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DINSDAG 18 NOVEMBER 194I 

ACTIE VAN GALEN 

Een serie slagzinnen als voorbeeld. 

  

Een ,,Piet Hein” voor onze Prinses, 

Een »Van Galen” voor onze Koningin ! 

  

STADSNIEUWS 

  

  

  

  

Opbrengst landsdiensten. 

De opbrengst van de slachtbelasting, 

tabaksaccijns, opium- en zoutverkoop 

en de vermakelijkheidsbelasting is blij 

kens het economisch verslag over het 

derde kwartaal gestegen, terwijl ook 

de cijfers van de pandhuizen een gun- 

stigen economischen toestand: weer- 

spiegelen. De stij 

voor deze periode een seizoensver- 

scbijosel, dat echter in niet onbelang- 

rijke mate versterkt wordt door de goe- 

de prijzen van de bevolkingsproducten. 

De slacbtbelasting bracht in de ver- 

slagperiode f 36.231.— op tegenover 

een bedrag van f 26.262,— in bet 

vorige kwartaal. Het regentschap Ke- 

diri staat met f 15.146,— verreweg 

bovenaao. 

ng van de cijfers is 

  

De tabaksaccijns steeg van f 542.934,-— 

in het tweede kwartaal toteen bedrag 

van f 643.013,— in het derde kwar- 

taal, De belft hiervan wordt door het 

regentschap Blitar alleen opgebracht, 

Ook de cijfers van den opiumen zout- 

verkoop toonen een stijging aan. Bij 

de pandhuizen wordt de invloed on- 

dervonden van de hoogere goederen- 

prijzen en de daaruit voortvloeiende 

. hoogere taxaties. 

De vermakelijkbeidsbelasting heeft 

regentschappen Kediri, 

Blitar, Toeloengagoeng en Ngandjoek 

en de beide stadsgemeente Blitar en 

Kediri io het geheel f 6846,— opge- 

bracbt. Toeloengagoeng en de gemeente 

Kediri hebben het 

bijgedrageo. 

io de vier 

grootste gedeelte 

Aan laodrente was op ultimo Sep- 

tember een bedrag van f 1.192.114, — 

ontvangen, hetgeen 86”, den 

netto-aanslag is. In de overeenkomstige 

periode van het vorige jaar bedroegen 

deze cijfers f 1.134022,— en 80”/,. In 

de regentschappen Kediri, Ngandjoek, 

Toeloengagoeng en Blitar was het 

geinde bedrag aan landrente onder- 

scheidenlijk 85”/5, 890/5, 80”, en 89”, 

van den netto-aanslag. 

van 

Raadsverkiezing 

De dag der candidaatstelling ter ver- 

vulling van de vacature in den ge- 

meenteraad, ontstaan door de ontslag- 

name van den heer Jahdi, is bepaald 

op Dinsdag 18 November a.s. Even- 

tueele candidatenlijsten moeten ten 

gemeentekantore worden ingeleverd 

op den dag der candidaatstelling van 

8 uur des morgens tot &€n uur des 

middags. 

| Het stemkantoor komt Vrijdag 28 

November 
bijeen ter beslissing over de geldigheid 

io openbare vergadering 

der opgaven en de handhaving der 

candidaten. Indien meer dan eta lijst 

wordt ingediend, dan za! de stemming 

plaats hebben op Dinsdag 9 Decem- 

ber en de herstemmirg eventueel op 

Donderdag 18 December. 

Churchill's verjaardag 

Op Zaterdag 29 November, den 

vooravond van den verjaardag van 

Churchill, zal 

cieteit Brantas. 

avond aanbieden, 

het bestuur van de so- 
den leden een dans- 

waarbij een cham- 

pagne-bar aanwezig zal zijn. Een band 

uit Soerabaia zal voor bet muzikale 

gedeelte zorgen. Het bestuur rekent 

op een groote opkomst van de leden, 

nu de campagne van de suikerfabrieken 

be&ndigd is. 

Slachtoffer eener woekeraar, 

Eenige maanden geleden badden we 

reeds meiding gemaakt omtrent een 

Indonesisch meisje, dat meteen Totok- 

Arabier was getrouwd, opdat haar va- 

der bevrijd zou zijn van de schulden. 

Thbans werd deze zaak op Woensdag 

il. berecht onder presidium van Mr, 

Sjarif Hidajat. Deze zaak, welke zeer 

buiten gewoon de aandacht van het 

publiek, zoomede de pers trok, was 

een civiele aaoklacht van S.S., een 
gediplomeerd meisja van de Gouver- 

nement Mulo-school alhier, tegen een 

totok-Arabier, een zekere M. bin S.B., 

bandelaar te Kediri. De Arabier had 

namelijk het ondervolgende beloofd, 

mits S,S. zich bereid verklaarde zija 

vrouw te worden, 

1. Al de schulden van de vader, een 

zekere K. woonachtig te Kw., onge- 

veer f 1300.— z0ou als voldaan be- 

schouwd worden. 

2.5.5. zou een bedrag van f 5C00.— 

als kapitaal krijgeo. opdat zij zoo- 

doende handel kon drijven. 

3.5.5. zou als huwelijkscadeau een 

auto krijgeo ter waarde van f 3000.— 

een Singer naaimacbine model kabi- 

net ter waarde van f175,— en een 

nikkelen bed ter waar van f£ 175—. 

4. Verder zou zij als sieradeo krijgen, 

een brillianten armband ter waarde 

van f 400.—, brillianten oorknoppen 

ter waarde van f 350.—, een leon- 

tine ter waarde van f 150.—, ceo 

brillianten ring van f 100.— eneen 

polshorloge van f 75,—. 

5, De kosten vanhaar broertje, die op 

de A. M.S. te Djokjakarta nogstu- 

deerde, zal door bem overgenomen 

worden, welke maandelijksch f 100. — 

bedroeg.   

6. Bovendien zou S.S 

f 100.— huishoudgeld ontvangen. 

Doch de Landraad had 

laatste geweigerd om | 

naandelijksch 

omtreot dit 

behandelen, 

  

aangezien zoo'a geval bij de Raad 
Igama berust. 

Ia de eerste zitting ke in de 

maand September paris vond, had 
de Arabir alles o tkend. Hij ver- 

klaarde, dat bet fsitsiiik de wil was 

van den vader van S.5, die hem er 

toe bracht om met b te trouwen, 

   

aangezien hij reeds te vee! kinderen 

had. Doch S.S. had see getuigen 

voorgebracht, Darmoredjo en Wakiran, 

die omtrent dz ,belofter” op de hoogte 
waren. De Arabier echter bleef steeds 

ontkennen en bedreigde Darmoredjo 

en Wakiran een @meineed te hebben 

afgelegd. 

Bij deze zitting werd beklaagde ver- 

dedigd door Mr. Delmaar van Soera- 

baia, S.S. bad thans rog 3 getuigen 

voorgebracht: I. Misroen 2. Kamso 

en 3. Sastrosoetadji. 
Misroen verklaarde op 21 Redjeb 

(Jav, maand) van bet vorig jaar op een 

middag door K. (vader van S.S.) te 

worden geroepen Om yeiten te koopen 

feestje. Op dien be- 

wusten middag zateo K.en diens echt- 

genoote met S.S. 
met den Arabier 

alles heel goed 

omtrent de beloften, welke reeds ge- 

noemd werd. M. bin S. B. verklaarde 

dat S.S. hem 

vertrouwen, aangezien 

voor een a.s. 

io de voorgalerij 

Hij kon 

ook die 

te praten. 

verstaan en 

bovendien met trots, 

gerust mocht 

hj de rijkste Arabier van Kediri was, 

die een tenoenfabried bezat. 

