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Opleiding van Stuurlieden voor 

de Groote Vaart en Scheeps- 
werktuigkundigen. 

Van de K. P. M. mochten wij een 

Prospectus ontvangen betreffende de 

opleiding S:uurlieden voor de 

groote vaart en Scheepswerktuigkun- 

Z:zevaart - Technische 

School te Batavia Centrum. 

Ia dit boekske, verlucht met zeer 
fraaie foto's, die tockomstige abituriin- 

ten een goeden kijk geven op het 

leveo io bet intersaat der K. P, M., 

kunsen reflectaoten alles vindeo, wat 

van 

digen aan de 

zij hiervoor wenschen te weten, 

'Zooals men weet, betrokkea verschil- 

lende Stoomvaart Mijen hunne officie- 

ren v60r het uitbreken van den oorlog, 

van de Nederlandsche opleidingen. 

Nu deze mogelijkheid is uitges!oten, 
heefc de K.P. M. sedert Aug. 1940 

aan hare Zeevaart Technische School, 

eene opleiding verbonden voor: 

Stuurman Groote Vaart. 

(hiervoor moet men in het bezit zijn 

van bet einddiploma S5-jarige H. B. S., 

afd.-B. of eeo gelijkwaard'g diploma) 

en voor 
Scheepswerktuigkundige 

(biervoor moet men in het bezit zijo van: 

cinddiploma K, W.S. 5 j.c. Afdeeling 
werktuigkunde 

of ” K.E.S. 5 j.c. Afdeeling 

werktuigkunde 

of » Techoische School S:marang 

5 j.c. Afdeeling 

werktuigkunde 

» D. de Hooghschool. 

De cursussen vangea aan op den 

Isten Augustus van bet jaar. 

Abiturianten dienen zich witerlijk 31 

Mei op tegeven bij de N. V. Konink- 

ljke Paketvaart — Maatschappij, afd, 

Personeele Zaken, Koningsplein O. 5, 

Batavia-Centrum. 

of 

»Ferme jongeos, stoere knapeo, 

»Foeil! hoe suffend sta je daar! 

nLZijt ge dan niet welgeschapen? 

nZijt ge viet van zessen klaar? 

nSchaam je jongeus en ga med 

»Naar de zee, naar de zee”. 

OP, TER ZEEVAART!! 

E.E. Zusters. 

Uitslag examens Steno 
en Typen. 

8 Febr, j.l. slaagden voor examen 

Steno systeem , GROOTE,": mej. Nar- 
jati eo de Heer Tan Soen Liem.— 

15 Febr. slaagden voor examen 
TYPEN systeem ,GROOTE” de da- 
mes: D, Melger, B. Blans L. Blansen 

J. van Norden. 5 
Nieuwe candidaten moeten zich 

melden bij de E.Z. Lamberta (Zuster- 

schoo') voor 1 Maart a.s. 

Parindra. 

Op Zaterdagavond j.l. vond de her- 

denking plaats van de 1000stea sterf- 
dag van Dr. R. Soetomo en de 40sten 
sterfdag van M.H. Thamrin, in bet 

gebouw van de B.P.K. aan de Nga- 

disimostraat alhier. Deze herdenking 

geschiedde uitsluitend binnen de kring 

van Parindra en Surija Wirawan Ke- 

diri. Op Zondagochteod werden aan 

de Surije Wirawans opdracbt gegeven 
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DINSDAG 25 FEBRUARI 1941 

om geld dan wel afgedragen kleeren 
te verzamelen voor de armenen wee- 

zen. Er werd binnen 3 uren ontvan- 
gen aan geld f 15,965, aan rijst 22'/, 

katti en aan afgedragen kleeren 82 
stuks. Naar we vernemen zal het geid 

Opgestuurd worden naar de P.P.AJJ. 
te Soerabaia en kleeren zullen aan de 
P.K.O. alhier worden afjestaan. 

Onze tuindorp Besoeki. 

D2 vorige keerschreven we over de 

verzakking van de Besoekiweg. Thans 

kunven we mededeeler, dat de weg 

inderdaad helemaal verlegd zal wordeo. 

Men is zelfs reeds aan dit werk be- 

gonnen, waarbij ongeveer 900 kubieke 

meters aarde verzet werd. De nieuwe 

weg voert over een heuvel, welke aan 

den linkerkant van den weg ligt. Hier- 

voor moeten sommige gedeelten worden 

Uitgegraveo tot 5'/, meter, terwijl een 

riviertjer verlegd dient te worden. De 

langte van genoemde weg bzdraagt 

ongeveer bij de 400 meter en er zijn 

ongeveer 80 koelies te werk ge- 

steld. Toch werk heel 

lacgzaam in verband met de weersom- 

standigheden. 

maanden zal het wel geheel gereed 

komen. Dz onkosten bedragen onge- 

veer f 1700—, deze uitgave is 

klein, maar goed besteed. Deze veizik- 

kingen badden r:eds in het jaar 1920 

plaats en varieerde jaarlijksch tusschen 

vordert het 

Doch over ongeveer 3 

niet 

1 meteren1 meter 50. Naar men zegt, 
ligt de vermozdelijke oorzaak in een 

bron, welka zich onder de weg bevindt. 

Dit met spoed uitgevoerde werk komt 

de plaats Besoeki in 

de laatste tijd vooruit is gegaan en 

meer bezoekers trekt, welke natuurlijk 

ook doordat 

van een goede verbindingsweg graag 

gebruik willen makeo. Volgens gege- 

vens, die wij ontvangen, bedraagt de 

het regentschapspa- 

sanggrahan in bet laatste jaar boven 

de f 500—, terwijl het voordien nooit 

meer dan f 350— bedroeg. Men treft 

dan ook daar reeds verschillende bung- 

galows o.a. die vao den Regent van 

Kediri. De 

is ook geriefelijk ingericht, men vindt 

iokomsten van 

regentschapspasanggrahan 

er een biljartiafel, een pingpongtafel, 

tennisbaan, zwembassin en bibliotheek. 

Het tarief bedraagt per persoon slechts 

fl—. en f 0,75 p.p. voor families. 

De Regent kan ook reductie verleenen 

aan personen, die voor gezondheids- 

redenen te Besoeki komen en wier 

salaris beneden de f300— per maand 

bedraagt. 

Men beeft er panorama's en goed onder- 

houden wandelwegen, welke vaar de 

krater van deo Wilis leidden, z00 b.v. 

naar Argopasar en Tjsmorosewoz. Voor 

belangstellenden geven we hieronder 

aan, de geschiedenis van ons tuindorp 

Besoeki. De Gewestelijke Raad had 

toen het initiatief, om van Besoeki een 

mooi tuindorp en vacantieoord te ma- 

ken. Men was er reedsaan bezig, toen 

de malaise kwam. Aangezien Besoeki 

z00 gei.oleerd ligt, heeft de Regent 
het onderdistrict Plosso verplaatst naar 
Modjo, welke dichter ligt bij Besoeki. 
Daar werd ook een nieuwe passer 
opgezet en een veerpont werd aange- 
legd, welk gescbikt is voor het as- 
verkeer. Dit veerpont verbindt thans 
Nyadiloewih en Keras met Modjo. Zoo- 
doznde is Modjo drukker geworden en 
z00dra een regelmatige asverbinding 
totstand komt, z00 zullen verlofgangers 
zeer zeker Besoeki voor hun verblijf 
uitverkoren.—   

Aliminium-verzameling 

dat in Kediri 

op iniatief van de C.O.V.I.M, reeds 
We vernemen, 

  

met de verzameling van ongebruikte 

Of reeds waardeloze aliminium-artikelen 

is begoonen, Medewerkirng wordt ge- 

   
vraagd aan hoofden der » in de 

      

   

stadsgemeente w.o. de Ie en 2e Euro- 
peesche Lagere School, de Frobel- 

school, de le en 22 H.I.S., de Karti- 

nischool e.n.a, en v' plaatselijke 

padvinderijen z.a. de ov. 

Voorts doen ook ntscappen 

hard mee om de verzaneling z00 groot 

mogelijk te doen mi Hoe groot 

    

deze verzimeling bedraagi is ons thans 
nog niet bekend, We komeo bier na- 
der op terug. 

SPORT. 
Voetbai 

K.V.U. 

