemen wij, dat de uit- 

gezondenen op de plaats hunner be- 

stemming (Kediri) zijn aangekomen en 

reeds in dienst zija getreden. 

«$tadsfinancitn. 

De inkomsten van de Stadsgemeen- 

te Kediri..over . de: maand September 

1940 -bedroegen in totaal (19719,60. 

Hiervan is ingekomea voor den Ge- 

.Wopen - Diecst f:2633,52: Vanaf de 

maand Januari ,1940 is. dus reeds ia- 

gekomen ia toraal f171921,18, voor 

.den .. gewonen : Dienst ( 144788.23 

en voor den: Buitengewonea. Dienst 
f 10026,24. 

Rectificatie. 
De conferentie der J.I. B, zal tea 

. pechte :niet.op:24..tot en met 27 'Octo- 

ber, doch op 24 tot en met 27 De- 

cember, gehouden worden. 

Basmeitejijke Ziokten. 
Het wekelijksch rapport omtreot 

besmettelijke ziekten van”den-Residen- 

.tle Arts in de residentie Kediri luidt 

ls vglgt : 

Typhus Abdomivalis : 

Kediri 14, Ngandjoek nibi, Blitar 2 

.ea Kediri 2, “in bet gebeel dus 18 

29geva!len, 

Provinciale Raad. 

In een opeobare zitting wan het 

#Stemkantoor van de Proviociale 'Raad 
wan Dost-Java op 5 October j.l.“is in 

de plaats van den heer J. A.v. Hels- 

diagen, gekozeo den heer C.F. Mu- 

serie, 

SPORT. 
VOETBAL. 

HC, TAN, — KAM, 
(Kediri) (Ngandjoek) 

3-4 

@p Zaterdagmiddag j.I. vond te Ngan- 

djakk onder zeer groote belangstelling 

cen ontmoeting plaats tusschen de kam- 

pjaen van Kediri, H.C.T.N.H. en de 
Ngandjoeksche club K. A.M. Niette- 

genstaaode K.A.M. versterkt werd door 

ees zestal spelers van &€a der sterkste 

clabs van Madioeo, T. O. P., welke 
lagtste club twee weken geleden het'K- 

VIV.-elftal met 4-1 wist te kloppeo, was 

HC.T.N.H. gedurende den beelen wed- 

stiyd sterker, H.C.TUN HH. :speeide eta 
vagrtreffelijke partij, Het was -nltestins | 
cem verdiende overwioning. 1 

H.C.T.N.H. kwam in de volgende 

opetelling uit.:. 

Sie Gwan 
Freddy en Hoo 

Pig Kwie Jam Tjoen Khoen Gwan 

Siag Tjay Dajat Hong Lian 

Tpe Liong Tjieo Wie 

EN ADMINISTRATIE 

PER KWARTAAL, 
BK VOORUITBETALING. 

RICHE THEATER. 

Heden en Woensdag 16 Oct. 

De betooverendste muzikale roman- 

ce van 1940, ,DIZZY DAMES" met 

bet nieuwe hartenveroverende minnaars- 

team Florice Mc. Kioney en Lawreo- 
ce Gray. Eea film vol melodie, vroo- 

lijkheid, jeugdig vuur, schattige meisjes 
plus De mactinigue”, de nieuw- 

ste salondans, thans de' sensatie van 

Amerika, ea op uirerst gracieuze wijze 

uitgevoerd door Christine Marston, 
Amerika's beste Rhumba-vertolkster en 

Maurice Kosioff's speciale Martivi- 
gue—dansers! Kortom een film, waar 
U van genieten zult ! 

MAXIM THEATER. 

Woensdag 16 en Donderdag 17 oct. 

Usiversal bijzoodere avontureafim 

»THE GREEN HORNET"” (de groene 

wesp)'met Gordon Jobes:”de by uit- 

stek geschikte ea sympathieke held, 

om io groore Actiefilmsop te treden ! 

Da gebeimzionige figuur ,,De groene 

Wesp” is op het oorlogspad en voert 

U in. rijn -doodsgevaarlijke "avonturen 

mee en bezorgt UI ongekende sensa- 

ties/ Acrievol tot den laataten meter — 

film! Vergeet niet dit Je teveos stot- 

edeelie,. te komen zien !! 9 , 
2 

Politierapport. 

Tegen R., won. 'te Pahdean werd 

P-.v. opgemaakr, terzake verduisteriag 

van een tamboerija t.w. v. f 1.50 teo 

'adetle van P., won. te Kampoeng- 

dalem. 

AK won. te Djamsaren doet din 

gifte, terzake diefstal van -een rijwiel 

  

VERSCHUNT 

DINSDAG EN VRIJDAG 

AGENTEN 

t.w.v. F15,— hetwelk onbeheerd voor 

de woning van S., won. te Pandean 

was geplaatst. 

B., won, te Bandjarmlati doet aan- 
gifte, terzake diefstal middels ondergra- 
ving van een rijwiel en een braadpao 
ter gezamenlijke waarde van f 6.65 

W. J.. won. te Bandarlor doet aan- 
gifte, terzake diefstal van een houten 
kapstok t. w. v. f 3— 

Tegen A., won. te Semampir werd 
P. v. opgemaakt, terzake diefstal van 

casave t.w.v. f 0.15, ten nadeele van 
L, won. te Semampir. 

Door de politie werd aangehouden 

de persoon van R., won. te Singone- 

garan, verdacbt van verduistering van 

een zilveren horloge-ketting t. w. v. 

f 5.—, ten nadeele van K., won, te 

Tinalao. 

D.J, O., won. te Pandean doet aan. 

gifte, terzake diecfstal van 4 st. schi'- 

derijen t. w. v. f 1.— 

Door de politie werd aangehouden 

de Inlandsche vrouw genaamd S., won. 

te Kemasan, verdacbt van verduistering 

van een hoeveelheid kain ter waarde 

van f 52.90, ten nadeele van B. K., 

won. te Kemasan. 

P. K, T., woo. te Sembodjanstraat 

doet aangifte, terzake diefstal van di- 

verse blokken goed t. w.v. f 64.43. 

Bericht ontvangeo, dat D., wonen- 

de te Tinalan door een slang werd 
gebeten aan zijn wijsvinger. Genoemde 
persoon werd ter geneeskundige be- 
handeling naar het ziekenhuis ,,Gam-   biran” gezondea. 

STADSGEMBENTE KEDIRI. 

