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STADSNIEUWS 

  

Een ongeluk. 

Op Zaterdagmiddag j. |. 

droevig ongeluk plaats in de dessa Dan- 

dangan albier. Eeo vijfjarig Inbeemsch 

meisje was onder een klapperboom aan 

het spelen, toen een rijpe vrucht er 

afviel en op haar hoofd terecht kwam. 

Het slachtoffer was opslag dood. 

had een 

Besmettelijke Ziekten. 

Hat wekelijksch rapport van den 

residentie Arts omtrent besmettelijke 

ziekten io de residentie Kediri, Iuidt 

als volgt: 

Typhbus Abdomivalis : 

Kediri 5, Blitar 1 en Toeloengagoeng 3, 

in het geheel dus 9 gevallen. 

SPORT. 
VOETBAL. 

Bekerwedstrijden. 

Op Zaterdag en Zondag a.s. zullen 

interstedelijke bekerwedstrijden door 

de K.V,U. worden georganiseerd, 

waarbij een beker wordt uit geloofd 

- mdoor'den fd. Burggggeester van K: diri. 

Het program luidt als vo!gt : 

Zaterdag, 7 November : 

Bondselftal Kediri versus Blitar. 

Zondag, 8 November : 

Ngoenoet contra Toeloengagoeng. 

RICHE THEATER 

Heden 3 en Woensdag 4 December 

Warner Bros komische Detective film 

»SH! THE OCTOPUS” 

met Hugh Herbert — Allen Jenkins — 

Marcia Ralston e. v. a. 

Een fiim welke even opwindend als 

komisch en verwarrend is! Hugh 

Herbert, de onnavolgbare komiek ver- 

beeldt zich thans een Sherlock Holmes 

te zijn, maar doet natuurljk wat hij 

niet mag doen en bet resultaat hiervan 

vertelt U deze Kostelijke detective- 

comediel 

MAXIM THEATER. 

Woensdag 4 en Donderdag 5 Dec. 

De groote historische Chineesche film 

»BAN LI TIANG SHIA” 

met een rolbezetting van vitstekende 

Chineesche Krachten. 

Politierapport. 

K., wonende Margojoedan doet 

aangifte van vermissing van een rii- 

bewijs BII No. 307 A.E, tijdens een 

vrachtauto rit van Madioeo naar Ke- 

diri. 

Door de politie werd aangehouden 

de persoon gevaamd L., woneode Ka- 

liombo, verdacht van diefstal van een 

rijwiel-pomp ter waarde van f0,15 

ten nadeele van S., wonende Modjo. 

Bericht ontvangen, dat de Inheem- 

sche knaap genaamd B,, Wwonende 

Bangsal uit een 2,5 meter hooge mang- 

ga-boom is gevallen. Bedoelde knaap 

werd ter geneeskundige behandeling 

naar het hospitaal ,Gambiran” alhier 

opgezonden. 

M.R., wonende Baloewerti doet 

aangifte van verduistering van diverse 

  

VERSCHINT 

DINSDAG EN VRIJDAG 
AGENTEN 

Verslag omtrent den economischen toestand in de resi- 

dentie Kediri gedurende het 3e. kwartaal van 1940. 
  

De opbrengst van de tabaksaccijos 

vertoont nog niet ten volle de stijging, 

welke als resultaat der recente tariefs- 

verhooging verwacht mocht worden. 

€. Pandhuisdienst. 

Overzicht beleeningen 

Dit is voornamelijk toe te schrijven 

aan de omstandigheid, dat ce fabrikan- 

ten belangrijke bedragen aan de oude 

banderolles in voorraad hebben. 

pandhuizen in guldens. 

  

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

      

  

  

  

  

Iage- inge- inge- | inge- | 
bramhe | Gelost | prache | Geloat | eaehr | gelost | bracbt | gelost 

| | 
Kediri lara127 lasaani apnosn laago1ala7a76n la7a333432006 a22181 
Ngardjoek 197059 |225900222537|252492|2026981265536 247594 258981 
Toeloengagoerg 1320723 /350390/349498/362403/3152821367753 2878731344265 

Blitar 270967 310384/307021|287591/27726c/331059 330342202985 

Totaal Res. Kediri 1160876 (1323891 1301737 |1341459 (1169001 1438681 nan 1318712 

| | | 

  

  

h. Criminaliteit. 

Overzicht betreffende de criminaliteit. 

Aantal diefstallen, 
  Regentschap 

  

  

  

2e kw. 1930 |a- kw. 1930 |2e kw. 1940| 3z kw. 1940 

Kediri 3095 2900 2679 | 2070 
Ngandjoek 974 788 1286 | 956 
Toeloengagoeng 798 867 1488 971 

Blitar 1034 995 1327 751 

Totaal 5901 5550 6780 4754     
Zooals gewoonlijk liep bet aantal 

lichte en zware diefstalleo in dit kwar- 

taal niet onaanzieolijk terug, hetgeen 

voornamelijk aan de ruime werkgele- 

genheid toegeschreven dient te worden. 

XV. Samenvatting. 

De oogstbeschotten zijn in aanzien- 

lijke mate beinvloed door de felle 

droogte der achterliggende maanden, 

terwijl de staande aanplant met wa- 

tergebrek te kampen krijgt en stellig 

lagere beschotten zal opleveren. Hoe- 

wel-vooral dank zij de zeer gunstige 

Westmoesson-padioogst —zulks niettct 

ongerustheid behoeft te stemmen, is 

waakzaambeid geboden. Zulks geldtin 

het bijzonder voor Toeloengagoeng, 

Waar tamelijk belangrijke oogstmisluk- 

kingen voorkwamen. 

De voedselsituatie is voor het mo: 

ment echter gucstig. 

De goede prijzen der bevolkings- 

producten hebben de geldsituatie aao- 

zienlijk verruimd, hetgeen o.m. tot 

uiting komt in de opbrengsten van de 

slachtbelasting. 

De gezondheidstoestand werd eenigs- 

zins ten ongunste beinvloed door het 

voorkomen van ziekten, die vooroa- 

goederen ter waarde van f 41,63, ge- 

pleegd door K., wonende Ngadisimo. 

Door de politie werd aangehouden 

de Chinees genaamd T.K.J., wonende 

Modjokerto, verdacht van diefstal van 

en rijwiel ter waarde van f20,— ten 

nadeele van P., wonende Tinalan.   
melijk het gevolg zijv van de aanhou- 

dende droogte en sterke winder : ver- 

hoogde mortaliteit trad op door pneu. 

monie. Erostige exp'osies of epide- 

mietn deden zich echter niet voor, 

Handel en verkeer konden den te- 

rugslag der oorlogsomstaodigheden niet 

Ontgaan, hoewel nergens opgemerkt 

kon worden, dat zich bepaalde strem- 

mingen of schokken demonstreerden. 

De plaatselijke industrie#n hebben zich 

op voortreffelijke wijze aan de veran- 

derde situatie aangepast en staan er 

paar verhouding thans goed voor. 

