
      

      

  (aan 

DRUK- EN UITGAVE 
KEDIRI - SNELPERS 

Algomeene Leider J.D.L. v. WAARDENBURG 
  

REDACTIE- 
TELEFOON No. 83. 

EN ADMINISTRATIE 

ABONNEMENT 1 1.50 PER KWARTAAL, 
BIJ VOORUITBETAL!NG. 

S1 ADVERTENTIE- EN NIEUWSBLAD 
VOOR DE RESIDENTIE KEDIRI. 

  

VERSCH UNT 

DINSDAG EN VRIJDAG 
AGENTEN IN HOLLAND Abonnements 

PUBLICITEITSKANTOOR ,GLOBE" 

ADVERTENTIE 
GEWONE ADYVERTENTIE: 

TARIEF 

1 maat pl. ( 0.25 per regel. 2 maal pl. ( 0.20 por regel 
4 maal plaatsen i 0.15 per regol. 

2.9. kieine aankondigingen ( 1.- per plaatsing. 
advertentia gereduceerd tarief. 

LOSSE ADVERTENTIEN BIJ VOORUITBETALINS. 
  

No. 86 

ACTIE VA 

VRIJDAG 31 CCTOBER 1941 

N GALEN 

Een serie slagzinnen als voorbeeld. 

  

Onze V, is een ,,Van Galen”! 

| 

STADSNIEUWS 
— 

Kalenders 1942. 

De eerste wandkalenders zijv ons 

  

  

kantoor binnengekomen e.w. van de 

»Oranje Nassau" Stichting, meer be- 
kend als de Stichting van ,Pa van der 

Steur” In oranje omslag, grootte 22X 

34 cm., is de Kalender tegen den prijs 

van f 0.50, verkrijgbaar bij den Heer 
J-v.d. Vijver—Oranje Nassaulaan 17 

te Magelang. 

Behalve de Zon—alle feest- ev pa- 

sardagen is iedere bladzijde van de 

maandkalender verlucbt foto's, 

vooral bedoeld om oud-Steurtjes de 

herinvering aan ,huis” te doen berleven. 

De opbrengst van den verkoop der 

“ kalenders is voor het a.s. Kersifeest 

van ,,Pa", dus voor de kinderen van Pa. 

Voor iedereen dus de opwekking, 

om zoo'n kalender voor bet grooteen 

goede doel. te koopen, 

met 

Kunstkring. 

Voor de leden van den Kediriscben 

kunstkring hield de. heer Dr. G.W.N. 

van der Sleeo Zaterdagavond in de 

societeit Braotas eeo zeer interessante 

voordracht met lichtbeelden en smal- 

films. Het onderwerp van deze lezing, 

waarvan bereids een verslag gepubli- 

ceerd is, luidde Door 
Lapland en Finlaod”. De leden van 

de Chemisch - Techoisch - Landbouw- 
kuadige vereenigiag hadden ook toe- 

gang tot dezen Kunstkring -avond. 

Ia de maand November wordt de 

tentoonstelling Hofker en Ries Mulder 

hier verwacbt ea voorts bet optreden 

van de zangeres Aanie Lambrechts. 

Verder staat op bet programma de 

vitgestelde dansavond van Darja Col- 

lin, een uitvoering vao de tooneelver- 

ceniging Concordia uit Malang, van 

de Ned, - Indische Tooneelgroep en 

van het A.B.C.-cabaret. 

Zweden vaar 

Uitbreiding gezond- 

heidszorg. 

Het aantal 

regentschap zal bet volgend jaar weer 

uitgebreid worden en wel met een 

hbulppolikliniek te Papar, welke voor- 

loopig op zeer eenvoudige wijze ia 

kampongstijl wordt gebouwd, Naast 

de bestaande polikliniek te Koendjang 

werden dit jaar poliklinieken geopend 

te Gringging, Wates en Modjo. De 

regentschapsraad stelt de laatste twee 

jaren belangrijke bedragen beschikbaar 

ten behoeve 

gezondheidstoestand van de bevolking. 

Io het jaar 1940 kwam de post ,,po- 

poliklinieken vao het 

van den algemeenen   

liklinieken” op de begrooting voor 
met een bedrag groot f 1316, —, te- 

genover f 8252,— voor bet volgend 

jaar. Aan de openbare gezondheid 

wordt in 1942 in het gebeel f 26 150,- 

besteed. De personeelskosten zija in 

Jenoemde jaren, mede door de aan- 

tweede arts, opge- 

f 3480,—. 

malariabestrijding wordt 

stelling van een 

loopen van f 486,— tot 

Voor de 
verder f 642,— uitgetrokken, terwijl 

voor de bestrijding van volksziekten 

(er is eeo speciale mantri voor d 

leprabestrijding) cog f 992,— is op- 

gebracht. Verder worden er, naar wij 
rceds medegedeeld hebben, subsidies 

verstrekt aan het Zendingsziekenbuis 

te Modjowarno en aan het consultatie- 

bureau van de plaatselijke afdeeling 

van de S.C.V.T, 

De ziekeninrichting 
in totaal een uitgave van f 14.220,-. 

Na de herstellingen en verbeteringen, 

die een tijd geleden hebben plaats 

gehad, 

uitgaven noodig. Wat verloskundige 

hulp betreft, worden van regentschaps- 

wege aao particuliere vroedvrouwen, 

welke daarvoor in aanmerking komen, 

te Paree vergt 

zijna voorloopig geen extra- 

toelagen gegeven als 

het 

aan onvermogende 

maandelijksche 
compensatie voor verleenen van 

hulp 

kraamvrouwen. Voor deze toelagen is 

cen bedrag van f 1500,— uitgetrokker. 

kostelooze 

Zoutverkoop. 
Met ingang van 1 September jl. 

heefr bet renentschap een aavarg 

gzmaakt met het verkoopen van ver- 

pakt klein zout vaa de provincis op 

een tiental regentschaps-en desapasars, 

nadat een proefneming met dezen 

vorm van zoutverkoop op de pasar 

te Modjo slaagde. 

Uitbouw van het onderwijs. 
De bedragen, welke bet regentschap 

ten koste legt aan onderwijs, kuosten 

en wetenschapper, nemen telken jare 

toe. Het volgend jaar is niet minder 

dan f 221.335, — beschikbaar gesteld 

voor deze doeleinden, Alleen voor 
bezoldigingen en bijzondere toe!lagea 

aan onderwijzers van de 36 tweede 

klasse- en vervolgscholen, welke het 

regentschap rijk is, wordt op een uit- 

gave van f 103.032,— gerekend. 

Na den bouw van de school ,te 

Ketawang bestaan er voorloopig geea 

planoen om nieuwz schoolgebouwen 

op te richten, hoewel eenige 

overvolle scholen particuliere gebouw- 

en zija ingehuurd en als leslokalen 
zija iogericht doch van de bestaande 

verschillende uit- 

voor 

scholen worden er 

gebreid of verbeterd. 

Ten 
kosten van bet volksonderwijs geeft 

behoeve van de exploitatie-   

bet regentschap een ullende sub- 
sidie f 83.849,—. Ev 

jaar eo dit jaar ligt 
bedoeling om dit gehe: 

meer uit te keeren, ma: 

gedeelte, hetwelk betrekking heeft op 

de moetkomingen 

enz., vermeerderd m 

  

Is het vorige 

niet in de 

2 bedrag zonder 

r alleen dat    

bezoldigingen, t 

    

»kelijk gedane 

  

voor aansc ng van leer- 

Het aanvuliend 

bedrag is gebaseerd 6 

begrooting van bet schoolfonds. Voor- 

shands kan het res gen 

hoogere subsidie yersire zonder 

dat andere regents€har-belangen daar- 

door geschaad worden. 

uitgaven 

middelen. subsidie- 
de oniwerp- 

  xtschap 

    

ken, 

Het aantal cursussen tot opleiding 

van volksonderwijzers (er zijn er mo- 

Ngadiloeweb) 
wordt uitgebreid met een cursus te 

menteel te Paree 'en 

Papar. De cursus'te Paree wordt tot 

de helft van bet volgend: jaar in 
samenwerking met het regentschap 

Djombang voortge:et. waarbij de 

kosten gelijkelijk gedecid ” worden, 
daarna za! Kediri a'leen deze cursus 

in stand houdeo. 