Ia verband met de 

heden, waardoor dew 

H.C.T.N.H, ea Perse 
ronde tweemaal werd 
het programma van 

striiden van de 2de rondetot een wezk 

verzet, waardoor het programma dan 

als volgt uitziet: 

somstandig- 

      
   

      
   

trijd tusscben 

ds van de le 
tgesceid, wordt 

  

  

2 Maart- H.CA.N.4, — Ouick. 
9 Maart Perselands — Doho. 

16 Maart Vogel — H.C.T.N.H, 

23 Maart @uick — Doho. 

30 Maart H.C.T.N.H, — Perselands, 
6 April Vogel — @aick, 

13 April Doko —HC.T.N.H 
20 April @ai — Perselands. 

27 April Perse'ands — Vogel. 

De eerste we 
de d.i. tusschen 

23 Februari j.! 

voor Doko. Hat 

strijd geweest, tc 

langsteliing he: 

laten we hiero 
petitiestand va volgen, 

in verband met voorgebrachte pro- 
testen van HC.T.N.H, en de nisuwe 

regeling der jusen van de K.V. U. 
Thans worden namelijk bet 

toegekend, 
» tegenpartij niet is 

stand zal dan 0 — O 

trijid van de 2de ror- 
Doho en Vogel op 

gezindigd op 4 —1 
vas een slappe wed- 

wijl de publicke b 
jeting was. Verdzr 
vde verbeterde com- 

de le ronde 

  

aanta! 

  

doelpun'en nie aan cen 

partij, waarva 

opgekomer. D: 

  

blijven (dus nit 5 — O), terwiji de 

opgekomen partij slchts 2 punten 

krijgt. 

Perselands 4 4 — — 8 14 —3 

HCT.NH,4 2 2 — 4 6 —6 

Vogel 41 2 1 3 3 —5 

Doho 41 21 3 4 —$8 

@aick 4— 2 2 2 3 —8 

Rectificatie Melkrapport. 

j. Gaillard Se- 

toestand van het be- 

Melkarij: 

mampir. De 

drijf moet instede van voldoende, 

goed zijo. 

RICHE THEATER. 

Heden 25 en Woensdag 26 Februari 

Richard Arleo en Andy Devive in hun 

nieuwste succes film 

HOT STEEL 
Ezo Univers 

sante film, we) 

werkende arbeiders van een 

briek, hun onderlinge vriendschap en 

ook hun haat en jaloezie.....! 
Opwindend avontuur |... Geweldige 

actiel..,.. 

(Harten van Staal) 

| boeiende en 
e handelt over de hard- 

staalta- 

interes-    

  

  

Zich afspelerd om en nabij kokende 
staalmassa's ! 

Kortom een film die U in voortdu- 
rende spanoing houdt ! 

MAXIM THEATER. 

Woensdag 26 en Dorderdag 27 Febr. 
Warner Bros mysterieuse Detective 
filmschlager 
»DE NOODLOTTIGE GETUIGE" 

(Calling Peilo Vance) 
Met Jawes Sreph — He 

O'nei'l— Sheila Bromley e.a. beken 

  

    
    

    

misdaad 

het 

annend verhaal van 

en internationale spionnage 

boek van S.S. van Dine. 
Een gebei 

op cen Ams 
nicuwe bombardeer-vliegtu'gen 

naar 

nige moord, gepleegd 
schen uitvinder van 

    

personen, die onder zware verdenking 
staan w, 0. spionnen van vreemde mo- 

gendheden, die elk voor zich in het 
bezit trachten te komen van de nieuwe 
vliegtuig-ontwerpen. 

Politierapport. 

Door de politie werd aangehouden 
de persoon van R., wonende Kramal 
(Ngandjoek verdacht van diefstal 
van cen sarong ter waarde van (0.50 
ten nadeele van W., wonende Betet 
(Pesantren), gepleegd op passar Paing 
alihier. 

    

  

D., wonende Balowerti doet aangif- 
te van diefstal van een slerdang ter 
waarde van f0.75, gepleegd door D', 
wonende Sambi (Kanda). 

  

S.T.B., wonende Ringinsirah doet 
aangifte van dicfstal van een spiegel 
ter waarde van f3,—. 

  

werd aangehoud 
e Bar - 

van 84 siuk 

Door de politie 
soon van A., wo 

   
       , verdacht van diefstal 
pillenpiramidon en lijfgovderen ter 

#niijjke waarde » , ge- 

  

in het hospitaa 

   

  

   

de persoon 
2 one Djamsar 
operbaren weg p jstraa t 
gevonden een pandbrief betreffende 
een gouden haarspeld ter waarde van 
124.50, ten name van wonende 
Paree. Bedoi pandbrief werd aan 
ber Politie Bureau alhier gedeponeerd, 

K. 
g'fte van disfsta', 
van lijfgoedereo ter g 
de van f1,48 

  

   

      

       

Door de politie werd aangehouden 
de persoon van K., zonder vaste woon- 
en verblijfp'aats, verdacht van dief- 
stal van ecen schaar ter waarde van 
i0 50, ten nadeele van de toko, Soen" 
(Dohostraat). 

   

  

Door de politie werd aangek 
de persoon van S., wonende Tosar 
die vermoedelijk lijdendeo is aan 
standsverbijstering. 

  

    

Door de politie werden aangehou- 
den de Inheemscbe vrouwen G.,T., 

M. en K,, allen wonende Bandjaran, 
C tal van een hoe 

veelheid rijst ter waarden van f4.37 
ten nadeele van de Rijstpellerij ,L.S. 0” 
Bandjaran. 

  

   
     

Abonnements 

  

advertentie gereduceerd tariet. 
LOSSE ADVERTENTIEN BIJ VOORUITBETALING. 

24e Jaargang 

  

Jubileum- 
aanbieding 
is gen enorm 
succes. 
Profiteert. 

NU! 
hond we 
werd ter genec 

ber 
2r opgezc 

ia ke 

  

Be 
genaamd    

      

   

saar 

  

    
ab »Gambirao' 

Veearts is bere 

  

Door de politis werden aangehoud 
de personen van S. co K. 
wonende Bandjaran, verdac 
stuks goenie- ter gezamenlijk 
waarde van f 

     

      

T.T. B, wonende Nyadis 
aangifte van diclstal van een spi 
en 2 koperen sloten ter gerameniijke 
waarde van f 10,— 

      

VENDU. & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS 

J.G.W DEKKERS KEDIRI — Telefoon 256 
  

Emballeeren 

(Ook voor Europa en de buitengewesten) 

Transporteeren, 
Handel in Nieuw- en 

Tweedehandsch Meubilair. 

Meubelmakerij 

Agentschap: 
Java Koelkasten.



  

  

  

Tae FA TER — 
  

Heden 25 en Wo 

HOT STEEL”“ (Harten van Staal) 
Met RICHARD ARLEN en ANDY DEVINE—PEGGY MORAN e.a. bekerder. Opwindend avontuur! 

ook hua haat en jaloezie ! 

  

  

avontuur en sensatie 

Kortom een film die van begin tot eind attractlef is ! 
N.B, Brengt uw avond in ,,Riche” door tijdens de oefeningen van de Luchtbeschermings dienst ! 

Donderdag 27 Febr. tim Zaterdag 1 Mrt. 
METRO'S daverende Lachprogramma 

sEEN DAG IN T CIRCUS” anarx 2x01 at te Circus) 
M»t de gebroeders GROUCHO—CHICO en HARPO, bijgestaan PL. de Leftallige FLORENCE RICE— 

KENNY BAKER e.a. Hier wordt U een gelegenheid geboden voor een vroolijk verzetje, cm alle zorgen 
te vergeten door eens recht hart 

Sensatie ! 
amusante film te komen zien ! 

  

LOFF en BELA LUGOSI. 
»n de gevolgen daarvan ! 
dit zien!!! 

Attentie! Vooraf gaan 

Universal boeiende film van 

Geweldige actie!.... Zich afspelend omen nabij kokende staalmassa's. Ziet deze boeiende en interssante 
film, welke handelt over de hardwerkende arbeiders van eea staalfabriek, hun onderlinge vriendschap, en 

eliik te kunnen lacher, 
Romantiek ! Zotternij! Wie dus eens ecbt genieten wil, verzuime niet deze 

ATTENTIE! Vooraf als SPECIALE ATTRACTIES 
»UNIVERSAL OORLOGSNIEUWS en BRITISCH GAUMONT NEWS” 

MAXIM THEATER 
Woensdag 26 en Donderdag 27 Febr. 

