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N GALEN 

Een serie slagzinnen als voorbeeld. 
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| |     
Van Galens geest vraagt een nieuw lichaam om 

voor zijn land verder te kunnen strijden ! 

  

  

  

STADSNIEUWS 

  

TUBERCULOSE - BESTRIJDING. 
(S. Cc. v. T) 

Zoek een dokter die U openlijk de 

waarheid over Uw ziekte zegt. 

  

Berucht oplichter gevat, 

Op werd door de 

politie te 

Indonesischen landaard gearresteerd, 

zich noemende R. Soemardi (a) 

R. Soemardji (a) Amir en zich 

. »iospecteur ( hoofd- 

1Oden dezer 

Kediri een persoon van 

vitgevende voor 

agent) verkooper” van de te Koedoes 

gevestigde stroorjes-fabriek ,Niti- 

semito” 

Gebleken was, dat hij op den Gden 

dezer een Chioeesche 

(tokohouder) van Kediri had opgelicbt 

voor een bedrag ad f 142,50. Hij 

kwam ».I. op dien datum teo huize 

van bedoelden Chinees, stelde zich 

voor als ,hoofdagent” van genoemde 

fabriek en verzocht den Chinees of 

hij er wat voor voelde om ,,hoofdageot” 

van bedoelde fabriek voor het ressort 

Kedirite worden. Toen de ,,hoofdagent" 

cen bevestigend antwoord kreeg, liet 

deze den Chinees de gebruikelijke 

werkwijze als zoodanig, lezeo. De 

Chinees ging ook hiermede accoord. 

ingezetene 

Toen vroeg de ,,hoofdagent” hem 

een voorschot op de hem over 10 of 

14 dagen te leveren zending strootjes, 

afkomstig van de fabriek ,Nitise- 

mito", teo bedrage van f 135,— 

vermeerderd met de te makeo zegel- 

en notariskosten bedrage van 

f 7,50. De Chioees stelde toen den 

»hoofdagent” een bedrag ad f 142,50 
ter hand en ontving een gezegelde 

kwitantie ten bedrage van f 135,—. 
Hoewel de Chinees aanvankelijk niets 

vermoedde, informeerde hij, toen de 

n»hoofdagent” weder vertrokken was, 

interlocaal bij bedoelde strootjes - fa- 

briek of bedoelden ,,hoofdagent” aldaar 

bekend en aldaar in dieost was. Toen 

hem op het een ander ontkenneod 

werd geantwoord, stelde de Chinees 

de Kedirische politie kennis van het 

ten   

gebeurde en mocht bet toen der po- 

litie gelukken den ,,hoofdagent” te 

arresteerer, Aanvankelijk ontkende bij, 

doch bij gehouden diepgaand 

onderzoek bekende hij hoe alles in 

zijo werk was gegaan en dat hij op 

soortgelijke wijze diverse personen had 

opgelicht. 

cen 

In verband met ditonderzoek is toen 
aan bet licht gekomen dat hij o.m. te 
Malang, Tjepoe, Ngantang, meoschen 
heeft opgelicht en, voor zoover mo- 
menteel bekend, tot een bedrag van 

circa f 800,—.Ook heeftbij meerdere 
malen zijn toevlucht genomen tot het 
vertoonen van reclame-clich€'s, die dan 
ia een bioscoop worden vertoond en 
waarmede de bevolking vaneen door 
hem te bezoeken plaats, tevoren reeds 

van zijo komst, als inspecteur van de 

strootjes-fabriek ,Nitisemito”, 

werd verwittigd, 

Voorwaar een goede vangst voor 
de stadpolitie Kediri. 

Gratie-verzoek toegestaan. 

Het gratie - verzoek van den heer 

Soehirman, employe van de Aniem 
alhier, die op den 2isten Mei 1941 

veroordeeld werd met f 10,— boete, 

iojverband met zijo ingezonden stukken, 
waarbij mevr. Pattiradjawane een aar. 
klacht had ingediend, is thans toege- 
staand, 

Java -Conferentie B. I. C. 
De Bond van ladonesische Chauf- 

feurs te Kediri zal vanaf hedenavond, 
de 14de November 1941, haar confe- 
rentie houden, waarbij verschillende 
afdeelingen over heel Java verteger- 
Wwoordigd zullen zijo. De receptie zal 
gehouden worden in het clubgebouw 
van de Sono Rahardjo aan de Balo- 
wertistraat alhier op Vrijdagavond de 
14de November. Op Zondagmorger, 
de 16de zullen ze io het Volta-theater 
de vergaderingen houden. 

Inwijding Setia”. 

De pas - opgerichte Indonesische 

Tennisclub ,,Setia” hield haar inwij- 

dings feest op Zondag j.I. waarbij 

verschillende Tennisvereenigingen o.a. 

»Sebat” vertegeowoordigd waren. Om 

8 uur opende de heer Soekarno de 

bijeenkomst, waarbij hij de beteekenis 

Uiteenzette van de sport en het ont- 

staan van ,Setia”. Nadat ook ,,Sehat” 

baar waardeering uitte over deze 

pasgeboren club, werden de voor- 

drachten gesloten en kwamen de sat& 

enz. te voorschijo. Pas laat in den 

middag eindigde dit gezellig samenzijo.   

RICHE THEATER. | 
Nog heden en Zaterii:, 15 Nov. 

Metro's opzienbarend 'filmwerk naar 
het sensatie verwekk boek door 
Phbyllis Battome 

»THE MORTAL sTORM” 
(D: D de Storm) 

Ben liefdesdrama, 200 »drukwekkend 
machtis 

vVoorgaande in het nie 

grootscb, en 

  

oa met een rolverdeei 

niet beter bad kuonen 

  

nken: 

Margaret Sullavan — James Stewart 
Robert Young — Frank Morgan, 

Eeo Metro - Goldwij 

productie | 
Mayer triomf 

MAXIM THEATER. 
Hedenavond 1/m Zondag 16 Nov. 

Usiversal's uitzonderliike filmschlager 

» THE FLAME OF NEW ORLEANS” 
met niemand mioder de betoo- 
verende filmdiva — Marleve Dietrich 
bijgestaan door —Bruce Cabot— Roland 
Young — Mircha Auer — Andy Devine 
— Gitta Alpar — Frink Jeoks e.v, a, 

dan 

Het is de eerste Amerikaansche 
film van Rene Clair, de ksappe 
Fraoscbe regisseur, die cen inter- 
nationale beroemdheid verwierf met 
zijn films ,Sous Les Toits D: Paris” 
— »Tbe Ghost Goes West” en vele 

Dietrich in cen 
Nieuwe Glansrol, a!s de betooverende 
avonturierster Claire Ledeux, die na 
de oude Wereld in beroering te hebben 
gebracht, baar geluk in New Orleans 
beproefde en daar yroote Opschudding 
€D sensatie veroorzaakte! Een bijzonder 

aodere, Marlene 

filmwerk....bosiend.... origineel.., 
en sprankelend van humor !! 

