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

Wanneer iemand langer dan 14 dagen 

hoest of kucbt, behoort hj grondig 

medisch onderzocht te worden. 

  

De B.A.B.O.H. en de 
I. M.C. 

H-t is ons een genoegen te kumnen 

bekend makend maken dat met ingang 

de B. A. B.O.H., 
dat is de bond van autobus- en tran- 
van 1 Januari j.!. 

sportondersemers Hiadia, zich heeft 

geschaard bij de vereenigingen welke 
bij de IL M.C. zijn aanges'oten. 

Was de B. A. B.O. H. aanvankelijk 

een bond u'tsluitend gericbt op de 

b:hartiging van de belangen van auto- 
bushdaers, tijd heeft 

btj zijn arbeidsveld uitgebreid en ver- 
sedert eenigen 

tegenwoordigt bij ihans ook de oper- 

bare vrachtautobedrijven. 
Vanaf de-oprichting van den B. A. 

B. O.H. teeft tusschen dezen bonden 
de I.M.C. een azngeoame verhouding 

leidde tot 

cen vruchtbare en nuttige samenwer- 

kiog. 
Deze samenwerkirg gaas wij thans 

bestaan, welke meermalen 

voortzetten en verinnigen met dien 

verstande dat in gemeen overleg de 
B.A.B.O. H. zich in 
zal tozleggen op de behbartijing van 

het bijzonder 

de belangen vao de houders van 

openbare vracbtauto's en autobussen. 

De IMC daarentegen zal zich ia 

hoofdzaak deze belangen aantrekken 

waar zij de a'gemeene belangen van 

het motorverkeer en toerisme raken. 

terwijl zij voorts de belangen van de 

particuliere bedrijfsautohouders 

ook geval voor geval blijft behartiger, 

en zij aan de houders van 

bare motorvoertuiger, v. z. v. zij 

reeds lid van de IMC zijo, dezelfde 

dienstan zal blijven bewijzen als tot 

open- 

dusverre. 

Ht ligt echter io de bedozling, dat 

op dea duur het openbaar bedrijfs- 

transport zich zooveel mogelijk bij den 

B, A. B. O. H. aansluit omdat, oaar 

ons beider inzicht, voor de behartiging 

bedrijfsbe- 

langen op den duureen aparte organ'- 

satie gewenscbt is, indien zulks kan 

samengaan met ecn nauwe samenwer- 

der specifieke openbare 

king en overleg terzake van de alge- 

meene belargen met de I.M.C. 

Dit laatste pu is met den B.A.B.O.H. 

reeds sedert jaren op gelukkige wijze 

mogelijk gebleker, 

leiding van deze verzeniging nog in 

handen was van bet lid 

zoowel tcen de 

van den 

Volksraad den Heer Raden Prawoto 

toen bet 

voorzitterschap is overgegaan op den 

Heer Mr. Liem Sik Tjo, bijgestaan 

Secretaris den 

Heer Liem Sam Tjiang. 

Soemodilogo, als daarna 

door den wakkeren 
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VRIJDAG 9 JANUARI 1942 

O sereengzkomen is vcorts dat 

ieder lid van den B.A.B.O.H., v.z.v. 

nog geeu lid van onze vereenigirg 

Zijade, zich tenmiaste ook a's steunend 

lid bj de I MC za! aans'uiten. (Dzze 

regeling is ia verband met de oot- 

logsomstandigheden en de moeilijkhe- 

den ii den wereld van het openbare 

bedrijfstransport tijdelijk buiten wer 

king gesteld.) 

De B.A.B. O.H. geeft sedert jaren 

een blad uit, getiteld ,, Omnibus”, 

betwelk, in verband met de breedere 

doelstelling vao den bond metingang 

van 1 Januari is veranderd in ,Permo” 

(Pergerakan Motor), betgeen betee- 

kent de ostwikkeling vaa het motor- 

verkeer, 

Daar op grovd van de door ons 

gzhouden enguete bij vele honderden 
leden van de IMC belangstelling bleek 

te bestaan voor eeo Maleisch orgaar, 

wordt vanaf 1 Januaria.s. het bover- 

bedoeld blad ,,Permo” door den B.A. 

B.O.H. en ons 

terwijl dit voorshands aan alle leden 

van de IMC die dit werschen te ont- 

tezamza uitgegeven, 

vangen, kosteloos zai worden tcege- 

zonden, naast Het Motorverkeer of 

De Wegwijzer. 

W'ij meenen dat met het bovenver- 

meide cea goeden grondslag is gelegd 
voDr sam2owerking tussche eenerzijds 

de groepen dieals particulier automo- 

bilist, 

vrachtautohouder zich in de IMC ver- 

motorwielriiden of particulier 

cenigd hebben en anderzijds die groepen 
we'ike mede bij dit verkeer het groot- 

ste belang hebben als verzorgers van 

bet openbaar transport. 

Verordening tot het tegen- 

gaan van uitlokking tot 
het plegen van 

ontucht. 

Op d- laarste Raadsvergedering 
werd een voorstel tot vaststelling van 

verordening tot het tegengaan van 

u't'okking tot het plegen van ontucbt 

behandeld, dat zonder stemming werd 

aangenomen. Het Hoofd van de 

Sradspolitie bad er namelijk de aan- 

dacht op gevestigd, dat de vigzerende 

»Verordening ter beteugeling van de 

straatprostitutie in de G:meente Ke- 

diri van 27 October 1924” zeer on- 

practisch is en een effectief optreden 

tegen de op straat zwervende proti- 

tuses onmogelijk maakt, daar de 

vrouwen eerst door een politie amb- 

tenaar, minsteas den rang van Hoofd- 

agent bekleedende, worden 

gewaarschuwd, alvorens tot het in- 

moetin 

stellen van een straf vervolging kan 

worden overgegaan. In verband daar- 

mede, had gevoemd Hoofd het voor- 

stel gedaan een nieuwe verordening 

vast te stellen en daarbij de tekst te 

volgen van de verordening van de 

Stadsgemeente Soerabaia. D2 Ver- 

ordening, die nog in het Provivciaal 

Biad opgenomeo zal 

volgt: 

wordeo, is als 

Artikel 1, 

Oader opeobaren weg wordea in 

deze verordening verstaan : 

alle voor het publiek toegangkelijke 

wegen, bermen, bruggen, 

pleinen, parken, voetpadeo, gangea 

en daaraan gelegen en daarvan wiet 

straten,   
" yewrukuu 

afgesloten plaatsen.   

Artikel 2 

Ht is verboden: 

a.op den opzobaren weg, met de 
keonelijke bedoeling cm 
het plzgen van ontucb: 

stil te staan of zich a 

voet, hetzij per voertuiy heen en weer 

  

tot 

  

beweger, 

  

r, betzij te 

te bewegen, 

b. op dea openbareo wey of opplaat- 

d.t vaoaf den 

weg waarneembaar is, 

sen, waar openbaren 

iemand door 

gebaren of teekenen tot het plegen 

van ontucbt t2 lokken. 

