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De Groote Oorlog. 

Van het Britsche Consulaat ontvin- 

gen wij de volgende vlugscbriften, zeer 

bekend onder den naam van ,,Oxford 

Pampblets on World Affaers.” 

Deze boekjes kunnen (de naam 
»Pamphlets,” zegt bet reeds) de daar- 

io vervatte besproken onderwerpen niet 

aoders dan vlugtig behandeleo, maar 

wat erio staat, gecft den lezer cen 

duidelijk beeld, van het behandelde. 

Dit zestal werkjesis voor den prijs van 

3d. (f£ 0.15) per stuk bij den Britechen 

Consul te Soerabaia te verkrijgen. 

Uitgevoerd op goed papier en ver- 

lucbt met vele kaarten en schetsen, 

laten deze boekjeszich zeer goed lezen 

en raden wij cen ieder dan ook aan, 

zich deze werkjes aan te schaffeo. 

Hier volgen de titels der boekjes en 

de scbrijvers ervan : 

No. 27. The Balsic 
door J. Hampden Jackson. 

No. 29. The Life aod Growth 
of the British Empire 

door J. A. Williamsoo. 

How Britain's Resaerces 
are Mobilized. 

door Max Nicholson. 

No. 32. India. 
door L. F. Rushbrook Williams. 

No. 33. Labour under Nazi Rule. 
door William A. Robson. 

No. 38. Britain's Blockade. 

door R. W. B. Clarke. 

No. 30. 

Toelating Technische 
scholen in 1941. 

Toelating van geslaagde candidaten 

tot de Technische School zal slechts 

plaats vindea voorzoover de aanwe- 

zige plaatsruimte zulks toelaat. Tot 

de eerste klasse afdeelingen der 3 

Techoiscbe Scholen, n.I. te Batavia, 

Semarang en Soerabaja, kunnen naar 

verwachtiog tezameo niet meer dan 

450 nieuwe leerlingen worden toege- 

laten, 

Toelating tot de Technische School 
Is in het algemeen zonder het afleg- 

gen van een toelatingsexamen on- 

mogelijk. Op deze regel bestaat 

kkn uitzondering ea wel voor de 

leerlingen van de voorklas der mulo- 

scholeo. Deze kunnen zonder examen 

tot de Technische Scholen worden 
toegelaten, iodien ze in hetzelfde jaar 

bevorderd zijo naar de le klas en op 

hun rapport minstens een 7 voor Re- 

kenen hebben. 
Candidate, die geslaagd zijn voor 

het toelatingseramen tot de Technische 

School, worden beschouwd eveneens 

geslaagd te zija voor de le klas van 

de Mulo, het omgekeerde is niet het 

geval. Bij plaatsing op een Mulo ver- 

leent hun echter dit geen voorrang. 

Een candidaat kan zich hoogsteos 
voor 2 examen aanmelden en wel voor: 

a. H.B,S. (Lyceum) en Techaische 

School of H.B.S. (Lyceum) en le klas 

Mulo, 

b. Technische School en Ie klas of 

'Technische School eb voorklas Mulo. 

Cc. le klas Mulo en voorklas Mulo. 

Het examengeld voor deelname aan 

het eramen voor de Technische School   
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badraagt f5,— Neemt men nog aan 

een tweede examen deel, dan is (7,50 

verschuldigd. In afwijking met de vo- 

rige jaren bedraagt he examengeld 

voor de combinatie T.S. plus Mu!o 

thaos dus f7,50 aangezien deelgenomen 

wordt aan twee verschillende examens. 
De aanmelding der candidaten ge- 

schiedt bij de betrokken schoolhoofden 

en moet plaats hebben voor I Maart as. 

Ten behoeve van de candidaten 
voor de Technische Schoo', di: 

gedurende bet kalend-rjaar den 

Iteftijd van 17 jaar zullen berciken 
dan wel reeds bereikt hebben, dient 

bij gezegeld verzoekschriftdispensatie 

t2z worden aangevraagd bij den Di- 

recteur van Onderwijs en Eeredienst. 

De aanvragen dienen gemotiveerd in- 
gediend te worden via het schoolhoofd, 

die de aanvragen van zija advies 

Voorziet en ze d.t.k. van den betrok- 

ken Ressortsinspecteur toezendt aan 

den Directeur van Onderwijs en Eere- 

dienst. 

Besmettelijke Ziekten 

Het wekelijksch rapport omtrent be- 

smettelijke ziekten in de residentie Ke- 

diri, luidt als volgt: Typhus Abdomi- 

nalis. Kediri 9, Ngandjoek 7, Bli- 

tar 2 en Toeloengagoeng 1 

Para-Typhus: Ngandjoek 6 

Dipbterie: Kediri 1, dus in het ge- 

heel 27. 

Verhuur Gemeentewoningen 
en winkels 

Door het Gollege van Burgemeester 

en Wethouders van de 

Kediri zal in de a.s. Raadsvergadering 

welke waarschijalijk in deze maand nog 

Gemeente te 

gebouden zal worden, een ontwerpbe- 

sluit worden behandeld omtrent over” 

dracht bevoedheid tot verbuur van Ge- 
meente-woningen en wiokels. De ver- 

huur van genoemde woningen en win- 

kels geschiedt steeds bij mondelinge 

Overeenkomst, hetgeen soms tot moei- 

lijkhedeo aaoleiding gaf. 

Daarom acht bet College beter in 

den vervolge bij verbuur een scbrifte- 

lijke overeenkomst te sluiten, waarvan 

het model, hetwelk is samengesteld aan 

de band van een huurcontract van de 
Stadsgemeente Malang, Aangezien her- 

haaldelijk andere huurders optreden 

en anders met het sluiten der contrac- 

ten gewacht zou moeten worden op 

cen Raadsvergadering, acht het colle- 

ge het gewenscht, dat de bevoedheid 

tot het verhuren van gemeente wonir- 

gen en winkels aan het College wordt 

gedelegeerd. Voor eeo vlotten gang 
van zaken acht daarom bet College het 

voorts noodig, genoemd College te 

machtigen onderhandsche verburing van 

bedoelde objecten en tot bet vaststellen 

van prijzen en voorwaarden, 

Wegverbreeding. 

In verband met het plan van de Ge- 

meente om een gedeelte van de Pan- 

djistraat in de dessa Baodjaran te ver- 

breeden, heeft het College van B. en 

W, in de a.s, Raadsvergadering een 

ontwerpbesluit ingediend voor het be- 

heersaanvraag van een strook grond 

in de dessa Bandjaran eigendom van 

M. Martodisastro, dessabewooer aldaar.   

Abonnements 

LOSSE ADVERTENTIEN BIJ VOORUITBETALING. 

advertentie gereduceerd tariet. 

24e Jaargang 

GOLDBERG' 
Jubileum-aanbieding is een enorm succes! Proafiteert nu! 

   
Een tibanpartij. 

Op Vrijdag j.l. werd de jaarlijkscbe 

ntiban”-partij te Ngadiloewih gehouden 

Honderden en 

jong en oud waren naar de veepasser 

ia de dessa Poerwokerto toegestroomd 

Om naar gevoemde partij te kijken. 

