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No. 96 VRIJDAG 5 DECEMBER 1941 

ACTIE VAN GALEN 

Een serie slagzinnen als voorbeeld. 

  

Niet zeuren of dralen ! 

't Gaat om de ,,Van Galen”! 

  

  

STADSNIEUWS 

    

TUBERCULOSE - BESTRIJDING. 
(S. CV. T) 

Tuberculose is een besmettelijke ziekte. 

De voornaamste wijze van overbren- 

geo is hoesten. 

“AA 
aa 

N. V. Kediri Stoomtram 
Maatschappij. 

De Opbrengst bedroeg over: 

November 1941 f 29600.— 

(voorl. opgave) 

November 1940 £ 14229.— 

(defin. opgave) 

£ 249825.— 
(voor!. opgave) 

Sinds 1 Jaouari '4l 

f 191117.-— 

(defir. opgave) 

Hetzelfdz tijdvak '40 

N. V, Malang Stoomtram 

Maatschappjj. 

De opbrengst bedroeg over: 

November 1941 £ 24000.— 
voorl. opgave : 

November 1940 f 25356 — 
defin. opgave 

f 348793.— 

voorl. opgave : 

io hetzelfde tijdvak '40 f 328376.— 

defin. opgave : 

sivd 1 Jaouari '41 

Drieling in Kediri geboren, 

We vernamen, dat in onze gemeente 

een drieling geboren werd. De ,ge- 

lukkige” vader bleek de kebon te 

zija van dea van Kediri. 

Zoowel de moeder als de kinderen 

Regent 

verkerea thans in blakenden welstand. 

De alhier vertoevende wajang-orang- 

gezelschap Ngesti-Pandowo, hetwelk 

hare voorstellingen io het gebouw 

van de Oympia-theater aan de Aloon- 

aloonstraat gaf, bad op Dinsdagavond 

j.l. een voorstelling gegeven, waarvan 

ecen gedeelte van de opbrengst ten 
bate komt voor de verzorging van de 
drieling, Er bleek groote sympathie 
te zijo, aangezien op dien avond alle 
kaarteo uitverkocht wareo. 

Schaakwedsfrijd. 

Op Zaterdagavond a.s. zal de plaat- 

selijke schaakclub ,,Koedawanerpati” 

een wedstrijd houden tegen de Mo- 

djokertosche schaakclub P. T. M. 

i Gezrien het feit, dat dit een revanche- 

wedstrijd zal zijn, tusschen Koedawa- 

die Modjokerto, 
waarbij de eerste toentertijd met €€n 

oengpati ea va 

pust bad verloren, wordt verwacht, 

da: bet zeer interressant zal verlooper, 

Het zal dus vanzeif spreken dat onze 

club hun beste beentje zal voorzetten, 
om hua naam hoog te bouden, en 

ook om bst verloren te kuanen op- 
halen. 

Er za! op 20 borden gespzeld wor- 
den en 

worden in clubgebouw van de BP.K, 

de wedstrijd zal gehouden 

aan de Njadimostraat alhier. 

RICHE THEATER. 

Nog heden en Maandag 8 Dec. 

Warner Bros machtig film-:venement 

THE SEA WOLF” 

met in de hoofdrollen Edw. G. Robin- 

son — Ida Lupino — John Garfield 
e. a.. uitgezocht sterren, 

yan Wolf Lars?n, 

het meest duivelsche beest der zeven 

De avonturen 

zee#n, dat de geschiedenis kent, kapitein 
belleschip ,,The Gost”, bier 

op schitterende manier verfilmd naar 

van het 

den wereldberoemden roman 
Jack London. Ezo hell:schip, 
cea ba!f waanzinnige kapitein . ... . 

van 

een door bruut geweld in toom gehou- 
den bemanning . . .. op weg naar 

L. Jack London's 

berormd avonturenverhaal is bier op 
de verdoemenis . . 

bewonderenswaardige wijze verwerkt 

tot &6a der grootste indrukwekkendste 

»The Sea Wolf” 

een nieuwe geweldige tropprestatie der 

films in jarea. . .! 

»Cinematografie”, een meesterwerk om 

nimmer te vergeten. 

MAXIM THEATER. 

H»denavond t/m Zondag 7 Dec. 

Uoiversal charmante verrukkelijke 

Amusements film 

NICE GIRL? 
(Een braaf meisje ??) 

met niemand minder dan de charmante 

Deanna Durbin bij- 
gestaan door Franchot Tone— Robert 
en bekoorlijke 

Stack — Walter Breonan — 
Aane Gwynve e.v.a. 

De toovermacbt, waarmede Joe 

Pasternak Deana Durbin geleid heeft, 

is nimmer 166 uitstekend geweest als 

in deze verrukkelijke, vroolijke comedie. 

»Nice Girl?” is een van de geestigste 

pittigste en aantrekkelijkste films van 

| dit jaar. De dialoog spraokelt eo tintelt     

van bumor. U zuit Uv oogen niet 

kunnen gelooven ... s Deanna 
vergeet een ,braaf zijn    
en... slippertjes gas" maken ..... ! 

Dzanna Durbin, z00: 
nimmer te voreo gezien | 
Putig . ... Amusant 

Pikant... in cen film 

Woon - geestige intr 

kostelijke wijze uirgev 
dan oo over Uw ge    verrukt zult zija . . . 

is prachtiger en vo 

zal ha 

(sters) weer verrukke 

»e wonderaars 

t de 

voren en zij 

  deren, 

    

die zij in deze prach 

  

brengt, ni:. ,Oid f at home” — 
»Perhaps” — ,Benesih the lights of 
home” — ,Thank yov Americ 
nLove at Lasi”. Zi Duanna in de 

grestigste en meest pikante rol van 

haar phenomenale casreere in de ver- 

rukkelijkste ooit is 

opgetreden. 

film, wascio zij 

Poliiie -rapport. 

Bericht ontvapgen t de persoon 

van S, wonende te Banjaran, uit cen 

sawoboom is gevallen. G-cocmde per- 

soon werd ter genecskundige brhar. 

deling naar bet hospitaal Gambiran 

opgezonden. 

Tegen W, wonende te Kaliombo 
werd proces-verbsal opgemaakt terza- 

  

ke oplichting van een paar sa n 

ter waarde van f I.— ten nadeele van | 

S, wonende te Ka'iombo. 

M, 
proces-verbaal 0 

wonende 

stal van lijfgoed 

f 2.80.— 

le te Grogol werd 

maakt terzake dief- 
Tegen S, wo 

proces-verbaal oj 

  

»rdeelen ter waa 

cele van T. K. S,, 

eutengstraat. 

stal van motoi 

van f 2.— ter 

Wonende aan 

G., wonende « Smampir doet aan- 

  

  

gifte van disfs an een rijwiel ter 

waarde van f ? -, hetwelk voor de 

R. K. kerk ali »mbeheerd was ge- 

p'aatst. 

Mutaties. 

De Javasche k maakt hierbij be- 

kend, dat aan H-er E. A. Olive, 

Boekbouder | :t Agentschap te 
ing van 1 D-c '4I 
erleend om behalve 

tukken 

Szmarang, met 
machtiging wet 

  

administratie ve a's ook ka 

te teekenen. 