Niet voor kinderen beneden 17 jaar ! 

Politie 

D., wonende 

rapport. 

Ngadiloewih doet 
aangifte van oplichting van Zijo rijwiel 

      

ter waarde van ! 

eea hem onbeke 
.— gepleegd door 

manspersoon. 

ode te Baloewerti 

ial opgemaakt ter- 

eo kain ter waarde 

Tegeo S., wo 

werd proces- ver 

zake diefstal van 

van f I,— ten nadeele van K., wonende 

te Baloewerti. 

P., woneade te Bandjaran doet aar- 
gifte van diefstal 

ter waarde van | 

D., wonende te 8 

Tegen D., en $ 

simo werd proces 

terzake wederzij 

deling. 

a diverse goederen 
5,05 gepleegd door 
djaran.   

beiden te Ngadi- 
verbaal opgemaakt 

  che lichte mishac- 

Tegen S., worende te Kaoeman 
werd proces- verbaal opgemaakt ter- 
zake diefstal van cen partij garens 
ter waarde van f 2,55 nadeele 
van D. T. H., wovende te Pakelan. 

ten 

B., wonende te Seto cgedong doet 
aangifte van diefstal van smid-gereed- 
schappen ter waarde van f 3,15 ge- 
pleegd door N. 

L. T. N., 'wovende te Djagalan'or 
doet aangifte van diefstal van een 
bedrag aan contanten ad f 23,30. 

M., wovende aan de Dohostraat 
doet aangifte van diefstal van een 
rijwiel ter waarde van f 55,— hetwelk 
op den openbaren weg Dohostraat   onbeheerd was geplaatst 

  

LOSSE ADVERTENTIEN BiJ VOORUITBETALING. 

24e Jaargang 

  

Zoojuist Ontvangen 

  

LL LILIT III ma   

H.M. V. KOELKASTEN 
4 tt. 

6 f. 

6 ft. de Luxe met Night Watch 

Zeer laag stroomverbruik 

f 550.- 

f 620.- 

f 805.- 

100 WATT. 

BELEEFD AANBEVELEND 

N.V.N. van WINGEN 

DOHOSTRAAT 

  

13 — KEDIRI 

    

Door de politie werden aangebouden 
zwervende en zonder 

  

personen, die a 
middelen van bestaan in de Stadsge- 
meente Kediri worden aangetroffen. 

M., wonende te Singoneyaran doet 
aangifte van diefstal van een sarong 
ter waarde van f 2.— 

D., wonende te Dandangan doet 
aangifte van verduistering wan cen 
rijwielter waarde van (15 — gepleegd 
door D., wonende te Dandanyan. 

L., wonende te Dandangan doet 
aangifte van diefstal van lijfyoederen 
ter waarde van f 4.58 gepleeyd door 
D., wonende te Dandangao. 

Tegen S., wonende te Baodjaran 
werd proces- verbaal opygemaakt ter- 

gar 
ter waarde van f I.— ten nadeele 
van N.S.G,, wovende aan den Klen- 
tengstraat, 

zake diefstal van een partij 

  

s 

T.L.H., wonende aan de Klenteng- 
Straat doet aangifte van oplichting 

van Contanten ad 

£ 14250 gepleegd door R.S, wonende 
te Koedues, 

een bedrag aan 

B BJ T, wonende te Malang doet 
aangifte van oplichting van cen bedrag 

aan Contanten ad 75.— gepleegd door 

R. S, wonende te Koedoes 

LTL, wonende te 
aangifte van oplichting vaneen bedrag 

Malang doet 

  

  

aan contanten 
door R. S, wonend 

Tegeo JJ T, 
anom werd proc 

ke lichte 

2 Boedjel, 

  

wonende 

       

    

    

  

K TK, wonende te I lanlor 
doet aangifte »x an 
een ri t f5 

pleegd door D, wo D gan 

Tegen ST W 

pir wer ce 
terzake mis    
nende te Semampir. 

  

    

N. B. M, wonende te Soekorame doet 

aangifte van diefstal var v 
ter waarde f 20.— k op 
den openbarenweg Ma ang onbes 
heerd was geplaatst 

aa NN 

VENDU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS 

J.G.W DEKKERS KEDIRI — Telefoon 250 
  

Emballeeren 

(Ook voor Europa en de buitengewesten) 

Transporteeren, 

Handel in Nieuw. en 

Tweedehandsch Meubilair, 

Meubelmakerij 
Agentschap : 

Java Koelkasten 

 



  

  TA AT SN UG 

  

     

    

  

Nog Hedenavond en Zaterdag 15 Nov. 

Metro opzienbarend flmwerk | THE MORTAL STORM (De Doodende Storm) 

Met de eminente sterren : MARGARET SULLAVAN - JAMES STEWART — ROBERT YOUNG 

FRANK MORGAN, een rolverdeeling die U zich niet beter bad kunnen indenken. 

Een liefdesdrama, z00 indrukwekkend grootsch en machtig, dat zij al het voorgaande in het niet doet 

Een der meesterwerken, welke U niet voorbij mag laten gaan ... 
anagrijpend tot het laatste moment. 

Zaterdagmidda9 4.30 u. 

Zondag 16 en Maandag 

201h. Century Fox vooliike marine fin, SAILOR'S LADY (Deinios a20 wal) 
— LARRY CRABBE e.v.a. uitstekende krachten. Met de licftallige NANCY 

Riche, allen naar 
Een daverende klucht . ... 

deze goede amusementsfilm zien ! 

Sor jaar en 

      

F picHE TN FATER — 

KELLY — joun HALL 
uitsluitend gemaakt voor een a #vond 

EXTRA Voorstelling! 
ouder. 

17 Nov. 

boeiend, meesleepend en 

daarom van dol vermaak. Komt 
Voor 16 jaar ouder! 

  

  

Met de betooverende 
MISCHA AUER e.v.a. 

    

Hier zieo wi) 
Clair Ledeux « 
proefde en daar groote opschud 

Bea buitengewoon, 
ATTENTI Vooraf: 

  

en 

Universal uiterst boeiende film 

het laatste moment boeit ! 

de verleidelijke Marlene in een nieuwe glansrol, 

bijzonder filmwerk . 