Midden op de passer, door de politie 

strek afgezet, was eenring van ongeveer 

20 vierkante meters, waar de strijden- 

den stonden opgesteld. Ontbloot van 

hun bovenlijf en voorzien van dunne 

bezems van nerven van klapperblaren 

als eenigste wapen gingen ze hun te- 

genstanders te lijf, De bedoeling was 

borst van d:a tegenstander 

z00 mismaakt mogelijk te maker, wat 

niet altijid gelukte, aangezien dcze 

zich tracbtte te verweren. Doch ook 

niet zelden zag men bloedige strepen 

aan de borsten der strijders, welke bet 

strijdperk verlieten. Deze jaarlijksche 

ceremonie is een bijgeloof, betwelk 

diep is ingeworteld in de harten der 

dessabewoners van Poerwokerto. In 

de passer was namelijk een gebouwtje, 

Waarin zich een steenen beeld bevond, 

welke ,Retjo Montro” was geheeten. 

Volgens overleveringen, hadbet toen- 

malige dessahoofd Demang Kartokarso 

aldaar gedroomd, dat ieder jaar in de 

Javaansche maand Soera de ,,Retjo 

Montro” vermakelijkheden eischte in 

de vorm van een tibanpartij. Anders 

zal de dessa geteisterd worden door 

ziekte of de bewoners 

arm blijven. Gzvolggevende aan dit 

verzoek werd nu jiarlijks deze partij 

gehouden, weike honderden en honder. 

den publiek uit de naastbijgelegen des- 

bonderden menschen, 

om de 

zullen eeuwig 

  

sa's trekt. 

Luchtbescher- 
mingsoefe - 

ningen 

over geheel Java. -vanaf 
25 Febr.6u. v.m, tot 
28 Febr. 6 u. v.m. 

Alarmeerings- 

regeling. 

De alarmeering overdag zal voor ge- 

heel Java als volgt zija geregeld, waar- 

bij mag worden aangenomen, dat het 

militair gezag in Oost-Java zich er ook 

wel aan houden zal. 

Over dag moet het verkeer, zoo- 

dra het sein voor den alarmtoestand 
is gegeven, gedurende €€o kwartier 

geheel stil staan, daarna volgt bet 

all clear-sigoaal.   

In geval van werkelijkheid aanvaardt 

cen ieder eigen risicoj maar met deze 

oefeningen wil men bereiken, dat het 

publiek zich alvast realiseert, hoe te 

bandelen, indien er icderdaad van lucht- 

gevaar mocht sprake zija. 

Wat de voertuigen betreft, wordt 

gesischt, dat zij zullen parkeeren op 

de erven, of indien dat niet mogelijk 

is, links langs den weg. 

's Avonds gelden dezelfde bepalin- 
gen, alleen zijn de voertuigen dan 

verplicht, gedurend2 de geheele alarm- 

periodde stil te staan, op nabij gele- 

gen erven cg aan den linkerkant van 

de wegen, omdat, wegens de totale 

verduistering, alle lichten gedoofd moe- 

ten zijo. 

De alarm-periode zal z00 kort mo- 

gelijk worden aangehouden, maar men 

moet er toch op rekenen, dat deze een 

uur, anderbalf uur, mogelijk langer kan 
duren. Voor bet pub'iek is dit zoover- 

re van minder belang, dat men zich een 

kwartier na het signaal, dat de alarm 

toestand is ingetreden, weer langs den 

weg mag beweyev. Voertuiyen dienen 

echter's avonds stil te staan tot de 

alarm-periode voorbij is. 

Door de beperking van den alarm- 

toestand tot een kwartier, waarop de 

het publiek praktisch 

telkens neerkomt, kan een ieder, die 

op een bepaald tijdstip ergens moet 

regeling voor 

zija, er rekening mcde houden, door 

eenvoudige een kwartier extra te re- 

kenen voor tijdsduur, 

men deokt noodig te hebben. 

den welken 

De hulpdien- 
sten. 

Bij 4 

zullen overal de hulpdiensten 

»ze luchtbeschermingsoefeningen 

worden 

waarop dit 

techni- 

sche leiders overgelaten. De medewer- 

ingeschakeid. De wijze, 

zal geschieden, wordt aan de 

king der hulpdiensten za! tusschen 6 

'3 middags en 12 's nachts plaats 

hebben, hetgeen ten gerieve der werk- 

uur 

gevers, aldus is geregeld, zoodat 
geeo werkkrachten behoeven te worden 

gemist, behoudens voor waarnemings- 

posten en voor leidende functies, 

  

Coupe-file 

kaarten. 

Ingevoerd worden coupe - file kaar- 

geldig 
zullen zijo, waarmede dus voorkomen 
ten, welke voor geheel Java 

wordt, dat men van de eene naaran- 
dere plaats gaande, bijv, per auto, piet 

telkens een andere kaart za! behoeven. 

Echter zullen deze coupe -file kaar- 
ten slechts in beperkte mate 

uitgereikt 

    

bepaalde categorieen 

auto - gebruikers kunonen een doorloo- 

pende kaart krijgeo, bijv. geneesheeren 
en vroedvrouwen, alsmede de pers 

Voorts zuilen de coupe - file kaarten 

  

voor alle andere 
zija 

aangegeven tijdsduur, verband houden- 

de periode, 

2rs beperkt 

  

voor een bepaalden, op de kaart 

waarin van 

  

   

  

bruik moet worden 

  

preventief 
voorkomen, 

betreft Zal 
Java met 

  

  
BAIT HET OM 
DRUKWERK ? 

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

goedkooper, 
Vraagt offerte bij de Ked 

Snelpersdrukkerij ! 

U verbinat zich | 
tot niets ! 

Ni CAN @ 8 
VENDU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS 

J.G.W, DEKKERS KEDIRI Teiefoon 250 
  

Emballeeren 
(Ook voor Europa en de buitengewesten) 

Transporteeren, 
Handel in Nieuw- en 
Tweedehandsch Meubilair, 

  

Meubelmakerij 
Agentschap : 

Java Koelkasten.



Maa jt » 

  

  

RICHE THEATER — 
  

Warner Bros 

  

»9 
Ms-t de licftailige 

Heden en Morgenavond 
vroolijke Comedie Scilayer 

ROTHER RAT ANI 

  

Komt ailen deze uitstekende film zien! 

boekte deze film enorme successer 

  

Naar den roman var 
een mooi verbaa', 

Warner Bros arco » fi msch 

Me de beroemde karakt "--c 

van wiskracht en moed | 

Gong's meer dan schirterende Franscbe film 

N,B.! SPECIALE ATTRACTIE ! 
'b.: 

  

A BA 
e Priscilia Lane — Wayne Morris — Jane Bryan 

kelende humorisrsche film met cen reeks van vermokelijke si:uaties.. &a waarbij U zich kostelijk zult amu- 

secren ! 

  

NY” 

e.v.a. bekenden. Een spran- 

Donderdas 20 1/m Zaterdag 22 Febr. 