  

  

Hoogs»anning 
  

Niet altijd lee 

met vreugde. Z 

hari 

van het goede t 

neo goede berichten 

was het met trsur- 

it wij kenvisnamen 

cht dat Amerikanen 

ten om de bauxiet- 

nisia bet 

te hulp zijn gesc 
belangen in Surisame te belpen be- 

schermeo, 

Wij zeggeo d 

is, want iederee 

ihet een goed bericht 

zal toch verheugd 

took dat gebiedsdeel 

  

zijo te weten 

   

   

  

van het Vereenigd Koninkrijk thans 

goed beschermd wordt. De treurois 

wordt opgewekt door het bezef dat 

Wijio vrozger dagen schroomelijk te- 
kort zijn geschoten tegenover Suriname. 

  

  
  

24e Jaargang 

Zoojuist Ontvangen 

    

H. M.V. KOELKASTEN 
4 tt. 

6 fi. 

6 ft. de Luxe met Night Watch 

Zeer laag stroomverbruik 

f 550.- 

f 6520.- 

f 805.- 

100 WATT, 

BELEEFD AANBEVELEND 

N.V.N. van WINGEN 

13 — KEDIRI DOHOSTRAAT 
  

  

Goed, we doen 
om te kijken, 

  

Je conse usnties te aanya 
make the best of it", do 

hart dat klopt vol trots voor Groo 

N and, voor al het groote werk 

dat door ons volk verticht, i 

   de stoot die bet te 

wel bijzonder har 

gerkind, het 

moet th 

  

familie 

besche 

der aan de ove 

id door 

  

die wel iets bij 

kind 

  

drietiy, 

Het lesje 

Zoo zalook minister Gsrbrar dy bet 
gevoeld hebb Immers zou 

    dan 

    

   

noodiy geweest zija 
dy heeft het heel gevoe 
begrijpsn bet volko 

moeten dankbaar zija voor « 
hulpe, maar toch, Nederlar 

wij er voor zorg 

Wjij hebben 

moeten ea kun 

z00 ver komt 

tingeo, Wij 
verp'ichtingen nak 

Een flink Nederl 

zal in 

  

  

xeon 
   

  

ndsch-lodonesisch 

cContingent toekomst ons 

Amerikaansch 

  

dsdeel mo 

  

moe- 

ten bescherm Nederlandseb - Indie 

  

  
  

    

   
   
   
    
   

      

   

    

   
   

        

    

  

dat wij he 

Dat k 

kan het 

newen dat 

  

    

  

  

het ook daar verplich- 

jkse cbte 

        

was het 

en men 

t kwalijk 

  

AN MAAN @ esa 

VENDU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS 

J.G.W DEKKERS — 

  

KEDIRI 

Emballeeren 

Teletoon 250 
MN AN AAA LAN NAMA 

(Ook voor Europa en de buitengewesten) 

Transporteeren, 
Handel in Nieuw- en 
Tweedehandsch Meubilair. 

Meubelmakerij 
Agentschap : 

Java Koelkasten. 
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Da Ti Le 

& RICE THEATER 5 
Nog Heden 5 t/m Maandag 8 Dec. 

Voorztting van Warner Bros 
Met in de hoofdrollen Edw. G. Robinson 

waanzinnige can in. 
Edw. 

films in jaren 
meesterwerk, dat niemand missen mag! am 
ATTENTIE! Hedenavond 5 Dec. 

met het St. Nicolaasfeest I. E. NN. 

machtig filmevenement 

Vo or 17 
wordt alleen de 23. 

  

een nieuwe geweldige topprestatie der Cinematografie . . . 
jaar 

sT HE SEA WOLF“ 
— John Garfield — Ida Lupino e.v.a. bekende spelers. 

Verfilmd naar den wereldberoemden roman van Jack London. En helleschip . .. een half- 
.. cen door bruut geweld in tom gzhouden bemanning.....op weg naar de verdoemenis. 

G.Robinso n in de grootst2 en best: rol van zija filmcarri&re, uitbeeldende Kapiteio 

. en 
en ouderil 

Voorstelling gegeven in verband 
in den vooravond. 

Dinsdag 9 en Woensdag 10 Dec. 
20 th. Century Fox aroote Detective flm 

oo 

Zee 
| Wolf Larsen, het meest duivelsche brest der zeven zeean. ,The Sza Wolf” en der grootste in- 

Irokwekkendste 

»THE HOUND OF THE BASKERVILLES“ 

T- MAXIM TMEATER — 
Heden 5 tm Zondag 7 Dec. 

Universal nieuwst», Charmante verrukkelijke Amusemer tsfi'm 

Met de allerbekoorlijkste 

  

haar nog vimmer te 

    

   heerliike prachtige Jiederen, 

    

Vooraf! 

Attentie! 

Walter Brennan — Anne Gwynne e. a. 
voren gezien heeft. 

Deanna's stem is pracbtiger en voller dan ooit t» voren en zal ziji U wederom ve 
die zij in deze grootsch opgezette fi'm tsn gehoore brengt. 

n en ieder aan (Jong en vooral niet t2 missen. 
suit meer dan ooit verrukt zijn over Uw gelisfde zangster. 

NICE GIRL? 
  — (Een braat meisje) — 

Deanna Durbin, bijgsstaan door 
Zrehier de negende film van 

Oud) deze tilm 

Voor alle leeftijden! 
Hetlaatste WERELDNIEUWS. 

Zaterdagamiddag 4.30 u. 
Zondagmorcen 1o u. | Matinee! 

Franchot Tone — Robert Stack — 
D:amna Durbin en z00oals UL 

  

kken met de 

Maandag 8 en Dinsdag 9 Dec. 
20th, Century F ox buitengewoon spa nende fila 

Mt RANDOLPH SCOTT — 
E-n film, die niemand 

PRESTON FOSTER en 
missen mag! 

»20.000 MEN A YEAR" 
MARGARET LINDSAY in de hoofdrolleo. 

  

verdiend hebben, welaan dan zal dat 
lesjz groot nut afgeworpen hebber. 

De rede van excellentie Gerbrandy 
gelukkige. D 
minister 

  was een 

Ned 

cen ieder begrepen. 

zeer   & oer- 

  

andsche wordt door 

Hstis alles even 

rond was hij zegt. Het Jaat geen spa- 

  

tie voor tw Het is innig degelijk, 

hard, rond Hollandsch zooa!s hij het 

zegt, overgoten met een sterke hoeveel- 

heid verbeten kribbigheid wat ook de 

redevoerinyen van Clemenceau in den 

vorigen wereidoorlog 200 aantrekkelijk 
Dat zelfde maakte. aroma vinden wij 

     

     

    

terug ia alles wat Churchill zegt en 

vroeger in de redevoeringen van Lloyd 
G-orge. Gerbrandy is cen oorlogs- 
minister van zuiver gehalte en grcote 

kwaliteiten, 

Ovserigens heeft minister Gerbrandy 

ons wat anders gezegd. Blijkbaar 

twijfeiden velen noy aan de werkelijke 
samsowerking tusschen de drie groote 
democraticen de Vereenigde - Staten, 

  

her Vereenigd-Koninkrijk en Nederland. 
Gerbrandy woorden van minister     

  

ben terzake elken twijfel wegge- 
»0. Teveel waarde wordt door 

het publiek nog gehecht aan het al 
f oiet sluiten van een verdrag. Dit 

    

pelijk. Wij vertrouwen elkan- 
-d, da 

    

n op schrift gesteld 
   

  

     

    

   

verdrag niet alleen niet noodig is, 
maar bovendien belemmerend z0u 
werken eryo beter achterwege gelaten 
kan wo Als men eIkander vol- 
maakt vertrouwt is geen verdrag 
nood'g. wa 
heerscbt zist mer moge 
over sluiten van ver 
w cenige nur is 
me verscheuren kan. 