Warner Bros mysterieus D-tecrive f Imschiager 

»DE NOODLOTTIGE GETUIGE " .cotioo rs» ve 
Met JAMES STEPHENSON—HENRY O' NEILL—SHEILA BROMLEY e.a, 

van misdaad en internationale spionnage. Zie, boe spionnen van vreemde mogendheden in bet bezit trachten 
te komen van de nieuwe vlieg'uig ontwerpen van de U. S. 

Vrijidag 28 Febr. 

BLACK FRIDAY avare Vrijdag) 
Uhiversal film v-n het Dr. Jekyil and Mr. Hyde genre, met de eminente griezelacteurs BOR'S KAR- 

Een uiterst interessante en boeiende mysteriefilm over duivelsche experimenten 
Een film die U van begin tot eind io voortdureode spannipg houdt. 

»Het Universal Oorlognieuws co 
het British Gaumoot Nieuws. 

sdag 26 Febr. 

Een Weekend film gedraaid in de midweek! 
tm Zondag 2 Mrt. 

buitengewoon 

  

Een spannend verhaal 

Komt 

S
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N
 
5
 

  

Het verlossende woord. 

Uit het Soer. Handelblad. 

In bet Februari-nummer van ,,Zee- 

macht” zegt de Overste G.B. Salm in 

een zeer rustig en bezadigd stuk het 
volgende : 

Nu behoort de neutraliteitspolitiek 

sinds 10 Mei tot het verleden en de 

bespreking iervan zou overbodig 

kunnen lijken, ware het niet, dat in 

de laatste tijden, zoowel in dagblad- 

artikelen, als in vragen in den Volks- 
raad een zeker wantrouwen tegenover 

de Dit 

Onbehaaglijke verschijnsel, om de cou- 

Regeering tot uiting komt, 

ranten van een in oorlog zijnd land 

hardop bun twijfel, onwetendheid en 

wantrouwen te hooren uitspreken over 

de groote richtlijnen der Regeering, 

zelfs over bet al of niet nakomen van 

bondgenootschappelijke verpl chtingen 
is onaanvaardbaar, Wanneer het eigen 

Volk twijfelt, hoeveel meer zullen dan 

niet de bondgenooten twijfelen en wat 

is de waarde van een bondgenootschap, 
waarin de eene bondgenoot den anderen 
niet ten volle vertrouwt,” 

Z 
in de harten van een aantal volkomen 

   hier gedachten en vragen, die leven 

gezagsgetrouwe en het gezag steunende 

bewoners van dit land. 

In een telegrafische — mededeeling 

omtrent een conferentie, gehouden door 

    

    

  

Britsche, Amerikaansche en Australi- 

sche autoriteiten over de situatie in 

het Verre Oosteno in Uw blad vind 

ik aan bet slot de volgende mededeeling: 

»Op en vraag van een persverte- 

verklaarde (de Neder- 

Loudon, dat Neder- 
la k zal strijden tegen een 
ieder, die het zou aanvallen", 

Hoe durft toch cen Nederlaudsch 
staatsman de ijselijke verantwoordelijk- 

beid van een z00 stoutmoedige ver- 

klaring te aanvearden ? 
Ik hoor Cburchill al mompelen : 

nCst animal est tits mechant, guand 
on le bat, il se defena”, 

Waarom siet nog liever ook de 
avdere wang ? 

Kan onze Regeeriog puniet eindelijk 

het zoo hoog noodige verlossende 

woord spreken ? 

Het woord, 

Britsche 

op welke wijze dan ook, in een con- 

dat zegt, dat wij onze 

bondgenooren, indien deze, 

flict in Oost-Azi& worden betrokken 

van bet eerste oogerblik af zulien steu- 
neo met ales wat wij bezitten tot ons 

laatste schip, onze laatste patroon, o 

zen aarsien laatsten 
gulden, 

man ea Onzen 

Dit is de eenige politiek, die juis 

8. niet alleen in het belang van onzet 

boudgenooten, maar ook in de eerste 

plaats in ons eigen belang. 

Laat de neutraliteitspolitiek, de schelp- 

dier-politiek nu einueljk en definitief 

begraven zijo. 
KRUYNE. 

Provinciaal blad van 

Oost-Java, 

BEKENDMAKING. 

Bij het besluit van het College van 

Gedeputeerden van den Provincialen 

Raad van Oos -Java van 21 Febr, 

1941 No. A 19/1/10 is in afwijking 

van bet terzake bepaalde in het Vei- 

lingsreglement de 
tabaksmarkten bepaald, dat: 

a. de tabaksmarkt te Kasemek gere- 

kend van 31 Januari 1941 af, geslo- 

ten wordt voor den verkoop van 

vooroogsttabak uit den oogst 

1940: 
b. de tabaksmarkten te Kasemek en 

te Nangkaia niet geopend wor- 

den voor den verkoop van naoogst- 

tabak uit den oogst 1940. 

.”We need it badiy”. 
Ons goede land beleeft rog meer 

vreemde dinger. Leest U bet ondervol- 
gznde eens: 

De heer M.W. ten Gzldam schrift 
ia de ,Java Bode”: 

In het Maandbericht van het Depar- 

tement van Economische Zaken over 

November 1940 staat in No. 1. ,,Uit- 
voer Java en Madoera” (blz. 24) en 

in No. 9, ,Uitvoer Buitengewesten” 
(blz. 20) vermeld als uitgevoerd naar 
Jipan, den bondgenoot van onze vijan- 

den: 

voor provinciale 

Oud ijzer en afval van.ijzer 

Jao./Nov. 1940: 

Java/Madoera 46.629 ton 

Buitengewesten 8616 ton 

58.245 too 

Bescbikt onze regeering dan over 

z00veel ijzer, dat, terwijl ovze oorlogs- 

industrie die grondstof noodig heeft, er 

steeds voldoende voorraden ter beschik- 
king zijo ? 

ar 

»Het Noordeno” merkt terzake op: 

Thaos wordt een beroep op ons ge- 
daan, om al bet bescbikbare alumioium 

ten behoeve van de oorlogsindustie af 
te -taanj een verzoek, dat in deze tijden 

cen gebod wordt om het Vaderland te 

helpen redden. Maar waarom gaat de   vitvoer van bauxiet, en nog wel naar   

Japan, lid van de firma Adolf, Benito 

& Co., nog steeds onverfauwd door ? 
Het hierboven aangebaald Maand- 

bericht vermeldt: 
Uitvoer uit Buitengewesten 

Jin.(INov. 1940-—202.563 ton naar 
Japan. 
  

Het Leger des Heils 
in Oorlogstrijd. 

slot. 

Dien eerste nacht sliep zij met baar 

Luitenante (helpster) op de groote 

trap. En gebeurde een ernstig ongeluk 

in de scbuilkelder en de 
waarop de Kapiteine het geval be- 

handelde maakte zulk een indruk op 

de stations-beamte, dat zij haar al 

de ruimte en bovendien de uitrus- 

ting gaver, die zij noodig had voor 

haar werk. 

Acute blindedarm-ontsteking, hart 

patiznten, allerlei kwam voor, daar 

in de schuilplaats, Laat op een avond 

viel een bom op een caf€, vlak te- 

genover den ingang van bet station. 

De E.H.B.O.-post van de Kapiteine 

was bet dichtst bij eo geholpen door 

de statioz-beamten en L.B.D..wer- 

kers bielp zij een 60 tal van de erg- 

ste gevallen van verwonding. De 

station-chef zord zijn rapport per 

telefoon dien hacht en men hoorde 

hem zeggen, dat bij het werk van 

het Lzger niet genoeg kon prijzen”. 

manier, 

Dit is slechts &€n voorbeeld van de 

ootelbare, die hedentenadage in Lon- 

den gegeven kunaen worden, en dat 

aantoont, hoe alle oorlogsgeweld het 

werk der naastenliefde niet kan doen 

verfiauwen, integendeel dit vermeer- 

dert en met liefde en 

kracht voort doet zetten. 

meer iotense 

... 

Natuurlijk is het voor onze lezers 

en vooral voor hen, die op zoo milde 

en sympathieke wijze immer onzen ar- 

beid steunen, van levend belang, hoe 

io het voorbije oorlogsjaar, het werk 

in Ned.-Indi& zich ootwikkeld heeft. 