Artikel 

Overtreding van het bepaalde in 
artikel 2 wordt gesiraft met een 

honderd 

hecbtenis van ten 

geldboete van tea hoopste 

gulien of met 

hoogste drie maanden. 

Actikel 4 

De verordening treedt in werking 

op den dag na dien harer afkondiging 

in bet op welken 
dag buiten werking wordt gesteid de 

»verordening ter beteugeling 

straatprostitutie in de Gemeente Ke- 

diri” vau 17 October 1924, afyekon- 

digd ia de Javasche Courant van 

9 Jaouari 1925 No: 3.— 

Provinciale B'ad, 

   van de 

Evacuant verdronken, 

Dezer dagen had een droevigongeval 
plaats in het zwembak Koewak alhier. 

Ezn Chiveesche evacurant, The Tjen 
Lua, die waarschijolijk te Soerabaia 

geen gelegenbeid bad om de zwemsport 
te beoefenen, probeerde een heerlijke 
middag door te brengen in het Ge- 
meentelijk zwembissin te Koewak 
alhier. Er waren din m'ddag ook veel 
badgasten, doch men kon niet ontdek- 

evacuant reeds een 

zijo buik had. Men 

toen hij op het water 

ken, dat genoemd 

paar liters water 

merkte het pas, 

dreef. D2 eers 

verleend, doch « 
reeds gestorven 

D2 familieleder 

gewaarschuwd, d 

lp werd natuurlijk 

  

rme evacuant was 

Soerabaia werden 

wie beschreef de 

ntvangen van dat 

lief, die feitelijk 
z0ne” werd ver- 

verbazirg bij het 

berichr, dat z00 

uit een ,gevaar 

plaatst, zija do vond in het koele 

water in vrediy K diri? 

Slachtoffer ecer woekeraar. 

Deze zaak v een Indonesisch 

Meisje, genaamd 5 S,, dat bet slacht- 

offer was geworen van Moebarak 

bin Said Batob, ec 

hier in ooze stad, 

behandeld zou w 

z0ek van den ver 
Arabier, Mc, Delmaar, uitgesteld tot 

den 24 sten Januari a.s. Het Hoofd- 

bestuur van de P.P.P.P.A., vertegen- 

woordigd door den Secretaris den heer 

bekend woekeraar 

at op 7 Januari j.!. 

rden, werd op ver- 

  

liger van geno»mde 

Darmosoegito, zoomede den Juridisch 
Adviseur Mr. Soejoedi van Semarang 

waren aanwezij 

te verdedigeo. 

om genoemd meisje 

Voorzichtig met uitlatingen 

Omtrent oorlogstoestanden. 

Een zekere Chinees O.T,T. te Kediri 
had dezer dagen een gesprek gevoerd 

Omtrent de huidige oorlogssituatie met 

twee Idonesiers. Door een of ander 

oorzaak kwam de politie dat ter oore 

en werd de heer O. in hechtenis ge-   

  

Abonnements advertentia gereduceerd tarief. 
LOSSE ADVERTENTIEN BIJ VOORUITBETALING. 

25e Jaargang 

Zoojuist Ontvangen 

  

  LA MAAN ALAN MAA 

H.M. V. KOELKASTEN 
4 ft. 

6 ft. 

6 ft. de Luxe met Night Watch 

Zeer laag stroomverbruik 

BELEEFD AANBEVELEN 

f 550.- 

f 620.- 

f 805.- 

100 WATT. 

  

N. V.N. van WINGEN 

DOHOSTRAAT 13 — KEDIRI 
  

  

nomen tot ongeveer 20 dagen larg. 

luidde 1 gevar- 
genisstraf, zo0dat hij dus roy 10 dagen 

Het vonnis maand 

most brommen. 

RICHE THEATER. 

Nogy heden t/m Zaterdag 10 Jan 

Metro's succesvolle filmschlager 

»ANDY HARDY 

MEETS DEBUTANTE 

met M ckey Rooney -Judy Gar'and— 
Lewis Stone. 

Varaf 4 "/m 10 Jan. a.s. zal z00wel 
in Rishe alsin Maxim worden vertoond 

»Begrafenis van wijlen 

Gin: Berenschoi'”. 

MAXIM THEATER 

Hedenavond t/m Zondag 11 Jan. 
U :iversal dolvermakelijke 

muzikale Comedis 

»sARGENTINE NIGHTS" 

met de O erbekende Ritz Broihers — 

The Aradrew Sisters—Pesgy Mora — 

Constance Moore e.v. a. steren 

  

En allerhartelijkste muzikale ams 
mentsfilm met rhy.me en tempo. 

Argentinis, land van rhumba en tango 
. bekoorlijke donkeroogige snorit 

en slanke knappe donkere mannen, 
roept U om een paar vroolijke uurtjes 
vol melodie en amusement mede te 
maken | Z'et Constance Moore als de 
bandleidster van een beroemde Dames- 
band! Hoorten Ziet deze mooie film!! 
U zult meer als voldaan huiswaarts 
keeren !!! 

  

      

  

N. V. Malang Stoomtram 

      

  

Maatschappij. 

De opbrenyst bedroeg over: 

December 1941 £ 2177 
voorl. opgave 

1940 £ 19597.— 

defin. opgave 

siods | Jar. 1041 £ 376437. — 
vcorl. opgave 

io hetrelfde tijdvak "40 f 347073. 
defip. opgave 

Mutaties, 

maakt hierbij 

H. 

     
Ageot van 

  

    
   

verduister    

      

armbard, ter waarde va 

ad deor S, 
wokwaroe (Malanp) 

  

Proces-verbaal opgem    
wonende dessa Tinalan      van f 

VENDU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS 

J.G.W DEKKERS — 
— 

  

KEDIRI -— Telefoon 250 
  

Emballeeren 

(Ook voor Europa en de buitengewesten) 

Transporteeren, 

Handel in Nieuw- en 

Tweedehandsch Meubilair. 

Meubelmakerlj 
/ gentschap : 

Java Koelkasten. 

Omega MP MM Ma Me au an    



  

  

Metro's 

Attentie! 

Een 100”, Amusementsfilm, Ti ongetwijfeld in ieders smaak zal valler, — 

Nog Heden 9 
succesvolle filmschlager 

»ANDY HARDY MEETS EBUTANTE" 
(Andy Hardy loopt cen blauwije) 

met MICKEY ROONEY — JUDY GARLAND — LEWIS STONE e.a. 
Een meer dan schitterende film met een goed verhaal. 

pery en zit heerlijk in de kooei. Andy begeeft zich is Society kringen om de nieuwe Societyster te ont- 
tuoeten en zijn opscbeppery tegenover zija vrievden bewaarbeid te doen worden .... 
lachsalvo”s niet van de lucht zijo ! 

Zaterdagmiddag 4.30 u. 
Zondagmorgen 

Zondag II! en Maandag 12 Jan. 
grootsch opgezette Showfila Tr Oo p Oo F T H E T Oo w Ns 

Voor 

1o u. 

oor alle leeftijden 

en Zaterdag 10 Jan. 

Andy praat zich weer vast met zijn opschep- 

alle 

| Matinee 

zeer bekende sterren, 

en dan zullen de 
leeftijden. — — 

Korut dit zien — 

  

  

met de lieftallige Peggy 
Andrew Sisters. 

