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

9. 
Abonnements 

kleine aankoadigingen 1 1.— per piaatsing. 
advertentie gereduceerd 
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Op Pn 28 Gie 
vond de Te vegpidering, wes va! 
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de- Regent van "Kediri der sega : 
met cen kert woordl vagiklank totrdk 
aanweziheh." Agendapibt “2, .voorstel 
tot wijziging van “ud Raadsbesluit 
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ddo. 27 Juli "tis fonde depe 
guaning aan abX Jasin te. .Kks 4 ka .Uw gekochte Bril 

tote #RglOl een' bijzonde 4949 010 4 40:40 4010 2. 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
ecban Ge Kane bera S2 Pa AG 010. 3 'of: Radio-toestel 40 
stel tot af bes iog vanide v s 40 

subsidie - - aanvragen' vdOt het jaar 19at js ts ” - 40 

van de Oudheidkundge Vereediging F . » " 40 

»Majapabit” te Modjokerto, en van de : 5 40 

Provinciale:.Organisatie.()ost Java van . 40 

de S. CMP te Malahg serd behar- "ter gelegenheid van ons 4O-jarig bestaan bieden wij 40 

deld. In “egpkan#. met, de financieele heb”yolgende aan: : 40 

Sms tadilggnena Mera Aw Bruto ingang yan 28 December 1940 t/m 27 Maart 1941 40 
v2ostel goedgekeurd ea aarganomen. 2 In . Kn In 40 

Toekenning eener subsidie "vootk Het 3 4 Ane .teSoerabgia een Statis stiek aange woraen yan Da 40 

jagr 1941 man de VeetesIk- vereeni- “ 3 dS'ngfinten adres van Hedere klant, die in genoemv tij “0 

giag ,Pangroekti Rodjokojo' Kediri" | $$ 8. baja dan wel bij 66n onzer filialen een bril of radio-to “0 

in het tegentschap “Kediri. werd. gard: Ha 100e kooper(ster) yan een complete bril zal 40 
gekeurd :ada: ernige leden bct doel MO e e & 3 NX 40 

van de vereenigieg cerst“onder- de | 49” bedrag..geretcurneerda.worden en aan icde 40 

loupe hadden genomeo. Het Voorstel | 49 PHILIPS-radio-ontvangtoestel (hetzij nisuw Oo 40 

tot overdracht van de in Gorrkke 40 inname yan een cud toesetel) zal de prijs van de 40 
lijka artikelea van bet A. W.R, aan | 40 » 40 

den Regentscbapsraad gegeven be- | 40 rugbetaald worden, . 40 

voegdheden aan het College van Ge- | 40 Koopers/sters) op afbetaling dan w 3 mes 40 

cComumitteerden, zoomede het voorstel | 40 Laat deze gelegenheid niet voorbijgaa 40 
tot toepasselijkverklaring van bet Re- 2 

. 

glement op het verleenen van pcn- 0 

sioenen aan de weduwea van niet- 2 J. H. Go L D B E R G “ 

Europeescbe burgerlijke Landsdievarer 

op de regentschapsambtenaren werden 2 Hoofdstraat Si - Kediri - Tel. 70. ” 

ya 2em Kleine torlldMing van den | 45 Residenisiaan 37 - Madioen - Tel. IIO. 40 
Vvoorzitter aangenomeon. 40 

40 

Ook het voorstel tot vaststelling van 

de Balaos-. Verlies- en winstrekening 

en Bedrijfsbegrootingsrekening van het 

Regentschapspasarcredietbedrijf 

het diersrjaar 1939 werd aangenomer, 

padat eenige leden eenige vrayen had- 

over 

dea gesteld, welke door dex voorzitter 

tot voldoening werden beantwoord. 

Daerua komt Ban de orde: 

tot het doen van de 2de Af- en Over- 

scbrijving der Begrooting van Uitga- 

ven en Ontvargsten diersijaar 1940, 

voorstel 

hetwelk na een kleine toelichting van 

Voorzitter 

Hieroa werd overgegaan 

den werd aangenomen, 

tot de be- 

bandeling van agendapuot-l, betreffen- 

de 

Begrooting van het Bedrijfsfonds voor 

bet jaar 1941 t.b.v. de Inl. Gemeente 
Credietinstellingen in het Regentschap 

Kediri, hetwelk zonder stemming werd 

aangenomer. Bij agendapunt 9, be- 

spreking van de 2de Begrootingswij- 

voorstel tot vaststelling van de 

ziging van bet dienstjaar 1940, waarbij 

een teruggave van f12000, — aan het 

Land werd voorgesteld werden door 

de heeren Soepandji en Tjiptoprawiro, 

de suggestie gedaan om genoemd be- 

drag 

te wenden. 

zake bet besluit van het 

Gecom. toegelicht had, werd het 

voorstel goedgekeurd aange- 

n»omen, Ook de 4e Begrootingswijzi- 

ging werd goedgekeurd. Bij de rond- 

vraag maakten eenige leden van de 

andere doeleinden aan 

Nadat de voorzitter ter- 

Coll, 

voor 

van 

en 

40 4040 404040 4040 

gelegenheid gebruik om eenige toc- 

standeo ter sprake te brengen. 

Niets meer de orde zijnde, 

sloot de Voorzitter met zen woord 
van dank voor de belangstelling om 

12 uur de vergadering. 

aan 

Besmettelijke Ziekten. 

Het wekelijksch rapport 

Residentie - Arts omtrent besmettelijke 

Ziekten in de residentie Kediri luidt 

als volgt: Typhus Abdominalis: 

Kediri 4, Ngandjoek 3, Blitar 1 en 
Toeloengagoeng 3 gevallen. Pura- 

typhus: Kediri 1 en Kertosono 1, 

het geheel 13 gevailen. 

van den 

ia   
Solo, Poerwokerto, Agentschappen: 

  

Ambarawa, Bandjarnegara, Gombong, Klaten, 

     
40 40 40 40 40 40 40 40 

FILIALEN: Batavia C., Bandoeng, Cheribon, Djocjakarta, Djember, Malang, Madioen, Magelang, Modjokorto, Palembang, 
Parakan, Salatiga, Tegal, Tiepoe, 

Tarakan, Temanggoeng, Wonosobo, 

  

  

Openbare Vergadering 

Mohammadijah. 

Op Zondagmorgen j.I, werd door 

de plaaiselijke vereeniging , Moham- 

vergadering 

gehouden aan de B.P.M. straat alhier. 