Financieel worden wij altijd gehol- 
pen door ons Internationaal Hoofd- 

kwartier, dat ons Zendingsfonds be- 

Gelukkig zijo wij io het afge- 

loopen jaar niet van die hulp versto- 

maar toch is de bijdra- 

ge, — wat natuurlijk heel begrijpelijk 
is — 1000 pond minder dan gewoon- 

lijk, wat in Hollandsch geld een ver- 

lies is van f 7600.— 

heert. 

ken geweest, 

  

  

Het grootste publiek heeft ons ech- 

ter goed geholpen en deze hulp, in 

vereenigiog met bezuinigings maatre- 

gelen, heeft ons in staat gesteld ons 

werk in zijn geheel voort te zetter, 

zonder in eenigen tak van arbeid te 

moeten bekrimpen. Zelfs kon hier ea 

daar nog uitbreiding aan het werk ge- 

geven worden. De uitbreidingen in het 

Oorlogsjaar 1940 waren : 

4 Evangeliesatie-posten: 

Pati en Soerabaja (een 5de af- 

deeling in laatstgenoemde plaats) 
op Java 

Pinaras op Noord-Celebes en 

Moeroei in Midden- Celebes. 

2 Niewe gebouwen voor 

Evangeliesatie-werk werden 

geopend en wel te Soerabaja 

en Belawan. 

de Bedelaars-kolonie 
te Boegangan Semarang, werd 

jongensloods ge- 

bouwd: op de soortgelijke ko- 

lonie te Kasijao pieuwe woniz- 

gen voor gehuwden bijgebcuwd. 

Op 

een Dieuwe 

Op de Leprozen-kolonie te 

Koendoer, Palembang, 

cen nieuwe jongensloods en keu- 

rig polikliviekgebouw. 

Op Poeloe si Tjanang kwamen 

nieuwe ruime slaapzalen voor 

de ongehuwde patitoten, 

kwam 

Is Medan werd voor het Chi- 

neesche en Inb. Kinderhuis 

cen nieuwe Baby-afdeeling geopenden 

gebouwd, 

In Padang werd een nieuw zieker- 

buis geopend. In het Ooglijders- 

hospitaal te Semarang werd eer 

beteren accomodatie voor Europeescbe 

pati#oten verkregen. In bet ,,William 

Booth" ziekenhuis te Soeraba- 
ja werd een nieuwe polikliniek gc- 

bouwd, die zeer aan de eischen voldoet   

Io Meester Cornelis werd be- 
gonnen met Wijkverpleging in eennet, 

cenviudig gebouw in den Kampong. 

Ook z.g. »Oorlogswerk” mochten 

wij ia verband met de veranderde toe- 

standen bier te lande, verrichten. 

Twee mobiele bezoeken 

militaire en politie-wachtpostea om 
koffie en versnaperingen te verstrekken 

aan de wacht- hebbende manschappen, 
Ia somnige steden zija ,,breiclubs” 

cantines 

“opgericht en ,,wollen-goed dagen” z.g. 
»Brokkendagen” worden gearrangeerd. 

Op deze wijze konden een 19 tal kis- 
ten winter-kleeren aan ,,COVIM” 

worden afgedragen voor het Roode- 

kruis in Eogeland. Men is thans bezig 

winter-kleeren te verzamelen en te be- 
waren en straks als Holland weer vrij 

is, deze op te zenden naar ons Hoofd- 

kwartier ia Amsterdam. 

Ook zija enkele Officieren ter be- 

schikking gesteld van de regeering voor 

bijzondere diensten in Interneerings- en 

Beschermingskampen. 

Oons Opsporings-departement is ook 

belangrijk uitgebreid in verband met 

de vele aanvragen, omtrent familiele- 

den in Holland, alsmede van Holland 
io Indie. 

Es z00 gaat het Leger des Heils 

voort, de Kruisvlag dragend door storm 
en ontij en doende, wat de hand vindt 

om te doen, opdat Gods naam wordt 
verheerlijkt en Zija rijk op deze aarde 

worde uitgebreid. 

  

In en om de Adria. 

»Wijj zija ceo volk van de Middel- 

andsche zee en ons lot heeft—zonder 

ook maar iemand na te bootsen—alijd 

op z:e gelegen en zaler altijd liggen”, 

Mussoliri, 8 April 1926. 
Dat zei Mussolini allemaal io 1926. 

Zelfs uit die woorden kan men een 
soort minderwaardigheidsklaok beluis- 
teren, 

  

WILT U GAAN FILMEN? 

Laat U zich dan eerst volledig 
inlichten door 

VAN WINGEN 

  

KEDIRI 
TELEFOON 
       

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. 
Batavia -C. 
 



  

Zonder ook maar iemand na te 

bootsen” zoo sprak Benito en dit 

scheen hoogst noodzakelijk aan de 

rest van de zin te moeten worden 

toegevoegd. Hij zal dus overwogen 

hebber, dat er misschieo een mogend- 

heid zou zija lateo wij zeggen Eonge- 

land bijv, die hem van plagiaat mocb, 
beschuldigen. Hoe, dat moet hij zelf 
Diet goed begrepen hebben, want 
niemad zal willen en kunsen ontken- 

dat Italis een Middellandscbe 
zeemogendheid is en dat Ital#'s lot 
op die zee ligt. 

Het merkwaardige 

siodsdien niet 

neo, 

is, dat Itali8 

anders heeft gedaan 
dan een soort verkapt continentale 

politiek 

aan de Middellandsche zee gelegen 

heeft laten liggen, iets wat men had 

mogen verwachten na dit bondig 

Mussoliniaasch woord, Had Iral 8 dat 
wel gedaan, daa zou 't voor alles 
gezorgd hebben met Engeland, Frank- 
rijk en Turkije op zeer goeden voet 
te blijven. Ailes had Italit mogen 
risgueerer, behalve zijn Middellandsche 
zeegezicht. Mussolini heeft het echter 
anders gewild, met het gevolg, dat het 
lot van bet Italiaansche volk niet meer 
op de golven van de Middellandsche- 

zee ligt maar onder en er in! 
Mussolini verloor zijn Middellandsche- 

zee gezicht en daarmee tevens zija con- 
tinentaal gezicht, dat hij'zich met veel 
poeha tezamen met het Derde Rijk had 
gewrocbr. Inderdaad past aldus ge- 
wijzigd, dat tusschenzinnetjz uitstekend, 
want deze fabelachtige stommiteit van 
Mussolini heeft hij begaan zonder ook 
maar iemand na te bootsen of het 
moest Japan zijn, dat ook wel veel 
over de zee praat, maar net zoo zou- 

teloos is als Iralis, 
Itali2 heeft zijn laatste troeven in den 

Balkan uitgespeeld. Het avontuur met 
Griekenland ingezet, om toch vooral 
dien grootea Duitschen broer het op- 
driogen in den Balkan af te leeren, is 
een catastrophe geworder, Reeds eer- 
der mochten wij een expos& geven van 
Duitschlands voorloopig vrediyen op- 
marsch in den Balkan. Dat geschiedde 
steeds tot nadeel van groote Italiaan- 

sche belangen. Hitler haalde teikens 
een of ander streek uit, als Itali bezig 

was met het veroveren van een of 

andere woestijo. Hitler is geslaagd. 

Tot en met Criekeoland hield hij den 

Balkan steving in de hand, Nergens 
had ItalidZ ook maar een schija van 

kans zelfstandig in den Balkan te 
Opereeren, Reeds voor dea oorlog mocht 
het met de Balkanlanden handelen par 
grace de Hitler, Deze snoodaard dreef 
de grap z00 ver, dat het granen in den 

Balkan kocht tegen mondharmonica's 

ea aspirineen datzelfde graan tegen duur 

geld aan Beoito verkocht, wijl de Bal- 

voeren, zich althans weinig 

er 

kanstaten door hua handelsverdragen 

Diet meer aan Itali2 rechtstreeks kon- 

den verkoopen. 

Laat ons echter bij het Grieksche 

avontuur blijven. 

