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ACTIE VAN GALEN 

Een serie slagzinnen als voorbeeld. 

  

Ha! Moffen beeft! 
Van Galen leeft! 
  

STADSNIEUWS 
  

  

TUBERCULOSE - BESTRIJDING. 
(S. C.V. T) 

Positief sputum voert opden duur tot 

een debacle, dus te 

jk of 

negatief te maken, als het riet anders 

geen middel is 
te duur om bet 

  

sputum 

kan zelfs een operatie. 

  

aw aa 

De Diurtetoeslagen. 

Het toekennen van duurtebijslagen 

aan bet personee! van het regentscbap 

in concordantie met de landsbepalin- 

geo zal aan het regentschap een be- 

drag van f24.218.— kosten, Met deze 
vitgave is bij het opmaken van bet 

Oontwerp van de begrooting voor het 

volgende jaar rekening gehou- 

den. Gecommiteerden hebben ru twee 

begrootingswijzigingen 
kta om de landsuitkeering te verhoo- 

gen 

een ander om bezuinigingen en 

geen 

voorgesteld, 

met bovengenoemd bedrag en 

ver- 

soberingen in t2 voeren, bij gemis 

aan andere bromnen van inkomsten. 

Ten slotte zal bet college van Gede- 

puteerden dan 

welke weg zal moeten worden gevolgd. 

moeten vaststellen 

De voorgestelde 

treffen hoofdzakelijk den dienst van 

openbare werken. Zoo wordt de post 

voor het gewone onderhoud van we- 

gen verminderd van f 20.000, — 

f 12.866,—, terwijl voor het herstellen 

en vernieuwen van wegen ia plaats 

van f 8400,— slechts f 4800,— over- 

blijft. Voorts wordt de subsidie voor 

het van desawerken ge- 

scbrapt, evenals de voorgestelde uit- 

breiding van het brandweermateriaal. 

De subsidie voor de stads-en 
wachten wordt gehalveerd, zoodat er 

maar f 1000, — overbiijft, de bouw 

van een hulppolikliniek te Papar 

wordt tot uitgesteld. 

Ook de prijsvraag over de geschiede- 

nis van Kediri valt als offer van de be- 

zuiniging. 

bezuinigingen be- 

tot 

uitvoeren 

land- 

nader order 

Verschillende herstellingen en ver- 

nieuwingen van schoolgebouwes zul- 

len niet worden uitgevoerd en de 

bouw van vleeschhallen op de pasars 

wordt stopgezet. 

SA  ——”— 

  

Het dat deze 

bezuioigingen wel zulleo moeten wor- 

laat zich aanzien, 

den doorgevoerd. 

C.O.V.LM. -Nieuws. 

De E.H. B. O.- cursus 

oproepen in militairen dieost 

dokter Sleeboos voor enkele weken 

opyeschort, doch zal wordeo bervat 

op den eersten Diosdag of Vrijdag na 

de luchtbeschermingsoefeningen, de 

avonds om 8 uur. Daar mevr. van 

Akkeren wegens ziekte haar verband- 

lessen moest onderbreken, heeft mevr. 

is door het 

van 

van der Hoeven toegezegd dere zoo- 

Deze les zal 
maar des 

morgens gehouden worder, te begin- 
nen Vrijdagmorgen 7 November om 

Baloewertistraat 

lang waar te nemen. 

ecbter niet des avonds, 

9 uur in bet perceel 

33. Dienzelfden morgen begint mevr. 

Van der Hoeven voor deze cursisten 

met de les in elementaire verpleeg- 

kunde. 

Donderdag 20 November zal de 

heer Werdmiuiller von Elgg opnieuw 

cen autotechniek-cursus voor de Co- 

vimleden beginnen. Deze cursus zal 

worden gehouden op Maandag-en 

Dondermiddag van 5 tot 6 uur in het 

atelier van het Ford- agentscbap: er 

heeft zich reeds een dertigtal dames 

aangemeld. Mevr. Stelter en mevr. 

Kiliaan bebben zich beschikbaar ge- 

steld voor bet gevea van autorijlessen. 

Wat de boeken - inzameling betreft 

wordt medegedeeld. dat ongeveer 300 

kinderboeken konden worden verzon- 

den Hollandsche kindereo in 

Engeland, Ook voor land-en zeemacht 

is wederom een kist verzonden. Boe- 

ken kunnen worden ingeleverd bij 

mevr. G. van den Eeckhout - Wallis, 

Ngadisimostraat 17. 

Het Covim-comit& heeft thans ook 

den verkoop van siuitzegels ter hand 

genomen. Ze kuncen worden besteld 

bij de secretaresse eo bij de verschil- 

lende blokleidsters. 

vaar 

Tentoonstelling. 

De tentoonstelling van schilderijen 

van Willem Hofker en Ries Mulder, 

welke door den Kedirischen kunst- 

kring is georganiseerd, had Zondag 

plaats in de societeit Brantas. De 

schilderijen waren op een voortreffe- 

Ike wijze in de groote zaal van de 

societeit gearrangeerd. De tentoon- 

stelling had helaas niet de belang- 

stelling, die zij in alle opzichten ver- 

diende. 

Landraad. 

De heer mr. Raden Boedisoesetija 

ambtenaar ter beschikking van den   

voorzitter van den landraad, is over- 

geplaatst naar Soerabais en ter be- 

schikking gesteld van 

van den raad van Justitie aldaar, ten 

president 

  

einde met griffierswerdzaambeden te 

worden belast. 

Covim - bazaar 

De bazaar van handwerken enz. ten 

bate 

het Covim-comit€ georganiseerd wordr, 

Donderdag 
27 November, zooalsaanvankelijk werd 

medegedeeld, doch op Maundag 1 De- 

cember a.s. 

van het wolfonds, welke door 

zal oiet plaats hebben or 

Prijsbewaking. 
Omtrent de maatreyelen op het 

gebied van prijsbewaking in deze 

resideotie werd in bet vorige econo- 

mische verslag reeds vermeld, dat zij 

niet langer voldedeo aan de daaraan 

te stellen eischen, vooral door een 

gebrek aan controleereide krachten. 

Tot dat tijdstip was de aanvoer van 

de voorvaamste invoeryoederen be- 

zoodat de vredigend, prijsstijgingen 
betrekkelijk matig warev, waardoor 

de prijsbewaking aan redelijke eischen 
vo'deed. In dezen gany van zaken is 

echter verandering gekomen, doordat 

voor de z.g9. luxe-artikelen geen de. 

viezen meer beschikksar worden ge- 

steld, terwijl tevens de aanvoer van 
ardere goederen tengevolge van be- 

perkte leveringscapaciteit, gebrek aan 

scheepsruimte of direct oorlogsgeweld 

aan een toenemende belemmering oo- 

derhevig is. Zooals 

werd, deden zich tekorten voor, wel- 

reeds voorzien 

ke zich zoowel in d» Europeesche, als 

in de Inheemsche en Cbineesche maat- 

schapp'jj deden gevoelen. 