E-o waarlijk heerlijke muzikale amusementsfilm met rhyibme en tempo. 
Argentini2, land van rhumba en tango, 

paar vroolijke uurtjes vol melodie zang en jolijt, mede te maken! 

Vooraf! D: 2c. 

Attentie! 
film 

waarde te missen. 

Moravo — 

v/d begrafenis van wijlen Gen. 

Zaterdagmiddag 4.30 u.| 
Zondagmorgen 

Maandag 12 en Dinsdag 13 Jan. 
LUCIEN BAROUX, Frankrijk 's groote komiek in 

s»LA MARRAINE 

MAXIM THEATER — 
Vanaf 

Universal dolvermakelijke muzikale klucht 
Heden 9 tm Zondag Il 

Cbosianee Moore — 

Universal 

met DORIS NOLAN -— GEORGE MURPHY — HUGH HERBERT e.v.a. bekenden. 

Mma 

Voor alle leeftijden | 

Io u.| 

  

(De tante van Chbarley) 
Een mooie Fransche film met veel afwisseling. Wij raden een ieder aan deze films order geen Voor- 

Voor alle leeftijden | 

aneeNhe MGArS” 
The Ritz Brotbers en de 

bekoorlijka dorkeroogige senorita's enz. enz. roept UI om een 

Berenschot. 

Matinee 

E CHARLEY“ 

d
e
 

  

In de kali Brantas (Semampir) werd 

cen lijk gevonden van een jongen, in 
leven genaamd S, wonende in de dessa 

Semampir. 

D, wonende Kampoergdalem, doet 

aangifte, dat hij gebeten was geworden 

door den hond van W.P, wonende 

Aloon-aloonstraat. Betrokkene naar de 

ziekeninrichting Gambiran gezonden, 
De Veearts in reeds in kennis gesteld, 

S, wonende dessa Djetis, doet aan- 

gifte van diefstal van zijn rijwiel, ter 

waarde van f 13,50, gepleegd door S, 

wonende dessa Piaosan (Wates), die 
thans voortvlucbting is. 

Proces-verbaal opgemaakt contra M, 

wonende dessa Koewak, terzake lichte 

van W, misbandeling 
Koewak. 

wonende dessa 

Proces-verbaal contra K, wonende 

dessa Kapas (Ngandjoek), terzake ver- 

duistering van een jas tsn nadeele van 

S, wonende dessa Dandangar. 

  

A. P, employe van de suiker-fabriek 

M » doet aangifte van vermis- 

sing van z'jn polshorloge, ter waarde 

£ 25— 

IGT, wonende Semampirstr. No. 64 

doet aangifte van disfsta', vit zijo 

woning middels valsche sleutel, een 

rijwiel en lijlgos en ter gezamoolijke 

     waarde van f 9,60. 

Bericht ontvanger, dat op den open- 

baren weg Semampirstr. de perscon 

van R, B, P, wonende dessa Bozrengan, 

vermoedelijk tengevolge van hartver. 
Het 

ter schouwing naar de ziekeninrichting 
lamming is overleden, lik werd 

Gambirao getransporteerd, 

Proces-verbaal opgemaakt contra S, 

wonende dessa Badal (Ngadiloewib) 
terzake diefstal van een riiwiel ter 

waarde van f 20,— nadeele van 

T W D, wonende Singonegaras. 
ten 

Proces-verbaa! opgemaakt contra A., 

  

thans gedetineerd ia 

terzake dicfstal van 

van f 2,50 ten 

T.B.A, wonende hotel 

andgevangenis 
albier, cen das, 

ter waarde nadeele 

»Riche” van Ir 

Kediri. 

T.T.s, 
aangifte van diefstal van lijfg-en siera- 

den, 

  

wonende Bandjarar, doet 

ter gezameolijke waarde f 40,— 

H.S.J., dessa Bandjarar, doet aan- 

gifte van diefstal, middels inklimmiog, 
van diverse sieraden ter gezamenlijke 

waarde van f 155,55.   

Proces - verbaal opgemaakt contra 

S.T.S. (toko Soen) terzake prijsopdrij- 

viog van 2 fesschen bols -jenever. 

L.K.T., wonende Krommestraat No. 

33, doet aangifte van diefsta!, 

woning, middels inklimmirg, 
uit zijo 

van zij 
rijwiel, ter waarde vaa f 35,—. 

A. C. W., woneade Djztis (Kediri) 

doet aangifte van diefstal van haar 

rijwiel, ter waarde van f 15.—, het- 

welk onbeheerd geplaatst was op bet 

erf van de A'lgemeene Vo'kscrediet 
Baok alhier. 

  

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

De invloed van den Wereldoorlog 

(1914 — 1918) 

1 

Slot. 

De bozr betaalde hooge belastingen 

om de industrie te subsidieersn en de 

enorm2 uitgaven te bekostigen voor 

het leger en de vloot, weike beide 

voor imperialistische doeleinden ver- 

Tegelykertijd 
invoerrechten het 

vaarlijk zija versterkt. 

hadden 

leven duurder gemaakt. In slechte tijden 

de hooge 

voor industrie ea handel keerden ve'e 

arbeiders naar het platteland terug, 

waar ze zich niet meer konden scbik- 

ken in hun vroeger bestaan. Zij waren 

h»t ontevreden element in de boeren- 

familie: ze spoorden aan tot bet vragen 

van verlaging der drukken hooge pacht, 

en de in diepe armoede levende pach- 

ters werden door ben tot opstandig- 

heid gebracbt 

tegen wiz de boeren allang niet meer 

opkeken met hetzelfde 

de feodale tijden. 

tegen de landheeren, 

respect als in 

Maar de meerendeels 

in de siad levende landheeren (absen- 

teisme) wier leven ook duurder. was 

geworde», verlangden juist hoogere 

pachtsommen, Zoo groeiden de ge- 

schillen tusschen de pachters eo de 

landheeren, dikwijls eindigend ia era- 

stige pachtersoproeren. 

50 der Japansche 

den landbouw 

Daar oog 

bevolking van 

terwiji de helft 

der boeren uit pachters bestaat (de 

boereneigenaars 

leefr, 

zijo er bijoa even 

arm aan toe!), is de ontevredenbeid 

op het platteland eea wezenlijk gevaar 

voor de rust in den staat ! 