Zaterdagmiddag 4.30 u. ) 
Zondasmorgen 

MAXIM THEATER - 
Vanaf Heden 14 tm Zondag 16 Nov. 

Wiwaluwodeik tes, THE FLAME OF NEW ORLEANS" 
MARLENE DIETRICH 

sterren. 

ding en sensatie veroorzaakte. 
boeiend. 

De Parade-film i Het 

jaar 
u.$ 

oor 17 en oude 

Maandag 17 en Dinsdag - Nov. 

LACK DIAMONDS 
Met het populaire team RICHARD ARLEN en ANDY DEVINE. Een film welke ongetwijfeld tot 

  

»9 

— — Komt dit zien! 

BRUCE CABOT 

als 
ya de oude wereld in beroering te hebben gebracht, haar geluk in New Orleans be- 

origineel... 

Extra Voorstelling: ! 

ROLAND YOUNG 

de betooverende avonturierster 

en sprankelend van humor! 
laatste Wereldnieuws 

£ us r 
  

STADSGEMB 

MUTATIES in de Europeesche e 

ENTE KEDIRI 

n met hen gelijkgestelde bevolking 

in de Stadsgemeente Kediri in de maand Oct. 1941. 

GEVESTIGD: 
    

  

  

  

— rar AA 

Naam: Adres : Aangekomen van : 

H. W. Van der Bruggen Balowerti 18 Malang. 

Mevr. J. Neijndorff Semampir 66 Soerabaja. 

B. P. C. Rudolph Sekartadjistr. Wates. 

P. A. Smith Ringinsirah 18 Singosari. 
E. E. Van Dulken Pakelanstraat 8 Soerabaja. 

VERTROKKEN. NAAR 

Mevr. M, W. G. Jochems Madjenang s.f. Boedoeran 
(Sidoardjo). 

F. L. Maks Aloon-Aloonstr. T. Agoeng. 

JP. van Gorkum Hotel ,,Riche” Batavia.     
  

SPOORWEGEN IN DEN PACIFIC 
  
  
  

VoorJapan militair-economisch machts- 
instrument van beteekenis 

  

  

Slot. 

De ecerste lija kwam, over Ayudhia, 

tot stand tusschen Bangkok en Korat. 

De laatste plaats, een levendig han- 
delsceotrum, was reeds door water-en 

karrewegen met N.O. Siam verbonden. 

verbinding kwam in 1900 gereed    L 

  

en werd later verlengd tot Kbon 

Kaen. Na Korat werd een tweede 

centrum, gmai, ingeschakeld. In 

  

1998 werd leze 

  

751 km. 

» is, begonnen en gelei- 
lija, die 

   

   

Ie volgende plaatsen 
aanges Lapburi. Pakvampo, 

Jtaradit, Nakon Lampang 
was de verbinding met 

Bangkok 
per week een 

gereed. Van 
loopt thans tweemaal 

ex streia naar Chiengmai, zoodat 

2 & zes weken, die vroeger voor 

  

reis noodig waren, nu geredu- 
zija tot 20 uur ceerd 

In 1926 werd ds lija van Bangkok 
naar het Thailandsch- Cambodsjaanscie 
grensstation! Aranya-Pradesa voltooid. 
De lija in Zuidwaartsche ricbting kwam 
in 1903 tot Petschaburi 
doel was, op deze wijze Bangkok te 

gereed. Het 

verbinden met de belangrijkste plaatsen 

op bet Maleische schiereiland. Io 1909 

werd de lija 
en den 2den 

verder uitgebouwd 

Javuari 1922 werd de 

lin Bangkok-Singapore geopend. Be- 

halve de. groote staatslijaen zijn er 

nog een aantal kleinere particuliere 

lijaen, welke evenwel onder toezicbt 

staan van eendoor denstaatingestelden 

De 

totale lengte van het spoorwegret is 

bijna 3000 km. 

De wegen-politiek van Siam kan 

raad van spoorwegcommissarisser. 

in het kort samengevat worden als 

»z00veel mogelijk aanvoerwegen voor 

de staatsspoorwegen aanleggen” 

Japan. 

De spoorwegen in Japan staan on- 

getwijfeld op een hoog pei!. De Japan. 

ners hebben er een ,eerezaak” van 

gemaakt en bun inspiratie in Amerika 

gevonden. Zij beschikken over een 

dat een gezamenlijke 
lengte heeft van rond 21.000 km. De 

spoorwegen, die vrijwel geheelin han- 

spoorwegnet, 

zijo van den staat. worden er als een 

economisch macbtsinstrument gebac- 

teerd met de intensiteit, die io Japan 

als dictatoriale mogendheid gebruike- 

lijk is 
Ofschoon gelegen, 

willen wij bier toch de zich in handen 
Diet in Japan 

van Japan bevindende Zuid-Mandsjoe-   rijsche spoorwegmaatschappijen noe- 

men die wel een zeer merkwaardige 

positie inneemt. Io 1895 werd de eerste 

spoorweg in Manisjoerije geopend. 

Dat was de oude Russisch-Chineesche- 

Oostersche spoorweg, die zich later 

ontwikkelde tot de Zuid Mandsjoerij- 

sche spoorwegmaat:chappij. Toen Ja- 

pan zich meester maakte van Mand- 

sjoeije, wist bet na eenige moeilijkheden 

met Rusland, ook deze spoorwegmaat- 

schappij io handen te krijgeo. Sedert 

is de Mandsjoerijsche spoorweg bet 

machtsiostrument yan Japan in dit win- 

gewest. 

Deze spoorweg is in wezen niet veel 

minder dan het Japansche staatsorga- 

het zg. onafbankelijke 

keizerrijk Mandsjoekwo. De geheele 

economie en politiek van dit gebied 

bevelen van de 

nisme voor 

richten zich paar de 

spoorwegdirectie waarin de zg. Japaor 

scbe legerkliek haar ambities uitleeft. 

Het zal velen ioteresseeren te ver- 

nemen, dat Zosuke Matsuoka, ministe- 

van Buitenlandsche Zakenen de ,,kracht- 

figuur” in het vorige kabinet Kovoye 

die onlangs moesi aftreden tengevolge 

van de blamage, die op bem gewor- 

pen werd door de Duitsche oorlogs- 

verklaring aan Rusland, (waarmede hij 

immers juist te voren een io Japan 

luidruchtig verdrag had 

gesloten), in 1935 president werd van 

den Zuid-Mandsjoerijschen spoorweg. 