          

  

MUTATIES in de Europeesche en met hen gelijkgestelde bevolking 
van de Stadsgemeente Kediri In de maand SEPT. 1949 

Me —am ————w— — 

Gevestigd : Adres : Aangekomen van: 

J. 'Praokea Hotel K. Brantas Malang 
M. Shbimabubaro Ringinsirah Kobe (Japav) 
C. J. F. Verboon Hotel Riche Tjitatjap 
H. L. van Tinteren Insulindestraat 3 Bar joewangi 

  

Vertrokken personen : 

  

Mej. H. W, FB. Harms 

Mevr. J. W. Vlamingh Kiebert 

J. W. Leefiang   
Adres : Vertrokken naar: 

Madjenaog 1 Semarang 

Ringiosirah 2 Soerabaia 

Madjenang Semarang   
  

EEN PRACTISCH, HANDIG EN KOSTBAAR 
WERK VOOR EEN LUTTEL BEDRAG! 

DE AUTOWEGEN -ATLAS 
van JAVA MADOERA en 

f3.-—, 
in ) kleurendruk 

BALI 

op stevig ivoorcarton 
met Cartonnen omslag en linnen rug, 
op Sehaal 1: 500.000 
in totaal 9 aansluitende kaarten compleet bijgewerkt, en 
Wwaarin opgenomen: 

HK COURAN 
NIEUWSBLAD 

IN HOLLAND 
PUBLICITEITSKANTOOR ,GLOBE" 

DINSDAG I5 OCTOBER 1940 

   

    

ADVERTENTIE TARIEF 
GEWONE ADVERTENTIE : 

1 maal pl. ( 0.25 per regel. 2 maal pl. | 0.20 per regel 
4 maal plaatsen f 0.15 per regel. 

2.9. kleine aankondigingen ( 1.- per plaatsing. 
Abonnements advertentie Gereduceerd tariet. 
LOSSE ADVERTENTIEN BiJ VOORUITBETALING. 

23e Jaargang 

   
   

            

    

Wij brengen U de 
»GOLDBERG 

BLOKANTENNE” 
met'de volyende voordeelen: 
@& Onzichtbare montage ! 

(Gzen 

bamboes op Uw erf,         
Ontsierende e 

3 

pog rommelige draden 

in Uw buis!) 

8 Krachtige, storingsvrijs ontvangst! 

     

    

 — (Doet niet onder voor elk ander 
Pa ui 3 Ea ad antenne-systeem) 

“3 0 Geen gevaar voor bliksem- 

  

   inslag ! 

Alleen 

RADIO 
GOLDBERG 
Java's Grootste Dag- en 

Nacht Radio - Service 
Hoofdstraat 51 - Kediri - Tel. 70. 
Residentslaan 37 - Madioen - Tel. (10. 

verkrijebaar bij: 

    

   
   

   

    

VENDU- & COMMISSIEKANTOOR VH BRANTAS 

J.G.W. DEKKERS — KEDIRI — Teletoon 250 
MAN ama   

Emballeeren 
(Ook voor Europa en de buitengewesten) 

? Transporteeren, 
Handel in Nieuw- en 
Tweedehandsch Meubilair. 

Meubelmakerij 

Agentschap 
Java Koeikasten 

aa aa 

Tegen M., wonende te Bandjaran 

werd P. V. opgemaakt, 

duistering van een rijwiel 

van f60.— ten nadeele van Toko H., 

gelegen aan de Dohostraat. 

| mobielenj soldaten vanuit alle boeken 
terzake ver. | van de aarde in even z00vele ver. 
ter waarde | scheidenheid van uniforo. Maar over 

dit alles hangt thans cen sfeer van 
verbijstering en onrust, alsof er iets 

beurd is, da iet gchee e T., wonende te Bandarkidoel doet | SO" St en nlet gcheel heeft 
aangifte, terzake diefsta! 

dergraving van lijfsgoederen ter waarde 

van f1. 25. 
« 

Ta kuonen begrijpen, eo a'sof er iets an- middels on- 4 
ders op 't puot staat te gebeuren, 
Wearvan men echter den juisteo aard, 
den juisten tijd en den juisten vorm 

Bok K., wonende te Soekoredjo doet | Diet weet en niet 

aaogifte, terzake vermissing van een 

gouden haarspeld ter waarde van 6.50 

voorzeggen kap. 
In het huis, z00 vertelde de ,,Pa- 

lestine Post” verder, waarin nog slechts 
cenige maanden geleden generaal Wey 

  

gand verbleef en nauwelijks cen maand 
g-leden generaal Mitrelhauser woonde, Het Syri& van heden. 
heeft thans generaal Fougere zijn in-   alle berijdbare wegen 

Kilotneternfstanden van plaats tot plaats 

Hoofd-Afstandstabel voor grootere afstanden 
Bergen en plaatsen met hoogte-cijters 
Spoorwegen, Vliegvelden, Ondernemings - fabrieken 
Pasanggrahans en vele aanwijzingen voor toerisme. 
Verkrijgbaar bij de Ked, Snelpers.     Een impressie uit de Juni dagen 

Door de straten van Syr'8 golfe het 
leven voort io denzelfden bonten stroom 
als een maand of een jaar geledeo. De- 

il zelfde rondtrekkende verkoopers, dra- 

gers en bedelaars : dezelfde schaapher- 

ders, kameeldrijvers, en antieke auto- 
  

trek genomen. Hij werd uit Frankrijk 
gezonden om het bevel over de Fran- 
sche strijdkrachten io Syri& op zich te 

Mittelhauser nemen, toen generaal 

teruggeroepen werd. Het huis van 
generaal Fougece ziet uit de op eens 

zc0 drukke baven. Nu is de haven



  

Populair's betooverendste muzikale romance van 

met bet nieuwe hartenveroverende minvaarsteam 
Een film vol melodie, vroolijkheid, zang en dans!. . . 

salondans, thans de sensatie van 

Donderdag 17 t/m Zaterdag 19 Oct. 

»sZLANZIBAR”” Uni 1 wildst Meest 
met LOLA LANE (tea Ae peresada Lane Sisters) — JAMES CRAIG — SAMUEL S, HINDS e.v.a. 

beroemde spelers. 
Een ongekend avontuurlijk filmwerk, dat zich afspeelt diep in de wildernis van Oost-Afrika en 

Heden en Morgenavond 

1940    

Amerika | 
Komt allen deze mooie film zien ! 

realistiscbe Jungle film 

dat reeds vacaf de begio-sc2ne de aandacht boceit. 
Esa bijzonder spannende geschiedenis over den strijd om bet heilige doodshoofd van 

WN en de vreemde macht die er van 
»Zanzibar” is gebaseerd op een weinig bekende Clausule io het Vredesverdrag van Versailles. 

Verguimt niet dit machtig 

vitging, 

filawerk te komen zien! 

IZZY DAMES” 99 
FLORINE Mc KINNEY en LAWRENCE GRAY. 