Te meer, daar zich io Japan de 

cigenaardige toestand heeft ontwikkeld, 

dat het leger de partij der boeren is 

gaaa opnemen. Verschillende oorzaken   

zijo biervoor opte noemenj ten eerste 

betrekt bet leger zijn soldaten meest 

uit den boerenstand: ten tweede zijn 

den boerenstand 

voortgekomenj en ten derde vonden 

de boeren en de militairen elkaar in 

een gemenschappelijken haat tegeo 

het kapitaal, al bad diz haat geen ge- 

meenschappelijken groodslag: De 

boeren waren in hun b.ttere armozde 

een gemakkelijk te beiovloeden massa 

Voor anti - kapitalist sche agitators de 

militairen in hun imperialisme voort- 
varender dan de industrie- en hand:lIs- 

kringen. De offcieren begeerden, in 

huo ten top gevoerde zelfoverschatting 

van oaweerstaanbaarheid en uitver- 

korenheid om de ,,oieuwe orde” in 

Azit te brengzo, den oorlog, die hen 

met roem zou overdekken, terwijl het 

iodustrieele en handelskapitaal voor- 

vele offcierea uit 

zicbtiger was in zijo imperialisme, om- 

dat het geen directe voordeelen van 

oorlog verwachtte. door de groote af- 

hankelijkheid van Japans industrie van 

een onbelemnerden aanvoer van de 

noodige grondstsffen en uitvoer van 

fabrikanten, een aan- en uitvoer, die 

(de oorlog met China heeft het be- 

wezen!!)in oorlogstijd lang niet zeker 

zou zija! Dus wenschte het kapitaal 

geen onrijpe, riskante, imperialistische 

expetimenten! Ook meenden de mi- 

litairen, dat de industrieelen te veel 

winst maakten op de leveringen op 

leger en vioot, en dat de uitbreiding 

van leger en vioot grooter zou zijo 

indien de staat zelf de oorloysindustrie 

io handen had. Z2 streefden dus naar 

een grootere heerschappij van machtige 

kapitaal, ze waren uit disn hoofde 

fascistisch georidoteerd en voorstanders 

van een zeker staatssocialisme, 

Hoe groot de politieke macht van 

het leger wel was, b'ijkt bieruit, dat 

&a het Mandsjoekwo- en het Chiva- 
avontuur paar alle waarschijolijkheid 

door het leger tegen deo zin en buiten 
voorkeonis van de burgelijke regeering 
(di. io feite "tpontieke apparaat der 
groote kapitalistische conceros!) zijn 
begonneo, de regeering daarbij stellen- 
de voor een voldongen fen, waarop 
Diet was terug te komen zonder veel 
prestigeverlies. Ea in Mandsjoetikwo 
is het daar oppermachtige leger druk 
doende tegen alle regenkantingen van 
bet kapitaal ia zija staatssocialistische 

idealen te verwezenlijken ! 

Toch zou het verkeerd zija geweest 
te meenen, dat Japan aan den voor- 
avond van een wanorde scheppende   

revolutie stond,”) De sociale ontevre- 

denheid is groot:- het Japaosche volk 

is verdeeld id scherp tegenoverelkaar 

staande groepen, docb tegelijkertijd 

vereenigd onder een groot ideaal!: 

Het acht zich van goddelijken oor- 

sprong, bet is vol vereering geschaard 

om zijn Keizer, in de oogen van het 

volk de regeerende godheid, de ver- 

heven verpersoonlijking van de Japan- 

sche natie, van de voorouders zoowel 

als van de levendep. Ia hun Keizer 

vereeren de Japanners hun eigen natie, 

die door haar eigen goddelijkheid ge- 

roepen is de geheele wereld te be- 

heerschen. Zoo is de Keizervereering 

de uitdrukking van ceo patriotisme, 

dat in grenzenlooze zelfoverschatting 

tot een gevaarlijk chauvisisme is uit- 

gegroeid. Wie er tegen zondigt, wordt 

in feite een out-cast. Elke politieke 

moord is gerechtvaardigd, wordt io elk 

geval niet publiek veroordeeld en ook 

Diet zwaar gestraft, wanneer bij berust 

Op een beschu'diging van 

laodslisvendheid”, vao 

den Keizer” zooals men het noemt. 

Eike oproerige beweging is door de 

feitelijke machthebbers met instemming 

van het vo'k gemakkelijk te smoren 

door er dit stempel van ,,ontrouw aan 

»Onvader- 

»ODtrouw aan 

den Keizer” 

vendheid”, d 

te drukken! 

Deze Keizervereering en dit patriotis- 

me zija van vrij recenten datum. Ze 

ziju ge&ot op het oude Shinto-geloof. 

Voor de Restauratie in 1868 was deze 

Oorspronkelijk Japansche godsdienst bij- 

va verdrongen door het Boeddti:me, 

dat door de Sjogees was bevorderd 

om als tegenwicght te dienen tegen 

het Shinto, Keizer het 

geestelijk hoofd was. Bij de Restaura- 

tie is het Shinto weer tot staatsgods- 

dienst geproclameerd, doch het was 

niet meer het oud, reiligieuze Shinto 

van waarvan de 

en van ,onvaderlands'i-- 

. van ,landverraad” op 

  

waarvan de 

aaohan 

gzrs thans nog ,altaar - Shintoisten” 

worden genoemd. Ia 1931 waren er 

-- 16,000,000 vas deze ,,altaar-Shin- 

toisten” tegen 48,000,000 Boeddhisten. 

Doch het z.g. ,Staats- Shivtoisme” 

Omvat de geheele natie, zoowel Boed- 

dhisten en zelf Christenen als Shioto- 

iIsten!!) Het is in 1868 ingevoerd, 

teneinde het volk te vereenigen onder 

Eta symboo', den Keizer, die bij den 

ouden, religieuzen Siyinto - godsdieast 

gold als afstammende van de hoogste 

godheid, de zonnegodin, Keizerveree- 

ring is de essentie van het Straats- 

Shintoisme ! Dit Staatsshintoisme wordt 

onderwezen op alle scholen, hoogere 

zoowel a's lagere, In bet leger wordt 

bet systematisch aangekweekt, Het 

beschikt over een serie. ceremonieele 

handelinger, die op bepaalde tijden 

en op bepaalde plaatsen moeten wor- 

dea verricht en het vindt zija hoogte- 

punten in bet natiooaal ritueel op het 

groote Shinto-altaar te Tokyo ter 

gelegenheid van de vereering van de 
voor Japan gevallenen. 

vroeger, 

”) Wat de pas uitgebroken oorlog 

brengen zal, valt niet te voorspellen. 

Maar verloren oorlogen zija in de 

geschiedenis wel eens meer door een 

revolutie gevolgd !! 
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.BOERDERIJEN SCHRAUWEN"“ 

Levert versche volle melk. 
Karnemelk, Yoghurt, 

Room en Slagroom 

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

ter plaatse 

   

    

   
Gro awa: 

M. P. Th. BOSVELD. 

en 

C. A.M. KOOPMANS. 

Sergt. monteur M. L. 

Kediri 9—1 1942. 

  

OPROEPAING 
Voor vrijwillige Registratie 

ten behoeve van den 

Burgerdienstplicht 
De Resident van Kediri roept hier- 

bij alle ingezetenen der residentie 

Kediri, zoowel mannen als vrouwen, 

van alle landaarden op, om zich 
vrijwillig schriftelijk aan zijn kantoor 
op te geven voor het vervullen van 

burgerlijke oorlogsfuncties. 