Als zoodanig begon bij van Moekdeo 

uit, zijo beftige actie, tegen parlemeo- 

taire of andere gematigde regeerings- 

vormen en Als zoodanig 

verklaarde hi: ook openlijk, dat hij van 
Japan een fascistischen staat wenschte 
te maken. Uit een en ander blijkt wel, 
dat de Zuid-Mandsjoerijsche spoorweg 
minder gezien moet worden als een 
verkeersapparaat dan wel als een poli- 
tiek werktuig van den eersten rang : 
een Situatie, die naar wij meenen te 
mogen opmerking, gelukkig nergens 
anders voorkomt. 

BAAT HET OM 
DRUKWERK ? 

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

goedkooper. 
Vraagt offerte bij de Ked. 

Snelpersdrukkerij ! 

U verbindt zich 
tot niets ! 

toegejuicht 

uitingen. 

  

    

Churchill: Luchtmachten geljk. 

  

MACHTIGE GROEP ZWARE SCHEPEN VOOR PACIFIC BESCHIKBAAR 

  

Sa binnen uur” 
Jan 

Nooit zal met de Nazi's 

worden onderhandeld. 
  

De vrees van den aarts- 

misdadiger Hitler. 

Londen, 10 Nov. (Reuter). Winston 

Churchbill sprak heden io het Mansion 
House de volgende redevoering uit: 

Zoowel ia tijden van vrede als van 

oorlog waren volgers oude gebruiken 

de jaarlijksche Britsche feestelijkheden 

van heden steeds aanleiding tot een 

redevoering io de Guild Hall door 
den eersten minister van Buitenland- 

sche Zaken. Dit jaar ligt onze eeuwen- 

oude Guild Hall in bet puin, onze 

buitenlandsche betrekking zija ineen- 

gekrompen en bijna geheel Europa 
ligt ter neer onder de nazi-tyrannie. 

De oorlog, 

Polen binnen te vallen en welke thavs 

welke Hitler begon door 

vrijwel het geheele Eropeesche vaste- 

land omvat en is doorgedrongen tot 

Noordoost-Afrika, zou zich ook kunven 

uitbreiden tot bet grootste deel van 

Azig—hbij zou zich zelfs uitbreiden tot 

het resteerende vierde gedeelte van 

dea aardbol. 

Niettemin zal ik in deozelfden geest 

als gij uw ambtsaanvaarding hebt 

gevierd met den eeuwenouden optocbt 

van lord Mayors Day, trachten als 

uw gast de traditioneele rolte spelen, 

die toegewezen is aan degenen, die 

mijo ambt 

het kort, 

redevoeringen kort zija. 

vervullen — doch zeer in 

want in oorlogstijd moeten 

Hitlers vuurpelotons. 

D2 toestand in Europa is buiteamate 

ernstig. Hitlers vuurpelotons zija elkeo 

dag druk in de weer io een tiental 

landen — Noren, Belgen, Franscheo. 

Nederlanders, Polen, Tejechen, Serven, 

Slowaken, Grieken, doch—wat aantal 

betreft— 
zij zich hebben overgegeven bij dui- 

zenden en tienduizenden afgeslacbt, 

terwijl individueele massa-executies in 

alle landeo, die ik genoemd heb, een 

onderdeel zijn geworden van de dag- 

taak der Duischers. 

De wereld is in groote 

mate opgescbrikt door het bloedbad 

onder de Pransche gijzelaars. Gebeel 

Fraokrijk met uitzondering van die 

kleine groep personen, wier openbare 

loopbaan afhaogt van een Duirsche 

is van afgrijzen 

verootwaardiging vervuld over deze 

afslacbtidg van volkomen onscbuldige 

liedeo. De huldebetuigingen van ad- 

miraal Darlan aan de Duitscbers voor 

edelmoedigheid bj de 

Fraoschen viet in goede aarde enzija 
plaonen voor een liefhebbende samen- 

boveoal Russen worden vadat 

geheele 

Ooverwinning, is en 

hua vallen 

werking met de overweldigers en 

moordenaars van Fransche burgers 

worden momenteel ,,in aanzieolijke 

mate bemoeilijkt””. 

sSBOERDERIJEN SCHRAUWEN“ 
KEDIRI WATES 

MULOWEG / MADJENANG 
Telefoon Ked. No. 225 

  

De aartsmisdadiger wordt bang. 

Ja, zelfs de aartsmisdadiger zelf, de 

bazi-meoscheneter Hitler, is verschrikt 

door den omvang van de verontwaar- 

diging in de wereld, welke zija op- 

vallende wreedheden hebben opgewekt 

en de hartstochtelijke wijze, 

waarop deze tot 

uiting komt. Hij is het, die geiatimi- 

deerd is en niet het Fransche volk. 

over 

verontwaardiging 

'Hij heeft het niet aangedurfd voort 

te gaaa met zija programma van het 

dooden van gijzelaars. 

Dit is, zooals gij zonder twijfel zult 

begrijpen, geen gevolg van medelijden 

of barmbartigheid, doch van vreesen 

van een schrikaanjagend bewustzijn 

van persoonlijke onveiligheid, opko- 

mend in een ontaard hart. Ik zou in 

het algemeen willen zeggen, dat wij 

al deze slachtoffers van mazi-beulen 

io zoovele landen, die communisten 

en Joden worden genoemd, op de- 

zelfde wijze moeten beschouwen alsof 

zij dappere soldaten waren, die op 

het slagveld voor hun vaderland zija 

gevallen, (toejuichingeo). Ja in zekeren 

zal offers mogelijk meer 

vruchten afwerpen dao dat van een 

soldaat, die met de wapenen in de 

hand sneuvelt. 

zin bun 

Rivler van bloed. 

Een rivier van bloed heeeft gevloeid 

en vloeit pog steeds tusschen het Duit- 

sche ras en de voiken van bijaa alle 

landen van Europa. Het is geen heet 

bloed, waar goede slagen worden gege- 

ven en verdiend zijo. Het is het koude 

bloed van het executieterrein en van 

het schavot, dat voor generaties en 

voor eeuwen een onuitwischbare vlek 

acbterlaat, Dit zijn su de grondslagen, 

Wwaarop de nieuwe orde van Europa 

z0u moeten worden opgebouwd. Dit 

is nu het inwijdingsfeest van deze nieu- 

we orde, georganiseerd door het her- 

renvolk. Hier heeft men systeem van 

terreur, dood middel waarvan de nazi- 

misdadigers en hua Ouisling-medeplich- 

tigeo een tiental oude ea beroemde 

hoofdsteden van Europa trachten te 

overheerschen en z00 mogelijk alle vrije 

landen ter wereld. Zij hadden geen 

doeltreffender middel kuanen vioden om 

de verwezenlijking van bun eigea oog- 

merken te verijdeleo. Nooit zal de 

toekomst van Europa worden toe- 

vertrouwd aan die met bloed bevlekte 

en vervloekte handen. 