Om 9 uur v.m. opende de Voorzitter, 

de beer Jahdi, de 
een woord van dank tot de aanwezigen 

madijah” een openbare 

vergadering met 

en gaf een uiteeozetting over bet doel 

der 

heer Walidjokoesoemo uit Blitar io de 

vergadering. Daarna werd den 

gelegenheid gesteid om te spreken 

» Hidajat (De 

Vervolgens sprak de heer Sas- 

trodihardjo »Het eeuwige 

geluk” Soemitro omtrent 

»Islam en Wetenschap”. 

Over sedjati”. 

weg. 

juiste 

Oomtrent 

en de heer 

Aan laatste 

aan 
VEND U. & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS 

J.G.W. DEKKERS KEDIRI - 260 

  

Telefoon 
    

  

  

  

Emballeeren 

(Ook voor Europa en de 

Transporteeren, 
Handel in Nieuw- en 
Tweedehandsch Meubilair. 

buitengewesten) 

Meubelmakerij 

Agentschap : 

Java Koelkasten. 

  

spreker werd het woord ontnomen |. Radio-Oranje. 

door de Ass. Wedono P.I.D., toen bij I 
de buidige toestard io beschouwing | Toespraken van G.G. en 
pam en vervolgens de democratie ter drie ministers. 
sprake bracht. Om 12 uur des middags Aneta seint 

cindigde de vergadering 
uit Batavia, dat ,Ra- 

Zaterdagnacht een politiek 

  

dio-Oranje”   overzicht uitzond, terwijl Zondagoacht 

 



      

  
RICHE TKEATER — 

Dinsdag 3! Dec. en Woensdag I Jan. 
Voortzetting van de succesvolie vertooning van 

PARAMOUNT'S pg 

&a al actie, spanbing en opwinding .. 
kundigheid te zien! en waarbij zij tevens de kunst verstaat, het pu 
Vooraf als EXTRA ATTRACTIE ! 

  

ATTENTIE! Woens 

Geronimo" 
De Reus onder de sensatie-films! Actievolle, sensationeele, vol spannende en ruwe aangrijpepde 

tafereelen! UU ziet adembenemende en huiveringwekkende sc2nes! Kortom! U ziet macbtige actie! 
Mist deze sterke film niet — 
dagmorgen 10u' Matinee. 

Donderdag 2 en Vrijidag 3 Jan. 

sThe Gracie Allen 
Paramount bijzondere Detective film, met in de hoofdrollen, GRACIE ALLEN — WARREN WIL- 

LIAM — ELLEN DREW en KENT TAYLOR. Een film van bet nieuwste genre op detectief-gebied, een 
Gracie Allen als de detective, geeft U eenige staaltjes van haar 

bliek hartelijk te doen lachen ! 
Het nieuwste ,Gaumont British News" 

MAXIM THEATERI 
Vriidag 3 t/m Zondag S5 Jan. 

»TROPENLIEFDE” (Torrid Zone) 
met de alombekende sterren 
JAMES CAGNEY — ANN SHERIDAN 
en PAT O'BRIEN in de hoofdrollen. 

Goede wijn behoeft geen krans! 

Murder 

  

  

  

Billiike prijzeo!! 

06 ai 

      
  

een mailbrief van den heer G.A. van 

Bovene werd uitgezonden 

Medegedeeld werd, dat op Oude- 

jaarsavond premier Gerbrandy 

houdt. Op den eersten 

een boodschap van den 

Neder- 
uitgezonder, 

cen 
redevoering 

Januari zal 

Gouverneur - Generaal 

landsch - Indis 

weike worden beantwoord door 

den van Koloniga Welter. 

Den tweeden Januari houdt de minis- 

Zakea Van 

van 

worden 

zal 

minister 

ter van Binnenlandsche 

Boeyen een redevoering. 

»Een Treurig Geval” 

Terugkomend op het ,ingezonden" 

van den Hr. Soekirman in ons blad 

dd 13-12-'40, wi! het ovs voorkomen dat 

onderstaande regels een misverstand 

van groot belang bij ,,inzender” en 

ook bij anderen, zullin wegnemen, 

De Gemeente zorgt immers alleen 

voor (kostelooze) verloskundige hulp 
door de 

Ding voor vrouwen van re 
(ambtenaar 

Gzmeente-vroedvrouw Tris- 

  

hthebbenden 

max. f25. 

tractement) en voor vrouwen yan be- 

met 

  

p.m. 

hocftigen met cen inkomsten van min- 

  

der dan f10.— 's ma 

Soekirman noch 

  

Aangezien de heer 
rechthebbende noch behocftige is, bad 
de Geme 

ten geding moeten blijven. 

  

2 ia deze guestie dus bui- 

Verder meenen wij erop te moeten 

wijzen, dat het aan de vroedvrouw    
voor de hygiene nda uitdruk- 
kelijk 

praktijk uit te oefeven, 

verboden is om particu'liere 

Hoogstens kan zij door baar opge- 
leide doekoens bij bevallingen assis- 
teeren. 

Het doel der 

da is uitsluite 

  

vische propagan- 

     

  

paam reeds 

aangeeft, het 

  

van cenig 
hygienisch inzicht doekoens bera- 

1 

    

bak en a.s. moeders, 

De vroedvrouw voor de HLP.i 
Diet anders dan leerares in hygiene 

en zuigelingenzorg 

Sport. 

Voetbal. 

V.V. Perslands —v.v, N.V.C 
2-0 

De wedstrijd van Zaterdag j.l. was 

er €&a van middelmatige soort. Alhoe- 

wel men uiteraard hooge verwachtingen 

koesterde t.o. v. de spel-kwaliteit van 

het elftal van het Wajangoranggezel- 

schap Ngesti Pandowo, z00 bleek toch   

uit dezen wedstrijd dat de gasten niet 

opgewasschen zijn tegen het sterke 

tam van Perslands. De uitslag 2—0 

voor Perslands geeft de krachtsver- 

houding goed weer. De wedstrijd zelf 

werd in de beste verstandhouding 
gespeeld. 

K.V.U.- competitie. 

H.C.T.N.H. - v.v. Doho. 

3—1 

Na enkele schrale uitslagen aan het 

begin der competitie, wist H.C.T.N.H, 

op Zondagmiddig j.I. Doho te kloppen 

met 3— 1. Hierdoor zija de kansen op 

de kampioenstitel voor H.C.T.N.H, 

nog niet verkeken, Naar het zich laat 

aanzien zal het weereen ,,oek aan nek- 

race” worden in de K.V.U. - competi- 

tie. 