»OUVERTURE (Entree des Artistes.) 

M- Louis Jouvet — Claude Dauphin — Odette Joyeux e,a. beroemd» Fransche artisten. 

Zicbier wederom eer F.ansch meesterwerk, weke wij reo ieder warm aanbevelen, Op alle plaatsen 
Ko'tem, niemard mag ,Ouverture” mssen !!! 

»Universal News” en ,Het Gaumont British News" 

2 Journaals over de huidige Ooriogs-toestanden 

MAXIM THEATER 

  

I9 en Donderdag 20 Febr. 

Charles Boyer en Danielle Darrieux in 
sMAYERLING” 

Cl-ud» Aset door Suzanre Chantal van Ana o.e Lvak. 

welke ongewwijfeli ia den smask zal vailer, Z:e Boyer en Darrieux in dit grootscbe en 

indrukwekkende Franscbe fi mwerk 
Vrijdag 2! t/m Zondag 23 Febr. 

, 

wat anderen slechts droomden ! 

MIST DIT NIET!! 

bocfdrol. 

En boeiend” fiim met 

THE STORY OF DR. EHRLICH'S MAGIC BULLET” 
su EUW.G. ROBINSON in de 

van ,ZOLA" en ,PAS FUR"...cen crvatie, waaraan U nog jaren zult terugder ker. 
Es film, erooter als die 

Het is een verhaal 

Her kwam uit bet onbekende een dappere mar, om de Conventie te tartep, om 

de traditie te hooren, om te doen, 

Ben film, die meo gezien moet hebben! 

N.B. ! SPECIALE ATTRACTIES! ,UNIVERSAL NEWS" e» ,GAUMONT BRITISH NEWS” 

  

Melkonderzoek. 

Het melkonderzoek door de Gemeente Veearts op 17 Februari 

1941 heeft het voigende resultaat opgeleverd : 

          

  

    

  

Naam en woonplaats | Kwaliteit der melk Ba 

1. Mevr. Bosveld, Meritjan Voldoende Voldoende 

2. Cordier de Croust, Seloredjo Onvoldoende Goed 

3. J. Gaillard, Semampir Goed Voldoende 

4. Han Gwan Kiet, Paree Zeer goed Voldoende 

5, Hotel ,Paree” » God Voldoerde 

6, Nio Tiauw Hie » Zeer goed Voldoende 

7. Mevr, Scbrauwen, Madjenang Goed Goed 

8. Tjise Sian Bo, Dandangan Goed Voldoende 

0. Vrouwe Tini, Bantengan Goed Voldoende 

SPORT wedstrijden gespeeid, welker uitslag 

" | als volgt luidt : 

Uitslag Competitiewedstrijden LLB, — MSV. 0-1 

K.V.U. Ie ronde. Happy — VOJ. 4-1 

Met de la voetba'competitie- Happy — M.SV. 1—1 

wedsirijd op tusschen H. 

CT.N.H. RICHE THEATER.    

  

2—3 voor ,,Perselands” wa 

erste ronde der competitisw 

1 afgespeeld. De competitiestand is 

  

i 
| | 

als volyt: | 
| | 

Perselands G sp'eeid 4, Gewonnen 4. 

Vesloren — Serie — pu - | 

ten 8, do. voor 14, doel | 

teyen 3. 

HCT.N.H, G speeis 4, G won 

Verlores 2 

ten Ad. 

cun 6 

  

se — ptun- 

doei voor 6, doel 

Voyei G:soeeid 4, G-wonneo 2. 

Verioren 2, serie — pua- 
ten 4. dosi 

tegen 10, 
voor 4. doel 

Doho Gsspesid 4, G-wonoen 1, 
Verloren 2. serie 1. pur- 
ten 3, doel voor 9. doel 

tegen 8 

Ouick Gespeeid 4, Gewonnen — 

Verloren 3 

ten 

serie I, pus- 

1. doel voor 3, doel 

tegen 9 

Korfbalcompetitie 

De korfba'competitie heeft vanwege 

de regers en verzoeken van eenige 
vereenigingen Om uitstel gean vot 

   

  verloop. Tot beden werden slechts 3 

Heden en Wornsdag 19 Februari, 
Warner Bros vrooliike filmsehiager 
»BROTHER RAT AND A BABY" 

| met Prsciila Lane — Wayne Morris— 
Jas Wymar — bekende sterren. 

  

BE. soraukeiendz humoristische fi m 

mete recks van vermak lijk- situaties, 

En feest, waar bumor, yecst en 
Charme den scepter zwaaien. 

Wi raden cen ieder aan, deze u't- 

stekesd- film onder geen voorwaarde 

te missen ! 

MAXIM THEATER. 

Heden 19 en Donderdag 20 Febr. 
Gong's meerterwerk 

»MAYERLING" 

naar den roman van Claude Avet 

door Suzanne Chantal van Avatole 

Litvak. 

Zie Charles Boyeren Danielle Dar- 
rieux in dit groorsche indrukwekkende 

Franscbe filmwerk. 

Niets, dat meer ontroert dan Deze 

film, Charles Boyer beeft in ,Mayer- 
ling” zija beste rol gevonden . .... . 
Danielle Darreux is een verrassing. 
— Mist dit onder gzen voorwaarde !— 

Politierapport. 

Op den II den Februari 1941, des 
namiddags 6.45 uur, had een aanrijdirg 
plaats op den viersprong (Hoofdstraat-   

Insulindestraat), (Ringiosirah en Doho- 

straat) te Kediri, tusschen de perso- 

nerauto A.G. No, 1179 en de dogkar 
G.K. No. 130, De schuld lag azan den 
bestuurde der dogkar, die geen voor- 
rang gaf aan de personenauto. Schade 

werd niet opgeloopen. 

Door de politie werd aangebouden 
de persoon van P, wonende Pesantren, 

verdacht van diefstal var lijfsgozderen 

ter gezamen'ijke waarde van f 1.98, 
ten nadeele van M., wonende Banaran, 

K., wonende Djetis doet aangifte 

van diefstal var 2 geiten ter gezamen- 

lijke waarde van f 4,— 

Tegen M., zonder vaste woon-en 
verblijfplaats, werd P, V. opgemakt 

terzake verduistering van een handkar 

ter waarde f 2,50, ten nadeele 

van S., wonende Modjoroto. 
yan 

Door de politie werd aangehouden 

de persoon van S., wonende Keitosor.o 

verdacht van disfstal van f 0,20, ten 

nadeele van S., woneode Gimpengre- 

djo. gepleegd op de passai-Paing alhier. 

Door de po'itie werden aangehouc 

de persoonen van R. en W., 
wonende Krandjang (Plemaban), 

   
ver 

dacht van diefstal Yan 4 bruinc j-ssen 

ter gszamelijks waarde van f4.—, ten 

na e-le van B., wore d: Djayalan'or. 

nde Pramwbos, 

terzake ver- 
Teger Moesmio, wo 

werd P.V. opgemaakt, 

dw'stering van lijfgoederen ter geza 

menlijke waarde van f1 35, tes nadeele 

van 's Landsgevangenis albier. 