Groote veranderingen. 

Sedert den Lord Majors Dy van 

hebben zeer groote 

veranderingen plaatsgehad in onzen 

toestand. Toeo wareo wij de eenige 

voorvechters van de vrijheid, die nog 

wapens voerden, toen waren wij slecht 

gewapend, en beschikte de vijand 

verleden jaar 

Over een overmacht, zelfs io de lucht. 

   

    
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 

   
   

      

      

Prima kwaliteit, 

Beleefd aanbevelend 

L. H, SCHRAUWEN.



  

TORPEDOMAKER     
BIJ DE KONINKLIJKE MARINE 
Jongelui met belangstelling voor de modemne 

techniek, kom bij de Marine. want daar is 

een bij uitstek gunstige gelegenheid om op 

verschillend gebied tot een goed technisch 

vakman te worden opgeleid. Torpedomaker 

is een van deze 

waarvoor ge U thans kunt aanmelden. 

    

interessante beroepen, 

De 

Er ziin nog andere technische beroepen bij de Marine, nl. vliegtuig-teleg: 

(electrotechnisch), geschutmaker of vliegtuigmaker. Hiervoor kunt gij U eve 

ra 

Aa na 
pon' uitknippen, op 

opleiding is kosteloos e1 

Europeesche jongelui met 

ambachtsschool 

kunnen het brengen tot 

cier (opper-torpedomaker) : 

salaris van f 504.- per m 

en met pensisen. 

Gaarne z0u ik van U het Inlichtingenboekie 

staat   

als w 

  

     

    

ontvangen. 

open voor 

het einddiploma 

kundige. 

idjudant onderoffi- 

st een maximum 

and, plus toelagen 

Zij 

t, telegrafist, monteur 
ns thans aanmelden 

  PA Ns aN Jelad Naam 
Dea pap en 
  Pel Adres: 

KMI LUNA 
  PN 

BE 
NN Lg Leeftijd:   Genoten onderwijs: —————— 

positie met toekomst Hy de 

KONINKLIJKE MARINE 

  

  

Thans is, naar kolonel Knox ons 

heeft verteld, een groot deel van de 

Amerikaansche marite 

in actie tegen onzen gemeenschappe- 

Iyken vijaod, tbans heeft de dappere 

tegenstand van het Russische volk 

uiterst vreeselijke verwondingen toe- 

gebracht aan de Duitsche militaire 

macht en thans liggen de Duitscbe 

legers, die Rusland zijn binnengedron- 

gen, na al huone verliezen in de 

onherbergzame steppen, blootgesteld 

aan de ontberingen van een Russischen 

winter, Thans hebben wij een lucht- 

macht, die op zija miost gelijk is in 

Oomvang eco oiet te 

spreken van kwaliteit, aan de Duit- 

sche luchtmacht. 

Meer dan een jaar geleden deelde 

ik aan het parlement mede, dat wij 

de siagvloot badden teruggezonden 

naar de Middellandsche Zee. De 

vernietigiog van Duitsche ea Italiaan- 

sche convooien —en de admiraliteit 

brengt ons heden het nieuws van de 

vernietiging van nogeen. Italiaanschen 

torpedobootjager — bet passeereo van 

Onze cigen voorraden ia alle richtin- 
gen door die zee, het gebroken mo- 
reel van de Italiaansche marine — dit 
alles toont aan, dat wij nog meesters 
zijo daar (toejuichingeo). 

Krachtige versterkingen 
voor den Pacific 

voortdurend 

in aantal, om 

Heden ben ik in staat nog een stap 
verder te gaan. Als gevolg van de 

afdoende hulp, die wij op den Atlao-   

tischen Oceaan van de” Vereenigde 

Stateo krijgen, als gevolg van bet tot 

zivken brengen van de ,,Bismarck”, als 

gevolg van de voltooiing van onze 

prachtige nieuwe slagschepen en vlieg- 

dekschepen van bet grootste type en 

als gevolg van bet intimideeren van 

de Italiaansche marine, — waarvan 

ik reeds melding maakte — ben ik in 

staat verder te gaan en U hier op 

het jaarlijksche feest van den Lord 

Mayor bekend te maken, dat wij ons- 

zelven thans sterk genoeg achten om 

iodien dit noodig zou zija een mach- 

tige groep van zware schepen met de 

noodige hulpschepen beschikbaar te 

stellen voor dienst in den Indischen 

en den Stillen Oceaan. 

Wjj strekken onzeo langen arm van 

broederschap en moederschap uit naar 

de volken van Australi# en Nieuw- 

Zeeland eo naar het volk van Britsch- 

lndi£, welker legers reeds met zooveel 

onderscheiding hebben gevochten aan 

het oologstooneel bij de Middellandsche 

Zee. Ea deze beweging van ooze 

zeestrijdkrachten io samenwerking met 
de hoofdmacht der Amerikaansche 
vloot moge een tastbaar bewijs -zija 
voor allen, die oogen hebbea om te 

zien, dat de krachten der vrijheid en 

democratie geenszins de grens hebben 
bereikt van haar macht. 

Onvoorwaardelijk achter 
Amerika 

Ik moet toegeven, dat ik, die bijoa 
40jaar geleden — in 1902— gevochten   

heb voor een bovniigenootschap met 

Japan en altijd mis uiterste best beb 

gedaan om goede betrekkingen met 

het eilandenrijk van Japan te bevor- 

ipan het beste heb 

bewonderaar ben 
deren, die steeds 

toegewenscht en 

geweest van de vele gaven en eigen- 

schappeo van het Japansche volk, met 

groot afgrijzen het uitbreken van een 

conflict tusschen Japan en de Engelsch- 

sprekende wereld z01 beschouwen. De 

aloude belangen van de Vereenigde 

Staten ia het Verre Oosten zijo wel- 

bekend. Amerika dot zija uiterste best 

om den vrede in den Stillen Oceaan 

te bewaren. of bet 

daarin zal slagen. Doch ik maak van 

deze gelzgenheid gebruik om te ver- 

Wij weten niet 

kiaren en bet is ook mijn plicht zulks 

te doen — dat waoneer de Vereenigde 

Staten hierin niet zouden slagen be- 

trokken zouden worden in een oorlog 

de Britsche 

klaring binnen een 

met Japan, oologsver- 

uur z0 volgen 

(luide toejuicbingen). 