Io verband hiers 

heidswege een u 

siveeriog van de prijscontrole, vooral 

detailprijzen, ter 

  

de is van over- 

  

iding en inten- 

  

ten aanzien van de 

hand gevomen. 

Er -j 

regentschapshoofdr 

thans op de verschillende 

laatsen commissies   

voor prijscontrole inyesteld, welke de 

beschikking hebber 

Het 

enkele ledeo uit deze 

bepaalde plaatsen zitting zullea hou- 

den voor het publi hetwelk alsdan 

in de gelegenheid word gesteld klach- 

ten over prijsopdiiiving naar voren 

te brengen. Omtrent deze commissies 

merkt bet juist verschenen economisch 

over prijscontro- 

bedoeling, dat 

cowmissies op 

leurs. ligt in 

verslag op, dat er nog geen voldoende 

ervaring mede is ongedaan om een 

oordeel over bun doelmatigheid uit 

wel kan 

cen 
te spreken, doci dat al 

worden geconstateerd, dat zij 

preventieve werking uitoefenen op de 

betrokken kleinhaodelaren. 

Dit blijkt wel uit de oprichting zo0- 

wel te Kediri als te Blitar van Chi- 

neesche vereenigingeo, waarin bonafide 

handelaren zich vereenigd hebben, 

waardoor een gemakkelijk contactpunt 

is ontstaan om het complex van maat- 

regelen op het gebied van prijsbewa- 

king bekend te makes. In Toeloeng- 

agoeng werd eenige maanden geleden 

beslag gelegd op cen groote partij 

cambrics van een handelaar, die zich 

aan prijsopdrijving had schuldig ge- 

maakt. Deze in beslag genomen goede- 

ren werden wederom in Toeloenga- 

goeog verkocbt ten gerieve van de 

batikindustrie aldaar   

  

Zoojuist Ontvangen 

24e Jaargang 

  

  

H.M. V. KOELKASTEN 
4f. 

6 ft. 

6 ft. de Luxe met Night Watch 

Zeer laag stroomverbruik - 

  

1 550.- 

f 620.- 

f 805.- 

100 WATT 

ELEEFD AANBEVELEND 

N.V. N. van WINGEN 

DOHOSTRAAT (3 — KEDIRI 
  

  

  

De pasarprijzen, opgeromen op 23 

pasars, gaveo over het algemeen een 

weike voor padi en 

De klapperprijs 
tengevolge vao de lage 

srijying te zien, 

rijst belangrijk was. 

bleef hoog 

productie in dit jaar en vergroote vraag 

voor uitvoer van consumptienoten. De 

padi en gabah opkoopprijzen voor 

bleven boven de richtprijzen liggen 
ook voor andere producten waren de 
opkoopprijzen bevredigend. 

De oliefabrieken ondervonden ook 

in het derde dit 

mocilijkbeden met bet verkijgen van 
ter verwerking, ten- 

kwartaal van jaar 

voldoende copra 
gevolge van de geringe boomproductie 
en de groote vraay naar consumptie- 
noten. 

N. V. Kediri Stoomtram 
Maatschappij. 

De Opbrengst bedroeg over: 

October 1941 £ 28100.— 
(voorl. opgave) 

October 1940 f 17146.— 
(defin. opgave) 

Sinds 1 Januari 1941 f 220256. 
(voor. opgave) 

Hetzelfde tijdvak '40 f 176888.— 

(defin, opgave ).   

  

N.V. Malang Stoomtram 

Maatschappij. 

  

   

(defin. opgave) 

sinds 1 Januari 194! f 32479 

yoo gave) 

in betzelfde tijdvak 1940 f - 

(def opgave.) 

RICHE THEATER 

Nog heden t/m Z No 

   Warner Bros m 

    

dberoem 

  

were 

  

krachtig bijgesta 

— James Step 

   

   
koelbloe 

Davis in ecer 

  warin zij wa zich 

Kom en Zie, Bette Davis 

  

    en overtuigende triomf op 

  

van werkelijke filmk 

Ben film, om oimmer te vergeten! 

  

MAXIM THEATER. 

Hedenavond en Zondag 9 Nov. 

» HOLLYWOOD CAVALCADE 
a Technicolor 

AN @ muara 

VENDU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS 

J.G.W DEKKERS — 

  

KEDIRI — 
ME LL AAAAMATA 

Telefoon 250 

Emballeeren 

(Ook voor Europa en de buitengewesten) 

Transporteeren, 
Handel in Nieuw- en 
Tweedehandsch Meubilair. 

Meubelmakerij 

Agentschap : 

Java Koeikasten 

 



      

  

  

ea 
  

  — RICHE THEATER 
Nojy siechs Heden « Morgenavond 

Warner Bros meer dan scbitterende filmschlager Ti E LETIER” Bie) 

Met de grootste en beroemdste filmster BETTE DAVIS, bijgestaan door HERBERT MARSHALL 

JAMES STEPHENSON — FRIEDA INESCORT e.a. medespelenden. 

Eco nieuwe en overtuigende triomf op het gebied van werkelijke filokunst. 

BETTE in baar nicuwe Demasemotia, waarin zij waarlijk zicbzelf overtreft ! 

  

   

  

  

a
n
n
a
 

l
a
 n film om nimmer te vergeten ! — Niet toegankeliik voor kinderen beneden 17 jaar. 

Vooraf as EXTRA ATRACTIE: Her NIEUWSTE WERELDNIEUWS. 

ATTENTIEI Zaterdagmiddag 4.30 u. EXTRA Voorstelling! 

Zondag 9 en Maandag 10 Nov. 

Ds verfilming van de jzugd van 6€n der arootste mannen, die de wereld gekend heeft: 

YOUNG TOM EDISON” cs... ie. 
0 beras Ibare voor deze ro! geschikte srer MICKEY ROONEY, bijgestaan door 

Jramatischer — komischer — en aangrijpeuder dan een fictief verh omdat het waar is, wat U     
V oor   

»boden wordt ! — alle leeftij de n. — 

Zondagmorgen IO u. Matinee 
Extra Attractle! Vertooning Paradetilm!! 