  

Hiertegen: kan 

  

gebreke van een 

   

  

en araat dat er 

dat die sanctie wordt 
De moderne tijd is er vo! van. Men 
ziet slechts volmaakt wantrouwenden 
verdragen met elkander siuiten. Het 

Russsch - Duitsche verdrag is een 

typisch specimen, Engeland, Nederland 

en de Vereeniyde-Staten hoeven geen 
Zij zija reeds ver- verdrag te sluiten. 

    
bonden, werken reeds lang samen, 
zullen saman vechten tot bet bittere 

einde. 

Het bericht over Suriname en de 

maatregelen die getroffen werden 
wijzen voorts op hoogspanning ook 

in die contreien. De radicale wijze 

waarop men deze aangelegenheid 

heecft aangegrepen wijst op werkelijk 

resel bestaande plannen van de zijde 
der as-bandieten om ergens in Brazil& 
of Suriname binnen te vallen, teneinde 

vandaaruit verder te werken. 

Noord - Afrika. 

Ook hier geweldige hoogspanving. 

Nog niet eens op de eerste plaats in 

Lybis# waar verwoed gestreden wordt, 

doch om de kwestie. ,,Wat zal Vichy 

doen ?" 

D: verraders van Fraokrijk, Petain 

aan bec hoofd,in het verraad geassis- 

teerd door Darlanen De Brinon, zien 

zich cesteld voor de op'ossing van cen 
crisis. Zullen zij Noord-Afrika toegan- 

kelijk verklaren voor gen onbeperkt 

aantal Duitschers? Zullen zij de cenige 

concessie, die zij bij den wapenstilstand 

wisten te bedinger, namelijk de con- 

Noord-Afrika 
blijft 

ziuver en allzen om dusdoende en cigen 
po 

cessie dat voor Duit- 

schers ges'oten ioch opgeven, 

itie te handhaven? 

Het zija geen Franschen meer en 

heel duidelijk 

schandelijke mannen 
wel illustreeren deze 

door hun daden 
de juistheid van het Fransche gezeyde. 
»L'honneur est comme la vie, @w'ard 
on le perd c'est pour toujou s!” 

Eza ding is zeker eo 

gelukkig cok. Men hovft met Fransch 

Noord-Afrika geen consideratie meer 

te hebben. 

geduld gehad. Waar pu Weygand ver- 

dat is maar 

Te lang reeds heeft men 

dwenen is, zou bet cen misdaad zijn 

Noord-Afrika ongemoeid telaten. Het 

wachten is op de begindiging van bet 

  

ove te dizer zake zeker tus- 
schen Washisgton en Londen plaats 
heeft. Vertrekt Leahy uit Parfis, dan 
beteekent zulks, dat Engeland wanneer 
bet in Lybig de Duitsche en Italiaan- 

sche leggersza! hebben verslagen, ver- 
der naar Noord-Afrika zal doorstooten. 

Britten in 

Lybi8 zeker. De materieele overmacht 

in een Liddell-Hartschen graad stelt 

Overwinnen zullen de 

de zege veilig. Het gevechtis voor de 

Duitschers te ongelijk. Gzbeel afge- 

sloten van de buitenwereld, zonder 

kans op eenige aanvoeren aanvulling, 

moeten zij verliezen. Bovendien vech- 

ten zij niet slechts tegen de land- en 

lucbtstrijdkrachten maar ook nog tegen 

de navy. Een voikomen vernietiging 
is dan ook niet meer een hoop, maar 

een zekerheid ! 

Zooals gezegd, daarover heeft men 
zich geen zorgen te maken. Zorgelijker   is Fransch Noord-Afrika en Frankrijk 

Omtrent de 

den toestand kan men hier pauwelijks 

zelve. ontwikkeling van 

iets zeggeo. Vrijwel geen bericht ter- 

het is duivels 

mosilijk van hieruit het verraad jui:t 

te schatten. Wat Perain doet en wat 

zake bereikt ons en 

Hitler wil is gamble van het zuiverste 

water. Zoo goed al8 wij niet w-ten 

io hoeverre de vloot en bet garnizoen 

in Noord-Afrika Vichy getrouw is, 

z00 goed zal Petain we! 

bekend zijo. Er dan op tespzculeeren 

zu'ks Diet 

dat leger en v'ost trouw zu'len blijver, 

staat gelijk met den duivel verzoeken. 

Hopelijk doet Petain bet. 

Overigens, de plotselinge maatre- 

gelen in Suriname getroffeo zullen wel 

in verband staan met de gedragingen 

deswege 

onzekerheid over de ontwikkeling van 

den toestand in Noord-Afrika. 

Komen de Duitschers werkelijk ia 

grooten getale ia Noord-Afrika, be- 

van Vichy en d2 Ontstane 

zetten zij Dakarea Louisville, dan ligt 

Suribame om 200 te zeggen binnen 

het bereik van Hitler. 

Hoogspanning blijft het en bet stemt 

tot diepe vo'doening dat onze regeering 

te Londen—hoezeer ook misschien met 

het 

hulp tot bescherming vaa Suriname 

pija io har—de Amerikaansche 

heeft aanvaard. 
- 
.. 

Leuterpraat. 

Welinge'ichte, reusachtig deskundi- 

ge krankzinnigen hebben weer eers 

gezegd dat er op het oogenblik nog 

dat 

Amerika tot zaken komen. 

een kansje bestaat Japan en 

Het krantenpapier is gedu'dig en 
drukt deze onzinnige nonsens af. 

Men is z00 nu en dan geneigd te 

denken dat de menschheid nooit wij- 

Duitschland bezorgde ons 

een tik op het oude hoofd z00 ge- 

weldig en zoo gevoelig dat men zou. 

zer wordt. 

denken dat &&n keer toch wel genoeg 

zou zijn om volkomen klaar wakker 

te blijven. 

Met Duitsch'and had ook iedereen 

nog hoop. Hoe enkele roependen dag 

in dag uit waarschuwden men wilde 

Misschien — z00 dachbt 

men—is er nog wat met Duitschland 

te beginnen Om de beurt werden de 

landen overvallen en vernietigd Japan, 

— het land dat begon, en Itali8 en 

Duitscbland tot voorbeeld is geweest 

niet luisteren. 