Er is pamelijk nog een facetje dat 

we wenschen te belichten. Zboals men 
weet, hebben Engeland, Nederlard en 

ook Belgi# hunnen gezanten aan het 

Boekarester hof terug 'geroepen. De 

maatregel is logisch. Bezet gebied, z00 

verklaarde Eogeland, is vijandig gebied 

en derhalve is het handhaven van eeo 

pezaotschap een paskwil, 

Wi hebben er nog deze opmerking 

bij gemaakt, dat Engelaod dit 

maaod geleden ook reeds had kuanen 

zeggen. Voor dien tijd niet, want toen 

was het nog niet zeker of, en in hoe- 

verre de bezetting totaal zoude zija en 

in welke richting Antonescu's bewind 

zich zoude ontwikkelen. Dat Engeland 
Du plotseling haast heeft zija gezant- 

schap terug te trekken, wijst onder meer 

op een crisis in den Balkan. Die crisis 
is er dan ook en met spanning ziet de 

wereld toe. 

Duitschlad heeft momenteel nog ner- 

gens aan het front in den Balken io- 

gegrepen. Het laat Italiz stilletjes al- 

leen modderen. Dat is niet zoo dwaas 

als bet er uit ziet. Het is er Duitsch- 

cea   
  

  

  

Bekend making. 
De fd, Burgemeester van Kediri maakt 

ingevolge art. 25 lid 6 der ,Kiesordon- 

nantie Gemeenteraden Inheemsche On- 

derdanen” (Stb, 1937 No. 539, zooals 

deze thans luidt), bekend : 

1. dat vanaf den 26sten Maarttot 

en met den 15den April a.s. cen 

ieder bevoegd is om bij de Commissie 

tot vaststel'ing der kiezerslijsten schrif- 

telijk verbetering van de in het jaar 

1938 vastgestelde kiezerslijst 1938/1942, 

zooa!s deze laatstelijk in 1940 ge wijzigd 

is, te vragen op grond, dat hij zelf of 

een ander op 1 Januari 1941 voldeed 

Of niet meer voldzed aan de in art. 3 

dier Ordonnantiz gestelde eischen : 

2. dat zij, wier naam niet op deze 

kiezerslijst is gebracht, omdat zij niet 

in de Landsinkomstenbelasting zijo aac- 

geslagen, doch d'e overigens voldoen 

aao deinart. 3lid 1 der betrekkelijke 

Kizsordonnantie gestelde vereischten, 

bevoegd zija binnen bovengeroemden 

termija bij voorcozmde Commissie ee 

schriftelijk verzoek in te dienep, tenein- 

de op de kiezerslijst te worden gebrachr, 

indien te barer beoordeeling het, niet 

aangeslagen zija in bedoelde belasting 

is te wijten aan omstaodigheden, onaf- 

hankelijk van dea wil van den betrok- 

kene, 

3. dat zij, wier naam niet op de 

kiezerslijst is gebracht, omdat zij op 

den Isten Januari 1941 niet binven de 

Stadsgemeente Kediri woonden, indien 

zij na dien datum bionen de Stadsge- 

meente zijn komen wonen en overigens 

voldoen aan de in art. 3 van voor- 

noemde Ordonnantie gestelde vereisch- 

ten, bevoegd zijo binnen bovengenoem- 

den te.mijo bij voornoemde Commissie 

een schbriftelijk verzcek in te dienen, 

teneinde op de kiezerslijst te worden 

gebracht : 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen 

ter Gemeentesecretarie. 

KEDIRI, 18 Februari 1941. 

De fd. Burgemeester van Kediri, 

M. SCHELTEMA. 

  

  

land alles gelegen den Balkan niet in 

oorlog te hebbeo. Het wenscht de di- 

verse landen zonder oorlog in te pik- 

keo, al zou bet slechts Zija om onder 

geen beding ruzie te krijgen met Rus- 

land alvorens, de tijd rijp is. 

Ia Roemenis is Hitler geslaagd. Het 

land werd zoader oorlog ingepikt. Ou- 

getwijfeld zou hij ook in Bulgarije en 

id Griekerland op de hem eigeo wijze 

geslaagd zijo, ware niet Ital:& 200 stout- 

moedig en brutaal geweest, om den 

oorlog ia Griekenland te beginnen 

Oom geen anderreden o.i. dan 

omzich tegen Duitschlands- 

verdere penetratie te ver- 

dedigen. Immers, Mussolini 

maaralte gued, dat zelfs de verovering 

wist 

van geheel Griekenland hem geen steek 

verder bracht in de Middellandsche 

zee. Hij wist dat Engeland zekere 

tegische puoten zoude bezetten aan 

Griekenland toebehoorend en dat zulks 
Onberroepelijk meebracht het afsnijden 

stra- 

der vitale verbindingen van Itali? met 

ziia voorposten in de Dodekanesos ge- 

legeo. O.i. was het beginnen van den 

oorlog tegen Griekenland niet anders 

dan een wanhoopsdaad, om aan deo 

druk vas Hitler te ontkomen. Dat dus 

Duitschland thaos Benito in zija eenigs- 

zins goor luiertje laatstaan, mag geen 

verwondering baren. 

Duitschland kan ook thans nog Grie- 
keoland wel iopalmen door verraad 

en uitholling vaa binneo. Deze metho- 

de heeft het voordeel, dat het Derde 

Rijk dan ,,officieel” niet met Rusland 

in botsing komt, Dat d-ze stunt altijd 

nog kan worden uitgehaald staat als 

een paal boven water. Nog zetelt 

Duitschland's gezant te Athene, 

steeds bezetten de Duitschers, die 401/, 

nog 

  

  

ra 

van de Grieksche ambtenarij uitmaken, 

de sleutelposities, 

van Metaxas, waaraan vog niets ge- 

Het is de erfenis 

daan werd, wij hebbeo er althans nog 

niet van gehoord, zoodat 

aannemer, dat de geschetste toestand 

Onveranderd is blijven bestaa. 
Ia dit licbt 

Balkan er een beetje anders uit. Duitsch- 

men moet 

zien de zaken in den 

land onderhandelt met de Joegoslaven. 

niet direct 

om doortocht te vragen voor zijn troe- 

Naar het wil voorkomen 

in de te- 

ordt — te- 

pen, maar wel om — z00als 

legrammen verondersteld 

  

he wen- 

c Hor- 

't Baraat. 

m het ge- 

gzmoet te komen aan Bulyaar 

schen in zake Maced 

gaarsche wenschen 

Duitschland bespeelt wed-r 

Mocht 

aan die eischen tegemoet 

  

   

    

liefde instrument.   pegos'avie 

komen, dan 
zou bet beloond worden — voor de 

zooveelste maal — met cen brokje Ita- 

liaansche koek, namelijk een deel van 

het oude Montenegro, dat momenteel 

behoort tot het grondgebied van Aiba- 

ni. Op deze wijzezou Duitschland — 

indien Bu'garen en Horgaren het ca- 

dautje zouden acceptee en waarom 

zouden zij het niet d - Bu'garije 

ten, Het 

  

en Hongarijz aan zich 

  

  

spreekt dat het Derde Rik voor zijn 
edelmoedigheid een wederdienst zoude 
vragen bierin bestaande, Jt de ccorowie 
dier landen zal worden ingeschakeld 

op de Duitsche en — maar dat voor 

later — dat de troepen van Duitsch- 

land ongehinderd door Josyoslavit en 
Bulgarije zouden mogen trekken. Afge- 

zien van wanhoopsdaden, die het Der- 

de Rijk zouden dwinger daartoe reeds 
duidelyk over te gaan, lijkt het ons 

hijoliik, dat 
Duitschlasd den oorlog met Joegosla- 

  

nog steeds niet waa   vi& en Bulgarije zoude provoceeren. 

pe AAA ARA ME DN 

»BOERD: ERIJE 
DIRI 

TT MADJENANG 
Telefoon Ked. No. 225 

  

Hitler is eersten niet zeker van Rus- 

land en ten tweede. dusdoende zou de 
barritre aan zijn zuidflank wegvallen, 

deze flank openstellen voor Britsche 

aanvallen. Door de bezetting van Ro:- 

menit heeft Duitschland uiteindelijk nog 

een mogelijkheid om op andere dan 

den gebruikelijken weg op de Darda- 

nellen af te gaan, zonder de prachtige 

Balkan-barr ere op Deze 
aanval overzee hzcft dan ook nog dit 

voordeel, dat het niet behoeft te wor- 

den ondernomen ten koste van speci- 

fiek Russische belangen in den Balkan. 

Zelfs in het geva! Duitschland de Oe- 

kra lijkt het niet 

waarschijnlijk, dat Duitschland voors- 

hands door Bulgarije op de Dardanel- 

len zal afstevenen, 

te geven. 