— MAXIM THEATER — 
Vanaf Heden 7 tm Zondas 9 Es 

brio HOLLYWOOD CAVALCA 

  

  

  

Met de eenige Png 
GEORGE BANCROFT — FAY BAINTER — EUGENE PALLETTE e.v.a. 

NB.! 
ATTENTIE! 

  

20th. Century Fox gr     

                   
     

  

IN TECHNICOLOR 

Met Alice Faye — Don Ameche — Buster Keaton e.a. hoofdrolvertolkers. 

Esa 100”, Amusementsfilm met de grootste sterren van heden, en groote filmartisten u “pet verleden, 

tezamen in cen succesvolle film. . 

feest voor Oog ca Oor! U o.a »Bathing Bea van Mack Senett....... 

massa -scines van weleer, zooals de b je feesten in Babylon enz. 

— Voor alle leefrijde 

-i Zaterdagmiddag 4. 30 1 
Attentie! zondasmorsen 10. u. | :| Matinee 

Voor all e Sefrtiide — — 

Md AM
! 

dat zich 

den Kaukases uit- 

Maanda9g IO en ba 1 Kov. 

.GONGO MAISIE" 
Met de lieftallige ANN SOTHERN — JOHN CARROLL — RITA JOHNSON e.a. 
Een film, die U tot het einde zal amuseeren 

Attentie! Ai: Speciale Attractie yaa: 

Metro allerv roolijkste film : 

N
a
 

— 

Vooraf: De groote Paradeti!m! 

  

Stadsgemeente Kediri. slagveld is een en front, 
van Moermansk tc 

strekt, rond bet M 

Noord- Afrika en 

OPGAVE van ontvangsten over de maand October 1941 op de | 
. lean - 

onderdeelen der begrooting voor 1941. n - Oosten naar 
Gibraltar en ver 

  

  

    

  

- — maa ar weg over de wateren van den Atlan- 
Omsehrijving der | Semiddel- | Geraamd | —0 mixangsten ori 'seben O 2g Sat 

de over Jaana low "0410 Totwat tischen Oceaan en bet loopt tot in 

ontvangsten TOmaanderh Pedan DP sapi ag POS otaa iedere rubriek in het land. Hier is 
ons westelijk frove Wij kunnen en 

Totaal Gewone Dienst |r148336,67|  178004,-|t103200,73I 4 17340,48 dag adL.21 morten “Soe Rusland vera N EUR 
, - . s 9775 137.07 745, Totaa Ba tengewo. si45,841, 9775,- 1, 8137,071,, 608 571,, 45,64 ANN en KAN He 

Pn pa Oei IU nessrel, —. Ioiressro! Ofschoon hij weigerde te zeggen 

voor het disosjaar 40” " "Pp Tp "2 Nok bet vraagstuk van de zendingen 
  nasr Rusland via 

n afgehandelde zaak is, 

van bet verdere onder- 

oorlogsmateriee 

Wladiwostok ecer 

io afwachting 

f156482 sil87770,— F183595,96| 

— Don Ameche — Al 

- Buster Keaton e.a. 

£17949,051!201545,01 
sa 

deze te 

gaat Europa 

Totaal Generaal 

doch ook Alice Fay 

  

aanvaarden, om 
zoek en de offic 

Isbii: ,Het mz 

den indruk op het Japansche volk, of 

cele rapporten, zeide 
Jolso 

Groote 

z0eken, indien het er om 
'sakt eenige verschil in 

sterren van heden. . .. en | en de wereld te bevrijden van de nazi- 

waarin de suggestie werd gedaan, dat 

Japan de eenige geschikte bemiddelaar 

is voor bet verkrijgen van den wereld- 

vrede, zeide Ishii: ,,Ofschoon dat een 

denkbeeld is het blad en niet 

van de regeering, is hettoch een goed 

denkbeeld. bezwaren 

hebben tegen dn wereldvrede.” 
Commentaar leverend op de 

van 

Niemand kan 

land- 

durige afwezigheid van den Japanschen 

ambassadeur te Londen. zeide de 

woordvoerder: ,,Ofschoon het 

normaal is, is het niet ongewoon. Zulke 

gevallen zijo af en toe in het verleden 
wel meer voorgekomen.”" 

piet 

  

Van de fronten. 
  

Oostfront. 

De strijd aan de diverse fronten ont- 

wikkelt zich — na de aanvankelijke 

Duitsche successen in de Ozkraine—in 

voor ons bevredigenden zin. 

De Duitscbers hebben zich, om die 

resultaten te bereiken, tot het uiterste 

mozgten inspanuen. De resultaten thans 

vergelijkend met hetgeen de Duitschers 

den vorigen wereldoorlog in Rusland 

an GE 

  

bereikten, komen we tot de siotsom 

dat zij altijd nog een heel eind verwij- 

derd zija van de uiterste frootlijo welke 

zij toentertijd wisten te bereiken. 

De lija liep, om in 't voorden te 

begionen, van Narwa ten westen van 

St. Petersburg recht naar het zuiden 

naar Polotzk van daar recht naar het 

oosten tot west van Wiltebsk en Smo- 

lensken vervolgens naar bet zuid-oosten 

over Briaosk en Kursk, ten oosten van 

Charkov, naar Rostov aan de Zee van 

Azov. De Duitschers waren dus in het 

volledig bezit van de Oekraioe en dus 

van het Donetzbekkeo. 

van zelf dat, 

verlies van juist die streken voor de 

heden ten 

dage het prijsgeven van dit gebied veel 

zwaarder weegt. immers de Oekraine 
is het meest ontwikkelde Industrie ge- 

bied van de Sovjet Unie. Steenkool-, 

ijzer en mangaanmijoen zijo gedurende 

Het spreekt 

alhoewel ook toen het 

Russen zeer zwaar telde, 

de opeenvolgende vijf-jaren plannen 

Ontzaglijk tot ootwikkeling gebracht en 

gelijken tred hield de ontwikkeling van 
de co-basis-industrietn. Men vindt thans 

io de Oekraise rubber-, aluminium- en 

machinefabrieken zoomede hoogovens. 

De Duitschers hadden toen zelfs 

  

sBOERDERIJEN SCHRAUWEN“ 
KEDIRI 

MULOWEG / MADJENANG 
Telefoon Ked. No. 225 

    

WATES 

PERCEEL-PAKISSADJI 

  

Levert versche volle melk. 

