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DINSDAG 14 

ACTIE VAN GALEN 

Een serie slagzinnen als voorbeeld. 

Wat de Hunnen ons ontstalen, 

  

Wordt heroverd door ,,Van Galen” ! 

  

  

STADSNIEUWS 

  

  

Lezing Ds. Wildervanck. 

Voor een goed gevulde zaal hietd 

Ds. EP. Wildervanck van Proboling- 

go Donderdag 9 dezer een openbare 

lezing in het gebouw van de Vrijmet- 

selaarsloge , De Dageraad” onder de 

auspicifn van de plaatselijke afdeeling 1 

wap de groep van Vrijzinnig-Gods- 

disnstigenin Ned.-Iodi8. De heer Druyff 

vertolkte den dank en de waardeerivg 
van de belangstellenden voor de leer- 

zame vogrdracht, die tot onderwerp 

bad De mensch en het wereldgebeu- 

ren”. 
Ds. Wildervanck maakte bekend, dat 

bj de voigende maand een tournte 

daor Oost-Java zal maken en dat hij 
hoopt in de tweede week van Decem- 

ber wederom bier ter plaatse een lering 

te houden. 

Padvindsters-tentoonstelling. 

De tentoonstelling van door de pad- 

vindaters, kabouters en welpen van de 

roepen Kedri I en II en door deka- 

bouters van Paree zelf vervaardigde 

voorwerpen mogbt zich in een groote 

belangstelling verheugen. De leidsters 

van de padvindsters, akela Scbakelen 

oehoe Landmeter en allen die hebhen 

bijgedragen tot bet inrichteo van de 

expositie, hebben alle er gehad van 

haar werk, want nagenoeg alle voor- 

werpen, die smaakvol waren tentoon- 

gesteld ia bet clubhuis van de meisjes, 

werden verkocht. 

Op bet vroolyk versierde vwoorerf 

riehtte aller aandacbt zich op de Ameri- 

kaansche verkooping van verschillende 

artikeleo. Ben taart bracht f 20,—op, 

cen poppenhuis meer dan f 30,—enz. 

De succesvolle verkooper, de heer 

Hogenraad, heeft een zwaren middag 

gehad: hy wist met veel talent den 

kooplust te stimuleeren en van de 

mensebelijke zwakheden  gebruik te 

maken. 

Na afloop van het feest bield mevr. 

Landmeter een toespraak, waarbij zij 

dank betuigde aan alle medewerksters 

en medewerkers, de kleinen die ijverig 

hebben meegedaan aan het vervaar- 
digen van de verschillende voor- 

Wwerpen, de dames die voor de taarten 

hadden zorg gedragen en den onver- 
moeiden verkooper. 

Het succes van den middag is z00 

groot geweest, dat een bedrag van 

f 173,— kan worden overgemaakt naar 

Bogeland ten behoeve van de sidaar, 

vertoevende padvindsters, die door den   oorlog geleden hebben. 

Overdracht Roode Kruis auto. 

Woenrdag 8 October had in de 

ziekeninrichting Semampir van dr. Van 

Bijsterveld de plechtige overdracht 

plaats van de ambulance-auto, welke 

door de afdeeling Kediri van de Rotary 

Ioternatiooal is: aangeboden aan de 

plaatseljke afdeeling van het Roode 

Kruis. . 
Deze overdracht droeg een zeer 

eenvoudig karakter en geschiedde in 

tegenwoordigheid van verscheidene 

rotarians en het afdeelingsbestuur van 

het Roode Kruis. De heer Sandbergen, 

administrateur van de sf. Poerwoasri, 
bood de auto met een korte toespraak 

aao. Spr. merkte op, dat de Rotary- 

leden het gevoel badden gehad, dat 

er iets meer gedaan moest worden 

voor de oorlogsinspanning en dat zij, 

met de doelsteilingen van de Rotary 

voor oogen, hua keuze hadden laten 

vallen op een ziekeo-auto. Spr. bedankte 

den heer Vertregt van Minggiras voor 

de betoonde medewerking en betuigde 

zijo bijzonderen dank jegeos den heer 

Dinklage van Menang, die de auto 

gebouwd en ingericht heeft. De heer 

Van Bijsterveld aanvaardde de auto 

namens het Roode Kruis. Spr. verklaar- 

de diep getroffen te zijo door de 

sanbieding van deze auto, die in alle 

oprichteng voortreffelijk is iogericht 

en een waardevol geschenk vormt. 

Sprx. richtte zich speciaal tot den heer 

Dinklage, die aller dank verdiend heett 

voor zfjn uitstekenden arbeid. Spr. 

vestigde er de aandacht op, dat het 

Roode Kruis, naast zija oorlogstaak, 

ook nog een vredestaak heeft te ver- 

Vullen, namelijk het 

hulp bij rampen en groote ongelukken, 

zoodat deze aanwinst van het Roode 

Kruis zoowel in oorlogs-als in vre- 

destijd zeer welkom is. 

Vervolgens verzamelden alle aan- 

wezigen zich om de Roode Kruis-auto 

ten einde den fotograaf in de gele- 

genheid te stellen de aanbieding van 

de auto te vereeuwigen, waarop cenige 

liefhebbers zich aaoboden om onder 

leiding van dokter en mevr. Van 

Bijsterveld den wagen onmiddellijk in 

te wijden door een kleinen rit te 

maken. Allen waren vol lof over de 

uitstekende hoedanigbeden van de auto. 

Met een koelen dronk io de gast- 

vrije woning van de familie Van Bijs- 

terveld werd de overdracht besloten. 

Protestantsche kerk. 

| De kerkdiensten van de Protestant- 

sche gemeente zijn in de maand Oc- 

tober als volgt geregeld. Zondag 12 
October preekte ds. W.C. de Jong des 

voormiddags om 9 uur te Magetan 

en des namiddags om 7.30 uur te 

Verleenen van 

  

  

  

VERSCHUNT 

" DINSDAG EN VRIJDAG 
AGENTEN 

Madioen (Bedieniog van bet Heilig 

Avondmaal). 
Zondag 19 October preekt ds. De 

Jong des voormiddags cm 9 uur te 

Paree eo des namiddags om 7.30 uur 

te Kediri (Bedieniog van het Heilig 

Avondmaal). Voorts icidt de heer 

Van der Vlugt dienzelfden dag des 

voormiddags gods- 

dienstoefening te Blitar. 

De dienst op Zondag 26 October 

te Madioen wordt nog nader bekend 

gemaakt, Tenslotte spreekt ds. De 

Jong op Zondag 31 October (Her- 

vormingsdag) des namiddags om 6 

vur te Blitar. 

De bandjirdijk 

De bandjirdiik op den linkeroever 

van de Brantas is thans gereed. De 

technische dienst van de gemeente had 

er op gerekend dat de werkzaamheden 

ongeveer drie maanden zouden duren, 

doch er is met z00'n voortvarendheid 

gewerkt, dat bet werk ruim binnen 

den geraamden tijd klaar was. Met 

het aaabrengen van de graszodeo wordt 

gewacht tot de regentijdis aangebroken. 