De ambachtsleergarg te Paree vor- 

dert cen uitgave van | 16.544,—, In 
de afdeeling Yzerbewerking wordt de 
stijging van de prijzen van de mate- 

rialen en grosdstoffen duidelijk merk- 

baar, evena's in de afdeeling chaut- 

feurseo mooteurs. Ten slotte steunt het 

regentschap rog het landbouwonder- 

wijs door het verzorgen van een 

tweetal landbouwcursussen, 
Nu bekend is geworden, dat het 

aandeel in de verschillende landsin- 

komsten zal meevallen is er meer geld 

beschikbaar gekomen voor cultureele 

doeleinden. Er is thans een post van 

£ 750,— uitgetro! 

vraag voor bet 

ken voor de prijs- 

beste werk over de 

Kediri, 

orden uitgeschreveo 

geschiedenis van welke te 

zijver tijd za 

als de eerste »nten aan de literaire 

faculteit hun s zullen 

hebben, 
zijn van vo'de 

| beeindigd 
z200da1 men verzekerd kan 

wetenschappelijke 

deelname. 
Voorts zal « gin kunneo worden 

gemaakt met ontwerpen van 

planoen voor tweetal werker, 

waarvoor veel angstelling bestaar, 

namelijk het bovwen van cen plaat- 
selijk oudheidkus'y museum om de 

ia dit regentsc gedane vondsten 

te bewaren en herstellen van de 

oude begraais s  Setonogedong, 

Op deze begra sats, waar de re- 

geoten van Kediri en bun familieleden 

van oudsher beu 

den zich de fu: 

iven worden bevin- 

  

tes van een moskee, 

    

die gebouwd zija kort na den 

Overgang van bevolking tot den 

Islam. Da overb'ijfsclen toonen aan, 

dat deze moskee is gebouwd in den 

trant van een Hindoe-Javaanschen 

tempel. De bouwstijl toont een zuiver 

klassieken tempelvorm, versieringen 

Zija niet te bekennen. Langs de kusten 

komt een aanta! vaa dergelijke mos- 

keec#a voor, doch in bet binnenland 

zija zij een groote zeldzaambeid. 

Men treft op deze begraafplaats 

nog twee zezr oude graveo aan, waar 

volgens de overl»vering twee regenten 

vaa Kediri den Soloschen tijd 

begraven zijo. 

De oudheidkundige dienst interres- 

zich ook 

van deze heiligdowmen. 

vit 

seert voor de restauratie   

  

24e Jaargang 

  

Zoojuist Ontvangen 
Mnnnenamaan: 

  

H.M. V. KOELKASTEN 
4 ft. 

6 ft. 

6 ft. de Luxe met Night Watch 

Zeer laag stroomverbruik 

  

f 550.- 

f 620.- 

f 805.- 

100 WATT. 

ELEEFD AANBEVELEND 

N. V.N. van WINGEN 

DOHOSTRAAT 13 — KEDIRI 
  

  

Oogheelkundige kliniek 
opgericht. 

We vernemen, dat een zekere Raden 

Abdul Kadir Pringgosepoetro, een be- 

kende cogheelkundige te Djokjakarta, 
thans te Kediri vertoeft met het voor- 

nemen om een particuliere oogbeeikur- 

dige polikliniek op te richten. Dr, R. 

Kodyat, de Residentie-Arts alhier, ha 

hiertegen geen bezwaren en de Inspec- 

teur der D. V, G. te Soerabaia had 

reeds toestemming verleend. De heer 

Abdul Kadir had bij wijze van prop 

Taman Siswa-en de S 

  

ganda de 
alwaar hij 

bij de 

De trachoomlijders zullen 

kelschoo! bezocbt, 

oogonderzoek deed 

    

   

lijk gratis behandeling van hem kri 
indien zija kliniek reeds geopend word 
Voor!opig zich 

Dandanganstraat aihier. Bij groote toe- 

vestigt hij aan 

loop van patienten, 

   tuurlijk een behoorlijker huis gezocht 
worden. Een aanwinst voor onz 

  

ge- 

meente. 

Momentvergadering I. M. 

Op Zaterdagavond, den 8sten No- 

vember a.s. zal de jeugdvereeniging 
Indonesia Moeda over heel Indie een 

moment vergadering houden. Ook de 

I.M op 

genoemde Zaterdagavond een verga- 

plaatselijke vereeniging zal 

dering houden met uitgenoodigden in 

het gebouw van de B. P. K. aan de 
Ngadisimostraat albier. 

  

  

   
| biervoor na- |    

  

  

  

22ste Congres van de L.I. B 
D2 L.LB, aa 

»Landelijke Inkomsten 

cen afko 

  

Bond”, d 

  

eeniging van het In    
   

   

  

van de Landrente kant 

  

digd, terwijl het Hoofd 

iHea overgekomen w 

  

Soeroso, kon 

het Congres voor    , aangezien 

  

s te Batavia moest zijo, 

    

jats op 

  

uw van de    
os ,Paoti Rahardjo”. 

| was grootj ongeveer 

      

genwoord 

rs ook goed verte 

  

Ongeveer 

  

    

   

    

    

om $ u. 30 n.m. werd 

de bijeenkomst geopend door de 

Voorzitter van het Comit# van Ont- 
vangst, den beer Padmosoeparto, die 
de aanwezigen hartelijk dank betuig- 
de voor de belangstelling. Daarsa 
sprak de heer Ibrahim, atsver- 

vangend voorzitter van h Hoofd- 

bestuur omtrent de geschiedenis en     

VENDU- & COMMISSIEKANTOOR 

KEDIKI — J.G.W. DEKKERS 

VH BRANTAS 

Telefoon 250 
  xnwa! 

VENDUTIE 

Op Zaterdag, 1 November 1941 ten huize van den WelEd. 

Heer W. H. DOHNE, Tuinemploye. 

s. f LESTARIE bij KERTOSONO. 

 



    

    

  

@ Mm Io 
RICHE TH 

Nog siechs Heden 3I Oct. en Zat 

    

EATER — 
dag I Nov. 

»FOOTSTEPS IN THE DARK" 
Een Warner Bros kostelijke detective Comedie, met de sterren : 

(Voetstappen in bet donker) 

RALPH BELLAMY e.a. goede krachten. ", Een zeer goede film met een goed verhaal, de fameuze hoofdpersoren uit ,,The Sea Hawk” ...., stappen over in een moderne avonturenrol ! Actie — Mysterie — humor. ... Vol komische verwikkelingen. 
Vooraf! Het 

ATTENTIEI Zaterdagmi 
Nieuwste Actueele Wereldnieuws ! 

ddag 4.30 u. EXTRA Voorstetlling! 
Niet voor kinderen beneden 17 jaar. aa ea aa Ba ane 

ERROL FLYNN — BRENDA MARSHALL 

een levendig mysterie drama 

Zondag 2 en Maandag 3 Nov. 

verwerkt zijo. 
ATTENTIE! 

Na
a 

Oe
N 

N
a
a
s
 

Vanaf 

— Stuart Erwin — 

Zondagmorgen 

SS MAXIM THEATER 
Heden 3i /m Zondag 2 Nov. 