Karnemelk, Yoghurt, 
Room en Slagroom 

Prima kwaliteit, 

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

plaatse 
Beleefd aanbevelend 

L. H. SCHRAUWEN. 
JJ 

  

NIEUWE UITGAVE of HERDRUK van J. B. WOLTER"S 

UlTe. Mi, BATAYIA. 
  

oote filmartisten uit het 

  

verleden, 

      

en in een aangrijpende, boei     
film. Het verhaal van de vrouwen en 

nen, die de 

  

filim industrie tot 

    

     

      

   
   

      

zulk een fabelachtige hoogte hebben 
opgebouwd. Evevals de muziek 

ider'sRagri i” die Uz 
heefrbezorgd, 

Indere productie 

  

ing Beauties” van 

nschouw de 

van welee 

  

yin Babylor 
    

uitgevoerd in schitterende 
    

atuurliike kleuren ! 

Oor! Jen waar feest voor Oog en 

Hoe kan Rusland 
geholpen worden? 

  

Slot, 

Persbeschouwingen 

24 Oct. (Reuter). Het debat, 

teren in het Lagerhuis heeft 
     ad over den steun aan Sovjet- plaatsgeb 

Rusiand neemt alleaandacht in beslag 

      

     
      

van de voornaamste Engelsche bladen. 
De ,.Times” schrijft, dat twee kar- 

dinale 9 naar voren komen uit de 

critick de politiek van de regeering 
en haar samenstelling. In de eerste 

plaats: de pos in den premier in 
bet parlement en het geheele land is 

onaangetast, Ir tweede plaat: niets 

  

van de geleverde critiek kan iets anders 

dan verslagendheid bij den vijand 
veroorzaken. ,,Goede critiek verraadt 

geen zwakheid en geen verschil van 
meening over onze doelstellingen, doch 
ontbult een eensygezinde vastberaden- 

heid van de Britsche democratie, niet 

alleen om eike last en opoffering te 

fabe- j 

  
      

tyrannic 
De Daily Telegraph and Morning 

Post” schrijft, dat de voorstand 

  

van een Britscher 

gser hadd 
200 openlijk b'!oot 

I “Wssi-Buropa 

    

   
reder 1 om   un campagne 

   
   

land zal blij zijo, in   

aiet meer te hoor 

»De Britsche industrie, en in 

z0nder de tank- en viiegtuig 

geschreeuw 9g 

et bij- 

  

fabrieken,       

     

  

moet haar produc tijgen 

hb behosften om h    gat in 

te vullen en daare 

     

rol te spelen in « g van 

Rusland”, aldus dit 
De ,Dally Mail” wiist botweg het 

geschrecuw van ,val Europa binnen” 
van de hand en zegt: ,Ez0 stroom 
voorraden gaat naar Rusland, Moeten 

    

wij diea stroom » itericel than    stoppen om een gor vit te 

rusten voor een inval op het continent? 

het neer. Wij kunnen 
niet beide ding:n tegelijk doen. 

extra tanks, vlieg- 

   

Daarop komt 

    

Indien 

wegens gebrek 

    

tuigen en materieel het Oostelijk front 

z20u ineenstorter, waar zouden wij 

dan aan toe zijp? Waar z0u het es- 
leger in bet W 
wij niet kunr 

pediti en aan toezijn? 

   Ind 

  

» belpen met 
vechten op het con 

  

nt, dan kuanen 

  

wij meer helpen door harder te werken 

  

  en onz doeltref- 

  

productie 

fender mavier te organiseeren. 

e Yorkshire Post' »De in- 

op nog 

zegt: 

    

trede van Rusland in den oorlog be- 

teekent, dat onze verplichtin en 

kansen beide buitengemeen zijn toe- 

  

  genomen, in vergelijking met hetgeen 

wij 6 maandeo geleden hadden voor- 

zien. Deze kansen zijn ons niet zo0omaar 

in den schoot gevallen en dat zalook 

nooit gebeuren. Zij moeten gegrepen 

hard 

1 noodig. Ons 
worden en daarvoor is veel 

en hard vechte    werken 

  

dan wel Ameri. 

Wladi- 

en doch practisch ge- 

“Russische sci 

kaansche de 

pen 
oederen naar 

wostok vervo 

sproken betreft het probleem de lading”. 

den nadruk op, dat 

er nog steeds is de sentimentskwestie, 

het dat 

Amerika olie naar Rusland verscheept 

Isbii legde er 

welke voorvloeit uit feit, 

en de verschepingen naar Japan beeft 

gestaakt. 

Ishii 

niet 

verklaarde voorts, dat Japan 
gsheel onverschillig kan blijven 

tegenover de voorraden oorlogsma- 

terieel, welke maar Rusiand worden 
gezonden, in verband met Japars deel- 
gevootschap in de as. 

Voorts zeide Ishii tot de journalisten : 

»De besprekingen te Wasbington duren 
nog steeds voort. Alle puntenzijn toe- 

gelicht en het is au aan minister Hull 

en president Roosevelt om te handelen.” 

Hj 
porten zijn ontvangen sedert de ka- 

  ssthulde, dat uit Washington rap- 

  

4, docb verklaarde, dat 
hij ,niet de vrijheid had om den in- 
houd daarvan te ontbulleo.” 

Ia aotwoord op een vraag van de 

buitenlandsche journalisten zeide Isbi' : 

»Japan kan geeo bakzcil halen in de 
kwestie van de nieuwe orde in Oost- 

Azis.” Hij giog 
andere vragen met betrekking tot de 

echter niet in op 

grondbeginselen van de Japaosche po- 
Titiek 

Ishii verklaarde geen bevestiging te 

    

  

n de berichten, volgens welke 

van de ,,Amz- 

ent lines”, die naar Japan 
Jent Taylor” 

had moeten vertrekken het vertrek daar- 

heen afgelastte en meikte op: ,De Ame- 

rikaasche schepen doea al eenigen tijd 
geen Japansche bavens meer aan.” 

Met betrekking tot het hoofdartikel 

io de ,Japan Times and Advertiser”,     
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    De verantwoordelijke en leidende functie van 

VL/EGTUIGMAKER 
BIJ DE KONINKLIJKE MARINE 
Een van die interessante beroepen, waarin 

jongelui met technischen aanleg geheel 

kunnen opgaan. Wat moet het fijn zijn te 

kunnen zeggea: die kist daar in de lucht 

heb ik helpen monteeren. Welnu, thans is er 

weer gelegenheid cm tot vliegtuigmaker te 

worden opgeleid. In aanmerking komen 

Europeesche jongelui a) (voor de 2-jarige 

Er ziin nog andere technische beroepen bij de 

maker, electromonteur, geschutsmaker of monteur. Hiervoor kunt gij U even 

  

Cen pos 

Kraszoodar veroverd, gelegen een hon- 

derdtal kilometers oost van de Zee van 

Azov. Daar is op het oogenblik een 

groote olieraffinaderij gevestigd. 