Dit uitgebreide sombere beeld z00 

bezadigd mogelijk beschouwend schijnt 

het ons een zeer gevaarlijk avontuur 

toe wanneer het Japanscbe volk zich 

volkomen noode'oosik den wereldstrijd 

    

PROTESTANTSCHE KERK. 

Hollandsche Kerkdiensten. 

  

Maleische Kerkdiensten. 

H, B. Matulessy. 
NN 

OOST -JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEN 
lederen Zondag, 9 uur v.m. 

Te Kediri (Baloewertistraat), Blitar, 
Toeloengagoeng, Ngandjoek, 
Paree 7.30 uur ».m. 

ea, te 

aa mm aN mn maan 

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 
lederen Zondag 

    

  
  

te Kediri 1e H. Mis 6 uur v. m. 

2e H. Mis 7.30 uur v. m 

Lof 5.30 uur 0. m, 
te Rlitar 6 uur v. m, Stille H. Mis 

7.30 uur v. Hoogmis 
5.30 uur » Lof 

Gaderricht Kath. Javanea 6 uur n.m 

: , Ny. y 

TENG HONG TILANG 
VENDUHOUDER —  COMMIS v 

  

    MEUBELMA 

TRANSPORT — On 

KEDIRI — Klentengsiraat 

Adres voor: 

  

  

Moderne en antieke meubels 

Staalmeubels en anten ver 

chroomd of gelakt 

Tweedehandsche meubels 

Emballeeren en transporteeren 

een mooie tennisbaan voor Dinsdag 

Woensdag en Zaterdag, gelegen 

achter Srelpersdrukkerij 

f6,— 

p.a, 

  

Voor Uw meubilair an ontwerpen 
e kwa-   geroutineerde toekangs en ecer    

  

belhout 

Zeer billijik in prijs en levering met 

liteit me 

garantie, 

Voor Uw vendutie gegarandeerd 
aoed 

lopakken voor alle plaatsen 
  resultaten 

mM Rc 

z0u storteo, waarbij het in den Stillen 

Oceaan staten tegenover zich 

de 
procent 

z0ou 

vinden, 

bevolking bijna 75 
menschelijk ras omvat 

da 

cen modernen oorlog 

waarvan gezamenlijke 

yan het 

  

Indien staal 

   

  

gevaarliik zijn voor ce 
als Japan, welker staalpr 
ongeveer 7 millioen ton per jaar be 
draagt, volkomen ongemotiveerd 

    

  

strijd uit te lokken metde Vereenigde 

Staten, welker staalproductie 

ongeveer 90 millioen ton per jaar 

bedraagt. Ea dan hovd ik nog geev 
   

  

  rekening met de belangrijke bijdragen, 
  

die het Britsche rijk op verschillende 

wijzen kan leveren 

Ik hoop vurig, dat de vrede in den 

Stillen 

overeenkomstig de beke 

   

   

Oceaan bewa 

    

          

van de verstandigste siaat 

Japan. Dock alle voorbereidingen ter 

verdediging van de Britsche belangen 
in het Verre Oosteo en van de g 

meenschappeliike zaak, die op | 

spel staat, zija thans getroften   worden getroffen 

  

De Bewegingen van de motorverkeersmiddelen te land in Nederl.-Indi& 

gedurende de maand Sept. 1941 bewerkt volgens de gegevens 

betreffende afgegeven en ingetrokken nummerbewijzen. 

  

  
Motorriiwielen IDriewielige motorvoertuigen 
  

Personenauto's Wutobussen| Vrachtauto's Alyemeen totaal 

West-Java 18152 168 4553 4795 81 28349 1343 1201 28491 

Midden-Java 5546 472 1174 1576 285 9053 405 390 9088 

Jogjakarta 1079 77 88 206 27 1477 56 54 1470 

Soerakarta 1369 53 214 289 8 1933 75 66 1942 

Oost-Java 13976 558 2550 3816 597 21497 919 846 21570 

Java en Madoera 40122 1928 8579 10682 998 62309 2798 2557 62550 

Sumatra en eciland. 11496 4691 6215 2535 130 25067 858 784 25141 

Borneo 2340 234 619 605 44 3842 97 95 3844 

Celebes 1456 656 471 935 14 8532 102 144 3490 

Molukken 123 52 80 44 — 299 — — 19 

Timor en Ond, 145 49 83 95 — 372 22 19 375 

Bali en Lombok 733 393 238 169 — 1533 35 40 1528 

Buitengewesten 16293 6075 7706 4383 188 34645 1114 1082 34677 

Ned.-lodit 56415 8003 16285 15065 1186 96954 3912 3639 97227 

  

 



      

  

Boitenlandsch overzicht overgenomen uit het Soer. Hbid. 

TULA TOT ELKEN PRIJS! 

Duitsche troepen zouden opdracht heb- 

ben, Tula tot elken prijs te bezetten: 

zij moesten inmiddels Zuidelijke 

voorsteden Oontruimen. 

    

13 Nov, (Reuter). Het 

   
    

  

      

   

ps meldt, dat de Duit- 

sch ebben gekregen 
I gen elken prijs te bezetten. De 

s m Tula is thans gaande, en de 

s leyerleiding werpt nieuwe 

ye den strijd, 

spondent van de 

  

t de Duitschers uit 

ielijksten hoek 
Zij trok- 

en trachten 

reven 

  

terug 

  

s in het 

de 

  

rden van 

     

    

j erluchtaanvallen 

plaats. De barricadesen anti- 

  

en, welke de vorige 
bevolking van de stad 

      

we opgericht, blijken uitstekend 

te voldoen, 

De Duitsche « n in enkele re- 

gimenten bedroegen tijdens den strijd 

om Tula en Orel 50”, van hun effec- 

tieveo 

Is Kerch reeds gevallen? 

    

Londeo, 13 November (Reuter). Een 
D communigu€ beweert, dat de 

Duitsche troepen de vestingwerken 

van Kerch op de Krim aanvallen 

Verscheidene kustversterkingen ten 

Zuiden van die stad werden reeds 

bezet. 

Londer, 13 November (Reuter). 

Radio- Roma meldde heden dat vol- 
gens berichten uit Boe dapest de 
Duitsche en Roemeensche 
Kerch hebben bezet. 

Te Londen werd tot nog toe echter 

troepen 

geen enkele bevestiging van deze be- 
wering uit andere bronnen ontvanger. 

De houding van Finland 

New York, 13 November (Reuter), 

De V.S. en Engeland zullen wellicht 
hun pogingen om een einde aan de 

Russisch - Finsche vijandelijkheden te 

maken, hernicuwen, meenen diploma- 
tieke kringen te Washington. 