Door de politie werd azngrhouden 
de persoon van A,, wonende D.n- 

dangan, verdacht van lichte verduis- 

tering van een bangklok ter waarde 

van f 15.—, ten nadeele vao A. tokn 

»Palestioa” elbier, 

S. S. H., 
aangifte van 

woneode Goerah doet 

diefstal van een rijwiel 

£ 7.50, hetwelk or- 

bzheerd voor de toko ,, Paris” albier 
ter waarde van 

was geplaatst. 

s. Donajan, S en P., 

beiden Bandarkidoel 

aangifte van diefs'al, met braak, 

Ijfgoederen 

Wonende 

wonende doen 

van 

ter gezamenliike waarde 
van f 7.85, gepleegd in het hospitaal 
»Gambiran” alhier.   

Toespitsing. 
De Britten stapelen het eene scbit- 

terende wapendit op het andere. Het 

Derde Rijk krijgt haast. Het moet 
zich baastea en dan komt bet er niet 
op aan of minder geslaagde 

dinyen probeert. Mzr moet probezren 

in het Derde-Rijk en het mozt dadelijk 

ecn zichtbaar succes behalen, Of de 

waarde van bet succes twijfelachtig 

is, doet er viet toe. De leugen pro- 

pajandadiznst zorgt er wel voor het 

200 te draaien, dat het succes althaos 

men 

in de oogen van Duitscbers er niet 

twijfelachtig vit ziet. 

De Balkan. 

In den Balkan begint de spanring 

tot maximum hoogte te worden op- 

gevoerd. Volgens de verklaringen van 

de AF.I. correspondent uit Istanboel 

concentreeren de Durtschers trocpen 

tusschen Kalafatea Turnusseverio. Wij 

hebben tot betere oriBatatie nogmaals 

het kaartje van dat gedeeite van dea 

Balkan een plaatsje ingeruimd. Het 

kaartje is verre van mooi, maar net 

voldoende cm zich te orifnteeren. 

Is men den 44 en meridiaan volgt 

dan komt men op het snijpunt van 

die meridiaaa en de Roemeensch- 

Bulgaarsche grens, aan Roemeenscbe 

zijde Kalarat tegeo, en juist aan de 

overzijde van den Donau de Bulgaar- 

sche vesriogstad Widin. 

Turnusevsrin ligt iets noordelijk van 

het drielandenpunt, Joegos!avit, Roe- 

menit en Bulyarije, daar 

Eisernoen Tos geschreven ziet staao. 

waar men 

Zooals reeds vele weken terug werd 

bekend gemaakt liggzno te Krajowa en 

Temesvar groore hoeveeiheden troepen 
ook gemechaniseerde. Het zijn de 

twee uitvalsplaatsen vcor een even- 

tuselen opmarsch paar bet zuideo. Van 

Temesvar (vide het kaartje Temeschbg, 

juist ten zuideo van den 4621 meridiaan, 

kan opgemarcheerd worden naar   

Jorgoslavig, van Krajowa kan worden 

opgetrokken naar Bulgarije. 

E-o zeer belangrijke sead is Tur- 

nuseverio, meer door zija liyging, als 

verbindingspoort Roemenis. Joegoslavie 

dan uit ander cogpunt. 

Dz Duitschers maken zelfs nu nog 

cIks gissing waar bet een eventueelen 

aasval zal inzetten, door concentraties 

tusscheo Kalafat Turouseverir, 

onmojelijk, gesteld dan alrijd dat het 

ericht uit Istanboel juist is. lets zal 

er wel van aan zijo. Of cchter Bul- 

garije dan wel Joegoslavit het kicd 

en 

van deze rekening za! worden, kan op 

dit moment worden beoor- 

deeld. De gemakkelijkste weg lijkt nog 

altijd door Joegoslavif, temeer waar 

Duitschland Hongarije” wel eens zou 

pog niet 

kunnen steunen in zijn verlangeos om 

deelen vao het Banaat, dat bij de 

vredesveriragen Joegoslavit werden 

toegewezen en dat de Hongaren zijn 

blijven beschouwea als tenrechte te 

behooreo tot het Hongaarsch territoir, 

terug te nemen. Joegoslaviz zal dan 

aan een aaoval zoowel uit het Noor- 

den, alis uit bet Oosten het hoofd 

moeten bieden. Wel hebben Hongarije 

en Joegoslavis nog zeer kort geleden 

een verdrag van eeuwige vrede en 

vriendschap gesloten, maar dergelijke 

verdragen zija niet veel waard, althans 

men mag op de kracht vav een bestaand 

verdrag ten huidigen dage, en onder 

da gegeven omstandigheden, niet al 

te veel vertrouwen. 

Zooals gezegd nadere bevestiging 

omtrent het bericbt uit Isianboel kon 

niet worden verkregen. la z00verre 

zal het Constantinopelsche bericht wel 

juist zijn, dat er troepen ia de buurt 

van genoemde plaatseo geleyerd zijo, 

die liggen er reeds eenigen tijd. Waar 

bovendien het bericht afkomstig is van 

den ALF.I.-correspondent is het mo- 

gelijk dat Duitsche zenuwen-campagne 

facetten aan dit kristalletje niet vreemd 

zija. Toch. moet men met de mogelijk- 
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heid van een bliksemsnelle actie van 
Duitschland rekening houden. Het 

Derde-Rijk moet nameliik wanueer 
het van plan is op Griekenland af te 
stevenen, den aanval inzetten alvorens 

Wavell in Lybis geheel klaar is, dus 

voordat Graziani's laatste bolwerk 
Tripolis zal zijo gevaller. Dan immers, 
zal Wavell instaat ziju een belangrijke 

hoeveelheid troepen ter beschikking 
van Griekerland te stellen, en dat zal 

de weerkracht van dat land aanzienlijk 

versterken. 

Nu is Wavell wel een toovenaar, — 
wat hijin twee maanden tijds verrichtte 

grenst aan het wonderbaarlijke, het 

sprookjesachtige — maar men kan den 

tijd niet opvreten en de verovering 

van Tripolis kost tijd, moge het dan 

maar een korten tijd, bijvoorbeeld nu 

nog eeo week zija. 

Ta die week zal Duitschland beslist 

moeten hebben of bet hem ernst is op 

Griekenland door te stooten en moet 
thans rceds om daartoe alsnog over 

te gaan onwrikbaar vast staan dat 

Bulgarije of Joegoslavi# of allebei en 

Griekenland in 

Worden genomen. Eigenlijk zouden wij 

hierbij moeten zeggen ,,en ook Euro- 

peesch Turkije in Blitztempo geoomen 

kan worden”, want het staat vrijwel 

als een paal boven water dat de 

Turken bij een eventueele overrom- 

peling van Bulgarije zulleo inspringen. 
Het zal dus zaak dus zaak zijo voor 

het Derde Rijk om ook Europeesch 

'Turkije volledig te bezetten waot 

gebeurt dit niet, dan kan Eageland 

vanuit Europeesch Turkije ook nog 

na den val van Griekenland bulp en 

steun blijven biedeo. 