. plus de ,Martinigue”, de nieuwste 

PB dea TU 
 RICHE THEATER — 

»MUKAWA" 

  

  

acteur GORDON JONES e.v.a. 
N.B.! 

tintelend en geestig als LUBITS 

  

pracbtfilm 

I Attentie! 

zonder leven. Siecbts twee kleive Fran- 

sche oorlogsschepen liggen er en een 

paar vrachrscheepjes, die aan de kade 

gemeerd zijo, Er wordt niets geladen 

of geslost. De schepen bebben er al 

weken gelegen en zullen er waarschija- 

ljk nog vele weken blijven liggen: 

Vanuit het huis gezien lijken ze op 

kinderspeelgoed, dat door de kinderen 

in den steek gelaten is. 

Geveraal Fouggre kondigde aan, dat 

bet zijn doel was om den status van 

de Fraosche regeering in Syrid te 

handhaven en de orde te bewaren, 

De economische situatie. 

Voor 't burgelijk bestuur is daar 

bovenal het probieem van den steeds 

slechter wordenden economischen toe- 

stand. Nu er geen scbepen meer over 

de Middellandsche Zee varen om de 

havens van den Libanon te bezoeken, 

komen er ook geen importen van over- 

zee, En importen beteekenen invoer- 

rechteo, de voornaamste bron van in- 

komsten van bet gouvernement. Een 

aaotal publieke werken is gestaakt 

geworden, zelfs die, welke gedurende 

den oorlog zoo hoog mogelijik opge- 

Voerd werden teneinde de productie 

van voedingsmiddelen te doen toene- 

men, zooals bijvoorbeeld de irrigatie 

en diverse water werkeo. Drastische 

bezuinigingen in het bestuursapparaat 

zullen volgen, 
Groote aantallen Fravsche ambtenaren 

zullen vervangen worden door Syriars, 

wier salarissen lager zijo. 

Eo wat de Syritrs zelf betreft? Hoe 

staao deze tegenover de nieuwe situ- 

atie? 

De regeering en de kamers van 

koopbandel doeo al het mogelijke om 

den handel over land te berstellen 

Men hoopt door Turkije baodeisbe- 

trekkingen met Europa te kuonen aan- 

kooopen. Sommige Syrische importeurs 

zijn naar Turkije gegaan om besprekio- 

geo te voeren met Duitsche handels- 

agenten, 

Gelukkig is de oogst van dit seizoen 

gocd geweest, en is er overvloed van 

waarschijolijk weldra 

landbouwproducten van allerlei soort. 

Zoosdoende is de situatie, hoewel ero- 

stig, niet wanhopig. 

Vermaak en radio. 

De .dancings” 

in Beiroet en Tripolis eo langs de 

oevers van de Barada in Damascus 

zija tbans leeg: de menschenmenigten, 

die voorheen hua lage stoelen met 

Iieten zetting bevolkten, zija thans 

langs de zeezijden 

OoO“”roepeaaa 

Zaterdagmiddag 4.30 u 
Zondagmorgen 10 u 

MAXIM THEATER 
Woensdag 16 en Donderdag 17 Oct. 

1 TWEEDE tevens SLO1GE ». van UNIVERSAL gioote Avonwurenfi!lm 

THE GREEN HORNET” toe Gnoene Wes) ee terate 
Spannender | Actievoller dan bet le. gedeelte. Komt en oordeeit. 

Vanwege de lengte van de film, worde stipt 7 u. 10 n.m. begonren, 
Vriidag 18 t/m Zondag 20 Oct. 

vetros Meneer #NINOTCHIKA" 
| j door MELVYN DOUGLAS — INA CLAIRE ea. sterren. 

GARBO:, basanan, Sula nrenda film, welke zich afspeeit io bet ondeugende Parijs, 

De film toont U thans een yeheel nieuwe, een vroolijk lachende Garbo 
CH alleen kan vervaardiger. 

met de wereldberoemde filmdiva GRETA 

« cen Comedie, 269 

Komt U kennismaken met de nieuwe Garbo! De ontwaakte Garbo! Reserveert uwavond voor deze 
" Komt vooral vroeg voor de beste p'aatsen 

verdwenen, evenals de artisten eo or- 

kesten in de Europeesche cabarets. 

Want Syri& is nu, evenals Frankrijk, 

in rouw. Alleen klassieke muziek mag 

in de cafk's gespeeld worden, Doch 

de Syritrs luisteren nog altijd naar de 

radio. Zij luisteren naar Berlija en 

Bari, doch zija veel minder geneigd 

om de opschepperige propaganda, wel- 

'ke door deze stations wordt uitgezon- 

den, te slikkeo. Zelfs de meest licht- 

geloovigen en zij, die voorheen kracht 

p'achten te bewonderen 

voorstonden boven moreele principes, 

zija thaos nadenkende geworden. Veel 

meer dan vroeger luisteren zij nu naar" 

de uitzendingen in het Arabisch varuit 

Londea ea Jeruzalem. Het Britsche 

prestige is toegenomen. Eo algemeen 

en macht 

niet alleen onder de intellectucelen, is 

de overtuiging gegroeid, dat het heil 

van Syrig afhangt van de overwinving 

van Eogeland. 

Medische verzorging. 

Wi versemen dat bet ondezoek 

naar den algemeenen gezordheidstoe- 

staod van de schoolkinderer, die 

binnen de gemeente woven, hetwelk 

door dokter Th. A. H. Patiradjawane, 

gouvernements Iodisch arts bier ter 

stede, op verzoek van het gemeentes 

bestuur word gehouden (waarbij 

speciaal de aandacht wordt gewijd 

aan bet voorkomen van tuberculose, 

huidziekten 
schurft, en ondervoeding), 

thans zoover is gevorderd, dat 

rapport met voorloopige 

bij het gemeentebestuur is ingediend, 

Hoewel het onderzoek nog ge- 

beel is geBindigd cenige 

maanden zal worden voo:tyezet, acbt 

dokter Patiradjawane het voorhands 

niet poodzakelijk om tot aanstelling 

van een specialen schoolarts over te 

gaan. 

trachoom, mijaworm, 

malaria 

cen 

conclusies 

niet 

en over 

Wij berinoeren er bierbij aan, dat 

door den heer D. J. Zaal, hoofd van 

da Iste HI. S. en leider de 

IL E. V.-fractie io den gemeenteraad, 

eenig”n tijd geleden de noodzakelijk- 

heid van bet instituut school- 

artsen gemeentewege in 

van 

van 

van cen 

bracbt. 

toestand 

doch 

raadsvergadering ter sprake 

Hj vond, dat de huidige 

Diet alleen  onvoldoende, 

zelfs hopeloos was, De burgemeester 

dat de medische 

verzorging van de schoolkinderen z00 

slecht, niet is. De rapporten over het 

ook 

was van oordeel,   werk van dea mantri, van de   

  