Van de kuastwerken is de uitwaterings- 

sluis achter de tennisbanen bij de brug 

klaar, terwijl de werkzaamdheden aan 

de siuis- tusschen de erven van de 

residentswooing en de fratersschool 

vorderen, De lengte van den dijk be- 

draagt 4'/, km., met inbegrip van het 

gedeelte langs de kali Boedjel, 

om 9 uur een 

Voor de Jan van Galen 

Het plaatselijk .comite vdo de Ver. 

eenigde Prins Bernhard- eo Spitfire - 

Fondsen zendt ons de 

(vierde) verantwoording van gelden, 

welke ten behoeve van de nieuwe Jan 
van Galen gestor zijo : 

Derde verantwoording £ 3907,20 

Comm. van politiz, pers. f 20,—. 

Voorzitter en pers. Landrpad Blitar 

f 20,70 Inh. pers. kantoor Landr. f 4.75. 

Adm. en pers. «f. Ngadiredjo f 97.50 

C.C. vao Yist f 25,—. 

Gestort op pos:rekening 400 f 112,74 

Ked. Stoomtram Mij. f 500,—. 

Het totaal bedraagt thans derbalve 

f 4687,89. 

navolgende 

Het bergoord Besoeki 

Het regeatschap Kediri is vooroe- 

mens om, indien de regentschapsraad 

de noodige gelden op de nieuwe be- 

grooting voor he: volgende jaar toe- 

staat, de pasanggrahan te Besoeki te 

verbouwen, dan we! in plaats van de 

oude pasanggrahan zen geheel nieuwe 

Op te richten, omdat het gebouw wat 

de constructie betrcit reeds langen tijd 

zeer bouwvallig is en vooreen logeer- 

gelegenheid niet mecr voldoet aan de 

algemeen geldende cischen van hygitne 

en modern gemak. De pasanggrahan 

werd in bet jaar 1903 door den ge- 

Wwestelijken  raad gebouwd als een 
Onderdeel van de plannen om te Besoeki 

een tuindorptestichteo. Dat deze pa- 

sanggraban nog tc bewonen is ondanks 

den hopgen ouderdom van 38 jaren, 

is toc'te sebrijven aan het feit, dat het 
gebouw geregeld en goed onderhouden 
Wwordt, waarvoor jaarlijks een behoor- 

ljk bedgag wordt uitgetrokken. De 
kosten gullen in het gebeel ongeveer 
f 6000,-— bedragen, welk bedrag over 
drie jaar verdeeld wordt, zoodat er op 
het oogenblik f 2000,— wordt aange- 
vraagd voor de begrooting 1942. 

IN HOLLAND 
PUBLICITEITSKANTOOR ,GLOBE" 

OCTOBER 1941 

  

AD 'UwSBLap | ADVE ERTENTIE TARIEF RTENTI E 
GEWONE ADVERTENTIE : 

.10.25 per regel. 2 maal pi. ! 0.20 per regei 

“TARIEF 

4 maal plaatsen ! 0.15 per regel. 

2.9. kieine aankondigingen 1 1.— p:    pisa 

  

advortentie gereducoerd tarie. 
LOSSE ADVERTENTIEN BIJ VOORUITBETALING. 

24e Jaargang 

  

  

  

Zoojuist Ontvangen 
    

  

H.M.V. KOELKASTEN 
4 ft. 

6 ft. 

6 ft. de Luxe met Night Watch 

f 550.- 

f 620.- 

f 805.- 

Zeer laag stroomverbruik - 100 WATT. 

BELEEFD AANBEVELEND 

N.V.N. van WINGEN 

DOHOSTRAAT 
  

  

  

Het is zeer te betreuren, dat de 

raad zija 

oorspronkelijke plannen om een tuio- 

dorp te stichten heeft.laten varen en 

de gronden aan het Land heeft terug 

gegeven, want thaos iser zeer weinig 

grood te koop, terwijl er juist in den 

laatsteo tijd veel vraag is naar bouw- 

terreinen en het bezoek steeds grooter 

voormalige gewestelijke 

wordt, 

Intusschen doet het 

alle mogelijke moeite om een verblijf 

aantrekkelijk 

Op het oogenblik is men bezig om, 
mede daok zij sterken aandrang van 

zijde, de pasanggrahan 

wederom te voorzien van een tele- 

forische verbinding. De bedoeling is 

niet alleen om het bergdorp uit zijo 

isolement te verlossen, doch ook om 

een langer verblijf van de bezoekers 

aan te moedigeo. Minstens drie vierde 

gedeelte van 

zal door particuliere bijdragen worden 

gosdgemaakt. 
De verbinding met Besoeki is tegen- 

regentschap 

in Besoeki te maken. 

particuliere 

de abonnementskosten 

woordig ook weer goed in orde, sinds 

de wegherstellingen hebben 

gehad. Er deden zich sinds het jaar 

1930 op het weggedeelte tusschen km. 

21 en 22 telkeos nazware regenbuien 

verzakkingen voor van onyeveer 50cM. 

per jaar. De weg 

plaatse op lossen grond, welke steun 

vindt op een kleilaag, 

zaam maar zeker van de helling af. Het 

regentschap belangrijk 

plaats 

rustte daar ter 

en gleed lang- 

stelde een   

bedrag beschikbaar om de verbinding 

Kediri-Besoeki afdoende te verbeteren 

Aangezien verbetering van bovenge- 

Doemd weggedeelte niet mogelijk bleek 

heeft men den weg omgelegd. Dit is 

een belangrijk werk geweest, er moest 

ongeveer 14000 m?' grond ontvangea 

worden. Ec valt te verwachteo, dat 

de trek naar Besoeki nog meer zal 

gaan tosnemen, maar het boschwezen, 

dat de door den gewestelijken raad 

aan bet Land teruggegeven gronden 

in beheer beeft gekregen, is tot reboi- 

satie van deze grondea overgegaan 

en is thaos niet meer bereid om er 

gedeelten van af te staan. 

Het regentschap verdieni intusschen 

alle waardeering voor de kosten, die 

het voor Besoeki, de eenige kocie 

plaats ia de omgeving, waakt. 

Oudheidkundig verken- 

ningswerk 

Het oudheidkundig verkenningswerk 

van de oudheidkundige 

Majapahit 

ook tot Kediri uit. Omtreot deze werk- 

zaambeden in bet Kedirische 

het volgende medegedeeld. 

Nabij de desa Menang en in de 

omgevirg kon aan de hand van bloot- 

vereeniging 

te Modjokerto strekt zich 

wordt 

liggenode muurwerken de aanlegrichting 

worden vastgesteid van den Kraton 

van Wawenang. Deze kwam overeen 

met de aanlegrichting van den oudsten 

bewaarden tempel in Oost-Java: tjandi 

Badoet bij Malang, namelijk Noord,   VENDU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS 

J.G.W. DEKKERS — KEDIRI — Telefoon 250 
  

VENDUTIE 
Op Zaterdag, 18 October 1941 ten buize van den WelEd. 

Heer G. CAMPHUYNDER, Stations-Commies 
STATIONSWEG — KERTOSONO. 

Op Zaterdag, 1 November 19A1 ten huize van den WelEd. 