S.S. bad teger 

geen bezwaren, 

steeds bleef ontke 

nog er bij gezeg 

deze uiteenzetting 

srwijl de Arabier 
sen, Mr. Sjarif had 

»U had als iemand, 

die de Mulo had doorlopen, voorzich- 

tiger moeten handeleo, mevrouw!” 

De tweede yg ge Kamso ver- 

klaarde, dat bij o 
noodigd was om 

een avond uitge- 

en slametan bij te 

wonen voor bet huwelijk van S.S. 

met den Arabier 

Omntrent die b 

vernomen en la 

ften had hij reeds 

»g vit een aantee- 
kening, die hem " inzage werd ge- 

geven, 
onderd over zo0'n 

c Voorzitter. 

wonderd, Edelacht- 

antwoord, ,,vooral! 

nBen je niet veru 

huwelijk ?" vroeg 
nTen zeerste ver 

bare!” luidde he 

omdat S. S. met z00'n'Arabier wilde 

trouwen en ook omtrent al die be- 
loften”, 

»Eo hoe was Mi bia S., toen K. 

1! vroeg de rech- 

lachte, terwijl bij 
keonen 

die beloften voor 

ter weer. ,,Hij gli 

zija goedkeuring te 

was het antwoord 

    

gaf ”, 

Daarna werd de derde getuige, een 

zekere Sastrosoe 

  

Jji, voorgeroepen. 

van de suikerfa-   Deze was schrijver 

briek ,,Kwarasav” en verklaarde in 
den morgen op 14 Maart 1941 door 

Mevr. K, te worden geroepem, opdat 

bij tegenwoordig kan zija bij de be- 

sprekingen van haar echtegenoot met 

dien Arabier. Deze verschool zich 

alleen achter een raam, doch kon 

duidelijk alles goed beluisteren, wat 

er zooal gesproken werd o.a, de reeds 

genoemde beloften. Voorts verklaarde 

bij, dat omtrent de schulden en z00,   nog niet de papieren overhandigd   
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konden worden, omdat ze nog bij de 
fiscus zaten omi als op gave te di 

  

en 
  zoude 

  

  voor de belasting. Later 

papieren wel overhandigd worden. 
Doch op een gegeven moment mosst 

    
bij weg, aangezien 

S.S. had 
verk'aringen geen bezwaren, doch de 
Arabier bleef steeds hardnekkiy 

bij er - 

  

geroepen tegenover de 

onts 

  kennep, Op den vraag van den Voor- 
zitter, of zijn kind een jongen of een 
meisje was, die verkregen werd van 

S.S. antwoordde M, bin S. hiervan 

Diets geweten te hebben, zoodat 

het publiek lachen moest, terwijl 
de Voorzitter zijn verwondering 

liet blijken. Hierop werden no 
Wakiran en Darmoredjo, de voriye 

yetuigen, voorgeroepen en nadat z 

b- 

ten ze weggaan. S.S. verklaarde geen 

het noodige werden ondervraagd, 

    

getuigen meer te zullen voorroep 
doch Mr. Delmaar verzocht om « 

zaak uit te stellen tot 17 December 

1941, hetwelk dan ook toegestaan 
werd. 

Voor de Raad Igama. 

Bovengenoemde zaak werd nog op 

Zondagmorgen |.I. behandeld voor de 
Raad Igama, io verband met de be- 
loofde levensbehoeften, die door den 
Arabier werd beloofd en niet w 

  

nagekomen. S.S. had namelijk in de 
tijd van 11 maanden slechts f 18, 05, 

wat niet strookte met de beloften, 

VENDU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS 

KEDIRI J.G.W DEKKERS 
EA 

Emballeeren 

(Ook voor Europa en de buitengewesten) 
Transporteeren, 

Handel in Nieuw- en 
Tweedehandsch Meubilair 

  
    

Novemb 

    

bierop 

    

  

MAXIM THEATER 

    

triomfen, over 
werd, behaalde 

Teietoon 250 

Meubelmakerij 
Agentschap : 

Java Koelkasten.



  

  

o Da sa o 
— RICE THEATER 5 

  

  

  

  

  

     
ar ty 

Moc 

ERROL FLYNN en MIRIAM HOPKINS in 

avontuur uit de jaren van den Amerikaanscben burgeroorlog. 

meesterwerk 

Het is het grootste 
Grooter! Overweldiger dan 

Ravul Walsb 

Es 

Heden 18 « Woensdag Zaterdag 19 Nov. 

WIRGINIA CITY”. 
Warner Bros' grootste succesfilm met Randolph Scott, Humphbrey Bogart, Alan Hale e.v.a, groote sterren. 

Een machtige actiefilm, zooals nog nimmer te Kediri op bet witte doek gebracht. 

»Robin Hood” en ,Dodge City” 
  

Donderdag 20 t/m 22 Nov. 

vieren ! 

17 jaar en ouder 

HIGH SIERRA". 
Warner Bros machbtig drama, met de amineote sterren 

IDA LUPINO — HUMPHREY BOGART — HENRY HULL e.v.a. 
md naar de veelgelezen novellen van W.R. Burnett. Een dynamisch filmverbaal aanvangerd in 
van onbegrensde avonturen. Adembenemerde avonturer in bet land van plotselingen dood. 

a willekeur nog steeds hoogty , 
. intrige , . .. . gevaar, dit alles en nog veel meer vindt ge io ,,High Sierra”. 

V oor 

Voor alle leeftijden! 

  

D2 nieuwe 

met de 

  

» grootsche magnifiek€ 

     

   

   

   

e heele wereld aan 
4 toch klopte 

Ilen prijsgeven. 

lag 
    

en groote Tiongkok film 

filmseblager 

haar 
haar 

& MAXIM THEATER — 
Woensdag 19 en Donderdag 20 Nov. 

»CHING LIANG YU“. 
miss CHEN YUN SHANG in de hoofdrol. 

Vriidag 21 tm Zondag 23 Nov. 

sLILIAN 
met ALICE FAYE — DON AMECHE — HENRY FONDA — WARREN WILLIAM e.a. 

baadde zich in weelde, voeten, zij 
hart slechts voor 4&n man, 

Een Gong productie. 

voor wi2 zij gaarne alle weelde en 

N
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—
n
w
—
—
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RUSSEL". 
cen wenk en elke wensch werd 

  

k groote en grootsche film. 
lian Russel!" gespeeld door de bekoorliike Alice Faye. 
een ieder aao deze prachtfilm onder geen voorwaarde te missen ! 

- — Voor alle leeftijden! — — 

Uitslag van het op 14 November 1941 door den fd. Gemeente | Zze en elders, door cen U-boot getor8 

Veearts gehouden melkonderzoek. 

. LA 
Kwaliteit der meik | Toestand van 

  

  

r melkerij en woonplaats bet bedrijf 

Mevr. Bosveld, Meritjan Kediri Goed Voldoende 

Cordier de Croust, Seloredjo Ngandjoek Zeer goed Goed 

|. C. Gaillard, Semampir Kediri Goed Goed 

Hotel Paree Paree Zeer goed Voldoende 

Hwan Gwan Kiet, Goed Voldoende 

Nio Tiauw Hie Zee goed Voldoende 

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

ioe Sian Bo, Dandangan Kediri Osvoldoende Voldoende 

Vrouwe Tini, Bantengan Wates Goed Voldoende 

Mutaties Javasche Bank. De Ark Royal” is het derde 

    
Ds k maakt bierbij 

d, e riekte van den 
Iser J. M. Palm, Agent te Padang, 

t Agentschap werd op- 
an den Heer J. W. A. Bran- 

2rvangend Agent te Medan. 