Vermoedelijk zullen de Duitschers 

met weemoed aan deze oude frontlija 

deoken, want om die te bereiken zullen 

zf teminste nog eeo milliven man moe- 

ten offeren om verder materiaal ver- 

lies maar buiteo beschouwing telaten. 

Is er dus reden om het ver!ies van 

een belangrijk deel van de rijke indus- 

trie-gebieden in de Oekraioete betreu- 

ren, beter doet men zich te verheugen 

over het feit dat een groot dezer basis- 

industrie#n zich nog in handeo der 

Sovjets.bevindt, die ongetwijfeld de 

Duitschers voor de eventueele aan- 

schaffing, geducht zullen laten betalen. 

Voorloopig bevinden de Duitschers 

zich—wat de Oekraioe betreft — niet 

verder dan de lijn Kiev — Poltava — 

Djoepropetrovsk — Perekoplandengte, 

dus nog eea goede 250 tot 500 kilo- 

meter van de oude frontlija af, Boveo- 

dien zijn de Sovjets nog steeds in bet 

bezit van Odessa en Cherson 

waaruit zij de Duitsche aaovoerlijneo 

kunnen blijven bestoken 

In de centrale sector behield Ti- 

moshensky het initiatief, en zij bet dan 

van 

dat het niet snel gaat, voetje voor voetje 

driagt bij verder door in bet Duitsche 

frootlichaam. Woroshilov heeft geen 

reden tot klagen. Langzaam maar zeker   

Nevenstaande cou- 
bt 

opleiding) met een einddiploma als werktuig- 

kundige, b) (voor de 3-i 

de EL. S5. met 

Beide groepen kunnen het brengen tot adju- 

dant onderofficier met een maximum salaris 

van f 504.- per maand plus toelagen en... 

met pensioen. 

Marine, nl. vliegtuig-telegroiist, telegrafist, torpedo- 

Gaarne z0u ik van U het Inlichtingenboekle ontvangen. 

ge opleiding) die 

bbben doorloopen. 

  

   

  

vrucht 

    

  

   

    

ns thans aanmelden. 

  

  en briefkaart plak- MSN 
   

  Adres 

Lia 

Departement der Marine, 
SMA LN 

verslapt de Duitsche aanval. Zoo be- 

vredigend was blijkbaar de toestand 

in en om Leningrad, dat Worosjilov 

het zich kon permitteeren de geallieerde 

bijeenkomst te Moskou bij te wonen. 

Het lijdt geen twijfel dat de Duitschers 

willen zij ergens opeen dezer fronten 

nog succes hebben, stoottroepen dienen 

samen te trekken uit andere deelen van 

Duitscbland, r& 

de inspanning der afgeloopen twee 

belangrijke 

reserves aan stoottroepen zou beschik- 

bet front, want, dat 

oorlogsjaren, vog over 

ken is niet aan te nemen, Er zijn mis- 

schien voldoende troepen en reserves 

(ofschoon we dat, gezien de behoefte 

aan bezetringslegers eveneens betwij- 

felen), doch stoottroepen, dus troepen 

die door en door geoefend zijo en ver- 

ttouwd met bet mechanisme van dezen 

oorlog, maakt men niet in een vloek 

en cen zucht, terwijl de oorspronke- 

ljjke gelederen zeer belangrijk gedund 

zijn. We kusoen dan ook verwachten 

dat de aanvallen op siechts &ea der 

fronten zullen worden voortgezet onder 

geliiktijdig terugtrekken en wijkeo op 

de andere sectoren van het reusachtige 

oostfront. 

Wordt vervolgd. 

Leeftijid:——— Genoten onderwijs 

itie met toekomst &ij de 

KONINKLIJKE MARINE 

     

     
  

  

pPadioluisteraars, 

wordt lid van den Bond van Radioluiste- 

raars in Nederlandsch-Indis (B.O.R.A.N.I.) 

U dient daarmede Uw eigen en het 

algemeen belang. 

In'chtingen bij den Secretaris, 

J.P. Coenweg 27. 

Batavia - C. 

  

  

  

  

PROTESTANTSCHR KERK. 

Hollandsche Kerkdiensten. 
  

Maleische Kerkdiensten. 

H. B. Matulessy. 

  

OOST- JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEN 

lederen Zondag, 9 uur v.m. 

Te 
Toeloergagoery, Ngan 
Paree 7 30 uur n.m. 

Kediri (Baloewertistraat), Blitar, 
    

    

ROOMSCH-KATHOLJEKE 

lederen Zonday 

KERK 

   

  

te Kediri Ie H. Mis 6 vwur vm 

2e H. Mis v 

Lof "ni 

te itar 6 uur v. m. Stilie H. Mis 
1.30 uur v. m Hoogmis 

5.30 aur Lc 

Goderricht Kath. Javanen 6 uur n.m 

TENG HONG TI 
v UHOUDER OMN 

MEUBELMAKER 
TRANSPORT 

KEDIRI — Klentengsir 

  

  LIGUIDATIE VENDUTIE 

van 

TOKO SAERAH 

Dohosiraat 21 — Kedir 

Op Dinsdag il Woensdag 12 

November 1941 v. m 

en 

9 uur 

   Veel keukenbenoodigdbeden, kan- 
toorartikelen,  kramerije swerk 
servies, speelgoed, toilerartil , mo 
deartikeler, tokomeubilair, electrische 

graveermachine, enz, en 

Adres voor: 

Moderne eo antieke 

    

   
   

  

   

  

meubels 

Staalmeubels en ledikanten ver 

chroomd of gelak 

Tweedehandsche meubels 

Emballeereo en transporteers 

een mooie tennisbaan voor Dinsdag 

Woensdag en Zaterdag, yelryen 

achter Srelpersdrukkerij p.w 

f6, 

Voor Uw meubilair ontwerpen 

geroutineerde toekangs en cerste kwa- 
neubelhout 

Zeer billiik in prijs en 

Voor Uw ve 

lopakk 

BAAT HET OM 
DRUKWERK ? 

De Kedirische Snel- 

pers Drukkerij 

    

  

drukt 

  

immers beter, netter en 

gosdkooper. 

bj de 

Snelpersdrukkerii ! 

U verbindi 

Vraagi offerte Ked 

zich 

tot niets ' 

  

GROOTE STROOIDOOS F ra 

KLEINE STROOIDOOS , 0.65 

RESIDENTIE APOTHEEK KEDIRI 
TELEFOON No. 52.     

  



  

  

Baftoniandsch overzicht overgenomen uit het Soer. Hbid. 