Heer W. H. DGHNE, Tuinemploye. 

s. £ LESTARIE bij KERTOSONO.   

    



   

  

  

   

EDDIE CANTOR, 

Attentie! 

Riche Theater 

Zaterdagmiddag 4.30. u. 
Zondagmorgen 

Zondag 19 t/m Zondag 26 OCt. 
De lafg verwachte reuze filmslager » GONE WITH THE 

Gelegenheid tot plaatsbespreking, dagelijk van 8.30 U 
tegen een vergoeding van 10 cent per plaats. 

      
Voor 16 jaar en ouder. 

Donderdag 16 t/m Zaterdag La Oct. 

de 'beroemde en onbetaalbare komiek in 

sSFORTY LITTLE MOTHERS” (40 xeie mocdertjes) 
Wie echt genieten wil van een vroolijke avond, verzuime niet deze speciale ftlm te komen zien | 

| Matinee 
Voor alle leeftijden ! 

10. wu 

Reserveert dus: tijdig. Uw plaatsen ! 

  

FATER — 
Heden I4 en Woensdag 15 Oct. 

- 

s I E G BS Ovaiseeitken) 

Met MAURICE CHEVALIER — ERICH v. STROHEIM — MARIB DEA e.v.a. 

Eea der vele uitstekende Fransche filmschlagers, die wij U warm aanbeveler. 

tot 1.30 u 

HA 

WIND” 
a/b loket van bet V.M. 

  

  

Overtreft! Komt uwe avonden 

sMIr. 
Met de 

Virgivia 
Zie Mr. 

gewiekste en 

eminente sterren, 

Field e.v.a.' 

Woensdag 

Vriidag 

MAXIM THEATER — 
13 en Donderdag 16 Oct. 

Ep OA “ENY apa «Ia s TI HE SEA HAWK“ (De Zee havik) 
De Meesterfilm, waaria Errol Flyon als zijn eerdere prestaties ia roodbloedig avontuur verre 

Riche 

7 tm Zondag 19 Oct. 

MOTO'S LAST WARNING” " 
Ricardo Cortez 

gedurende de L.B.D. in 

Peter Lorre — 

en. Maxim doorbrengen. 

   
   Moto's 

schuw 
satste Waar- 

ing). 

Sanders George 

Moto, als de beroemde detective io dienst van de Britsche Intelligence Service, die een bende 

beruchte samenzweerders, te slim af is. 
De film, die U in voortdurende spanving houdt! 

16 gr. Oost. En dat er ook in bet 

Malangsche sprake is 

regelmatig verband, blijkt wel uit het 

feit, dat de tjandi's Badoet en Toem- 

pang op &€nzelfde lija in die richting 

liggen, en dat ock de tjandi Toem- 

pang genoemde aanlegrichting vertoont. 

Laatstgenoemde tjandi, die in haar 

tegenwoordigen vorm uit veel later 

tijd dateert, neemt blijkbaar de plaats 

in van een veel ouder heiligdom, waar- 

de aanlegrichtirg bij den 

van een groot 

vas dan 

nieuwbouw werd aangehouden. 

Wij hebben hier te makeo met den 

aanleg en de inrichting van een der 

oudste rijken, misschien wel het oudste, 

in Oost-Java, dat zich derhalve, buiten 

het Malangschbe, ten minste ook over 

het Kedirische heeft uitgestrekt. 

Nu werden tevoren in dezelfde 

streek in het Kedirische bij de desa 

W. de 

restanten aangepeild, die blijkens de 

bouwtechniek en den stijl der gevonden 

beeldhouwwerken in de Prambanar- 

periode behooren en die de aanleg- 

ricbting vertoonen Noord, 23 gr. Oost. 

Die aanlegrichting of werk van de- 

werden reeds 

cerder Goenoeng - 

Gangsir bij Bangil, Sedoeri bij Modjo- 
sari, Bangsal, Sekarpoetib bij Modjo- 

en in omgeving daarvan 

zelfde makelei en. stijl 
aangetroffen in 

kertos voorts in Kalang en Kebon 

Alas bij ( Modjokerto ): 

Tjandi Tikoes, Boto Paloeng, Lemah 

Toelis (Kedoeng Woelan) in het 

Majapahitsche en in Pekoenden 

(Modjo Agoeng) en Kemirigalih in het 

Djombangsche. 

Het historisch-topografisch onder- 

zoek stelde in het licht, dat een nieuw 

rijk van deze aanlegricbting “66r 880 

het land ten Zuiden van den Brantas 

beheerschte, naar genoemde vondsten 

Poegeran 

te oordeelen over een zeer uitgestrekt 

gebied. Eo dat het zijn aanlegrichting 

omstreeks en na dien tijd ook verder 

naar het Noorden doorzette over ge- 

heel Lamongan en Grissee, tegelijk 

met den aanleg van de bewaakte 

grens, waarvan de restanten van af 

den Kawi-top naar het Zuiden reeds 

op de oudheidkundige kaart van Ver- 

beek Die barritre 

werd in het verlengde van genoemde, 

sinds lang bekende restanten in eea 
richting Noord, 7 gr. West in de ja- 

ren rond 880 voortgezet tot de Noord- 

kust van Java, die ze bij het gehucht 

»Wates" tusschen Sidajoe Lawas ea 

Patjiran bereikte. Dit is een aanleg- 
richting, die ook im Palembang voor- 
komit. 

vermeld staan. 

Nadere opnamen steldea io bet 

licbt, dat ia het Panataran-complex 

de hoofdtempel, die zelf uit jgnger 

tijd dateert, en enkele zich daarbij 

bevindende restanten, de aanlegrich- 

ting Nodrd, 16 gr. Oost vertoonen, 

doch dat de bouwsels bij den ingang 

tot het tempelterrein en in het voor- 

gedeelte de aanlegrichting Noord, 23 

gr. Oost vertooneo. Dit zijn juist de 

aanlegrichtingen, die bij Menang en 

Wamadjaja in het Kedirische werden 

opgemerkt. Het rijk uit den tijd van 

Badoet en de oudste Kediri-inscriptie 

scbijat zich dus mede over het Bli- 

tarsche te hebben uitgestrekt. Es bet 

werd ten minste aldaar en in het 

Kedirische, Djombang, Modjokerto, 

Lamongan en Grissee in de Pramba- 

nanperiode door een ander rijk ver- 

drongen. 

RICHE THEATER. 

Hedenavond t/m Woensdag 15 Oct. 

Gong's uitstekende 
Fransche filmscblager 

PTE GES 

' (Valstrikkeo) 

met Maurice Chevalier — Erich v. 

Stroheim — Maria Dea—Pierre Revoir 

e. v. a. medespelenden. 

Een amusante en onderhoudende 

Fransche film met eenmooien boeiend 

verhaal .. .. met Fransche charme 

Het geeft ons de gelegen- 

de meest 

Fransche mondaine wereld 

kennis te Komt'allen deze 

bijzondere mooie film 'zien! Een 

Weekend-film, die niemand misseo mag! 

en humor. 

heid met viteenloopende 

tijpen der 

maken. 

MAXIM THEATER. 