  

»e bionen z0u vallen, 

om op die manier 

Turkije door een nijptangbewesirg in 

Duitschland 

heeft niet terug van de Britsche vfoot, 

ernstig gevaar te brengen. 

noch van de Engelsche lucht-armada, 
Zoolang Hitler die twee machten van 

zich af kan boxden, zal hij 'het niet 
later, Het best wordt dit bereikt door- 

cen neutraal en niet bezet doch wel 

ingeschakeld Bulyarije en Joegoslav:& 
Maar om nu op Bulgarije terug te 

Gosteld nu eens, dat Duitsch- 

murw weet te maken, 

komen. 

land Bulyarije 
dan ishet verder voor Hitler een klein 

kurs'je om broeder Mussolini te dwin- 
gen tot het opgeven van den strijd, 

tegen Griekeniand. Dit zal noodig zija 

om Griekenland door withollirg eveo- 
eens murw tz maken aan Duitsch!and. 

Zoolang Griekenland in oorlog blijft 

Duitschland niet aan 

de uitbolling beginsen. 
met Itali& kan 

Wordt vervolgd. 

N   

SCHRAUWEN” 
WATES 

PERCEEL-PAKISSADJI 

  

  

Levert versche volle melk. 

Karnemelk, Yoghurt, 
Room en Boterolie 

Leverancier van de gro 
Kediri en Paree en 

plaatse 

  

roote ziekenhuizen te 

—   

Prima kwaliteit. 

de meeste Doctoren 

Beleefd aanbevelend 

L. H. SCHRAUWEN' 
” 

  

NIEUWE Unave Of HERORUK yan JB. WOLTERS" 
UIT6. Mi, BATAVIA. 
  

  
  

  

  

  

  

Auteur(s) Titel | Bestemd voor | Druk: prij:, | Omvang: tor- 
ingan, —geb maat 

LAMAIN. P. | LANGS RIJ- | Cbr. lageron- | 2, 085, —,— 107 Pags. 
o R. Zijt- | penoEVEL- | derw, Ned. 
STRA DEN 6A Indie Decb. 1940 
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PROTESTANTSC HE KERK 

Hollandsche Kerkdiensten. 

2 Maart Kediri 9 uu v.m, 
Ds. Sikken. 

Blitar 6.uur ».m. 
Ds. Sikken. 

  

Malaische Kerkdiensten, 

H. B. Matulessy. 

”41 Kediri 6.30 u. ».m, 

Voor Zending. 

26 Febr. 

  

OOST -JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEN 

lederen Zondag, 9 uur vm. 

Te Kediri (Baloewertistraat), Blitar, 

Toeloergagoeng, Ngandjoek, ea., te 
Paree 7 30 uur n.m. 

  

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 
lederen Zondag. 

  

te Kediri le H. Mis 6 uur v. m. 
2e H. Mis 7.30 uur v. m. 
Lof 5.30 uur a. m 

te Blitar 6 uur v. m. H. Mis 
7.30 uur v.m.  Hoogmis 
5.30 uur o.m. Lof 

O sderricht Kath. Javanen 6 vur o.m. 
ea anna 
aa ee LK 

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

Steeds versche bloe- 

men in voorraad, be- 

stelling van bloem- 

stukken, kransen etc. 

Beleefd aanheveiend. 
Me 

TENG HONG TJIANG 
VENDUHOUDER —  COMMISSIONNAIR 

MEUBELMAKER 

    

TRANSPORT — ONDERNE 

KEDIRI — Klentengsiraat €4 — Telaf. No, 107 

Adres voor: 

Moderne en antieke meubels, 
Staalmeubels ea ledikanten ver- 

chroomd of gelakt. 
Tweedehaedsche meubels 

Emballeeren en transporteereo. 

een mooie tennisbaan voor Dinsdag 

Woensdag en Zaterdag, gelegeo 

  

  

  

achter Snelpersdrukkerij p.m. 

f6, 

Veor Uw meubilair an on 

    
    

geroutincerde toekangs en eerste 

liteit £ 

Zeer billijk ic en le prijs 

Uw vendut Voor 

Inpakken voor - 

BAAT HET OM 
DRUK WERK ? 

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

goedkooper. 
Vraagt offerte bij de Ked 

Snelpersdrukkerij ! 

U verbindt zich | . 
tot niets ! 

  

  

LUC CHTBESCHERMING | 
Beveiligt U tijdig!! 

Wij leveren : 

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

RESIDENTIE APOTHEEK KEDIRI 
TELEFOON No. 52. 

  

  

   



  

  

  

Buitenlandsch overzicht overgenomen uit het Soer. Hbid. 

De positie van Bulyarijje. 
  
  

Berichten blijven tegenstrijdig: onzeker- 
heid omtrent Ruslands houding 

vertraagt Duitsche actie. 

  

Londen, 24 Febr. (Reuter). Inzake 
Bulgarije komen nog steeds tegenstrij- 
dige berichter binnen, Intusschen wordt 
gemeld, dat in Sofia alle autoverkeer 

werd stopgezet. Zelfs voor korte toch- 

ten io de hoofdstad heeft 

vergunving van de autoriteiten noodig. 

men een 

Gemeend wordt, dat de Duitschers 

niet zu'len optreden, voor het bekend 

is, welke de houding van de Russische 

regeering is. 

Turksche politiek ongewijzigd. 

Istanboel, 24 Febr. (U. P.) Saracoglu 

verklaarde aan een vertegenwoordiger 

mi-officieele te Ankara ver- 

e dagblad ,,Ullus”, dat de 
Turksch-Bulgaarsche verklaring geens- 

  

van bet 

    

schijne 

zins de Turksche buitenlandsche poli- 

tizk heeft gewijzigd, dat Turkije al zija 
verbintenissen eerbiedigt en zich zal 

verdedigen, wanveer bet aangevallen 

wordt. 

Engeland en de Japansche plannen 

Londeo, 24 Febr. (Reuter). Haden 

werd vernomen, dat door Engeland 

met betrekking tot eenige Japansche 

actie in Zuidelijke richting geen enkel 

voorstel werd gedaan. 

Er hebben verschillende ontmoetingen 

plaatsgehad tusschen den Japanscben 

ambassadeur Shigemitsu en Eden, z00- 

mede tusschen den Britschen ambassa- 
deur Craigie en Japansche staatslieden. 
Tijdens deze gedachtenwisselingen wer- 
den de Britsche standpunten inzake de 
gevaren van een Japansche expansie in 
Zuidelijke richting steeds duidelijk ge- 

maakt, doch deze uiteenzettingen van 

het Britsche standpunt zija geenszins 
voorstellen, 

  

Rede van Hitler. 
In den bierkelder. 

Daar wij 

Rsuter-overzicht van de rede, door 
Hitler ter gelegeoheid van den 2lsten 

verjaardag van de stichting der nazi- 

te Mltischen 

ehouden, te laat ontvingen om no g » 9 

het eerste telegrafische 

partij, in den bierkelder 

in dit blad te kunnen wordea afge- 
drukt, moeten wij voistaan met enkele 

rede korte mededeelingen, aan die 

ontleend, 

  

gebruikelijk werd begonnen met 

cen overzicht van de yeschiedenis der 

nazi-beweging, en de verkiaring, dat 

bet verdrag van Versailles nog aller- 

  

minst vergetan was. Vervoigens bracht 

    

Hider bulde aan de vrouwelijke nazi'sj 

nazim-thoden voemde hbij ,, voor 
velen  onaantrekkelijk” — (inderdaad, 

Rd) 
Na 45 mivuten werd het historisch 

1933 bereikt. 

