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STADSNIEUWS 

EMMABLOEM-COLLECTE. 

  

  

Een opwekking. 

De tuberculose is den der meest 
gevreesde volksziekten, haar bestrij- 

ding is cen dwingende noodzakelijk- 

heid, in het belang van ieder ingeze- 

tene van dit land, zoowel zieken als 

gezonden. 

Gedurende de 

tallooze malen een beroep gedaan op 

de vrijgevigheid der Kedirische inge- 

zetenen, Voor de opvoering van de 

paraatheid van Nederlandsch-Indi? en 

voor den steunaan onze bondgenooten 

werden belangrijke bedragen bijeenge- 

bracbt. Deze buitengewone financieele 

offers getroostie ceo ieder zich blij- 

moedig, aangezien de herrijzenis van 

Nederland bet hoogste doel is, waar- 

naar ieder rechtgeanrd Nederlander 

thans streeft. 

Ht spreekt echter vanzeif, dat wij 

hterdaast de nooden in eigen land 

niet 

laatste maanden is 

mogen 

bijdragen 

doeleindea 

vergeten en niet onze 

voor de bovenvermelde 

mogen laten komen ten 

koste van dea steun, tot beden door 

ons gegeven aan de sociale iostel- 

lingen in Nederlandsch- Indif, De ve- 

le goede werken, die hier te lande 

worden verricht en grootendeels op 

de particuliere liefdadigheid zijn 

aangewezen, mogen niet ontijdig 

worden begindigd. De tuberculose is 

en der meest gzvreesde volksziekten, 

haar bestrijding is een dwingende 

noodzakelijkheid, in bet belang van 

ieder ingezetene van dit land, zoowel 

Ziekeo als gezonden. . 

Het is dasrom, dat het Emma- 

blowakcomit€ besioten: heeft ook dit 

jaar de collecte voortgang te doen 

vinden en een dringend beroep doet 

op de offervaardigheid van het publiek 

om deze door wijlen onze geterbiedigde 
Koniogin Moeder gestichte beweging 

odar jeders vermogen te dienen. 

Gemeenteraadsvergadering. 

Naar we vernemen zal de Gemeen- 

tergad van Kediri op den Sden De- 

cember a.s. weer vergaderen ter 

bespreking vat de Begrooting van 

1941. 
Het agenda hiervan zal nader ge- 

pubiceerd worden: het prae-advies is 

Peedii it 05 vorig Dumier versthe- 

nen. 

Rectificatie. 

De bintenkort door de schietveree- 

niging .Orasje Nassau" te houdeni 

scbietconcours zal ten rechte op 8 

December plaatshebben. 

Zooals eerder vermeld, zullen schit- 
terende prijzen bescbikbaar gesteld 
worden. Wij vestigen er de aandatht 

op, dat de opbrengst ten goede komt 

aan bet Spitfire-fonds. 

Javaansche-Kunst. 

Op 7 en 8 December as. zalin het 

Voltetheater aan de Djagalanstraat 

alhier een opvoering worden gehouden 

over de Javaansche kunst. Voor deze 

gelegenheid zal een gezelschap vanuit 

Solo'overkoksen, dat reeds ia de om- 

treken- eiduar naam bad: verworven.   

“ 
Verslag omtrent den econormischen toestand in de resi- 

dentie Kediri gedurende het 3e. kwartaal van 1940. 
“ 

D- goede prijzeo van de bevo kingsproducten weerspie- 

gelen zich o. m, in de toenemende vwleeschconsumptie. 

  

Overzicht van de siacht (aantallen gesiachte dieren) 
  

  

  
    

  

  

  
  

Diersoort. | 2e kw. 1939 | 3- kw. 1939 | 22 kw. 1940 | 3- kw. 1940 
- — — 

| | 1. Regentschap Kediri, 

Runderen 2185 stuks 2710 stuks | 1978 stuks 2387 stuks 
Buffels 617 , | 1053, 1 773 1180 
Paarden | LI | 1 - 3... 6. 
Varkens | 319 | 323 , 378 , 40. 
Scbapen | 413 » | 335 , 31, 428 

Geiten | 3609 ,, | 3813 4944 3514 

| 2. Regentschap Ngandjoek. 
Runderen 583 stuks | 610 stuks | 791 stuks 822 siuks 
Bulfels Al, | 808 223 614. 
Paarden 1 — 1 — 
Varkens | 129 150 225 ,, | 225 
Schapen | 904 822 » | 821 , | 1083 .. 
Geiten |-.3050 " 2733 | 2861 | 3387 , 

4 | 3. Regentschap Toeloengagoeng. 

Runderen | 916 stuks 1298 stuks 996 stuks 1538 stuks 
Buffels Poto 384, | 93 350, 
Parden Ll — 2 1. ——. 
Varkens | 149 1622, | 171 Ea 269. 
Schapen | S1 ip 5 | 18 2... 
Geiten | 271, 3231, | 3112 3076, 

| 4. Regeotschap Blitar. 

Runderen | 1119 stuks | 1471 stuks 1319 stuks 1651 stuks 
Buffels Lg, 390 182 ,, 469 
Paarden | 400 335 Pa 20 

Varkens | 1422 156 148 160 ., 
Sekepen | 159 » 39 327. 66. 

Geiten | 1590 2544 1697 2832 

Recapitulatie residentie Kediri. 

Runderen | 4803 stuks | 6089 stuks 5084 stuks 6398 stuks 
Buffels | 1630, | 2635 | 1271 2013 
Paarden 10 | 4. | Ta 26 
Varkes | 739 "| 791 , | 922 , 1064 , 
Sehapen 1527 » | 1201, | 1554 1579 
Geiten 11026 ,, | 12321 | 12614 , 12809 , 

J 

d. Zoutdebiet. 

Overzicht zoutdebiet in guldens. 

Regentschap 2e kw, 1939 | 3e kw 1939| 2e kw. 1940 | 32 kw, 1940 

Kediri m8837 | st98a | 2170 | s227 
Ngandjoek 41983 44125 42671 | 41059 
Toeloengagoeng 71418 12727 | 66358 66029 
Blitar 61850 58443 58738 | 59010 

| pap 

Totaal | 254988 257279 | 249946 | 249278 
  

Het zoutdebiet bleef constant in vergelijking 

met dat over het tweede kwartaalverslag. 

e. Opiumdebiet. 