De ondernemingslandbouw was als 

steeds voor de geheele Residentie van 

bijzoodere beteekenis en bood zeer 

veel werkgelegenheid. Bijzondere aan- 

dacbt verdieot hier de positie der kof- 

ficonderoemingeo, die, ondanks de in- 

werkingtreding de Regeeringssteuo- 

maatregelen, nog zeer veel zorg baart. 

Ia dit kwartaal werden 236 gezin- 

nen naar Celebes uitgezondeo. 

Bebalve dit aantal gewone kolonis- 

ten vertrokken 67 gezinnen arbeiders- 

kolonistea naar Martapocra (Palem- 

bang). Hierdoor is het aantal voor 

1940 gestegen tot 3163 gezionen be- 

staande uit 12095 zieleo. 

OLYMPIA 

Schrijfmachines blijven toch al- 

tijd aan de spits. Deze wereld- 

beroemde Duitsche machines kunt 

U tegen bijzondere afbetalings- 

conditie te Kediri, ALLEEN 

krijgen bij de 

N. V. Ked. Snelpers 

Drukkerij   
  

— ADVERTENTIE- EN NIEUWSBLAD 
VOOR DE RESIDENTIE KEDIRI. 

TN HOLLAND 
PUBLICITEI TSKANTOOR ,GLOBE” 

DINSDAG 3 DECEMBER 1940 

ADVERTENTIE TARIEF 
GEWONE ADVERTENTIE: 

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

2.9. kleine aankondigingen ( 1.- per plaatsing. 
Abonnements advertentis geroduceerd tarieft. 

LOSSE ADVERTENTIEN BIJ VOORUITBETALING. 

23e Jaargang 

——— — 

  

Even een S. O. S. per telefoon 

en 

Radio - Golberg's Dag en Nacht Service komt 

het euvel van Uw radio verhelpen, zelfs in den nacht! 

Dat is de service die wij onze klanten bieden. 

Verzekert U ook van zulk een service ! 

Koopt Uw radio-toestel bij 

RADIO-GOLDBERG 
Java's Grootste Dag- en Nacht 

RADIO-SERVICE. 

  

Radio-Goldberg 
Hoofdstraat Si Kediri Tel. 70 

Residentsiaan 37 — Madioen—Tel. 1!0 

  

VENDU- &COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS 

J.G.W. DEKKERS KEDIRI — Telefoon 250 

  

  

Emballeeren 
buitengewesten) 

Meubelmakerij 
Agentschap : 

Java Koelkasten. 

(Ook voor Europa en de 

Transporteeren, 

Handel in Nieuw- en 

Tweedehandsch Meubilair. 

  

  

EEN PRACTISCH, HANDIG EN KOSTBAAR 

WERK VOOR EEN LUTTEL BEDRAG! 

DE AUTOWEGEN -ATLAS 
van JAVA MADOERA en BALI 

13,25, 

  

io 5 kleurendruk 
op stevig ivoorcarton 
met Cartonnen cmslag en linnen rug, 

op Schaal 1: 500.000 
io totaal 9 aansluitende kaarten compleet bijgewerkt, en 

waarin opgenomen: 

alle berijdbare wegen 
Kilometerafstanden van plaats tot plaats 

Hoofd-Afstandstabel voor grootere afstanden 

Bergen en plaatsen met hoogte-cijters 
Spoorwegen, Vliegvelden, Ondernemings - fabrieken 

Pasanggrahars en vele aanwijzingen voor toerisme. 

Verkrijgbaar bij de Ked, Snelpers.   35555. 

 



  

    

  

Sa Kr 
  

e Warner Bros komische Detective-film 
met HUGH HERBERT — ALLEN JENKING — MARCIA RALSTON e.a. 

Hugh Herbert, de onnavolgbare komiek, verbeeldt zich een Sherlock Hol- 
mes te zijo, maar doet natuurlijk wat bij niet mag doen. 

Donderdag 5 t/m Zaterdag 7 Dec. 

RICHETHEATER — 
“ Heden en Morgenavond. 

“SH! THE OCTOPUS“ | 
  

Ongetwijfeli is 
servaardigd ! 

Gau 
deteciive- Comedies ooit 

»Het nieuwste 

GONG'S daverende Nederlandsche Schlager film 

— — Vooraf als 
ATTENTIE! 

EXTRA! 
Vertooning ,,De Spooktreia”” 

lachen, tot ge niet meer kunr. 

SE Neta BI W oensdag 4 Dec. :t ni i 2 
— —  Komt alien zien Het nieuwste actueele Oorlogsuleuws op bet doek! 

E-s heerliike griezelfilw naar het bekende Monel us ! met FIENT)/E Dt LA rein, MUSCH 
— LOUIS BOREL e.v.a. bekende Hollandsche artisten. 
de mysterieuze gebeurtenissen aan bet afgelegen stationvetje, wear de gebeimzin ige SPO OKTREIN 
doorraast, zonder dat men kan nagaan, waar hij vandaan komt en waar hij heengaat! 

ophalen bij her zien van deze groote en alom toegejuichte Hollandsche film ! 
Het ,Gaumont British Nieuws" 

op 5 Dec alleen in de 2e. Voorstelling dit in io serbang | 
met 't Siot Nic, feestje v/h 1. EV. | 

Een film, waarbij 

Ben film die U zal doen 

deze film Eta der” kostelijkste 

mont British News" | 

men zal rillen en gillen om 

U zult Uw bart 

  

  

MAXIM THEATER 

  

  

film, zich afspelende ver va 

ATTENTIE! 

| 
: 

Dz groote Historische Chineesche filxm 29 
met een rolbezetting van uitstekende Chineesche krachten ! 

Universal onstuimige actiefilm 
met RICHARD ARLEN — ANDY DEVINE — BEVERLY ROBERTS e.a. 

de bewoonde wereld gelegen tubberpiantages, waar duistere praktijken worden 
uitgeoefend door een man, die zich 

sce&oes sp len zich af, diep in de wildernis, waar complotten worden gesmeed. 
Een film, die U boeit van begin tot eind! 

Het ,Gaumont British News" 

Woensdag 4 en Donderdag 5 Pec. 

AN LI TIANG SHIA“ 

  

Vriidag 6 tm Zondag 8 Dec. 

sIROPIC FU 
een ,Rimboe- Dictator” waant 

Extra! 
Mist dit niet !! 

RY” 

Een geweldige avonturere             Spacnende en adembenemende | 

  

De dienstplicdhtwet wordt 

Een historische dag. 

16.500.000 jongemannen 

werden geregistreerd, 

Over 5 jaar kan Amerika rekenen 

Op een leger van 5 millioen man. 

Washington, 17 October. 

Waarom voor de inschrijving van de 

16.500000 mannen tusschen de 25 en 

36 jaar, die voor den militaireo dienst 

io aanmerking komen maar &€n dagis 

aangewezen, is onbegrijpelijk: de zaak 

is er maar moeilijker door geworden. 