—doet niet anders. Toch gelooft men 

nog in compromis terwijl het er dui-   men dik bovenop ligt, dat Japav tijd   

tracht te wionen tot de diverse sche- 

pen met evacueerenden allen terug 

zullen zijo in Japansche haveos. Japan 

hzeft yeen kzus. Met Japan va't niet 

te redeneeren tenzij met het kanon. 

Er is geen schijn van een kans, dat 

Japan water in den wijn zal doen. 

Overigeos gaat het in Washington 

nog even antiek toe a's voor enkele 

jareo. Wij bebben er te uit en ter 
oa op gewezen, dat van de 

kardivaalste fouten die de mogend- 
heden in den Pacific in den loop der 

tijden hebbeo gemaakt hierin bestond 

dat zij stzIselmatig en met een vast- 

cen 

houdendheid een betere zaak waardig 

Rusland van de conferentietafel ge- 

weerd bhebben. Het 

Washington, het negenmojerdheder- 

pact, het verdrag vao Parijs om de 

voornaamste te noemen, werden ge- 

verdrag van 

s'o'en zonder Rusland als mede-onder- 

teekenaar. Een van de belangrijkste 

mogendheden bleef dus buitengesloten. 

Men zou z00 denken dat men thans 

dit standpunt, dat al 

heeft veroorzaakt zou wijzigen. 

Niets van dat al. Te Washington 

steken de mogendheden de koppen 

bij elkaar, maar Rusland roept men 

niet aan de conferentietafel, Men moet 

z00veel ellende 

zich eens voorstellen wat er gebeurd 

zou zija a's ook de Sovjet Unie het 

negenmogendheden pact mede onder- 
teekend zou hebben. Zou dan Mar- 

chourije verloren zijn gegaan? Zou dan 

Itale daarna, den moed gehad hebben 

om naar Japansch voorbeeld Abesinic 

binnen te rukken ? 

Kort en goed, nog steeds schijot 

men niet te begrijpen dat men een 

mogendheid, die gewicht in de schaal 

legt in den Pacific, niet verwijderd 

mag houden van de conferentietafel 
waaraan Pacificzaken worden bespro- 
ken. 

  

  

In Rusland. 

Het gaat goed. Slechts eea inval 

in Turkije kan Duitschlaod helpen. 

Acbter Rostov ligt een land dat men 

ook maar niet z00 door kan trekken. 

is Rostov 

Russische handen, tenminste op het 

moment dat wij dit scbrijven is nog 

geen tegenbericht terzake ontvangen 

en ziet het er niet naar uit dat Duit- 

schers in Rostov succes zullen hebben. 

Het offensief is ondeelbaar. Duitsch- 

land slaagde er 22 Juni en daarna, 

niet in de Russeo te verslaan en daar- 

mee had Hitler den strijd in Rusland 

tegen Europa eo de wereld definitief 

Bovendieo nog veilig in 

verloren. 

BAAT HET OM 
DRUKWERK ? 

De Kedirische Snel- 

drukt 

immers beter, netter en 

  

  

pers Drukkerij 

goedkooper. 

Vraagt offerte bij de Ked. 

Snelpersdrukkerij ! 

U verbindt zich 

lot niets! 

  

  

sBOERDERIJEN SCHRAUWEN” 
KEDIRI 

MULOWEG / MADJENANG 
Telefoon Ked. No. 225 

  

Tina 

Levert versche volle melk. 

Karnemelk, Yoghurt, 
Room en Slagroom 

Prima kwaliteit. 

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

ter plaatse 
Beleefd aanbevelend 

L. H. SCHRAUWEN. 
Sa an SA 

  

NIEUWE UITGAVE of HERDRUK yan J. B. WOLTER'S 
UITG. Mi, BATAVIA. 
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In den Zadel! 

«De man te paara”. Dat begrip is 

waarschijnlijk ouder das bet begrip 
stoelpoot ea zeker ouder dan de be- 

faamde wegen die raar Rome leiden. 

  

De oorsprong ervan ligt in een ver 

en ondoorgrondelijk verleden. Op een 

goeden dag—dieia geen geschiedenis- 

boek te vinden is — moet toen een of 

andere onverschrokken jongeling voor 

het eerst een of ander wild paard 

gestrikt, .gebreideld” en de menschheid 
een betere methode van vervoer 

geschonken hebben. En alras leerde 

deze menschheid toen, dat een mensch 

heel wat voordeel kon trekken uit 

het bestijjen van cen paard. Hij voelde, 

dat zijo prestige steeg, dat hij in den 

strijd over tien maal meerstootkracht 

bescbikte dan wanneer bij alleen op 

zija eigen kracht en gewicht moest 

rekenen, bij kon zich nu misstens 

vier maal zoo snel verplaatsen a's 

vroeger en bij hie'd op slaaf te zij- 

van bet oude begrip ,,afsiand”. In 't 

kort: zelfs een nictig manneke kon 

zicb, gezeten op den sterkea rug van 

cen paard, als een ,.heer der Schepping” 

voelen, als een machtigen reus, zich 

toreohoog verheffend boven zijn 

medemenschen. 

Aangezien de man-te-paard langen 

tijd zoo ongeveer bet symbool van 

  

Nicuwjaarswenschen. 
Op 30 Deczmber a.s. zal in os 

blad gelegenheid bestaan voor bet 
plaatsen van Nieuwjaarswensehen. 

E-n voorbeeld biervan laten we hier- 

onder volgen: 

  

  

N.S. MINIMA 

en familie 

p.f. 1-1-42. 

  

De prijs bedraagt slecbts f 0,50" 

(vijftig csnten). 

De aanoame zulen s'uiten op den 
29:ten December a.s. 

  

druk bezig waren met de inspannende 
sport van krabber, werden zij bij 

groepjzs van twintig door de Mounties 

ingsrekend, om — thans gekleed — op 
transport gesteld te worden... Als 

men bedenkt, hoz men eeuwenlang 
geneigd was om bij de berekening 

van militaire kracht in hoefdzaak te 

deoken aan de ruterij, hoeft bet niet 

te verwonderen, dat men tegenwoor- 

  

yan Juwesitijs 

e.e.a, al3 ver 

Kangezien v 

is, verzuims men 

heid waar te nemen, 

LIPUIDATIE VER 
tapijt is es 

  

  

SLECHTS 2 DAGEN 
EXPOSITIE 

in de Soos ,,Kali-Brantas” 

tevens 

LIOUDATIE VERKOOP 
     

    

   
     

  
  

    

PROTESTANTSCHE KERK. 

Hollandsche Kerkdiensten. 

Ba 

OOST -JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEN 
lederen Zondag, 9 uur v.m. 

| Te Kediri (Baloewertistraat), Blitar, 
Toeloergagoeng, Ngandjoek, ea., 

  

Parce 7 30 uur ».m. 

  

ROOMSECH-KATHOLIEKE KERK 

   

lederen Zondag 

t € le H. Mis 6 uut vm. 