Universal attractieve hoogstamusante Comedie 

»SANDY GETS HER MAN saooy tita tao many Met Baby Sandy — Edgar Kennedy e.v.a. Een vlotte, vroolijke film, waarin de zotste situaties en de malste gevallen, die men zich bedenken kan, 

Usa Merkel 

U zult U stellig een paar uurtjes kostelijk vermaken ! 
Matinee van 10 uur 

Oct. 

— Voor alle leeftijden ! — 
»Sandy gets her man” 

  

Shirley Temple in haar beste Fox productie s“sYOUNG PEOPLE" 
bijyestaan door JACK OAKIE — CHARLOTTE GREENWOOD e.v.a. Een groote jamboree van humor —zang — dans — romantic 

Ziet Shirley in deze mooie film, haar ongelooflijke prestaties demonstreeren, 
dicuze liederen, pakkende scenes trekken in een snel tempo voorbij! 

Attentie! Zaterdagmiddag 4.30 u. 
Zondagmorgen 

Maandasg 3 en Dinsdag 4 Nov. 

10. u. 

Tan's film Coy mooie Indonesische filmproductie 

»SORGA KA TOEDJOE“ 
Roekia— Kartolo e.v.a. goede krachten. Hen film met een mooi verhaal en veel goede songs en krontjongmuziek! — 

Met 

vooruitgang van de L.I. B. Er werd 

bekend gemaakt, dat reeds 80”/, van 

het Landrentepersoneel leden worden 

van de L.I.B. Voorts was reeds een 

besluit genomen, om een L. I. B. - Baok 

met een kapitaal van 

163 aandeelen, 

op te richten 

f 2500, verdeeld in 

Over eenige tijd zal ook een studie- 

fonds worden gevormd. Daarna sloot 

de voorzitter zijn toespraak met het 

betuigen van zijo leedwezen, dat bij 

geen gelegenheid kon geven aan afge- 

vaardigden van de vereenigingen, 

om toespraken te houden aangezien 

hiervoor de tijd te kort was. 

Hierna werd eeo wajangorang-voor- 

stelling gehouden van de C. C. W. O, 

alhier. Pas laat in de avond verlieten 

de laatste gasten de bijeenkomst. 

Voorts veroemen we, dat bet Con- 

gres van het jaar 1042 gehouden zal 

wordeo te Soerabaia. 

Bekerwedstrijden. 

Voor de bekerwedstrijden van de 

Kedirische Voetbal Unie werd Zondag 

cen wedstrijd gespeeld tusschen V. O. 

G. EL. en Doho, welke door laatst- 

genoemde vereeniging met 4—2 werd 
9ewonnen, 

Tennisclub opgericht. 

Op initiatief van den heer Soekarno, 

onderwijzer aan de Neutrale H. I. S 
albier, werd op Dinsdagavond, den 
22sten October j.l. een bijeeokomst 
bele 

tennisclub op te richten met een niet 

Er badden 
zich rerds 24 personen laten inschrij- 

  J, waarbi' besloten werd, om een 

  

al te hooge contributie, 

ven, waardoor werd overgegaan tot   

de verdeeling in twee groepen, Deze 
nieuwe tenvisclub zal de naam dragen 
yen indonesische Tennisclub ,,Setia” 

  en zal de baan aan de Amidjojostraat   
  Jebruiken met ingang van November 

Het bestuur werd gevormd vit de 
heeren Soekarno ais Voorzitter, Soe- 

  

  

  

pardi als Secretaris-Penningmeester, 
Sahir als Commissaris ea Soehoed en 
Soedarman als leiders. De inwijding 
zal plaats vinden op 9 November a.s. 

RICHE THEATER. 
Nog heden en Zaterdag 1 Nov. 

Warner Bros kostelijke 

detective Comedie 

»FOOTSTEPS IN THE DARK” 

(Voetstappen in het donker) 

met Uw lievelingssterreo Errol Flynn 
en Brenda Marsha!l in de hoofdrolleo, 
bijgestaan door Ralph Bellamy —Alan 

de bekende Indische radio zangeres 

  

k — drama en 

|! Matinee 

andere amusementen! 
opgewekte muziek, melo- 

— Noor alle Iceftijiden — 

«“ | 

Voor alle lceftijiden — 

Uitslag melkonderzoek gehouden op 29 Oct. "4, 
          

Naam der melkerij en woonplaats 

au. —— 
Kwaliteit der melk Sanu ran) 

  

bet bedrijf 

Mevr. Bosveld, Meritjan Kediri Goed Voldoende 

Cordier de Croust, Seloredjo Ngandjoek Zeer goed Goed 

J. C. Gaillard, Semampir Kediri Zeer goed Goed 

Hotel Paree Paree Goed Voldoende 

Hwan Gwan Kiet, ,, Goed Voldoende 

Nio Tiauw Hie " Goed Voldoende 

Mevr. L.H. Schrauwen, Madjenang Kd. Uitmuntend Goed 

Tjice Sian Bo, Dandangaa Kediri Uirmuntesd Voldoende 

Vrouwe Tini, Bantengan Wates Goed Voldoende 

    

Kediri, 29 October 1941. 

De fd. Gemeente Veearts, 
  

Rale — Lee Patrick e.v.a, uitstekende 
krachten, 

Ecrol Flyan en 

hoofdpersonen 

Brenda Marshall 

uit het 
recante succes ,,The Sea Hawk" .., 

de fameuze 

stappen over in een moderne Avontu- 

renrol. . . . een even sensationeel als 
mysterieus en komisch spel, dat on- 

elke 

begin 
toeschcuwer boeien 

Wanneer 
gevaar loert in de schaduw. . ...., 

getwijfeid 

zal van tot eind., 

hoort men voetstappen in bet duister! 
Het is Fiyan. . . 

dollen moordenaar ... 

. Op z20ek naar een 

“. De politie 
verbijsterend..... cen dame bescher- 
mend! Actie-Mysterie !- Humor io een 

vlot, drama vol 

komische verwikkelingen !! 

levendig mysterie 

A tentie! Voor 17 jaar eo ouder !! 

MAXIM THEATER. 
Hedenavond t/m Zondag 2 Nov. 

Shirley Temple in haar beste 

ea grootste productie 

YOUNG PEOPLE" 
bijgestaan door Jack Oakie en Char- 
lotte Greenwood, 2 populaire comedie- 

uitstekeode krachten. 
En groote jamboree van humor — 

zang — dans — romantiek — drama en 

artisten e.v.a. 

andere amusementen! In deze mooiste 
en beste fiim uit Shirley's geheele 
filmcarriere, ziet U 's werelds lieveling- 
sterretje haar ongelooflijke prestaties 
demonstreeren ... Opgewekte muziek, 
melodieuze liedereo, pakkende scenes, 
trekken in een snel tempo voorbij. 
Vooral voor de jeugd zal deze film 
cen groote attractie zijn !   

Politie - rapport. 

B. H, wonende te Modjoroto doet 
aangifte van diefstal, middels onder- 
graving, van liffgoedereo ter waarde 
van f 1.69, 

B. W, wonende te Baloewerti doet 
aangifte van diefstal, middels braak, 
van lijfgoederen ter waarde van f 5.90. 

Tegen Ro, wonende te Kepandjen 
werd proces-verbaal opgemaakt terza- 
ke diefstal van een pandbrief ten pa- 
deele van R. Ng. D, wonende te Ke- 
pandjen. 

M, wonende te Kaliombo doet aangifte 
van diefstal van een rijwiel ter waarde 
van f 7.50, hetwelk op het erf van 
het hospitaal ,, Gambiran” albier onbe- 
heerd was geplaatst. 

B. K, wonende te Bandarlor doet 
aangifte van diefstal van lijfgoeden 
ter waarde van f 1,65. , 

K, wonende te Modjoroto doet aan- 
gifte van diefstal van lijfgoederen ter 
waarde van f 4.—. 