Maar acbteraf beschouwd, is gebleken 

dat dankzij het Amerikaansche orygavi- 

seerend talent de registratie toch orde- 

lijk is verloopen. De 16de Oct. 1940 

zal in de annalen van de Amerikaar- 

sche geschiedenis als een belangrijke 

datum b'ijven vermeld, het Amerikaan- 

sche voik heeft getoond dat ook demo- 

Cratie&a in staat zijp om voor de ge- 

meene zaak offers te brengen, en dat 
in vredes ijd. Men spreekt hier nog 

van vrede en de dienstplicbt is bedoeld 

om dien vrede te handhaven. Maar het 

land, z00wel de regeering als de be- 
volking, hebben reeds lang partij voor 
Eogeland gekozen. Hoe dit ook zij, 
millioenen manren hebben gisteren uren 

lang bij ds ipschrijvingsposteo gewacbt, 

totdat zij aao de beurt kwamen om hun 

baam, adres, geboortedatum en enkele 
andere gegevens te kunnen invullen op 

Kaarten, die van nu af aan als bewijs 

zullen gelden, dat zij aan deze verp'ich- 
ting, bun door de dienstplichtwet op: 

gelegd, hebben voldaan, Slechts weini- 

gen onder her zullen ten slotie bij het 

leger worden ingelijfd. De door hen 

verstrekte inlichtingen zullen als basis 

dienen bij de beslissirg of zij al dan 

niet Zullen moeten dieren. Omdat zich 

voor den gewichtigen dag rseds vele 
vrijwilligers hadden aangemeld is bet 
aantal dienstplichtigen nog geringer ge- 

worden dan het toch al reeds was en 

is bet percentage van ben, dat bij den 

eersten oproep onder de wapenen zal 

moeten komen tot 2 ingekrompen. Het 

was een geweidig werk om alle man 

nen in te scbrijven. Er waren dan ook 

bijzoodere maatregelen gekomen om 

de zaak vlot te doen verloopen. Hier 

ia Washington konden ambtenaren die 

zich aan de inscbrijving moesten on- 

derwerpen 2.30 uur vrij krijgen, hoe-   

realiteit. 

wel de inschrijvingskantoren reeds om 

7 uren opengingen es pas cm 9 uur 

's avonds sloteo. Een enkel regeerings. 

bureau was ze!fs den geheelen morgen ! 

dicht. Ook particuliere zaker werkten 

z00 gemakkelijk mogelijk te maken aan 

buo verplichtingen te voldoen. Op ver- 

schcidene plaatsen in destad vormden 

zich reeds vroeg ip den morgcn large 

files van wachtendeo. 7200 persoren, 

voor het grootste gedeelte onderwij- 

zend personeel, waren met de inschrij. 

ving in Wasbiogton belast. Io het ge- 

heele Jand waren het er een millioen. 

Het kwam evenweltoch voor dat nog 

andere hulptroepen moesten aanrvkken. 

Het liep soms z00'n storm dat men 

ipschrijvingsbiljetten te kort kwam! Bij 

zulke gelegenhedeo zijo er altijd geroeg 

menschen te vinden om dergeliik werk 

vrijwillig te verrichteo. Eo hoewei de 

meeste inschrijvenden een belder begrip 

toonden van wat van hen werd er 

verwacbt, toch was hulp voor anderen 

Onontbeerlijk. Daar 

vreemdelinger, al dan niet genaturali- 

waren de talrijke 

seerd, waarven er velen roy geen be- 
hoorlijk Engelsch 

schrijveo. Ia New York alleen waren 

€r duzend tolken rcodig om bij het 

werk behulpzsam te zijo. De bevo!king 
van de Amerikaaosche metropolis toch 

is voor 620/p met in Amerika geboren! 

de vreemde- 

lingen door 5 meisjesleerlingea van de 

H.B.S. high school) bijgestaan. Het 

voornamelijk Italianen, Grieken 

konden lezeo of 

In Wasbirgton werden 

waren 
en Duitschers van geboorte. Sommige 

vreemdelingeo uit landen afkomsiig die 

hun ovafhankelijkhcid hebben ing-boet 

wisten niet weik land zij als hun ge- 

boorteland moesten opgeven. De auto- 

riteiten belisten dat, waar het veroverin- 

gen gold door de Vereenigde Staten 

niet erkend, deze menscher, vuorzoo- 
ver bet inscbrijving voor de Ameri. 
kaansche 

konden blijven verkeeren dat hun oude 

militie betreft io de illusie 

vaderland nog bestond. 

Een bijzondere rubriek vormden de 
Indianen op de reservatea en daarbui- 

ten. De Seminole Indianen io Florida 

zijn in theorie nog steeds in oorlog met 

de de 

meeste leden van dezen stam geen be- 

Vereenigde Staten. Hoewel 

zwaar maakten tegen de inschrijving 

dat 

dat, om vervoiging te voorkomen de 

was er een 60-tal, 't weigerde en   wijk pam naar de bijna onioegaokelijke 

Mmoerassen van de Everglades. De cude 

Indiaan in een der Westelijke reservaten, 

die graag de wapens wilde opnemen 

het 

vormt hiermede weleensterk contrast! 

tegen ,den man met snorretje” 

De geestelijkheid. 

In de stadsbuurt, waar vele k!oos- 

ters zijn gelegen, trokken de monoiken 

io pijen in optocbr over straat, hoewel 

zij van den actisven dienst zija vrij- 

gzsteld moeten 2ij zich toch opgeveo. 

Een predikant in Pennsylvani8t wei- 

gerde zich op te geven en zal zijn 

straf niet ontgaan: principieele dienst- 

bocwel 

militairen dierst mogen zich toch riet 

aan de inscbrijving onttrekken, De 15 

leden van het Huis en 2 senatoren 

die binnen de leeftijdsgrenzen vielen 

hadden graag gewild om op een cineac 

weigeraars, vrijgesteld van 

vereeuwigd te worden om den volke 

vooral hun oprechte vaderlandsliefde 

te toonen. Maar de autoriteiten met 

de inschrijving belast stonden niet toe 

dat er io het Kapitool een apart kan- 

toor kwam. 

Stimulans door Predikant, 

Over het algemeen hebben de jon- 

gemannen de inschrijviog welgemoed 

noodzakelijkheid 

Sommigen toonden zelfs enthousiasme: 

als een aaovaard, 

enkelen verschenen reeds om 4 “ot 5 

bur ten tooneele. Om de ware 

ming er in te brengen is President 
Roosevelt wat vroeger dan gewoon- 

lijk opyestaao en heeft hij de 

jcugd over de radio bartelijk toege- 

proken. 

stem- 

rjpere 

Hjj zeide onder meer: ,,Het is een 

dag van groote beteekenis voor ons 

allen. Waot op dezen dag verkondigen 

wij, Amerikaoen, de leveoskracht van 

onze geschiedenis, de oprecbtheid van 

onzeo wil en de eenheid van onze 

De plicht, waartoe deze dag 

Ons cproept is ons van buiten af op- 

gelegd. Zij, die de geheele w:reld met 

oorlog durven te dreigen, zij die den 

naam ea de werkelijkheid van den to- 

patie.... 

talen oorlog hebben geschapen, heb- 

ben ons en alle vrijen volkeren de 

noodzakelijkheid van totale verdedi- 

giag opgelegd...." 