20 H. Mis 7.30 uur v. m 
I 5.30 

r vm, Stille 
n I 

Lof 

  

#IJIANG 

  

  

    IDUTI 

9 December 1941, Vm. 9 uur 

COMMISSIE VENDUTIE 

Ho 

  

- Ked 

     

   

   

  

           
  

       

tijd geleder, t het ,, Remonteerings Hi van 

macht en prestige was, werd de | dig, nu de wereid weerklinkt van Ne Green 2en Ki won aga 1 

2 i 4 . Hoofdkwartier”" van het Debartement : 

militaire kracht der volkeren gedurerde | allerlei berichten over gemechaniseer- , » 

ele ceuwen grootendeelsin cavaleristi- | de en gemotoriseerde oorlogvoerir van Oor'og van San Matio in Cali- t duurt 
v - Tr , » 

en : 1 . 5 Ol kornis cen s.0.s--bsricht door den mon 6er 10 December 1941 v.m. 9 uur 

sche begrippen en getallen uitgedrukt. | stechts aan paracbutisten, zoo -en - . , 

1 4 radio -omroep uitzond, dat oogenblik- | goed cava dit heef huize 

Op een duizendtal s'agvelden werd | zooveel-tons tanks en vliegende slag- w " H8 

| 2 N kelijke behoefte bes d aan 1700 | het Ieger in 1920 niet t 9g 

immers bewezen, dat een ruiter vaak | schepen denkt en het paard in de . k , 
5 F 2 paardeo. Dit bericht Lwam ook in de | verloren en 6» cok B 

meer waard was dan honderd man | oorlogvoering uitgeschakeld schijat. krant « j1 k 1 , K 
ranten, te ook en ot aanta aat leo met 9g op & s 23 

vo:tvolk, Schijnt! Want dat is niet het geval, DAN aga groot Santah il mi " n sag Op Set 
5 p . . reclamep'aten deze ,werving- ag- | aoodige aan an ge , —. 

Een overblijfsel hiervan iso.a.nog Jal is de rol, die onze viervoetige Clamep verving-campag- | aoodiye a hdres voor 

ag : desai " 2 ne" ondersteunden. Tese'ijkertijd be- | onze laats'e ervariger estigen de " 

te vinden bij verschillende polisiedieo- | ,wapzabroeders" in den strijd spelen , Moderne « 
" 5 5 dan . gaf Luitenant - Kolonel! F, W, Koester, | juisiheid van die weld chte m 0 

sten ia Europa en Amerika. Wie wel | ook gewijzigd en sterk ingekrompen 
S ver- 

cena: Ia-betere dagen op: Priosjesdag een der bekendste pa: enners van | regelen (3 

s, in be ai riosje i 
Low 

2 1 pa p & J Maar in den moderne oorlog, waar | 4. V. S. sie op oorlonspad. Hij kon oom 

(Gen dag, Yan 6 Sinten Mneran al'es in elkaar grijpt a's in een fijn digde de installatie van zeven inkoop- 

gezien heeft hoe enorme menschen- 

menigten door enkele ruiters van de 

bekende Haagsche Bereden Politie 

langzaam werden teruggedro- gen, 

nadat de ,,gewone” politie en zelfs 

de motorpolitie daarin gefaald haddeo, 

die kan daarvan meespreken. 

Een andere —niet onvermakelijke— 

illustratie van de waarde van bet 

paard voor politie-diensten is jaren 

geleden in Canada gegeveo. Daar 

veroorzaakten io de Provincie Alberta 

de Dukhabours allerlei relletjzs. Deze 

Dukhabours waren aavhangers van 

een vreemdsoortige Russische secte, 

die een van de lastigste ,,importpro- 

ducten” was, waarmede Carada ooit 

kennis gemaakt heeft. Als een of an- 

der Regeeringsmaatregel den Dukha- 

bours niet beviel, protesteerden zij 

luidruchtig op massa - bijaenkomsten. 

Nu is dat eeo verschijusel wat wel 

meer voorkomt, maar de Dukhabours 

— maonen &a vrouwen — deden het 

anders dan anderen: om beter te 

kunnen protesteereo, lieten zij al hun 

kleeding thuis! Maar toen 2500 

» Dukhies” — zooals de lastige emi- 

graoten genoemd werden — weer eens 

een dergelijke vleeschkleurige massa- 

demonstratie hieldeo, vonden de recht- 

schapen Canadeezen het welletjes en 

riepen zij bun ,,Mounties””) te hulp. 

Hiervan kwamen er vijf-eo - twiatig 

Es per 100 Dukhies! De Mounties 

chargeerden te paard en slechts ,,ge- 

Wwapend” met rijzweepen, die overigens 

ongewoon succesvol bleken tegen de 

opgewonden Adams en Eva's, die 

weldra in een omheinde boomgaard 

werden gedreven. Volledigheidshalve 

hier het verder verloop van dit 

zonderlinge incident gevend vermelden 

wij dat rondom de boomgaard een 

aantal boeren geposteerd waren met 

tuiosproeiers en welgevulde emmers 

met een mengsel van ruwe petroleum, 

koeienmest ea fijo geknipt paardehaar. 

Voor een goede verspreiding vaa dit 

duivelsche, jeuk-verwekkende goedje — 

dat doorgaaos ter bestrijdinyg van 

bladluizeo e.d. gebruikt werd —zorgden 

de voor onmiddellijke actie gereed- 

staande boeren. En terwijl de Dukhies   
uurwerk, zija ook de kleinere rollen op 

het strijdtooneel van uiterst groot be- 

lang. Er zija omstandigheden, waarin 

het paard ormisbaar bliift en werk- 

zaamheder, diz nog steeds—en mis- 

schiea ook tot ia de verre toekomst 

—door paarden verricht moeten wor- 

den. Uit het legerbeeld verdwijoen 

zullen zij dus niet, ook niet in Indig, 

waar de mechanisatie en motorisatie 

yan onze armee met een verblijdende 

snelheid doorgevoerd wordt. 

Een van de landen, waar bijzondere 

aandacht besteed wordt aan de aan- 

passing van de echte paardekrachten 

—ter onderscheiding van de paarde- 

kracht-in-blik der motoren — aan het 

moderne weermachtsapparaat, is Ame- 

rika. Daarover heeft John Edwin Hogg 

onlangs in ,,Esguire” heel wat wetens- 

waardigs verteld, waaraan wij bier het 

een en ander ontleenen 

Als iemind misschien gedacht heef:. 

dat Uncle Sam ,,wiens geschiedenis 

grootendeels te paard is gemaakt” 

(men denke hierbij slechts aan de Wild 

West verhalen) tbans reden heeft of 

er ook maar aan denkt om gebeel 

afstand te doea van zijn legerpaarden, 

dan heeft hij het geheel mis. Bij de 

verdeeling van de 10 529.000.000. dol- 

lar, weike voor de herbewapering van 

de Vereevigde Staten reeds zijn uitge- 

trokken, is zelfs gerekend op de aan- 

schaf van eenige tienduizenden welge- 

bouwde legerpaarden. 

“) Zoo heeten in de wandelirg de 

mannen van het wereldberoemde Ca- 

nadeesche Korps der ,Royal Mounted 

Police”, o.a. te onderscheiden aan 
roode uniform-jas, zwarte rijbroek en 

deukhoed naar Amerikaansch leger- 

model. 