Woensdag 15 en Donderdag 160ct. 

Warner Bros millioeoen Dollar 
meester - productie 

THE SEA HAWK 

(De Zeehavik) 

met de alombekende Errol Flynn in 

de hoofdrol. 
Vol dramatische avonturen aan 

boord der beroemd- beruchte piraten- 

schepen, weike vroeger de zeven zeeem 

ooveilig maakten, benrend met galeisla- 

zeeslagen en duels, 

intrige en romance - Errol Flyon als 
vermetelen kapitein cen 

kaperschip, met Breoda Marshall als 

de schoove heldin van het verhaak- 

weelderige aankleeding - aangrijpende 

avonturen weergalooze spanving de 

geheele film door. De ontzagwekkende 

ven - spannende 

den van     

strijd voor' goud, voor schoone dames, 

voor de suprematie der zee. Hier is: 

de ,Robin Hood” der Zeven Zeeta— 

Brrol Flyon als ..The Sea Hawk”, de 

meesterfim, waaria bij al zijn cerdere 

prestaties. in roodbloedig 

verre overtreft. 

avontuur 

Politie - rapport. 

S, wonende te Pakelan doet aan- 

gifte van vermissing van een kwitan- 

tie groot f 6.50. 

H, wonende te Djagalanlor, doet 

aangifte van diefstal uit zija woning 

van eeo-rijwiel ter waarde van f18.- 

M, wonende te Ngadiloewih doet 
aanglfte van diefstal.van een rijwiel 

ter waarde van f 7.50, hetwelk voor 

de Afdeelingsbank alhier onbeheerd 

was geplaatst. 

LHH, woneode aan de Dohostraat 

doet aangifte van verduistering van 

een bedrag aan centanten ad. f 3.80- 

gepleegd door M, wonende te Dja- 

galanlor. 

S, wonende te Bandarlor. doet aan- 
gifte van vermissing van een gouden 

stempelring ter waarde vas f 15.—. 

Bericht dat op den 

openbarea weg Boerenganstraat een 

aaorijding beeft plaats gehad tusschen 

den wielrijder M en een betjak, be- 

stuurd door J, wonende te Singone- 

garan, ten gevolge waarvan bet rijwiel 

zwaar werd beschadigd. Persoonlijke 

ongelukken hadden niet plaats, 

Ontvangen, 

H HL, wovende aan de Dohostraat 

doet aangifte van diefstal van een 

partij garens ter waerde f 2.25. 

KKS, woneode te Pakelan doet 
aangifte vao diefstal van een bedrag 

aan contanten ad f 5.—. 

  

Australi& is niet duur. 
'— 

TOCH DOET DE OORLOG 
ZICH VOBLEN. 

Het leven: in- flat en: hotel. 

Sydney, September 1941. 

De heer A. Sebuurman schrijft in 

bet N. v.d. D.: Tm 

Austeali& is een land In Jooelbg en 

dat begint men hier dagelijks inder te 

voelen in het bepaalde tekort aan   

grondstoften ea artikelea ea in de 

annmerkelijke stijging van de kosten 

voor levensonderhoud, 

Natuurlijk zijn deloonen gedurende 

deze- oorlogsjaren ook belangrijk om- 

hoog gegaao—mede door het tekort 

man werkkrachten dat steeds meer'tot 

uitdrukking komt, —doch deze toename 

van het inkomen is niet in verhouding 

tot-de a'gemeene prijsstijging (dit vol- 

gens de respectievelijke huisvrouwen- 

vereeniging em andere 

Competente organisaties). 

tot oordeelen 

De meeste menschen begrijpev. dat 

bepaalde offers moetenworden gebracht 

-—offers die men gaarne brengt, te 

meer waar deze rog niets zijoin ver- 

gelijking met wat in Europa wordt 

doorstaao,—doch het drukt wel zwaar, 

dat levensmiddelen als groenteen vischi 
buiten het bereik van den gemiddel- 
den arbeider komen te liggen. Eenen 

aoder is. wel voor een groot deel het 

gevolg van de onderbevolking van dit 

werelddeel—wat wel heelsterk wordt 
gevoeld, nu Australi8 vrijwillig zo0o- 

veel honderdduizenden beschikbaar 
stelt voor directe en indirecte deelna- 1 

me aan den grooten strijd voor onze 

vrijheid. 

Zware druk. 

Eeo werelddeel 

half millioen menschen kao vatuuljk 

heel moceilijk den druk van z00'n groot 

Offer aan menschec-materiaal weerstaan 

—iets wat wij wel goed mogen reali- 

seeren wanneer wij dikwijis wat alte 

vlug met onze critiek klaar staao. Het 

tekort aan bepaalde artikelen en de 

prijsstijging van levensmiddelen en 

levensonderhoud zijn dan cok zoowel 

het gevolg van te weisig menschen 

jals van te weinig geld, aangezien de 

enorme oorlogs-inspanning een zeer 

zwaren wissel trekt op de financieele 

MULOWEG / MADJENANG 
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met zeven en een: 

draagkracht van eeo betrekkelijk z00 
gering aantal menschen. 

Of dit maar al te vaak gehoorde 

ngeen geld voor dit en geen geld voor 

dat” in dezen tjd nog wel gerecbt- 

vaardigd is zal zeer spoedig onze 

economen en geldexperts dienen te 

worden opgelost. 

Dit tekort aan menschen en geld, 

spreekt natuurlijk: ook reeds in nor- 

male. tijden —iets wat veel bezoekers 

uit Indid en de Eogelsche Kolonitn 

niet schijaen te begrijpep, daar zij 

anders niet zoo vlug zouden zija met 

huo critiek op alles en nog wat. 

Australi# moet klaar stsan om dit en 
dat voor hun gerief te veranderen, 

te verbeteren en te produceeren—en 

wat. gaao- wij-»a- dezeo- oorlog. doeo? 

Australid weer vergeten zooals na den 

vorigen oorlog? Wij' hebkira: nog niet 

al te veei gedaan om te toonen, dat 

bet ons erost is met het vormen van 

cen hecbt democratisch blok, dat de 

leiding van het Westelijk en Zuideltik 

Ideel vap. den Pacific doelbewust ter 

'hmod zal gaen nemen. 

Prijestijging. 

Men voeit hier wel in alles dat het 

oorlog is — de prijzen van groente, 

visch,. tbee'en andere-kruidenierswaren, 

.kleeding, schoeoen enz. enz. zijo be- 

“langrijk opgeloopeo. Het tarief van 

de taxi bezorgt je rillinger ea de 

autoselgenaar, die zieb: eeni mooie- 

houtskoolinstallatie heeft aangeschaft, 
moet zelfs voer de lucht in zijn ban- 

den- betalen—de- dure- theegeschitedenis- 

staat nog steeds in het brandpunt der 

belangstelling. 

»Smith's Weekly”, het biad dat 

kortgeleden zoo'n mooi figyur: heeft 

geslagen met de onoordeelkundigebe- 

schouwing over de hooge thee prijzen, 

tracht thans de ,,honorable face” te   
“BOERDERIJEN SCHRAUWEN"“ 

KEDIRI WATES 

redden met een prachtige Headline, 

PERCEEL-PAKISSADJI 

  

Levert versche. volle melk. 