Met deze woorden nog naklinkend 

in hun ooreb zijn velen naar de plaats 

registratie getogen. Uit erkele 

anecdoten bijzonderbeden blijkt 

boz sommigen gestemd waren, Ver- 
scheidene personen meldden zich aan, 

die Of te jong Of te oud waren om 

in de termen te vallen. Anderen lienet 

yan 

en   

Iich twee maal ioscbrijveo om toch 

vooral te worden ingelijfd. 

Ben man, die op een ditet vas 

crackers en melk leefde vroeg hoe bij 

het aan moest leggen om z00 lang 

in de file te staan en toch op gezette 

tiiden het hem voorgeschreven voedsel 

te gebruiken. 

Een neger had voor alle zekerheid 

alleclei familiepapieren 

om te bewijzen dat zija ouders geen 

slaven meer waren en hun huishuur 

hadden betaald 

zijo hebben en houden maar 

meegebracht 

Rena een andere had 
vasi in 

een tasch meegenomen omdat hij dacht 

direct naar bet kamp te moeten ver- 

trekkeo. Chineezen Philadelphia 

teekenden met Chiueesche karakters.... 

Onrege!lmatigheden 

te zegger niet vcor. Enkele studenten 

ia 

kwamen om z00 

van een theologisch seminarium wei- 

gerden zich te laten inscbrijven. Een 
vredesorganisatie roodigde in strooi- 

biljetten het publiek uit zich 's avonds 

als leden op te geven. Zij belemmerden 

echter de militaire inschrijving niet. 

Uit het geheele land kwamen berichten 

binoen van de goede stemming. Maar 

yan meer waarde is de getuigenis van 

Lt. Co!, Lewis B. Hershey bet hoofd 

van de ioschrijvingsorgavisatie In een 
radiorede zeide bij: , Iedereen, die 

dzze Amerikanen bij de regisratieplaat- 

sen heeft gadegeslagen, moet een trotsch 

gevoel bij zich hebben voelen opkomen. 

Ht een piechtige 

waarvan de beteekenis riet in woorden 

is uit te drukken..... " Ook Carer- 

ce A. Dijkstra, het pas besoemde hoofd 

van de recruteering is zeer enthousiast 

was gebeurtenis, 

over zijn nicuwen arbcid, die bem 

verre voert van de Universiteit van 

Wisconsin, waarvan hij dekaan is. 

»Nu ik de administratic ervan (van   

  

de recruteerivg corr,) aanvaard is 

het met de hoop dat alle instanties 

van onze nationale verdediging ea 

van ons nationaal bestaan samen zullen 

werken om den dieustplicbt nietalleen 

te doen bijdragen tot de nationale 

verdediging maar ook tot de opvoeding 

en de gezondhsid von onze jonge 

lieden als burgers ea als deelhebbers 

aan het groote democratische avontuur 

dat wij gaan beleven ”. 

Over 5 jaar 5 millioen man. 

De pers heeft zich ook niet ombe- 

tuigd yelatso. Nadat de ,, Washington 

Post” de groote eenstemmigheid op 

het punt van de nationale verdediging 

heeft uiteengezet, scbrijft 'c blad in 

een hoofdartikei. ,, Wat nationale ver- 
dediging aangaat toonen de Vereenig- 

de Staten aan de wereld een sterke 

eensgezindheid, Maar een nog duide- 

ljker aanwijzing van die eeostemmig- 

hcid is de kalme doordachte vader- 

landslievende geest waaria de nationale 

inscbrijving gisteren plaais vond. Wij 

beginnen de realiteiten van de chaoti- 

sche wereld waarin wij leven onder 

Het is thans 

noodig dat iedere burger zich bewust 

wordt, dat in deze wereld van crisis 

persoonlijke belangen zonder mopperen 

ondergeschikt gemaakt moeten worden 

aao de eiscben die de nationale vei- 

ligheid stelt.,” Realiteitszin en bewust- 

wording van de nationale gevaren, 

dat zijn wellicht de belangrijke psy- 

chologische gevolgen, die de 16de 

October in Amerika zal hebbeo. Ex 

de wereld daarbuiten, met name de 

dictatorlanden, hesft o.k dezen dag 

niet ongemerkt laten passeeren, 

Na de registratie zullen nu de loting 

en de inlijving van ongeveer 800.000 

de oogen te zien. ... 

  

  

Afdeeling Radio 

Fa. van WINGEN. 

Uw Radio Defect? 

Bel op Kediri 13! 

Radio 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. 

  

r 

KEDIRI 
MULOWEG / MADJENANG 

Telefoon Ked. No. 225 

  

BOERDERIJEN ,.SCHRAUWEN“ 

L) 

   

      

    
WATES 

PERCEEL-PAKISSADJI 

  
  

Levert versche volle melk. 

Karnemelk, Yoghurt, 
Room en Boterolie 

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

ter plaatse 

    
      
    

        
      

    

Prima kwaliteit, 

Beleefd aanbevelend 

L. H, SCHRAUWEN'



  

  

am 

het eerste jaar en van een 1.000.000 

de vier daarop vo'gende jaren volgen. 

Eo over 5 jaren zal dan Amerika op 

een leger van 5.000.000 jongeman, die 

een jaar geoefend ziju en die tot hua 

45ste jaar tot de reserve blijven be- 

hooren, staat kuonen makeo. Of zij 

ooit actief aan den oorlog zullen deel- 

nemen zal de toekomstmoeten leeren. 

(Overg. uit het ,Soer. Handelsblad.”) 

  

Van Duitsche 

bestialiteiten. 

IN HBT VERTRAPTE 
POLEN. 

De overweldiger bezondigt 

zich aan grenzenlooze 

wreedheden. 

Maar Polen vecht door voor 

zijn opstanding, 

Het zija viet alleen de siagvelden 

in Buropa en Klein Azit, waar de 

bewijzen, dat de Poolsche vrijheids- 

geest nog ongebroken is en de Polen, 

in onbezweken touw aan de geallieer- 

de zaak, zich met lauweren bebben 

overdekt, voor het oprapen liggen. 