KINDERVOORSIELLING van een mooi gevarieerd 
Pprogramma Zcer billijke prijzen. 

gemeentelijke ziekenin richting Gam 

biran, zijn zeerbe vredigend. De school- 

kinderen kuonen altijjid ia genoemd 

onderzocht. Naar 
aanleiding van de besprekingen over 

deze aangelegenheid raads- 

vergadering, werd door het gemeente- 

bestuur een scbrijven, gezondeo aan 
de particuliere artsen hier ter stede 
met het verzoek mede te willen deelen, 
wat er bij betaliny van een honorarium 
van f 100, per maand met een werk- 

tijd van 2 A3 uren per dag verricht 
zou kuonen worden voor alle school- 
kinderen (dat beteekent het onderzoe- 
ken vaa ongeveer 4500 schoolkin- 
deren). Op deze brieven werd slechts 
&€n antwoord ontvangen, 

ziekenhuis worden 

in een 

houdende 
mededeeling, dat zoolang de gzmeente 
geen volwaardig schoolarts kan be- 
zoldigen de huidige regeling voldoen- 
de moet geacht, aangezien 
een arts in een tijdsduur van 24 uren 
per dag onmogelijk 4500 kinderen kan 
onderzoeken. De raad besloot toen, 
dat dit vraagstuk door het gemeente- 
bestuur verder zou worden bestudeerd 
en na een gehouden onderzoek nader 
zou worden bekeken of de resultaten 
van dieo aard waren, dat de noodza- 
kelijkbeid zou blijken om tot de aan- 
stelling van een specialen schoolarts 
Over te gaan, dan wel dat zou kun- 
nen worden volstaan met een pzrio- 

diek onderzoek in de scholen, naast 
de betaalde schoolkinderen polikliniek 
en bet werk van de mantri-verpleegster. 

worden 

De voorzitter van de plaatselijke 
Europeesche schoo!commissie heeft nog 
eens de aandacht gevestigd op bet 

iostitvut vao de 

voor de scholen binnen de gemeente 

en bet bestaan van de scboolkinderen- 
polikliniek op drie dagen in de week. 

Wil de medische verzorgingen van de 

GAAT HET OM 
DRUKWERK ? 

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

goedkooper, 
Vraagt offerte bij de Ked. 

Snelpersdrukkerij ! 

U verbindt zich 
tot niets 

mantri-verpleegster 

  

  

schooikinderea gbed tot haar recht 
komen, dan is welwillende medewer- 

kivg van de schoolhoofden en leer- 

krachten onontbeerlijk. Deze medewer- 

king kao o.a. worden verleend door 

de mantri-verpleegster atent te maken 

op kinderen, die wondbehandeling of 

medische verzorging noodig hebben. 

Voorts door kinderen, die vermoedelijk 

lidende zija aan besmettelijke of in- 

terne zickten, naar de polikliniek te 

verwijzen en door de ouders te waar- 
schuwen in geval de kinderea oowil- 
lig zija (zij kusneo niet gedwongen 
werden.) 

  

   De behandeling door de mantri- 
verpleegster en op de schoolkinderen- 

polikliniek is graties. Bij, eventueele 

bezwaren omtrent de doeltreffendheid 

van de behandeling door de mantri, 

kan de tusscheokomst van dokter Pa- 

tiradjawane worden ingeroepen, onder 

wiens supervisie de mantri-verpleegs te 

geplaatst is, 

  

Ten siotte werd gewezen op het 

gevaar voor de leerlingen van aarr 
tuberculose ljdende leerkrachtenen de 

Voorzieningen, die daartegen getorffen 

zijo. 

  

Afdeeling Radio 

  

“Radiogramoloon 601 A. 

Uw Radio Defect? 

Bel op Kediri 13! 

Radio van WINGEN. 

Fa. van WINGEN. 

Ons reparatieatelier is ultramodern ingericht. Hier- 
door zijn wij in staat om radiotoestellen op de- 
zelfde dag, dat ze bij U thuis (Kotta) worden 
weggehaald, onder garantie gerepareerd op te le- 
veren. 

Buiten KEDIRI binnen 2 dagen. Uw toestel is 
dan tevens zoowel electrisch als mechanisch ge- 
controleerd. 

      

  

BOERDERIJEN .SCHRAUW 

  

        
  

KEDIRI | WATES 

MULOWEG / MADJENANG 1 
Telefoon Ked. No. 225 PERCEEL-PAKISSADJI 

aa 

Levert versche volle melk. 
Karnemelk, Yoghurt, 

Room en Boterolie 

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

ter plaatse 

  

NEEMT NU EEN ABONNEMENT OP 

NX 

2 
MODE 
REVUE 

MET EEN DUBBEL AANTAL 
RADERPATRONEN 

    

   

    

    

  

Prima kwaliteit, 

Beleefd aanbevelend ”“ 

L. H. SCHRAUWEN,    

     

      
      
  

 



    

Te huur aangeboden : 
voor vac, mnd,.: 

  

bergtuindorp 'BESOBKI, 25 kmi van: 

KEDIRI — 1100 m. hoogte, 

2 compleet gemeubileerde huisjes. 

Te bevr, bij 

Adm. SOEKO SEWOE 

Kediri. 
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TE HUUR 
Gandarfor Nol 0 

Wegens vertrek 

Ben groot huis met groote v6dr- en 
acbtererf — - - 3 

f 30,— 's maands 

ingaande 1 November 1940 

te bevr. Ked. Snelpers Telf. 83. 

  

Posipakketten 

Voor ,Groot - Brittanni8 en 
Noord - lerland. 

Ter uitbreiding van het aantal ver- 

zendgelegenbeden is thans de moge- 

Iijkheid opengesteld om postpakketteo 
#oor Groot- Brittannie en Noord-lerland 

ook door tusschenkomst van de Zuid- 

Atkikaanscbe Post - administratie te 

verzenden. 
' Voor deze verzendingswijze zija de 

tarieveo als volgt vastgesteld. 

Voor postpakketten t/m 1 kg. f 2,25 

boven 1 t/m 3 , » 450 

& » boven 3t/m 5 » » 7,15 
De aandacht wordt erop gevestigd, 

dat bij verzeoding via Zuid - Afrika 

postpakketteo boveo $ kg. nlet zija 

toegelaten. | 

De bestaaode, rechtstreekscbe ver- 

zendingwijze, waarbij postpakketten 

boven 5 t/m 10 kg. wel zijn toegelaten, 
blijft gebandhaafd. 

(3 » 

Moge het waar zijn. 

Btn dezer dagen lazen wij in het Soer. 