Ia de komende maanden hoopt men 

de hand te kuonen leggen op 2.600 
paarden en deze na de noodige af- 

richting actieven dieost te kunnen 

stellen, De eerste aaowijzing, dat de 

legerleiding er niet aan dacht om de 

bereden wapens gcheel en-al te mo- 

toriseeren, kregen de oplettende bur- 

gers van de Vereenigde Staten eenigen   
Commissies aan, die alras aan het 

rondreizen waren om te keuren en te 

koopen, te koopen en te keurer. De 
Overste zelf en zijn staf vlogen direct 

naar Los Angelos waar zij de buiter- 
gzwoon goed voorziene siallen van 

de filmindustris Isegkochten Sedert 

heeft deze commissie de drie staten 

aan de Pacifickust (Californi?, Oregon 

ea Washington) ,afgegraasd” 

doorkruist zij h»t bergland vas de 

Rocky Mouatains 

  

ca nu 

    

  

Hier en daar hezft overste Koester 

er ook toe kunnen bijdragen om de 

Amerikaoen te g”nezen van de 4g 

dachte, dat paa 1 met meer bruik- 

baar waren voor is moderde oorlog- 
voering, dat 21 ,yerouderd en 

Uuitstervend soort wezen'" zijn, gedoemd 

om te verdwijn 1 de archieven der 

  

krijgshistorie. cen militair stand- 

  

punt bekeken”, bij, ,zoudeo wij 

geen grooter fout kunnen maken door 

ons aan te sluit vj dezen vrija 

meenen leeken iachtengang. Men 

moet ook nizts ahnormaals zien in 

deze schijabaar p'otselinge herleving 

van onze belansselling voor goede 

paardeo voor leger, 'tis slechts 

:9 beperkt bewa- 
waarmede reeds 

een staartje v   

  

peoingsprogra 
twintig jaar gele cen aanvang ge- 

maakt werd. De nroductie van paar- 

den — om het ar eens z00 te 

noemen—kan na eenmaal niet versneld 

worden, zooals dat mogelijk is bij 

    

      

   

    

oorlogvoering 

  

ondergsan, 

    

  
  

   n transporteerer 

nisbaan voor Dinsdag 

en Zaterdag, gelegen 
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Buitenlandsch overzicht overgenomen uit het Soer. Hbid. 

HEVIGE GEVECHTEN OM TULA. 
  

  

Duitschers trachten ten koste van wat 

het wil Tula te bezetten: Russen 
blijven stand houden. 
  

  

Moskou, 4 Dec, (Reuter). Gsteren 

woedden hevigs gevechten ten Oosten 
en Noordoosten van Tula. 

Radio- Moskou meldde hedenochtend, 

dat    9 Duitsche taoks en gemechani- 
seerde eenheden een wig dreven in 
de Russische stellingen en den weg 

van Tula paar Venev bereikten, doch 

verdere opmarsch werd door Russische 
tanks tot staan gebracht, waarbij door 

de Roode legereenhedea nicuwe po- 
sities werden ingenomer 

In den aangrenzenden sector trachtten 
de Duitschers voor den clfden achter- 
eenvolgenden dag de rivier over te 

  

trekke doch werden opnieuw   

met zware verliezen afgeslagen 
In den afgeloopen nacht beschoten 

de Duitschers de woonwijken van Tule, 
arti lerie bracht doch de Russische 

tenslotte de Duitsche batterijen to 

zwijaen, 

Duitsch defensief Oost van Kursk. 

(Reuter). 

Oosten 

van Kursk is tot staan gebracht en 

Kuibyshev. 4 December 
De Duitsche opmarsch ten 

    twee vijandelijke divisies zija thans 

in het defensief. 
De situatie aan bet Zuidwestelijke 

front is echten nog steeds gevaarlijk, 

vooral in verband met Duitschen stoot 

Orel. 

a daar zeer harnekkiy 

Kursk ligt omstreeks 130 KM. ten 

Zuiden van Ore'. 

ten Oosten van De gevechten 

  

Offensief op flanken verslapt ? 

Moskou 4 Dec. (Reuter). Door den 
cCorrespo d t ver »Pravda” wordt 
thans, nadat de aanval op Moskou 
IT dagen heelt geduurd, een verslap- 
ping van het Duitscre offensief op 
de Hanken gemeld. 

  

     

  

In de richtirg van Klin werden de 
    Duitschers in het defensief gedreven, 

en in de richtinog van Sta'inogorsk 
trekken zij langzaam in Zuidelijke 
richting terug. 

  

Erankriik. | 

De conferentie Pe€tain-Giring. 

Geen concrete resultaten. 

Bero, 3 Dec. (Reuter). Ofschoon 
het Duitsche ministerie van Buiten- 
landsche Ziken den nadruk legt op 
de beteekenis van de besprekinger, 
welke tusschen maarschalk Pe&sain en 
Goering hebben plaars gehad, geeft 

   het toe, dat er geen concrete resulta- 

ten beruikt zijn, tenzij als cen inleiding 

tot verdere onderhardelingen, z00 
   schrijft de Berlijasche correspondent 

van de Basler Nachrichten. 

Hij meldt das, dat Goering, nodat 
hij een uiteenzetting had gegeven van 

de gemeenschappelijke anti-bo'sjzvisti- 
sche belangen van Frankrijk en Duitsch- 
land, uitdrukkelijk melding maakte van 

welke door 

de Angelsaksisch2 landen op Frankriik 
»den onwaardigen druk" 

  

wardt uitgsoefend, piet alleen door 

middel van een blokkade, doch ook 

ten opzichte van de Fransche kolo- 

nita in Afrika. De ,bezetting” van 
Suriname door de Verecerigde Staten 
werd als een bewijs aangevoerd van 

Dakar, het toenemend gevaar voor 

bet feit, dat Suriname op grond 
   de sprirgplark van Amerika raar 

Afrika is, 

cen actieve Fransche samen werking— 
Fransch-Afrika en 

de Fransche vloot-—dan zou het on- 
met inbegrip van 

getwijfeld een veranderi:g met zich 

brengen van de Wapenstilstand-Over- 

eenkomst of de wijziging daarvan in 

ecen overeenkomst van  wezenlijke 

politiske consolidatie,” 

De National 

Petain 

Zeitung meen', dat 

geneigd zal zijn 

zijn koers ten voordeele van Du'tsch- 
nauwelijks 

land te wijzigen z0»der zekerheid ten 
opzichte van de Italaansche territo- 

rials eischen. Het blad sehvijft dan, 
dat dit ,,een bijzonder delicare” situa- 
tie verwekt daar, terwijl de Duitschers 

en Italianen tezamen in Lybit strijden, 
laatste in Oost- Itah& zija stellingen 

Afrika verloren heeft. 

van Stefani 

Itah& 

la de telegrammen 
komt de gereserveerdheid van 

to.v, de Fransch-Duitsche besprekin- 
gen tot uting en wordi het denkbeeld 

gesopperd, dat cok cen Iraliaassch- 

Fransche bespreking zal volgen ter 
behandeling van de Italiaansche cischen, 

Franscbe kringen te Bern echter 

voeren aan, dat Frankrijk zich niet 

door Itali verslagen acht, en daarom 

nimmer weikes Italaanschen eisch 

ook zal aanvaarden. Om die reden 

verwacht men te Bern dan ook, dai 
de Fransch-Duitsche toenadering niet 

GEVECHTSPAUZE IN LYBIE 

  

Geisoleerde tegenstandscentra 
worden opgeruimd. 
  

