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Covim -werk 

Io de societeit Brantas had de plech- 

tige uitreikiog plaats vao de diplowa's 

en insigoes aan E. H. B. O.- belpster, 

hulpverpleegsters ec- verplegers. Mevr. 

Briokborst hield mameos bet Covim- 

subcomit€ de voigende toespraak tot 

de dames E. H. B. O. - helpsters: ,, Van- 

daag zal dan de kroon op uw inge- 

Spansen werken van de laatste maan- 

den gezet worden en zullen wij u de 
diploma's uitreiken, Vele van u zullen 

mij menigen keer verwenscht hebben 

voor den grooten spoed, dien ik achter 

den cursus gezet heb. Steeds meer 

doordrongen van het nabijkomende 

oorlogsgevaar, dreef ik ieder tot 

grootere haast aan. Ik ging een wed- 

loop aan met de oorlogsverklaring in 

den Pacific. Waar eerst het examen 

gehouden z0u worden vlak voor Kerst- 

mis, konden wij van de cursusleiders 

tenslotte gedaan krijgeo om de zepe- 

titielesseo te bekorten en werd met 
onderling goedvinden het examen vast- 

gesteld op 9 December. Helaas, ik heb 

den wedloop verloren, doch het ging 

bu maar om €&n dag eo niet om veer- 

tien dagen. Want io den tegeowoor- 

digen tijd is 'eike dag er &&o. In die 

veertien dagen tusrchen 9 Dzcember 

en nu konden wij cea goede indeeling 

maken van de B.H.B.O.-helpers over 
de 5 hulpposten. 

Ben woord van grooteo dank voor 

u allen, voor de opofferingeo, die de 

huisvrouwen met kioderen zich heb- 

ben getroost om drie keer in de week 

uit te breken voor bet volgen van de 
lessen io E. H.B. O.- verbandleer en 

verpleegkunde. Ook den beiden cur- 

susleiders zijo wij veel verschuldigd. 

Dokter Sleebos was bet naast zijo 

militairen dieosplicht niet te veel den 

cursus met mimitieuse zorg te leiden, 

doch ook voor mevr. Van der Hoeven 

hebben wij het grootste respect ge- 

kregen in den korten tijd, dat zij 

werkzaam is voor de Covim, waar zij 

met groote voortvarendheid de leiding 

van bet tweede gedeelte van de cur- 

sus op zich genomen heeft, maar be- 

halve dat, nog daarbij tijd beschikbaar 

stelde om de gemiste 

kele cursisten io te balen. 

lessen met ea- 

Voordat wij overgaan tot het uit- 

reiken van de diploma's, z0u ik in 

deze omstandighedeo ecbter nog een 

zeer erastig woord tot u willen rich- 

ten. Ik wil daarvoor eerst herhalen 

de woorden van onze Koningin in eeo 

van Haar radiotoespraken, tot het volk 

van Ned.-ladi# gericht, waar Zij o.m. 

zeide ,,Schaart vallen aan de zijde van 

uw Gowveraeur-Generaal”, De diepere 

zin van deze woorden is, dat wij als 

&&a groote eeobeid moeten staan 

achter ons Staatshoofd. Die eenheid 

maakt eea volk krachtig. Want in de 
tegeowoordige oorlogvoering komt het 

nan op de eenheid van het volk. 

Dao alleen zal de vijand nooit en te 

Dimmer met obscuur en ondergrondsch 

gewroet vat kunnen hebben op dat 

volk. Sterk en kracbtig als &&a groot 

front, het burgerfront moeten wij 

tegenover den vijand staan.   

Ook wij vrouwen spelen een zeer be- 

langrijke rol ia dit burgerfroat. Doch 

de belangrijkheid zal te niet gedaan 

worden, zoodra de eenheid onderling 

oiet bereikt Die onderlinge 

cenheid wordt in onze gelederen alleen 

dan bereikt, wanneer 1. ieder indivi- 

dueel doordrongen is van den vasten 

wil tot helpen van enzen medemensch 

2. verdraagzaambeid getoond wordt 

ten opzichte van elkanders 

3. ieder zich vo!komen overgeeft aan 

de leiding. Dit laatste zou- ik nog 

even willen onderstreepen. Want de 

organisatie van ons vrouwenwerk kan 

alleen dan goed functionneeren, indien 

eder zich onderwerpt aan de richtlijneo, 

haar door die leiding voorgeschreveo. 

De voorscbriften voor v, E.H.B,O. 

helpsters, zijo: rusten vastberadenheid 

te toonen, zoodat uw omgeving en de 

aan uw zorg toevertrouwde geworden 

den iovloed hiervan zullen ondervin- 

dzn. Die rust en vastberadenbeid zult 

u zich cigen moeten makeo door steeds 

te blijven oefeven en uzelf goed te 
realiseeren welke groote taak u te 

wachten staat eo de gevarer, die daar- 

aan verbonden zijo, Ik zou dan wi'len 

tindigen met eenige woorden uit de 

proclamatie van den Gowveroeur- Ge- 

neraal van 8 December jl, , Weest ge- 

trouw en doet uw plicht”. Ik zou 

bieruit drie geboden willen destilleeren: 

wordt, 

fouten : 

Weest getrouw aan de Koningin ! 

Weest getrouw aan het Koniokrijk! 

Weest getrouw aan de Menschheid! 

Nadat de regent van Kediri de hulp- 

verpleegsters en -verplegers in het 

Javaaosch bad toegesproken en ook 

dr. Letter mede namens den resident, 

die verhinderd was aanwezig te zijo, 

en dokter R. Salim het woord gevoerd 

hadden, reikte mevr. Tydeman m:t 

cen persoonlijk woord voor ieder de 

diploma's en distinclieveo uit aan de 

E.H B.O.-helpsters, waarva de raden 

ajoe de hulpverpleegsters en -verple- 

gers de distinctieven op de borst spelde. 

Luchtbescherming. 

De gemeente Kediri heeft de be- 

schikkiog gekregen over een tweede 
den luchtbeschermings- 

dienst, welke is opgesteld in de omge- 

ving van de Aloon-Aloon. 

sirene voor 

Oudejaarsavond. 

Op Woensdag 31 December des 

namiddags om 5 uur preekt ds. W.J. 

Schbrdder in de Protestanscbe kerkal- 

bier, terwijl ds. W.C. de Jong om 7,30 

uur een godsdienstoefening leidt te 

Madioeo. 

Gemeenteraadsvergadering. 