    

  

De ondergang van 
de ,,Ark Royal” 
  

  

Door U-boot in Middellandsche 
Zee getorpedeerd. 

Londen, 14 Nov, (Reuter). Een 

  

van de admiraliteit meldt 

  

het viiegdeksch'p 

    

» Royal”, gecommandeerd door 

kar erzee Lehmaud, tot zioken 

p z0nk, werd bet, na 

ee cen duikboot, door 

  

chepen gesleept    

   

     

    

  

  

yegevens inzake de ver- 

9 niet beke 
2n zijode berichte 

gelukkig viet zwaar zijo, 

da w et grootste 
deel der bemann gered 

Nadere gegevens zullen ten spoe- 

digste worden bekend gemaakt 
Londen, 14 Nov. (Reuter). Officieel 

wordt gemeld, dat de ,Ark Royal” | 
ged ie de laarste dagen voorzag 
io jager-escortes voor belangrijke 

convooien door de Middellandsche 

Zee 

Londen, 14 Nov. (Reuter). Uit 

gezaghebbende bron werd vernomen, 

dat de ,,Ark Royal” ten Oosten van 

Gibraltar werd aangevallen   

vliegdekschip, dat ten onder is gegaan. 

De ,Courageous” is in bet Kanaal 
Jetorpedeerd en gezonken, terwijl de 

en baar escorte van twee 

de Duitsche 
slagkruisers ,,Scharrhorst” en ,,Gneise- 

»Glorious” 

torpedobootjagers door 

au” in Juni van bet vorige jaar ter 
hoogte van Noorwegen tot zinken zija 
gebracht. 

Heden werd onthuld, dat de 

Royal” op 
van 

»Ark 
verschillende — oorlogs- 

toneelen den  Noordpoolcirkel 

tot aan Kaap de Goede Hoop diensten 

heeft verricht bij het jacht maken op 
U-booten en bet opsporen van raiders 

terwijl zij ook voorzag in bescherming 
voor de troepen en convooien en een 

belangrijke rol speelde bij de vernieti- 
ging van de ,,Bismarck.” 

De Ark Roya” is in April 1937 
te water gelaten, terwijl de bouw van 
het schip ruim 2!/, jaar in beslag nam 
en 3 million pond sterling heeft 

ackost. 
In de laatste dagen heeft het vlieg- 

dekschip wvoorzien ia jagerescortes 

voor belangrijke convooien in de 
Middellaodsche Zze. 

Zija vliegtuigen hebben in dezen 
oorlog ruim 100 Duitsche en Italiaan- 
sche toestellen omlaag geschoten dan 
wel zwaar beschadigd. 

,Ark Royal” was formidabele 
strijdkracht. 

Londeo, 14 Nov. (Reuter). Engelands 
bekende vliegdekschip ,Ark Royal” 
dat in Goebbels' 

een half 

verbeelding reeds 

dozija keeren ,,tot zinken 

was gebracbt”, is na twee jaren van   krachtige actie in de Middellandscbe 

pedeerd en terwij! het voortgesleept 

werd, gezonken. 

De 
vaak als 

Britsche admiraliteit, die zoo 
Goebbels door de Duitsche 

radio het tot zioken brengen van de 

»Ark Royal” bekendmaakte, heeft 

gezwegen, teneinde de nazi's geen 

gegevens te verstrekken omtrent de 

plaats waar bet vlieydekschip zich 

bevond, heeft heden de Duitschers 

verslagen met het brengen van het 

zivken van den boden. 

22,000 Ton en 1,600 koppen 

Met een waterverplaatsing van 

22,000 ton (27,000 ton, als bet vol 
beladen is) en een topsnelbeid van 32 

knoopen, was de ,,Ark Royal” bestemd 

om de aanvallende vliegtuigen schrik 
aan en te jagen tenslotte — hoewel 

bet scbip aan vele aanvallen uit de 

lucht onderworpen is geweest — was 

het een onderzeesche roover, die zijn 

lot bezegelde. 

Als strijdkracht was de ,,Ark Royal” 

formidabel. Zij was in staat om meer 

vliegtuigen te vervoeren dan welk ander 

vliegdekschip Britsche vloot 

ook — normaal tusschen de 60 en 70 
toestellen, 

Zij bezat een van de grootste be- 

1600 

koppen, hetgeen 200 koppen meer is 

dan het slagschip ,, Hood” aan boord 

had, 

zijn kruitmagazija was opgeblazen door 

cen den 

Duitschen slagkruiser ,Bismarck", 

van de 

manningeo, namelijk ongeveer 

welk schip gezonken is, padat 

schot van rampspoedigen 

waarbij vele menschenlevens verloren 

gingen. 

Zij is niet in een gevecht 

gesneuveld 

14 Nov. (Reuter). De 

maritieme correspondent van Reuter 

Londer, 

verneemt, dat voor z00over bekend is 

de aanval op de ,,Ark Royai”, die 

plaatshad toen het vliegdekschip vit 

de Middellandsche Zee 

gzen onderdeel vormde van het een 

of ander gevecht. 

terugkeerde, 

Het is waarschijalijk, dat het scbip 

op een vijandelijke, onderzeeboot is 

gestooten, welke op de loer lag. 
lo dit verband wordt er aan her- 

inoerd, dat drie dagen geleden 

hoogte van Melilla eeo Spaansch schip 
tot zinken werd gebracht door een 

onderzeeboot, op de 

of Ita- 

laaosche onderzeebooten in de omge- 
ving, 

ter 

hetgeen wijst 

aanwezigheid van Duitsche   

Nog geenbericht van de 

commandant 

Londen, 14 Nov. (Reuter). Mrs, 

Mauod, de echtgenoote van den com- 

mandant van de Ark Royal verklaarde 

heden: ,,Tot dusverre heb ik nog geen 

bericht gehad, dat mija echtgenoot in 

  

veiligheid is 
Zij voegde hieraaa toe: ,,Toen hij 

te Shanghai vertoefde als commandant 

van H.M.S. Danae evacueerde hij 

angeveer 4000 Britsche vrouwen en 
kinderen toen de stad werd aange- 
vallen. Captain Maunds z00n is luite- 
nant bij de marineluchtmacht en de 
oudste broer van mijn echtgenoot is 
vice-luchtmaarschalk Maund.” 

Verklaring van de admiraliteit 

Londen, 14 Nov. (Reuter). De eerste 

lord van de admiraliteit, A.V. Alexander, 

verklaarde hedenavond, sprekende te 
Londen: ,D2 Royal Navy heeft een 
treurig verlies geleden. Eindelijk beb- 

ben wij de Ark Royal verloren. Ge- 

duren. baar dieosttijd hebben de op 
de Ark Royal gestationneerde vlieg- 

tuigen van de marine luchtvaart meer 

dan 100 vijandelijke vliegtuigen omlaag 

gebracbt. ,,The old Ard”, zooals de 

zeelieden baar roemden, heeft ons land 

een riik dividend gegeveo."" 

  

De volende phase in de shooting war. 

  

KNOX ZINSPEELDE OP OMVANGRIJKE OPERATIES, TERWIJL 

BERICHTEN OVER ZEESLAG IN OMLOOP ZIJN. 

  

  

Uitbreiding van de stakingen. 

Steenkoolproductie 

moet voortgaan. 

V.S. marine slaags met 

Duitsche vloot ? 

New York, 14 Nov. (Aneta Ru). 
Volgens een dagbladbericht had in 

het begin der week ter hoogte van 

IJsland een groot gevecht plaats tus- 

schen Amerikaansche oorlogsschepenen 

nazi-oppervlakteschepen en U-booten. 