Ook de berichten omtrent toevoer 

van troepen naar Bulgarije zija zeer 

verward. Dz waarheid zal wel ergens 
in het midden liggen. Cburchiil za! be- 
richt ontvangen hebben dat vele Duit- 

schers het land overstroomden Het 
zullen dan geeo geuniformde soldaten 

zjja gewcest, maar burgers, een spe- 

Cimen ecbter dat in een land als Duitsch- 

land van beden ten dage niet bestaat, 

Deze toeristen hebben geen uniform 

aan, maar zijo daarom nog wel soldaat. 

Het bezetten van vliegvelden lijkt daar- 

entegen wel wat erg overdreven. Dit 

bericht emaneert danook niet van Chur- 

Chill. Deze zeide letterlijk dat de Duit- 

sche troepenbeweging door Bulgarije 

naar Turkije e» de Dardaaeilea mo- 

gelijk reeds was aangevangeo”. En 

voorts ,de voelhooros vao het Duit- 

sche leger drongen Buigarije binneo”, 

Sofia heeft het een en ander prompt 

tegengesproken, heigeen overigens niet 
veel zegt. Al zit Cburchill daa ver 

van 'tstrijdtooneel af, daarom kan zija 

berichtendienst het nog wel bij het 

eind hebben. Hoe ook, zesuwcampag- 

ne of niet een feit is en blijft zeker 

dat de dreiging voortduurt en dat 

Duitschland wacht op een positief ant- 

Wwoord, een positieve verklarinvg of 

Blitztempo kunnen 

houding van Rusland, wat dat land   

ingeval vaa een Duitscben inval in 

Bulgarije zal doen. Waagt Rusland bet 

erop en geeft het een krachtig ant- 

woord, dan is het mogelijk dat Duitsch- 
land alsnog voor eenigen tijd inbinden 

zal, om bet straks nog eens te pro- 
beeren. 

Het Verre-Oosten. 
We mogen ons—door de berichten 

uit den Balkan—niet laten afleiden van 

de gebeurtenisseo in het westen. Ook 

daar groote activiteit. Mussolini en 

Franco gaao blijkbaar confereereo. 

Suner krijgt aan de Spaansch-Fransche 

grenzen berichteo van zijo ambassadeur 

te Vichy en zal daarna met Franco 
gaan confereeren in Rome, zoo ver- 

luidt het. Suner, de faratieke falangist 

co swager van Franco dacht het be- 

ter te kunoen doen dan zijn voorgan- 

ger Buegbedzr. Tot nog toe schijnt 

hij echter voor de gevolgen van actic- 

ve aansluiting bij de as te zija terug- 

gescbrokken, althans het leveren van 

feitelijke bijdragen lijkt hem vocralsnog, 

weinig aanlokkelijk. Waar bij wel wa' 

voor schijat te voelen is een alliaotie 

zooals Laval zich die voorst:lt, een 

soort Latijosche unie. De vereenigde 

zeemachten van onbezet-Frankrijk, Spa- 

nje en Italid zou der Britscbe vloo' 
veel schade kunnen doen. Mogelijk 

wordt thans iets in die richting gepro- 

beerd. Dat ook achter dit reisje naar 

Rome Laval met zijn ongunstig trosie 
steekt, lijkt zeer waarschijolijk. 

lamiddels moeten we—hoever weg 
ook—Japan niet uit het oog verliezen, 

Japan schijat veel verwacht te hebben 

van zija jongste offensief. Er is niets 

van terecht gekamen. De Chineezen 
hebben het geheele door Japan in de 

voorgaande week veroverde gebied, 
weer teruggenomer. Zij zuiveren thans 

de Han Kou-Peipi:g spoorweg voor 
het midden gedeeite van Japansche 

troepen die zich terugtrekken op plaat- 

sen ten noorden van Hankou es in 

het noorden van het gewest Honan. 

Ook Japan heeft baast, want hoe 

schoon ook de oryganisatie van den 

leugen, iets lekt er altijd wel uit naar 

Japan zelve. Japan komt dus ook in 

cen gevaarlijke (binnenlaodsche) positie 

te zitten. De tijd om iets anders dan 

de hopelooze veldtocht in Chiva te 

verrichten, is weer eens rijp. Boveo- 

dien, de navy zal nu z00 langzamer- 

hand bet gebeunhaas van het Japan- 

Sche leger wel moe zijn. De naijver 

tusschen leger en vloot zal belangrijke 

vormen hebben aangenomen. Men ver- 

gete niet dat de Navy niets te ver- 

tellen heeftia Japan. Daar buigt en 

barst alles voor bet leger en de poli- 

tiek wordt door het leger bepaald. 

Oagetwijfeld beteekent dit den onder- 

gang van Japan, want bet is een axio- 

ma dat als een zeemogendheden. zoo- 

als Japar, contioentale politiek bedrijft, 

het daaraan zal ten ordergaar. Janan 

zal er waarschijalijk toe overgaan ge- 

heel Iodo-China in te pikken. D.tzou 

den Duitschers zeer welgevallig zije, 

doch bet zou ook juist genoeg zijn om 

den maat bij Petain vol te maken en 

hem doen bes!uiten thasn de vijandelijk- 
heden vanuit Afrika weer te hervatter, 

eo dat is niet pleizierig voor Hitler. 

A'les wat de beide agressieven pro- 

beeren is wiebelig. 
Io elk geval ook Japaa zit thans vol 

spanning. lets staater wel te gebeuren, 
Een gelijktijdige actie van Japan en 
het Derde Rijk zal plaatsvirden. Een 

  

Radioluisteraars, 
wordt lid van den Bond van Radioluiste- 

raars in Nederlandsch-Indie (B.O.R.A.N.I.) 
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J.P. Coenweg 27. 
Batavia -C. 

  

actie op Rusland is nucbter naar de 

feiten het meest logische, maar de lo- 
gica legt het ia perioden van span- 

ning wel eens af. 

Afrika. 

Wi moeten eindigen in Afrika waar 
Weygand nog steeds de wacht houdt. 

Weygaad heeft het niet gemakkelijk. 
Naar schatting bevinden zich in geheel 
Fransch-Afrika ocgeveer 220.000 man 
troepen, sterk gemechaniseerd, goed 

geoefend. Een goede luchtmacht eneen 
altijid nog zeer belangrijke vloot staan 

eveneens ter bescbikking. Nu is 220.000 
man niet zco heel veel, want het gebied 

is zeer uitgestrekt. Het is mogelijk dat 

Petain het zekvre voor het onzekere 
heeft genomen en groote troepeneen- 

heden naar Afrika heeft gezonden,z00- 

dat het leger van Weyyand belangrijk 

grooter is dan deskundijen schatten. 