Overzicht betreifende het opiumdebiet 
  

| Aanral licenties van 
okracht o Ii 

Opiumdebiet in grammen in ba PO   

| 

| | 
Regentschap | 
  

  

  

  

| 3e kw. 1939| 3e kw. 1940 

2e kw. (3e kw |2e kw.3e kw.| | Pa os” | 1930 | Togo” Toa0 | Chio. | Iol. Tema| | lab 

| 
Kediri | 61556 z0091| 58768| 65989| 172! 1192 155: 1098 
Ngandjoek | 19355| 24755| 20821| 24097| — 48 624! 44 596 
Toeloengagoeng | 45733| 53937| 43482| 53671| 220 2559 177, 2378 
Blitar | 48005 | 52358 sal 48270| 89 1552! 83 1472 

| 1 | bol eh 3s 2 

Totaal |irasa9 (201 7a1|167207/192027 |. 529! 5927) 459| 5544 
l 4 L l 
  

Het opiumdebiet bleef over de geheele lijn laser dan 
io vorige perioden, 

Een bevredigende verklaring is voor dit verschijnsel 
tot dusverre niet gevonden.   

  

  

“ 

Ik ben het service-mannetje 

van Goldberg.... 

  

Ik heb een bekw 

nici tot mijn beschi 

nacht voor de service & 

Koopt daarom Uw radio b 

      

  

  

  

  

    

en verzekert U yan mi 

RADIO-GOLDBERGS 

Radio-Goldberg 
Hoofdstraat 51 Kediri — Tel. 70 

Residentslaan 37 - Madioen-—-Tel. 110 

m2 m— 
Tan 

Manna @ 

VENDU. &COMMISSIEKANTOOR VH BRANTAS 

J.G.W DEKKERS — KE IRI Telefoon 250 

VENDUTIE Op Zaterdag 30 November 1940. 
Ten huize het laatst bewoond door“wijlen 
des Heer PL. BOULOGNE 
O derwijze M.U.L.O. 
Balowerti 8 — Kediri van meubilair 

— 

| 
BEN PRACTISCH, HANDIG EN KOSTBAAR ' 
WERK VOOR EEN LUTTEL BEDRAG! 

DE AUTOWEGEN -ATLAS 
JAVA MADOERA en BALI 

1 3,25, 

van 

in 5 kleurendruk 

op Stevig ivoorcarton 

met Cartornen omslag «n linnen rug, 

op Schaal 1: 500.000 
ia totaal 9 aansluitende kaarten comp! 

waarin opgevomen: 
alle berijdbare wegen 

Kilometeraistanden vas p'aats tot plaats 

Hoofd-Afstandstabel voor grcotere afstanden 
Bergen en plaatsen met hoogte-cijters 

Spoorweger, Vliegvelden, Ondernemings - fabrieken 
Pasanggrahars co vele aanwijzingen voor toerisme. 

Verkrijgbaar bij de Ked, Snelpers. 

cet bijgewerkt, en



    

EN PN PN “- si Tn 

  

TRICHETHEATER 
Nog Heden en Morgenavond. “53 

. 

Paramount uwekerde tlo—”) sNONEYMOON IN BALI 
met MADELEINE CARROLL — FREI) Mc MURRAY — ALLAN JONES — AKIM TAMIROFF e.a. 
bekende krachten. Een film met cen goed verhaal en die UI tot bet einde boeit. U ziet een schoone ro- 
mance waar U zeif en nog een ander er de hoofdpersunen van zoudt willen ziju. Komt U de Balicersche 

schoonen zien en geniet van een vrije dag in Bali. Heeft U zorgen? Komt deze film zien! 
Vooraf eenige zeer aardige extra's. 

Zaterdagmiddag 4.30u. Extra Voorstelling! 

Zondag 1! en Maandag 2 Dec. 
Gong voortreffelijk dramatisch filmwerk 

99 

The Ware Case” 0. seat 
met CLIVE BROOK — 3RNE BAXTER e.a. bekende Eagelsche Aa naa van elke 
sc@ne en het aangrijpende verhaal maken het aanschouwen van deze film meer dan waard. Een eerste 

rangs moord-mysterie, met een ontstellenden climax. Komt dit zien! 

MAXIM THEATER 
Heden 29 Nov. tm Zondag 1 Dec. 

.c 

.Castle on the Hudson” gu. once sen 
met de sterren JOHN GARFIELD — ANN SHERIDANN — PAT O'BRIEN e.v.a. Een macbtiz verhaal 
over het ,kastee” aan de Hudson -Baai: SING- SING. Waar de jaren zonder dagea zijo, en hopeloos is 
voor de ongelukkige bewoners: de beruchte misdadigers. Hier is hun leven van verdoemenis op realisti- 
sChe wijze'weergegeven naar het bzkende werk van den beroemden ex-Directeur van Sing-Sing, Lewis E. Lawesi 

  

  

ATTENTIE! 

  

  

  

Komt allen deze Anatole Litvak productie zi.n ! 

Extra Voorstellingen! 
Maandag 2 en Dinsdag 3 Dec. 

ATTENTIE! Zaterdagmiddag 4.30 u. 
Zondagmorgen 10 u. 

Universal uiterst spannende film 
”9 

.Gevaar Op Wielen” co... we) 
met RICHARD ARLEN — ANDY DEVINE -- PEGGY MORAN ea. seerren. 

sensationeele momenten en adembenemende gebeurtenissen....! 
en hun fantastische records ! 

DE spanneadste film over snelbeidisduivels 
  Een aaneenschakeling van 

  

  

f. Tabaksaccijns. 
Overzicht tabaksaccijns in guldens 
  

2e kw. 19401 3e kw. 1040 

    

  

Regentschap. 2 kw. 1930 | 3e kw. 1939 | 
| 

| | | 

Kediri pop 259 | 336 
Njandjoek | .4ns3o9 | 101958 | 113083 149753 
Toeloengagoeng 178927 | 71443 | 74741 | 115312 

Blitar (79673 | 228739 184056 | 251889 

Totaal (“373909 | — 402140 157200 

RICHE THEATER 

Heden 29 en Zaterdag 30. 

Paramount meer dan schittereode film 

,SHONEYMOON IN BALI" 

mct de sterren Madeleine Carroil— 

Fred MeMurray—Allan Jones—Akim 

Tamifoff—Helen Broderick e. v.a. 

Komt U orze Balineescbe schoonen 

Zien en geniet van een vrije dag in 

Bali! U romance, 

waar Ul z2If en nog ces ander er de 

boofdpersonen van zoudt willen zija. 

»Honeymoon in Bali” b-vat een heel 

ziet een schoone 

ingewikkelde Jiefdesgechiedenis want: 
Allan Jones, de tenor-zanger, is verliefd 

Madeleine 
Fred 

. en geen 

op Madeleine . 
is verliefd op Fred, 
is verliefd op Bali 
wonder, als je in dat Paradijs al die 
mooie vrouwen ziet! | 

MAXIM THEATER. 

Heden 29 Nov. t/m Zondag 1 Dec. 

Warner Bros machtig dramatisch film- 

werk 

“CASTLE ON THE HUDSON” 

(Jaren zonder dagen) 
met John Garfield, de fameuze karak- 

terspeler- de man van het noodlot in 

z00vele eerdere successen 

Aso Sheridan, Amerika's beroemde 

.Oompb” girl - de csproken 
actrice van de U.S. A. 
en Pat O'brien, in zijna sympathiekste 

rol! 