Het Amerikaaosche departement van 

marioe verklaart, dat biervan niets 

bekend is. 

Londen, 

Ofschoon 

geen inlichtingen te hebben. verklaar- 
dat 

patrouilles 

14 Nov. (United Press). 
functiovarissen  beweren, 

den marioekringen, Britsche eco 

Amerikaansche 

U-booten in den Atlantischen Oceaan 
veroietigden. Zij zeiden, dat een nieuw 

U-boot-offensief met ,zeer geslaagde 

nvele 

actie” door de Britsche en Amerikaan- 

sche patrouilles werd bestreden. 

Knox zinspeelde op uit- 

gebreide operaties. 

Washington, 14 Nov. (An. Rer.). Io 

gezagbebbende kringen wordt verwacht, 

dat een algemeene en snelle uitbreiding 

van de Amerikaansche activiteit langs 

de zee-en luchtwegen naar Eogeland 

op de herziening van de neutraliteitswet 

zal volgen. Kolonel Kaox zinspeelde 

gisteravond duidelijk op den omvang 
van uitgebreide operaties. Hij verklaar- 

de, dat het besluit van het Huis van 

Afgevaardigden beteekent, dat de 

Vereenigde Staten thans zelf kunnen 

beslissen, hoe de Amerikaansche koop- 

het best 

gebruikt om oorlogsmaterieel in ieder 

vaarders kuonen worden 

deel van de were'd te krijgen, ,waar 
bet outtig kan worden gebruikt." 

Neemt de staat het beheer 

van de kolenmijnen over? 

New York, 14 Nov. (Rtr.). Alle 

heden verscheren New Yorksche 

ochtendbladen verklaren, dat president 

Roosevelt op het puot staat het be- 

heer der 

nemen. 
steenkolenmijnen over te 

» 

  

MULOWEG / MADJENANG 
Telefoon Ked. No. 225 

  

Levert versche volle melk. 

Karnemelk, Yoghurt, 
Room en Slagroom 

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

ter plaatse 

  
  

OERDERIJEN SCHRAUWEN“ 
KEDIRI WATES 

Nadere uiteenzetting 
van Roosevelt. 

Roosevelt verklaarde, dat de ,,Ame- 

rikaansche regeering simmer 5 pro- 

cent van de mijawerkers in de bij 

het dispuut betrokken mijoeo, die 

geen lid ziju van de vakvereeniging, 

zal dwinger, tot de vakvereeniging 

toe te treden: dat zou te veel lijken 

op Hitlers methoden ten aanziev van 

de arbeiders. 

vlk vertel U openbartig, dat de 

Amerikaaoscbe regeering geen z, g. 
shop zal gelasteo en dat het 

Congres geen wetsontwerp van deze 

strekking zal aannemen, 

De woordvoerder van de United 

Mine-workers verklaarde, dat de vak- 

closed 

vereeniging zal toestemmeo in recht- 

stceeksche onderhandelingen, 

drie dagen in beslag zullen nemen en 

welke 

Waarom werd verzocht. 

De de 

closed shop-overeenkomst, waarbij alle 

vakvereeniging verlaagt 

werknemers na een proeftijd tot de 

vakvereeniging mozten toetreden. 

Roosevelt zal noodzakelijke 
maatregelen nemen. 

Washington, 14 Nov. (Ao. Rtr.). 

Roosevelt verzocht den vakvereeni- 

gingen en den 

staalmaatschappijen, de bespre- 

kingen voort te zetten en hem op 17 

rapport uit te 

Overeeostemming is bereikt, dan wel 

vertegenwoordigers 

vao 

dzzer brengen, of 

vorderingen zijn gemaakt. 

Roosevelt gaf een verklaring uit, 

waarin bij op ondubbelzinnige wiize 

waarschuwde, dat de stopzetting van 

de steenkolen - productie een 

gevaar Amerikaansche de- 

fensie zou scheppen en dat het de 

oobetwistbare plicht is van den pre- 

sident, toe te zien, dat de noodzake- 

pieuw 

voor de 

lijke steenkoolproductie wordt voort- 

gezet. 
Roosevelt onthulde, dat hij den 

deelnemers had meegedeeld, dat indien 

een wet noodig zouzija om de steen- 

kool- productie gaande te houden, bij 

het Congres zou verzoeken, een wets- 

ontwerp van deze strekking aan te 

nemen. 
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Prima kwaliteit, 
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Janansche penetratie ap Portugeeseh - Timor. 

  

Financieele belangen en handel 
in Japansche handen. 

  

Het begon reeds 
4 jaar geleden! 

.@antas” -directeur vertelt wat 

hij zag en hoorde. 

Hudson Fysh, 

»@antas Empire Airways”, geeft in 
artikel, .dat 

het officieele orgaan 

directeur van de 

het volgende 

»Walkaboud”, 

van de ,, Australian National Publicity 

Association schreef, 
beschrijving van Dilly : 
Op hua reis van Australie naar 

Nederlandsch-lndi#, Britsch-Irdig en 

verder dedende ,,Empire” vliegbooten 

altiid Koepang op Nederlandsch-Timor 

aan, doch nu brengen zij eens in de 

hy voor 

ceg interessante 

veertien dagen ia beide richtingeg een 

bezoek aan Dilly, de hoofdstad van 

Portugeesch - Timor. 

Dzz2 wijziging maakt de reis slechts 

weinig langer dan de 

doch hierdoor komt Austalit in direct 

Contact met een anderen, tot heden 

oude route, 

verwaarloosden, buur. 

Een blik opde kaart toont aan, dat 

wij drie buren hebben de 

Portugeezen op de Oostelijke helft 

van Timor ende Franschen in Nieuw- 
Caledoni#. Van de Nederlanders zija 

wij ons bewust geworden door vet- 

naaste 

wante doeleinden en opvattingen, welke 

Du aangekweekt en mogelijk gemaakt 

worden, door 

verbindingen, plus National Publicity 

Association en radio. 

Doch wij schijnen ons wonderlijk 

weinig bewust te zijn geweest van 

Portugeesch Timor en Nieuw-Caledo- 

ni8, en het scbijot, dat wij slechts 

door een gebeurtenis, welke ons ge- 

heugen vrij krachtig moest opfrisschen, 

plotseling het bestaan van deze gebie- 

goede zee-en lucht- 

den en het enorme belang ervan voor 

onze wereldorde zijn gaan inzien. 

Wij hebbeo voldoende 

beseft, hoe het vliegtuig tijd en afstand 

lang niet 

overwonnen heeft, waardoor de nood- 

zakelijkheid van 

ontstond, Australi& en zijo buren kijken 

Du in elkaars ,,achtererf”. irplaats dat 

zij straten ver van elkaar verwijderd 

liggen. 

Onze houding is niet expansionistisch 

geweest, een politiek, welke in het 

verleden door ons eigen volk en door 

ziju afgekeurd. 