Laat ons aannemen dat er 400,000 mao 
trocpeno zijo. Dit aanta! is ten eenen- 

male onvoldoende om dit geweidig ge- 

bied te verdedigen. Bovendien is ravi- 
taillezring, zoolang Afrika onzijdig blijft, 

volslagen onmogelijk. Wil Weygand 
kunven verdedigen dan zal bij verplicht 

zijn de zijde der geali?erden te kiezer. 
Onzijdig blijven is onmogelijk. Daar 
komt iets anders bij. Straks, als Graziani 

beenen veemt bj 

toch wel ergans naar toe moeten met 
zija manneo. Hem za! dan maar een 

zelve de dan zal 

mogelijkheid overblijven namelijk over | 
de grens van Tunis te wippen enzich 

daar in veiligheid stellen. Wat moet 

Weygand das dozo. Immers dan zal 

hij-de Overwonnene—den overwin- 
paar gevangen moeten zetten of alihans 

interneeren, De toestand wordt onge- 

looflijk gecompliceerder hoe larger 
Weygand en Petain blijven talmen den 
strijd weder op te nemen aan ee zijde 

der Britteo. De mogelijkheid dat Gra- 

ziini afzonderlijk vrede siuit met de 

Engelschen (al of niet namens due   

  

koning) lijkt welhaast verkeken, Het 

is overigens de eenige mogelijkheid om 
straks Lybit eventueel voor Itali# te 

behouden. 

De derde Afrikaansche mogendkeid, 

Spanje, kan ook al piet veel doen. 

Duitschland kan Spanje nu wel veel 
beloven van een andermans spekkoek, 
maar zooveel ouchter verstand schijot 
Suner nog wel te hebben, dat, afgezien 

van vele concessies (en nare concessies) 
die Sparje zou moeten doer, 't Duit- 

sche devies mogelijk luidt: ,,Maar dat 
moet jezelf zien te veroveren. Bedoelde 

verovering is een aardig werk op pa- 

pier, maar in werkelijkheid, geblokkeerd 

als Spransch Marokko zal worden door 

de Britsche vlooten eventueel gedwars- 
boomd door Engelsche propaganda 

onder de Marokkanen, lijkt de uitvoe- 
ring van het werkstukjz een onbegon- 

nen bezigheid. De eenige van wie Span- 
je overigers kapen kan is Frankrijk, 
Mogelijk is bet, dat Spanje thans zijn 

hulp aan Frankrijk aanbiedt onder voor- 
waarde van gebiedsafstand door Fraok- 

rijk. Maar aan dat lamme bandje zal 

Weygand zich dunkt ons niet optrek- 

ken. Ook Itali& zal misschien nog edel- 

moedig huip bieden, maar ook aan dat 
lamme handje is bet optrekken een 

onzekere bezigheid. Dat Spanje uitweg 
z0ekt enin groot gevaar, verkeert is 

zeker. Het zal momenteel alle zeilen bij- 

zetten om een bezetting of s-mibezetting 

door Duitschland te voorkomen, Of het 
veelgeven zal? Het lijkt onwaarschijo- 

ljk. uit de Malanger. 
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Ds. Sikken. 
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Ds. Sikken. 
6 uur n.m. 
Ds. Sikken. 
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Blitar 

Malaische Kerkdiensten, 

H. B. Matulessy. 
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26 Febr. '41 Kediri 6.30 u. ».m, 
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Buitenlandsch overzicht overgenomen uit het Soer. Hbid. 

Het Japansche leiderschap. 
  

Matsuoka verklaarde, dat Japan geen 

leiderschap over alle volken in wel- 

vaartssfeer eischt, doch de capacitei- 

ten heeft de.e te leiden. 

  

Tokio, 17 Februari (Dome!) Op de 
vraag van een interpellant tijdens de 
beraadslagingen van de bearootings- 

commissie in het Japansche Lajerhuis, 

betrekking had op de 
weigering van N derlansch - Indi& om 

welke vraag 

deel uit te m ken van de gemeenschap 

peliike welvaartssfeer in G oot Oost- 

Az6, zeide de minister van Buiteo- 
landsche Zaken, dat Japan bet I-ider- 

volken in bedoelde 

doch dat bet 

Japansche voik gelooft de capaciteiten 

schap over alle 

sfeer niet opeiscbt, 

te bezitten om deze voiken te leiden. 

Op een andere interpellatie terzake 

antwoordde Mat- van bedoelde sfeer 

suoka : 

»Wat ook gebeure, het Japansche 
volk zal nooit afzien van de vestiying 

dier sfeer. 

Ht bezit voldoende uatuurlijke 
hulpbroonen om groote aspiraties te 

verwezenlijken, men in het 

buitenland het tegendeel gelooft”. 

hoewel 

Een duidelijke waarschuwing, 

Londen, 17 F-br. (Reuter). Albier 
wordt erop gewezea, dat de verklaring 
van Lord Hal fax 

der Britsche 

Zuidzeegebied 
en een duidelijke waarschuwing aan 

inzake versterking 

strijdkrachten in bet 

van vitaal belarg is, 

Japao vormt. De verdediging van bet 

Britsche rijk is thans niet langer af- 

hankelijk van de industriee'e productie 

van Groot-BrittanniB. In het Britsche 

imperium io bet Oostelijk balfrond is 

de productie thans gecodrdineerd. Dit 

is vermoedelijk ook Jipan niet ontgaan. 

Australi2 heefc thans eveneens een 

goed toegeruste oorlogsindustire, doch 

Austrah& is niet het eenige arsenaal 

voor Engeland, Ook Britsch - Ind:& is 
bezig zich uit te rusten en de oorlogs- 

productie aldaar wordt opgevoerd. 

De Japansche regeering zou goed 

doen aandacbt te wijden aan deze rijke 

bronnen van manschappen en materieel, 

  

Engeland. 

De Britsche luchtaanvallen, 

Actie bij daglicht. 

Londen, 17 Febr. (Reuter). Een com- 
murigu€ van bet ministerie van Lucht- 

bij daglicbt 

vielen alleen opereerde bommenwerpers 
van de R.A.F. doelen io het bezette 

Te 

dat 

en een schip, dat daar g emeerd 

vaart meldt: ,Gsteren 

gebied aan. Hellevoetsluis werd 
bommen een kade 

lagu 
Waargeromen, 

troffen. 

De schzepvaart voor de Nederland- 
Zeebrugge, 

Middelburgen, Oostende werden even- 
sche kust en doelen te 

eens gebombardeerd. 

Zaterdagoacht wierpen bommenwer- 

pers pamfietten uit boven de gebieden 
rond Katowice en Krakow in Polen.” 

De aanvallen op Engeland 

Weer geringe activiteit. 

Londer, 17 Febr. (R-uter). Sedert 
gisteren heeft slechts geringe vijar de- 

fijke Engeland 
p'aatsgehad. Gisteren wierpeen al 

invallen 

lucbtactiviteit boven 

    teen 

opereerend toestel tegen bet 

yan de duisterris cen bom op een stzd 
aan de Noordoost-kust, tenyevolge 
Waarvan eenige huizen werden bescha- 
diyd en een aanta! siachtoffe s vair te 

  

betreuren. 