Het is voornamelijk in het bezette ge- 

bied zelve, ala barbe van den bestialen 

overheerscher, dat een stille maar des- 

ondanks verbeten strijd wordt gevoerd, 

die de uiteindelijke Poolsche opstan- 

ding tot inzet heeft. Beo geheel volk 

wordt uitroeiing bedreigd, is 

siachtoffer van de meest uitgezochte 

wreedheden, maar geeft geen krimp ea 

klampt zich ondanks alles vast aan de 

hoop op eea ze!ftstandig volksbestaan. 

met 

De laarste berichten, die de uiterst 

strenge censuur trotseeren, maken ge- 

Wwag van een nieuwe golf van terreur, 

die thans over het bezette gebiedroir. 
Ia Skarsysk, niet ver van Warschau, 

werden 10 jonge Poolsche mesjes 

doudgeschoten als vergeldingsmaatre- 
gel voor de verdwijving van een 

Duitsch munitietransport, dat door 

onbekend gebleven Polen was aange- 
houden en vermeesterd. Nabij Radom 
werd door de Gestapo een dorp in 

brand gestoken als straf voor sabotage, 
in de buurt gepleegd. Drie manren 
en twee vrouwen uit het dorp werden 

gesxecuteerd, 

In het geheele Poolsche gebied ver- 

ergert de voedsel-situatie met den dag. 

De juist binnengehaalde oogst wordt 

geconfisceerd, is bestemd voor Duit- 

sche magen. Tal van Polen moeten in 

Duitschland dwangarbeid verrichten, 

als regel verdwijnen zij sPoorloos, en 

later worden bun hofsteden door Duit- 
sche kolonisten in beslag genomen. 
De Duitsche autoriteiten laten bun 
vrouwen naar Polen komer, omdat de 
groad ia Duitschland, blijkbaar als 
gevolg vaa de Britsche luchtaanvallen, 
haar te beet onder de voeten is ge- 

worden. Zakopane en Krysica, be- 
kende Poolscbe badplaatser, zijn voor 
de Polen gesloten, Duitsche soldaten 

zoeken er thans herstel van gezond- 

beidd Moordea is blijkbaar 

vermoeiend werk en pakt 

hard aan. 

Schoften. 

Alle Poolsche boekea, zelfs van de 

hand van schrijvers als Sienkiewicz 

en Reymont, die den Nobelp'ijs ver: 

Wwierven, zijn geconfisceerd en verbrand, 

D2 Massa -sterilisatie der bevolking 

gaat onverpoosd voort. De laatste 

triomf van de Duitsche wreedheid is 

het aftappen vao bloed bij jongens en 

meisjes van 13 tot 15 jaar voor trans 

fusie. Gedureode 3 maanden wordt 

aan deze kinderen 3 maal per maand 

bloed afgenomer, daarna worden zij 

met acute anaemie weer naar huis ge- 

tuurd. 

Russen doen even hard mede. 

Onder de Russische occupatie zija 

de Polen er geen haar beter aan toe. 

In stockholm zijo brieven ontvangen, 

waaruit blijkt, dat in de buurt van 

Novosibirsk veertigduizend Polen aan 

den arbeid zijo gezet als bouthakkers 

en tremmers. Al wat deze menschen 

  

  

aan voedsel ontvangen is 1 K.G. brood 

per dag. Zij gaaa in lompea gebuld 

eo slapen in bouwvallige loodsen en 

barakken. Bij duizenden wordeo zij 

ook gestuurd vaar de mijcen in den 

Oeral. Een afzonderlijk bewijs vau de 

barbaarschheid der Russen kan nog 

worden gezien in bet stelsel om de 

gezinnen, die voor dwangarbeid wor- 

den opgezonden, te splitsen. Mannen 

worden van hun vrouwen, kinderen 

van de ouder, gescheiden. 

De Joden sterven weg. 

Heeft bet lot van de Polen de 

grenzen der ondraaglijkheid reeds be- 

reikt, dat van de Joden is nog veel 

erger. Opgesloten ia Ghetto's, die door 

hooge muren van de buiteowereld zijn 

afgesloten, is hetbua verboden arbeid 

of bezigheden te verrichtsn, zoodat 

zij practisch geen middelen van bestaan 

hebben. In Krakau werden zestigdui- 

zend Joden gedwongen om binnen 

enkele uren de stad te verlaten, hun 

werd ni.t vergund om iets anders mede 

te nemen dan 't strikt noodzakelijke. 

Poler, die eco onderdak hebben ver- 

schaft aan zieke Jodeo, zijn voor hun 

menschlievendheid met een jaar ge- 

vangenis gestraft. De Joodscte bzvo!- 

king sterft uit, nist langzaam maar 

wel zeker. De Ghetto's worden door 
de Duitschers met voorbedachten rade 

ic erbarmelijken toestaad gelateo, ov-r 

de hygiBnische tozstanden, die er dien- 
tengevolge heerscheo, dot men beter 

het stilzwijgen maar te bewaren. 

Maar de geest leeft nog. 

Maar dergelijke ten hemel schreiende 

toestanden vermogen den geest in 

Polen niet te breken. Talloos zijn de 

martelaars voor de beilige zaak der 

vrijheid. Op 1 September w:rd Stefan 

Starzy»sk', de dappere burgemeester 

van Warschau, die de verdediging van 

de stad geleid had, in Dachau znnder 

vorm van proces afgemaakt. A's beul 

fungeerde Carl Hanshofter, ecs 

Hitler's trawanteo. Na de capitulatie 

van Warschau schijoen de Duitschers 

moeite te hebben gedaan om Starzyn- 
shi premier te maken van een iv 

Polen in te stellen marionetten-regeeriog 

en hem over te halen om de bevolking 

optezetten tegen de wettige regeering 

van generaal Sikorski Starzyrski wei- 

gerde categorisch en werd op grond 

daarvan naar het coccentratiekamp van 

Dachau gezonden, waar bij op onbe- 

scbrijfelijke manier werd gemarteld. 

Zija dood op 1 September maakte een 

eind aan deze weerzinwekkende tra- 

gedie, 

van 

Vergelding. 

Het kan niet avders dan dat de 

wishandeling vao hun landgenooten de 

Polen, die op actieve wijze aan den 

vrijheidssttijd deeinemen ea hunkerzn 

paar het moment, waarop zij, in sameo- 

weiking met den Britschen bondge- 

noot den overweldiger den genadeslag 

kuonen toebrenger, aandrijft tot de 

uiterste krachtsinspanving om den 

vijand zooveel nadeel te berokkeren 

als in bun vermogen ligt. Momenteel 

krijgt daartoe slechts het Poolsche 

luchtwapen de kans, die dan ook tot 

het uiterste wordt uitgebuit. Volgeos 

een officieel rapport van bet Poolsche 

legercommaodo werden in luchtge- 

vechten boven Eengeland in Septem- 

ber 120 Duitsche toestellen door 

Poolsche bemanoingen neergescho- 

ten. Ook aan de luchtaanvallen op 

Duitschland wordt blijkens 

klaring vas captain Balfour, 

der-staats-secretaris in het Britsche 

mioisterie van Lucbtvaart van 10 Oc- 

tober door eskadrilles van Poolsche 
bommenwerpers deelgenomen. 

Dat de Poolsche militaire prestaties 

Diet onopgemerkt ziju gebleven, moge 

blijken uit de waardeering, ervoor 

betuigd van eeo zijde, die voor ons 

Hollanders als de allerhoogste geldt. 

eeu ver- 

on- 

E€n in lijden, &€n in streven. 