S, wonende te Modjoroto doet aan- 
gifte van diefstal van ljfgoederen ter 
waarde van f 2.50. 

Tegen D T H, wonende te Pakelan 
werd proces-verbaal opgemaakt terza- 
ke verduistering van een rijwiel ter 
Waarde van f 13.— ten nadeele van 
S, wonende te Semampir. 

W, wonende te Ngadiredjo doet 
aangifte van diefstal, middels onder- 
graving, van liffgoederen ter waarde 
van f 2.25,   

H. I, wonende te Ngadiredjo doet 
aangifte van diefstal, middels onder- 
graving, van Ifjfgoederen ter waarde 
van f 3.50. 

A, wonende te Pandean doet aangifte 
van diefstal van een rijwiel ter waar- 
de van f15.—, wetwelk Op den open- 
baren weg Hoofdstraat onbebeerd was 
geplaatst. 

Tegen D T H, wonende te Pakelan 
werd proces-verbaal Opgemaakt ter. 
zake diefstal van muurversieringen ter 
waarde van f 6.—, 

Ha aa esek Tanah kano 

In en om het Kremlin. 
  

Slot, 

Want niets is fnuikender dan dat, 
Goed we gaan accoord met volledigen 
steun aan Rusland zonder conferenties 
€n wat ook. Steun, volledigen en van 
harte gaarne gegeven steun, doch laten 
we er voor alles bij denken omdat 
wij geallicerden dien steun behoeven, 
Ca niet omdat wij gealliterden de 
Russen en hun r€jime z00 van harte 
toegedaan zijn, want dat geeft straks 
traven. Io elk geval moffele men het 
r€gime niet weg, en men make niet 
van eea wolf een schaap. Totaliteit 
ea geweld leidea tot expansie. Zy 
worden slechts bedreven teneinde die 
expansie mogeliik te make, en of 
bolsjevisme of Kodo of Boshido 
genoemd wordt, dat is volmaakt bij-   

zaak. ,Podoh Wai” zou onze brave 
bruine medemensch zeggen. 

Maar om terug te komen op de 
Sovjets. Zij hebben hun zaakjes kostelijk 
voor elkaar, dat moet worden toege- 
geven. Men kan slechts vol bewon- 
dering staan tegenover de door hua 
bedreven politiek — yan hun zijde 
bekeken dan altjd. 

De Duitschers schelden zij niet uit. 
Zoo dom zfo zij nie. .De Japaoners 
schelden zij niet uit. Zoo dom zijn ze 
Ook niet. En de geallie#rden hebben 
z6 aan touwtjes. Een dergelijke positie 
werd nog nimmer door cenig land ter 
wereld ingevomeo. Waarlijk Stalio, 
Molotov en ook Litvioov, die wij voor 
cen belangrijk percentage debetachten 
aan de bereikte resultaten, kuanen te- 
vreden zija. 

lamiddels heeft Hitler kans gezien 
cenige wartal uit te slaan, ongetwij- 
feld als tegenoffensief op den politieken 
aaoval vanuit Moskou, Hj blijfe zeer 
beleefd tegen de Russen, maar neemt 
nog even degelegenheid waar om nog 
cens te herhalen, wat bij al cerder 

Ruslaod ea Molotov heeft 
gezegd, namelijk, dat Rusland destijds 
zekere bedingingen gemaakt heeft ten 
aanziea vaa Bulgarije, Turkije en 
Dardanellen, en het moet gezegd, 
trouwens we hebben dit steeds als 

Omtrent 

Onze meening gegeven, dat het den 
lodruk maakt dat hetgeen Hitler op 
dit punt zegt de waarheid dicht be- 
nadert. Men moet tenslotte sannemen 
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dat het moeilijk is, zelfs voor Hitler, 

om constant door te blijven liegen 

volgens de gefjkte methode. Dat zou 

ook wetenschappelijk propagandistisch 

onjuist zijo. Zoo nu en dan moet er 

cen davereade waarheid tusschen ge- 

gooid worden om de eerder gelan. 

ceerde reuzeo leugens extra, geloof- 

waardig te makeo. Hetgeen Hitler 

zeide, werd ook de Ie maal niet door 

de Russen tegengesproken 

moeten weer erkennen — hebben dat 

vroeger steeds erkend, — dat de Sovjets 
zeer eerlijk plegeo te zijn ea zich 
zelden te buiteo gaan aan leugens 'en 
er zich in elk geval angstvallig voor 
hoeden zich op deeen of andere wijze 
vast tepraten, wat door het lanceeren 
van leugens heel makkelijk gebeuren 
kap. 

Overigens is Hitlers gezwam lacb. 
wekkeod en oer Duitsch. Het bekende 
grapje vao ,, Wat haben es nicht ge- 
wollt” en de bijbehoorende krokodil- 
lentranen nu het mis gaat loopen, het 
gezwets over vredelievendheid, die niet 
geaccepteerd werd en z00 meer. Zui- 
vere mioderwaardigheidcomplex narig. 

hedeo, vooral als meo daarvaast leest 
hoe hij zich op de borstramt en ver. 
klaart dat hij de zaak wel eens zal 
vernietigen en dat Rusland bereids 
gebroken is. De verongelijkte ziel!! 

Tot groot bamen wijj 
kennis van de groote overwinning der 
Chineezeo bij Changsha. Dz desbetref- 
fende telegrammen bevestigen op den 
letter hetgeen wij terzake gisteren 
schrijveo. Inderdaad bier is een keer- 
punt. We laten de betreffende telegram- 

men hier volgen, doch wenschen vooraf 

op te merken dat de kans dat Japan 
werkelijk overstag gaat en Rusland 
of de gealliterde mogendhedeo in bet 

en we 

genoegen 

Zuiden aan zal vallen, (cerder het 
cerste door een inval te doen in 
Buiten - Mongoli# dat officieel niet 
Russisch is door den nederlaag in 
Changsha aaomerkelijk vergroot is. 

Laten we echter niet op den tijd 
vooruit loopen ea hier de beloofde 

telegrammen Ze zijn 
zeer belaogrijk door het gebeuren in 
Europa, Hoewel de affaire Chiva de 
aandacht van den gemiddelden lezer 
niet heeft, de oorlog is ondeelbaar en 

de vrede is ondeelbaar. Het Chineesch- 
Japaoscbe conflict is daarom even 
belangrijk als de strijd aaa het Oost- 
fcont. Men leze daarom onderstaande 
berichten met evenveel interesse. 

Chungking, 2 October (Reuter). De 

Chineesche dagbladen spreken een. 

stewming over een keerpunt in den 

Ghineesch - Japanschen oorlog in bun 

commentaar van hedenochterd op de 
Chineesche overwinning in den strijd 

om Changsha, welke — naar de Chi- 

neezen verklaren — eea 

moreele siag is voor de Japaoners en 

waarbij de Cnineezen de derde Japan- 

sche poging om de hoofdstad van de 

provincie Huoan te bezetten verijdel- 

den, bierbij den Japaoners op zijn 

minst 40.000 man verliezentoebrengend. 

Nu de Japanners een algemeenen 

terugtocht bebben aangevangen aan 

de Hunan-en Kwantung-fronten zullen 

mogelijk vele ,verhalen uit de eerste 

hand” over den slag worden onthuid. 

De correspondent van Reuter ver- 

neemt van gezaghebbende zijde, dat 

de Japanners tot drie maal toe Changsha 

hebben bereikt, doch dat zij geen 

laten volgen. 

militaire en 

  

enkele maal de stad werkelyk bezet 
hebben. 

Tweehonderd Japansche parachu- 
tisten in burgerkleedidihg kwamen in 
den avond van 27 September doorde 

Noordoostelijke poort Changsha bin- 

nen, doch werden door de Chineezen 

onschadelijk gemaakt, 

De verantwoordelijke generaal. 