Ogeveer ter ze fder tijid werden 

bommen geworpen op E s-Anglie, 

doch noch scnade, noch siachtoffers 

wordt armeld, 

  

  
Ezo heden door het ministerie van 

Luchbtvaart uitgegeven communigut zegt 

dat betrefferde den afgeloopen nacht 

niets kan worden gemeld, 
Looden, 17 Febr. (Reuter). Britsche 

jagers schoten gisteren ter hongte van 

de Zuidoostkust 

meowerper neer. 

De strijd in Afrika 

Hct offensief in Abessinit 

Cairo, 17 Februari (Rsuter). De 
Brirteo achtervolgen thans bet terug- 

trekkende Ita'iaansche garnizoen in 

Abessinig. 
Inmiddels wordt gemeld, 

Britsche colonne nog slechts 
van Keren 
Britsche strijdkrachten voor Keren ge- 

een Duitschen bom- 

dat een 
50 mij! 

verwijderd is, terwijl de 

sadig terrein wionen bij hun voorbe- 
reidingen voor den aanval. 

Benghazi gebombardeerd 

Londer, 17 Febr, (R uter). Een he- 
het 

uitgegeven commusigu€ dat te Beng- 

bazi—waar de Britten na de bezetiing 
noch de stad, noch de bevolking kwaad 

hebben gedaan—de woonwijken in bet 

wilde weg door Duitsche en Italiaan- 

sche 

deerd. Er vielen vele dooden. 

den door ministerie van Oorlog 

Vliegtuiyen werden gebombar- 

De bezetting van Kurmuk 

Cai 0.16 F-bruari (R urer). Hetop- 
nieuw bezetten van Kurmuk door Brit- 

sche troepen brteekent, dar de laarste 
Italiaansche soldaat van het Sseda- 

n2-sche cro duebwd verdreven is, 

Het kleine granizoen van Kurmuk, 
zich gesteld ziende voor het feit, gei- 

solleerd te worden tengevolge van den 

Britscbeo opmarsch io Erytbrea, retir- 

eerde onder dekking van de duisternis, 

pa een constanten druk van de Brit- 

sche patrouilles, 

De R.A.F. rond de 

Middellandsche Zee 

Atbene, 17 Pebr, (Reuter). Een he- 

den alhier uitgegeven Britsch commu- 

nigu& maldt, dat de R.A.F. Zaterdag- 
nacht een zeer geslaagden aanval deed 
op het vliegveld van Brindisi. Waar- 
genomen werd, dat bommen ontploften 

temidden van bangars es administratie- 
gebouwen. Een aantal branden brak 

vit, 
Eeo bijzonder heviye ontploffing had 

plaats op het vasteland tegenover het 

eiland Lazaretto. 
Gisteren werd een geslaagde opera- 

tegen terugtrekkende 

vijandelijke colonnes en motorvoertui- 

tie uitgevoerd 

gen op den weg van Klisura vaar 

Berati ia Albanit. Een 

bommenwerper werd tijdens een kort 

luchtgevecht besch -digd. 

vijande!iike 

Australie. 
Geen veron'rusting 

Voor vastbesloten volk 

Sydney, 16 Pebr. (Aneta Reuter) 

De minister van Marine verklaarde 

heden voor de radio: ,Hoewel de 

situatie ernstig is, zie ik niets, dat het 
vastbesloten volk zou behoeven tealar- 

meeren of zelfsernstig te verontrusten.” 
Hij zeide, dat de verklaring van 

den wod, premier en den oppositie- 

leider de vorige week het Australische 

voik ernstig verontrustte. Hij voegde 

eraan toe : ,,Dit zal overgaan.” 

Rusland 

Demarcatie van Duitsch- 

Russische grens 

Moskou, 16 Febr. (Reuter), De 
Duitsche delegatie naar de gemengde 
Duitsch-Russische grenscommissie is 

albier gearriveerd. Zij heeft tot taak 

mede te werken aan de demarcatie van 

de Russisch-Duitsche grens 

Igoka-rivier tot de Oostzee. 

Griekenland. 

De Grieksch-Italiaansche 
oorlog. 

Het Grieksche offensief. 

Athene, 16 Febr. (Aneta Reuter). 
Volgens een door bet Grieksche leger 

uitgegeven communigu€ verdreven de 
Grizken Zondagavond den vijand op 
verschillende punten van hun stellio- 

gen middeis locale offensieve operaties, 
die met succes werden bekroond. 

Hier werd aan toegevoegd, dat de 
Grieken 200 personen gevangen na- 
men en veel oorlogsmaterieel buit- 

maakten, 
Grieksche bombers vielen met succes 

de objecten op het slagveld aan. 
Londer, 16 Feb:. (R-uter). Rad'o- 

Atnene meldde hedenavord: ,Het 
Grieksche offensief in Aibarig vordert 
volgens de pianven van het Grickscbe 

opperbevel en de.nerichten van het 

front zijo goed"”. 

van de 

De omroeper vervolgde: ,De of- 

fensieve .actie van het Grieksche leger 
is op alle purten van het front, waar 

zij werd ingezet, met succes bekroond. 
Als gevolg vao de krachtige aavallen 

onzer troepen hebben wij nieuwe 
versterkte punten ingenomen en alle 

objecten zijn bereikt. Een van de ver- 

sterkte stellingen, die aan den vijand 

ontworsteld werden, was van zulk een 

vitaal belang, dat het Italiaansche 

opperbevel tot een wanhopigen tegen- 

aanval bevel gaf om baar te herove- 

ren. Een groote Iraliaansche krijgs- 

macht werd in den strijd geworpen, 

doch tevergeefs. Het resultaat was 

ecen ramp voor de Italianen, die Zeer 

zware verliezen leden aan dooden en 
gewonden, onder wie ook vele offi- 

Cieren. 

Opvieuw zijn de Grieken over een 

aanzienlijkeo afstadd op vijaodelijk 

gebied doorgedrongen. Enkele Itali- 
aanscbe detachementen, die aan dezen 

tegenaanval deelgenomen hebben, het- 

ben 4/5 van hun effectieven verloren. 

De Italiasen beginnen wanhopig te 

worden door het nieuwe Grieksche 
Offeosief en zij worstelen tevergeefs 

om het rijzend getij der vernietiging 

tegen te houden, 

Op een punt trachtten zij in hat 

de Grieksche linies te 

breken, docht het overstelpende vuur 

der Grieken dwong de Italianen met 

vreeselijk vecliezen terug te trekken". 

duister door 

Italiaansche Ile leger vernietigd. 

Loaden, 16 Febr. (Reuter). Zooals 

io het kort reeds gemeld werd, heb- 

ben volgeos door Reuters specialen 

Correspondent aan het Albaanscbe front 

Ontvangen berichten de Grieksche 

troepen Zaterdag ea Zaterdagavond 

jl ia den 30 mijl breeden sector Mos- 

kopoli-Tepeleni het Iraliaansche 1lde 

leger voikomen vervietigd. 

Gemeld wordt, dat de Grieken 2.000 

hebben, 

terwijl een groote hoeveelheid oorlogs- 

man krijgsgevangen gemaakt 

materiaal, waaronder wapenev en 

lichte artillerie, in hun handen geval- 

len is. 