Karnemelk, Yoghurt, 
Room en Slagroom 

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

ter plaatse 

MA 

   
    

   
   

    

Prima 'kwaliteit. 

Beleefd aanbevelend 

L. H. SCHRAUWEN. 

aa an 

NIEUME UITGAYE of HERORUK ran J. B. WOLTER"S 

UIT6. Mi, BATAVIA. 
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VOORWAARTS is steeds het 

wachtwoord geweest van het Korps 

Mariniers. Over, de zeven wereldzeeen 

en inalle werelddeelen-heeft dezeroep 

weerklonken. 276 jaren lang hebben 

Tij bewezen met de daadaan'ditwoord 

kracht'te kunnen bijzetten. Ook in deze 

lijiden voegen zij nieuwen roem toe 

aan'hunischitterende traditie! 

Dit keurkorps heeft thans: meer 

mannenmoodig,, flinke kerels die yan 

wanten:weten'en niet voor een kleintje 

vervaard zijn. 
Dit isiets voor Europeesche jongens 

van 16 jaar af ouder, die de lagere 

    

dat Smith wel eens even naar Java 

zal gasb om de: zaak vit te. zoeken. 

Dit. op: zicbzelfs is natuurlijk niet 

z00.heel. erg—laat Smith maar cens 

naar Java gaan om ons te vertellen: 

hoe het moet. 

Wat wel erg is—en heelerg zelfs— 
is de voorlichting over Ned. - Indig 

die het sterk aan invloed verliezend 

weekblad zieh permitteert om toch 

maar in. het gelijk-te komen, na den 

versebsikkelijken. bluoder over de 

Britseh-Indische theeprijzen. 

»Smith's- Weekly” dan deelt den 
volke mede, dat onze productiekosten 

sinde den oorlog niet ziju verhoogd, 

en dat de loonen die wij betalen lager 

zija dan voor den oorlog! Wel, het ia 

erg.goed, dat de Regeering een aan- 
tak .bonafide Australische ksantenmen- 

achen in. de gelegenbeid heeft. gesteld 

om: meli cens poolsboogte- in: Indid 

te komen nemen— en dat ladische 
krantanmenschen volgende maand de 

gast ven Australi8 zullen ia. 

Laat de menschen die het van af- 

braak moeten hebben hur blaadjes 
maar vullen—wij zullen voortgaan het 

begrijpen.en. de-waardeering tusschen 

Indi£ en Australit steeds te belpen 

versterken. 

  

itknij en brielkaart plakken en opzenden aan 

ESA! Bae DEPARTEMENT DER MARINE — BATAVIA-C. 
den. WERVINGSAMBTENAAR, 

Naam: 

MARINTERS! 
school hebben doorloopen. Een baan 
naar hun hart, met een mocie toekomst! 

Adjudant-onderofficier kunnen zij wor- 

den met f 489.- per maand plus even- 

tueele toelagen en met pensioen. Neem 

een kloek besluit en vraag inlichtingen 

door middel van onderstaande coupon. 

Doe het nu, want dan komt ge nog 

bij de eerste ploeg. De aanneming 

dearvoor sluit 1 November. 

JONGENS VAN 15 JAAR! 

Ook gij kunt bij het Korps Mariniers in 

dienst treden: als tamboer of pijper, om 

later desgewenscht marinier te worden. 

Gaarne zou ik van U het inlichtingenboekje 

.Kom bis de:Mariniers” ontvangen. 

  

  

Adres:   

  

Leejtijd: 

  

Genoten onderwiis:   
  

Niet duur. 

Is-het leven in Autralik# voor den 

beroeker of voor hen die-zic hier 

willen vestigen- nu- x00- coamogelijk 

duur geworden, zal men zich sia Indi& 

afvragen? Hierover doen inderdaad de 

vreemdste. verhalen de ronde van 

mensahen, die eceng een blanwen Maan- 

dag in het Vyfde Werelddeel zijn 

geweest en nu de expert uithangen, 

Mijn ondervinding als vrijgezel is, 

dat men. bier voor eem: betrekkelijk 

gering inkomen heel veei kan doen 

en dat men hier—in tegenstelling met |: 

Indi#— van zija armoedje rijk: is. 

Natuurlijk is-het voor menschen met 

een aantal nog kitine kinderen niet 

z00 gemakkelijk, vooral niet wanneer 

men in lndit een uitgebreide staf van 

bedienden is gewend. 

Men kan in Australik heel prettig 

betrekkelijk goedkoop leven en men 

kan ook heel veek gekk vitgeven— 

geheek naar verkiezing: Her wonen 

in cem stad ale Sydney beeft z00veet 

voor, dat-men zicb: gasrse wat onge- 

rief hier- en daar getroost, wanneer 
men tenminste nog niet beeft verleerd 

hoe:het: leven-goed en vruchtbaar te 
maken, 

Huizem. co. flste zija zeex duus. Voer 
cen bestje gosde flat in de City af 

aa 

in de King's Cross buurt (Kings Cross, 

Elizabeth Bay, Dariinghurst en Potts 

Point—alles ceeo paar minuten met de 

tram van de city) betaalt men al gauw 

4tot 5 pond per week gemeubileerd. 

Men heeft dan ceu goede zitkamer, 

ee» ruime sisapkimer, balcon, keuken 

en badkamer... cm het vreeselijke 

woord maar te gebruiken 

gemakken voorzien”. 

$ De flat- bewoner 

Het leven in fiatjes van 2 of 3 

pond, is voor menschen die Indie ge- 

wend: zijo, geen pierier. Voor die 4 

»van alle 

Beveiligt U tijdig!! 
Wij leveren : 

  

    

    

    

   

     

    
   
   

    

      

  

     

  

    

  

      

      

  
  

mena aamanan 

NP 

tot 5 pond (f 25: tot f-30) inde week Le RO. RE MENARI OR: MMI: 
voelt mem zich dan ook werkelijk 

thuis. Men poetst 'smorgens de cigep 

schoenen, men: prutst wat gezellig in 

in de keuken met theepot. broodrooster 

en cieren met spek-koekepan — en 

dan ligt den dag voor je. Voor f 3 

in de week komt iemand 'je keuken ea 

badkamer schoonmaken, 

vegen en je bed epmaken — wat 

bloemetjes op je balcon en in je 

het ochtenblad 
en dan schfjot de zon toch 

te goed om nog langer thuis te blijven. 

Trams en bussen — 

noeglijke dubbeldekkers, 

voor 5 tot 

je vloeren 

vazen wanueer je 

van die ge- 

brengen je 

10 cent overal heen — 

wanneer je haast hebt, moet je na- 

tuurlijkaao zo0'n dure taxi gelooven, — 
maar de kostelijke taxichauffeurshumor 

maakt weer een hoop goed. 