Drie beroemde sterrer, verschijnend 

in de meest besproken film van berjaar! 
Een machtig verhaal over het ,,kas- 

teel” aan de Hudson Baai: Sing-Sing, 

zonder dagen zijo, en 

alles even grauw en dor, en nopeloos 

is voor de ongelukkige bewoners: de 

beruchte misdadigers ! 

Hier is hun leven van verdoemenis, 

  

meest 

waar de jaren 

op realistische wijze weergegeven op 

het scherm, naar het bekende werk 

van den beroemden ex Directeur van 

Sing-Siog: Lewis E. Lawes !! 

»Castle on tbe Hudson” een Aoa- 

toel Litvak productie !   

|. 373339 | 
| | 

» Chung Hwa Hui " opgericht. 

Naar 

» Cheng Hwa Hui" opgericht worden. 

Het doel van deze vereeniging is io 

het ordelijken weg 

den economischen, maatschappelijken 

we vernemen zal in Kediri 

algemeen langs 

ea politiekeo vooruitgang van alle be- 

volkingsgroepen in Nederlandsch, Indit 
voor te staao en te bevorderen, de 

Chineezen in het bizonder. Heden is 

reeds een comit& gevormd voor het   leiden van de eerste vergadering. 

Politierapport. 

Aangifte gedaan op 12 November 

1940 door het Bestuur der Societeit 

» Brantas” contra Dr. W. J. M. van 

B., terzake buisvredebreuk (artikel 167 
W.V.S.), gepleeyd in den vacbt van 

9 op 10 November 1940, omstreeks 

3 uur, in genoemde Societeit. 

S., worende Semampir doet aangif- 

te van diefstal, middels insluiping, van 

ljfgoederen ter waarde van f16, 20. 

K., wonende Semampir doet aangif- 

te van diefsial, middels ondergraving, 

van lijfgoederen ter waarde van f2,45. 

K., wonende Bandjaran werd P. V. 

opgemaakt, terzake lichte mishandeling 

van P., wonende Bandjaran. 

Tegen D,, wovende Lirbojo werd 

P. V. opgemaakt, terzake diefstal van 

2 baiken ter waarde van f0,50, ten 

nadeele van T., wonende Lirbojo. 
  

Laval, de neger van Auvergne. 
— 

Hij zou gaarne Engeland den oorlog 
zien verliezen. 

  

Politiek schavuit, zonder 

scrupules. 

Een sinistere figuur van Vichy. 

Acbter de verwarde zaken van het 

verslagen Fraokrijk kan men de siniste- 
re, doch machtige hand van Pierre 

Lava! zien, den vriend der dictators en 
den vijand van Groot-Brittann:6, Hij ! 

zou heel gaarne zien, dat Esgeland in | 

dezen oorlog verslagen werd, en bet 
is typisch voor hem, dat hij dit gevoel 

niet koestert om reden van bijzondere 

persoonlijke emoties, doch enkel en 

alleer, omdat Engeland dan gezamen- 

ljk met Frankrijk de lasten van den 

oorlog zou moeten dragen. 

Wie is nu eigenlijk, zoo vraagt de 

scbrijver van dit artikel in ,,Tbe Argus'"', 

dit individu Laval, 

vao regeeren door geweld, deze ver: 

deze bewonderaar 

rader van zija eigen land, deze intri- 
gant, die zelf trotsch is op zijn eigen 

verraad? Zelfs in den chaos, die dsor 

zijn intriges en door zijo trouweloos- 

heid is veroorzaakt, blijft hij een be- 

teekenisvoile figuur, de meest betee- 

kenisvolie figuur zeifs io bet versiagen 

Frankrijk.   

Laval's kom-af. 
Hj is cen product van de school van 

Fransche politici gedurende de deca- 

dentie van de Derde Republiek gedu- 
rende dat troebele tijdperk, v6dr ,,La 

Repub!igue Frangaise” omgedoopt werd 

tot ,L'Etat Frargaise” en de democra- 

tie ten onder ging onder de hamersla- 

gen van het Teutconsche totalitarisme. 

Het was een periode, waarin erkeode 

misdadigers als Stawisky zicb in volle 

vrijheid konden verrijken en in hooge 
kringen konden verkeeren, een periode, 

waario ministers van financigo in cigen 

! person verklaarden, dat de Franschen, 
die inkomstenbelasting betaalden, dwa- 

zen waren. Het was tevens een periode, 

waarin leideode politici tolereerden, dat 

hun maitressen zich met staatszaken 
bemoeiden. 

Een ,mobiele” figuur. 

Laval's persoonlijke onkreukbaarheid 

is aan twijfel onderhevig. Hij begon 

het leven als de doodarme zoon van 

een kleis winkeliertje en wist groote 

fortuinen te verzamelen, toen hij open- 

bare ambten bekleedde. Hij was oor- 

spronkelijk 

burgemeester van een Parijsche voor- 

een ultra-communistische   

stad en heeft zich gedurende zijn lange 

politieke carri&ce van uiterst links gesta- 

dig naar uiterst recbts bewogeo. Hij is 

bijoa zeker, dat hij contact onderhield 

met de Duitscbers, terwijl deze bezig 

waren Frackrijk onder 

loopen. 

den voet te 

Een zijner schurkenstreken. 

Io 1935 deed hij een schok van af- 

schuw dooi de wereld gaan, toen hij 

met den Britschen minister van Buiten- 

landsche Zaken, Sir Samuel Hoare, bet 

geruchtmakende Hoare-Laval pact be- 

kokstoofde, waarin voorgesteld werd, 

dat Fraokrijk en Engeland zouden be- 

rusten io deo Italiaanschen roof van 

Abessynit. In die dagen vas betrek- 
kelijke ongeraffineerdheid stond men 

versteld over ezn dergelijik 'aag en 

schandelijk voorstel. Men hzd evenwel 

nog niet geleerd, waartoe het realisme 

ip de politiek in staat was. Wat betreft 

bet opzij scbuiven van zulke idiote coz- 

Ventioneele begrippen als eer, eerlijk 

bandeleo en bet houden van zija woord 

in ioternationale aangelegenheden was 

Laval ecbter zijo tijd slecbts enkele 

jarea vooruit. 

De neger van Auvergne. 

Pierce Laval werd geboren in bet 

kleine dorpje Cbateldoo ia Auvergne, 

ongeveer zevenenvijfiig jaar geleden. 

Er was Moorsch bloed in zija familie 

en zija donkere tint, zija dikke lippen, 

en zija neger - gelaatstrekken hebben 

hem den bijoaam doen verwervea vaa 

de veger van Auvergne”. Ben ge- 

schiedeois, welke rondverteld werd, 
wil, dat biji de zoon van een siager 

was, doch Chateldon met zija 700 in- 

woners was, te klein om een siager     

voldoende emplooi te geveo. Zijn va- 

der was cen kruideniertje. Het zij 

bierbij terloops vermeld, dat Chateldoo 

slechts veertien mijl van de tegeo. 
woordige Fransche hoofdstad Vichy 

ligt, betgeen voor den vicepremier, 

minister van Buitenlandsche Zaken en 

hoofdsamenzweerder hoogst gemakke- 

lijk is. De zooo vao den kruidenier 

woont thaos In bet plaatselijke kasteel. 