Dz gemeenteraad van Kediri komt 

Dinsdag 30 December in openbare 

vergadering bijeen. De agenda bevat 

O.a. een voorstel tot toelating van een 

drietal nieuw verkozen raadsleden, 

namelijk mevr. R, Ngt. Lastarie-Soe- 

strasso en de heeren Ir. D. H. F. 

Obertop en Daslam Adiwarsita: een 

voorstel tot bet benoemen van 4 leden 

van de Armenzorg van de gezondheids- 

Commissie: een verzoek van de oud- 

heidkundige vereenig ,,Majapait” te 

Modjokerto om subsidie: een verzoek 

van bet plaatselijk comit& van de Ver- 

eenigde Prios Berohard en Spitfire- 

fondsen om eengeldelijke bijdrage voor   

de ,,Van Galen”, een voorstel tot goed- 

keuring van de detailen 

rooilijaplannen, begroctingen enz. voor 

de werken ten behoeve van de kam- 

pongverbetering van Modjorotoen de 

Projecten, 

voortzetting der werkzaamheden voor 

het bandjicvrijmaken van den linker- 

oever van de Brantas, 

Voorts eenige voor 

stelling van een paar 

ellen tot vast- 

verordeningen, 

en wel op de toekenniny van duurte- 

bijslagen, tot het tegengaan van uit- 

lokking tot het plegen van ontuchten 

tot het vaststellen der hijzondere voor- 

waarden van “opuething, 

verpleegkosten voor patidoten met vrije 

artsenkeuze in de ziekeninrichting Gam- 

biran (ook de ziekenbuisverordening 

wordt gewijzigd en aangevuld). Ten 

slotte staan nog eenige wijzigingen van 

de begrooting vao bet dienstjaar 1941 

op het programma. 

tarieven en 

Stationsreciame. 

Ia dereclameverordenisg van bet 

regentschap staat bet begrip ,, open- 

bare weg” — evenals bij de meeste 

locale ressorten—omschreven als ,,voor 

den openbaren dienst bestemd, 

ieder toegankelijk terrein”. Aangezien 

daarnaast van het maken van reclame 

Op-of zichtbaar van den openbaren 

weg, belasting wordt gebever, heeft 

de bovengenoemde omschrijving van 

bet begrip ,, openbare weg"” tot ge- 

volg, dat ook reclame ten behoeve 

van derden gemaakt op de perrons 

der stations van de Staatsspoorwegen 

—welke dienst als een opeobare dienst 

wordt aangemerkt — belasrbaar is. 

voor 

Een dergelijke belastingheffing gaat 
naar het oordee regeering 

echter te ver, aangezien daaraan de 

basis ontbreekt, waarop de reclame- 

belasting is gegrond, 

Compensatie voor de waarde, 

het regeotschap zelve voor het maken 

van reclame biedi. 

deze opvatting van 

reclameverordenin 

cen andere omsch 

bet begrip ,, opes! 

van de 

namelijik een 

welke 

A's gevolg van 

de regering is de 

gewijzigd door 

jving te geven van 

  

are weg 

De onderwiisuitbereiding. 

Het regentscbar 

kuonen geven a: 

zal geen uitvoering 

bet voornemen tot 

vitbereiding van 

onderwijs, behos 

reeds binnen 

spronkelijke beyrootiog van dit jaar 

is tot stand gebracbt. Beo en ander 

is het gevolg van het feit, dat na de 

indieniog van de uitbreidingsvoorstel- 

ct vervolg-en volks- 
iens hetgeen thans 

   

  

der van de oor- 

len de vooruitiichten van de geld- 

middelen, vooral ten opzichte van de 

uitkeeringen van de aandeelen in de 

landsmiddeler, te 

onzeker zijo, terwijl de eigen middelen 

opbrengst van de 

van bet regentschap "zich niet z00 

guastig ontwikk 

  

, als oorspronke- 

lk werd verwacbt, o.m. de pasarop- 

brengsten en de voertuigenbelastinp, 

zoodat meerdere bedachtzaambeid ten 

aanzien van uitbreidingsplannen dient 

te worden betracht. 

Loonbelasting. 

Tijdeljk is werkzaam gesteld als 

Controleur van de loonbelasting bij 

het iospectiekantoor van den belas. 

tingsdieot de heer R. Abdoel Soeki- 

man.   

  
  

  

Zoojuist Ontvangen 
Mamamma 

  

  

H.M. V. KOELKASTEN 
4 ft. 

6 ft. 

6 ft. de Luxe met Night Watch 

Zeer laag stroomverbruik 

f 550.- 

f 820.- 

f 805. 

100 WATT, 

BELEEFD AANBEVELEND 

N.V.N. van WINGEN 

DOHOSTRAAT 13 — KEDIRI 
  

  

Dr, Patiy -beker. 

Kedirische 

dat de 

Het bestuur van de 

Schaakbond deelt ons mede, 

beloofde bekers voor de kampioen- 

schaakclub in de Kediri 
reeds eenigen tijd geleden is aange- 

residentie 

komen. Er zijatwee bekers: de groote 

voor de A-klasse en de kleinere voor 

de B-klasse. Doch in verband met de 

omstandigheden worden de wedstrij- 

den voorloopig opgeschort op ver- 

zoek van de schaakvereenigingen 

Ngaodjoek en Paree, zoodat over het 

kampioenschap 1941, niet in dit jaar 
bekend gemaakt kan worden. 

Bioscoopvoorstellingen 

beginnen vroeger. 

Ia verband met het ,, luchtgevaar 

aanwezig”, zoodat in Kediri en elders 

de beperkte 

zoodat iedereen niet graag laat wenscht 

verduistering intreedt, 

te komen, hebben de bioscoopexploi- 
Kediri de 

vroeger doen beginnen. 
taoten in voorstellingen 

De 

voorstelling van Riche en Maxim 

eerste 

begint om kwart 

terwijl die vao het Volta- theater 

om half zeven. 

voor zeven, 

De tweede voor- 

stelling vao Maxim en Riche begint 

om 9u 45m en die van het Volta- 

tbater om Gu 305. 

ee 

VENDU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS 

KEDIRI — J.G.W. DEKKERS — 
PMA 

Emballeeren 

(Ook voor Europa en de buitengewesten) 

Transporteeren, 
Handel in Nieuw. en 

Tweedehandsch Meubilair, 

aw —i 

  
  

  

Kediri 

Sedert 

Overstroo 

vol met evyacuanten, 
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DRUKWERK ? 
De Kedirische Snel- 

  

pers Drukkerijy drukt 

immers beter, ne en 

goedkooper, 

Vraagt offerte bij de Ked, 

Sneipersdrukkerij ! 