Luocheo in de stad. beperkt zich 

nog maar tot een betrekkelijk gering 

aantal gelegenheden — iets wat in de 

naaste toekomst zeker veranderen zal, 

wanneer bet contact tusschen Australig 
enons bewaard zal blijven. ,,Fasbiorz- 
ble” is om onder den grond te gaan 
luchen in een van de twee betere 
nachtclubs — Princess of Romanos. 
Het kost viet niet al te veel, f1 tot 
f 1.50, je kunt er een drankje koopen, 
naar goede luchmuziek luisteren, de 

chigue van Sydney bewonderen en.... 
Wanneer je een aardige dame uit de 
nsociety” bij je hebt, kun je nog in 
de ,social column” vap een van de 
bladen komen ook, hetgeen voor velen 

geen geringe attractie is. 

De ,Pub” 

Het .,Australia Hotel” de 

Wandeling de ,,pup” genoemd —rendez- 

vous voor allen die iemand in de city 

moeten ontmoeten — biedt vijf ver- 

schillende mogelijkheden om te eten. 

De eetzaal en de ..cedar” - room, waar 
je ook niet meer dan een paar gulden 
kwijt bent — de ,wintergarden” voor 

een vluggere, meer zakelijke lunch, of 

cen van twee ,guick-lunch" gelegen- 

heden, waar je voor een paar dub- 

beltjes aan lange toonbanken zittend, 

vlug even wat naar bionen kant werken. 

Wanneer je den lust en den moed 
hebt om meer op ontdekking uit te 

gaan, zija er natuurlijk nog tientallen 

andeee min of meer interessante ge- 

legenheden. In Florentinos kun je je 

voor zestig centen voistoppen met veel 

heel goedeten (geen bloemetjes op de 

tafel) — in een vao ,,Tundor" - stijl 

lunch gelegenheden, zooals Vera Ma- 

thiews, krijg je voor hetzelfde bedrag 

een heel klein beetje op je bord, maar 

kun je naar de overdadige bloemen- 

weelde kijkeo. 
Een klein Grieksch restaurant met 

beel vuile tafeilakens, een goed Chi- 

neesch restaurant waar je met stokjes 

kunt eten, of de eerbiedige eetzaal 

van cen van de meer deftige hoteis, 

zija voor de afwisseling ook wel aardig. 

King Cross. 

Heb je zelfs geen tijd om naar een 

van de vele fantasie- volle kleine res- 

taurants in King's Cross te gaan — 

hetgeen een buitenlandsch correspon- 

dent natuurlijk nog al eens overkomt, 

— dan kun je even naar beneden loopen 

om een heerlijk gebraden konijo voor 

dertig centen kant en klaar te koopen. 

Een bosje prachtige, knappende cellerie 

TELEFOON No. 52. 

  

Hollandsehe Kerkdieneten. 

Maleische Kerkdiersten. 

H. B. Matulessy. 

OOST-JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEN 
lederen Zondag, 9 uur v.m. 

Te Kediri (Baloewertistraat), Blitar, 
Toeloengagoeng, Ngandjoek, e.a., te 
Paree 7.30 uur.n.m. 

  

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederon. Zondag. 

te Kediri le H. Mis 6 ur v.m, 

2e H. Mis 7.30 uur v. mx. 

Lof 530 vur Oa. m. 

te blitar 6 uur v. m. Still H, Mis 
7.30 uur v. m.  Hoogmis 

530:uuc om. “Lof 

OCoderricht Kath. Javaoen 6 uur om, 

    

TENG HO! 
YENDUHOUDER 

  

G THANG 
COMMISSIONNAIP 

  

MEUBELMAKER 

TRANSPORT — ONDERNEMINA 

KEDIRI — Kientengsirant 68 — Telat, No, 107 

Adres voor: 

Moderne en antieke meubels. 

Staalmeubels en ledikanten ver- 
chroomd of gelakt. 

Tweedehandsche meubels. 

Emballeeren en transporteeren. 

ten mooie tennisbaan voor Dinsdag 

Woensdag en Zaterdag, gelegeo 

achter Spelpersdrukkerij p.m. 

f6,— 

  

Voor Uw meubilair en ontwerpeo 

geroutineerde toekangs en cerste kwa- 

liteit meubelhout 
Zeer billijk in prijs eo levering met 

garantie, 
vendutie gegarandeerd 

goede resultaten, 
Iopakken voor alle plaatsen. 

BIAT HET OM 
DRUKWERK ? 

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

goedkooper. 
Vraagt offerte bij de Ked. 

Snotpersdrukkerij ! 

U verbindt zich 
tot niets! 

Voor Uw 

  

  

en wat brood en boter er bi. .... 

Wwe), wat kun jenog meer verlangen ? 

En 's avonds — ja, dan moet je een 

gezellige flat en wat sardige vrieadea 

hebben, want anders wordt het duur, 

tenzij je natuurlijik zoo gelukig bent 

om in de mode te komen bij de society, 

zoodat je iederen dag cocktail-parties 

en dinertjes ,,thuis” 

Het uitgaan 's avonds is duur en be- 

moet afwerken. 

perkt, doch ik wil dit voor een anderen 

keer bewaren, wanneez Sydney bij 

nacht aan de beurt is. 

LUCHTBESCHERMING 

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

RESIDENTIE APOTHEEK KEDIRI   
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GEN. BERENSCHOT BIJ VLIEGONGEVAL GEDOOD 

IN TOTAAL VEERTIEN SLACHTOFFER.S 

  

Brandend vliegtuig viel te Batavia op 

kampong, welke in vlammen opging. 

  

Een droeve slag voor Ned. - Indie 
—a-an— 

Naar Aneta uit Batavia seint, is gistermiddag een lockheed lodestar tran- 

sportvliegtuig te Kemajoran neergestort. De inzittenden waren de Legercom: 

mandant Ceneraal Berenschot en wing-commander Watkins. Het toestel werd 

bestuur door Kapiteinvlieger Knapp. Voorts waren nog twee militairen aan 

boord, waarschijnlijk een mecanicin en een marconist. 

vertrek zag men het vliegtuig brandend neerstorten. 

Onmiddellijk na het 

Volgens later ontvangen 

inlichtingen is tijdens der start de linkermotor van het toestel afgeslagen en 

blijkbaar zag de Piloot geen kans het recht te trekken, waarop het met €€n 

vleugel omlaag ter aarde stortte. 

De Landvoogd, zal de begrafenis, die te Bandoeng zal plaats hebben, bij- 

wonen. 

De Chef van den generalen staf, Generaal-Majoor ter Poorten is telegrafisch 

uit Manila teruggeroepen. 

De stoffelijke overschotten der slachtoffers zullen in het Militair Higi€nisch 

Instituut van het Militair hospitaal alhier worden opgebaard met een eere- 

wacht van vier officieren. 

Het juiste tijdstip, waarop het ongeluk plaatshad, was 15,05 uur. Het toestel 

stortte op een kampongwoning, waarin zich naar schatting een zevental per: 

sonen bevond, die allen mede het slachtoffer werden van het ongeluk. 