Japan heeft zich echter reeds eenige 

jareo met groote energie geworpen 

op een uitbreidingsplan in den Pacifc 

en heeft in zija Zuidwaartschen op- 

marsch zija mandaat over de Carolinen 

gebruikt als een springplank van de 

grootste geteekenis. 

nieuwe inzichten 

andere landen zou 

Palau - Dilly : 

Palau, dat ruim 2000 mijl vao Dilly 
verwijderd ligt, 

bevoorradingsbasis van belang en van- 

uit dat middelpunt beeft men een 

handelsopmarsch naar Portugeesch - 

Timor ondernomen, een land, dat door 

zijo verarmdea toestand en dringende 

is nu een Japansche 

behoefte aan afzetgebieden rijp was 

voor een dergelijke exploitatie. Eenigen 

tijd geleden kregen de Japanners, wat 

den handel 

Dilly, en behalve de veelvuldige be- 

betreft, vasten voet in 

zoeken van handelsvaartuiger, welke 

alle aangeboden goederen, tot zelfs 

de kleinste hoeveelheden, kochten en 

vervoerden, werden vanuit Palau vluch- 

ten per vliegboot ondernomen, ten- 

einde verdere belangstelling te stimu- 

leeren en den weg teeffenen voor een 

geregelden dienst. De tocht van Palau 

naar Dilly duurt ongeveer 8 uur en 

Darwin ligt dan nog drie uur verder. 

Eerste stappen 

Men kao zeggen, dat de Japaosche 

actie met betrekking tot Portugeesch- 

Timor dateert van 1937, toen het   

volgende stukje, gedateerd ,,Tokio, 10 
Juni 1937” in een te Singapore uitge- 

geven blad verscheen : 
»Als volgende stap naar de tot- 

standkoming, van ondernemingen io 
den Pacific heeft Japan (de Nanyo 

Kohatsu Kaisha of ,,maatschappij tot 

ontwikkeling van de zuidelijke zee&o” 

met eenkapitaal van 20,000,000 Straits- 

dollars) besloten bandel te gaan drijven 
Voor de 

plan wordt een 

met Portugeesch Timor. 

uitvoering vas dit 
N. V. opgericht met een kapitaal van 

5.000.000 yen (is 25.000.000 Straits- 

dollars.)” 

Onlangs, slechts iets meer dan drie 

jaar na die bekendmaking, zija de 
Japanscbe handelsbelangen te Dilly 

stevig veravkerd, daar zij den tijd 

terdege beout hebben. 
Hun handelsmaatschappij beeft zich, 

naast haar eigenlijke werkzaambeden, 

ingekocht io verschillende Portugeescbe 

handelsondernemingen en plantages, 

zelfs in die mate, dat men kau zeggen, 

dat de voornaamste financieele be- 

laogeo en de handel van deze kolonie 

met spozd in Japansche banden zijo 

overgegaan. 

Het afgeloopen jaar kocht Japan groote 

hoeveelheden Timorkoffie, de voor- 

naamste bron van iokomsten aldaar. 

Door dezz aankoopen kwamen zij bi- 

zonder in de guost, 

Een z00 groot mogelijke invloed in 

Portugeesche - 

feld deel uit van Japan's 

schen opmarsch en evenals Japan een 

soorgelijken stoot, zoo dicht in de 

buurt van zija eilandenrijk met veel 

belangstelling zou gadeslaao, zijn wij 

io Australit geinterresseerd ia hetgeen 

z00 dichtbij onze Noordelijke kusten 

plaats vindt. 

De aftand van Portugeesch Timor 

tot Kaap Van Diemen op het eiland 

Melville bij Darwin bedraagt 285 mij!, 

slechts &&a uur met een modern mili- 

tair vliegtuig — even dichtbij als Parijs 

bij Londen, of slechts iets meer dan 

de helft van den afstand Sydney-Mel- 

bourne. 

Timor met zijn smallen, langgerek- 

ten vorm ligt in de loome, tropische 

zee, dicht bij onze Noordkust en is 

hiervan gescheiden door de Timor-zee 

met haar miriaden vliegende vischen, 

zeeslangen, schildpadden en wrieme- 

lende kleinere dieren. 

Timor is het grootste van de Kleive 

Soznda-eilanden. Het is 290 mijl lang 

en de grootste breedte bedraagt 62 

mijl. Het beslaat 11,700 vierkante mijl, 

waarvan 7330 vierkaote mijl Portu- 

geesch bezit is. 

Timor ligt precies ten Zuiden vao 
de ,,Lija van Wallace”, welke met 
betrekkiog tot de flora en fauna de 
scheiding vormt tusschen Indie. en 
Australi8. Zoo is Timor b.v. evenals 
Australi8, rijk aan eucalyptusboomen 
en wemelt het overal van groote 
troepen witte papegaaien. 

De inheemsche bevolking word 
geschat op 700,000 zielen. van wie 
500,000 in het Portugeesche deel wo- 
nen. Io uiterlijk en verstand houden 
deze inboorlingen het midden tusschen 
de Javanen en de Australigrs. 

GAAT HET OM/P 
DRUKWERK ? 

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

goedkooper. 
Vraagt offerte bij de Ked, 

Snetpersdrukkerij ! 

U verbindt zich 
tot niets! 

Timor maakt ongetwij- 

Zuidwaart- 

      

Potentieele rijkdlommen. 

Timor zelf is buitengewoon schilder- 

achtig, zooals meo direct ziet, als men 

met de Portugeesche luchtlijn een tocht 

tusschen Koepang en Dilly maakt. 

Smalle strooken kustvlakte en rivier- 

banken voeren naar de beboschte 

heuvels en bergen: de hoogste top is 

9000 voet boven den waterspiegel 

Het landschap wordt nu en dan door 

rivieren doorsneden  buldererde stroo- 

men in den regentijd, doch droog en 

met glanzend-witten bodem in het droge 
seizoen. In het midden van het eiland 
liggen koele hoogvlakten 

Van de vochtige kustvlakte naar het 

bergland heeft men een groote variatie 

ia klimatologiscbe omstandigheden, 

regenval en bodemsoori, waardoor de 
productie van de meest uiteenloopende 

levensmiddelen, van rijst, copra en 

thee, koffie, 

groenten, zooals gewoon 

katoen, tot vruchten en 

  

kin meer ge- 
matigder streken groe 

Een belangwekkend 

beurtenis was het gebruik van de haven 

van Dilly door Britsche oorlogsschepen 

Napoleontische 

», mogelijk is. 

  

istorische ge- 

tijdens de oorlogen, 

toeo Engeland in oorlog was met het 

onder Fransche overhecrsching staande 
Holland. Het was in tijd, dat 

Nederlandsch-ladit do Engelschen 

io bezit werd genomen en Raffles gou- 

   
verneur.generaal werd. In 1818 kreeg 
Nederlaod zijo kolonitn terug en namen 
de Hollanders weer hun intrek op 

Koepang. 
Dilly is vanuit de lucht buitenge- 

woon aantrekkelijk, mede door de witte 

gebouwen en de keurige straten met 

lange boomesrijeo. 

Het voornaamste gebouw is de 

katbedraal, welke het stadsbeeld be- 

heerscht. Verder heeft men het gemen- 

tehuis, dat nog desporen vertoont van 

een aardbeving, het ruime, door pila- 

ren gestutte postkantoor en de gouver- 

nemtsyebouwen. De meeste gebouwen 

zija van wit gepleisterden baksteen met 

balustraden en muren in denzelfden 
stijl, waardoor het geheel een ouder- 

wetschen indruk werkt. Aan den bui- 

tenkant van de stad gaan de woningen 

geleidelijk over in de scbilderachtige 

hutten der inheemscbe bevo'king, alle 

met palmbladeren bedekt en ombeind 

door bamboeschuttingen. Ook voor het 

bouwen van woningen bebruiken de 

inlanders veel bamboe. 