  

' Britsche luchtmacht zeer actief. 
Ja 

C-iro, 4 December (Reuter). De laatste 24 uren heerschte voortdurend 

rust. In een klein treffen werden drie Italiaansche tanks vernield. 

Aan bet hoofdfront ten Noordoosten van Tobroek werden kleine vijan- 

delijke troepen, die naar het gebied van Sidi-Azez trachtten op te rukken, 

door Britsche mobile colonnes aargevallen. 

In het grensgebied hebben de 
leerde vijandelijke cer 

Britsche troepen den druk op de gei:o- 

ra van tegenstand voortgezet. 

Den geheelen dag bl-ven de Britsche patrouilles 2ctief met het waarnemen 

  

en bestokeo van vijand. D3 Britschz vliegtugen zetten hun sweeps over 

het geheele slagve!d voor'. Zij vielen het motorvervoer op den weg naar 

Capuzzo en groote concentraties vijandelijke voertuigzo in Wadi bij Sidi-Re- 

zeyh met succes aa 

Nieuw-Zeelan“sch generaal 

krijgsgevangene 

Wellington, 4 Dec. (Rtr). 

D: Nieuw-Zsel che premier het 

hcodkwartier in Midder-Ossten 

Harves:. M.P, de bevelhebber van 
de vijfde Ni-uw-Z 
riebripade en zijn 

  

slandsche infante- 
f door den vijand 

zijin gevangen genomen. 

  

Fraser deelde mede dat hij van harte 
hoopte, dat de yevangenname van 

seneraal Harvest evenals die van bri- 
gade-commandant Miles die volgens 
bewering van bct Iraliaansche com- 
munigu€ is gsvanyen genomer, niet 

za! worden bevesiiud 

In een telegram aan premier Fraser 

maakte ceptain O 

ding van de uitstc kevde eigenoschappzo 

de Nieuw-Zeeland- 

ver Ly'tleton mel- 

en het moreel va 

sche divisie en 

»Nieuw-Zeeland kan 
voegde 

trotsch zija op 

eraan toe3 

zijn trocpso." 

Regen. 
Londen, 4 Dec. (Reuter). 

Is militaire kringen te Londen wordt 

vernomen, dat over het algemeen de. 

sproken de regen de operatissin Noord- 

Afrika gedurende de laatste 24 uur 

belemmerd heeft. 

Niettemin h-bben de Britsche colon- 

nes den vijand, die klaarblijkelijk ge- 

bruik maakt van den weg naar C1puzzo, 

goed geharcsleerd. 
Op dezen weg maken de imperials 

troepes jacbt op cen vijandelijk gemo- 

toriseerde transport, dat van bet We- 

sten naar het Oosten is gezonden. 

D2 Royal Air Force heeft enkele 

bombardementen uitgevoerd, 
  

De Gaulle waarschuwt. 

Londen, 4 Dec. (Reuter). Generaal 

de Grulle veroordeelde Woensdag- 
avond in een radorede tot het F.an- 

sche voik het verraad der leiders van 

Vichy, en voorspelde, dat als gevolg 

van de tusschen Peraio 

en Giring Vchy er toe zal overgaan 

Noord-Afrika de Duitscbers te 

opesen. 

ontmosting 

voor 

De Duitsche terugtocht 
in het Zuiden 

Kuibyshev, 3 Dec. (U. P.). Het 
Sorjst- Russische Bureau van Voor- 

lichting meldt, dat de Duitschers aan 

het Zuidelijk front in 72 uren 56 kilo- 

meter teruggetrokkem zijn en door de 

Russen worden achtervo'gd. Naar men 

meent is Taganrog reeds in Russische 

handen. 

De Russen acbtervolgen de uiteen- 

geslageu Duitsche eenheden, welke van 
Rostov in Westelijke richtirg naar Ma- 

cupol vlucbten. Volgens het nieuwsbu- 

reau trachten de Russen die var Rostov 

Kuibyshev, 3 Dec. (Un. Pr.). Vol- 

gens het Russische islichtingeo-bureau 

hebben de Duitschers 

Italiaansche divisies — de Cunco-en 

twee versche 

Toscana - divisies — aangevoerd in 

om den Russischen op- 

Zuidelijk front tot 

te brengen. Deze Iraliaansche 

cen pogi'rg 

marsch aan het 

staan 

troepen gaven zich echtcr over nog 

voordat zijn in actie waren geweest, 

Londer, 3 Dec. (U, P.). In een door 

Radio - Moskou van het Zu'delijk front 

verzorgde speciale uitzending werd 

gezzgd, dat de Russische troepen gis- 

ternacht io de buitenwijken van Ta- 

ganrog in bloedige gevechten gewik- 

keld zijn. 

nReeds meer dan 40 p'aatsen werden 

heroverd. De terujtrekkende Duitscte 

troepen werpen wapens en uitrusting- 

stukken weg. De wegen zijn bezaaid 

met uitgebrande tanks en vrachtauto's 
en heele colonnes vernielde voertuigen. 
Alie door den vijand op kleine schaal 
ondernomen tegenaanvallen faalden. 
Gisteren en vandaag bleven de Rus- 
sische trozpen den terugtrekkenden 

De soelle Russische opmarsch belet 

echter dea vijand zijn troepen te con- 

Centreeren. De Russische troepen snel- 
leo letterlijk de Duitsche achterhoede, 
die de hoofdmacht dekt, voorbij”. 

EBenheden afgesneden 

Kuibyshev, 4 Dec. (Reuter). De 

Duitscbers zijn thans in vollen aftocbt 

van Taganrog naar Mariupo!l. Deze 

beide plaatst zijn hemelsbreed 100 ki- 

lometer van elkander verwijderd, doch 

langs dev weg bedraagt de afstand 

meer. 

De Russen, die de Duitschers in de 

flank bestoken door middel van een 

evenwijdige beweging ir Noordelijke 

ricbting, bevinden zich thans op de- 

zelfde hoogte als de voorste Duitsche 

eenheden, terwij! een aantal langzamer 

Duitsche eenheden van de hoofdmacht 

is afgesneden. 

Wat ook de sterkte moge zija van 

de Duitsche troepen, die er ten slotte 

mogelijk in slagen te ontsnappen, ze- 

keris het, dat de Russen een belang- 

hebben behaald en 

hebben 

ia het bijzondere auto's en tanks. 

rijke overwinning 

veel materieel buitgemaakt, 

Lichte vermindering der 

spanning ? 

Het oorlogskabinet bijeen. 

Melbouroe, 4 Dec. (Rvuter). Het 

Australische  oorlogskabiset kwam 

heden bijeen. 

Hoewe', naar verluidr, begin deze 

week de 

geiastrueerd zich voor te bereiden op 

de mogelijkheid van actie 

enkele uren, toonen de door het kabi- 

lichte 

in den 

defensieautoriteiten werden 

bionen 

pet ontvangen berichten een 

vermindering der 

Pacific. 

spannirg 

Hozwel de mioisters de mogelijkheid 

van ontspanving s!echts van tijdelijken 

aard achten, bespreken zij 

defensieleiders de paraatheid van het 

land. 