Bekerwedsitrijd. 
H.C.T.N.H.—P.s. B.I. Blitar, 

Naar wij vernemen zal er op den 

5den Januari a.s. een wedstrijd op 
het Gemeente sportterrein Koewak 

gegbouden worden tusschen bovenge- 

noemde elftallen, waarbj een beker 

wordt uitgeloofd door den Heer Tan 
Lioe Hong. 

Het beloofd een spanoende 

striid te zullen worden, 

RICHE THEATER. 

Heden 31 Dec. en Woensdag 1 Jan. 

Paramount's 

»GERONIMO" 

wed- 

Dz Actievolle, Sensationeele, Vol 

Spannende, ruwe aangrijpende taferee- 

len, 

Met in de hoofdrollen de navolgende 

sterren, Preston Foster—Ellen Drew— 
Chief Thunder Choud —Andy Devine— 

Ralph Morgan en duizenden anderen. 

»Gzrosimo” de ,,Duivei” 

schengedaante, de Oorlogsgod van een 

bijzonder opstandige lodianen stam. 

»Geronimo” de rustelooze zwerver 

plundert, vernielt, vernietigt alles en 

edereen, die hem in den weg staat. 

»Geronimo”! !! Lis een uitroep, 

die de menschen in het Westen de 

grootste schrik aanjaagt ! 

Ziet deze alom verwoesting aan- 

richtende wreedaard, die de Kracht 

van een geheele Jonge Natie tart. 

Ziet 10.000 lodianen strijden tegen 

een heel regiment cavaleristen van de 

U.S.A. En lange stoet, goed beladen 

buifkarren, omringd door moordende, 

roovende en schreeuwende wilden. 

Ziet ,Geronimo” en Uziet Sensatie 

op Sensatie! U Ziet Machtige Actie ! 

    

- 

FIRMA GOLDBERG: 

Gaat het om Uw oogen!! 

Iedere Europeaan, ongeacht of hij 

van Nederlandsche dan wel van andere 

nationaliteit is, zal, wanneer hij bet 

begin van den slogao ,Gaat het om 

Uw oogen”.... hoort, deze direct op de 

eenige juiste wijze weten aan te vul- 

len: dat kan in ladi& zelfs 99 Pct. van 

de schooljeugd. Daarmede is tevens het 

bewijs geleverd voor de buitengewoon 

groote waarde van deze slogan-adver- 

tentie, de beste, die wij in Iodi& heb- 
ben. 

Zij spreekt een directe, een volkomen 

duidelijke taal en juist daarin schuilt 

de ontzaggelijke waarde, de stille kracht. 

Is deze slogan dus de beste van Indis, 

hetzelfde kunnen wij zeggen ten aanzien 

van de optische artikelen, die in onze 

ateliers worden vervaardigd. Onze firma 

heeft thans een zoodanige bekendheid 

verworven, dat die niet langer beperkt 

is tot de grenzen van Nederlandsch- 

Indi8, doch ook nog verre daarbuiten. 

Dat een dergelijke voorspoedige ont- 

wikkeling eener firma geen kwestie 

is van enkele jaren, zal een ieder dui- 

delijk zijn eo dat onze firma een ont- 

wikkeling heeft genomen, die haar aan 

het hoofd steit van de optische industrie 

van geheel Azis, mag aan verschillende 

Omstandigheden, nauw inhaerent aan 

cen juiste bedrijfsleiding, een zuiver 

zakeninzicht en een groote toewijding 

worden toegeschreveo, 

Het eerste begin. 

Stichter van ons bedrijf was wijlen 

de Heer I. J. Goldberg, de Vader 
van den hbuidigen directeur - eigenaar. 

van wien men getuigde, dat hij eeo zeer 

bekwaam vakman was, een ,waar 

kunstenaar” in zfjo vak Na 36 jaar 
practisch werkzaam geweest te zijain 

het optisch bedrijf in Britsch - Indit, 

maakte de Heer Goldberg Sr. io 1898 
een studiereis naar Java. Zijo aandacbt 

werd getrokken door het feit, dat men 

bier verre ten achter was ten opzichte 

van optische kennis. De eenvoudigste 

brilleglazen kon men eerst krijgen na 
lang wacbten en ging dit vanzelfspre- 

kend gepaard met groote kosten: 
Tallooze menschen kondea dus gebaat 

worden, wanneer zij op een goede en 
niet kostbare wijze in het bezit van 

cen bril konden komen. De Heer 

Goldberg Sr. liet het niet bij een en- 
kele reis over Java, maar trok geheel 

Indi&d door en verwierf zich groote 
bekendheid en wat meer zegt, bij zeer 

velen, die zija optische hulp van noode 

  

'hadden, een uitstekenden naam. Op 

die vele reizen verzamelde bij voor 

zichzelf een uitgebreid en interessant 
studiematerjaal en leerde tevens de 
groote moeilijkheden kenneo, welke 

verbonden waren om in dit land de 

juiste bril voor de juiste oogen te krij- 

gen: Dat duurde soms meer dan een 

balf jaar, daar alles uit Europa moest 
komen. De heer Goldberg Sr. bestelde 
daarom een flinke collectie brilleglazen, 

die hijmet behulp van een eenvoudig 
slijpapparaat, naar behoefte kon bijslij- 

pen en pasklaar maken. Zoodoende 

waren zija reizen naar India zeer 

vruchtbaar 'op optisch “gebied. Dit 

alles deed bij hem het plan rifpen, 

zich te Soerabaia te vestigen: DAAR 
zou hij dan voor een ieder zijn te 

bereiken, DAAR kon men hem vinden! 

Immers, zijn clitotele klaagde er wel 

“| eens over dat hij, altijd reizende, x00 

moeilijk te bereiken was als men hem 

“lia dringende gevallen noodig had. 

Het plan werd verwezenlijkt eo de 

eerste zaak werd gevestigd achter het 

oude Hoofdpastkantoor te Soerabiia, 

tbans geoccupeerd door de Wees -en 

Boedelkamer in de bocht van Bibis. 