Handelsb!. het ondervolgende : 
Reuter seint uit New York, dat vol- 

gens de ,,New York Herald Tribuoe” 

de Ver. Staten elk beschikbaar pond 

rubber ea tia ia. Ned.-India zullen op- 

koopen. 

Aneta voegt hier aan toe, dat er 

den laatsten tijd wel flinke” aankoopen 

zijo geweest, doch dit .is geen ver- 

schijasel van den laatsten tijd en het 

betreft zeker niet den :geheelen voor- 

raad, 

Uitbetaling pensioenen. 

5 Op 31 dezer. 

Het Soer, Handelsbl, scbrijf. 

Naar wij vernemen, heeft de ver- 

tegenwoordiging van de directie der 

Indische Pensioenfonds te Bandoeng 

nan de regeering voorgesteld, analoog 

met de regeling die op voorstel van 

het departement van Financi&o ten 

manzien van de salarissen der lands- 

dienaren aanvaard werd, ook de ge- 

pensionneerden aan het einde van de- 

ze maand tegemoet te komen door de 

pensioenen over November reeds op 

31 October a.s. betaalbaar te stellen. 
'Verder kunoen wij nog melden, dat 

het vao landswege inzake de salarissen 

gegeven voorbeeld ook gevolgd wordt 

door de proviocie West-java en de 
stadsgemeente Batavia, 

- IN. VOORRAAD 
Ruime keuze “. 

- Visitekaartjes 

voer de halve prijs. 

KED. SNELPERS DRUKK 
ALOON-ALOONSTRAAT 

| Tel. No. 83 

  

  

  

   
EXPOSITIE. 
  

  

  

Ochtend- en Middagjaponnen. 
House coats. Sportkleeding. 
Damestasschen en Nouveautes. 

| in HOTEL Riche Kediri 14 en 15 October en in Hotel van 

1 Rheeden Blitar I7 en 18 October. 

Modes 

Japansche dankbetuiging. 

Brief van Z Exc. Kobayashi 
aan E. Ex. Van Mook. 

Het Soer. Hande!sbl, deelt mede : 

D: Voorzitter der Japanscbe delega- 
tie, Zijne Excelleotie Mivister I. Ko- 

bayashi, heeft het volgende schrijven 

tot Zijne Excelleotie H.J. van Mook, 

Voorzitter van de Nederlandsche dele- 

gatie, gericbt : 

»Excellentie, 
Het is mij een groot voorrecht U 

mijnen welgemeenden dank te betuigen 

voor de vele en hartelijke blijken van 

deeloeming, welke de Japansche Mis- 

sie hier te lande, van U en de leden 

van de Nederlandsche Delegatie mocht 

ovtvangen bij het verscheiden van Ge- 

neraal-Majoor I Ishimoto, deel uitma- 

kende van genoemde missie. 

Niet het minst werd het op hoogen 

prijs gesteld, dat Uwe Excellentie en 

meerdere leden van de Delegatie den 

heeft willen bijwonen 

Uw aller 
verlies 

uitvaartdienst 

en U in een lijkrede van 

medeleven met dit smartelijk 

heefc willen getuigeo, waardoor aan 

deze ceremonie een groote plechtig- 

heid is gegeveo. 

Deze betuigingen van sympathie 
zullen niet alleeo bij de familieleden 

van wijlen mijn landgenoot, doch ook 

bj de leden van de Japansche missie 

en bij geheel het Japansche volk in 

daokbare berinnering blijveo. 
Ik maak van deze gelegenheid 

gaarne gebruik, Uwe Excellentie te 
verzoeken wel de verzekering van 

mijn hoogacbting te aanvaardeo. 

w.g. I. Kobayashi”. 

Speciaal zij pog vermeld, dat de 
hierboven afgedrukte brief van deo 
Japanschen Mioister in de Nederland- 
sche taal was gesteld, 

OLYMPIA 
Schrijfmachines blijven toch al- 

tijid aan de spits. Deze wereld- 
beroemde Duitsche machines kunt 
U tegen bijzondere afbetalings- 
conditie te Kediri, ALLEEN 
krijgen bij de 

N. V. Ked. Sneipers 
Drukkerii 

  

  

  

Slechts 

I Amerikaansche Confectie. 

geopend van 8,30 — 12 uur 

5.30 — 7.30 uur 's middags 

    

's morgens 

Een ieder kome en overtuige zich !!1 | 

EUGENIE bandoeng. 
Mean 

  

Radioluisfteraars, 
wordt lid van den Bond van Padioluiste- 
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. 
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( LUCHTBESCHERMING | 
Beveiligt U tijdig !! 

Wjj leveren : 

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

RESIBEN-E IE APOTHEEK KEDIRI 

  

  

TELEFOON No. s2. 

  

| 

VERBANDKISTEN | 

| 
  

  

PROTESTANTSCHB KERK 
Hollandsche Kerkdiensten. 

Bana ena Bae tan | al 
Malcische Kerkdienst. 

H. B, Matulessy. 
20 Oct "49 Trenggalek 9 uur v.m. 

630 u. —.m. 
Perdjamoean Asja 

27 Oct. "49 Madioea 10 uur v.m 
31 Ocr. '40 Kediri 6.30 uur o,m 

Reformatie Luther. 
aa —. 

OOST - JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEN. 

lederen Zondag, 9 uur v.m. 

Te Kediri (Ba!oewertistraat), Blitar, 
Toeloengagoeng, Ngandjoek, e, a., te 
Paree 730 uur n.m, 
—————— 

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Zondag. 

te Kediri 1e H. Mis 
2e H. Mis 7.30 uur v. m. 
Lof 5.30 uur o. m, 

6 uur v. m. 

te Blitar 6 uur v. m. Stille H. Mis 
7.30 uur v. d Hoogmis 

5.30 uur o. m. Lof 
Onderricht Kath. Javanen 6 uur n.m. 

mmm mama 

  

TENG HONG TJIANG 
VENDUHOUDER — COMMISSIONNAIR 

MEUBELMAKER 

TRANSPORT — ONDERNEMING 

KEDIRI — Klentengstraat €4 — Telat, No, 107 

Venduties : 

Dinsdag, 15 October 1940 ten 
huize van deo Hzer G.J. Bosschart, 

Iospecteur van Politie Ie klasse. 
Zaterdag 19 October 1940 
Groote Commissie Vendutie 
la onze Showroom 

Hoofdstraat Kediri 
Gelegecheid tot bijbrengen van 

goederen, 

Huizen en een tennisbaan te huur: 

Pakelan 7 

Complete indeeling met garage en bij- 

een mooi woonbuis, 

sebouwen p.m. f I5,— 
Bioscoop- 

complete indeeling met 

gebruikt p.m. 

cen mooi woonbuis, 

straat 2A, 
garage pas 1 
f 22,50 

zen mooie teonisbaan voor Dinsdag, 

Woensdag en Zaterdag, gelegan 

acheer Soelpersdrukkerij p.w. 

f 6,— 

maand 

Voor Uw meubilair en ontwerpen 

geroutincerde toekangs en cerste kwa- 

liteit meubelhout 

Zeer billijk in prijs en levering met 

garantie, 

Voor Uw vendutie gegarandeerd 

goede resultaten. 