De Chineesche overwinsing te 
Changsha wordt algemeen toegescbre- 
ven aan de bekwame leiding van 

generaal Hsueh Yo, opperbevelhebber 
yan de Chineesche troepen aan het 

Huoan-front en aan de bijzonder nauwe 

samenwerking met de Chineesche troe- 

p2o aan de aangrenzende fronten. 

Generaal Hsueh Yo is de bekende 
Cantoneesche strijder, onder de Chi- 

neezen algemeeo bekend als de ,,kleine 

tijger”. Hij was gedurende den geheelen 

slag kalm en vol vertrouwen en ver- 

liet geen enkelen keer zijn hoofdkwar- 

tier, dat slecbts 3 kilometer van de 

stad Changsha verwijderd is. 

Toen de Japanners op 17 September 

den daar zij 

er ten volste op vertrouwden dat 

Changsha bionen 14 dagen zou vallen, 

boden de Chineesche vooruitgeschoven 

eeoheden slechts 

geostand, bierbij terugtrekkend op de 

daarvoor bestemde posities in de Ja- 

pansche flanken en hiermede de Ja- 

panners lokkend tot een lijo, ongeveer 

15 kilometer ten Noorden van de stad 

gelegen. Toen werd de Chineesche 

tegenstand p!otseling krachtiger terwijl 

de Chineesche troepen in de Japansche 

flaoken io den middag van 30 Sepr. 

cen algemeen offensief inzetten. 

opmarsch aanvingen, 

oppervlakkigen te- 

Japansche achterhoede 

geharceleerd. 

Chungkiny, 2 Oct. (Reuter). Volgens 

de laatste berichten, welke in Chung- 

king ontvangen werden, bebben de 

Chineesche 

trekkende Japanners acbtervolgen, op 

32 km. ten Nvorden van Changsha 

Contact gekregen met de Japansche 

achterhoede. 

Krachtige Chineesche eeoheden moeten 

langs den spoorweg van Siangyang 

en langs den grooten weg van Ping- 

king aanvallend optreden, terwijl hier- 

aan wordt toegevoegd dat bij een 

aaoval op een Japanscbe transport- 

colonne een ea twintig vrachtwagens 

door de Chineezen werden vernield. 

Het gaat ons lang aiet slecht, noch 

io Rusland, oocb io China. 

hopen dat bet straks nog beter gaat: 

troepeno, welke de terug- 

Laten we 

  

Sentiment schadelijk 
  

Het lijkt een beetje mosterd na den 

maaltijd wanoneer we — na alles wat 

daaromtrent in de Eogelsche pers en 

het parlement geschreven en gesproken 

is — nog eens de kwestie van een 

der 

ergens op het contioent in beschouwing 

eventueelen ioval geallieerden 

te nemen, 

Toch is daar gereede aanleiding toe, 

waot het toeval wil dat Churchill, de- 

zelfde man die inden vorigen wereld- 

oorlog een vurige voorstander was 
van het scheppen van een nieuw front 

en deswege kracbtig heeft gepleit voor 
een inval elders in Europa, hetgeen 
ten siotte leidde tot den aanval op   Gallipoli, thans na 26 jaren voor het 

  

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

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

  

den Secretaris, 

J. P. Coenweg 27. 

Batavia - €.   

feit staat als de verantwoordelijke man 
cen uiteindelijke beslissing te nemen 
io de kwestie van het alof nietonder- 
nemen van een invasiepoging. 

Het is inzekeren zin een geluk dat 
bet juist Cburchill is. Immers niemand 
beter dan hij kent de merites van zulk 
een inval. Bovendien kan men hem 
niet verwijten dea mozd te missen om 
stoutmoedig een aaova! te wagen, en 
het daaraan verbonden risico te dragen. 
Tenslotte Cburchill heeft veel geleerd, 
en heeft veel leergeld betaald, Chur- 
Chill is de eenige zouden we haast 

zeggen, die op dit uiterst belangrijke 
puot zich niet door sentiment zal laten 
drijven. 

xx 
. 

We doen goed in dit verband de 
affaire Gallipoli noy cens even in 
vogelvlucht te schetse:. 

Hoe het begon 

Turkje had op 1 

een geheim verdrag 

en Oostearijk gesloten 

van oorlog de zijde 

kiezen eo wel onmidd- 

  

z0u ingeval 

  

r centralen 

lijk nadat een 
dezer mogendheden door een derde 
z0u worden aangevallen. 

Nu geschiedde dit lastste niet, Turkije 
bereidde zich ia de eersie drie maanden 
rustig ten oorlog voor, 
alle kalmte zijn mobili 

voltooide io 

  

e en volbracht 
heel onverwacht op 

  

eerste oorlogsdaad. cenige 
waarschuwing bombardeerden 
Turksche oorlogsschepen zoomede de 
zware Duitsche eenicden Goeben en 
Breslau, de Russische havens. 

Odessa, Sebastopo!l en Theodostha 
lin den Krim), Ruslanii verklaarde den 
Turken 2 November di: 

land en Frankrijk voliden op 4 N»- 
vember. De onmidellijke 

gevolgen vaa dezen oorlog waren de 

  

a oorlog, Enge- 

en eerste 

aonexatie door Engeland van Cyprus 
(alhoewel reeds bezet vanaf 1878 sedert 
bet pact van Berlijn), 

Uitroepen vas een protectoraat over 

Egyprte (bezet sedert 1882) en het in 

allerhaast sameo trekken van troepen 

ia bet land der Pharao's. Op 1 Decem- 
ber komen de eerste Azacs in Egypte. 

z0omede het 

De Turken zijn in den aanvang lang 

Zij 
nemen Tabriz (shaos in Iran gelegen) 

niet onfortuiolijk. vord ren en 

De meeningen wareo overigens rogal 
verdeeld. D2 Duitsche generaal Liman 
Von Sanders het hoofd van de Du'tsche 
militaire m'ssie te Constantinopel was 

geporteerd voor cen Turkischen aar- 
val op de Oekrsise Odessa als 

u''gangspuat. Ever Pasha echter zag 

» aanval op den Kau- 

met 

meer heil in ee 

kasus. Dit pls werd aanvankelijk 

zooals blijkt u't ds» verovering van 

Tabriz hierbo gememoreerd, ye- 

volgd, 

nden ons in precies 

1Is destijds in 1914, 

voorkomen, zal 

Men ziet wij 

dezelfde regio 

en naar het o vil 

zich ook in dez 

dit gebied cen 
krijgsbedrijven 

»orlog wederom in 

1 de belangrijkste 
"wikkelen. 

wat 

want gezien de tandigheden en de 

Ootwikkeling d ituatie mag meo 

omdat Churchi'!l 

kens uitdeelt — dat 

zich veel zal berin- 

»n en gebruik makeod 

er toe over zal 

vaardeod, hier het 

Daarom 

zijo we bier e uitvoeriger, 

verwachten — j 

in Engeland de 

Engelands pre 

neren uit die das 

vao zijo ervariny”n 

gaao het risico az 

initiatief zal neme 

  

  
  

BENENOMAKING. 
De dd. REGENT vas KEDIRI 

maakt bekend, dat gedurende bet tijd- 

vak vanaf 1 November 1941 tot 

en met 22 November 1941 het 
gedeelte van den Regentschapsweg 

Minggiran—Tangkilan vanaf Ming- 
giran tot driesprong desa Maron voor 
alle asverkeer in beide richtingen is 
gesloten. 

Kediri, 27 October 1941. 