Zij was bescheiden- van opzet en paste 

vOlkomen ia bet ti#omalige tijdsbestek 

cen ietwat rommelig gedoetje wellicht 

met allerhande brilleo, glazen en 
monturen in de vitrines, Dadar, in dat 
kleine thans onooglijke pand, is door 
wijlen den Heer I.J. Goldberg de 

oercel gelegd van het Goldberg - be- 

drijf, de - owdste “Javasche Optisch- 

Mechanische Industrie, welke is gegroeid 

met: Soerabaia en is geworden tot de 
"best geoutilleerde van geheel Aziz. 

« De verdere ontwikkeling. 
Op den 2den Jauari 1914 heeft de 

Lhuidige directeur-eigenaar, de Heer 
J.H. Goldberg, de zaak van zijn Vader 

zelfde dag, 

veren. 

controleerd. 

  

KEDIRI 
MULOWEG / MADJENANG 
Telefoon Ked. No. 225 

  

  

  

Ban -— - 

  overgenomenj aanvankelijk bleef deze 
gevestigd in het oude pand, doch waar “ 

tocomaals de trek naar de nieuwe " 
woonwijken zich reeds begon af”-te 
teekenen, werd de zaak overgebracbt 

naar Pasar Besar 25, waar zij den Isten 
Februari 1918 werd geopend. 

Gedurende de oorlogsjaren werd 
sterk het gemis gevoeld, dat hier in 

Indi& geen brilleglazen waren te ver. 
krijgen, Een reis "naar het buitenland 
werd in dien tijd ondernomen om hier- 
voor een goede en afdoende oplossing 
te vinden. De Heer Goldberg Jr. mocbt 
erin slagen reeds na.1 jaar naar Soe- 
rabaia terug te kunuen keeren in het 

bezit van tal van opt!sche instrumenten, 
waarvoor de zaak kon worden uitge- 

breid met een eigen optische industrie, 
die het mogelijk maakte om iedere ge- 

wenschte lens in elke hoeveelheid zelf 
aan te maken, “ ”' .&" 

In datzelfde jaar werd in Maart het 
cerste filiaal op Pasar-Baroe te Bata- 

via geopend, dat iaeeo dusdanige be- 
hoefte daar ter plaatse voorzag, dat het 
na vier jaren hoogooodig uitbreiding 

behoefde. Het werd daarom gevestigd 
in het ruimere pand op Noordwfjk 21, 
waar bet nu nog.is. Dank zij de nieuw- 

ste voorzieningen, welke onmiskenbaar 

door bet pnbliek werden gewaardeerd, 

breidden de zaken zich snel fit en op 
den Isten Maart 1921 werd een twee- 
de filfaal gevestigd, n.!. fn Malang, dat 
echter na vier jareo ook al weer te , 
klein bleek en overgebracht werd vaar 

bet thans nog geoccupeerde perceel op 
Kejoetangan, tegenover het Postkan- 
toor. Behalve deze twee nieuwere en 
grootere perceelen werd op | Maart 
1925 een filiaal geopend op Toegoe 
io Djocja, het centrum van Midden- 
Java. Geleidelijk kwamen ernog meer- 
dere filialen bij, eerst te Kediri in 1930 
en zelfs in den zwaren malaisetijd wer- 
den de zaken in Djember, Madioeo, 
Magelang, Modjokerto, Tegal, Solo, 
Cheribon, Kediri, etc. geopend, 

  

A deeling 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 radiotoestellen op de- 

dat ze bij U thuis (Kotta) worden 
weggehaald, onder garantie gerepareerd op te le- 

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

BOERDERIJEN ,..SC(HRAUWEN“ 
WATES 

PERCEEL-PAKISSADJI 

  
      Levert versche volle melk. 

Karnemelk, Yoghurt, 
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:



  

  

SE - - | 
Familie L. G. Horninge 

Madjenang 11 

.£ 1 Januari 1941, : 
Fam. D.J. Orah 

Aloon-Aloonstraat Kediri 

,h 1—1— 041. Pp. 
nan 

Fam. T.I. Kho, 
Ngadisimostraat 11 

ph 15141 

R. P, Soetojo en familie. 
Ngadisimostraat 

» 2 S B s 2 c 3 

Mode Atelier , ANITA” 

1 Januari 1941, : 
RADIO GOLDBERG 

wenscht haar geachte clifntele een 

gelukkig en voorspoedig 

Nieuwjaar toe, 

Boerderlj Schrauwen 

wenscht hare vriendenen clifnteleeen 

gelukkig en voorspoedig 1941 toe. 

Toko SAERAH 

wenscht haar geachte clifotkle een 

gelukkig Nieuwjaar toe. 

wenscbt haar geachte clidntkle een 

gelukkig en voorspoedig 

Nieuwjaar toe. 

Toko SOEN & Co. 

Provisito & Dranken 
Telf. No. 63 Kediri 

wenscht haar geachte clifntkle een 

gelukkig en voorspoedig 

Nieuwjaar toe. 

Toko Volta en het Volta-theater 

wenschen hunne geachte clidotele een 

gelukkig en voorspoedig 

Nieuwjaar toe. 

  

Y. TAKAHASHI 

Eigenaar : toko MIYAKO 

 1—1—-'41 | 

Hartelijk gefeliciteerd 

1 Januari 1941 

Permanent Huis 1 Z EK 1" 

Toko ,,Wed. TAN BING WIE” 
Kediri 

wenschen hunue geachte citertele cen 

gelukkig en voorspoedig 

Nieuwjaar toe. 

Maar ook het hoofdkantoor 

met zijn tijd .mee en het perceel Pasar 

Besar 25 werd beslist te klein. Daar 
juist tegenover op den hoek van Gang 

Onderling Belang, stond een aanzienlijk 

grooter perceel leeg en werd dit ge- 

huurd, vertouwd »aar de eischen des 
tijds en op den 15den September 

1925, den datum, dat de zaak haar 
zilveren jubileum herdacht onder enor- 

me belangstelling van tout Soerabaia 

in gebruik genomen. Dat beteekende 

een nieuwe groote vooruitgang, daar 

hier meer dan voldoende ruimte be- 
schikbaar was om de belangrijke voor- 
raad instrumenten en glazen ten toon 

te stellen. Hier bestond prachtige ge- 

legenheid een ieder, die belang stelde 

in optische instrumenteo, rond te leiden 

door de toonkamers en hen de nieuwste 

viodingen op dit gebied te demonstree- 

ren. Ea er was veel interessants te 

zien | 

Hoe prachtig de vooruitgang op 

zichzelf reeds was, toch bleek al spoedig 
Ook hier de ruimte nog niet voldoende 

voor de snelle uitbreiding van zaken. 