Op 1 Sept. den eersten verjaardag 

van bet uitbreken van den oorlog, 

mocht president Raczkiewicz van Poleo, 

wiens regeering in Londen: zetelt, een   

schrijven ontvangen van Koningin Wil- 
belmina van den navolgenden iahoud: 

»Op den verjaardag van de Duitsche 
siavasie van Pole, stel ik er prijs op 
»om tegenover U, mijoheer de Presi- 
»dent, uiting te geven aan mijn diep- 
»gevoelde sympathie voor Uw land en 
nterzelfder tijd miju bewondering uitte 
sspreken voor de Poolsche gewapende 
»macht. Ik ben ervan overtuigd, dat 
nde wedergeboorte van Polen niet lang 
»Op zich zal doen wachten, dank zij de 
»gemeenschappelijke krachtsinspanniog, 
»waarin ook Holland deelneemt.” 

Presideot Raczkiewicz heeft daarop 
volgenderwijs geantwoord : 

»Ik verzoek Uwe Majrsteit mija 
»warmsten dank te aanvaarden voor 
»Haar woorden van vriendscbap en 
»sympathie voor Polen op den verjaar- 
ndag van de Duitsche invasie. Polen 
men Holland, zooder een moment te 
»verflauwen in bun inspanning om den 
»gemeenschappelijken vijard te bevech- 
nten zija heden ten deze sterker dan 
nOoit te voren in de geschiedenis ver- 
neenigd door bandeo van bioederlijke 

neenheid,” 

  

Japan's betrekkingen 
met Ned.-Indiz. 

Interpretatie van wat ten onrech- 

te ,incidenten” heeten. 

Tokio, 29 November (Domei), D- 
woordvozrder van het Japansche mi- 
nisterie van Buitenlardsche Zaken, 

  

  

— 

Yakichiro Suma, gaf tijdens de confe- 
rentie met buitenlandscbe persvertegen- 
Wwoordigers zijn verwoodering te ker- 
nen over het toenemen van de an 
Japansche stemming io Nederi.-Indi& 
en vroeg zich af wat hiervan de 
beweegreden kan zija. 

De woordvoerder merkte op, dat 
bij zich niet kan indenken, waarom 
in Nederlandsch-Ind'€ een anti-Japan- 
£che stemming is ontstaan na het slui- 
ten van het drievoudig pact tusschen 
Japan, Duitschland en Italit, daar ,het 
verdrag niets te maken beeft met da 
betrekkingen tusschen de Japanners en 
Nederlar dsch- Oost-Indis. 

De invloed van de anti-Japansch 
gezinde Chineezen, die in Nederlandsch 
-Indi& verblijf houden, is ,, niet vol- 
doende om het toenemen van de anti- 
Japavsche stemmiog te verklareo ”, 
aldus Suma, die van meening is, dat 
er ,, eenig ander motief” moet bestaan 

Suma merkte cchter op: ,, Wij heb- 
ben de onderhandelingen te Batavia 
nooit afgebroken, doch achten inte- 
gendeel de besprekingen nog steeds 
aan den gang”, waaraan hij toevoeg- 
de dat de besprekingea zelfs tijdens 
d2 afwezigheid van minister Ishizo 
Kobayashi, deo minister van Handel 
en Industrie en leider van de Japan- 
sche delegatie bij de besprekingen te 
Batavia, worden voortgezet,   

1m 

Radioluisteraars, 
wordt lid van den Bond van Radioluiste- 
raars in Nederlandsch-india (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. 

  

  

  

ATTENTIE!! 

Wederom verkrijgbaar : 

  

BOEK”"     
Priis 11,50 per expl. 

bij de 

Kedirische Sneipers Drukkerij. 

  

  

  

  
  

OOST - JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEN. 

lederen Zondag, 9 uur v.m. 

Te Kediri 

Toelsengagoeng, Ngandjoek, e. a., te 

Paree 730 uur n.m. 

(Baloewertistraat), Blitar, 

  

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 
lederen Zondag. 

& Koil le H. Mis G uur vm. 

2e H. Mis 7.30 uur v.m. 

Lof 5.30 uur a. m. 

te Biis 6 uur ». m Stille H. Mis 

7.30 uut v. mw. Hoogmis 
5.30 uur n. 0. Lof 

Onderricht Kath. Javanen 6 uur n.m. 

  

TOKO GG. 
BOMBAY-WINKEL 

Verkrijgbaar 

Nieuw en goedkoop stof 

voor 

Gordiinen en 

Portier's 

T. NATHIRMALL 

    

TE HUUR 
Bandarior No.9 

Wegens vertrek 

Ben groot huis met groote vGdr- en 

acbtererf — — — — 

f 30,— 's maands 

inyaande 1 November 1940 

te bevr. Ked. Snelpers Telf. 83. 

MEN Up un 
TENG NONG TJIANG 
VENDUHOUDER — COMMISSIONNAIR 

MEUBELMAKER 

TRANSPORT — ONDERNEMING 

  

ro €4 — Tsisf, No, 107 

  

Vrijdag, 6 December 1940 

Groote Commissie vendutie. 

In onze Showroom 

Hoofdstraat KEDIRI. 

Gelegenheid tot bijbrengen van 

goederen. 

Adres voor: 

Moderne en antieke meubels. 

Staa'meubels en Isdikanten ver- 
chroomd of gslakr 

Tweedehandsche meubels 

Emballeeren en transporteeren. 
  

Huizen en een tennisbaan te huur: 

Pakelan 7 

Complete indeeling met garage en bij- 

een mooi woonhuis, 

gebouwen p.m. f 15,— 

een mooi woorbuis, Bioscoop- 

straat 2A, complete indeeling met 

garage pas 1 maand gebruikt p.m. 

f 22,50 

een mooie tennisbaan voor Dinsdag, 

Woensdag eni Zaterdag, gelegen 

achter Snelpersdrukkerij p.m. 

6,— 

  
  

  

          ———— 

LUCHTBESCHERMING 
Beveiligt U tijdig!! 

Wij leveren : 

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

RESIDENTIE APOTHEEK KEDIRI 
TELEFOON No. 52. 

  

  

 



  

am Sean 

Buitenlandscb overzicht overgenomen -uit het Soer. Hbid. 

THAILAND BLIJFT DREIGEN 
  

  

Luchtgevechten duren voort : diploma- 
tieke relaties echter nog niet verbroken. 
Over regeling wordt onderhandeld. 

  

  

Hanoi, 1 Dec. (U.P.). De Indo- 
Chineesche autoriteiten maakten mel. 
ding van een gevecht tusschen Fransche 
en Thailandsche vliegtuigen boven het 

dorp Tpakbek, dat aan de Mekonyg is 

gelegen. Dit gevecht duurde 20 minu- 
ten. 

Voorts maakten zij melding van 

vergeldingsmaatregelen tegen Thailand 

naar aanleiding van de bombardemeu- 

ten op Indo-Chineesch gebied op 28 
en 30 November j.l. 