Iopakken voor alle plaatsen, 

  

Pas ontvangen 
Wollen artikelen 

Wollen Sokken Wollen Jumpers 

  

” Jassen »  Broekjes 

. » Baby- 
” Vesten , ia vet 

Muraen »  Mantels 

Brei katoenea 

pennen 
- naa den 

en Husk pronen. 

MIYAKO 

Te', No. 29 Kediri. 

aa  ———..i 

   ———.. ana



    

Ne aU TO Te in an Ta 

    

Buitenlandsch overzicht overgenomen uit het Soer. Hbid. 

“Anti- as” Balkanpact verwacht 

  

Joegoslavie, Griekenland en Turkije 
wenschen gezamenlijk het hoofd te 

bieden aan agressie. 
  

Uitbreiding bases 
voor V. S, 

Boekarest, 14 Oct. (U.P.). Uit in- 

lichtiogen in diplomatieke kringen blijkt 

dat een Joegoslavisch-Grieksch-Turksch 

blok in wording is om tegenstand te 

kunnen bieden aan een Duitscheo of 

Italiaansch-Duitscheo stoot in de rich- 

ting van Griekenland en Turkije. 

Belgrado, 14 Oct (U. P.). In rede- 

voeringen voor de Agroclub te Skoplje, 

Zuid-Servi8, verklaarden de Joegosla- 

vische premier Zwetkowitsj en de mi- 

nister van Oorlog Neditsj dat het Joe- 

goslavische gebied, z00 noodig, verde- 

digd zal worden, 

Joegoslavis weigert Duitsche 

controle. 

New Ycrk, 14 Oct. (Reuter). De 

»New York Times” verneemt uit Bel- 

Aanvallen nemen in 

kracht toe, 
  

Woonhuizen, zaken- en 

fabrieksgebouwen getroffen. 

Londen, 14 October (Reuter). De 

vijandelijke luchtaanvallen in den nacht 

van Zondag op Maandag hadden we- 

derom plaats boven een wijdverspreid 

gebied van Groot-Londen en 36 distric- 

ten zijo doelen geweest van de Duit- 

sche bommenwerpers. Er vielen eenige 

dooden toea te Liverpool een woonbuis 

getroffen werd en ook bij een voltref- 

fer op scehuilkelders ineen stad in bet 

Noord-Oosten van Engeland, Ook een 

klooster is getroffen, doch de nonnen 

wisten te ontkomen. Toen de aanvallen 

begonnen, was bet in verschillende 

deelen van Groot-Londen met tusschen- 

poozen rustig, doch naarmate de be- 

werd, kwamen in wolking ' heviger 

golven meer Duitsche vliegtuigen. 

De ministeries van Luchtvaart en 

Binnenlardsche Veiligbeid gaven in een 

commun'gu€ haar officieelle lezing van 

de gebeurtenissen. Dit communigue 

luidde alis volgt: ,, De vijandelijke lucht- 
aaovallen badden in den 

ZLondag op Maandag op een wat groote- 

Groot.Londen was 

opvicuw het voornaamste doel, doch 

ook zijn aanvallen gedaan op gebieden 

in het Noord- 

nacbht van 

re schaal plaats 

langs de Merscy en 
Westen van Engeland. 

Er zijo aanvallen door alleer-ope- 

reerende vliegtuigen op gebieden in het 

Noord-Oosten van Engeland gedaan 

en op verschillende plaatsen in andere 

gebieden. 

grado dat bardnekkig geruchten de 

ronde doen dat de Duitsch-Joegosla- 
vische handelsbesprekingen in een im- 

passe zija geraakt. Beweerd wordt dat 

de Duitschers hun eischen verzwaarden 

en o.m, de algeheele conti Ole over den 

export van het Joegoslavisc-e tarwe- 

surplus en andere graneo en de ertsen 

cischten, hetgeen Joegoslavit weig-rde. 

V. S. krijg bases in Zuid-Amerika, 

New York, 14 Oct. (Reuter). Brazi- 

lit en Chili stemden erin toe vloot en 

luchtbases aan de Vereenigde Stateo 

te verhuren. Volgeos de ,,New York 

Times" die dit bericbt uit betrouwbare 

bron heeft vernomen uit Buenos Aires 

zal de aanleg Van de bases gefinancieerd 

worden door de Vereenigde Staten. 

Ook wordt gemeend dat Uruguay ber 

vroeger genomen besluit om geeo bases 

te verburen zal herzien. 

Nieuw ,,broodmandje”. 

Lorden, 14 Oct. (Reuter). Een nieuw 

soort ,,brood-mandje” gevuld met kleine 

brisant- inplaats van met brandbommen 

is— paar men meert— io den afge- 

loopen nacht door een Duitsch vlieg- 

tuig op een van de buiterwijken van 

Londeo uitgeworpeo. Bewoners van 

dit district meldder, dat er 16 ont- 

ploffingeo in minder dan 1 minuut tijd 

plaats hadder, 

Vele dooden, 

Ia Londen ea in de omliggende 

districten is schade aangericht ,dan 

woonhuizen, zaken- en fabrieks-ge- 

bouwen. Volledige rapporten inzake 

veroorzaakte slachtoffers zijo nog niet 

bescbikbaar, doch gevreesd moet wor- 

der, dat het aantal menschen dat om 

het leven“gekomen is, grooter is dan 

in den afgeloopen nacht. Vele dooder 

vielen op een plaats toen een blok 

woonhuizen getroffen werd. 

Bowmen kwamen op verschillende 

punten io de graafschappen rond Loc- 

den, doch volgens de tot dusverre oot- 

vangen berichten is slecbts bier en daar 

schade aangericbt. Het aantal slacbtof- 

fers was bier niet groot. 

Gebouwen zijo verwoest in een stad 

langs de Mersey en ineen stadin bet 

Noordwesten van Ergeland is geringe 

schade aangericht. Er is slechts een 

klein aantal slacbtoffers gemeld, waar- 

van eenige met doodelijken afloop. 