Opnieuw ontstond de behoefte aan 

vergrooting : het gevolg hiervan was 

dat op den Isten Augustus 1928 

wederom velen getuige waren van de 

feestelijke opening van het groote en 

moderne gebouw op Toendjoengan, 

in het centrum van de winkelwijk, 

Het was voor de firma dan ook zeer 

Bangenaam, dat haar arbeid door den 

toenmaligen Gouverneur - Generaal 

    

  

  

  

M. SAAR j 

wenscht haar geachte clifntele eeo gelukkig 

ea voorspoedig Nieuwjaar toe. 

Dames & Heeren Kapsalon 

»BOVA' - STAR” 

M. Saar. 

  

  

   
  

Leesbibilotheek — Boekhandel — Boekbindery 

Foto-vergrotingen — Reproducties 

—Afdrukken & Lystermakery 

P.f. 1-1-1941 

  

aw EA 

  

Kedirische Restaurant 

wenscht haar geachte cli#ntkle een 

gelukkig en voorspoedig 

Nieuwjaar toe. 

  

Wij wenschen onze geachte cligottle 

cen gelukkig Nieuwjaar toe. 

Ked. Snelpers Drukkeril. 

aa 5—. 

werd erkend en dat zijzich ,,Leveran- 

ciers van Z.E. den Gouvernour - Ge- 

neraal” konden noemen. 

Het nieuwste gebouw. 

Op 1 Augustus 1939 wareo wij dus 

precies 10 jaar in dat gebouw geves- 

tigd. Intusschen is bet aspect van 

Soerabaia veel veranderd: alle groote 

winkel-zaken hebben hun irtrek ge- 

nomen in perceelen, die meer modern 

waren en die de laatste jaren in de 

richting van Simpang gebouwd zijo. 

Het lag dus voor de hand, dat ook 

wij er de vVoorkeur aan geven om met 

de eischen des tijds mede te gaan ea 

konden erin slagen het vroeger door 

den Autohandel Bouman gehuurde 

pand voor ons bedrijf geschikt te ma- 

ken. Het spreekt vanzelf, dat dit ge- 

paard moest gaan met de noodige 

groete verbouwingen, daar vooral de 

toko en de werkplaats voor onze 

artikelen en industrie een speciale 

accomodatie noodig maken. 

De staf onzer medewerkens. 

Niettemin zou onze firma vimmer 

tot die groote vlucht zija gekomen, 

wanneer wij ons van den beginne af 

piet hadden toegelegd op de beschbik- 

king van een staf van bekwame me- 

dewerkers, die der firma volkomen 
zija toegewijd. Daardoor in het byzoa- 

der kon onze Directeur telkens weer 

naar het buitenland reizen voor studie- 

doeleinden, want hij wist dat hij zijn 
zaak hier ia veilige handen achterliet, 
Zij hebben steeds de:firma naar hun 
beste weten en kuonen gedieod en 
zeer veel bijgedragen tot de ontwikke- 

ling daarvan. Met slechts &&n enkelen 

toekang werd aan het -hegin dezer 
eeuw van wal gestokenen tegenwoor- 

dig vinden meer dan tweehonderdvijftig 

menschen in ons bedrijf een prettigen 

werkkring eo een behoorlijk bestaan,     

.Pohostr-si 

KEDIRI. 

Bekendmaking yan 

  

  
  

Executoriale Verkogn. 
Op Maandag, 6Januari 1941, des 

voormiddags om tien uur in- en ten 

Overstaan van het Vendukantoor te 

Kediri 
van 

het perceel Recht van Eigendom, ver- 

pondings no. 1777, gelegen in de Pro- 

vincie Oost-Java, Residentie Kediri, 

Regentschap Kediri, district Kediri, 

desa Balowerti, groot 3213 M?, meet- 

brief dd. 29 Mei 1935 No. 35, ge- 

rechtelijke acte dd. 2 Augustus 1935 

No. 161. 

Executante : Vrouwe Mientje Jo- 

hanna Dagevos, 

zonder beroep,rech- 

tens gedomicilieerd 

te Kediri, thans ver- 

blijfhoudende te 

Soerabaia, 

Procureur : Meester Julia 

Adolfs. 
Getxecuteerde : Frederik — Charles 

Wendelstigh, wo- 

nende te Kediri, 

De procureur van executante 

Mr. J. ADOLFS. 

Chineesche Voor- 
straat 92 

SOERABAIA. 

Ii UP   et Deviezeninstituut. 
  
  

vereischt. 

GA 

  

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

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

J.P. Coenweg 27. 

Het Deviezeninstituut maakt bekend vanaf 1 Januari 

1941 alle handel tusschen Nederlandsch-Indit en Japan en 

alle andere transacties, waaruit financieele verrekeningen 

voortvloeien, moeten geschieden in Yen. 

Voor de afwikkeling in guldens van v66r 1 Januari 1941 

in Nederlandsch-Indische guldens gesloten contracten 

is voorafgaande toestemming van het Deviezeninstituut 

De Directeur van het 

Deviezeninstituut 

  

Nederlandsch-Indisch 

D. Crena de longh 

Batavia -C. 
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PROTESTANTSCHE KERK 
Hollandsche Kerkdiensten. 

5 Jan, '41 Kediri 9u.v.m. 
Ds, Sikken. 

Blitar Ou. om. 
Ds. Sikken. 

12 Jan. 41 Madfoen 9 uur v.m. " 
Ds. Sikken. 

Ngandjoek 5 uur n.m. - 
Ds. Sikken. 

19 Jan. '41 Kediri 9 uur v.m. 
Ds. Sikken, 

Blitar 9 uur v.m, 
Hr, v/b Vlugt. 

T.-Agoeng uut n.m. 
Ds. Sikken, 

Paree 6 uur n.m. 
Ds. De. Graaf. 

Madioen Ds. Sikken 
26 Jan, Pomo Ds. Sikken 

Madioen 9 uur ».m. 
12 Jan. '41  Ngandjoek 
19 Kediri Ds, Sikken. 

T.-Agoeng 5 u,o.m, 
Paree 2 uur ».m. 
Blitar 9 . De Gran. 

litar 9 u. gas, v/d Viugt, 
26 Jan. 9 uur o,m. 
em maan aman 

Maleische Kerkdiensten. 
H, B. Matulessy 

1 Jao. '41 Kediri 9 uv, mm. 
7 Januari '41 Blitar 7.30 uur v.m. 

» Wlingi 10.30uur v.m. 
12 Januari "41 Kediri 9 uur n.m. 