Hj bad zich eveowel zelf een weg 

door het leven moeten banen en als 

joogeman ging bij oaar Parijs om in 

de rechten te studeren. Als vele ande- 

re advocaten zag bij de voordeelen 

vao bet voortdurend verkeeren in het 

openbare leven en daarom begaf bij 

zich in de gemeente - politiek in de 

Parijsche arbeidersvoorstad Aubervil- 

liers, waar hij va verloop van tijd tot 

burgemeester verkozen werd. In 1914 

kwam bij io de Kamer van Afgevaar- 
digden ala een der vertegenwoordigers 

van het departement van de Seine, 

doch pas in 1925 wist bij bet. tot 

minister te brengen. 

De appel viel nlet ver van 

den boom. 

Intusschen bouwde hij zija priv&- 

fortuin op talrijke manieren op. Hij 
werd een der voornaamste gemeente- 

advocaten. Het duurde niet lang of 

hij was in staat om naar zijn geboor- 

tedorp terug te keeren en daar met 

de docbter van den burgemeester van 
bet plaatsje in bet huwelijk te treden, 
hetgeen op zichzelf buiteagewoon ro- 
mantisch was. Een van zijo docbters 
trad later in het hbuwelijk met Rene 
de Chambrun, bet hoofd van een der 
oudste en beroemdste families van 
Frankrijk. Zij is eveneeos advocaat en 
men vertelt van baar, dat zij even 
practisch ea vouchter is als baar vader. 

  

Afdeeling Radio 

Fa. yan WINGEN 

Uw Radio Defect? 

Bel op Kediri 13! 

Radio van WINGEN. 
Ons reparatieatelier is ultramodern ingericht. Hier- 

door zijn wij in staat om 

dat ze bij U thuis (Kotta) worden zelfde dag, 

radiotoestellen op de- 

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 .,SC(HRAUWEN” 
KEDIRI II 

MULOWEG / MADJENANG 
Telefoon Ked. No. 225 

WATES 

PERCEEL-PAKISSADJI 

  
  Ie Ta 

Levert versche voile melk. 

Karnemelk, Yoghurt, 

S5 

Room en Boterolie 
Prima kwaliteit, 

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

ter plaatse 

Beleefd aanbevelend 

L. H, SCHRAUWEN'  



  

    

Verkrijab. v/a Lot. p. st. tot 

series v. 35 ot. 

Goedang Garemstr. 1 
Kediri. 

  

Shylock-allures. 

Bj het uitbreideo vao zijn belangen 

toonde Laval geen bepaalde voorkeur, 

alles was bem goed genoeg, indien er 

maar wibst uit te baleo was. Het 

grootste deel van ziju vermogen ver- 

kreeg bij uit grond -en woning-specu- 

laties in Parijs, waar bij nog steeds 

vele bezittingev heeft. Daarenboven 
is bij eigenaar van een houtzagerij 

nabij Chateldon en van de beroemwde 

Sergentale welke 

op een balve mijls afstand van zijo 

kasteel liggeo. Deze bronoen leveren 

ten soort mineraalwater op van het- 

zelfde soort als Vichy-water en Laval 

heeft een dozijo bottelaars io dienst 

bandel 

minerale brannen, 

om bet kostbare vocbt ia den 

te brengen. 

En andere ondezneming van Laval, 

cen, welke onmisbaar is voor een dic- 

tator of een tockomstizen dictator met 

aspiraties, is een dagblad, , Le Moni- 

teur”" genaamd, welke in de industrie- 

stad Clermont-Ferrand wordt uitgege- 

ven, dezelfde stad, waar de Fransche 

regeering zich ophield tusscben haar 

verblijf in Bordeaux en haar tegen- 

woordige tijdelijke vestiging. Ia deze 

dagen is , Lz Moniteur”” het voor- 

naamste dagblad van het onbezette 

deel van Frankrijk ea mag het zich 

verheugen in een oplaag van 55.000 

exemplaren, Niettemio is Laval er niet 

afkeerig van om ock eers een eeriij- 

keo duit te verdieoen en de drukke- 

rijen van ,, Le Moviteur” worden ver. 

buurd aan de nieuwe uitgaven van de 

beroemde Parijsche bladen ,, L'lilustra- 

tion”, , Paris Soir " 

de catastrofe hebben weten te over- 

en andere, die 

leven, 

Politieke schavuit. 
Pierre Laval is absoluut schaamte- 

loos wat betreft de politiek, die hij 

gevolgd heefr. Hij schaamt zich niet 

Over zija politieke reputatie en doet 

volstrekt geen pogingen om die te 

verontscbuldigen. Hij is een van die 

Franschen, die een wrok koesteren 

jegens Eogeland, omdat zij meeven, dat 

Bogeland niet voldoende aandacbt 

besteedde aan Fraokrijk's moeilijkheden. 

Hj beweert bijvoorbeeld, dat na! 

19141918 Groot- den oorlog van 

Brittannit meer aandacht besteedde aan 

communicatie-lija door de Middelland- 

sche Zee dan aan eenigen stcun aan 

Frankrijk toeo dit land poogde haar 

sterkeren en meer agressieven vijand 

Duirscbland af te weren. 

Terwiji Eogelaod zichzelf veroor- 

loofde zich bezorgd te maken over de 

Italiaansche oogmerken ten aanzien 

vas het Middellandsche Zee-gebied, 

aldus Laval, stond het Frankrijk niet 

toe zich zorgen te maken over Duitsch- 
land en zija bedoelingen. 

Zijn ware aspiraties. 

Ia werkelijkheid echter is Laval een 

bewonderaar van de Duitsche methos 

den. Hij zou veel liever zien, dat 
Fraokrijk onder Duitschen invloed een 

verjongingskuur onderging dan onder 

den invloed van haar eigen oude cul- 

tuur en beschaving. Dereden hiervoor 

is, dat bij buitengewoon ijdel en eer- 

zucbtig is, ea hij verbeeldt zich, dat 

hij iedereen te slim af kan zijn en zija 

strikken over geheel Europa kan span- 

nen. Wanneer biji de zaken eenmaal 

mooi voor elkaar beeft, met Frankrijk 

Onder een autoritaire regeering en hij 

zelf als het hoofd hiervan, zal bij oo- 

getwijfeld cen unie van Latijosche 

staten pogen te bewerkstelligea om 

gebeel Zuid-Europa te beheerschen en 

Duitschland gebruiken voor het in 

bedwang houden van bet Russische 

Communisme. 