De boomen van Dilly groeien zoo 

weelderig ea worden zoo hoog, dater 
een typische rimboe-sfeer heerscht. 
Kokospalmen zijn er bij duizenden, 

reusachtige pagodaboomen domineeren 

aan de kusten in 
Direct achter d 

de bergen. 's Ni 

helder, doch elk 

zich wolkenmassa s, 

mmige stadswijken. 

stad verheffen zich 

»srgens is de lucht 

» middag vormen 

welke langzaam 

dikke 

teeds dichter wordt 

de hellingen ombullen, een 
nevelmuur. we'ke 

en op de stad neerdaalt. Gewoonlijk 

volgt dan een onweer, met 

Somtijds barst 

bet ook over de siad los. Later is de 

d en helder, 

an niet vergezeld 

zware 

  

regzns in de heuve 

   lucht dan opgek! 

Deze regenbuie 
van hevigen wind, daar de besgea 
dienst doen als windvanger. In Dilly 

waait het dan ook het geheele jaar 

door slechts uit drie richtingen, Noord- 

oosten, Noorden en Noordwesten. 

Op de smalie kustvlakte bij de 

hoofdstad bedraagt de gemiddelde 

reyenval 30 tot 40 inches, de gemid- 

delde temperatuur is 80 graden met 

een variatie van siechts 10 graden. 

Aan de Zuidkust bedraagt de 

val 70 tot 110 inches en daalt de 

temperatuur tot 65 A 75 graden. 

regen- 

Groote verwaarloozing : 

Het is jammer, dat wij over de 

verdere toestanden in Dilly niet een 

even gunstig oordeel kunnen hebben. 

Uit alles spreekt een duidelijke verar 

ming. Het is waar, dat de hier ver- 

bouwde levensmiddelen goedkoop zijn 
en dat er overvloed van arbeidskrach- 

ten (als men tenminste genoegen met 

“bun weinige capaciteiten neemt) be- 

staat, doch honderd - en - 

welke de Jaatste 25 jaar ons bestaan 
gen dingen, 

onontbeerlijk zija geworden, ontbreken 

geheel en al. 

De gouvernements - en particuliere 

gebouwen verkeeren vaak in deplora- 

belen toestand, Dilly scbreeuwt letter- 
lijk om een verfje. 

Er zijao slechts twee gelegenheden 

in de stad, waar een reiziger eten en 

»Hotel 

ongeveer op &€n lijo staat met de 

slapen kan: Beneficia”, dat 

allerslechtste herberg in het binnen- 

land van Australit, en 

»Hotel Portugal” 

pas geopend 

Het betaalmiddel is de petaca, wel- 
de Nationale Bank (de 

»Banco Nacional 
ke men bij 

Ultramarino”) kan 

krijgen tegen een koers van 1280 per 
Australischb pord. Voor den handel 

in dit land — evenals in Macao — ge- 

bruikt men de petaca, doch het bui- 

teoland accepteert de munt niet grif. 

Gzen enkele bank in Australit wil de 

petaca inwisselen, hetgeen zeggen wil, 

dat er 

bestaat. 

geen buitenlandsch crediet 

De vraag naar buitenlandsche va- 

luta in Dilly is dusdanig groot, dat 
petaca's sommige winkels wel 16 

voor &&n Australisch pond geven. 
Dezelfde voorkeur bestaat 

Nederlandsch - 

petaca is ongeveer 1 schilling 7 pence 

voor den 

Indischen gulden. De 

in Australisch geld waard, en men 
kan er op Timor heel wat eerste 

levensbehoeften voor koopen, 
Japansche belanghebbenden en Ja- 

pansch kapitaal welke een kwijnende 

handelspositie en een leege schatkist 

hebben een 

zekere heroieuwde stuwkracbt in bet 

te hulp zijn gekomen, 

land doen ontstaan. 

Schrijt-,   
  

  
CARIBONUM producten 

$ 
2 

I Door eigen import zijn wij in staat de 

23 

| 
Schbrijfmachinelinten in alle 

vulpen- en 

PROTESTANTSCHE KERK. 

Hollandsche Kerkdiensten. 

Ds. F. J. Jonkhof 
gereformeerd predikant van Malang 

preekt om op 30 Nov. om 9uur v.m. 

Kerk. in de Prot. 

Maleische Kerkdiensten. 

H. B. Matulessy. 
  

OOST-JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEN 
lederen Zondag, 9 uur v.m. 

Te Kediri (Baloewertistraat), Blitar, 

Toeloengagoeng, 
Paree 730 uur n.m 

Ngandjoek, ea., te 

  

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Zondag 

te Kediri Ie H. Mis 6 uur v. m. 

    

  

2e H. Mis 7.30 uur v. m 

Lof 5.30 uur a. mw 

te Blitar 6 uur v. m. Sti I. M 

7.30 uur v.m. — Hoogmi 
5.30 uur ».m. Lof 

OGaderricht Kath. Javane 6 uur 0.c 

  

TENG HONG T UANG 
SSION 

  

   

   
COMMISSIE VENDUTIE GROOTE 

io het 

TOKO ASAMA. 

  

tokogebo van 

k Ware 

KEDIRISTRAAT 12 — DJOMBANG 

Op Vrijdag 21 en Zaterdag 22 

November 1941, V. M 

     huis 

9 uur 

Adres voor: 

Moderne en antieke meubels 

    

  

  

Staalmeubels en ledik ver- 

chroomd of gelakt 

Tweedehandsche meubels 

Emballeeren en tr. 

| cen mooie tennisbaan voor Dinsdag 

Woensdag en 

Snelpersdrukkerij 
Zaterdag 

    

achter 

    

roemde | 

  

Carbonpapier in diverse soorten, 

breedten 

stempelinkten, 

te leveren 

  

    

BOORZUUR BEDAK | 

  

GROOTE STROOIDOOS F1.— 
KLEINE STROOIDOOS 
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Baltenlandsch overzicht overgenomen uit het Soer. Hbid. 

DE SITUATIE BIJ  MOSKOU. 

  

Radio-Moskou verklaart, dat Duitsche 

opmarsch tegen Moskou tot stilstand 
kwam, terwijl 

tegenaanvallen 

Russen overal 

doen, 

    

Moskou, 17 November (Reuter). 

Radio - Moskou meldde hedenochtend 

overzicht van de situatie aan 

het froat bij Moskou, dat de Duitsche 
opmarsch overal tot 

  

io e 

staan werd ge- 

bracht, terwijl de Russische eenheden 

tegenaanvallen doen. 

De Duitsche pogingen om den weg 

van Kalinin naar Moskoute vermees- 

teren, zija volgens dit bericht gestaakt. 

Twee Duitsche infanterieregimenten, 

90 tanks, 

Zondagochtend drie punten in den sec- 

tor van Volokolamsk doch het Roode 
hb 

heroverd 

gesteund door veroverden 

  leger had 'savonds reeds twee punten   

Aan cenander deel van dit front wer- 

den de Duitscbers teruggeworpen, ter- 

wjji in dcn sector van Malo-Yarosla- 

vets de Russische artillerie den vijand 

zware verliezen toebracht, waarbij een 

Duitsch iofanterie bataljon werd ver. 

bietigd. 

Kerch zou gevallen zijn. 

Berlin, 17 November (U. P.). Het 

D.N.B. beweert, dat Kerch door de 

Duitsche en Roemeensche troepen werd 

bezer. 

Londen, 17 November (Reuter). 

Eeo Duitsch communiguet beweert, 

dat op de Krim 101.000 man Russische 
troepen krijgsgevangen werden ge- 

maakt. 

Noordelijke Kaukasus bedreigd. 

Londen, 17 November (Reuter) 

De Duitsche bedreiging van Kercb, 
Sebastopol en den Noordelijken Kaus- 

kasus werd heden door Radio-Moskou 

toegegeven. 

D: de 

Duitsche krachbt aanzienlijk is verzwakt, 

omroeper verklaarde, dat 

omdat Hitler zijn geheele reserve aan 

manschappen en materieel in den strijd 

heeft geworpen. 