Benoodigd zijn vele hulpkrachten voor 
werkzaamheden op het gebied van : 

A. Hulppolitie, Ordonnan- 
sendienstten vanbehoeve 
het bestuur, Censuur en Ad- 
ministratieve Diensten op de 

Landskantoren : 

B. Luchibescherming: 
C. Roode Kruis, Mobiele Me- 

dische Colonnes, Noodhospi- 

talen en Bloedtransfusie: 
D. Onderwijs: 

E. Diensten ten behoeve van de 
Spoorwegen, de P.T.T. Onder- 
houd van wegen en bruggen, 

en Regeling van Aan-en Af- 

voer. 

Ten aanzien van hen, die zich vrij- 

willig aanmelden, zal zooveel mogelijk 

rekening worden gehouden met den 

wensch van betrokkenen nopens de 

op te leggen werkzaamheden. 

Bij de aanmelding dient opgegeven 
te worden: 

a. Naam en Voornamen 

b. Landaard 
c. Geslacht 
d. Leeftijd 
e. Gehuwd of ongehuwd, bij ge- 

huwde vrouwen aantal en 
leeftijid van inwonende Kin- 
deren 
Genoten onderwijs 
Beroep 

Speciale bekwaamheden 
Welke werkzaamheden men 
bij voorkeur wenscht te ver- 
richten. 

r
n
»
 

Indien men reeds bij het Centraal 
Kantoor voor de Statistiek is geregi- 

streerd, dient zulks vermeld te worden 

onder opgave van het registratienum- 
mer. 

Zij, die reeds als burgerdienstplich- 
tige zijn aangewezen, werkzaam zija 

in vitaal verklaarde bedrijven, dan 

wel deel uitmaken van de stads- en 
landwachten, behoeven zich niet nog- 
maals op te geven. 

Kediri, 30 December 1941. 

De Resident van Kediri, 

E.L.J. TYDEMAN. 

  

Het is eigenlijk geen godsdienst meer. 
doch een ethische code, die door de 
aanhangers van welken godsdienst ook 
kan worden nageleefd, en die slechts 
tot doel heeft de inprenting van loya- 
liteit tot den Keizeren van patriotisme. 

Het is, z00als reeds gezegd, io 1868 
ingevoerd, teneinde het volk onder &&a 

WATES 

PERCEEL-PAKISSADJI 

Prima kwaliteit. 

Beleefd aanbevelend 

L. H. SCHRAUWEN.



  

  
Sluit je aan bij de mannen, die 
tot ver buiten de grenzen van ons 
gebied hun Vaderlandschen plicht 
vervullen door bij de Marine te 
dienen. Spring in de bres voor het 
Vaderland ! 
Binnenkort begint de Koninklijke 
Marine met de nieuwe opleiding 

DN 
pon uitknippen, op: 
een brietkaart plak- 
ken. ea Oprenden 

Gaaine z0u 

Naam: 

  

Vecht voor je 
Vaderland.   

Ook nu valt de Marine 
den vijand aan, die 
Nederlan3s vrijheid en 
welvaart belaagt. Zorg 
dat je daar bij bent. 

    

van jongens der Europeesche lagere 
school tot matroos. (zoowel ,over en 
weer dienend" als ,Indisch Verband”) 
Zij kunnen het tenslotte brengen tot 
opperschipper - in rang gelijk met 

Adjudant onderofficier - met f 489 - 
per maand, plus toelagen en met 
pensioen. 

ik van U inlichtingen ontvangen. 

  Adres: 

Leeftijd.——— Genoten onderwiis. 

KONINKLIJKE MARINE     — 

  

symbool, den Keizer, te kunneo ver- 

tegen mogelijke, vreemde 

agressiviteit of voor zelf eventueel te 

plegen agressie! Hoe groot het succes 

is geweest, 

cenigen 

kav men zich indenken, 

Wanacer men de Keizervereering en 

het chauvinisme van tegenwoordig ver- 

gelijkt met den toestand van voor de 

de Restauratie, toen vaderlandsliefde 

io Japan nog onbekend was, toen we- 

liswaar loyaliteit en 

groote deugden werden hooggeschat, 

doch slechts golden jegens de feodale 

heeren, die elkaar nog wel bevochter : 

en nog niet jegens het vaderland of 

zelfs den Troon ! 

toewijding als 

De geest van het 

Japao is: 

le. eerbied voor den Keizer, die de 

Datie zelve is: 

tegeowoordige 

2e. cen gloeiend geloof in de voor- 

treffelijkheid, ja de goddelijkheid van 

de Japansche natie, die een roeping 

heeft te vervullen eo daarom de op- 

permacht in de wereld dieot te ver- 

werven, 

Voor dit allesis het volk bereid elk 

offer, dat de autocratiscbe 

het zal vragen, bliodelings eo fanatiek 

te brengen, 

regeering 

De strijd tegea zoo'n volk, met zulk 
een mentaliteit achter de 

sterke, economische en militaire uitrus- 

ting, zal bijzonder zwaar zijo, omdat 

het als het ware tot hara-kiri in staat 

reeds z00 

ae masang Kum muan Un vuv mut 

  

is, maar van den andereo kant kan 

juist dit fanatisme tot roekelooze daden 

leiden, die gemakkelijk tot den onder- 

gang kuanen voeren!! 
  

1) Dit opstel werd gescbreven voor 

de uitbrekirg van het huidige conflic. 

in den Pacific. Dit gelieve de lezer bij 

sommige passages te bedenken! 

  

Uit de Pers. 

De slag om den Atlantischen 
Oceaan is feitelijk de slag om 
de wereld. De beteekenis er- 
van is niet te overschatten. 

Armada's van koopvaardijsche- 

pen, beschermd door oorlogsbo- 

dems en vilegtuigen. 

Amerika's onschatbare hulp. 
De vuilaardige rol van Vicby. 

Hij, die bet einde van den slag om 

den Atlantischen Oceaan kan voorspel- 

leo, kan — bijna op den dag nauw- 

keurig — het einde van dezen oorlog 

voorspellen. Het is ongelukkig genoeg, 

dat er geen mensch bestaat met zulk 

cen psychische gave. Want de slag 

om den Atlantischen Oceaan is nog 

steeds de belangrijkste in den oorlog 

ter bestrijding der agressie. Het ver- 

slaan van Rusland door de Duitschers, 

z0u een geweldige slag zija voor de 

democratie#o, maar het zou Eopgeland 

nog niet op de knie&a krijgeo. 

Vooropgesteld, dat Engeland de 

spirit heeft om door te vechten — en 

het ziet er niet naar uit, dat de spirit 

op het oogenblik mioder is dan v60r 

den siag om Engeland, meer dan een 

jaar Engeland 

slechts op 2 manicren verslagen wor- 

den. Het kan belegerd worden en 

worden uitgehongerd, Coordat er geen 

  

  

geleden — dan kan 

toevoer meer is. Of er kan een inval 

worden gedaar, waarop het veroverd 

wordr. Er zijo geev andere manieren, 

alweer aangenomen, dat Engeland bij 
zijo onwrikbaar besluit b'ijft om geen 
vredesonderhande!ingen aan te kooopen. 

De routes over zee zijn 
van vitaal belang. 

Eo Engeland kan alleen maar uit- 
gzhongerd wordeo, als Duitschland de 

  

  
| apieyata VP uu Uau UC Atatur | “En 

  
BOORZUU 

onbeperkte heerschappij ter zee bezit. 