In twee steden in het Noordoosteo 

van Engeland zijn huizen verwoest en 

is schade aangericht aan zakengebou- 

wer. Ia een van deze stedea zijn twee 

scbuilkelders getroffer, — tengevolge 

Wwaarvan siachtoffers — o. m. 

dooden—zijn gevallen, 

Elders is de, schade,.waar van mel 
Oemaakt Ta, gering en is bet asotal 

slachtoffors klein. ? 
Twee vijandelijke vliegtuigen 

gisteren vernietigd, terwijl ook ter. 

Britsche” gevechtsvliegtuigen verloren | 

gingen. Beide piloten zijn echter gered”' 1 

eenige 

De aanvallen van Zondagmorgen, 

Londen 13 Oct. (Aneta - Domei)! 

Zondag werd een Duitsche ' bom 
vernietigd) I R.A.P.-jager giog verlo- 

in veiligheid te stellen. 

Londen ruimt het puin op. -- 

Londen, 12 October (Reuter). Vif- 

duizeod mannen, deel uitmakend van 

werkloozen zullen Maaodag a.s. begio- 

nen met bet opruimen van de door de 

Duitsche luchtaanvallen te Londen ver- 

oorzaakte puinhoopen. De gebieden, 

welke het zwaarst gebombardeerd ' zijo 

—in het oosten en zuidoosten van 
Londen — zullen eerst opgeruimd wor- 

den. 

Een groot aantal mobiele kraoen 

komt uit Amerika om bij dit werk te 

worden gebruikt. 

Voor de R.A. F. 

Ca'lcutta, 14 October (Reuter). Een 

som van 250.000 pond sterling is aan 

het mioisterie van Luchtvaart te Londen 
Overgemaakt door het East India Fuod 

for Purchate of Spitfires for the R.A:F.” 

.. 

Frankrijk. 

Frankrijk klest geen partij 

tegen Engeland. 

Vichij, 14 October. (U. P.). Laval 

sprak de berichten tegeo dat Fraokrijk 

een Duitsch-Italiaansch voorstel voor 

cen diregten vrede, indien Frankrijk 

de ,as”-zijde zou kiezen, beeft aan- 

vaard. Hij zeide voorst dat positief 

geen ooderhandelingen of manbiedingen 

voor een permanent" verdrag aja be- 

goonen of zeifs maar aenstaande ajo 

en bij wees erop dat Praokrijk niet 

cens in staat zou zija om de militpire 

operaties te hervatten. De eenige Ita- 

Haansche de@margbe tot nu toe, is ge- 

weest een verzoek om de demilitari- 

satie van Syr'& te bespoediger, hetgeen 

dus in tegenstelling is met de berich- 

ten volgens welke een voorstel zou 

zija gedar, om partij te kiezen tegen 

Engeland. 

Roemenie, 
  

Het aanial Duitsche troepen. 
Looden, 14 Oct. AReuter). Uit Bpe- 

karest wordt verdomeo dat ongeveer 

400 Duitsche officieren thans te Boe- 

karest zijn gearriveerd eo,dat 20 430 

duizend man aan Duitsche troepen zich 

lo de stad bevinden, terwijl nog meer 

troepen worden verwacht, 

Britsche legatie te Boekaresi 

bjft. 

Boekarest, 14 Oct. (Reuter). De 

Britsche legatie blijfe voorloopig op 

ren, doch de Britsche piloot wist Fei 

bet pioniers-corps en een groot santa 

“NET IPNU 
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Aloon-aloon strpat 

  

   

    

“KEDIRI 

tMool 

@ SPEELGOED-@ 
voor KINDEREN 

aa 
'haar post. Verwacht wordt dat de uit 

twintig personen bestaarde legatts staf 

  

de eenige Britsche onderdanen 

zijo, die aan het cinde van de week 

nog io Roemeni8 verblyjven. De 'mili- 

taire attach€'s vertrekkeo hedenavovd 

uit Coostanza oaar Istanboel. 

Roemeensche gezant uit Turkije 

teruggeroepen. 

Loader, 14 Oce. (Reuter). Uic Istao- 

boel worde veroomen dat de ambas- 

sadeur te Ankara is teruggeroepen naar 

Boekarest. Officieele kringen leggener 

den nadruk op dat Turkije ee iamea- 

ging ia de bianenlandsche aangelegen- 

beden van het land viet z20u kuonen 

dulden, 

Spanje. 

Spanje wacht ook liever at. 

Madrid, 14 Oct. (Rtr). De ontwik- 
kelingen in Roemen'& en bet Midden- 

Oosten worden hier met groote asn- 
dacht gevolgd. Spa:jaarden spreken 

vaak a's bus meening uit, dat tensij 

de ,as” mogendhedeo snel en met 

succes cen aanval op Bgypte kuanee 

doen, de bez:tting van Rozmeni? ia 

Duitscblaad's oadeel za! zijo. Dere 

meening is gebaseerd op' bet geloof, 

dat de Bagelschen geen tijd verlorem 

zullen laten gian om de Roemeeniche 

Ooliebronven te bombardeeren- 

Het blad ,,Hoja Official Del Lunes” 

spreekt openlijk over Roemeoit als 

»medewerker van de ,,as"”. 

De verhoudingen op 
den Balkan, 

Engelsche pogingen om Rusland 
mee te.krijgen. 

Londen, 14 Oct. (A. N. P) D: nu 

aangekondige beropening van den Bur- 

maweg en de Amerikaansche reactie 

op bet drievoudig verboad schijnen 

cenige ontspanning id de Pacificsituatie 

te hebben gebracht. Thavs coxcen- 

treert de Britsche belangstelling zich 

op den Baikan, 

De feitelijke Duitscbe bezetting van 

Roemevi# es het daarmede gepaard 

gaande Duitsche beslag op de .Roe- 

meensche Olieproducti- wordt uiteraard 

betreurenswaardig' geacbt, -doch kan 

niet direct tot den doeltreffende Brir- 
sche rescije aanisiding:geven, afgezien 

van de waarscbijnlijke afbreking ' van 

      

    

    

de diplomatieke betrekkingen. Deze 

situatie kan pas veranderen gelijk de 

"Sunday Times” opmerkt, waoneer 

Eogeland vo!doende, de luchtaanvals- 

kracbt io het Oostelijke gedeelte van 

de Middellandsche 'Zee bezit. 
Momenteel wordt de aandacbt 

vooral bezig gehoutien door de moge- 

ljke gevolgen van de Duitscbe pene- 

tratie van Roemeniz, daar viemand 

eraao twijfelt dat deze operatie slechts 

en voorbereiding ,vormt voor andere. 