Zij verwachter, dat als gedragslija 

het scheppen van bevredigende waar- 

borgen voor Finlands veiligheid tegen 

toekomstige aanvallen zal worden ge- 

volgd. 

De meeving te Wasbioghon is, dat 

het Finscbe antwoord aan de V.S. 

de diplomatieke deur 
besprekingen open heeft gelaten. 

voor verdere 

  

Het Verre Oosten. 
Bezorgdheid in de V.S. 

      

    

Washington, 12 Nov. (Un. Pe). 
De procureur - generaal Biddle ver- 
k 2nover de pers, dat de 

  

zeer ernstigis. , Wij 

| x00 zeide hij. 
heeft 

om contidle ut 

mivisterie van Justitie 

2len genomer 

   

   

    

op de onderdanen van elk 
" land, in samenwerking met 

Oorloy. Deze 

Oopkorten termijn 

  

van 

Deze contid!e zal 

1 hetop eerewoord 

die en yan Diet   hen, 
worden van ondermijoende 

  

tot gevangenhouding van 
zulks    bte van wie 

   roodzakel 

Japansche critiek op Tojo's 
diplomatie. 

Nov, (Reuter), Heden- 
de ambtswoning van 
buitengewone kabi- 

FEUILLETO 

  

io, 13 
middag wer 

  

  

  

SPAANSGCHE DUKATONS 
(Spanish Doubloors) 

  

Uit het Engelsch 

van 

Camilia Kenyon 

112) | 

    

Onomiddelijk begreep ik hem. Ik 
kreeg een schok van blijdschap en 
meteen voelde ik me onbeschrijflijk 

verlicht. Ik keek hem in zijn goedig 
zwart gezicht met een blik welken ik 

welsprekender dan woorden tracbtte 

te maken. Wat me gelukt moet zijo, 

als in mijo oogen iets van mijo ge- 

voelens te lezen is geweest, Cookie 

beantwoordde mijn blik door mij op 
zijn gewone plechtstatige manier— die 

in dit geval ook vao ongeoefendheid 

blijk gaf — cen knipoogjz te geven: 
daarna nam ik het glas van 't blaadje, 
bracht het aan mijo lippen en gaf bet 
hem, na een kwart minuut waario ik 

het zoogenaamd gretig leeggedrooken 

had, weer terug, nadat ik ,,en route”   
netszitting gehouden ter bestudeering 

van de teksten der politieke tocspra- 

ker, welke tijdens de speciale zitting 

van den rijksdag zullen worden uitge- 

Tojo 

naar 's Keizers villa te Hayama ver- 

sproken, Vervolgens is premier 

trokker, om Z.M,'s goedkeuring te 

verkriigen. 

Het vooraanstaande commercieele 

dagb'ad ,, Cbujaishohyo 
hoofdartikel 

blad roemt ,,Japan gematigde 

"" leverde in 

een critiek op wat ket 

dip!o- 

matie.” 

Het 

Diet 

blad waarschuwde dat ,wij 
kunnen zitten wachten op den 

ondergang. Wij moeten niet aarzelen 

de banden weike ons binden door te 

snijden, en wij zien geen enkele moei- 

lijkheid dat te doen. 
Het blad voegt er aan toe, dat 

Japan niet langer zwijgend kan toe- 

zier, terwijl Japansche schepen e0 
Isvens verloren gaan tegenvolgz van 

Russische mijnen. 

(Ht belangwekkerd zijn te 

weten welke banden dit blad bedoelde. 

zou 

naar ber blaadje het snel leeggegooid 
had. 

Cookie wandelde met het blaadje 

plus bet glas op zija meest 
imponeerende manier terug en deelde 
Captain Magnus in 't voorbijgaan 

mee, ,dat Miss Jinny de complemen- 

ten trug liet doen en da ze de hee- 
ren wel voor 't lekkere 
limonaad bedankte,” 
lijke leugen door twee cipiers 

die aan hun vijfde of zesde glas limo- 

nade bezig waren een bulderend ge- 
lacht ontlokte. 

»Begint al een beetje handelbaarder 

he”, blufte de kapitain. 
Daarra voodigde hij Chris uit, om 
met een «xtra vol glas op de gezond- 
heid van zijn uitverkorene te drinken. 

Nu volgde ereen zeker tijdsverloop, 

dat in mijn herinnering als een soort 
van nachtmerrie voortleeft. En sinds- 

dien weet ik &&n ding vast en zeker. 

Absolute wanhoop, waarbij 

leege 

frissche glas 
welke schande- 

onze 

te worder, 

je weet, 

waar je aan toe bent en waarbij geen 

verslechtering van den toestand meer 

mogelijk is, is een veel gelukkiger 
staat dan wat de menschen ,slingeren 

tusschen hope en vreeze” noemen, 

Gedurende een eeuwigheid, waaraan   

Die van bet tripartite-pact bijgeval....? 

Zij koellen inderdaad behoorlijk! Red,) 

Redelijkheid der Pacific- 

mogendheden. 

New York, 12 Nov. (A.N.P.), De 
Amerikaansche bladen van vandaag 

wijden bijzondere aandacht aan de 

redelijkheid van de Amerikaansch- 

Britsch - Nederlandsche 

opzichte van Japan 

houding ten 

in den Pacific, 

De sterk v6dr presideat Roosevelt 

zijode ,,New York Post” geeft een 

van de meest duidelijke uiteenzetting 

omtrent de situatie co scbrjjft 

hoofdartikel: kan io alle 

oprechtheid getuigen — hetgeen histo- 

risch daadwerkelijk is ra te gaan— 

dat Japao 

heeft, daa dat wat uit zijn eigen in- 

in een 

»Amerika 

Diets anders te vreezen 

wendige politieke verhoudingen kan 

voortvlocien. Zoowel de Vereenigde 

Staten als Eageland hebben bherhaal- 

delijk tegenover Japan van hun ,good- 

wil” bliik gegever. Nimmer hebben 

zij zich scbuldig gemaakt aan eenige 

agressieve daad ten 

Japan.” 
opzichte van 

H-t blad zegt vervolgens, dat het 

n September 1940 

geteekend 

driemogendverdrag 
te Berlijn werd »door 

dienzelfden Kurusu, die ru als speci- 
aal afgezant hierheen vliegt om te 

onderhouden over de huidige span- 

ningeo. Dit verdrag was uitdrukkelijk 

tegen de Vereesigde Sraten gericht. 