U verbindt zich 

tot miets 
  

c 

Teisfoon 200. -) 

8 

Meubelmakerij 

Hgentschap : 

Java Koelkasten



zija nieuwste avonturen 

Vooraf! Het nieuwste Wereldnieuws ! 

dg. 
— RICHE THEATER 

Heden 30 

Voor alle leeftijden. 

  

Donderdag 1 tm Zaterdag 3 Jan. 

Universal machtige filmschlager »SEVEN SINNERS” 

met de nieuwe fascineerende, dynamische MARLENE DIETRICH, bijgestaan door JOHN WAYNE 

MISCHA AUER — ANNEE LEE e.v.a. sterren. 

Een meer dan schitterrende film van liefde en baat in een tropische omgeving. Tragiek en bumor 

wisselen elkaar af, roodat U geboeid, zult worden als nooit te voren! 

Aanschouw MARLENE in dere bijzondere film, opnieuws is zij in eeo sterrol te bewonderen. 

Voor 17 jaar en ouder 

en Woensdag 31 Dec. 

20 tb. Century Fox boeiende film VIVA GISCO FIDbD“ 

met de bekende sterren, CESAR ROMEO — JEAN ROGERS e.a. 

Ben nieuwe avonturenfilm, vol afwisseling. Caramba! De Cisco Kid is weer terug. Volgt hem in 

. .'hoort de mooie muzi:k van de Don's en prachtige songs van de senorita's. 

a 
Ill 

  

— MAXIM THEATER 
ttm Zondag 4 Jan. 

20 th. Century Fox millioen doliar filmwerk IT HE MARK OF ZORRO“ 

met de beroemde acteur TYRONE POWER — de lieftallige LINDA DARNELL — BASIL RATHBONE 

EUGENE PALLETTE e.v.a. vitstekende krachten. 

brengen U hier &en van de grootste van alle romantische avonturendrama's The Mark of 

Esn film, die letterlijk alle elementen bezit voor perfect amusement. Nachtelijke rooftochter, 

Woensdag 31 Dec. 

Wi 
Zorro. 
kinderlageo en strijd, glorieuze romance met betooverende senorita's . ... 

is aan millioenen over de wereld. 

Mist 

welke bekend 

Voeibaisport. 

Ook het Voetbalsport kan in deze 

tijden niet beoefend worden, zoodat de 

bekerwed- 

strijden geen voortgang kunnen vindeo. 
Competitiewedstrijden en 

Docb er bestaan nog andere soorten 

yan sport, die io deze tijden, beoefend 

kunnen worden, zoodat de sportilief- 

hebbers niet behoeven te beweeren, 

dat ze niet aan sport kuanen doen. 

RICHE THEATER. 

Hedenavond en Woensdag 31 Dec. 

20 th. Century Fox romantische film 

VIVA CISCO KID” 

met bekende spelers als Cesar Romero 

— Jean Rogers — Stanley Fields e.v.a. 

Caramba! De Cisco Kid 

terug! Moeders houdt Uw docbters 

thuis, manoen boudt Uwe brandkasten 

is weer 

goed gesloten, waot Cisco Kid is op 

bet oorlogspad, Zie deze koappe en 

voor niets terugdeizende Cisco in zijn 

nieuwste avonturenfilm ! 

MAXIM THEATER. 

Woensdag 31 Dec. t/m 

Zondag 4 Jan. '42 

20 tb. Century Fox 
millioen dollar filmwerk 

THE MARK OF ZORRO”" 

(Het teken van Zorro) 

met de groote acteur Tyrone Power 

de hovfdrol bijgestaan door de 
Linda Darnel! Basil 

— Eugene Pallette — Gale 

  

   
   

  

ke 

one 
kcachteo. » siwa. goede 

V a ar den beroemden roman 

De Vlosk van Capistrano”. Darry! 
F. Zanuck, de groote regisseur, heeft 

de enorme hulpbronven, 

  

    

zicb van 

Wwaarover h. Century-Fox beschikt, 

bediznd, om de grootste van alle 
»The 

te vervaardigen 

romantiscbe avonturendrama's 

Mark of Zorro”, 

D2ze 

elementen 

film is er een die letterlijk 

bezit 

Outdoor - avontuur, 
alle voor perfect 

amusement. dat 

Uw polssiag verhoogt: nachtelijke 
rooftochten, hinderlagen en strijd : 

glorieuze romance met betooverende 

senoritasj een buitengewoon sterke 

cast, cen verhaal met een titel, welke 

bekend is aan 

wereld —,The Mark of Zorro” bezit 

waarlijk alle eigenschappen om een 

publiekstrekker bij uitnemendheid te 

millioenen over de 

zija. Boordevol actie met drama uit 

Californie's meest romantische dagen, 

1820, daarbij 

vroolijke fiesta's, 

Omstreeks schitterend 

met verleidelijke   

dit 

Voor 13 jaar en ouder. 

in geen geval 

senorita's en fiere don's, in eeo land 

dat ongeevenaard is pracbtip, 

schilderachtig natuurschoon. The 

Mark of Zorro” davert van de ver- 

metele daden van een mysterieuzen 

caballero, door Tyrove 

Power, die zich des daags vermomt 

als een nietswaardigen dandy, maar 

des nachts gedurfde 

op touw zet, waarbij bij de tyrannieke 

onderdrukkersbende terroriseert, welke 

land geducht teistert. 

Basil Rathbone regeert met een zwaard, 

evenals bij deed in ,.Captain Blood”. 

Gale Sondergaard de schoone, 

intrigeerende verleidster. Eugece Pa'- 

lette zien we io de film als een strijd- 

lustingen geestelijke. J. Edward Brom- 

berg heeft de onsympathieke rol van 

Los Angeles schurkachtigen burge- 

meester. Rouben Mamoulian, een van 

Hollywood's grootste regisseurs, de 

man die films afleverde als ,Or. Jekyli 

and Mr. Hyde”, ,Love Me Tonight', 

en ,The Gay Deperado”, regisseerde 

»The Mark of Zorro”. De rol van 

Don Diego Vega, de Robin Hood- 

bandiet uit ,,Tbe Mark of Zorro”, is 

Tyrone Power's cerste dubbelrol. 

io 

uitgebeeld 

ondernemingen 

en volk z00 

is 

www, 

Provincie Oost - Java 

Aangezien bet berhaaldelijk is voor- 

gekomen, dat instellingen, die subsidie 

uit de Proviociale Kas a'nvroegen, 

daarvoor niet in aanmerking konden 

worden gebracht wegens het te laat 

ontvangen ter Provinciale Secretarie 

van het bztrekkelijke 

heb ik de ezr met bijzonderen nadruk 

andermaal onder Uw te 

brengen, dat elk subsidieverzoekschrift 

verzoekschrift, 

aandacht 

ter Secretarie moet 

v66r den len Juli van bet jaar 

waarover de 

zijn ontvangen 

voorafgaande aan dat, 

subsidie wordt aangevraagd. 