In dit verband gaat men de positie 
na van de voorbaamste direct. daarbij 
betrokken laoden. Hoe -ullen deze 
reageerean indien Hitler, gelijk algemeen 

Wordt aangenomen, een actie zal oo- 
dernemen via Irak naar Egypte? Op 
Bulgartje worden weiniy illusies ge- 
koesterd, hoewel . rekening moet, wor- 
den gehouden met de weinig enthou- 
siaste reacties vaa de Bulgaarsche pers 
op de officisuze Ital'mansche voorstellen 
voor compensaties aaa Bulgarije in de 
richting van de Aegeische zee voor 
eventueele doorlating van de strijd- 

krachten van de ,,as”, 

Joegoslavi# bevindt zicb ia ea 
vijptangpositie tusschen de Duitsche 
€n Italiaansche pperatie-gebi:den. 

Griekenlaod, steunerd op de Britoche 
Garantie lijkt bereid weerstand te bie- 
den, mits het .niet alleen :staat, 

Turkije's sleutelpositie. 

Turkije neemt thans een sleutelpositie 

io, De Turkache radio verklaarde op 
13 October' dat .,twee - millioeo' Turk- 

sche bajonetten den .weg nsar Syrit, 

Irak en Egypte versperren” 

Syrid endergaat pogingen der Ita- 
liaven ter verkrijging vao vasten.voet, 

terwijl, Vichy allesdoet de zich daar 
demonstreerende pogiogeo voor'De 'Ga- 
vlle tegen te gaan. Desondarks blijkt bet 

Turksche leger dat uitstekend geoefend 
ixen bekend :is met bet. eveotueele 

oorlogsterrein een ontzaglyk strgikel- 

blok y20t iedere doorbragakpogipg. van 

de ,as" naar her Nabije Oosteo. 

Britten verlaten Constanza. 
Londen, 14 October : (Reuter). Ge- 

naamd. wordt dat vandaag oggeveer 
150 Britsche onderdaaen per ,stoom- 
sehip uit. Coostanza: zullen vertsekken. 

  

FEUILLETON 
SPAANSCHE DUKATONS 

(Spanish Doubloors) 

Uit het Engelsch 

van 

Camilla Kenyon 

18) 

Eo wat de strakke uitdrukking van 
zija gezicbt betrof bij nadere beschou- 

wing moest ik—niet zeer van harte — 

dat het grootste gedeelte 

daarvan op rekening van het lidteeken 

toegeven, 

geschreven moest worden, dat als een 

witte streep van zija voorhoofd vlak 

langs zijn lirkeroog tot over de belft 

van zijau wang liep. Maar ook zonder 

dat was het een beheerscbt, strak ge- 

zicht met rustige, staal-grijze oogen.   Mr. Vane verwelkomde hem met 

een barden slag op zija schouder" 

»Zeg ouwe jongen, blij dat je komt. 
Miss Harding hbier heeft zich ineens 

ootpopt als een hevig ongeloovige 

Thomas — viodt bet heele plan onzin, 

enzoovoort: Ik zie geen kans om haar 

te bekeeren... als jij 't cens probeer- 

de, wat?” Mr. Shaw keek me onder- 

zoekeod aar. Hij had oogen van 't 

alles-ziende, niets verradende soort. 

Merkwaardig was 't, dat ik bij dat 

strakke kijken voelde, dat de mijne 
strijdlustig begonnen te schitteren. 

»Jammer, dat u er z00 over denkt,” 
zeide hij, ,,een reisje als dit valt mees- 

tal in ieders smaak.” 

Hij was dus een Scbot! Door zija Nhoort dan in 't werkelijke leveo.” By 
vele reizen was zijo typisch Schotscb 
accent aanmerkelijk afgedempt, maar 

niemand beboefde er va zija eerste 
woorden aao te' twijfelen aan welke 

zijde van de Solway hij geboren was. 

"»t Gaaterhier niet om, of het reisje 

al dan niet bij mij In deo smaak valt,” 
antwoordde ik uiterliik z00 kalm mo- 

geliik: ofscboon ik mijo bart voelde 

kloppen bij de gedachte, dat bet rtx 

tusschen mij en den beroemden ont-,| 

dekkingsreiziger, die op de. ijavelden 

van de Zuidpool ettelijke malen den 

dood onder de oogen had moetenzien,. 
io werkelijkheid tot een schermutseling, 

al was 't dan met woordeo, ging ka. 

men, 

"nt Gaat er hier niet om, of het 

reisje al dan niet paar mija smaak is 

. 't gaat om de guaestie dat de reis 
zelf.., wat bet.., avontuurlijke be- 

trefr, 'beter in censprookjesboek thuis- 
  

?'t begin van mija reis was ik van plan 
geweest, om me heel wat minder 
malsch uit te drukken, maar gelukkig 
had ik de woorden weten binnen te   il of.eea klein karje, dat je plaagr, oti 

! goedgeloovige oude vrouw,   houden. 

nToch zou de geschiedenis heel wat | 
|armer zijo, als sommwige avontourifke 

reizen niet onderc cmeo warer. Als ik 
me goed herinner, Is .€r toeoteritjd 

| sprake geweest van cen zekeren Cbris- 

tophes. Columbus." 

Met een schok van drift drong het 

tot me door, dat. de-man daar tegen-, 
Over me, met ziju kalm, strak gezicht, 
me voor den gek gtond te bougen 

alsof ik een amugemeptagrtiket' w 

    

      

gewaar te worden, hoe scherp zijn! 

En-bet effect liet zeer zeker niets 
te .wenscheo, te oordeelen oaar de 

| maoier, waarop mija tegenstander aya 

| lippen opeenklemde. 

Jong”, zetde bi rustig, “wil jij be- 
|oeden even mijo plaats Todemen, Ze 

jrfja tusschendeks aan 't inspecteeren 
|van onze voorraden.” 

Hij- bleef zwijgeo, Ha 
inourable . Cutbbart. 

de Ho- 
die .tijdens ooze 

: ischermutseling verbaasd van den -.en 
iIknaar den ander had staan kijken, 
iverdwenen was, Toen agama “bj 
izich omar me toe en .keek aan.   nageltjes wel zijo. 

nZeker", 'barette 'ik los, ,,maar byj 

Columbus was er geen sprake van cep 

die op 

den tuin geleid werd.” Natuurijk is 
tante Jane in werkeljkbeid op geep 

stukken na een oudevrouw, maar voor 
het cogenblik had bet meer effect om 
haar ervoor te laten doorgaan. 

(Ba ik mpet oeganan: adatik adkbende 
pan pagr oogenblikken ecen gevoel 

paniek had. Jk: voejde de kmeht 
velke er door zija ijzeren zelfbeheer- 
#ching wan den jawygandea man te- 
Ka me ultging, 't was als cen 
reigiog wan geo xware onweerlucht, 

aaruit ieder oogenblik de eerste 
yernieti Jblikaemptraal te voor- 
schijo kaa “Hitseo. . 

Wordt vervolgd.
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