Zooals de verdediging van Engelard 

thans is, is zijo superioriteit in de lucbt 

nog steeds onbetwistbaar en zija marine 

nog steeds oppermachtig. Er kan een 

ioval worden gedaan, bet kan alleen 

| dan overwonnen worden, als Duitsch- 

land ertoe in staat is om den belang- 

rijken aanvoer over zee te stoppro. 

Dao is Engelaod n.I. gedoemd, z00 

zeker als twee maal twee vier is, om 

langzaam dood te bloeden in de handen 

vaa een kraokzinnigen buisschi!der en 

eea bende bloeddorstige jakhalzen. 

D2 slag om den Atlantischen Oceaan 

begon zoowat den eersten dag van 

den oorlog, maar bet duurde nog vele 
maanden, voordat de bevolking van 
bet Imperium dea ernst van haar 

  
——— ——— 

GROOTE STROOIDOOS F1l.— 
KLEINE STROOIDOOS , 0.65 

RESIDENTIE APOTHEEK KEDIRI 
TELEFOON No. 52. 

  
BE 

Heerlijk geparfumeerde fijns to 

bedak te gebruiken na 

na het scheren. 

Yoorkomt 

  

    wa 
OOST-JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEN 

lederen Zondag, 9 uur v.m. 

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

Paree 7.30 uur n.m. 

  

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Zondag. 

te Kediri le H. Mis 6 uur vm. 

2e H. Mis 7.30 vur v. m. 

Lof 5.30 uur a. m. 
te Blitar 6 uur v. m. Stille H. Mis 

7.30 uur v. m.  Hoogmis 

5.30 uur n. mw. Lof 

Onderricht Kath. Javanen 
Me SENAR SA 

TENG HONG TIIANG 
VENDUHOUDER — 

Guur n.m. 

  

COMMISSIONNAIR 

MEUBELMAKER 

TRANSPORT — ONDERNEMING 

  

KEDIRI — Klentongsiraat 68 — Tele! 3 

Adres voor: 

Moderne en antieke meubels 

Staalmeubels en ledikanten ver- 

cbroomd of gelakt. 
Tweedehandsche meubels 

Emballeeren en transporteerer 

een mooie tennisbaan vcor Dinsdag 

Woensdag en Zaterdag, gelegen 

achter Snelpersdcukkerii p.m. 
f6,— 

  

positie ter zee inzag. Dat was 

voordat Churchili haar vertelde 

de om 

Atlantischen Oceaan 

meer belang was voor de veiligheid 

niet 

dat 

morite den materieel over 

te zenden van 

in de toekomst, dan de voortdurende 

luchtaanvallen op Londen en andere 

groote steden, 

Gedurende eenigen tijd nam de siag 

om den Atlantischen Oceaan de koppen 

van de couranten in beslag, Admiraal 

Raeder bad gezworer, dat zijv N 

  

raiders in grooten getale het noordelij 

deel van den Atlantischen Oceaan 

gzallieerde schepen 

De grapbiscbe die het aantal 
gezookea der geallicerden 

aaagaf, steeg enorm, werd toen constant 

De 

  

an 

zouden zuivereo, 

lija 

schepea 

tenslotte weer en ging omlaag. 

Admiraliteit, die ecist eens 

  

het totaal aantal sc 

  

deed het veranderde van tactiek en 

verder maandelijks N 

Viel er een sluier van geheimzinnigheid 

ng daarsa 

  

over den slag om den Atlantischeo 

De Admraliteit maakte be- 

kend, dat de cijfers van 

gebrachte schepen nist meer 

gepubliceerd zouden wordes. Het is 

Oceaan. 

kea 

  

to 

  

    regelmatig 

wel opmerkelijk dat dit besluit van 

kracht werd na de bekendmaking van 

de verliezen ia Jusi (352.000 ton) teaen 

145.000 ton de maand 

reden dat Eogeland het 

tevorer De 

  

zwijgen bieromtieot in 

dat de Duitschers 

deze maandelijksche 

zek 

succes van huo aanv 

   

   

    

verlaten, om de 

  

s-methode te 

  

kunaoen bevestige dert is de waar 

heid omtrent de verliezen 

  

om den Atlantischen Oc 

  

ficicel oorlogsgeheim geworden, 

(werdt vervoigd) 

ta   

  

     
      
    
     ROODE HOND. 

       

            

 



  

  

Buitenlandsch overzicht 

China's mankracht beschikhaar. 

  

  

  

  

king, 8 Jan. (Reuter 
Het officiee ,Central Dai!y 

      

   

        

Deibi, 7 Jas. 

          

      
: burgerbevolk 

Aan een Japansch 

Bcitsche positie i    

    

    

      

     

   PNP 
E
T
 
ST
 

Mn 

      
    

    

    

    

  

overgenomen uit het Soer. Hbid. 

  

  

Het officieele Chineesche dagblad wijst 

er op, dat China's mankracht ter be- 

schikking van het geallieerde 

opperbevel staat. 
  

  

| Siseds mee 
in Birma. 

Crungkioe, 8 Jan. (U. P.) 

Birma binventrekken, 
Hun aantal ka 

    

    

    

      

Achter de Japansche linies 

5 re, 8 Jan. (Reuter) 

F ca gu 
jk succe 
pereeren, 

   

    

    n weer 

  

Japan's beste strijdkrachten. 

  

| Sisgapore, 7 Jas. (Rw). Esa 
der he troepen, die 

chten het Ps 

  

   

    

   

    

   
   

     

chten zijn volgsos het dep 
berkeod , Voorlichting 

tot de 

  

»scheiden van de 

organisatie beeft 

a Indo- Cr 

1938 leg 
io 9 da 

        

nggora 

doch betaalde 

haar hoogen p voc   

    

in Zuid - Malakka. 

Om de ,verschrocide aarde” 

Londen, 7 jar. (U.P.). Naar ver- 

luidt, d parlementaire en 

f de in het 

V politisk van 

en bereiden 

yenocmd» kringen zich er op voor 

cherpe vragen te stellen aan de ka- 
b en uitley te eischen om-     

dat de 

  

rth Sm 

  

Bujjs 

    

r Chineesche troepen 

De mi 'itaire woordvoerder verklaar- 

de, dat Chineesche tro-pen nog steeds 

rorden onthuld 

Hi zeide, dat & 2 Chineesche 
troepen vermoedelijk in het Noorden 
van Birma zijn gestationoeerd, ver- 
moedelijk in de Shanst 

I, dat groe- 

    

dat een gebeel Britsch-ladisch 
vijand vernietigd 

n verscheen 

de Britsche 

deel 

tegen 

ak- 

als 
dgcoefende 

deze 

1 1937 bijaa onopbou- 
na gc- 

deze divisie 
af in cen 

ar Fer- 

cen 

vorderingen 

Iker 

gaso'ine en rubber 

De ,Eveniog Standard” scbrijft in 

een hoofdartikel, dat , Penarg in dezen 

oorlog en naam is, waarvoor men 

schames”, Ht Labourlid 

Miluer za willen weten Or Os reger 
ring defisitief en daaiwerkelijk de 

politiek van ,,de verschroeide aarde” 

zich moet 

zal volgan. 