»Ooze hulpbronnen Szijn onuitpu:- 
bj ,doch bet 

reserves z00 

telijk" zoo verk'aarde 

vraagstuk is, hoe onze 

snel ea zoo goed mogelijk kunven 

worden uitgerust en gemobiliscerd. De 
Duitsche meerderbeid ligt in het aan- 

tal hunner tanks. De Duitsche infan- 

Op onder bescher- 

ming van tarks, en biedt geen weer- 

stand aan onze 

terie rukt slechts 

aanvallen, 

zelf meer tanks hebben”. 

tenzij zij 

  

Het Verre Oosten 

Wat Tojo in het Hoogerhuis zei 

Tokio, 17 Nov. (Domei). In een 

toespraak tot het Hoogerbuis verklaar- 

de premier Tojo, dat het io bet licht 

yan de vroegere ervaringen moeilijk is, 

  

het resultaat van de Japansch - Ameri- 

kaa 

spel 

he onderhandelingen te voor: 
   en, weshalve de regeering heeft 

besloten om elken noodigen maatregel 

2» nemen teneinde de krachtige politiek 

  

van het land tot verwezerlijking te 

brengen. Premier Tojo sprak 25 mi- 
nuten, alvorens de minister van Buiter- 

landsche Zaken Togo aan het woord 
kwam 

Hj deelde mede, dat Japans voort- 
gozette diplomatieke onderhandelingen 
te Washington ten doel hebben, ten 
cerste de pogingen van derde mogend- 
heden om tusschenbeide te komen in   

de afwikkeling van de affaire in Chira 
te doen mislukken, ten tweede het 

  

op ffenvan de vijandige daden als de 

  

onomische blokkade van Japan door 

buitenlandsche mogendheden en het 

herstel van normale internationale eco- 

nomische betrekkingen, en ten derde 

alles te doen wat mogelijk is om een 

uitbreidinNg van den Europeeschen 

oorlog het Verre Oosten te 

voorkomen. Hij verklaarde, dat indieo 

men met 

paar 

de diplomatieke pogingen 

erin zou slagen, deze ,,dit een groot 

geluk zou zijo, niet alleen voor Japan, 

doch ook voor den vrede in Oost- 

Azie, en voor de wereld ia het alge- 

meen.” Hij uitte ecbter, met het oog 

op de vroegere ervaringen de waar- 

scbuwing, dat ,de uitkomst der be- 

sprekingen nog onzeker is.” 

Den nadruk leggende op den vrede- 

lievenden aard van Japans expansie in 

Zuidelijke richting en herinnerende aan 

de gebeurtenissen welke leiden tot het 

stationneeren van Japansche troepen 

io Fransch - Indo- China, verklaarde 

premier Tojo, dan deze vredelievende 

aard van bet Japansche programmain 

het buitenlanod gebeel is miskend en 

door Engeland, de Vereenigde Saten 
es Nederlandsch- Oost- Indi# wordt 

beschouwd ,,met argwaan en bange 

voorgevoelens”, 
De daarop gevolgde economische 

blokkade, waartoe men zijn toevlucht 

heeft genomen, is — tusschen twee 

niet oorlogvoeyende landen — ,een 

maatregel, welke weinig minder vijan- 

dig is dan een oorlog met de wapenen"". 

Hij zeide, dat zulk een handelwijze 

niet alleen het bereiken van eenrege- 

liog van de affaire in China, welke 

Japan van plan is tot stand te brengen, 

bemoeilijkt, doch ook het bestaan van 

het Japansche rijk ernstig in gevaar 

brengt”. ,, Wij kunnen er onder geen 

voorwaarde io berusten”, aldus de 

premier, 

Met betrekking tot de ontwikkeling 

in Noord Maatsjoerij:, vooral sedert 

het uitbreken van den oorlog tusschen 

Rusland en Duitschland io Juni j.!. 
zeide de premier, dat Japan zich niet 

kan veroorloven ten opzicbte van deze 

te zijo. Alle 
zija 

kwestie niat eensgezind 

noodige maatregelen genomen 

teneinde de stabiliteir in het Noorden 

te verzekeren”. Tenslotte lende Tojo 
den nadruk op den roodzaak van hst 
Concentreeren van de geheele kracht 

i hoofd te bieden   van het voik, om ! 

aan den huidigen noodtoestand en 

verzoekt om steun aan en samen- 

werking met de regeering. 

Dreigende taal. 

Tokio, 17 Nov. (Domei). In een 

hoofdartikel de aaokomst van 

deo Japanschen ambassadeur Kurusu 

te Washington sprak de ,,Nicbi 

Nichi Shimbun" de hoop uit dat het 

Amerikaaosche vo'k deze gelegenheid 

Over 

Ie z.g. ,Pacific- 

beschouwing te 

ipansche volk dat 

tenein een Japansch- 

Amerikaansche botsing te vermijder. 

Wijzende op zijn cerste interview met 

de Amerikaansche pers, 

bassadeur Kurusu desgevraagd ant- 

woordde: ,,Ik z0u hier niet zijn geko- 

men, als er totaa! geen hoop bestond” 

op een vreedzame oplossing van de 

tusscheo Japan en Amerika hangende 

vraagstukker, merkte de ,,Nichi Nichi” 

op, dat deze verklaring van Kurusu 

»een openbartige weergave is van de 

gevoelens van het geheele Japarsche 

vo'k en dat het hoopr, dat het Ame- 

rikaaosche volk dit ook zal beseffeo”. 

Wijzende op bet feit, dat 

telligente 

zal aaogrijpen, om 

  

crisis” nogmaals 
nemen, zooals bet j    
ook doet, 

  

waarin am- 

vele ir- 

Robert 

Hutchins, de voorzitter van de uni- 

Amerikaneo, o.a. 

versiteit te Chicago niet konden be 

griipen waarom er een 
in den Pacific moet 

  

2.9. pCrisis”" 
bestaan, indien 

bet gebied of de 
belangen van de andere mogendheden 
belaagt, verklaarde de ,,Nichi Nicbi”: 

»Als het 

Staten zijn leiders met hun verblinde 

ideeen blijft volyen en bet risico van 

geen der landen 

voik van de Vereenigde 

cen botsing met Japan wilaanvaard 1, 
zal et Japansche volk meer dan 
voorbereid vinden, om aan eike uit- 
daging het hoofd te bieden. 

  
  

  

' 

Kurusu vangt besprekingen aan. 

Washingtor, 16 Nov, (Aneta). 
Wellicht de laatste poging om den 
vrede in den Pacific te bewaren zal 
Maandagmorgen, half elf begianen, 
als Kurusu minister Cordell Hull zal 
bezoekea voor het aanvangen der 
besprekingen, welke de wereld met 
ingehouden adem gadeslaat. De hou- 
ding van Amerika over de missie van 
Kurusu, zooa's daarvan wordt blijkt 
gegeven in officieele kringen en in de 
uitgebreide perscommentaren, kan als 
volgt worden samengevat. 

Als Kurusu voornemens mocbt zija 
de Amerikaansche regeering te dreigen, 
zal dit tot niets leiden, aangezien de 
Vereenigde Staten besloten zija stand- 
vastig te blijven, ongeacht de gevolgen. 
Als Kurusu verlichting van de eco- 
nomische omsingeling van Japan wil 
bebben, moet hij blijk geveu van 
Japaos's bereidheid om zijn pro-ashou- 
ding te laten varen en non-agressie 
in den Pacific te waarborgen. 