19 Januari “40 Ya ocean 9 uur v.m, 

(Doop) 26 Januari '40 Trenggalek 9 uur v.m. 
“ » Tig.agoeng 4uur D.m. 
Hama 

OOST - JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEN 
lederen Zondag, 9 uur v.m. 

Te 

Toeloergagoeng, 

Kediri (Baloewertistraat), Blitar, 

Ngandjoek, ea., te 

Paree 7 30 uur n.m, 

  

mann 

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 
lederan Zondag 

te Kediri le H. Mis 

2e H. Mis 

Lof 

6 uur v. m. Stille 

7.30 uu v. m. 

5,30 uur nm, 

6 uur v. m. 

7.30 uur v. m. 

5.30 uur o. m. 

te Hiifar H. Mis 

Hoogmis 

Lof 

  

icht Katb. Javanen 6 uur ».m, 

  

TENG HONG TJIANG 
VENDUHOUDER — COMMISSIONNAIR 

UBELMAKER 
TRANSPORT — ONDERNE 

  

  

ING 

  

KEDIRI — Kienten 

Venduties 
Vrijdag 3 Januari "41 

van Hr. G,J.C.A. Honig 

Tuingeewployeerde Sf. Poerwoasrie 

te houden in onze toko 

Hoofdstraat Kediri. 
  

Zaterdag 4 Januari 1941, 

ten huize van den Heer 

A.F. Lens, 

Verificateur der In- en uitvoerrechten 

en Accijozeo, 

Baloewerti 11. Kediri, 

Dinsdag, 7 Januari 1941, 

ten huize van den Heer 

Dr. Ir H. Th. Hirsch. 
Landbouwconsulent 

Semampir 7 Paviljoen, 

KEDIRI. 

  
            

LUCHTBESCHERMING | 
Beveiligt U tijdig !! 

Wjj leveren : 

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

RESIDENTIE APOTHEEK KEDIRI 
TELEFOON No. 

    
  

     



  

   

      

psch, overzieht Lover, uit het Soer. Hbid. 

-Ie Poying- om” Londen door 
".. hrand- te vernietigen. 

2 Pe  — 

“Zoridagavond werden duizenden brand- 
bommen op de stad geworpen. 
  

“4
 

  

Vichy is nog in onderhandeling. 
aa 

Geen bevestiging van Duitsche 

eischen. 

Londen, 29 Deo. (Ucited Press). 

Heden om 18.30 weerklook bet nacbta- 

larm in Groot-Londen, dat vrijwel 
onmiddellijk gevolgd werd door een 

hevigen aanval met brandbowmen 

tenminste in een districty zeer hevig 

spervuur van bet luchtafweergescbut 

“werd gehoord, 

De nachtelijke aanval was de vroeg- 

ste sedert geruimen tijd. 

Om 19.40 scheen de aanval heviger 

dan die van Vrijdagnacht en deed 

herianeren aan de zeer hevige aanvallen 

in September. 

De bommen kwamen neer in een 

wijd verspreid gebied. Om 20.30 vlogen 

.de Duitsche bombers kriskras boven 

Londen en wierpen duizenden brand- 

bommen, vermengd met brisantbommen, 

uit, 

Het bevige spervuur van de luchtaf- 

weer duurde verscheidene ureo, vrijwel 

zonder onderbreking, voort. 

Tientallen  Molotoff - broodmandjes 

kwamen neer. Vele districten hebben 

hieronder geleden, 

Om 21.00 uur nam de staf van 

United Press voor de eerste maal 
sedert September de wijk naar een 

schuilplaats. 

Spoedig daarna, afschoon de raiders 

nog boven de stad vlogen, werden 

mutobussen en voetgangers op de 

straten gezien. 

De Intensiteit van den sanval scheen 

te verminderer, doch van tijd tot tijd 

werden nog luchtafweervuur en ont- 

ploffeade bommen gehoord. 

Om 21.30 uur scheen bet luchtaf- 

Weervuur minder hevig dan tijdens de 

manvallen in September, hetgeen de 

theorie bevestigt, dat Britsche nachtja- 

gers in de lucht waren. Sommigen 

beweerden mitrailleurgeschutvuur te 

hebben gehoord, dat wees op duels 

io de lucht, 

O.a. werden getroffen : een stadhuis 

Van een district, een museum, 2 zieker- 

huizen, 2 kerken en 2 scholen. 
Tot dusver kwamen geen berichten 

binneo inzake activiteit 

boven. andere deelen van het land. 

Het Luftwaffe scheen er op uit !e zija, 

zooveel mogelfjk gebouwen in brand 

te steker, Uit vele districten werden 

slacbtoffers gemeld. 
Het personeel van de L.B.D. werkt, 

FEVILLETON 
SPAANSCHE DUKATONS 

(Spanish Doubloors) 

Uit het Engelsch 

yan 

vijandelijke 

  

Camilla Kenyon 

38) 
»Hij zeid dat et in een Groot is 

met 2 uitmondinge vlak bij het graf 

van Bili Halliwell die overboop ge- 

stoke is omdat ie te veel wist. Hyj 

zeid, je kan met een boot. de grot 

binoenkome as et eb is, maar pas op 

je tijd, want de zuigirg is sterk, Hij 

zeid om het graf terug te vinde moet 

| je het rofsblok zoeke met B.H. er op 

€n een paar doodsbeepdere. Ia de kist 

is goude dukatonsj een beele boel en   

ter bevrijding van de bedolvener, ter 

wijl de bommen nog ne rkwamen. 

Londep, 29 Dec. (Usited Press). 

Om 22.00 uur trad een langduriga 

pauze ir, betgeen aantoont, dat de 

Duitschers de nieuwe tactiek van be- 

trekkelijk korte aanvallen toepassen 

of dat de Britsche nachijayers de 

overhand krijgeo. 

Een avond van verschrikking 

In een Engelsche stad. 