  
  

Iotusschen is hij bezig vanuit zijn 

geimproviseerd kantoor in een hotel 

in Vichy tallooze intriges te weven, 

waarbij hij z'ch beklaagt, dat het zoo 

moeilijk is om vanuit een hotelsiaap- 

kamer eeu land te leiden, dat in twee- 

Co gedeeld is. 

Zuinigheidstrek. 

Eta van Pierre Laval's eigenaardig- 
heden is, dat hij steevast een witte 

das draagt, bij welke gelegenbeid ook. 

Dit is niet zoozeer een weerspiegeling 

van den aard van zija karakter of den 

toestand van zija geweten, doch bij 

draagt witte dassen, omdat zij z00 

schoon gewasschen kunnen wordeo en 

hij zich daardoor de uitgaven spaart 

telkens nieuwe dassen te moeten koo- 

  

Een beeld van het 
wereldrijk. 

Troepen uit alle deelen van het 

Britsche Imperium. 

Londep, 25 Nov. (Reuter). Reuter's 

spsciale verslaggever in de Westelijke 

Wwoestija scbrijft: 

nDeze stoffige woestijn wordt meer 

en meer een vertegenwoordigiry van 

het Britsche 
Tijdans een tocht, welkeo ik vandaag 

beb gemaakt, zagik een beroemd Noord- 
oostkust-regimeot kazematten bezetten 

wereldrijk in miniatuur. 

naast Australische troepen. Een van de 

oudste Britsch.Indische 

houdt een belangrijke stelling bezeten 

Nieuw-Zeclandsche troepen liggen niet 

ver daarvan verwijderd. Deze groote 

mvergadering” vormde een duidelijke 

van he: 

regimeoten 

demonstratie van de eenheid 

Britschz wereldrijk 

De Britsch- Incische soldaten hebben 

zich z00 goed 

hun aanwezigheid vrijwel niet merkt, 

vingegraven”, dat. men 

zelfs niet wanneer men nog slechts eev 

paar honderd meter van hun stellingen 

verwijderd is. 

Een langdurige ervaring in alie soorten 

oorlogvoering stelde den Bri-sch-Indi- 

scbe troepen in staat zich gemakkelijk 

aao te passen aan Woestija-osrlogvoe- 

ring, Zij zijn reeds in actie geweest. 

Zij werden gebombardeerd, toen zij 

onlangs op marsch wareo. Ec vielen 

geen slachtoffers”. 

Ladingen van Duitsche schepen. 

Londen, 25 Nov. (Un. Press ). Vol- 

gens een uitspraak van bet hof van 

beroep zijo Britsche verzekeringsmaat- 

schappijen volledig aansprakelijk voor 

vergoeding van schade, geleden door 

het behouden van de voor haar vitale het verlies van ladingen aan boord 
" van Duitsche schepen, welke door de 

eigen bemanning tot zinkeo zijn ge- 

bracht, 

Een pauze in de Duitsche 

luchtaanvallen 

Londen, 26 Nov. (Aneta Reuter ). 

Mogelijk omdat het slechte weer de 

Vliegvelden io Noord-Fraokrijk tijdelijk 

ongeschikt maakte duurde hedenavond 

de 

voort, 

pauze in de Duitsche aanvallen 

De aanvalien, die tusschen bet ia- 

vallen van de duisternis en middernacbt 

plaatshadden, beperkt tot 

onbeteekenende incidenten. 

werden 

Het ,ali-clear” - sigoaal werd te 

Londen voor middernacbt gegeven. 

Op eea stad in West-Engeland kwas 

men ongeveer 100 brandbommen ce-r: 

de schade kan worden verwaarloosd. 

Ook werden vijandelijke vliegtuigen 

gemeld uit het noord-oosteo, zuid- 

westen en het oosten van de Midlands. 

  

De Duitsche kaper in 
den Pacific. 

De ervaring van de 

»Port Brisbane”. 

Canberra, 27 Nov. (Reuter) Betref- 
fende bet tot ziaken brengen van den 

Britscheo koopvaarder ,,Port Brisbane”, 
waarvan ecen Australische kruiser 27   

Opvarenden aan boord nam, wordt 

nog het volgende gemeld. 

De rest der opvarenden, incl. pas- 

sagiers, beviodt zich in gevangenschap 

aan boord van den kaper. De aanval 
had 's nachts plaats. De kaper be- 

scheen de ,Port Brisbane” met zoek- 

lichten en opende het vuur van een 

afstand van ruim een mijl. Het derde 

salvo vernielde de radiohut, het vierde 
trof de brug en ontredderde de stuur- 

iorichting. Het schip werd hierop door 

de opvarendeo verlaten, 

De iozittende sloepen 

werden gevangen genomen, doch een 

derde s'aagde erin weg te komen. 

De detachement 

vaar de ,Port Brisbane”, dat tijd- 

bommen plaatste. Esn aartal ervan 

ontplofte. Later vuurde de kaper nog 

cen torpedo op bet schip af, 

bij wegvoer. 

van iwee 

kaper zond een 

waarop 

Nog meer gevangenen van den 
kaper. 

Carbera, 27 Nov. (Reuter). Tijdens 

het zoeken naar den Duitschen kaper, 

die de ,Port Brisbane” deed zinken,   

ontdekte 'n Australisch oorlogsschip 

cen sloep van 't 8000 tons metende 

Britsche »Maimo3”.  Gemeend 

wordt, dat de opvarenden van ,,Mai- 

moa” aan 

boord van den kaper. 

ss. 

eveneens gevangen zijn 

Egyptisch minister overleden. 

Cairo, 27 Nov. ( Reuter ). De Egyp- 

tische minister Defensi 

Pasja Saleh zakte hedenochtend ineen 

en overleed aan een hartverlamming. 

  van e, Yousis 

Hij zou per trein uit Cairo naar Ga 

youm komen, waar hij koving Faroek 
zou bijstaan bij het inwijden van een 

  

nieuw werk van Openbare werken. 

Cairo, 27 Nov. (Rsuter ). Het over- 
lijiden van den minister van Defensie 

Younis Pasja Saleh komt 

veertien dagen na dat van den p 

Hassan Ssbry Parja, die 

de 

opeving van bet Eayptische parlemer 

minder dan 

tiide 

   vourle iroonrede bij 

  

en yaa 

  

ineenzakte. 

Youvis, die tegen de zestiy Lep 

bekledde zija ambt van misister var 
Defensie slechts 11 dagen. 

N/A uua 

Radioluisteraars, 
wordt lid van den Bond van Radioluiste- 
raars in Nederlandsch-Indisa (B.O.R.A.N.I) 

U dient daarmede Uw eigen en het 
algemeen belang. 
Inlichtingen bij 

  

den Secretaris, 

J.P. Coenweg 27. 
Batavia -C. 

    
  

OOST - JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEN. 

lederen Zondag, 9 uur v.m. 