Wat te verwachten is, als zijo mis- 
sie mislukt, valt af te leiden uit het 
feit, dat de Amerikaansche pers zich   

reeds met besprekingen van de stra- 
tegie in een Pacific-oorlog bezig houdt. 
Volgens een correspondent van de 
»New York Times" zal een Ameri- 
kaansch-Japansche oorlog een lang- 
durige zeetn luchtoorlog van blokka- 
de en uitputting zijo. Het dagblad 
»PM” wijdt twee pagina's aan een 
kaart en een artikel over de vraag 
hoe de Amerikaansche vloot tegen 
Japan zal opereeren, De ,,New York 
Daily News” bracht een, op twee 
pagina's gedrukte en in kleuren uit- 
gevoerde kaart van Nederlandsch 
Indi8, onder het opschrift: ,,De paar- 
len van den Pacific”, en schrijft daar- 
bij, dat elke Pacific-oorlog ,,zal wor- 
den gevoerd om de contrile over 
dit land van overvloed”. 

Dat het grootste deel der Ameri- 
kaansche publieke opinie de houding der 
regeering tegenover Japan ondersteunt, 
blijkt uit een referendum van het 
»Gallup iostituuv'', volgens betwelk 
64 procent der Amerikanen zich uit- 
spraak voor het nemen van stappen 
om de Japansche agressie tot staan te 
brengeo, zelfs al brengt dit bet risico 
van een oorlog met Japan mede. In 
Juli j.I. bedroeg het percentage 51. 

  

  

Radioluisteraars, 

wordt lid van den Bond van Radioluiste- 

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

algemeen belang. 

Inlichtingen bij den Secretaris, 

J.P. Coenweg 27. 
Batavia - €C. 
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FEUILLETON 
    

SPAANSCHE DUKATONS 
(Spanish Doubloors) 

Uit het Engelsch 

van 

Camilla Kenyon 

113) 

Es wat mezelf aangaat, ik had mijo 
rechterhand in mija blouze gestoken 
en hield daar het pennemes omklemd, 
terwijl ik me afvroeg, ik doen 
moest. Naar de beide slapers toeloo- 
pen en bur met mijn pennemesje de 

keel afsnijden ? Dat zou zeker afdoend 

en zeer heroisch zijn, maar buitenge- 
woon onplezierig, Maar als ik alleen 

de gevangenen probeerde te bevrijden 
Captain Magnus wakker werd, 

wat dan? De palm, waar ze aan vast 

gebonden waren was veel dichter bij 
de slapende dan bij mij, ik 
moest het geheele kamp doorloopen 

om bij hen te komen en onze beide 
Cipiers lagen z00, dat waneer ze maar 

even hua slaperige oogeo opendeden, 

wat 

en 

roovers   
ze precies ber gedeelte van 'r kamp 

waar de gevangenen zich bevonden, 
konden zien. Een meter af drie rechts 
van Mr. Shaw en Cuthbert zat Miss 
Browne, ze had haar hoed op haar 

schoot gelegd en keek niet-begrijpend 
van den een naar een ander, Neen, 

stellig, op Miss Browne behoefde. ik 
Diet te rekenen. 

Ik stond op en sloop op mijn tee- 

nen naar de gevangenen. Rechtop, 
onbeweeglijk, maar met oogen bran- 

dend oogeduld zaten ze mijo 

komst af te wachten. Maar hoe voor- 
zichtig ik ook liep, het leek wel of 

mija voetev bij elken stap op niets 

dan krakende bladeren en twijojes 

terecht kwameo. Plotseling bewoog 
Captain Magous zich, bij gaapte, 

keerde zich om en mompelde een paar 

onverstaanbare woorden. Ik bleef 
stokstijf staan, terwijl ik mijo bart 

met zware slagen tegen mijn ribben 

voelde bonzen. Maar Goddark ge- 

beurde er niets, de kapitein sliep door. 
» Viug, Virginia, vlug!”  Dugald 

Shaw stak me zijn gebonden polsen 
toe. Ik liet me op mijn koie&a voor 

hem vallen en begon het stijf vastge- 

knoopte touw met mijn penvemesje 

van   
door te snijden. Het touw was niet 

dik, maar taai en heel sterk en juist 

toeg ik, zenuwachtig door dezen on- 

verwachten tegenstarnd met verdub- 
belbe energie er op los bakte, sprong 

er eensklaps iets tegen me op Crusot 

— natuurlijk! — wild van 'blijdschap 

over dit plotselinge weerzier. Met een 

half- gesmoorden kreet scbrik 

richtte ik me weer op, en terwijl ik 

hem met mijn linkerhand van me af 
probeerde te houder, ging ik met 

mijn andere hand met snijden door. 

nStil, Crusot'", fFluisterde ik voort- 
durend wanhopig. Maar Crusot was 
niet gewend aan gefluisterde bevelen. 

Hij bleef tegen me opspringen met de 
vaste bedoeling om als welkomstgroet 

mijo eene oor te likkeo. Cuthbert 
Vane probeerde hem zachtjes naar 

zich toe te lokken. Maar alle gevoe- 
lens van Crusog golden op dat oogen- 
blik mij en mij alleeo, toen bij 
vond, dat ik er niet genoeg notitie 

probeerde hij door schel 
jankend te blaffeo, m'n aandacht te 
trekken. 

Beo stroom van vloeken aotwoord- 
de hem, Captain Magnus was opge- 

krabbeld en kwam nu zwaaiend op 

van 

en 

vao nam, 
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ons af. Met zijo rechterhand greep | Of alleen uit een behoefte om me te 

  “en uitval 

hij naar zija gordel—even daarna zag 

ik de schittering van een mes—terwijl 

hij vloekend eo scbreeuwend naderbij 

kwam. 

»Dat z0u je wel willen he..., dat 

zou je wel willen. Maar het zal je 

niet glad zitten—eerst die vervloekte 

Schot en dan—”, 
De zwaaiende figuur met het mes 

had ons bijva bereikt. Ik sprong op— 

in mijo band het kleine scherpe pen- 

nemesja, bet eenige wapen dat ik 

bezat om mezelf... en Dugald Shaw 
te verdedigen, 

Er was een luid rumoer om me 
been, bet schreeuwen van mannen- 

stemmen en een hooge lang-aangehou- 

den toon, waarvan ik later begrepen 

heb, dat de stembanden van Miss 

Higglesby Browne dien geproduceerd 

moest hebben. Magnus deed onzeker, 

in de richting van den 

boom,—meteen ging de arm met bet 

mes de laagte in. Ik greep den arm 

vast — en rukte er met aile macht 

aan—terwijl ik met mijo kleine pen- 

nemes in het wilde weg naar hem 

stak: of dit geschiedde met het doel 

om hem werkelijk ernstig te wonden   

verweren, kan ik tot op den huidi- 
gen dag viet zeggen. Razend van 

woede keerde hij zich tot mij, sloeg 

me door een geweldigen vuistslag het 

mesje uit mijo hand en greep me bij 

mijn polsen vast. 

Van wat er daarna gebeurde kan 
ik me alleen nog herionereo den ver- 

scbrikkelijken, stalen, onontkoombaren 

greep van een paar gespierde armen, 
een afschuwelijk gezicht, verhit, met 

bloedbeloopen oogen, dat vlakbij 't 
mijne was en voortdureod dichterbij 

kwam, ofschoon ik vocbt en me als 

een wanhopige verweerde—en heete, 
gulzige lipper, die de mijne zocbteo 

en die me zulk een walging gaven, 

dat ik liever wilde doodgaan dan een 

aanraking ermee te moeten dulden— 
toen was ik plotseling vrij en 

zonk dieper en dieper weg in een 
oneindigheid van duisternis en koude. 

en 

  

Wordt vervolgd.
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