Londeo, 2 Dec, (Reuter). De scha- 

de, welke gisteravond is 

in een stad in het Zuidwesten van 

Bogeland tijdens een kracbtigen Duit- 

schen luchtaanval, is meer 

spreid daa men aanvankelijk vreesde, 

Ofschoon de aanval slechts kort duur- 

de, was hj de krachtigste van de 

240 luchtaanvallen, welke de stad tot 

dusverre heeft doorgemaakt, en vele 

honderden personen zijn tijdelijk dak- 

loos. 

aangericht 

wijdver- 

Een groot aantal winkels is verwoest 

ea cen aantal huizen is dermate be- 

schadigd, dat de herstellingswerkzaam- 

heden waarmede men reeds begonnen 

was, niet zullen kunoeo worder vol- 

tooid, 

Honderden 

boven de stad uitgestrooid, 

zelfs over zulk een groot gebied, dat 

huizen op het land, eenige kilometers 

van de stad verwijderd, in brand ge- 

stoken werden. Eenige van de uitge- 
worpen brisaotbommen waren van 

zwaar kaliber. 

Het snelle optreden van de bur- 

gerlijke defensie-diensten voorkwam, 

dat vele brandbommen kwaad kondeo 

stichten, doch op een gegeven ooger- 

blik woedden meer dan 20 branden 

in de verschillende gebieden. Tegen 
middernacht echter waren alle branden 

bedwongen. 

brandbommen werden 
io feite 

De kracht van den aanval in aaz- 

merking genomen, is het aantal slacht- 

offers betrekkelijk gering. 

De voortzetting van de 

Fransche - Duitsche onder- 

handelingen 

Londen, 29 December (Reuter). 

Reuters diplomatieke medewerker 

scbrijft: 

nDe toestand te Vichy is pog steeds 
erg duister ofschoon nog geen crisis is 

bereikt z00als sensationeele berichten - 
voorname'ijk uit Amerikaansch bron - 

een zilvere kruis, dat zeid ie, moet je 

Graf acbterlate want BII 

spookt.en dat brengt ongeluk aan.” 

Dat was alles. Een uitstekeode ge- 

heugenopfrissching voor iemand, die 

de begrafenis van Bill bijgewoond bad 

en die dus ongeveer wist, op welke 

plek bij vaar bet rotsblok met B.H. 

en het paar doodsbeenderen moest 

zoeken. Maar voor een oningewijde 

op zijn zachtst gesproken, vaag! 

Op alle opgewonden gezichteo om 

de tafel kwam een trek van teleurstel- 

ling. 

»Misschien staat er ergens anders 

nog een kleine aanwijzing, 

vcor et 

Wwaar we 
Ongeveer naar die grot moeten zoeken?” 

opperde mr. Tubbs vol hoop. 

»Nog meer aanwijzingeo”, herbaalde 

Miss Browne uitdagend. ,,Wat voor 

verdere aaowijzingen zoudt u nog meer 

willen hebbep, mr. Tubbs?”   

willen doen gelooveo. Dit blijkt uit 
het feit, dat de bijeenkomsten vanhet 

Fraosche kabivet in de komende week 
zullen worden voortgezet. 

Daar de Franscbe ministers nog 

steeds besprekingen voeren en admiraal 
Darlan en graaf De Brivon tusschen 

Parijs en Vichy heen en weer reizen 

is het duidelijk. dat de besprekingen 

met den Duitschen vertegenwoordiger, 

Otto Abetz, nog voortduren en dat de 

Duitsche eischen, welke deze ook mo- 

gen zijn, niet zpnder vorm van proces 

zijn verworpen. 

Het lijkt wel, of Fraosche en Duit- 

sche officieele bronnen hebben sa- 
mengezworen, om bet stilzwijgen te 

bewaren over de grondslagen van de 

besprekingen evo de wilde gissingen, 
welke Londen uit officieuze bronven 

hebbzn bereikt, kuonen heel goed een 

onderdeel zijn. van de Duitsche prc- 

paganda in deg vorm van een rook- 

gordijn. Meo kan slechts het feit vast- 

stelleo, dat er geen bevestiging is 
ontvangen van de berichten, dat de 

Duitschers een ultimatum hzbben ge- 

steld, waarin zij eischten: het recht om 

Toulon ea andere vlootbases in de 
Middellandsche Zee te gebruiken, de 

overgave van de Franscbe vloot en 

bet berstel in fuvctie van Pierre Laval 

als minister van Buitenlandsche Zakeo. 
Evenmin is er een definitieve bevesti- 

ging ontvangen van de ber'chten, 

vo'gens welke Pktain ,,neen” zeide op 

deze verscbiilende beweerde Duitsche 
eischen of dat er vliegtuigen gereed 

staan om Pktain en de andere 

van de regeering vaar Noord - Afrika 

te brengen. 

Wat met betrekkeiljke zekerheid kon 

worden vastgesteld zijn de feiten, dat 
er geen breuk is ontstaan tusschen de 

Duitschers en Vicky, dat de bespre- 

kingen worden voortgezet, in hoofdzaak 

door admiraal Darlan — ofschoon graaf 

leden 

De Brinon tijdens het weekeinde uit 

Parijs naar Vichy is gekomen en een 

gesprek had met Petain—en dat — 

Oondanks zijn Duitsche gezicdbeid — 

Flaodia nog nie: op het toneel is 
verschene. 

Ben andere duidslijke factor is, dat 

Weygand in Noord - Afrika — dat bij 

ging bezoeken — zijn tijd afwacht. 
Te Vicby is tozgegeven, dat de 

onderhandelingen met de Duitschers 

weer zijn opgevat op bet pust, waar 

zij waren afgebroken, toen Laval op 

staanden voet werd ontslagen. Het is 

mogelijk, dat Hitler zijn druk zal ver- 

hoogeo, evenals zijn eischen, indien bij 
bereid is tot bet uiterste te gaan. In de 

buidige omstandigheden van den inter- 

nationale toestand scbijnt het echter 

meer dan twijfelachtig, of bet voor 

hem voordzelig zou zija een uitkomst 

te forcezren. Ia de komende paar da- 

gen zal mogelijk de situatie opgehelderd 

worden, in het bijzooder, wanneer 

eenigerlei verklaring mocht worden 

uitgegever, na de kabinetszitting, wel- 
ke heden onder voorzitterschap van 

Pkrain zal plaats bebben. 

Radiorede van Petain onthulde 
nlets. 

Londen, 29 December, (Rcuter). 

Petain hield hedermiddag een radiorede 

tot het Fransche vo'lk, doch wierp 

»Heel wat meer, zcu ik zeggen. "" 

zeide de mao met het lidteeken kort. 

Met een ruk keerde 

zich tot hem, Haar koude grijze oogen 

schitterden van drift. Ea plotseling 

zag ik haar gebeel anders: niet langer 

als degene, die tante Jaoe om den 

tuin geleid had. maar als iemard, die 

zichzelf iets aan het wijsmakeo was. 