De dd. Regent van Kediri, 

R. PRAWIROADIWIRIO. 
Be na aa aa, 
aa 

Vervolgen wij onzen historischen 
tocht, 

De Turken hadden inmiddels Sinai's 
schierland overgestoken en bestookten 
het Suezkanaal. Al deden zij dao niet 
veel kwaad, toch hielden de Turken, 
door hunne aanwezigheid bij het Suez- 
kanaal, groote hoeveelheden Britsche 
troepen in Egypte vast. 
in dezen oorlog den Italianen in Lybi8 
opgedrageo. 

Deze taak is 

De drie plannen. 

Met bet oog op het vastloopen van 
den krijg aan het westfrontin Vlaan- 
deren en Frankrijk, kwam bij de Brit- 
teo, die inmiddels hua hadden 
opgebouwd, den wensch op om elders 

leger 

cen nieuw front te openen. Het was 
vooral Winston Cturcbill, vurig bij- 
gestaan door Lloyd George en Lord 
Kitcbener die voor verwezenlijking van 
dien weosch ijverde. Hij stelde zich op 
het standpunt dat men het nieuwe leger 

beter ergens anders kon inzetten dan 
in Frankrijk waar de oor'og was vast- 
geloopen. Dit 

moeten zijn een of andere uitgespro- 

vergeos anders"' zou dan 

ken zwakkere plek in het Centrale 
froor, Cburchill had zich die ergens 
in bet nabije Oosten gedacht, waar een 

groote overwinning boven en behalve 
versteviging van eigen positie boven- 

dien zou kunren opleveren een aanslui- 
tiog aao de zijde der geallieerden van 
enkele aarzelende Balkanmogendheden, 

Dit plannetje vond bijval bij ver- 
scheidene Fraosche 

Gallieni en Franchet d'Esperey, maar 
ondervond de bevigste tegenkanting 
van de zijde der opperbevelhebbers ia 

Frankrijk, sir John French en Joffre, 

die vasthielden aan hua 

generaals zooa!s 

Overtuiging, 
dat een beslissing uitsluitend kan wor- 

den bevochten op het 

van den strijd, aan het westfront dus, 

boofdtooneel 

en dat alle beschikbare troepen aan 

dat front dienden te worden gecon- 
centreerd teneinde een poging tot door- 

braak te ondernemen. 

Chburchbill c.s. gaven bet echter niet 

Op en werkten die plannen uit. 

leeeninvasie en landing ia de golf van 

Alexandette, met het doel d2 verbin- 

dingen tusschen Syrid en Turkije te 

verbreken waardoor de druk op Egypte 

zou verminderen: terwijl zulks de 

mogelijkheid opende dat de Arabieren 
tegen Turkije in opstand zouden 

komen. 

2e. Een groot expeditie leger naar 

Saloniki zenden om op die wijze Bul- 

garen en Grieken te bewegen de zijde 

der geallicerdan te kiezen. Van hieruit   
  

PROTESTANTSCHE KERK. 
Hollandsche Kerkdiensten. 
mempan Dn an eh SEMEN 

Maleische Kerkdiensten, 
H. B. Matulessy, 

naga 
OOST- JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEN 
lederen Zcndag, 9 uur v.m. 

Te Kediri (Baloewe istraat), Blitar, 
Toeloengagoeny Ngandjoek, e.a., te 
Paree 7.30 uur n.m, 

—--—-—-—-—-—- namum 
ROOMSCH-KATHOLIEKE Kerx 

lederen Zondag 

    

te Kediri Ie H. Mis “6 uur y. tu. 
2e H. Mis 7.30 uur v. ». 
Lof 5.30 uur 0. mM, 

te Blitar 6 uur v. m. Stile H. Mis 
7.30 uur v. & Hoogmis 
5.30 war n.m. Lof 

Onderricht Katb. Javanen 6 uur p.m. 
—-----—-nmmmmsnnomavanam menanam ma, 

TENG HONG TJIANG 
VENDUHOUDER — Com MISSIONNAIR 

MEUBELMAKER 
TRANSPORT — ONDERNEMINA 

KEDIRI — Klentengsiraat 68 — 

  

Telef, No, 107 

Adres voor: 

Moderne en antieke meubels 
Staalmeubels en 

chroomd of gelakt. 

Tweedehandsche meubels 

ledikanten ver- 

Emballeeren en transporteeren. 

een mooie tennisbaan voor Dinsdag 
Woensdag en Zaterdag, gelegen 
acbter Srelpersdrukkerij p.w. 
f6,— 

Voor Uw meubilair en ontwerpen 
geroutineerde toekangs en eerste kwa- 

liteit meubelbout 
Zeer billijk in prijs en leveriog met 

garantie, 
gegarandeerd 

goede resultaten. 
Iopakken voor alle plaatsen. 

BAAT HET OM 
DRUKWERK ? 

De Kedirische Snel- 

pers Drukkerij 
Immers beter, 

Vocr Uw vendutie 

  

drukt 

netier en 

goedkooper 
Vraagt offerte bij de Ked, 

Snelpersdrukkearij ! 

U verbindi zich 

  

    

    

z0u men dan a Vardar den 
Serven te hulp komen of naar Con- 
Stantinopel optrekken 

32. Een aanval op de Darda 

   troepeo te landen en Constanti 
veroveren. 

Word: 

  

ervoigd. 

      

| 

GROOTE STROOIDOOS Fi. 
KLEINE STROOIDOOS » 0.6 

RESIDENTIE APOTHEEK KEDIRI 
TELEFOON No. 52.  



  

“5. 

Pa MANSET 

  

Buitenlandsch overzicht overgenomen uit het Soer. Hbid. 

NIEUWE STOOT TEGEN MOSKOU 

  

Biji Volokolamk werd offensief ingezet: 

opmarsch werd voor het oogenblik 

tot staan gebracht. 

    

Moskou, 30 Oct. (Reuter). Volgeos 

bericbten van den correspondent der 

»Krasnaja Swesda”” aan het front bij 
Moskou, 

offensief in bij 

Duitschers een 

Volokolamk, 

ruik makend van een groot aantal 

zetten de 

Dieuw 

  

tanks en gemotoriseerde infanterir, 

doch zij maakten siechts geringe vor- 

De 

enorm geweest 

deringen. Duitsche verliezen zijn 

en de opmarsch is 

momenteel tot staan gebracht. 

Volgens den correspondent herover- 

den de Russische troepen aan het 

front bij Moskou een aantal belangrijke 

dorpen en drongen zij den vijand 
verscheidene kilometers terug. De 

Russische stellingen aan beide zijdeo 

van den verkeersweg tusschen Moskou 

ea Mojaisk blijven den Duitschen op- 

marsch den weg versperren. 

Dreigende situatie Zuid 

van Moskou. 

Londen, 30 Oct. (Reuter). Volgens 

dan oorlogscorrespoodent 

»Krasnaja Swesda”, die door Radio- 

Moskou wordt is de 

situatie in het district Tula ten Zuideo 

van Moskou dreigend geworden. 

van de 

aangebaald, 

Hevige strijd bij Rostov 

Moskou, 30 October (Reuter). Alle 
Duitsche pogisgen om de Russiscbe 
verdedigingswerken voor Ros'ov san 
deo Don 

bard»ekkigen tegenstand, D2 Russische 

verdedigers zijo versterkt en slaagden 

te doorbreken onimoetten 

erin verscbillende punten aan de toe- 

gangswegen der stad te heroverep, 

Op deze punten groeven de Duitschers 

hun tanks als versterkte punten in en 

gingen tot het defensief over. 

  

Het Verre Oosten. 
Wat zal Japan doen? 

Londen, 29 October (Reuter). Ter- 

wijl de Duitsch-Amerikaanscbe betrek- 

kingen met den dag meer gespannen 

raken, wordt toch ook Japans houding 

meer dan ooit in bet oog gehouden. 

hoofdartikel scbrijft de 
Evening Standard hieromtreot onder 

het hoofd ,,Tokio”: 

Berlijo is het beste applaus, dat pre- 

In een 

De woede van 

sident Roosevelt ooit kon ontvangen, 

ofschoon die woede- uitbarsting ver- 

wacht en heel natuurlijk is. Van meer 

belang ecbter is de reactie van Japan. 