—— 

GJ. Berenschot f 

Over het leven en de loopbaan van 

wijlen luitenant-generaal G.). Beren- 

schot, dit bij de vliegramp bij Kema- 

joran op z00 noodlottige wijze het 

leven heeft gelaten, kunnen wij nog 

de vwolgende bijzonderheden meldeo, 

Hij werd op 24 Juli 1887, te Solok, 

op Sumatra's Westkust geboren, en 

deed op 27 Augustus 1902 zijn intrede 

op de cadettenschool, waarna op 19 

Juli 1907 zijn benoeming valgde tot 

Op 7 Juli 1911 
werd hij benoemd tot eersten luitenant, 

19 Augustus 1919 tot kapitein, 17 

September 1928 tot majoor, 3 Febru- 

ari 1931 tot luitenaot - kolonel, 28 

Decersber 1932 tot kolonel. H1 Juni 

1935: tot en op 26 

Juli 

welken rang hij tenslotte, in den dienst 

tweeden luitenant. 

generaal-majoor 

1939 tot luitenant - generaal, in 

van het vaderland, bet leven heeft 

gelaten 

Wijlen generaal 

ridder in de orde vao den Nederland- 

schen Leeuw en commandeur in de 

Berenschot was 

orde vao Oranje- Nassau, terwiji hij 

tijdens zijn militaire carriere 

nog werd onderscheiden 

cervolle vermelding en het expeditie- 

voorts 

met een 

kruis, 

Als zoon van een officier volgde 

hij de carrizrz van zijv vader. Na in 

Holland zijn eerste opvoeding te heb- 

FEUILLETON 

  

SPAANSCHE DUKATONS 
(Spanish Doubloors) 

Uit het Engelsch 

van 

Camilla Kenyon 

104) 
G, mijn iief, trouw kind, wat had 

ik moeren beginnen, als jij je niet aan 
mij vastgeklemd had, terwijl ik, verleid 
door die... Slangen, je z00 van me 
afgestooten heb! Maar ik ben ervoor 

gestraft, ik ben er hard voor gestrafi! 
Eo nu wilde ik je dit vragen, kind, 

wil je... wanneer je getrouwd en 

geiukkig bet, lieve schat... wil je 
dan van deze eenzame plaats het droe- 
ve overschot van haar, die... van 

haar, die...” Tante Jane snikte zoo, 
dat ze onmogelijk verder kon spreken. 

»Jane” ... 'begon' Miss Higglesby 

Browne. 
alk spreek tegen mijn nichtje,” 

aotwoordde tante Jane met onnavolg- 
bare waardigbeid van uit haar hoek. 

| ben genoten, bezocbt hij van 1904 tot 

1907 de Konioklijke Militaire Academie, 

omals tweeden luitenant naar Neder- 

landsch-Indis terug te keeren. Reeds 

toen was hij door en door bekend 

met de tropische oorlogvoering in het 

en moeilijke terrein van de 

Buitengewesten. 

zware 

Kort na zija aankomst in Indie 

vertrok de nu verscheiden comman- 

dant van bet K.N.I.L. paar Atjeh, 

waar hij later actief aandeel had in 

de pacificatie van dat deel van onzen 

Arcbipel. trok hij 

de aaodacht van zijo meerderen door 

Reeds zeer jong 

zijn grondige kennis van bet werk in 

de rimboe, terwijl bij een opvallende 

bekwaambeid aan den dag legde. 

Als eerste luitenant volgde wijlen 

generaal Berenschot de campagne in 

Atjeb, waarbij hij opoieuw bewees 

een militaire genius te ziju. Het was 
in die periode, dat hij met een eer- 

volle vermelding werd onderscheiden. 

In de daarop volgende jaren werd 

hij aangesteld tot leeraar aan de hoo- 

gcre krijgsschool in Den Haag, waar 

hj onderricht gaf in tactiek en strate- 

gie. 
Het groote enthousiasme, dat hij 

altijjd voor zijn wapen: de infaoterie 

heeft gehad, maakte hem tot een 

specialist op bet gebied van infante- 

rie-zaken en als staf -- officier op. bet 

Haar kleine gezicht was onherken- 

baar opgezwollen, kaar oogen zaten 

bijna dicht, heur haar was scbuin over 

cen oor afgezakt. Maar daar ze tante 
Jane was, koos ze juist dit oogenblik 

voor haar pose & la reine uit. 

»Kom, kom, tantetje”, antwoordde 

ik, terwijl ik haar kalmeerend op baar 
eene band klopte, ,z00 gauw ga je 

niet dood, vatuurljk blijft je teurig 
overschot niet op het eiland acbter. 

Maar eigeolijk zou 't niet zoo kwaad 

zijo, als 't wel gebeurde, dan kon je 
samen met Bill Halliwell ro-dspoken, 
dat zou toch wel erg gezellig zijo, he. 
(Bij” die laatste woorden voelde ik, 

dat taote Jase van schrik rilde.) En 
wat mijo kans om te trouwen betreft, 

als we op bet oogenblik een wedden- 

schap aangingen, wie bet meeste kans 

had, ben ik bang dat de naam van 

Captain Magnus bovea aan bet lijstje 
z0u moeten staan, is 't niet?” 

»Groote hemel, Virginia”, stootte 
tante Jane er ontzet uit. Maar ik ging 
Z00der medelijden voort, ik had me 

vast voorgenomen om haar gedachten 

van baar naderend einde af te leiden. 
»Ais je alles goed beschouwt, geloof 

ik, dat ik 't beste doe, om u dadelijk,     

“departement van Oorlog bracht hij op 

verschillend gebied een zware omwen- 

teling teweeg. 

Zijo keonis paarde zich aan een 

groot gevoei voor de werkelijkheid. 

Dit alles deed hem pleiten voor de 

mechanisatie ea 

het leger, reeds lang voor bet elders 

duidelijk was geworden hoe belangrijk 

de nieuwe methode 

motoriseering van 

van “de oorlog- 

voering wel waren. 

Dank zij zija goed begrip van de 

oorlogvoering in de tropen en zija 

inzicht in de ovmetelijke waarde van 

een goed geoefende infanterie ia tro- 

omstandigheden, siaagde bij 

erin troepen en materieel hier te lan- 
pische 

de te moderpiseeren. 

Na gedurende verscbeidene jaren 

chef van den generalen staf te zija 

geweest, volgde tenslotte zijo benoe- 

ming tot commandant van het leger 

en hoofd van het departement van 

Gorlog, ia welke functie hij zich ge- 

plaatst zag tegenover de kolossale 

taak cen leger aan te voeren, dat 

gereed moest zija voor de moderne 

oorlogvoering en de moderne aanvals- 

methoden. 

Wat generaal Berenschot voor dit 

land heeft gedaan, is genoegzaam 

bekend en ongetwijfeld zal zijn nage- 

dachtenis nog jaren bij ecen 

ieder voortleven. 

lange 

Luitenant-geveraal G. J. Berenschot 

was drager van het Grootkruis der 

orde van den Nederlandschen Leeuw, 

het officierskruis de orde van 

Oranje-Nassau, bet eereteeken voor 

belangrijke krijgsbedrijven met de 

gespen, Atjeh 1906-1910, Atjeb 1911- 

1914 het onderscheidingsteeken 

voor langdurigen dienst als officier. 

io 

Gen. Ter Poorten terug- 

geroepen uit Manila 

  

Begrafenis vastgesteld op 

Woensdag 

Nader wordt vernomen, dat de be- 

grafenis der slachtoffers oiet Dinsdag- 

middag, doch Woensdagmorgen acht 

uur te Bandoeog zal plaatshebben. 