Te Kediri (Baloewertistraat), Blitar, 

Tocloengagoeng, Ngandjoek, e, a., te 
Paree 730 uur a.m, 

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

      

lederen Zondag 

tc Ke le H. Mis 6 uur v. m. 

2e H. Mis 130 uur vm. 
i 5.30 uur dm. 
Sur vm. Stille H. Mis 

7.30 uas v Hoogmis 
5.30 0 Lof 

Osderiiehe Kata. Javanen 6 uur ».m 

TOKO 66. 
BOMBAY-WINKEL 

  

Verkrijgbaar 

Nieuw en goedkonp stof 

voer 

Gordiinen 

Portier's 

en 

T. NATHIRMALL 
  

TE HUUR 
Bandarlor No. 9 

Wegeos vertrek 

  

Ben groot huis met groote vddr- en 

pehtererf - — — 

#f 30,— » maands 

el November 10940 

bevr Ked. Snelpers Telf. 83 

TENG HONG TI 
UHOUDER ON 

  

SSIONN 

IANG 

  

Vrijdag, 6 December 1940 

Gcoote Commissie vendutie, 

In onze Showroom 

Hoofdstraat KEDIRI. 

Gelegenheid tot bijbrengen van 

goederen 

Adres voor: 

    
n transpor 

  

Hu'zen en een tennisbaan te huur: 

Pakelan 7 

indeelig met garage er 
F15,— 

mooi  woosbuis, 
bij- 

ebouw ap.m 

8    oscoop- 

   

  

deeling met 

garage pebruikt p.m. 

f 22,50 

een mooie tennisbaan voor Dinsdag, 

Woensdag en Zaterdag, yeleyen 

achter Snely rukkerij p.m.   
    La 

Beveiligt U tijdig !! 

Wjij leveren :   LUCHTBESCHERMING TELEFOON No. S2. 

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

RESIDENTIE APOTHEEK KEDIRI 
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Buitenlandsch overzicht overgenomen uit het Soer. Hbld. 

DE LEIDSGHE UNIVERSITEIT 
GESLOTEN ? 

ea J—— 

Op last van Duitsche autoriteiten werd 

Leidens universiteit gesloten : aanleiding 

is protest tegen anti-Joodsche 

maatregelen. 

    

Berlijo, 28 Nov. (Reuter). Na bet 

bericht van het sluiten der Parijsche 

Universiteit komt het dat de 

oude, door Willem van Oranje in 

1575 gestichte Leidsche universiteit op 

last vao den 

voor Bestuur van Justitie, geheel is 

gesloten. 

In cen telegram uit Amsterdam aan 

pieuws, 

Duitsche: commissaris 

Berlija wordt verklaard, dat de reden 

der siuiting is gelegeo in bet feit, dat 

»de studenten zich aan de zijde van 

de Joden bebben geschaard,” 

Dit geschiedde naar aanleiding van 

de nieuwe anti-Joodsche maatregelen : 

de studenten bleven 48 uren van de 
Colleges weg. 

De maatregelen waarover moeilijk- 

heden ontstonden waren die, 

de Joden ,,in het belang der opeobare 

orde” worden uitgesioten van eenig 

openbaar ambt. 

Ofschoon van de Leidsche universi- 

be- 

roemd zijn de colleges in rechtswetea- 

sChapper en medicijnen, is zijn ook 

befaand door het instituut 

voor da Nederlandsch-lodische talen, 
dat aan deze hoogschool was verbon- 

den, en voor het waardevolle werk 

harer Egyptiscbe e» Indische depar- 

tementen. 
la de jaren voor den oorlog bedroeg 

het aantal studenten gemiddeld 1200. 

Aneta voegt hier aan toe, dat be- 

waarbij 

teit in de laatste tijden vooral 

nationaal 

vestiging der verheugende solidariteits- 

demonstratie der Nederlandsche sru- 

denten nog niet is ontvangen maar 

dat, gezien de broo, in dit geval wel 

kan worden aangenomen dat de vijand 

wederom teyen onbuigzaam jong Hol- 

land is gebotst. 

De Grieksche opmarsch. 

Struga, 27 Nov. (U.P). Volgens be- 

richten van de grens zijn de Grieksche 

sector van troepen in den centralen 

bet frootthans nog op 19 KM afstand 

van Prementi op den hoofdweg naar 

Barat. 

Nader wordt nog gemeld, dat de 

telefoonverbinding tusschen Struga en 

Ziirich, welke door U.P. voor bet 

overbrengen van berichten van bet 

front werd gebruikt, thans verbroken 

is. 

Joegoslavis en Hongarije. 

Berlija, 28 Nov, (Reuter). Volgeos 

een telegram uit Boedapest deed de 

Hongaarsche minister van Buitenlaod- 

sche Zaken, Graaf Csaky, sprekende 

voor de commissie voor Buitenland- 

sche Zaken ia het parlement, aan 

Joegoslavi2 bet aanbod om ,nauwere 

bertekkingen” met Hongarije aan te 

knoopen. 

Dit aanbod werd gekoppeld aan de 

opmerking dat .vrijwillige zeifbeper- 

king zegt, dat betina Joegoslavig's be- 

lang is, io het Noorden een betrouw- 

baren buurman te hebber,”" 

Petain biedt weerstand. 

Londen, 28 Nov. (Reuter). Uit Vichy 

wordt verromen, dat maarschalk P€tain 

weerstand blifft bieden aan Lava! en 

zijn aanhangers betreffende het aan- 

vaarden van de door Duitscbland ge- 

dane voorstellen. 
    

Griekenland. 

De Crieksch-Italiaansche 

oorlog. 

Over grens gevlucht. 

Movastir, 28 Nov, (Rtr). Volgens 

onbevestigde berichten gaven ruim 

1300 Italianen en Albaneezen zich ge- 

durende de laatste paar dagen over 

aan de Joegoslavische autoriteiten aan 

de grens in den Debarsector. 

Actie in de lucht. 

Athene, 28 Nov. (Reuter ), Io een 

Grieksche communicu€ wordt gemeld, 

dat de Grieksche luchtmacht met suc- 

ces de Iraliaansche concentraties, troc- 

pencolonnes en batterijan bombardeer- 

den. Verklaard wordt dat de Italianen 

dorpen in Epirus, Korfoe, Kephaloni# 

FEUILLETON 
    

SPAANSCHE DUKATONS 
(Spanish Doubloors) 

Uit het Engelsch 

Camilla Kenyon 

30) 

Zooals hij daar dagelijks rondliep, 

met zija sjerp van rood en biauw 

gestreepte zijde en een aureool van 

dikke, kastanjebruine krullen om zijn 

hoofi—door een onvergeeflijke nala- 

tigheid van de 

Harding-Browne-expeditie haddeo we 

geen eigen barbier—zou de Honourable 

Cuthbert Vast en zeker door de in- 

boorlingea van het eiland — die er 

blijkbaar niet waren — tot God van 

van de organisators   
en Kreta bombardeerden terwijl ook 

Patras aan cen bombardement werd 

onderworpen, 

Het communigue voegt hieraan toe, 

dat de Grieksche hun actie 

op Albaneesch grondgebied op ge- 

slaagde wijze voortzetten. 

troepen 

Nieuwe Grieksche successen. 
Monsastir, 28 November ( Reuter ). 