Het bedreigde Amerika zeer in bet 

bijzonder —en zulks voor de eerste 

maal in de geschiedenis—zoowel van 

de zijde van den Atlantischen als den 

Stillen Oceaan. Het was een gok van 

Japan te 

den 

dat Duitschland 

z0u winnen, 

wedden, 

oorlog alvorens 

Amerika gevaarlijk kon wordeo.” 

Het voegt hieraan toe, dat indien 

Japan de vrije hand zou worden ge- 

laten ,,het in staat z0u zijn om onze 

tio-en rubberaanvoeren van Malakka 

en Nederlandsch-Indi# te dicht te 

knijpen, yee landen nemen 
thans ra Canada respectieveliik de 

tweede en deide plaats in onder onze 

Deze 

grootste import - bulpbronnen. Alleen 

van Nederlandsch -Indif krijgen wij 

al 40 pcr. van onze rubber en 25pct, 

van onze tin.” 

M 

  
  

»Japan heeft zich meer dan 10 

jaren op een oorlog voorbereid. 

' Doch tbans io dit kritieke uur heeft 
het voorloopig misgeschoten en is het 

verplicht om of zijn aanval door te 

zetten—hetgeen zelfmoord zou betce- 

kenen—of zich terug te trekken”, 

z00 besluit het blad. 

De reis van Kurusu. 

Honolulu, 12 Nov. (U. P.).. Pan- 

American Airways maakte bekend dat 

de Clipper, waario zich Kurusu be- 

vindt hedenmiddag kort na vieren van 

Midway naar Hooolulu vertrokken is, 

na een oponthoud van 2 dagen, ge- 

durende welke Japan's speciale afge- 

zaot op het koraaleiland zat, dat een 

belangrijke schakel vormt ia de Ame- 

rikaansche defensieketen in den Paci- 

fic en waar constructieve werkzaam- 

heden gedurende de laatste jaren met 

spoed ter hand zija genomen. 

Vooropstellend, dat Kurusu geen 
verder oponthoud ondervirdr, zal bij 
toch niet ia staat zijy Washington 
te bereiken voorde speciale zitting 
van den Japanscben Rijksdag op 15 
November, 

|   

New York, 12 Nov. (A,N.P.). De 
New York Times verneemt uit Was- 
hington, dat toe» ..den mivister vao 
Buitenlandsche Zaken Cordell Hull 
gevraagd werd of Kurusu met presi- 
dent Rooseveit of hem zou confer- 
eeren, antwoordde, dat de te volgen 
gedragslijn nog niet aan de orde was. 
Na zijn aankomst", zoo verklaarde 
Hull, ,zal Kurusu wel met den Japan- 
scher ambassadeur Nomura een onder- 
boud hebben, waarna pas de gang 
van zaken bekend zal worden,” 

BAAT HET OM 
DRUKWERK ? 

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

goedkooper. 
Vraagt offerte bij de Ked. 

Snelpersdrukkerij ! 

U verbindt zich 
tot niets ! 
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geen einde scheen te komen, werd 

ik geslingerd tusschen het verlangen 

van de eerste teekenen van de uit- 

werking van Cookie's bedwelmings- 
middel op onze cipiers te zien en den 

angst, dat ik ze inderdaad te zien 

zou krijgen — want, gesteld dat de 
roovers er geheel anders dan met 

suizebollen op reageerden? Gesteld, 
dat we het schouwspel te zien zouden 

krijgen van een stom-dronken paar 

woestelingen, die met glinsterende 
messen en geladeo revolvers hetkamp 
tot een hel zouden maken ? 

En toen leek het opeens, of de 

eeuwigheid, welke geen einde bad 

willen pemer, p'otseling voorbij was 

ev of de minuten elkaar in vliegende 
haast opvolgder, zoodat de anders 

z00 lange morgen reeds op 't punt 
stond in den middag over te gaan en 

ik teikens, in eike stilte, welke op 

iedere aanrollende golf, die zacht 
ruischend en schuimend op betstrand 

brak, volgde, de voetstappen van de 

terugkeerende roovers vreesde te zul- 

len hooren. Lang, lang, voordat Coo- 
kie's brouwsel bet dorstige, ruzi#nde 

paar in een toestand van verdooving 

gebracht zou hebben — zouden hun   

goudzoekende makkers teruzgekeerd 
zijn. En in gedachten zag ik Cookie, 

den aartsverrader, al bungelen 

den ondersten 
geschikten boom. 

Langzamerband begon het ruwe, 
onsamenhangende gesprek tusschen de 

beide zeelui te verfliuwer. In een 
onbedwingbaren aandrang om even 

te kijken, hief ik langzaam mijo hoofd 
iets op, Chbris was tegen een boom 
gaan zitten, zijo lichaam hing er als 

een zoutzak tegenaan, zijn oogen 

vielen telkens dicht. Ben of twee keer 
keek hij in zijo leege glas, toen strekte 

bij zijo hand io de richtirg van de 

verleidelijke kruik ui', maar verder 

dan halverwege kwam ze niet, als 

een looden gewicht viel ze terug. En 
na een of twee wanhopige pogingen 
Oom ziju oogen open te houden eneen 

ooverstaanbaar gebrom, dat in een 

langgerekten snork eindigde, sliep 
Chbris den slaap des vermoeiden van 
geest. 

Captain Magous was taaier. Praten 
deed hij echter ook niet meer en zijo 

houding—bij lag half neergezakt tegen 
een boom — was het beste bewijs, 

dat Cookie's limonade ook op hem 

aan 

tak van den meest 

  

zijo uitwerking niet miste. Met doffe 

oogen staarde hij onberu!lig, versuft 

voor zich uit. Maar plotseling ging 

hij met een ruk overeind zitter, keer- 

de zich op zijn eenen kant en gaf 

den rustigsluimerenden Chris met zijo 

zware zeelaars een trap tegen zijo dij. 

nHe, zeg, wor is wakker! Weet je 

wel, dat-je op wacht niet slape mag?" 
Maar 't eenige antwoord, wat hij 

kreeg, was een luid snorken. Captain 

Magnus zelf gaapte luidruchtig, zocbt 
met zijo rug een makkelijker plaatsje 

tegen den stam van de cocospalm en 

deed zija oogen dicht. In ademlooze 

spanning wachite ik af, ik telde de 
seconden door het gonzende kloppen 
van het bloed in mijn ooren. Op dea 

achtergrond stond Cookie weifelend 

van den een naar den ander te kijken. 
Es te oordeelen naar de ondervinding 
welke ik van Cookie's doortastendheid 

had, ziju bij blijven weifelen, tot de 

twee roovers hun roes uitgeslapen 
hadden. 

Wordt vervolga.
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