Dit beteekent dus, dat 

z0eken de Provinciale Secre- 

alle ver- 

tarie v66r IJuli moeten heb- 

ben bereikt. 

Daarbij houde men in bet oog, dat 

de Provinciale Secretarie op officieel 

erkende Zon- en feestdagen gesloten 

is en dat de mogelijkheid om ver- 

z0ekschriften in te dieneo openstaat op 

werkdagen van Maandag t/m Vrijdag 

7 uv.m. tot 2 u v.m,, op Zaterdag 

van 7 u v.m. tot 12.30 n.m. 
Persoonlijk bezorgde verzoekschrif- 

ten, zullen slecbts op die dagen en 
binsen die uren door het Hoofd der 
Afdeeling Archief en Expeditie ter 
Provinciale Secretarie in 
ontvangst genome mogen worden.   

  

. een verbaal met een titel, 

Kennisgevingen vao per aangetee- 

kende post verzonden verzoeken, welke 

tijdstippen zijo 

ontvangen zullen leiden tot het nietin 

behandeling te late 

Ontvangst van de betrekkelijke ver- 

niet binnen genoemde 

nemen wegens 

zoeken. 

De Provinciale Raad beeft in zija 

vergadering van 17 October 1041 na- 

drukkelijk beslist dat van dezen regel 

niet zal worden afgeweken en dat 

alle later ontvangen verzoeken buiten 

behandeling zullen blijven. 

A. 1. Gemeente Ziekenbuis Pasoe- 
roean, 2. Gemeente Ziekeohuis Pro- 

bolinggo, 3. Kindersavatorium Batoe 

te Malang, 4. Liem Tik Koey (zieken- 

huis) Kertosono, 5. Mardi 

(ziekeoverpleging) Soerabaja, 6. Mar- 

go Waloejo (ziekeoverpleging) Treng- 

ga'ek, 7. Mommadijah P. K. O. te 

Malang, 8. Mommadjjah te P.K.O. te 

Singosari, 9, Mohammadijah P.K.O. te 

Soerabaja, 10. Panti Hoesodo te La- 

wang, 11, Poliklinieken Zd. Malang 

Sitiardjo c.s. der Zendirg te Malang, 

12. S.C.V.T. te Batoe (Idem) Malang, 

13. Soe Swie Tjong Hwa le Wan te 

Soerabaja, 14. Vg. B.K,P.K. verp. d. 
vroedvrouw Indonesia te Soerabaja, 

15. Vg. Oogheelkundige polikliniek te 

Soerabaja, 16. Vg.Soerabajasche 

Santosa 

Ziekenverplegirg Darmo, 17. Vg. 

Ziekeoverplegiog Tjepoe, 18. Va. 

Ziekenverpleging Krikilar, 19. Wis- 

mojoewono (S ichting) Lamongan, 20. 

Zandingsziekenbuis Bodjonegoro, 21. 

Zendingsziekenhuis Soekoen, 22. Zen- 

dingsziekenhuis Swaroe (Hulpzieken- 

buis, 23. Zendingsziekeohuis Wono- 

(Savatorium), 24. Zendings- 

ziekeohuis Poelosari ( Leprakolonie ), 

25. Zzadingsziekeohuis Modjowarno, 

26. Zendingsziekenbuis Soekoen te 

Malang. 

salam 

B. 1 Anti Woekervereeniging te Soe- 

rabeja, 2 Centraal Genootschap voor 

Kinderherstellings- en Vacantiekolonies 

in Ned. Ind. te Semarang, 3 Don Bosco 

Stichtiog te Soerabaja, 4. larichting 

voor Jongensweezen te Soerabaja 

5. Juliana Stichting te Malang, 6. Mo- 
bammadijah (voor Weeshbuis) te Malang 

7. Pangroepokoro Botjah Lolo te Toe- 

loergagoeng, 8. Perkoempoelan Anak 

Jatim (P. P,A.J.) te Soer. 9. P.P.P.I. 

(Meisjesiaternaat) Soer. 10. Pro Juveo- 

tute te Malang, 11. Pro Juventute te 

Soerabaja, 12. R. K. Meisjes-weeshuis 

Hulpfonds v/d H. Vincentius a Paulo 

te Soerabaja, 13. R. K. Meisjes-tebuis 
»St. Ursula” te Madioen, 14. Soeka- 

  
  

Bekendmaking. 
Ia afwijking van de eerder io dit blad 

geplaatste bekendmaking wordt hierbij 

medegedeeld, dat de KAS vao De 

Javasche Bank, Kediri, Woensdag 31 

December dezer wel geopend zal 

zjo. 

De Agent van de 
Javasche Bank. 

  

boemische opvoedingsgesticbter, 15. 
Thy Tong Bong: Yan (Jongens: ea 
Meisjes Weeseninrichting) te Soerabaja 
16. Vg. tot verbetering v/hb lot der 
blinden te Bandoerg. 17. Vg. Soera- 
bajasche School voor Buitengewoon- 
en individueel onderwijs, 18. Vg. Soe- 
rabajasche Huisboud- en Industrie- 
school. 19. Vg. Vrouwen Tehuis Soer. 
20. Weezengestichten der Protestant- 
sche Gemeente te Soer. 21. Vg. het 
N.I. Kankeriostituut te Bandoeng. 
22. Carmel-stichting te Malang. 
23. ,Werk voor middelde kinderen in 
Nederl. Oost-Indie” (Doofstommen-Io- 
stituut Wonosobo. 

Namens het College van 
Gedeputeerden, 

De Gouverneur, 
Voor dezen : 
De Secretaris, 
M. LIUEL. 

»sBOER 
KEDIRI 

MULOWEG / MADJENANG 
Telefoon Ked. No. 225 

  
DERIJEN SCHRAUWEN” 

  

Stimuleering 
Prauwvaart. 