De speciale correspondeot van R-uter 

aan de Joegoslavisch-Griekscbe grens 

meldt her volgende : de rechtervleugel 

van bet Grieksche leger behaalde tij- 

dens ziju nieuwen opmarsch nicuwe 

iriomfen. De Grieken verklaarden het 

strategische dorp Cherave in den Po- 

gradetzsector te hebben veroverd en 

nog meer oorlogsmateriaal te hebben 

buitgemaakt. Bovendien hebben zij hun 

posities ten Noorden van Moscopolis 

vooruitgeschoven, ondanks de krach- 

het eiland uitgeroepen ziju. 

De geheele werd besteed 

aan't voltooien van bet kamp. Daarna 

kwam de ,,lunch”, 

aaneergeschoven pakkisten in de scha- 

duw van de sinaasappelenboomen : 

een maaltijd, welke Cookie's reputatie 

als zoodanig voorgoed vestigde. Ver- 

leden van de 

morger 

opgediend op vier 

volgens trokken aile 

expeditie zich, moe en warm, in hun 

vertrekken Om een zeer nood- 

zakelijke siesta te gaan houden- Dank 
terug, 

zij de tusschenkomst van zekere onbe- 

kende machten — zeer zeker behoefde 

het niet op de creditzijde van Miss 

Browne geboekt te worden — waren 

we zo0owel in 't koele als in 't droge 

seizoen op het eiland terecht gekomen, 

maar niettegenstaande dat was de bitte 

van de zon tijdens het midden van 

den dag overweldigend. Maar merk- 

waardig genoeg was het geen bitte 

waardoor we ons moe of ziek voelden   

tige tegenaanvalleo vao de Italianen 

in den Gergavistasector. De Italiaao- 

sche iofanterie wordt krachtig gesteund 

door de artillerie en vecht op verbit- 

terde wijze teneinde deo Griekschen 

overtocht Cherave-rivier te 

beletten. 

Een Savoia-Marchbetti-vliegtuig werd 
omlaaggeschoten, toen de Italiaansche 

luchtmacht het Grieksche vliegveld te 

Florina bombardeerde. 

over de 

Albaneezen loopen over. 

Athene, 28 Nov. (Reuter). Alba- 
neezeo melden zich in grooteo getale 

bij de Grieken aan, om te helpen hun 

land van de fascisten te bevrijden. 

Eep Albaneesche generaal, die destijds 

met Koning Zogoe uit Albani& is 

gevlucht, keerde naar dit land terug, 

en riep de hoofden van Albanzesche 

stammen bijeer. 

Badoglio. 

Athene, 28 Nov. (Reuter). Men wijst 

er te Athene, in verband met het be- 

richt, dat het bevel over de Italiaac- 

sche troepen in Albani# door maar- 
schalk Badoglio is overgenomeo, op, 

dat hij reeds de derde 

opperbevelbebber in Albani# is twea- 

Italiaansche 

de opperbevelhebbe-, generaal Soddu, 

is nog viet teruggeroepen. 

Wanhopige pogingen. 

Athere, 28 Nov. (Reuter). Er wordt 

io berichten, welke te Athene van het 

froot zija ontvanges, op gewezen dat 

wanhopige pogingen 

doea om vasten voet in het Noorden 

de Italianen 

van Albani? te behouden. 

De Grieksche scheepvaart. 

En de oorlogsbelangen. 

Londen, 28 Nov. (Reuter). Door de 

Grieksche regeering werd bet 

scheepvaart-comit€ te Londen volmacbt 

verleend toezicbt uit te oefenen op de 

geheele Grieksche scheepvaart buiten 

de Middellandsche Zee, ook tot het 

vorderen van de scheper. 

Voorts werd het comite belast met 

bet toezicht over alle Grieksche sche- 

pen met meer dan 4000 ton laadver- 

morgen, die zich in het Oostelijk deel 

van de Middellandsche Zee bevinden. 

Dit is geschied om te verzekeren, 

dat de Grieksche schepen zullen wor- 

den gebruikt overeenkomstig de be- 

hoeftea van de Geallieerde oorlogsin- 

span ning. 

Itali. 

Duitsche militaire hulp aan 

Itali8. 

Mits onder Duitsche leiding. 

Ziiricb, 28 Nov. (Reuter). Volgeos 

Amerikaarsche reizigers, die uit Irali& 

  

io Ziirich ziju aangekomen zijn de ge- 

beurtenissen van de laatste maand een 
groote teleurstelling geweest voor Ita- 

lif en hebben zij in het bijzonder het 

gebrek aan enthousiasme onder de Ita- 

liasen voor den oorlog doen toenewer, 

Door den Romeinschen correspordent 

van de Neue Ziiricher Zeitung wordt 

ovk in bedekte termen melding gemaekt 

van het feir, dat de Italianen te kam- 

pen hebben met een ,,zeker gevoel van 

bezorgdheid”. 

Als een verfrisschende adem sireek 

den gebeelen dag eeo lichte, koele 

zeewind over bet eiland been en door 

de afwezigheid van moerassen of 

poelen met stilstaand water waren we 

gevrijwaard voor 

koorts. Elken middag op denzelfden 

tijd, met bewonderenswaardige regel- 

maat kregen we een flinke stortbui, 

minuten dreven de 

insectenplaag en 

maar na twintig 

wolken weg en kwam de zon gretig 

het vocbt van de van regen druipende 

bladeren opdrinken. En dag en nacht 

beyeleidde de oceaan met zijn diepe 

bas bet klaaglijk suizen van den wind 

io de palmen. 

In den namiddag van den eersten 
dag verzamelden de leden van de 

Harding Browne-expeditie zich om de 

tafel van pakkisten ten einde een 

gebeurtenis bij te wonen welke zelfs 

ik—die de rol van scepticus te spelen 

had — buitengewoon interessant vond. 

  
  

MET JAPANSCHE WARENNUIS 

SAERAMH 

  

Aloon-aloon str KEDIRI 
aa 

@ SPEELGOED @ 
voor 

De diplomatie van de ,,as” met be- 

trekking tot Grieken!land wordt in Zwit- 

serland met zeer groote belangstelling 

gevolgd en het gerucht— dat men ech- 

ter met reserve moet behandelen—doet 

de ronde, dat Duitschland niet bereid 

z0u zijn Italid tegen Griekenlaad te 

helpen, tenzij de Italiaaosche troepen 

onder Duitsche leiding zouden worden 

geplaatst. 

Roemenik 
De politieke moorden. 