» verklaarde Hitler, trouw aan 

   

   

    

   

  

van bet jiar 

te zullen blijver, de een zal 

r bij tegenslagen helpen, want 

heeft een gemeenschappelijken 

land- 
worden bij Noord- Afrika 

en eerst 

  

zee-en 

thans ,,zal 

zee-oorlog aanvangen”. Ec werd 
gewacht op de nieuwe duikbooten 

erst in Maart-April zal de zee-oorlog 
aanvangen op eev schaal, welke de 
vijand nooit de verwacht had, Naar 

plaatsen waar Britsche scbepep 
p duikbooten worden gezon- 

den, totdat het uur de beslissing ge- 
komen zal zija. 

nIk beb ge te wachten, doch 
ben in dien tijd niet werkeloos gebie- 
ve 

   

  

2erd 

Hitler verklaarde nog, dat Engeland 
zijo erw elders over- 

  

ILLETO 
  

SPAANSCHE DUKATONS 
(Spanish Doubloors) 

Uit het Engelsch 

van 

Camiila Kenyon 

53) 

Geen vijf minuten via onze kennis- 

making bad ik hem al gedoopt. 
»Crusoe” was de benaming, waaronder 

ik hem aan zija vieuwe vrienden en 

Het 
om te zien, hoe vlug zijn gezelschaps- 

meesters voorstelde. was aardig 

manieren terugkeerden, nu hij zich 

menschen bevond. Het 
duurde niet lang of hij was weer 
weer onder 

z00 

ge- 
van 

geboorzaam en z00 op aanhaleo 
ateld, alsof hij zija geheele leven   

bracht ,,ea dat wij dus achter hen 
aan moeten loopen”, doch ,,wij zullen 
hen weten te vinden”, 

Hij riep voorts uit, dat Duitschland 
aoderen niet uitkleedt (!) doch een 
vorm van economie gebruikt, welke 
voor Duischland vao nut is. Het zal 
niet de gouden standaard zijo, die uit 
dezen oorlog tevoorschijn zal komen. 

Stechts enkele dwazen deoken aan 
eea revolutie in Duitscbland. In bet 
verleden nam men het tegen vele 
democratische vijanden op, en overwon 
z2. 

Hitler verklaarde, het lot dankbaar 
te zijo dat deze strijd, die nood:akelijk 
was, tijdens zijo leven kwam. Hj voel 
zich frisscher en krachtiger dan ooit. 
Duitschland ” heeft wooderbaarlijke 
overwinningen acbter den rug. Hitler 
besloot met te verklaren Overtuigd te 
zijo dat de voorzienigheid Duitschland 
haar zegan zal geven in de toekomst 
welke bij met fanatiek vertrouwen 
tegemoet ziet. 

Voor een meer volledig overz'cbt 
verwijzen wij naar de avondbladen. 

Nieuws over 
Nederland 

Onze heldhaftige koopvaardij 

  

Londen. 22 Februari. (A.N.P,) Ter- 
wijl de dagbladpers dit vrijwel met 
geen letter vermeldr, schrijft de Ne- 
derlandsche koopvaardij in daden een 
heldendicht van toewijding en Overga- 
ve aan de vaderlandsche zaak. 
Haar arbeid is uitsluitend gericht 

op €€a doel: de overwinning voor de 
bevrijding van het vaderland. 

Slechts zelden dringt door den sluier 
van het stilzwijgen die de oorlog ter 
zee bedekt, iets van het schitterende 

de goedheid van menschen afhankelijk 
geweest was, terwijl bij toch jaren van 
oobeperkte vrijheid, waarin hij door 
ecigen kracht io zijn onderhoud had 
moeten voorzien, gekend moest hebben. 
Maar ondanks zija goede-maatjes zijo 
met iedereen was en bleef hj mij 
trouw, Ik was zija allergenadigste 
souvereine: zija opperste vrouwe, wie 
te dienen hij gezworen had. 

Zonder eenige moeite werd Crusot 
dus in de gelederen van de werkelijke 
schatgravers opgenomen, terwijl zija 

meesters een buitenstaander was en 

bleeft. Als keomerk van de hoogste 

gunst, vergeleek Mr. Tubbs hem bij 

zija eigen hood in New York: een 

hond, die de Kennel Club hem tegen 

clken prijs had willen afkoopev! Het 
behoeft echter geen betoog, dat onze 

secretaris elk aanbod om dit pronk- 

juweel te koopen met minachting van   

—awr 

aandeel der Nederlandsche koopvaar- 

dij, zoowel groot als klein. 

Herionerd wordt aan de toekenning 
van de Militaire Willemsorde aan ka- 
pitein Posthumus, die thans langzaam 
herstellendeis van een zeerzware ver- 
wonding, aan de toekenning van een 
bronzen kruis aan de bemanning van 

de ,,Omlandia”, aan de onderscheiding 
van den Britschen kannonier Evans die 
bij de verdediging van een Nederland- 
Scheo koopvaarder werd neergescho- 

ten, en ia zija rapport de moedige 
houding der Nederlandsche bemanning 
Toemde. 

Dezer dagen werd aan den gezag- 
voerder van de ,, Deucalion” het bron- 
zen kruis toegekend voor zijn kloek- 

moedig gedrag, toeo zija schip, door 

cen groot aantal Duitsche vliegtuigen 

aangevallen, acht bomtreffers opliep. 

Meerdere Nederlandsche zeelieden 
werden inmiddels vcor onderscheidin- 
gen voorgedragen: zij bewijzen elken 
dag. dat, hoewel er geen regel van in 
de dagbladen wordt gemeld, de Neder- 
landsche koopvaardij voortgaat de ge- 
allieerde oorlogvoering te dienen door 
den aanvoer van wapenen en ammu- 

nitie, voedsel en grondstcffen. 
Dit geschiedt voortdurend onder de 

dreigende gevaren der meest- moderne 

oorlogvoering, toegepast door barbaar- 

scheoea meedoorgenloozen vijand, die 
regelmatig schipbreukelingen en red- 
dingsbooten onder vuur neemt. 
Het heldeodicbt der Nederlandsche koop- 
vaardij, begonoen in de dagen der invasie 
Wordt voortgezet tot het zegevierende 
einde. Als het cenmaal beschreven 
wordt, dan zal de eerbied en de be- 
Wwondering van de geheele wereld paar 
de Nederlandsche koopvaardij uitgaen. 

Een voorbeeld uit velen is de ge- 

schiedenis van de ,Texelstroom", 
weik schip op 10 Mei te Amsterdam 

in dok lag, en eerst op bet allerlaat- 
ste oogenblik zee kon kiezen met een 

zeer onvolledige bemanning, van wie 

de olieleden fungeerden als tweede en 

als derde mathinist, die wegens het 

door den inval ontwrichte verkeer het 

schip niet meer korden bereiken, 

De ,Texzistroom” voer langs het 
met magnersche mijnen beraaide 

Noordzeekaraal, en meerde te IJmvi- 

deo, waar op den dag der capitu'atie 
de grootst2 verwarring heerschte. Het 
regende bommen vit Duitsche vlieg- 
tuigen, terwiji het fort ea de Marine 
de aanvailen beantwoordden, en tege- 

lijk de haveninrichtingeo onbruikbaar 
maakten voor den vijand. E'ectrische 
kranen werden door eigen vuur in 
elkaar geschoten, en kante'den: ko- 
lenlichters viogeo de lucht in, het 
hoogovenbedrijf was een vlammenzee 

terwijl het stoomschip ,,Naaldwijk” 

in twee&n brak. De ,Jan Pietersz. 

Coen” werd in den havenuitgang ge- 
bracht om daar tot zinken te worden 

gebracht voor de versperring van de 

haven. Wat niet door Duitsche bom- 
men werd verwoest, werd door eigen 

hand vernield, De ,, Texelstroom” voer 
Onder de grootste moeilijkheden uit, 

terwijl een golf van verwoesting over 

het vaderland ging. Aan boord bevond 
zich een detachement Nederlandsche 
troepen en een aantal Duitsche krijgs- 

gevangenen. Buitengaats werd bet 
schip bestookt door vliegtuigen en 

de hand had gewezeo. Miss Higglesby 

Browne deed alsof hij, Cruso&, lucht 

was: ze behandelde mijo trouwen vasal 

dus op dezelfde manier als ze mj 

behandelde: tante Jane moemd bem 
een schattigen dot van een honnies 

Captain Magous probeerde hem altijd 

te trappeo, als bij dacht, dat ik het niet 

zag. Cuthbert Vane en hij waren bin- 

men een week een paar oude, gezworen 

kameraden en de man met het littee- 
ken was z00 aardig tegen hem, dat ik 
telkens, wanneer ik bij een vriend- 
schappelijke begroeting tegenwoordig 
was, in de verleiding kwam om hardop 
te zeggen: Wie mij wil winnen, moet 
mija hond beminnen, of z00 iets der- 
gelijks. Niet, dat ik gewonven wilde 
wordenj van den kant van den man 
met het litteeken bedankte ik feestelijk 

voor die eerj maar ik vind het een 

brutaliteit als iemand, die 't land aan   
  

MN MANNae me 

torpedojagers, zoodat allen beneden 
dekking zocbten, terwijl het schip aan 
zichzelf werd overgelaten. 