Door den ingestreden feitelijken oor- 

logstoestand bier te landeen de daar- 

mede verband houdende, opvordering 

van motorrijtuigen is het urgent ge- 

Worden om O.a. het verkeer door de 

prauwenvaart zooveel mogelijk te sti- 

muleeren. 
Daarom beeft het College van Ge- 

deputeerden bij wijze van tijdelijken 

maatregel bepaald, dat aan de voer- 

ders van vaartuigen, vlotten of balken, 

die voor bet doorvaren van de sluizen 

te Mlirip, Kepa djaran, Ngelom, Goe- 

goengsari, Wonokromo en Goebeng 

op grond van het bepaalde bij artikel 
2 lid(1) der ,,Sluizenverordening Pro- 

vincie Oost-Java” retributie hebben te 

te betalen, m. i. v. 1 Januari 1942 steun 

verleend tot een gelijk 

bedrag van de retributie. 

Deze voerders zullen derhalve wel - 

zooals ook voorbeen - controlebewijzen 

ontvangen, doch zij zullen hiervoor 

tbans geen retributie meer hebben te 

betalen. 

zal worden 

WATE 

PERCEEL-PAKISSADJI 

  

  

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

ter plaatse 

TA 

Levert versche volle melk. 

Karnemelk, Yoghurt, 
Room en Slagroom 

Prima kwaliteit, 

Beleefd aanbevelend 

L. H. SCHRAUWEN. 
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Nevenstaande cou- 
Kan na 
KN Ie ea bad 
PN Let 

Nu 

  

Naam 

  

OPLEIDING TOT 

MONTEUR 
bij de KONINELIJKE MARINE 

THANS ook voor jongelui met cinddiploma 

EUROPEESCHE LAGERE SGHJOL 
De kostelooze opleiding tot dit mooie 

en interessante beroep staat thans 

ook open voor Europeesche jongelui 

met einddiploma van de Euro- 

peesche lagere school of eendaarmee 

gelijkstaande onderwiisinrichting. Zij 

mogen niet jonger zijn dan ongeveer 

(De regeling dat jongelui met einddiploma 

ambachtsschool (electrotechnisch) of e 
ploma Mulo voor de tweejarige opl 

kunnen worden aangenomen blijit bestaan) 

Gaarne zou ik van U inlichtingen ontvangen 

         

   
      
   

   

1 

J l 

M4 jaar. Deze opleiding tot monteur 
duurt 3 jaar. De jongens kunnen het 
brengen tot den rang van adjudont- 
onderofficier (oppermonteur) met een 
salaris van f 50! - per maand plus 
toelagen en met pensioen. 

  

(ddi- 
ding 

    

  Adres 
Wervingsambtenaar, 

NA 
Marine, 

PN ATA 

Len 

Leeftijd 

    
  

positie met toekomst 

KONINKLIJKE NARINE 

   
Genoten onderw    
    

2 

ti de 

  

Japan '). 
In 't verleden ligt het heden. 

I 

We kennea Japan eenige 

jaren als een onstuimig naar expansie 

strevende mogendheid! Hoe tegen- 

gesteld daaraan was het in zich zelf 

genoegzame Japan van vroeger eeu- 
wen! Interessaot blijft het relaas van 

de verandering! Omdat het heden er 

door wordt verklaard en de toekomst 

binnen bet bereik van de waarschija- 

liike progoose komt. 

Het jaar 1854, of 100 men wil 1868, 

is het keerpunt geweest. 

Voor dien tijd was deze staat nog 

vrijwel agrarisch. De industrie stond 

nog geheel op de basis vam het hand- 

werk, met eenige gildenorganisatie en 

ook al wel de ma- 

nufactuur. Nog 

geen intensief ge- 

bruikmaken van 

de natuur krach- 
ten bij de nijverheid. Ook de handel 

was zeer beperkt. Sedert 1636, tijdens 

de Christenvervolgingen, was Japan 

door de Sjogoens uit het geslacht 

der Tokugawa's voor vreemdelingen 

reeds 

door 

JALOMA.   

gesloten. Alleen de haven van Naga- 

saki was opengeblevea voor Chinee- 

sche, Koreaansche ea Hollandsche 

handelsscheper, Aan de Japanvers 

was het verboden zich buitenlands 

te begeven of groote schepen 

bouwen. Esn Japansche handelsvloot 

bestond er dus niet. Slechts de 

vaart kon door de Japanners beoefend 

worden. Buitenlandsche handel 

er alleen over de haven van Nagasa- 

ki met China en Korea door de Chi- 

neesche en Koreaanscbe scheepvaar- 

ders, ea met Europa een heel klein 

beetje door de Hollanders op Deshima. 

te 

kust- 

was 

Dan krijgen we tenslotte in 1853/ 

”54 de openmaking van Japan voor 

de Westersche mogendheden door de 

Amerikaansche vloot. De Sjogoen ziet 
io, dat de tijd van afsluiting voor 

Japan voorbij is, verzet tegen de toe- 

gang eischende Westersche machten 

nutteloosj ea hij besluit daarom de 

gevraagde -handelsverdragen toe te 

staan. 

Hiermede doet de Westersche cul- 
haar intrede in de Japansche 

wereld. Doch zonder binvenlandsche 

schokken zal dit niet gaao. 

er reeds eenigen 

tuur 

Hoewel 

tijd eea strooming   

  

    

OOST-JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIBNSTEN 

lederen Zondag, 9 uur v.m. 

Te Kediri (Baloewertistraat), Blitar, 
Toeloengagoeng, Ngandjoek, e.a., te 

Paree 7.30 uur o.m, 

  

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Zondag. 

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

2e H. Mis 7.30 uur v. m. 

Lof 5.30 uur am 

te Blitar 6 uur v. m, Stille 

  

7.30 uur v. m 

5.30 uu 

Caderricht Kath 

    

TENG HONG TJTANG 
VENDUHOU Up 

        

KEDIRI 

VENDUTIE 

Op Zaterdag, 3 januari 

V. 1m. 9 uur 

wegens vertrek van den WelEd 

Heer R. SOEKANDAR 

Hoofdopzicbter bij de IE 

  

BALOWERTI 8 -— 

Adres voor 

Moderne en 

  

   Staalmeub 

chroomd ot 

  

Tweedeh 

  

Embal 

  

een mooie tenor r Dinsdag 

Woensdag en Zaterdag, yeley 

achter Snelpersdru 

f6 
. 

Voor Uw 
geroutineerde to    

   

  

   

  

Voor Uw vendutie randeerd 

sultaten. 

lapakken voo 

    

  
  

m5 Lena 

in Japan was ge st, Diet het miost . . 

onder de edelen (taimyo's), die de 
afsluiing van her buitenland veroot- . Radioluisteraars. 

deelde en snakte raarde kenoiswaking | Wordt lid van den Bond van Radioluisie- 
met de Westersciie cultuur, was de 

haat der daimy en bun samurar's . 

tegenden Sjogos», den heerscher, z00 U dient daarmede Uw 
groot, dat ze hem deze invasie van 

»n kwalijk te vemen. 

cen betere kans! Ze 
het Westeo veins 

Nooit hadden ze 

konden rekenen op den steun van dat 

deel der bevolkiug, hetwelk de oude, 

echt Japansche cultuur liefhad en 

raars in Nederlandsch-indie (B.O.RLA.N.I) 
en I   eigen 

algemeen belang. 
Inlichtingen bij den Secretaris 

J.P. Coenwes 27. 