Londen, 28 Nov. (Reuter). De ,,leider 

van den Roemeenschen staat”, generaal 

drastische stappen 

dat bij 

met de 

Antonescu, heeft 

genomen om aan te toonen, 

niets uitstaande heeft gehad 
massa-executies, die gisteren bij het 

aanbreken van den dag in de militaire 

gevangenis te Jelvain de nabijheid van 

de hoofdstad plaatshadden en waarbij 

eenige tientallen aanhangers vao ex- 

koning Carol werden vermoord. 

Na de bewogen zitting van het kabi- 

net, welke vrijwel den gebeelen dag 

duurde eo na afloop waaavan generaal 
Antonescu en de leider IJzeren Garde 

Horia Sima beiden de verantwoorde- 
lijkbeid zfwezen voor het doodschieten 

vao 64 politicke gevangeoen, onder 

wie een aantal vooraarstaande politici 

uit deo tijd vaa koning Car |, wordt 

thans uir Boekarest aan het Ageozia 
Stefani gemeld, dat de nieuwe bevoegd- 
beden van de regeering blijkbaar ten 

doel hebben nieuwe excessen van mao- 
schappen van de door de ya" geia- 
spireerde IJzeren Garde te voorkomen 
en een scbril licit werpen op het da- 
gelijksche leven in Roemenit sedert dit 
land tot het tripartite verdrag is toege- 
treden. 

Het werd nooJig geacht bij decreet 
de doodstraf te stellen op gevallen van 
moord met voorbedachten rade en 5 
tot 10 jaar dwangarbeid op ontvoering 
of poging tot ontvoering, het binoen- 
dricgen ia particuliere woningen, enz. 

Het besluit voorziet ook ik de snelle 
berechting der misdadigers—aller, die 
door het besiuit genoemde daden heb- 
ben gepleegd, zullen op zijn laatst tien 
dagen na hun arrestatie worden berecbt. 

Japan. 
  

Krachtig protest verwacht. 

Tegen anti-Japansche daden in 

Ned-Indis. 

Tokio, 28 Nov. (Domei). Verwacbt 

wordt dat de minister vao Buitenland- 

Miss Browne zou eindeliik ea te 

langeo leste de kaarf laten zien en 

daardoor bet geheim van dea scbat 

aan de leden van de expeditie open- 

baren. Tot dusver 
zichtig geweest, om er alleen in vage 

nietszeggende termen op te deeler. 

Dus eigeoljk hadden alle deelnemers 
een kat in den zak gekocht: ofscboon 

—gelukkig—tante Jane de eenige was, 

die haar koop betaald had. De man 

met het Iidteeken — toevallig was de 

guaestie dien zelfden morgen in een 
tEte-d-tete met dem Honourable Cuth- 

bert ter sprake gekomeo'— had zich 

tegen verlies verzekerd door zich van 
te voren zijnu honorarium te laten 

uitbetalen. Merkwaardigi genoeg had 
die indiscretie van het. beeldig jong- 
mensch ten gevolge gehad, dat de 
Schot, wat zija verstand en eerijjkheid 
betrof, honderd proceot in mijn achting 

gerezen was. Eo wat Cuthbert Vane 

Was ze 100 vOOr-   

KINDEREN 

  

sche Zaken, Matsoeoka, bionenkort 

een krachtig protest zal indienen bij 

den Nederlandschen gezant te Tokio 
geveraal Pabst, terzake van de her- 

haalde anti-Japansche daden in Ned.- 

Indis. 

Bij dit protest zullen formeele ver. 

ontschuldigingen, schadevergoeding en 

gerantie voor de toekomst worden 
getiscbt. 

Kortelings badden (althans volgens 
de Japansche lezing. Red). drie ernstige 
ipcideoten plaats. 

1. De directeur eener Japansche 
fizerfabriek te Batavia werd aangevallen 
door cen Nederlandsch politieagent. 

2. Ben Japavsche viag voor een 
kapperszaak te Bandoeng werd verbrand 
op den vijftigsten verjaardag van de 
troonbestijging van H.M. de Koniogin 
co, 

3 De kanselier van bet Japansche 
Consulaat te Batavia, Ariyoshi werd 
op 23 dezer door een schildwacht 
uitgedaagd (?) toen bij het paleis van 
den Gouverneur - generaal passeerde. 
Hij werd vaar een politiebureau ge- 
bracht, doch spoedig vrijgelaten. 

Daar werd beweerd dat de kanselier 
cen poging zou hebben gedaan bet 
paleis te fotografeeren, dit is niet 
alleen ongegrond, gelijk door hem zelf 
wordt beweerd doch het Is bovendien 
wettelijk toegestaan. 

Dit bewijst de onvoodige onder- 
drukkiog der Japaoners door de Ned. 
Indische autoriteiten. 

'Ook wordt meldiog yemaakt van 
andare, minder belangrijke incidenten, 
inclusief geweldadigheid van een Ne- 
derlandschen soldaat, 

Aoeta teekent terzake van het eerste 
iocideot aan, dat daarop reeds eerder 
Commentaar werd geleverd: het tweede, 
betreffende het “verbranden van cen 
Japansche viag ia den vroegen ochtend 
van den 24sten, is nog bij de politie 
in onderzoek, en terzake van het derde 
kan worden opgemerkt, dat de pateis- 
wacht, een Japanner ziende die een 
foto vaa hgt palcis trachtte te maken, 
de politie wasrscbuwde die den Japan- 

ner uitnocodigde op den naastbijztjodeo 

politiepost zija bedoeling te verklaren, 
waarop de Japanner — de kanselier 

van het Japansche consulaat te Soe- 

rabaia — verontscbuldiging aanbood. 

De politie gaf de camera terug, en er 

werd geen protest van de zijde van 

den Japanner vernomen. 

Dat de anti-Japansche gevoelens hier 

zouden toenemen, nadrukkeljk 

worden tegengesproken. Bovengeooetm- 

de gevallen zija alle grondig onderzocbt, 

en kuonen als zuiver plaatselijke feiten 

beschouwd blijven, die deze conclusie 

absoluut niet rechtvaardigen. 

kaa 

mm 
zelf betrof, daar het hem om die 

avontuurlijke reis te doen was geweest, 

had bij, van 't begin af, alle onkosten 

voor ecigen rekening genomes. 

Nu echter zou de groote gebeurtenis 

plaats hebben. Maar voordat' ik tot 

de bescbrijving ervan overga, wil ik 

Uu eerst de gescbiedenis van dea schat 

van Leeward Isle vertellen, zooals 

ikzelf die later, welke ik in den loop 

van ons verblijf op bet eilarnd bijeen 

wist te garen, opgebouwd heb, 

Toen Lima. ia 1820, met een be- 

legering door de revolutiona!reo onder 

Bolivar en San Martin bedreigd wetd, 

begon dat gedeeite van de bevolking, 

dat rijk en voorzichtig was voor zijo 
bezittingen bevreesd te worden. 

Wordt vervolgd
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