Intusschen bebben financieele kringen 

berust in de noodzakelijkheid van het 

verbranden yan ruwe rubber, doch zij 

verzetten zicb nog steeds tegen de 

vernistiging van (rubber) onderne- 
mingen eo tinmijoen 

Duitschland 

Het 

Het Midden Oosten en Cuez 

Londzn, 8 Jan. (R uter). Da diple- 
matisks medewerker 

nieuwe aanvalsplan 

van de ,, Times” 

bespreekt de Duitsche voorbereidingen 

ia het Middellandsche Zee - gebied. 

Hj schrijft: De as stelt oizuwe lucht- 

Itah8, Grieken- 

  

commando's ia Zud 

   

land, en Bulgarije. Groote aantallen 

Duitsch:» bommenwerpers ea trans- 

portvliegtuiyen zija naar de Iraliaansche    

en Sardinische luchthavens overge- 
vlogen. Voorraden oorloysmatericel 
zijo naar Griekenland en Bulgarije ge- 

zonden. De wegen in Bu'garije zija 

oslangs Onder Duitsche leiding verbe- 

terd, 

Buitenlandsche officieren die bij bet 

opperbeve! 

deelsn mede, dat het Dui'sche aanvals- 

plan de Middellandsche Zee, Suez en 

het Midden-Oosten omvat. 

Duitsche zija geweest, 

Tor dusverre zijv nog maar weinig 

het 

behalve enkele divisies 

troepen paar Zuiden vervoerd, 

van bet Rus- 

sische front, die naar Roemenit, Bul- 
garije en Jozgo- Savit zijn gezoodeo 

Om uit te ruster. Waarschijolijk kan 

ia geen geval cen grootscheepsche 

mi'itaire zet worden uitgevoerd v66r 
het begin van bet voorjaar. Doch cen 

belangrijk deel van de luchtmacht is 

reeds voor d2 troepen, die men mc- 

gelijk van plan is te sturen, uitge- 

zonden. 

H:tis betrekkelijk gemakkelijik te 

zien, wat Hitler gaarve zou willen 
dosen, Om een langdurigeo oorlog te 

kuovea vocren, moet hij meer olie, 

rubber en natuurlijke vezelstoffen, wol, 

katozo, mohair en leder hebben. Hij 
zal dus meerdan ooit in de verleiding 
zijo, om strategische redenen, een stoot 

naar het Midder-Oosten 

eersie p'aats Om te trachten de 

uit te 

in de 

toenem 

yoeren 

ende macbtvan Engelard in dat 

gebicd te breken en een Zuidelijker 
weg te vinden naar de olie van den 
Kaukasus: omdat de 

groote schapen geitenkudden van Tur- 

  

doch verder, 

1 kije, Iran en de naburige landen hem 
| tantalisceren met beloften van wol en 

5 behooren, 

waaraan hij het dringendst behozfte 

heefr. 

4 mobarr, die tot de stoffea 

om bet getij in het centrale-deel van 

de Middellandsche Zee en Noord. 

Amrika te doen keeren, de andere 

bewegingen en aanduidingen van een 

grooteren aanval mogelijk niet meer 

dan bluf of op zija hoogst zija het 

voorbereidingen die men treft voor 

bet geval, dat Hitler later zou besluiten 

den veldtocht aan te vangen. 

Indieo zij het land der droomen 

verlaten eo zich in de wereld der 

realiteit bevinden, zullen zelfs de Duit- 

sche leiders weten, dat elk plan voor 

een aanval in het Midden-Oosten op 

groote schaal afhangt van de mogelijk- 

heid, bet frontin Rusland te stabilisee- 

ten. Op het oogenblik lijkt het daar 

nietopente Londen worden berichten 

ontvangen over voortdurende meenings- 

verschillen tusschen Hitler en enkelen 

yan zija generaals. Volgens sommige 

berichten werden die geschillen die 

voortsproten uit Hitler's laatste bevel 

tot den mislukten aanval op Moskou, 

acuut, toen Hitler zija generaals me- 

dedeelde, dat hij met plannen rondliep, 

te vangen. 

Von Brauchitsch en andereo verklaar- 

den dat het thars, nu de Russen de 

bloem van bet Duitsche 
nietigen en voortdurend op de Duitsche 

troepen los slaan, geen geschikt oogen- 

blik is om elders nieuwe avonturen 

te begionen. De tijd, dat de Duirsche 

militaireo vol vertrouwen gemakkelijke 

elders een veldtocht aan 

leger ver- 

overwinningen verwachiten, is voorbij. 

Hbe ook de beslissing van Berlijo 

moge uitvallen, bet negende Britsche 

leger en de andere strijdkrachten in 

dat gebied zullen aan de zijde van 

de waakzame Turkeo staan. 

Engeland. 

  

De strijd in Afrika. 

Generaal Rommel nog in Afrika. 

Gareve 8 Jan, (Reuter). Vernomen 

wordt, dat de geruchten omtrent ge- 

neraal Rommels ziekte te Berlijo uit 

gzaghebbende bron worden teger- 

gesproken. 

Verklaard wordt, dat hij het com- 

mando over de as -strijdkrachteo in 

Afrika za! blijven voeren. 

Rommel trekt terug. 

Cairo, 8 Jan. (Rer.). Officicel wordt 

gzme'd, dat de vijand, gebruik maker- 

de van zware zandstormen, van Ja- 

dabya terugtrekt. 

Cairo, 8 Jan. (Rtr.). Het commu- 

n'guz van bet Britsche hoofdkwartier 

in het Midden-Oosten luidt: , Ga- 

bruikmakende van de bevige zand- 

die het zicht 

beperken, trekt de vijand uit Jzdabya 

stormep, sterk bleven 

terug, gedekt door een sterke achter- 

hoede. Onze 

a'les wapens 

mobiele colonnes van 

ter achtervol- 

vijand langs het gehee- 

Zi 
evenwel siechts langzaam oprukken, 

trokken 

ging van den 

le froot naar voren, konden 

eensdeels wegens de weersomstandig- 

heder, anderdee's wegens de door den 

vijaod gelegde uitgebreide mijneovel- 

den. Deo 7den kregen de 

Coldstream Guards en de Scotch 

Guards contact met afdeelingen van 

de vijandelijke achterhoede, ongeveer 

1 k.m. ten Zuid-Westen van Jedabya. 

Verder naar het Zuiden drongen Kings 

Dragon Guards en Zuid-Afrikaansche 

pantserwag?ns bet gebied, dat tevoren 

door den vijand bezet was, tot een 

dezer 

diepte van ruim 30 en ruim 60 k.m. 

binnen, waarbij zij den vijand voor 

zich uit dreven. 

In de omgeving van Halfaya vielen 

onze vliegtuigen ondanks de aanhou- 

dende vijandelijke 

positie den geheeleo dag onophoude- 

zandstormen de 

lijk ea met succ2s aar. 

Rommel's tanende reputatie. 