Batavia - £. 
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Buitenlandsch overzicht overgenomen uit het Soer. Hbid. 

De situatie op de Philippjjnen. 

  

Ondanks het inkorten der defensielinie 

ten Noorden van Manila wordt overal 

krachtig stand gehouden, 
  

  

Washington 29 December (Reuter). 

E»n Commuosigug van het departement 

van Oorlog meidt heden, dat generaal 
MacArthur de 

van 

verdedigingslinie ten 

Noorden 

Het 

dat de Japanners op krachtige wijze 

Manila heeft ingekort. 

  

gmmunigu€ voegt er aan toe, 

zija versterkt, 

Manila, 29 December (Reuter). Het 

boofdwartier van het leger maakte 

heden bekend, dat de Japanners voort- 

gaan huo strijdkrachten in het Zuiden 

van Luzon op te bouwen en aldaar 

cen gestadigen deuk handhaven, doch 
  

verklaard wordt, dat in het Noorden 

de toestand zich niet belangrijk heeft 

gewijzigd. 

Manila, 29 December (Reuter). Een 

Amerikaaosch offcier in bet Noorden 

van Luzon deelde aan bet .Mavila 

Bulletin” dat de 

troepen in &€a sector aan bet Lin- 

mede, Japansche 

gayenfront onder den druk der Pbilip- 
pijosche troepen terrein schijneo te 

verliezen, 

Hj dat het 

luchtdoelgescbut zeer doeltreffend was, 

voegde er aan toe, 

en o.a. op 27 December 9 Japansche 

Vliegtuigen neerschoot. 

De Philippino's ,,vochten wonder- 

baarlijk. Moreel en geest zija uitste- 

kend”. 

  

Het cominigu€ van onze 

Weermacht 

Van verschillende plaatsen op de 

Buitengewesten komen berichten bin- 

men over vijandelijke activiteit in de 

lucbt en bet uitwerpen van bommeo 

terwijl hier en daar ook werd gemi- 
trailleerd. Hoewel verschillende mili- 

taire posten werden gemitrailleerd, zijo 

er geen militaire verliezen te melden, 

wel werd een inheemsche visscher licht 

gewond terwijl een Indonesitr werd 

gedood. 

Ben in de richting van de Minaha- 

sa opstoomende Japansche kruiser werd 

in brand gebombardeerd door Austra- 

lische Hudsonvliegtuigen, welke op eeo 

der Indische vliegvelden zija gestation- 
neerd, 

Op bet vliegveld van Medan werd, 

zooals reeds tusschentijds werd berichbt, 

cen aanval gedaan door 17 bommen- 

werpers. Het vliegveld werd bescha- 

digd » 1 voltreffer op bet K. N. I. L. M.- 
station. Het uitgaand K. L. M. - vlieg- 

tuig brandde uit. Nadere voorloopige 

gegeveas sprekens thans van dooden 

en 70 gewonden. 

Nadere bijzonderheden worden afge- 

wacht. 
uitgevoerd bom- 

bardement door de Glennmartins van 

bet KN, I 

cenige ,nea 

Bij een op Miri 

  L. werd 1 voltreffer in 
  

misses” op een groot 

    

  

trassportscbip geboekt. Waarschijolijk 
werden 2 Japansche jagers neergehaald. 

Nadere bijzonden worden afgewacbt. 

De luchtaanval op Medan 

Van de zijde van K.L.M. werd ons 

  

verzocht mede te deeler, dat van bet 

FEUILLETON 
3FAANSCHE DUKATONS 

(Spanish Doubioors) 

Uit het Engelsch 

van 

Camilla Kenyon 

121) 

»U zult 
dat dit eiland een bezitting is van de 

republiek waarvan ik bet genoegen 
heb een inwoner te zijn. Het verlee- 

nen van rechten en privileges, zooals 
bijvoorbeeld het garen van den copra- 

wordt 

     waarscbijo wel weten, 

oogst, zeer streng door de 

Republiek voorbehouden. Degenen, 
die zulke rechten voor een zeker 

tijdsverloop io handen willen hebben, 

moften zich daartoe tot den betrok- 

keo minister wenden. En dat nog des 
te cerder, wanneer het om eenschat — 

een zeer grooteo schat gaat, Senor."" 

Het gezicht van den man met het 
litteeken was, toen de bedoeling van 

de woorden van den Spanjaard goed 

tot hem doordrong, beel donker ge 
wordev.   

op het vliegveld te Medan uitgebrande 

K.L. M.-vliegtuig z00 wel de bemar- 

ning als alle passagiers gered zijn. 

Het comminigu€ van Singapore 

Singapore, 29 Dec. (Reuter). Het 
communigue van heden meldt, dat aan 

bet Perakfront de Britsche troepen in 

nauw contact zija met den vijand ten 

Zuiden van Ipoh. Elders in Malakka 

bleef de situatie ongewijzigd. 

Aan den Zuidkust bij Kuantan bom- 

bardeerden en mitrailleerden eenige 

vijandeltjke toestellen de Britscbe po- 

sities. Er is geen 

geen slachtoffers. 

De berichten omtrent Serawak be- 

vestigen, dat de Japanners Kuching 

hebben bezet. 

Middelzware bommenwerpers van de 

R.A. F. voerden 
nacht een nieuwen aanval uit op bet 

schade en er zija 

in den afgeloopen 

vliegveld te Sungei Patani, waarbij een 

aantal branden en ontploffingeo wer- 

den veroorzaakt. 

Door verkenningen is thans vast- 

gesteld, dat tijdens 

ditzelfde doel in den vorigen nacbt 7 

den aanval op 

vijandelijke jagers en drie zware bom- 

vernield. Vijf 

andere vijandelijke jagers zijn zwaar 

beschadigd. 

Vijandelijke toestellen voerden giste- 

ren aanvallen uit op Medan en Port 

Swettenham. Lichte schade werd ge- 
meld. 

Te Port Swetterham werd 
vijandelijk toestel 

menwerpers werden 

cen 
door bet afweer- 

geschut weergeschoten, terwijl mintens 

een der andere werd beschadigd. 