Het feit, dat presideat Roosevelt 

tijdens de besprekingen met de Japan- 

ners 

met de 

wederom persoonlijk verscheen 

zoowel a'ls de aankomst van het 

Britsche smaldeel te Singapore werden 

door de voldoenirg 

begroet. Zij zijn van meening, dat 

dit laatste een aanval op Australig 

mocilijk zal maken. 
De ,Melbourae Herald” zegt, dat 

het vooruitzicht 

aankomst met 

wellicht onzeker zal 

blijven tot door den Japansche minister 

Togo de volgende week de door hem 

toegezegde verklaringen inzake de 

politiek zija uitgesproken. 

    

sIndien een basis kan wo e- , , PAN N: 2 s sladien een b an wocden gs | dadeliik vruehten zat afwerpen. vluchtende nazi's langs evenwiidig | Sand deeene medaan NP Kan 
vonden,”" 100 vervolgt schrijver ,, voor loopende lijnen acbter te halen. toebrengen. 

EF E U 1 L L E T O N gen giansin mija cogen was al yenoeg, | aparte tooneelvoorstelling van Mr. | geldverdienen en het redden van ver- | I tteeken en Cuthbert niet wenschelijk 
ST 7 TFT om beite sterke mannen bun kalmte | Tubbs, waardoor bij ons vertelde, | doolde zielen hem naar Havana enin | leek, En ten tweede moest onze pa- 

  

SPAANSCHE DUKATONS 
(Spanish Doubloors) 

Uit het Engelsch 

Camilia Kenyon 

pict voor lang," 

  

»'t Is arlijk 

Ik onzeker, ,maar cen parr    n, totda boot terugkomt—en 
     
  

batuuriijk we hoopen en 
hoopen te eten geven—maar zij den- 
ken natuurlijk... dat ze over een 

poosje ook niet ander 

  

dan geraamten 
    zullen zija Hier werd 't verder 

  

spreken me onmogelijk gemaakt door- 
  dat er een zeer vochtige anticlimax 

van mijn Amazonen-stemmirg van de 

laatste paar uren dreigde te ontstaan. 

Hoe zou 't toch komer, dat de 

voorko- 
mende, doodgewone gevoelsuiting, die 
sebreien genoemd wordt, bijaa 
in den mannelijken boezem een paniek 

veroorzaakt? 't Zien van den vocbti- 

oorzaak van de veelvuldig 

alijd   
te doen verliezen. 

» Toe, — bui! 

Cuthbert ernstig, 
niet, toe!” sme-kte 

t Hbefr haar te veel aangepakt”, 

norsche Schot 

.Gauw jong... we 
   z de eerst z00 

hevig-verontrust, 

moeten zien, wat water te krijgen....” 

ik hen in de 

vlug achtereen met 

,O, nonsers”, viel 
rede, terwijl ik 

mijn oogen koipte, om de kinderlijke 
tranen weg te krijgeo. ,Als we hen 
eerst maar op de een of andere manier 

gerustyesteld hebben, anders droom ik 
»og van hen—z0oals ze daar op bun 

Want ik had riet 

Tony me door 
tusscherkomst bespaard had. 

Suel werd er een briefjz op een 
afgescheurd blaadje van een rotitie- 
boekjz Cuthbert Vane 
wikkelde het om een steentje en gooide 

kaicen liggen..." 

veryeten, wat 

  

gescbreven : 

het vaar beneden. De gevangenen 

vielen met bun allen tegelijk erop aan, 

't Gevolg was een levendige panto- 
mime van Tony, 
duidelike wijze 

waardoor bij op zeer 
te kennen gaf, dat 

hij en zija makkers gerustgesteld, maar 

absoluut niet berouwvol waren en een   dat, ofschcon wij hem niet op waarde 

hadden weten te schatten, hij toch 

nog, als altijd, onze oude vriend «n 

weldoener was. 
Het was merkwaardig, met hoeveel 

belangsie ling geluisterd werd toen ik 
bij onzen terugkeer in het kamp het 

verhaa! van 

de laatste week deed, waardoor bet 
nu mogelijk was geweest, om de roo- 

vers in de grot op te sluiten. En 
ofschoon ik het zoo bescheiden mc- 

ge'iik inkleedde, werkte het als de 
genadeslag op Violet: ze schrompelde 
geestelijk tot de heift van haar 

gere afmetingen in, zoodat zelfs tante 

Jane van dat oogenblik af de 
baas was. Ik haalde het dagboek van 
Peer te het aan 
den aandachtigen krirg van toehoor- 
ders zien. De naargeestige ontdekkirg 

io de grot had ors de stof voor bet 

laatste hoofdstuk van Peter's geschie- 

denis gegeven. Maar of:choon we het 
einde wisten, lukte het oos niet om 

het begin te weten te komen: dan 

baam van Peter —of dien van zijo 

ouden grootvader, wiens ijver in het 

wijn ontdekkingen van 

   

vroe- 

haar 

voorschijo en liet   
de tegerwoordigheid van den sterver- 

den stuurman van de ,, Bonny Lass” 

had gebracht—of de plaats in Nieuw 

Engeland waar zich de boerderij be- 
vond, de oude boerderij, welke eeu- 

wen in de familie was geweest, en 

daar ten slotte voor het koopen van 
de ,Is'and Gueen” zu'k een zware 

hyoptheek op gezet was, of de irden- 

titeit van Helen, die tot op dit huidige 
oogenblik—misschien—op de geliefde, 
die sooit terug zou komen, gewacbt 

had. 

Maar zelfs al ons medegevoel voor 

Peter kon onze opwindirg, als we 

aan de kist dachter, die onder bet 

zand in de kajuit van de ,, Island 
OGueen” op ons lag te wachten, niet 
dempen. 

Gedurende den heelen, langen na- 

middag hadden we het over niets 

anders. Voor het oogenblik moesten 

we ons daarmee tevreden stellen. Ten 
cerste moesten de twee gevangenen 
bewaakt worden die, nu ze wakker 

waren, hun gevoelens op zoodanige 
wijze lucht gavep, dat een urenlange 

afwezigheid van den man met het   tiint, Crusoe, verzorgd en aangehaald 

worden, hetyeen we ieder om beur- 

ten deden, zoowel ter wille van zijn 

romantisch verleden als van zijo te- 

genwoordige goede eigenschappen. 
Zijn poot was gezetj Dugald — sinds 
de roovers-catastrophe waren het 

Mister en Miss uit onze vocabulaire 
verdwenen—had 't gedaar, met Cutt- 
bert als eerste assistent en mij als 

» narcotiseuse”, En daarbij waren we 
zZ00 moe en energieloos na de op- 
winding van de Jlaatste dagen, dat 

we aan 't lezen van Peters dagboek 
en het genieten van het onverwacbt 
in vervulling gaan van orze gouden 

droomen meer dan genoeg hadden. 

Eo dan moest het teere punt, het 
Verdeelen van den schat, nog bespro- 
ken worden. 

Wordt vervolgd.
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