De scbat was het betooverde land en 

de kaart de talismar, welke de poort 

Oontsluiten zou, welke toegang gaf tot 

bet beloofde land: voor baar de cenige 
manier om aan een bestaac, dat waar- 

schijnlijk doodsch en eentonig genoeg 

geweest was, te ontkomen. 

»We hebben niet €in, maar schei- 

dene zeer duidelijke herkenningsteekens, 

Mc. Shaw. De grot beeft twee uitmor- 

dingen. Ze kan van uit zee bereikt 

Wworden, en ze is in de onmiddellijke 

nabijbeid van bet graf van William 

Miss Browne 

'geen licbt op de Fransch - Duitsche 

betrekkingen of onderhandelingen, die 

het onderwerp zijn van zoovele geruch- 

ten. Hij beperkie zich tot een beroep 

Op bet Fransche voik terzake van de 

noodzakelijkheid tot zelfopoffering en 

samenwerking. 

Het rapport van admiraal Darlan. 

Londen, 29 December (Reuter). 

Admiraal Darlan keerde Zaterdag- 

avond te Vichy terug, Het Fransche 

kabinet besprak heden het rapport, 

dat hij uit Parijs meebracht, aldus 

wordt door Radio Vicby gemeld. 

Het kabinet zou met betrekking tot 

bet rapport tot zekere besluiten ztja 

gekomen. 

Ook de Fransch - Italiaansche 

grens gesloten. 

Vichy, 29 Dec. (United Press 5. 

Uaited Press verneemt, dat padat 
reeds de greos tusschen het bezette 

en ovbezette Frankrijk tot 6 Januari 

hermetisch gesloteo werd, ru ook de 

Italiaansche gress zonder opgaaf van 

reden of duur is gesloten. 

Levensmiddelen-dictator In Italis. 

Rome, 29 Dec. (United Press). 

Mussolini benoemde den minister van 

L-odbouw, G'useppe Tassinari tot 

dictator van Levensmiddelen. 

De rede van Roosevelt. 

Washington Post" 

isad rem. 

Washington, 29 Dec. (Reuter). Meer 

dan 500 Amerikaansche radiostations 
zullen da rede van president Roosevelt 

Uitzenden, terwijl een dozija korte- 

go!fzenders de rede in vele talen over 
het geheele Westelijke halfrond en het 

Verre Oosten zullen verspreideo, 
Er bij president Roosevelt op aar- 

drinogend het lard krachtig voor te 

gaan in bet verleenen van og meer 

hulp aan Engeland. schbrijft de ,, Wa- 

shiagton Post”: ,,Ergeland, moet niet 
vecbtea met zija rug tegen den muur, 

doch met zijn rug tegen de Ameri- 
kaansche fabrieken”. 

Or AM RH 25 
Nog altiid in voorraad. 4 
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Door eigen import zijn wij in staat de beroemde 

CARIBONUM producten, z. a. 

Carbonpapier in diverse soorten, 

TOKO 66, 
BOMBAY-WINKEL 

Verkrijgbaar 

Nieuw en goedkoop stof 

voor 

Gordilnen en 

Portier's 

T. NATHIRMALL 

aa aan |' 

Bloemenhandel ,Besoeki" 
pa ORION Telf. No. 97. 

  

Steeds versche bloe- 

men in voorraad, be- 

stelling van bloem- 

stukken, kransen etc. 

Beleefd aanhevelend. 
  

MAX FACTOR artikelen 

Thans compleet 

verkrijgbaar bij de 

agent: 

Toko ..MILADY”" 
Aloon-aloon-str.— 15 

KEDIRI. 

  

  

TE HUUR 
Bandarlor No. 9 

Wegens vertrek 

Een groot buis met groote vdor- en 

acbtererf — - — 23 

f 30,— 's maands 

ingaande 1 November 1940 

te bevr. Ked. Sneipers Telf. 83. 

  

vulpen- en stempelinkten. 
N
e
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en tegen scherp corcurreerende, dus 
beneden Soerabaiaprijzen, 

te leveren. 

N.V. KEDIRISCHE SNELPERSDRUKKERIJ 

Ka Sa Si 3 DM SK 

Schrijfmachinelinten in alle breedten, 
Schrijf-, $ 

Polywog pasta in vasten en vloeibaren toestand, versch 

Halliwell, dat door zijo grafsteen ge- 

makkelijk te herkenren is. Ea daar 

het terrein van onderzoek beperkt is 

tot dit kleine eilandje, is het mij een 

raadsel hoe iemand over te weinig 

aacwijzingen kan praten."" 

»Ten eerste is een graf dat negentig 

jaar oud is en dat natuurlijk volkomen 

bedekt is door een tropischen plantev- 

groei, niet gemakkelijk te vinden, Miss 

Browne, En wat grotten betreft, die 

zijo er natuurlijk bij tientallep. Met 

de grondgesteidheid van bet eiland is 

dat iets heel gewoons. En ik ben bang, 

dat er meer dan &€a met twee uit- 

mondingen zullen zijo.” 

»Luister, Mr. Shaw” — de bouding 

van Miss Browoe gaf je indruk, dat 

ze op 't yunt stond, al haar kanonnen 

io 't vuur te brengen—,ik voel bet 

als een noodzaak, om de gedachte,   welke op 't cogenblik in me opkomt,   

order woorden te brengen. Ze is deze 

—iodieo de leden dezer expeditie, door 

inblazingen van 660 hunoer, ontzeovuwd 

zouden worden door een martelenden 
twijfel, dan bestaat er groote kans, dat 

de vloedgolf van enthousiasme, welke 

ons tot dusver gedragen heeft, haar 

stuwkracbt zal verliezen en terug zal 

loopen, waardoor wij als wrakken, 

zonder eenigen steun, op een onbekend 

strand zouden moeten achterblijven, 

Wat vermag een zwakke vrouw—ab, 
pardon, mijo moedige Jane—wat ver- 

mogen iwee zwakke vrouwen tegen 

de mislukkings - suggestie. 

welke er van onzen leider, van den 

mar, op wien wij al onze hoop ge- 

vestigd hadden, z0u uitgaan? Mr. Shaw' 
het oogenblik is nu daar, waarop we 
de tactiek van een slak, die met voor- 
zicbtig uitgestoken voelhorentjes rond- 
kruipt, moeten laten varen | 

Wordt vervolgd.  
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