Aan generaal - majoor der artillerie 

H.R. Maurer is tijdelijk het legercom- 

mando overgedrageo, totdat generaal- 

majoor Ter Poorten zal zijo terugkeerd. 

Da twee onderofficieren, die mede 

zijo omgekomen, zijn sergeant-monteur 

Van Kampen en radiotelegrafist De 

Haan. 
Maandagmiddag even over drie 

heeft nabij het vliegpeld Kemajorao 

Waoneer u thuiskomt, de regeling van 

mija zaken op te dragen. Want alsik 

door de zeeroovers geschaakt word, 
spring ik natuurlijk dadelijk overboord, 

ofschoon ik 't idee om te verdrinken 
erg griezelig vind, vooral als er ook 

haaieu in de buurt zijo, die je mis- 
schien gaan opeten. Maar wil jij bij 
de graven van de rest van de familie 
een kleinen grafsteen laten zetten—'t 

hoeft geen dure te zijn —met ,, Virginia” 
€rop, anders niets” En dan zouik ook 

graag willeo, dat u alles van mijn 
boelrje dat u zelf niet wildet hebben, 
aan Bess, naderhand voor de baby, 
gaf. En zeg er dan bij, als mijo laat- 

sicn wensch, dat ze, wanneer de klei- 
ne dan .oud genoeg is, haar het ver- 

baal van mijn droevig einde moet 
Vertellen..,” 

Toen ik zoover met mijn testament 

gevorderd was, zat tante Jane te 
snikken en haar handen te wringen, 

dat het een aard had. 
»O, Virginia, een grafsteen! Mijn 

lieveling, cen monsument zou nog niet 

goed genoeg voor je zijna —van wit 

marmer — met allemaal kleine engel- 
tjes... »Van haar diepbedroefde tac- 
te” er eni O. Waarom, waarom zija 

| 
  

te Batavia een crash plaatsgevonden 

met ontzettende gevolgen. 

Om 5 minuten over 3 vertrok van 
het viiegveld een Lockheed - Lodestar- 

transportvliegtuig van het K.N.I. L., 

waario hadden plaats genomen de 

legercommandant, Z. Exe. Luitenant - 
geveraal G. J. Berenschot, de Engelsche 

verbindingsofficier van de R.A.F., 
wingcommander Watkins, de kapitein- 

kortverbandvlieger van het K.N.I-L. 

J.C.F. Koapp, de sergeantmonteur 

Van Kampen en de militaire radio- 

telegrafist De Haan. 

Kort na den start, toen het toestel 

met cen boog uit bet gezicht van het 

vliegveld verdween en zich boven eeo 

der io den omtrek bij het station lig- 

gende kampongs bevond. schijot een 

der motoren van het toestel te zija 

afges'agen — althans z00 luidden de 

verklaringen van de eokele personen, 

die het nog in de lucht hebben waar- 

genomen. Aanstond verloor de Lock- 

heed hoogte, waarop het toestel tegen   

en klapperboom opvioog en vervol- 

gens met een geweldigen klap boven 

en kamponghuis neerkwam. 

Oomiddellijk- vatte de hoofdtank 

van het vliegtuig viam: er ontstond 

en felle brand, welke enkele minuten 

later nog aangewakkerd werd door 

het ontploffen van de tweede tank. 

De gevolgen warea tragisch. Zoo- 
wel het toestel zelf als bet huis, waarop 

het neergestort was, stonden onmiddel- 

ljk in lichter laaie en er was geen 

schijn van een kans op redding, noch 

van de inzittenden van bet vliegtuig, 

noch van de kamponglieden. 

BAAT HET OM 
DRUKWERK ? 

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

goedkooper. 
Vraagt offerte bij' de Ked. 

Snolpersdrukkerij ! 
U verbindt zich 

lot niets! 

  

Ja. -— 

Radioluisteraars, 
wordt lid van den Bond van Radioluiste- 

raars in Nederlandsch- India (B.O.R.A.N.I) 
U dient daarmede Uw eigen en het 

algemeen belang. 

Inlichtingen bij den Secretaris, 

J.P. Coenweg 27. 

Batavia - €C. 

    

CD AMA ADM 

CARIBONUM 

n voorraad. 

  

Door eigen import ziin wij in staat de beroemde 

producten, z. a. 

Carbonpapier in diverse soorten. 

Schrijfmachinelinten in alle breedten, 

Schrijf-, vulpen- en stempelinkten. 

N. V. KEDIRISCHE SNELPERSDRUKKERIJ 

Para aa AN MAA 
op 't oogenblik 
kunnen zittenl 

we hier, we hadden 
samen  veilig thuis 

Waarom beb ik me laten overhalen 

om de wereld rovd te trekken, met 

niets dan vreemde menscheo! Waar- 

om...” 
.Jane!” viel de diepe basstem van 

Miss Hligglesby Browne baar weer 

in de rede. Maar op dat oogenblik 

ging de deur open en keek het gezicht 

van Slinker naar binnen. 

»Zeg”, zeide hij, .der is geen en- 
kele reden waarom jullie met z'n drie#o 

in die benauwde hut motten biijven 
zitten, Horny en ik binne mans ge- 
noeg, 6m jullie van ons Ijjf te houwe, 
als jullie gekheidjes zou willen uitba- 

len. Kom er uit, dan kenne jullie een 

beetje afkoelen.” 
De grootste bitte van den dag was 

voorbij: de zon was'al achter den top 

van deo vulkaan verdwenen, waardoor 

deze kant van 't ciland reeds geheel 
in de schaduw lag.. Mr. Shaw en 
Cutbbert zaten in een citroenboom, 

blijkbaar hadden ze dus den geheelen 
middag onder 't beschuttende groen 

doorgebracht: ook viel 't me op, dat 
de touwen om hun polsen niet meer 

z00 vast gebonden waren als cerst,   

Cookie's boeien waren geslaakt, onder 

toezicht van Horny was hij druk bezig 

met 't klaarmaken van het avondeten. 

Crusot was verdwenen. Tijdens onze 

gevangeoneming had Captain Magnus, 

die het gelukkig op dat oogenblik te 

druk met zijo gevangen bad om aan 

het afbetalen van zijn oude schuld te 

denken, hem een trap tegen zija borst 

gegeven en tot mijn groote verlichting 

was de hond zoo verstandig geweest 

om 't hazenpad te kiezeo. Hij was 

pinter genoeg om te begrijpen, dat hij 

mij 't best kon helpen door uit de 

handen van onzen gemeenschappelij- 

ken vijand te blijven. Ik bad" stellig 

hoop, dat bij tijdelijk naar zija vorig 

leventje, het varkensjagen in zijn 

eentje, was teruggekeerd, ofschoon ik 

200 nu en daa een witten glimp in. 't 

lage struikgewas meende te zien. In 

elk geval was hij zo0 verstandig, om 

niet het kamp bionen te komen. 

Worsit vervolgd.
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