Spoedig echter werd de koers hervat 
en in het licht van de branden in bet 
vaderland werd naar Engeland geva- 
ren, waar bet schip wegens oorlogsave- 
rij ernstige reparaties behoefde. 

Toen kwam het aandeel, dat de 
Nederlandsche koopvaardijj had in de 
Ontruimisg van Frankrijk en Duinker- 
ken. 

De invasie zal niet lukken. 

Nederlands onsterfelijke 
humor, 

Londen, 23 Febr. (A.N.P.) De vol- 
gende inlichtingen werden uit de eerste 
hand ontvangen. 

In Nederland is men ervan veze- 
kerd, dat tijdeos proeven met het uit- 
varen in lichters, tientallen zeer ernstig 
werden beschadigd, Ben bekend Ne- 
derlandsch scheepsbouwkundige ver- 
klaarde desgevraagd, dat de Duit- 
schers onder de gunstigste omstandig- 
heden 50 procent kans hadden in 
Engeland aan te komen. De Duitsche 
marine-officieren verklaarden: ,,Wir 
wollen nicht, das Heer will jedocb!” 

Ooggetuigea zagen te Rotterdam 
acht Rijnaken en zes sleepbooten, die 
wit waren geschilderd en voorzien 
van roode kruisen, duidelijk voorbe- 
stemd om fraude te plegen. Een 
vrachtschip van den Lloyd werd be- 
timmerd met paardenboxen, een schip 

van de H.ALL. iogericht voor vervoer 
van artillerie met paardeo, 

Bij een R.A.F.-aanval op concen- 
traties van lichters ie Rotterdam viel 
ezn bom op de kade nabij de ,,Baloe- 
ran”, welke dertig mille schade opliep. 

Ia Nederland gelooft niemand meer 

aan de mogelijkheid, dat een invasie 

succes zal hebben. 

Buziau begint volgens den volksmond 

zija toespraak driemaal met: Dames 

. A's het publiek lacht, 

»Da's U moet niet 

omdat ik niet van kan 

en Heeren... 

zegt bij : 

lachen, 

steken !” 

Ook zegt hij: , De Duitschers gingen 
naar Noorwegen om erts, naar Dene- 

flauw, 

wal 

marken om boter, naar Holland om 

kaas, naar Frarkijk om wija ev zij 

komen in Engeland om zeep!” 

Een Haagsche predikant smeekte na 

de preek zija zegen af: ten eerste 

voor H. M. de Koningip, ten tweede 

EEN PRACTISCH, HANDIG EN KOSTBAAR 

  
  

voor de rechtmatige Nederlandsche 
regeeriny te Londen, ten derde voor 
Ds. Van den Bosch, die werd gear- 
resteerd wegens bet schrijven van een 
boek en ten vierde — indien het den 
goeden God behaagt -- ook voor hen, 

die ons onderdrukken. 
Op een standbeeld hing een plaak- 

kaat: ,lk ben de eenige, die niet naar 
»Radio-Oraoje” luistert !” 

K.R.O. beteekent— zooals reeds 
gemeld — .kwartiertja Radio-Oranje”. 
Shell beteekent: ,Smoel houden en 
lekker luisteren !” 

Beweerd wordt, dat een burgemeester 
in bet Zuiden genoodzaakt was Duit- 
sche officieren een maaltijd aan te 
bieden, waarop hij een letterlijke replica 

gaf van den maaltijd, dien zija voor- 
ganger in de vorige eeuw aan de 
officieren van Napoleon heeft aange- 
boden, en letterlijk dezelfde toespraak 
hield. 

Het bevolkinggregister te Rotterdam 
toont, dat het aantal dooden de vij- 
fentwiotig duizend is gepasseerd. 

Naar aanleiding van de bewering 
in een Duitsch communig:e, dat eea 
S.A.F. bom in een bietenveld bij 
Arnhem was gevalleo, vraagt men: 
»Wat was daar in de buurt ?” ,,/Niets! 
Alleen dat bietenveldje brandde drie 
dageo !” 

Bij de sluitiag vaao de Leidsche 
universiteit hield een professor een 
koal-rede voor de studenten. Toen hij 
uitgesprokeo was, bood hij ziju rede 
cen ieder aan, die hem wilde aangeven, 
Het gevolg was een daverend applaus, 
waarop het Wilhelmus werd gezongeo. 

Naar aanleiding van een toespraak 
van Mussert, waarin bij sprak van 
moed, eer en trouw, doet een 
gzdicht de ronde, luidende : ,,Zeg leider, 
mag ik U eens wat vragen? Hoe kunt 
gij van moecd gewagen?” Het tweede 
en derde couplet van het gedicbt 
eindigen metde woorden : ,,Nee&rlands 
leider zijt gij niet! Ook wanneer de onder- 
drukker U een leidersfunctie biedt!” 

Het Nationale Jongerenverbond werd 
ontbonden, omdat de leden bloemen 
brachten bij de standbeeiden voor 
Willem de Zwijger en Koningin Emma. 

Bij een groote parade van N.S. B.- 
ers te Amsterdam stond eeo heer te 
kijken naar de marcheerende N. S. B.- 
es, groetend: dag Piet, dag Jan, dag 
Klaas, enzoovoort. Op de strakke 
gezichten van de omstanders, die hem 
voor een N.S.B.-er hielden, merkt de 
man vriendelijk op: ,,Pardoo, ik bea 
geen N.S. B-er. Ik ben gepension- 
neerd dircteur van de Strafgavange- 
nis te Leeuwarden 1” 

De Duitschers heeten ,uitgesteld lijk.” 

1 
  

WERK VOOR EEN LUTTEL BEDRAG! 

DE AUTOWEGEN -ATLAS 
van JAVA MADOERA en BALI 

13,25, 
in 5 kleurendruk 
op stevig ivoorcarton 

met Carionnen omslag en linnen rug, 
op Schaal 1: 500.000 
io totaal 9 aansluitende kaarten compleet bijgewerkt, en 
Wwaarin opgenomen: 

alle berijdbare wegen 

Kilometerafstanden van plaats tot plaats 
Hoofd-Afstandstabel voor grootere afstanden 
Bergen en plaatsen met hoogte-cijters 

Spoorwegen, Vliegvelden, Ondernemings - fabrieken 

Pasanggraharss en vele aanwijzingen voor toerisme. 
Verkrijgbaar 

mij heefr, in miju tegenwoordigheid mijo 

buldog zit aan te halen, 

Ea wat Cookie betrof, met een 

grootmoedigheid welke aan 't onge- 

looflijke grensde, besloot hij het twij- 
felachtige verleden van onzen nieuwe 

aanwinst over 't hoofd te zien en hem 

door veel eten met zijn tegenwoordi- 

gen staat van hond te verzoenen, 't 

Gevolg was, dat bij hem zoo met 

lekkere hapjes en beetjes volstopte, 

dat het gracieuse, slanke lidhaam van 

Crusot na een paar weken goede 

zorgen van Cookie, langzamerhand in 
een bierton op pootjes begon te ver- 

anderen. Toen ik dat zag, sprak ik 

mijn veto uiten werd Cruso& op dicet 

gesteld, 
  

  

  

Snelpers. 

Im 
HOOEDSTUK VIll, 

Een pleziertochtje en 

een minder aange- 

name onmoeting, 

Als het eenige lid van de expeditie 
(al was het dan ook een buitenlid), 
dat tot dusver in werkelijkheid iets op 
het eiland ondekt bad, werd ik vanaf 
het oogenblik, waarop ik met Crusot 
achter me aan, het kamp was komen 
binnenwandelen, een persoon van ge- 
wicht. 
Eo ook had ik nu, in plaats van 
Cuthbert Vane, die in den laatsten 
tijd, daok zij den goeden zorg van 
zijo heer en meester, geen uurtje vrij- 
af kreeg van zija ondankbaar schat- 
graverswerk, een speelgenooten vasten 
metgezel op mija omzwervingen over 
het eiland. Maar tegelijkertijd liep ik 
rond met een irriteerend, onoplosbaar 
probleem, dat zich ergens achter ia 
mijo hersenen vastgezet had en me daar 
dezelfde kinderlijke gewaarwording 
veroorzaakt als een graatje in mija keel. 

Wordt vervolgd.
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