HEVIGE STRIJD OM MOSKOU. 

  

Naar het schijnt 

Duitsche offensief tegen Moskou 
weinig of geen voortgang. 

maakt het nieuwe 

  

  

Londen, 6 Nov. (Reuter). Radio- 

Moskou meldde hedenochtend: ,,De 

Russische troepen vechten met onver- 

en woede voort in 

Moskou - front. 

hieraan toe: 

minderde kracht 

de sectoren van het 

De cmroeper voegde 

»Te Tula— bet Zuidelijkste sleutelpunt 

van den Duitschen aanval op Moskou 

— vernietigden de Russische verdedi- 

gers vijandelijke tanks aan de toegangs- 
wegeo der stad met handgraraten en 

flesschen benzine, De Jaatste dagen 

zijn daarca. 14 Duitsche tanks bescha- 

dind of vernield. Russische cavalerie- 

cenheden opereeren achter de Duitsche 

linies 

Tula 

gedragen zich zeer moedig en dragen 

De meisjes en jongens uit 

gewonden weg onder het vijandelijke 

vuur. 

Duitsch bericht over de Krim. 

Londen, 6 November (Reuter). Een 

Duitsch communigue beweert, dat de 

achtervolging van den verslagen vijand 

op de Krim met succes wordt voort- 

gezet. In de Yaila-bergen overmanden 

Roemeeasche 

vijandelijke 

breed 

paar de kust van de Zwarte Zee. Ia 

Duitsche en troepen 

geisoleerde troepen en 

rukten over een front op 

de bergen ten Oosteo van Sebastopol 

werd de vijandelijke tegenstand gebro- 
ken, aldus het Duitsche communigu€. 

Aanslag op Mussolini? 

Londen, 6 Nov. (U. P,). Radio- 
Moskou maakte melding van een 

aanslag op het leven van Mussolini 

Twee revolverschoten zija op hem 

gelost. Mussolini werd licht gewond. 

Gemeld wordt, dat de fascistische 
politie door de Gestapo versterkt werd. 

  

Verklaringen van Duff 

Cooper. 

Sydney, 5 Nov. (Reuter). 

Duff Cooper verklaarde heden in 

een interview, dat een lid van zijo staf 

reeds op weg is paar Londen met 

voorloopige voorstellen voor het codr- 

Britsche gezar- 

ten, consuls en regeeringsdepartemen- 
dinatiewerk van vele 

ten in de landen van bet Verre Oosten, 

Hij voegde hier echter aan toe, dat 

de plannen niet voltooid kunnen wor- 

den alvorens zij door Australig zijn 

goedgekeurd 
Indien een oorlog in den Stillen 

Oceaan z0u uitbreken—z00 zeide Duff 
Cooper —z0u een nieuwe soort orga- 

  

geschapen moeten worden. Aus- 

» Niew-Zeeland zouden daarin 

  

woordigd moeten zija indien 
zij dit wenschten. 

Ds minister wees er op, dat de codir- 
dinatie der strijdkrachten niet tot zijo 

taak behoort. Dit is de taak van den 

Verre opperbevelhebber voor het 

Oosteo, sir Robert Brooke Popham. 

Duff Cooper zeide verder: ,, Het is 

gemakkelijker de winnaar van cen paar- 
denren aan te wijzen dan te raden wat 

Japan bet volgende gaat doen. Men. 

weet, dat iemand den renzal winnen, 

doch in het geval van Japan is bet 

mogelijk, dat er in bet geheel niets 

gebeurt 

Canberra, 6 Nov. (Reuter). Duff 

Cc te Canberra bper is per vliegtuig 

  

arriveerd, en werd op het vliegveld 

FEUILLETON 
SPAANSCHE DUKATONS 

(Spanish Doubloors) 

Uit het Engelsch 

van 

  

    

Camilla Kenyon 

110) 
Hoe 't ook zij, Captain Tony koos 

den zekeren weg door hem mede te 
nemen, onder 't voorwendsel dat, nu 

hij een makker bad gevonden als Jan 
Heo, hij 
strikt noodig was van hem gescheiden 
wilde zijn. Es dus volgde Mr. Tubbs, 

na ecen verlangenden blik io de rich- 

ting van bet kamp, met een schop 

over zija schouder bet rijtje van drie, 
dat al tusschen 't struikgewas ver- 

dwenen was, 

Tante Jane was nog wat blijven 

rustery de emoties van den vorigen 

dag badden haar, begrijpelijk, 
een zware hoofdpijn bezorgd. Tegen 
Miss Browne en mij had Tony gezegd, 
dat we mochten doen wat we wilden, 

aeeo cogenblik langer dan 

zeer   

officieel begroet door de procureur- 

generaal, tevens minister van Buiten- 

landsche Zakeo dr. Evatt en den boog- 

commissaris Ronald Cross. In een in- 
terview opperde hij, dat de regeering 

van het Vereenigd Konivkrijk zich in 

toenemende mate zou onderwerpen aan 

Australi2's inzicht betreffende vraag- 

stukken aangaande bet Verre Oosten 

door het erkennen van het vitale belang 
van het gemeentebest in dit gebied. 

Het verre Oosten 
  

Meeningen over het toenade- 

ringsvoorstel 

Chungking, 5 Nov. (Reuter). Met 
betrekking tot het hoofdartikel in de 

Japan Times and Advertiser waarin 
hetuit 7 punten bestaande programma 

gepubliceerd werd, verklaarde de re- 

dacteur van het officieele orgaan Han- 

kow Herald aan een vertegenwoor- 

diger van United Press: ,Zulke Ja- 

panscbe eischen staan ongeveer gelijk 

met een behandeling van president 

Roosevelt als de keizer van Mantsjoe- 

kwo Kang Teh". 