Londen, 7 Jan. (Ao.-Rtr.), De be- 

richten uit het buitenland, dat gene- 

raal Rommel uit Afrika is vertrokken, 
Tijdende ziekte, 

Cairo, 

waar gemecend wordr, dat de berich- 

aan eea tropische 

vinden geen bevestiging te 

ten een poging vorimen van de Duit- 

sche propaganda om Rommel's tanende 

reputatie te verbeterer, 

Niet rooken ! 

Rook niet tijdens een 

totale verduistering. 

bet vurig 

cen sigaret, vormt in bet 

vol:lagen donker een duidelijke aa- 

wijzing voor elk 
tuig. Wanucer ge rookr, brengt ge 

uw cigen leven en dat van 

Het kleioste vlammetje, 

eind van 

vijandelijk vlieg- 

tallooze 

anderen in groot gevaar, in noade- 
loos gevaar. 

Wanseer ge dit 

bedenk dan dat 

kostzr, 

niet kuot inzier, 

rooken u geld kan 
Wwanneer ge bedoet wordt. 

Dit geld kunt u beter gsbruiken om 

sigaretten te koopen na bet ,, alles 

vielig ” - signaal. 

BAAT HET OM 

DRUKWERK ? 
De Kedirische Snel- 

pers Drukkerij drukt 

immers beter, netter en 

goedkooper, 

Vraagi offerte bij de Ked. 

Snelpersdrukkerij ! 

U verbindt zich 

tot niets! 
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Vorks en met tin, 

gela cbters te Penang in handen Tot dusver zijn, afgezien van de 

der s zija gsval'en krachtige pogingen van de Duitschers 

welke ia s | bewin -linoen | verstandiy geweest was. 't Was cp't 

ken verpak viet veel tijd | kantje af, dat we zelf cen veilige 
rlo D: c k bes'oten | haven konden bereiken: geen uur 

iter te la nlijk | daarva stord er een orkaar, waarin 

bevin van | de slocp zeker en wij naar alle 

p, die, sooals ik gezien heb, | waarschijolijkheid met baar, gebleven 
k do en cycloon op de rotsen | zouden zijo.” 
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het pit Captain Bowles 

| om | strikt 

  

    de nabijheid van Leeward 

   

  

      

nieuwsgie- 
yar van sloep 

schat 

raadzaam 
noodig was in 

te blijven, 
en | alles voor zijo vertrek gereed gemaakt, dat om zija gevaarlijke riffen 

klippen bek taat. 
»Om reden zagen we van 

ons ijk plan af, om de 

sloep door een paar man naar 

vasteland te laten brengen. Naderhand 

blcek 't dat onze bandelwijze heel 

»Ben merkwsardig verhaal, Senor 
Dugald Shaw »a 

cen cogenblik van stilzwijgen rustig : 
Gonzales”, zeide 

| zijn, hoe bij »en cen verhaa! waardoor we niets 

| had .en vooral, wat de | verliezen, dat ons, integendee!, heel 

| van zija gebeimzinnige ver- | wat onnoodig werk uitspaart. We 

| awiining was, dat ik niets licver ge- | bebben reder, om dankbear voor uw 
daan had, dan een paar dagen aan | bezoek te zijo.” 

wal 't eiland grondig |  D- Sparjaard boog. 
af te daar het weerelk »Dark u, dat is mijo beste beloo- 

a09 san, bet jaarge- | ning. Zooals u zegt, het verhaal is 

tijde, w shrikkelijk kon | merkwaardig. Eo daarbij zeer myste- 

stormen, vosr de deur, achtte | rieus. Want nog steeds weten we niet, 

wat er van den eigenaar van de sloep 

geworden is."Te oordeelen naar wat 
we bij ons bezoek zagen, bad hij 

zijn kleeren, alle gebruiksartikelen wa- 

renaan boord gebracbt, Diets wasin de 

hu' achtergeblevep, bij had voor pro- 

?t | visie eo drickwater gezorgd—en toen 
was hij verdwenen. Wat was er met 

hem gebeurd? Ging er misschien van     
't goud een invloed uit, welke fataal 
was voor dengene, die 't aanraakte ? 
Oowillekeurig komen zulke ge tachteo 
bij je op, als jz aan de geschiedenis, 
waarin roof en moord een hoofdrol 
spelen, van die gouden dukatons 
denkt. En dan, niet te vergeten hoe 
was 't hem gelukt er de hand op te 
leggen ? Door toeval of door deeene 
of andere aanwijzing? En dan dat 
merkwaardige einde. Hij vindt 't goud, 
en op 't oogenblik, dat hij ermee 
vaar buis zal gaan, verdwijat bij 
pang!” Eu Sevor Gonzales illustreer- 
de het geheimzinnige einde van den 
onbekende door hem van de toppen 
van zijo vijf viogers met een luchtige 
beweging af te blazeo, 

»la elk geval, wij hebben den schat... 
dat is de hoofdzaak, nietwaar ? Maar 
ik heb me dikwijls afgevraagd....” 

»Als de rest van 't verhaal u inte- 
resseert,” zeide Mr. Shaw... , dan 
kunneo wjj 't u vertellen. Dat hebben 
we aan ons jongste expeditielid, Miss 
Virginia Harding, te danken.” 

De Spanjaard stond op ea maakte 
weer een van zijn merkwaardige diepe 
buigingen. Daarna girg bij weer zitten, 
maar Du in een houding, waardoor 
bij duidelijk te kennen gaf, dat bij 
zich vanaf dat oogeoblik viet langer 
als afgevaardigde van den President 
van Santa Marina beschouwde, maar 
als onze gast, die op 't puat stond 

  

  
een zeer interessante onthulling te 
hoorer. 

Het verhaal was niet in een paar 
minuten verteld. ledereza kwam eraan 
te pas, zelfs Cockie, die tusschen zijn 
potten en pannen vandaan gehaald 
werd, om als beroemd strategist aan 
onzen bezoeker voorgesteld te worden. 
Hzt dagboek van Peter ging voor de 
tweede maal van hard tot band en 
op een wenk van Dugald Shaw kwam 
Cutbbert met de twee zakken gouden 
dukatops aandrager, die plichtmatig 
aan den vertegenwoordiger van de 
kleine republiek werden overhandigd. 
Ik dreef de bereidwilligheid nog iets 
verder, door de zilveren schoengesp 
als mijo deel van den onrechtmatig 
toegeSigenden buit aan de voeten van 
den Sparjaard neer te leggen. Maar 
gelukkig werd deze onbaatzuchtigbeid 
beboorlijk beloord. 

»Daar de dukavos su aan hun recht- 
matige eigenaresse, de Santa Mari- 
neesche vatie zijn teruggegeveo, ver- 
zoekik u beleefd, en de ,, Island 
@ueen” en alles wat 't kleine vaar- 
tuig moge bevatten, als uw eigendom 
te beschouwen”, zeide Don Enrigue, 
met zulk een oostelijk air, alsof de 
met zandgevulde romp van een ver- 
ongelukte sloep inderdaad een uitge- 
lezen geschenk voor een jong meisje 
was. 

Wordt vervolgd.
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