Hedenocbtend werd het 

te Kluang aangevallen, 

vliegveld 

»Ik was in de veronderstelling ”, 
antwoordde bij, zonder den kant van 
Miss Higglesby Browne op te kijker, 
die gedurende de laatste paar minuten 

een zeer mysterieus ioschrompelings- 

proces had ondergaan, ,, dat van te 
vorea de vereischte stappen tot bet 

krijgen van een concessie gedaan 

waren met een gustig resultaat—met 

andere woorden, dat wij bier op dit 

eiland met de speciale toestemming 

van de regeering van Saota Marisa 
warer." 

De toespelling was te duidelijk, dan 

dat Miss Brcwoe haar bad kunnen 

negeeren. 
»Mijn bandelwijze”, be, on ze moei- 

ljk, is gebaseerd geweest op de 

verzekering van... eea vao de voor- 
aanstaande geldmannen uit de Ver- 

cenigde Staten, die door zija..... 
iovloed, de regeering van Santa Ma- 
rina, ... dat het niet roodig zou zija 

in het kort, dat hij bet wel 

met den president zouklaarspelen—ik 
gebruik zijo eigen woorden... maar 

dat daar een zeker bedrag voor noo- 

dig was. Dat heb ik — of liever mijo 
vriendin Jane Harding hem toen ge- 

geveo.”   

" Amerika's vloottaktiek. 

Washington, 29 December (Reuter). 

Het departement van Marine maakte 

Zondagavond bekend, dat de Japanscbe 

regeering gerucbten 

het klaarblijkelijke doel, de Vereenigde 

verspreidt, met 

Sraten er toe te verleiden de plaats 

ea planven van de Amerikaansche 

Pacific-vloot te onthulleo. Het is dui- 

delijk, dat deze bericbten ziju bedoeld 

voor de Philippijosche eilandeo. De 

Philippijoen kunoen er van verzekerd 

dat hoewel de Amerikaansche 

marine zich niet ertoe zal laten brengen, 

waardevolle inlichtingen te verstrekken, 

de vloot toch niet stil ligt. De vloot 

zijo, 

van de Verenigde Staten volgt een 

krachtdadige en weloverwogen tactiek 

tegen de Japansche strijdkracbten, 

hetgeen zal resulteeren in positieven 

steun voor de verdediging 

Pbilippijoen. 

van de 

De aanvallen op Manila 
Amerikaansche persstemmen. 

New York, 28 Dec. (Rtr). In een 

uitvoerigen commentaar op betschok- 

kend-brutale bombardement van Manila 

zegt de New York Herald Tribune : 

»Als dit beteekent, dat zij (de Japaa- 

ners) behandeld moetea worden met 

een dosis van hun eigen medicijn, dan 

zullen er weinig Amerikanen zijo, die 

dat zij 

gespaard moeten worden. Hun oorlog 

is er een, die gevoerd wordt door 

desperate manneo, die in hun meedoo- 

de suggestie zullen doeo, 

genloosheid nergens voor terugdeinzen, 

D: eenige taal, die dergelijke lieden 

verstaan, is die, welke zij zelf sprekeo. 

Hua misdrijf tegen de ongelukkige 

Filippino's zal zich binoen bekwamen 

tijd tegen heozelf keeren. Zij hebben 

wind gezaaid, zij zulleo een wervel- 

wind oogsten”. 
De New York Times schrijft dat 

het feir, dat het Japansche regime, 

dat Amerika ea Pxarl Harbour io den 

rug gzstoken heeft, thans met gemak 

een schriftelijke belofte zou schenden 

co weer een nieuw hoofdstuk toevoe- 

geo aan bet schandelijke celaas, dat 

ook de overweldigiog van Nanking 

behoeft te verbazer. 

» Wat wij ecbter moeten opmerken 

is, dat het thans meer dan ooit zeker 

is, dat Japao alles op bet spel zet 

Oom een snelle overwinnivg over de 

Vereenigde' staten te behalen, nog 

voordat onze eigen oorlogsinspaoning 

Aan den 

anderen kant, als het in aaomerking 

nam, hoe fragiel en hoe licht brand- 

baar de groote steden in Japan, zoo- 

als Tokio, Yokohama, Kobe en Osaka 

zijo, zou Japan het nimmer gewaagd 

hebbeo, de open stad Manila te 

bombardeeren. Hoe efficient ook op 

het terrein van de plotselinge, verra- 

derlijke verrassing, op het wijde veld 

van de iaternationale moraal en van 

omvat, niet 

zelfs maar begonnen is. 

de strategie op langen termijo beeft 
bet een nieuwe misrekening gemaakt. 
Het zal reden hebben, zich bet bom- 
bardement van Manila te herinneren”. 

»Ea de naam van dit invloedrijk 
iemand is?", vroeg de Santa Marisan 

zonder een spier vao zijo gezicht te 

vertrekker, 
» Hamilton H. Tubbs”, steuode 

Miss Browne. 
Senor Gonzales begon even te 

glimlacher, 
»Die naam is mij niet onbekend, 

ma-dam. Hamilton H. Tubbs is 
iemand, die eevige jaren geleden, on- 

der 't voorwendsel, dat hij een con- 
cessie van ooze regeering had, een 

aaotal Amerikanen, onderwijzers, do- 
minees en meer dergelijke personen, 

die van financieele guaesties weinig 
verstand hebben, voor een fliok be- 
drag afgezet heeft door ze aandeelen 
in koffieplantages, welke alleen in zijo 

verbeelding bestonden, te verkoopen. 
De basis van zija traosacties was een 
absoluut waardeloos stuk land, dat bij 

op de een of andere unfaire manier in 

handen gekregen bad. Deze niet ge- 

oorloofde wijze van zakendoen werd 
ontdekt, terwijl hbij in ons laod was, 
met 't gevolg, dat, wanneer hij —niet 
met de Noorderzon verdwenen was, 
dat is tocht de gelijkte uitdrukking 

in uw taal, is 't niet? — hij door ons   

Toenemende ernst. 

New York, 29 Dec. (Reuter). Pers 
ea radio beschouweo de situatie in 

den Pacific met toenemenden erost, 
en de mogelijkheid van bet verlies 

der Philippijoea wordt onder de 

cogen gezien, 

Sommige omroepers deden gister- 

avond voor de eerste maal critiek 

hooren, zeggende, dat de Amerikaan- 

sche troepen in de Philippijoeo jam- 

merlijk slecht wareo voorbereid. 

Algemeen heerschte de meening, dat 

de Japansche superioriteit in de lucht 

een beslissende strategische factor was, 

doch de meeste commentators zagen 
welhaast onoverkomelijke moeilijkhe- 

den bij de versterking van de aan 
generaal MacArthur ter beschikking 

staande luchtmacht. 