De redacteur van de Central Daily 

News zeide: ,,Te oordeelen naar den 

toon, welke Japan aanslaat, staat het 

op bet punt alle hoop op slagen van 
de besprekingen te Washington opte 

geven”. 
De redacteur van de Ta Kung Pao 

verklaarde: ,De in de Japan Times 

aod Advertiser gepubliceerde eischen 

zijn waarschijo!ijk door B-rlijn opge- 

z00olang we geen poging deden om 't 
kamp te verlaten. Geen twee minuten 

Mr. Tubbs hadden zien 
verdwijoen zat Violet op een kamp- 

stoel in de schaduw, waarschijalijk 

verdiept in een van haar ,,opvoedende 

boeken”, getiteld: ,, Eenige gedachten 
spiraalsgewijze iowikkelicg 

van bet onstoffelijke”. 
Bebalve natuurlijk door 't feit dat 

M:. Shaw en Cuthbert aan een boom 
vastgebonden waren, wees niets in 't 

kamp op den staat van oorlog. Coo- 
kie was met een groot vertoon van 
vlugheid te midden van zijn potten 

co pannen bezig. Daok zij zijn kaip- 
mesachtige beleefdheid en niet te 
vergeten zijn overgelijke'ijke kwalitei- 

ten van kok, gencot hij bijna even- 

veel vrijheid als wij. Oogenschijnlijk 
diende hij zijn nieuwe meesters even 

jjverig en trouw als hij 't ons gedaan 

had, met dat verschil, dat het met 

ziju spraakzaambeid uit was. .Ja, 

m'ncer—nee, m'neer,” waren de eenige 

woorden, welke ik Cookie als gevan- 
gene had hooren uitep, Maar z00 nu 

en dan, als bij ia mija nabijheid kwam, 
veelbeteekenenden blik 

uit Cookie's vervaarlijke rol-oogen op: 

nadat we 

over de 

ving ik een   

steld. Duitschland is verlangend den 

Amerikaanschen druk te verminderen 

door er bij Japan op aa. te dringen 

Amerika in den Pacific te bedringen. 

De Japan Times bluft slechts op pas 

pier”. 

Een formule 

New York,6 Nov. (Reuter) Volgeos 

uit Washington ontvangen telegram- 

men heeft de Japansche afgevaardigde 

Kuarusu een door den Japanschen kei- 

zer goedgekeurde formule bij zich voor 

vriendschappelijke regeling van de 

Amerikaaosch-- Japansche problemen. 

Diplomatieke kringen te Washington 

meenen, dat hij ook een persoonlijke 

boodschap van premier Tojo voor 

president Roosevelt meebrengt, voor- 

stellen bevattend, welke ten doel heb- 

ben te bereiken wat Japan als een 

vriendschappelijke op!ossing beschouwe.. 

De ,,Nichi Nichi” trekt van leer 
Tokio, 6 Nov. (U Pr.), Alleen de 

»Nichi Nichi Shimbun” viel heden in 

zija hoofdartikel de Vereenigde Staten 

aan. Dit is een gevolg van een verzoek 

van het ministerie van Buitenlandsche 

Zaken aan de bladen om tijdens de 

missie van Kurusu de hoofdartikelen te 

matigen. 

De ,Nicbi Nichi Shimbus” beschul- 
digde de Vereenigde Staten ervan te 

trachten de besprekingen te Washing- 

ton te rekken en slechts tijd te willen 

wionen om de defensie in den Pacific 

te vervolmaken. 

De ,,Yomiuri Shimbun” er op wij- 

zend dat Kurusu actief te Berlijo werkte 

aan het tot standbrerngen van het 

Duitsch-Japanscbe bondgenootscbap 

eo in April j.l. paar Tokio terugkeer- 

de, waar hij sindsdien cp de ,,wacht- 

lijst”” is geplaatst, zeide, dat ,,bij thans 

is vertrokkeo om admiraal Nomura te 

helpen bij het zetten van een diplo- 

matieke diamant”. 

Het blad ,,Hochi 

Shimbun” verklaarde, dat de bespre- 

kingen te Washington zullen beslissen 

nof de geheele wereld al dan niet 

vrede zal hebben.” Het blad zeide: 

»Kurusu's echtgenoote is een Ameri- 

weshalve — indien hij de 
Japansch-Amerikaanscbe besprekingen 

op het goede spoor kan brengen — 

het gezin-Kurusu gelukkigem zal zijo”. 

nationalistische 

kaansche, 

Amerika's eenig mogelijke 
politiek. 

Chungking, 5 Nov. (U. P.) Het 

officieele Central Daily News bespreekt 

in een hoofdartikel de pogingen van 

de as om den Amerikaanschen steun 
aan China, Engeland en de Sovjet- 

Unie tegen te gaan en schrijft : 

»De eenige politiek, welke Amerika 

kan voeren, is die van steun aan de 

drie oorlogvoerende democratie#n met 

alle middelen, die de Vereenigde 

Sraten ter beschikking staao. Elke 

poging om dezen steun te belemmeren 

z0u overal en ten allen tijde door 

Amerika en zija bondgenooten volko- 

men kunnen worden tegengegaan”. 

dan begreep ik dat bij ons trouw 
was en dat hij zijn gedwongen dienst- 

baarheid aan de ongewasschen, on- 
geschoren, ongeknipte zeerooversbroe- 

derschap als een degradatie  voelde, 

welke hij niet gauw zou vergeteo. 
Ik bad het voorbeeld van Miss 

Higglesby - Browne wat betreft den 

kampstoel en 't boek gevolgd. Na- 
taurlijk wist ik io de verste verte niet, 

welk boek ik meegenomen had, maar 

geen minuut, nadat ik mijo stoeltje in 

de schaduw neergezet had, zat ik met 
een vertooo van diepe aandacht te 

lezen, bij wijze van ontmoediging voor 
eventueele avances van den kant van 
Captain Magous. Maar als extra- 
voorzorgsmaatregel overtuigde ik me 
eerst nog, dat 't pennemes op zija 
oude plaats lag. Ea ondertusschen 
probeerde ik door middel van mijn 

Ooren, en z00 nu en dan, heel voor- 

zicbtig, door middel van mijn oogen, 

van 't doen en laten van onze twee 
Cipiers op de hoogte te blijven. 

Het eerste anderhalf uur gebeurde 

er niets, de twee kerels waren, davk 
zij een overdadig ontbijt te vadsig, 

Om iets anders te doen, dan in de 

schaduw te liggen rooken en praten,   

Het blad meent, dat thans reeds 

de staat van oorlog tusschen de Ver- 

eenigde Staten en Duitschland bestaat, 

doch voorspelt, dat de Duitsch-Ame- 

rikaansche betrekkingen zich zullen 

ontwikkelen tot een niet-verklaardeo 

oorlog. 

De besprekingen met de V. S. 

Londea, 5 Nov. (Reuter). Het 

besluit van de Japansche regeering 

om Kurusu naar Washington te zen- 

den als speciale adviseur bij de be- 

sprekingen, die thans gaande zijn 

tusschen beide regeeringen, toonen 

aan welk een beteekenis door haar 

wordt gehecht aan deze onderbande- 

lingzn—aldus scbrijft de diplomatieke 

medewerker van Reuter. 
De onderhandelingen werden door 

generaal Tojo bervat nadat zij blijk- 

baar het doode punt hadden bereikt 

ea de opdracht aan Karusu kan be- 

schouwd worden als een laatste po- 

ging van de Japanscbe regeering om 

de inpasse te verbreken welke op- 

nieuw de voortzetting der besprekin- 

gen bedreigt. 