Japans 
€€n huaner uren van beslissing, dat 

hebben bet 

in oorlog 

leiders bescbrijven dit als 

zj het io hun macbt 

geheele aspect van deze 

zijode wereld te wijzigen. Is men van 

plan Japan het voeren van nog meer 

staan? De 

ligt 

Vereenigde Staten. 

Amerika heeft geiegenheid Japan de 

meest zware diplomatieke nederlaag 

toe te brengen, en zulks ter behoeve 

van Rusland. Elke klap, 
ten bate 

beperkte oorlogen toe te 

beslissing dienaangaande voor- 

namelijk bij de 

die momen- 

teel van Rusiand gegeven 

wordt, is er €€n, welke Hitler zal 

ireffen. 
Het moge dan al cen gokje voor 

Amerika zija om Japan met een daad- 

werkelijken oorlog te dreigen, dien 

het 

combinatie van de groote mogendheden, 
doch dat gokje zal niet za0 groot 

o, als dat van Japan wanneer het 
uitdaging aarneemt. 

FEUILLETON 
SPAANSCHE DUKATONS 

(Spanish Doubloors) 

Uit het Engelsch 

z0 moeten voeren tegen een 

    

van 

Camilla Kenyon 

108) 

Terwijl de roovers 

naar birnen werkten, 

hun avondeten 

werd ons, vrou- 

bevolen om te 

te zijn, 
welijken gevangenen, 
gaan zitten en koest 

plaats, waar Captaip Tony ons in de 

.smiezen” kon houden. Mr. Shaw en 

Cuthbert Vane zaten nog op dezeifde 

plek, waar ze dien middag op bevel 
van Slisker waren gaan zitten, onder een 

op een 

groote cocospalm met hun rug tegen 

den stam. 

Zoo »u en dan zag ik, dat ze even 

samen fluisterden, voor bet 

grootste gedeelte van den tijd zaten 

ze zwijgeod voor te kijken, 

met den rand van hun kurken helmen 

diep over hun waakzame oogen. Ik 

had dolgraag willen wetev, wat Mr, 

maar 

zich uit 

  
  

Dz Yorkshire Post, in milder toon, 

schrijft, dat ofsghoon bet kabinet-Tojo 

dan bet vorige, het 

berichten Berlijn 
strijdlustiger is 
volgens sommige 

toch ierwat heeft teleurgesteld. 

Het blad vervo'igt dan, dat bet 

dwaasheid voor Japan zou zija om 

een oorlog uit te lokken met Groot- 

Brittannii, de Vereenigde 

Rusland, naast dien, welke het tegen 

China vosrt, evenals bet dwaasheid 

Staten en 

van Italikd was om aan den oorlog 

deel te nemen. Tot besluit sebrijft 

het blad dan: ,ltali4 maakte een mis- 

rekening wat betreft Engelands weer- 

standsvermogen, terwijl Japan in de 

de steeds groeiende 

vastberadenheid der 
gelegznheid is 

kracbt 

groote democratie&o 

en de 

waar te nemen. 

Wjj zullen danook binneokort zien of 

Japan daaruit de noodige leering 

heeft geput”. 

China's opinie. 

Chungking, 29 October (Reuter). 

Dat de Vereenigde Staten, vasibeslo- 

ten als zij zija om Hitlers uitdaging 

geen compromis met 

Verre Oosten 
aan te nemen, 

zijn asgenoot in het 

moeten sluiten, is de algemeene opi- 

Cbineesche bladen te 

Chungking, zooals die in de boofdar- 
nie van de 

tikelen tot uiting komt, waario zij 

Roosevelts rede ter gele- 

bespre- 
president 

genheid van den Viootdag, 

ken. 

Het Central Daily News, het offi- 

der Kuo Min Tang, 
spreekt zijn bewondering uit over de 

cieele orgaan 

Shaw wel dacht van het merkwaardi- 

ge verhaal van het geraamte in de 
grot. Natuurlijk was bij 't niet cens 

met de verklaring van Captain Tony: 

ten eerste bezat het verhaal 
dramatische krullen en ten tweede 

klopte het in niets met de voorge- 

schiedenis van den schat, het aan 

land brengen van de kist door den 

kapitein van de ,,Bonny Lass”. Kon 
bet niet best zijn, dat de mao met het 

litteeken, op weg gebracht door 't 

verbaal van deze lugubere vondst vlak 

na mijn vreemdsoortig verzoek vao 
dien morgen, al iets van de waarheid 

bevroedde? Ik hoopte maar van wel! 

Eo wat had ik hem graag verteld, 
dat alle verwachtingeo en alle plannen 

van den vrijbuiters den volgenden 

morgen op niets zouden uitloopen ! 

Voor mij was dat zekere weten zo0 

geruststellend ! Want had ik viet gelijk 

met te veronderstellen, dat het ge- 

vaarlijkste oogenblik voor ons daar 

z0u zijo, als de roovers met het goud 

in hun bezit en op 't puot de vlucht 

te nemen, zich plotseling de van ouds 

beprorfde ea zeer ware grondstelling 

zouden herinneren: doode menschen 

spreken niet! Dus, hoe langer dat 

te veel 

  

resolute houding van Amerika's pre- 
sideot bij de ten uitvoerlegging van 

zijn" politiek tot het verleenen van 

steun aan de democratieen. 

Het blad legt er den nadruk op, 

dat ,de Pacific een niet minder be- 

langrijke rol speelt dan de Atlantische 

Oceaan bij de vaststelling van de uit- 

eindelijke regeling van de hoogstbe- 

langrijke vraagstukkeo, waarvoor de 

wereld zich thans geplaatst ziet. 

»Roosevelts rede”, zoo gaat het 

blad voort, ,,overtuigt ons ervan, dat 

de Vereenigde Staten vastbesloten en 

bereid zija om den toestand in den 

Atlantischen Oceaan onder de oogen 

te zien. 

Amerika moet echter bet gevaar, 
gevormd door Japan, dat onder een 
militaristisch kab de voorberei- 

dingen voor een nicuwe agressie ve 

daad versnel!t, ni over het bocfd 
zien. Teozij Jap eerst door een 
gemeenschappelijke krachtsiospaoing 

van de democratische landen verlamd 
wordt, zal het waarschijolijk moeilijk- 
heden veroorzaken wanneer Amerika 
alles inzet om Hitlers aanval te weer- 
staan. lostede van zich bezorgd te 

makev over een tueelen dolkstoot 
in den rug, moet Amerika thans hao- 
delend optreden om het gevaar in dea 
Pacific uit den w ruimen. 

Het onathanke'ijke blad Ta Ku3g 
Poa zegi: ,Japan is Hitlers avtwoord 

aan Roosevelt. Hiler heeft consegucot 
gezweyen over Roosevelts vernieti- 
gende bescbuldigingzo, doch rustig is 
hij voortgegaan met het smeden van 
plaonen tegen Amerika, lnderdaad 
heeft hij reeds lang geleden een be- 
langrijken zet op bet internationale 

schaakbord gdaan — het sluiten van 
een militair verbond tusschen Duitsch- 
land, Itali2 eo Japan” 

Verklarend, dst de intcede van 
Amerika io den Europeeschen oorlog 

nog siechts een kwestie van tijd is, 

legt bet blad er den nadruk op, dat 
Japan door de bepalingen van bet 
tripartta verdrag gedwongen is tegen 
Amerika te vecht:n, zoodra dit land 
zich met Duitschland in oorlog be- 

vindt. 