Bijzonderheden omtrent bet luchtge- 

Vecht en deze vergeldingsmaatregelen 

zijo niet beschikbaar. 

In de voornaamste steden zijn ver- 

duisteringsmaatregelen genomen met 

het oog op eventualiteiten, terwijl aao 

Fraosche gezinnen werd gelast de 

grensdistricten te verlaten. 
De Fransche functicnarissen blijven 

de grensposten bezet houden. 

Men wijst erop dat de diplomatieke 

betrekkingen tusschen Thziland en 

Indo-China gebandhaafd zijn gebleven. 
De consul van Thailand bevindt zich 
nog steeds te Saigon, terwijl de Fran- 

sche gezaot Garreaute Bangkok onder- 

bandelingen voert over een regeling. 

  

Geen Thailandsche successen. 

Hanoi, 1 Dec. (U.P.). Gezaghebbeo- 
de kringen te Hanoi spreken cp ca- 

tegorische wijze bet door radio-Bang- 

kok omgeroepen bericht tegen, dat 

drie Fravsche vliegtuigen omlaag 

zouden zijo geschoten. 
Aile vroegere berichten omtrent 

Thailandsche successen io de lucht 

werden eveveens tegengesproken. 

De situatie in Albanie. 

Londen, 1 Dec. (Reuter). Volgens 

radio-Atheve werden door de Italianen 

drastische maatregelen genomen om 

de toenemende orrust in Albanit te 

Onderdrukken. 

Gemeld wordt, dat jonge Albanee- 

zen anti-ltaliaaosche demonstraties lei- 

den en dat in verschilleode scbolen de 

portretten van Mussolini van de wan- 

den zija gerukt, terwijl de leerlingen 

nationale liederen, die door de Italianen 

werden verboden, zingen. 

Ten einde deze demonstraties te 

verbinderen, gelastten de Italianen de 

sluiting van alle scboleo in Albanit. 

ra 
. 

  

Italiaansche ,, Verdun” linie, 

Stormaanval over geheele 

front. 

Moskopolis ( Aibanit ), 2 Dec. (Reu- 

ter). De snelheid van deo Griekschen 

Opmarsch wordt vertraagd door zwa- 

waardoor de sneeuw 

plaatsen ongeveer een 
ren sneeuwval, 

op sommige 

meter hpo, 
een hevigen storm. Niettemis zija de 

Grieken erin geslaagd bet initiatief te 

behouden. In het Noorden hebben zij 

een nieuwe defensiestelling ingericht. 

De Italianen bebben in bet geheim 

een nieuwe defensielinie ingericht, die 

komt te liggen en door 

loopt over drie op elkander aanslui- 

tende bergruggen, welke deel uitmaken 

van hooge berger, De Italianen heb- 

ben deze defensie-linie, welke in de 

nabijheid van bet meer van Ocrada 

en Pogradetz loopt, , Verdua” ge- 

doopt. Versche troepen zijn door de 

lucht vaar deze defensielivie aange- 

bracht 

uitrustings-stukken zijn door de Italia- 

en ook moderne wapens en 

pen aangevoerd. 

De Grieksche 
heefr, teveinde deze pogingen van de 

Opperbevelhebber 

Itaiiasen om zich tegen een verder 

voortrukken van de Grieken te ver- 

dedigen, te verijdelen, gelast dat on- 

middelijk langs de geheele linie moet 

worden aargevallen, Tijdens hun aan- 

vallen onimoetten de Grieken tegen- 
stand met een heftinheid, welke zij 

tijdens de huidige campagne nog niet 

eerder hebben medegemaakt. 

De Iraliaansche troepen, welke de 

nieuwe , Verdun "-linie verdedigeo, 

zijn blijkbaar keurtroepen, welke wan- 

hopige pogingen doen om het verloren 

Italiaaosche prestige te berstellen. 

Noorwegen. 
  

Aanslag op @uisling. 

Onlusten in Noorwegen 

Stockholm, 2 Dec. (Reuter). Volgers 

te Stockholm ontvangen berichten 

hebben zich in Noorwegen, na een 

aanslag op het leven van majoor 

@uisling, het hoofd van de Duitsche 

marionetten-regeering ino Noorwegen, 

ernstige wanordelijkheden voorgedaav. 

Toen Ouisling va afloop van een 

te Frederikstad gehouden openbare 

vertrok, werd hij door een groote 

vijandige menigte begroet. Een persoon 

wierp een bom, welke in zija nabijheid 

tot ontploffing kwam. Niemand werd 

gewond, 

Later werden @uisling tijdens een 

andere vergadering te Harpsborg zeer 

lastige vrageo gesteld. Hierdoor ont- 

stond een derge'ijke opwirding, dat 

de politie moest iogrijper, om de orde 

te berstellen. Daarop verzamelden de 

demonstranten zich in straten buiten 

het gebouw, waar de vergadering werd 

geboudeo. Een hevig gevecht ontstond, 

toen aanhangers var Owsling trachtten 

politleke insignes uit de knoopsgaten 

van bun tegenstanders te trekken. Eeo 

aaotal personen werd gewond en naar 

een ziekenhuis overgebracht terwijl 
Vier arrestaties werden verricht. 

Vervolgens zou de minister voor 

cultuur van @uisling, Luode, een 

vergadering te Larvik toesprekeo. Hij 

vond echter een ledige vergaderzaal 

en een vijandige menigte, die zich bui- 

ten de zaal had verzameld. 

De bitterheid onder de Noren tegen 

het bestaande bewind is groot. Uit 
vele deelen van Noorwegen komen 

berichten bionen, dat aanhangers van 

Ovisling worden Ontvoerd of opgejaagd. 

Griekenland. 

De Grieksch-Italiaansche 

oorlog. 

Loopen, loopen.....! 

'Londeo, 1 Dec. (Reuter). 
De speciale correspondent van Reuter 

aan de Grieksch-Joegoslavisch-Alba- 

neesche grens schrijft het volgende : 

"Da kaliaaosghe troepen, die in Al. 

bani8 terugtrokken op een weg in den 

Oostelijken scctor van het Albaansche 

front, zija thans—paar gemeld—gevan- 

gen tusscheo twee vuren, 

Zij worden met kracht achtervolgd 

door de Grieken, die hun geen tijd gun- 

nen om nieuwe linies af stellingen op 

te werp2n, terw. | zijaan den anderen 

kant staao tegenover goed-gewapende 

en-georganiseerde Albaneesche benden. 

Deze Albaneezea worden geleid door 

een bekendan aanhanger van koning 

Zogoe. De ac'ie achter de Iraliaansche 

linies ontwikkeltzich snel en meo meent, 

dat zij, gezieo van een Italiaansche stand. 

puot, ernstige afmetingen zal aanoemen. 

De Albareesche trocpeo verleenen 

den Grieken grooten steuo bij bet bio- 

nendriogen van Alban:6. 

De Iraliaansche colonnes trekken thars 

haastig terug in de richting van Eibasan. 