De bericbten meldep, dat de Royal 

Air Force en de Grieksche luchtmacht 

veel aan het succes der operaties bij- 

gedragen hebben. De durf en bekwaam- 
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heid van de Britsche en Grieksche 
vliegers wekten de grootste geestdrift 

Onder de Grieksche landmachttroepen. 

De Grieken zeggeo, dat zij wede- 

rom flipk zija doorgestooten in de 

kloven van het Predesinjegebergte en 

z00Joende een wig gedreven hebben 

diep in bet Italiaansche front tusschen 

Klisura en Tepeleoi, De achtervolging 

vao de vijand door de Grieken blijft 

voortgang vindeo. 

Eeo tijdelijke stilstand met inciden- 

teel artillerievuur wordt gemeld uit 

dea uiterst Noordelijkea sector van 

bet front, waar uitgebreide Italiaadsche 

troepenbewegingen opgemerkt zijo, 

waarschijoliik om de detachementen 

in hun frontlinie door versche troepen 

te vervangen ter voorbereiding van 

pogingen om den tegenstand te ver- 

sterken, 

Duitschland. 

De Britsche parachutisten. 

»Inbreuk op patentrechten!" 

Londen, 17 Febr. (Reuter). Het 

D.N.B. meldt, dat de ,,Volkischer 

Bzobachter” de landing van Britsche 

parachute-troepen in Itali8 beschrijft 

als ,de grootste inbreuk der geschie- 

denis op de patentrechteo”, 

Op wiens patent iobreuk wordt 

gemaakt—van Sovjet-Rusland of van 

Duitschland—is echter niet gemeld, 

»Het zal niet moeiliik geweest zijn 
om vrijwilligers te vinden voor dit 
karwei, omdat Bogeland nooit een 
tekort aan vermetele, vastberaden man- 
nen heeft gehad”, zoo vervolgt het 
blad, ofschooo bet probeert de doel- 
treffeodheid vaa de onderneming te 
kleineeren.   

aa aa en 

EEN PRACTISCH, HANDIG EN KOSTBAAR 1 
WERK VOOR EEN LUTTEL BEDRAG! 

DE AUTOWEGEN -ATLAS 
van JAVA MADOERA en BALI 

1 3,25, 
in 5 kleurendruk 
op stevig ivoorcarton 
met Cartonnen omslag en linnen rug, 

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

waario 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. 

n Verkrijgbaar bij de Ked, Snelpers. 
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SPAANSCHE DUKATONS 
(Spanish Doubloors) 

Uit het Engelsch 

van 

Camilla Kenyon 

51) 

Zoolang die krokodil-sensatie duurde, 

beb ik waarschijolijk onbeweeglijk en 
half bewusteloos tegen den boom aan 
gelegen. Tenminste, toen de werke- 

Ijkheid weer vat op me begon te 

krijger, voeclde ik mijn 
een dood gewicbt. Ik was 

en z00 heerlijk onverschillig als alleen 

die op 't 

punt staan bet tijdelijke met het ecu- 

lichaam als 

200 rustig 

mogelijk is bij degenen, 

wige te verwisselen. Daar lag ik nu,   

biet In siaat me te verdedigen, geheel 

aan de genade van den witte bosch- 

bewoner overgeleverd en 't kon me 

niets schelen, Het leven met zijn klei- 

ne laag-bij-de-groodsche zorgjes en 

belangerjes leek nu zoo onbelangrijk, 

zoo heel ver wep! 

Eindeliik deed ik vermoeid mijn 

oogen open. En wat zag ik? Op geen 

drie meter afstand, ongeveer ia 't 

midden van de open ruimte, welke 

rondom de plek, waar ik gestrand 

was, vol blokken lag, stond het Wezsr ! 
Met dat de krokodil- 

sensatie werkelijkheid geweest was, 

en mijn ziel waarscbijnlijk al in betere 

gewesten aangekomen was, deed ik 

miju oogeo weer dicht. Of, bedacht 

toch, 

nog in 't land der levenden behoor, 
daa bedriegen mijn oogen mij, en dat 

is voor oogen, die elk moment door 

cen gevoel 

ik mij als ik door een toeval   de band des Doods toegedrukt kuc- 

nen worden, cea zeer onwaardige 

handeling. 't Eenige, wat er op zat, 

was, om de proef op de som te nemen. 

Dus deed ik mijn oogen weer open— 

ja, ik zay 't zelfde schouwspel als 

200 even, dit verschil, dat het 

Wezen nu zija eepe oor naar achte- 

met 

ren had gelegd en heel voorzichtig in 

een houdirg, welke een mergeling 

van interesse en angst weergaf, aan 
mijn schoenen stond te ruiken. 

Cookie's spook-varken was niets 
anders dan een spierwitte buldog! 

Met beweging zat ik 

rechtop. Met een sprong, welke een 

kangeroe eer aangedaan zou hebben, 

reageerde de hond op mijn 

wachte 

een snelle 

onver- 

beweging: maar toen bleef 

bij besluiteloos staan, keek me aan 

en trachtte door een snuffelenden neus 

in mijo richting meer informaties te   krijgeo, 

»Kom eens hier, jongen! Kom eens 

bier!” Hij is '» z0ete hond,” zei ik 

Overredend. 

Bij 't hooren van die woorden 

jankte de hond een paar maal. Trilleod 

Op zija pooten, met naar achter ge- 

Ikgde ooren stond hij meaan te kijker, 

verlangend om te komen, maar nog 

te bang ervoor. Ik ging voort met 

roepen. Heel langzaam kwam het 

angstige dier naar me toe, totdat ik 

eindelijk heel vcorzichtig m'n hand 

uitstak en hem over zijn kop streelde. 

Van schrik sprong hij voor detwee- 

de maal weg, maar na een cogenblik 

aarzelen kroop hij op zijn buik naar 

me toe, En nu was het nog maar de 

kwestie van enkele oogenblikken, voor- 

dat bij met zijn kop op mija knie, 

naast me lag en mija hand van binnen 

en van buiten likte. 't Was duidelijk   

te ziep, dat hij lang geleder, voordat 

bij op 't eiland achtergelaten werd, 

een keurig opgevoede, misschien wel 

verwende hond geweest was. En on- 

danks den tijd, welke er sedert dat 

oogenblik verloopen was, maander, 

misschien wel jaren, waarin bij zich 

aan 't nieuwe leven alleen in de wil- 
dernis bad moeteu aanpassen, werd 

bij de eerste aanraking van ee» men- 

schelijke hand de oude devotie weer 

wakker. 

Nu was het de kunst om hem naar 

't kamp mee te nemen, waar hij dan 

weer zija vroegere leventje, in dienst 

van mensch-goden, kon hervatten. Ik 

stond op, sioeg 't zand van mijn klee- 

ren en bukte me om mijo revolver op 

te rapen, die nu weer, doordat hij bij 

't vallen niet afgegaan was, mijo al- 

geheele vertrouwen bad. 

Wordt vervolgd.
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