Van het welslagen of de mislukking 

van Kurusu's taak zullen hoogstbe- 

langrijke 

Oosten afbangen. 

Er zjjo geen officieele verklaringen 

geweest met betrekking tot de houding 

van de Japansche regeerirg en het is 

Opmerkenswaardig, dat het initiatief 

voor het 

beslissingen in het Verre 

zeoden van een specialen 

afgezant is uitgegaan van Tokio. 

Aan den anderen kant beeft de 

Japan Times and Advertiser, de spreek- 

buis van het Gaimusbo, een aantal 
punten gepubliceerd, welke naar het 

blad verklaart—de bases vormen van 

de Japansche deze 

authentiek zija en werkelijk datgene 

vertegenwoordigen, wat Japan noemt 

seen voorstelling van de realiteiten 
van de situatie” dan is het moei'ijk 
eenige hoop te hebben op een rege- 
ling of een compromis, daar zij een 
afgeheele herroeping zouden betee- 
kenen van de politiek, die tot dus- 
verre .in bet Verre Oosten werd 
gevoerd door de A.B.C.D.-groep van 
mogendheden. 

eischen. Indien   
  

LEESBIBLIOT HEEK 

Het is daarom mogelijk, dat de 

Japan Times and Advertiser slechts 

een proefballon heeft opgelaten en 

piet een gezaghebbende” verklaring 

weergeeft. Het is noodzakelijk op bet 

nieuws uit Washington te wacbten, 

Washington, 5 Nov, (Un. Pr.). In 

betrouwbare kringen verklaarde men, 

dat Kurusu koel ontvangen zal wor- 

den'tenzij Japan bereid is zijn agres- 

sieve politiek te wijzigen. Vernomen 

werd, dat Amerika bereid is de be- 

sprekingen voort te zetten, doch zich 

niet laat intimideeren door een tijds- 

limiet of waarschuwing met de daar- 

aan gepaarde toespeling dat tenzij 

Amerika zich spoedig in staat toont 

om oprecbt te spreken en te handelen, 

Japan een oorlog zal riskeeren. 

Betrouwbare personeo zeiden, dat 

de regeering niet voornemens is haar 

buidige positie te wijzigen, tenzij Ja- 

pan ermee accoord gaat zich uit 

Cbina terug te trekken en zijo 

prosperity”-politiek op vredelievende 

"co 

wijze zal nastreven. 

Koers niet gewijzigd. 

Tokio, 6 Nov, (Ur. Pr.). De Asabi 

Shimbuo, Osaka Mainichi en de Chu- 

gai Shogyo verklaren, dat Japans 

koers niet gewijzigd is en waarschu- 

wen met het oog op den dagelijks 

toenemenden anti-Japanschen druk van 

Amerika tegen ,,onnoodig optimisme” 

met betrekking tot de besprekingen 

te Washington, de toekomst waarvan 

uitsluitend afhangt van de missie van 

Kursu. 

Nog een veronderstelling. 

Hanoi, 6 Nov. (U.P.). In welinge- 

lichte kringen 

Japanschen opmarsch in Noordelijke 

richting noar Yuonan in verband met 

de geografische moeilijkheden. Men is 

van 

verwacht men geen 

daarentegen meening dat een 

opmarsch naar Thailand waarschijo- 

lijker is. Er bewegingen 

merkbaar van de Japansche troepen 

in Noord-China, men 

zegt—nog geringer in aantal zijn dan 

zija geen 

welke — naar 

het vorige jaar. 

  

    

  

De abonnementsgelden bedragen : 
f 1,— per maand voor €€n boek 
f 1,75 per maand voor twee boeken tegelijk 
f 2,50 per maand voor drie boeken tegelijk 

met dien verstande, dat U zoo dikwijls moogt ruilen als U wilt 
Indien U duseen abonnement voor &€n boek 
heeft, waarvoor U &€n gulden betaalt en U 
ruilt het boek iederen dag, 

30 boeken voor 
gulden. 
Wordt lid van ea 

DJABA 
— LEESCEZELSCHAP -- LEESBIBLIOTHEEK 

Ked. Snelpers Drukkerii. 

  

Bn terwijl ik daar op mija kampstoel- 

tje paar dat luie, door lange tusschen- 

poozen van nietszeggen onderbroken 
gesprek zat te luisteren, kreeg in een 
gevoel, alsof ik in een steeds dieperen 

afgrond van geestelijk onvermogen zat 

te stareo. Kon “t zijo, dat alle slechte 
menschen niets dan buitengewoon 

domme menschen waren? Maar toen 
dacht ik aan tante Jane, die zeerzeker 

niet slecht was... 
'Toen het later op den ochtend 

ondragelijk werd, begon Chris te 

jammerklachtep, Hij was droog — z00 
droog, dat hij de vermaledijde zee 

wel had kunnen leegdrinken. Neen, 
hij wilde geen bronwater — dit tegen 

Cookie, die gedienstig met een glas 
vol was komen aandrager: hij wilde 

wat te drinken hebben — natuurlijk 
moest je een stomme nikker zijv, om 

dat niet te begrijpen. En dan te moe- 
ten denken, dat je aanboord van den 

scboener krijgen kon, wat je wou, 
maar die was aan den anderen kant 
van het — bijvoegelijk naamwoord — 

eiland. Hoe waren ze z00 stom—z00 
oer-stom geweest, om alleen hun 

veldflesschen mee te brengen? Waar- 
om hadden ze dien—bijvoegelijk paam-   

    

      

    

dan betaalt U 
toch niet meer dan &€n 

KOTTA 

woord—neger niet meer laten halen? 
Waar waren die twee flesschen, die 
ze gisteren uit de ,,appeteek” opgediept 

hadden. Oij? Allebei op? Al die kost- 
bare druppels door eens andersmans 

gulzig keelgat? Het regende nu bij- 
voegelijke naamwoorden, terwijl Chris 
woedende de ovschuldige flesch de 

baai ingooide, waar zij op en neer, 

op en neer, met de deining mee, bleef 
drijven. 

Captaio Magous was het in den 

grond roerend met Chris eens, maar 
om je over iets onvermijdelijks zoo 
dik te makep, daar haalde bij gering- 
scbattend zijn schouders over op. 

Er was »u eenmaal geen sterke drank, 
dus wat gaf 't dan, of je der zoo'n 

kouwe drukte over maakte. 

Wordt vervolgad.
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