De toestand op de Philippijnen. 

Manila, 29 Dec. (Reuter). Voor- 

loopige berichten toonen aan, dat de 

op Zondag uitgevoerde bombardemen- 

ten geen dooden hebben veroorzaakt, 

en dat slechts drie gewonden te be- 

treuren zijo. De schade is echter zwaar. 

Een van het Noordelijke front te- 

ruggekeerde officier verklaarde dat 

men de situatie daar goed meester is, 

en dat de Japanners en niet 

zullen komen. 

door 

  

bij den tweeden aanval op Kerstdag 

was echter zeer kleiv. Onder de mi- 

litairen waren een paar slachtoffets. 

Hooge militaire autoriteiten, die tij- 

dens de aanvallen ia Rangoon wareo, 

zeiden, dat de burger -siachtoffers in 

hoofdzaak te wijteo waren aan de 

Omstandigheid, dat de burgers geen 

dekking zochten. 

Gzoeraal Wavell had een opwin- 
dende ervaring. Hj was op bet vlieg- 

veld te Rangoon, toen dit door de 

Japaoners werd gebombardeerd. Er 

werd weinig schade aangericht aan 

bet vliegveld, terwijl onder de militai- 

ren geen slachtoffers vielen. 

Rangoons haven zou verwoest 
moeten worden. 

Londen, 29 Dec. (Reuter). De cor- 

respondent van de ,,Daily Telegraph” 

te Rangoon schreef heden: ,Sommige 

waarnemers zija van meening, dat de 

Japaoners al hua beschikbare bom- 

menwerpers cConcentreeren in een 

poging de haven van Rangoon te 

verwoesten. Hun doel is, den stroom 

van voorraden en troepeo naar Birma 

te doen eindigen. Het succes van de 

Britsche ea Amerikaanscbe jachtvlieg- 

tuigen bij het omlaaghalea van de 

Japaosche aanvallers te Rangoon wijst 

op eea bemoedigende superioritet 

van de vliegtuigeo die worden ge- 

bcukt door het Amerikaansche vrij- 

  

  

Er wordt aan toegevoegd, dat op | Wi'lige vliegers corps, dat thans 

8 dezer drie Japansche vliegtuigen gezamenlijk met de R.A.F, strijdt. 

werden neergeschoten. Gedurende ecenige maanden werden 

Ec zija te Manila vrijwel geen in- de Amerikaansche vliegers geoe- 

Iihbingun berveikeade de teemtand Opi ende pet akta “Yan @militatre 
Davao te krijgen vluchten, vooral in het formatie- 

" Vliegea met Britsche vliegers. Het 

De aanval op Rangoon. feit, dat deze Amerikaansche vliegers 

1 " thans RRangoon verdedigen wijst 

New Delhi, 28 Dec. (Rtr.). Hier crop, dat zij als resultaat van het 
werd vernomen, dat bij den eersten | jongste bezoek van generaal Brett, 

Japanschen luchtaanval op Rangoon | chef van den staf van de Ameri- 
op 23 December 600 burger - slacbt- Kannsehe | laebtmach", thaos ook 

i ei en ingenomeo 
offers vieleo. Het aantal slachtoffers Ba dea ebwanve0 te vemedigad, 

ES 

( Nog aitiid in voorraad. 

Door eigen import zijn wij in staat de beroemde 

CARIBONUM producten, z.a. 2 

G Carbonpapier in diverse soorten. 

Schrijfimachinelinten in alle breedten, 

Schrijf-, vulpen- en stempelinkten, 

te leveren 

N.V. KEDIRISCHE SNELPERSDRUKKERIJ 

1S Sa Da DA 3 0 
over de grens gezet zou zijo. Na dit 

verbaal behoef ik u zeker niet te ver- 

tellen, dat een aanvrage, door hem 

Onderteekend, om Leeward Isle, om 

welke reden ook, te bezoeken, onmic- 

dellijk van de band gewezen z0u zijr, 

inderdaad is er geeo enkele 

soortgelijke aanvraag bij ons ingeko- 

men. 

Nu was de slag gevallen! De schat, 

welke al die dagen binnen ons bereik 

geweest was, ontglipte ons op bet 

allerlaatst nog. Geen wonder, dat we 

geen van allen iets zeiden. Ondaoks 

alle moeite, welke we ons getroost 

en alle gevaren, welke we getrotseerd 

hadden, was ons recht erop ,nihil '' 

we hadden zelfs geen recht om hier 

op bet eiland te zijo. Ineens begonik 

te lachen, met het gevolg dat een 

viertal gezichten, alle met gemeogde 

uitdrukking van verwijt eo verbazing, 

me aankeken. En ik lachte maar. 

»Zien jullie dan viet,” riep ik ein- 

delijk uit, ,boe allermalst de heele 

situatie is? Ten slotte zijo wij al dien 

tijd zeerovers geweest!” 

De Spanjaard glimlachte tegen me 

een procede, dat door zijn fovkelende 

zZwarte oogen en schitterend witte   

tanden een buitengewoon schilder- 
acbtig effect maakte. 

»t Spijt me, dat ik 't zeggen moet, 
Senorita, maar u heeft gelijk.” 

»Miss Virginia Harding”, zeide 
Miss Browne, met een plotselinge 
opleving van haar vroegere arrogante 
manier van spreken — waarschijolijk 
deed het haar goed, om mij op mija 
plaats te kuonen zetten, ,,z0u verstan- 
diger doen, wanneer ze, alvorens te 
spreken, haar woordeoboek wilde 
raadplegen. Dan zou ze niet in de 
verleiding komen, om achtenswaardi- 
gen menschen zeer ongepaste bena- 
mingen te geven, Ben zeerover is 
iemand die op zee schepen aanvalt 
en betrooft. Als een van de leden 
van deze expeditie zich aan zulk een 
misdaad scbuldig beeft gemaakt, dan 
is dat niet te mijoer kennis gebracbt”. 

»Dat is woordenziften,” zeide Du- 
gald Shaw, terwijl bij zija schouders 
ophaalde. ,,Io elk geval waren we 
aardig op weg om ons de bezitting 
van een ander toe te eigenen. Het 
spijt me meer, dan ik u zeggen kan, 
Senor Gonzales. Maar hoe komt 't 
ecigenlijk—nu u niet langs den ruiter- 
ljken weg ervan in kennis gesteld 
was, dat u van onze tegenwoordig- 
beid hier op 't eiland keonis draagt? 

Wordt vervolgd.
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