Het blad waarschuwt Washington 

alle mogelijke voorzorgsmaatregelen 

    

   

    

  

  

tegen Japan te ireffen en schrijft: 
»Zulke maatregelen kunnen op een 
aantal manieren gesomen worden, 
doch de besprekingen te Washington 
bebooren er zeer zeker niet toe”, 

De Sin HuaJih Pao, de spreektrompet 
van de communistiscbe partij, prijst 

eveveens Roosevelts vastbeslotenheid 
om een eind t» maken aan het Hitler- 
dom. Het blad verklaart, dat de beste 

manier om de wereld een vrede op 

democratischen grondslag te geven, 

is de maatregelen van samenwerking 

tusschen China, Amerika, Engeland 
en Rusland tot het uiterstte versterken. 

De toestand in Rusland in beschou- 
wing nemend, dringt bet blad er bij 

Amerika op aan om ook op Rusland 
een Bruikleenwet toe te passen. 

  

Griekenland. 
  

  

Op Kreta nog strijd. 

In een hoofdartikelin de New York 
Herald Tribune — een van de jongste 
hier te lande ontvangen exemplaren— 

werd geschreven, dat Australische 

bronnen hebben verklaard, dat bet 

Duitsch - Italisansche opperbevel op 

Kreta een belooning van 1.000 drach- 
men heefi uitgeloofd voor inlichtingen, 

welke leiden tot" de arrestatie van 
Anzec - guerilla's op Kreta en 10.000 

drachmea voor officieren. 

gswichtige oogeoblik uitgesteld werd, 

hoe meer kans er voor ons bestond 

om te onisnappen of om gered te 

worden, 

Aao den anderen kant kon bet best 

zijn, dat wanneer ze morgen moe en 

teleurgesteld uit de grot terugkwamen, 

ze hun woede en verbitteriog op ons 

zouden wreken. Tot dusver waren ze 

allen— Captain Magnus met zijn on- 
mogelijke humeur dan altijd uitgezon- 

derd—op huo manier vrij behoorlijk 

geweest, tegenover de vrouwelijke 

afdeeling hadden ze zelfs eea soort 

van medegevoel met den onpleizieri- 

gen toestand getoond, maar je voelde, 

dat er maar kleinigheid voor noodig 

was, om den goedigen glimlach in een 

wreeden grijns te doen veranderen. 

Ik wist, dat ze dan even onbetrouw- 

baar zouden zija als wilden of ondeu- 

gende kinderen, die er een zeker ver- 

maak in scheppen om hun medeschep- 

selen piju te doen. Ea dan was er 

ook nog het gevaar, dat ik liep, als 

de uitverkorene van dien afschuwelij- 

ken Captain Magnus, 
In mijna wanhoop vroeg ik me op 

'tlaatst af, of het niet mogelijk zou   zijo, om ons aller veiligheid met bet 

  

  

Geen enkele Kretenzer heeft van 
dit aaobod gebruik gemaakt, ofschoon 
de belooning hoog is gezien de ge- 
middelde verdiensten van den Kreten- 
zer. Het is veilig aan te nemeo, dat 
zelfs indien de belooning zou worden 
vertienvoudigd er al even weinig 
aandacht aan geschonken zou worden. 

»Wat de Duitschers en hun ven- 
nooten over het hoofd hebben gezien, 
is, datde Grieken hebben geweigerd 
hun eer op te offeren”. 

Engeland. 
De Britsche luchtaanvallen 

Bezette gebieden. 
Londen, 30 October (Reuter). Eeo 

Communigu€ van het ministerie vao 
Lucbtvaart verklaart: ,Vliegtuigen 
van het commando bommeowerpers 
vielen in den afgeloopen nacbt bij 
helder weer de vijandelijke marinebasis 
te Brest aan, Vele bommen schenen 
temidden van de haveowerken te 
ontploffen. 

De vijandelijke vliegvelden in de 
Lage Landen werden eveneens aan- 
gevallen. 

Een onzer vliegtuigen is niet van 
deze operaties teruggekeerd”. 

  

  

  

Een ander communigu& van bet 
mioisterie van Luchtvaart verklaart: 

»la den afgeloopen nacht bombar- 
deerden vliegtuigen van het commando 
kustverdediging een aaotal doelen in 
Noorwegeo. Een escadrille Lockheed- 
Hudson -bommenwerpers voerde van 
geringe hoogte een aanval uit op 
schepen io de havenen op de rede van 
Aalesund, Treffers werden waarge- 
nomen op zeven vijandelijke sehepeo, 

waarvan twee begonnen te zinken. 

Een traanstokerij en kazernes wer- 
den eveneens aangevallen en afweer- 
kanonnen tot zwijgen gebracht. 

Een Beaufort-bommenwerper trof 
een vijandelijk voorradenscbip ter 
hoogte van Statland en bombardeerde 

de havenwerken te Bergen. 
Ter hoogte van de Zuidwestkust 

van Engeland werd hedenmorgen een 
vijandelijke bommenwerper door een 
vliegtuig van het commando kustver- 
dediging vernield. 

Alle vliegtuigeo keerden veilig van 
deze operaties terug.” 

LEESBIBLIOT HEEK 
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geheim van de ,Island Oueen” te 

koopeo, maar—zou een belofte van 

die vijf ongedisciplineerde kerels, daar 

om de tafel meer waarde bebbes, dan 

bun pochen en schreeuwen van nu? 

Langzamerhand was bet nacbt ge- 

worden. Nu zou spoedig het oogea- 

blik komen, waarvoor ik den gehee- 

len middag en avond lang, z00 onbe- 

schijfliik bang geweest was. Maar de 

roovers dachten aan niets anders, 

dan aan hun goud. En nu langzamer- 

hand de hoeveelheid sterken drank, 

welke ze in hun veldflesschen meege- 

bracbt hadden, Op was, wisselden ze 

hun luidruchtig praten en pochen met 

verwenschingen aan 't adres van ons 

kamp, dat ze kurkdroog noemden. 

Huo stemming was een goede aanlei- 

ding voor Mr. Tubbs, om zijv weken- 

lang onderdrukte ergernis over het 

alcoholveto van Mr. Shaw te luchten 

en tevens zijn spijt uit te spreken, dat 

zijo prive-voorraad van geestrijke drar- 

ken, welken bij met veel moeite het 

kamp binnengesmokkeld had, sinds 

cenige dagen uitgeput was. Maar 

Captain Tony was bet niet met zijo 

'volgelingen eens. .,Zo0 is 'tjuist goed,” 
verklaarde hbij, ,,anders zoueo jullie   

Schrijfmachinelinten in alle breedten, 

Schrijf-, vulpen- en stempelinkten, 
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| : 
je voor den morgen stomdronken drin- 

ken en wie zou dan 't goud in de 

grot opgraven? Als we die kist met 
den scbat eenmaal te pakken bebben, 
en wij zitten met de duiten io de een 

of andere haven, dan kunnen jullie 

voor mija part zooveel bijschen, dat 

je niet meer weet waar je blijft.” 

En 't was ook Captain Tony, die 

aan een voorzichtig manoeuvreeren 

van Captain Magous in mijo richting 

een einde maakte, door ons drieen, 

mij zoowel als tante Jane en Miss 

Browne, de hut als slaapplaats aan te 

wijzen, Door de dunne wanden van 

de hut hoorden we, hoe de roovers 

met hun luid gepraat en gezwats over 

den volgenden dag en den gouden 

oogst, welken deze hun zou opleveren, 

nog doorgingen, terwijl ze hun toebe- 

reidselen voor den nacht maakten. 

Daarna begonnen de opgewonden 

stemmeo hoe langer hoe slaperiger te 

klinken en eindelijk beerschte er stilte 

van ons eiland, welke alleen onder- 

broken werd door het onophoudelijke, 

eentonige ruischen van de zee. 

  

Wordt vervolgd. 
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