De onweerstaanbare opmarsch. 

Londen, 2 Dec. (Reuter). Volgens 

niet-officieele bgrichten zijo de Grieken 

thans Pogradet?' gepasseerd. De Griek- 

sche troepen ontplooien zich tbans 

waaiersgewijs in Noordelijke en Noord- 

Westelijke richting. Zij gaan io de 

ricbting van Elbasa». 

  

Ia den kustsector ziju de Grieken 

reeds voorbij Konispolis gevorderd, Zij 

hebben aan dit gedeelte van bet front 

een punt aan de kust tegenover bet 

eiland Korfoe bereikt. 

Geen overbodige waarschuwing ! 

New York, 2 D-c. (Reuter). Door 

uit Fraokrijk te New York teruggekeer- 

de Amerikaven werd verklaard, dat 

Fraosche troepen te Menton, aan de 

Italiaansche grens, een bord hebben 

geplaatst met het opschrift: ,,Grieken, 

past op, dit is Fransche grens” ! 

Frankrijk. 

Weygand voert besprekingen. 

Vichy, 2 Dec. (Reuter). Generaal 

Weygand heeft gisteren te Rabat af- 

gevaardigdeo van Marokkaaosche no- 

tabelen ontvangen. 

Zondagmiddag heeft generaal Wey- 

gand, in gezelscbap van generaal No- 

gue3, een bezoek aan Port Lyautey 

gebracht, waar bij een onderhoud heeft 

gehad met eenige vooraanstaande 

Fransche officieren in Marokko, waar- 

onder de generaals Vergez eea Voirin. 

Zondagavond is generaal Weygand 

weer naar Rabat teruggereisd. 

Zoowel te Rabai, als te Port Lyau- 

tey werd generaal Weygand luide door 

de bevolking toegejuicht. 

Indo-China. 

Saigon geen Japansche 
luchtbasis. 

Officieele ontkenning. 

Aneta meldt uit Batavia, dat de 

gouverneur-generaal van Indo - China 

aan het Praosche consulaatgeneraal 

aldaar op desbetreffend verzoek tele- 

grafisch heeft medegedeeld, dat offi- 

Cieel moet worden ontkend dat Saigon 
door Japan als luchtbasis zou worden 
gebruikt. 

Roemenit. 

De politieke moorden 

Londen, 2 Dec. (Reuter ). Volgens 
radio- Boedapest hebben de massa- 
executies io Roemeni8 diepen indruk 
op de in Hongarije wonende Roe- 
meenen gemaakt. 

MET JAPANSC   
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FEUILLETON 

SPAANSCHE DUKATONS 
(Spanish Doubloors) 

Uit het Engelsch 

  

van 

Camilla Kenyon 

30) 
Na veel piekeren leek hun de m-est 

afdoende maatregel om ze in te schepen 

en ze onder vreemde vlag als vrachtyoed 

paar andere landen te sturen. 't Gevolg 

was, dat de hoeveelheid goud, welke 

binnen een paar weken, weggestuurd 

in allerlei schepen, op de Stille Zvid- 

zee aan 't ronddrijven was, de groote 

zilver-en goud-galeien uit de Z-ventien- 

scbande 

hebben. Op de ,,Bonny Lass', gezag- 

de Eeuw te gemaakt zou   voerder Captain Samson, scbeepte zich 

een passagier met een nader aan te 

geven bestemming in, eeo rijke Spaan- 

scbe koopman, vroeger beheerder van 

bet prive-vermogen van den Bisschop 

Bebaive een zeer kleine 

hoeveeiheid handbagage — de insche- 

ping was blijkbaar 

gegaan—bracht de meneer in guaestie 

een groote, met ijzeren banden beslagen 

van Lima. 

nogal or €rhaast 

kist mee, welke z00 zwaar was, dat 

Vier stoere matrozen van de ,,Bonny 

Lass”" de grootste moeite hadden, die 

aan boord te krijg ». 

Op verzoek van den passagier—en 

voigens mijn overtuiging zal aan dat 

verzoek door een flinke hoeveelheid 

goud kracht bijgezet geweest ziju — 

kruiste de ,,Bonny Lass”, met een 

noordelijken zo0oder zich te 

haasten de kust langs: het doel was 

om ia Panama bionen te loopen. Daar, 

koers,   hocpte de Spanjaard, zouer wel tijdirg 

op hem liggen te wachten, dat de 

toestand in Lima zich zoodanig ten 

goede gekeerd had, dat hij onverwijid 

terug kon keeren. Maar 't lot wilde 

bet anders. Ergens ia de nabijheid 

van Eguador viel de koopman uit Lima 

op een donkeren, stormachtigen nacht 

overboord—zooals Captain Samson in 

zijau dagboek scbreef: ,,hoe kon 't 

andersj de suffert wilde aan dek blij- 

ven, ofschoon er een orkaan stond ?” 

Merkwaardig alleen is het, dat de 

bedierde van deo ,suffert” dezelfde 

onhandigheid beging. 

Met een onverschillig schouderop- 

halen over de verregaande zorgeloos- 
heid van passagiers in 't algemeen, 

zette Captain Samson koers naar Lee- 

ward Isle, waarscbijolijk uit een soort 

nieuwsgierigheid om dit oude zeeroo- 

vers-broeinest te zien, waar volgens   de overlevering onder anderen ook de 

buit van Guazaguil begraven heette 

te zijo. Wie weet was bet zija doel 

evenals het onze om te gaan schat- 

graven? Maar dat nu daargelaten, een 

feit is 't, dat de brik de gevreesde 

baai van tante Jane en Miss Browne 

aan de Zuid - Oostzijde binnenliep en 

daar 't anker liet vallen, Als excuus 
diende, dat de watervaten gevuld 

moesten worden, en dat een kleine 
afwisseling op het diget van gezouten 

paardevleesch en scheepsbescbuit, in 

den vorm van versche tropische vruch- 

ten zeer wenschelijk was. 

De bemanning kreeg een dag vrijaf 

en giog met den kapitein aan wal... 

Dat wil zeggen, niet tegelijk, de kapi- 

tein ging in zijo eentje: blijkbaar had 

hij andere plannen met zijn dag vrijaf, 

dan het zich ziek eten aan versche 

Cocosnoten.   

En de resultaten van dezen eenzamen 

orderzoekingstocht ? Stel u voor: een 

pikdonkeren nacht, een bemanning, 

die extra diep, ten gevolge van een 

tweede oorlam, toegestaan door een 

edelmoedigen kapitein, den slaap des 

vermoeiden naar lichaam aan 't slapen 

is, opzij van de ,,Bonny Lass”, een 

boot, waarin de kapitein, de stuurman 

en een zekere Bill Halliwell, matroos, 

cen man met erorme spierenj en als 

ballast een groot hoekig moeilijk te 

haoteeren voorwerp, dat z00 zwaar 

was, dat de siagen van de sterke 

roeiers de boot slechts heel langzaam 

vooruit brachten. 

Wordt vervolgd.
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