
     
RANT.”— 
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1 maal pi. f 0.25 per regel. 2 maal pi. I 0.20 per regel 
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PROFITEERT VAN GOLOBERG $ JUBILEUM-AANBIEDING! 
  
  

STADSNIEUWS 

  

TUBERCULOSE - BESTRIJDING. 

(S. C. V. T.) 

Waaneer izmand langer dan 14 dagen 

hoest of kucbt, behoort hij grozdig 

medisch onderzocht te worder. 

  

Railbaan-retributies, 

Volgens rondschrijven van het col- 
lege van Gedeputeerden, dienen de ge- 

meente en het regentscbap bij de be- 

rekening van de te heffen retributies 
voor industrie-banen er van uit te 

gaa», dat deze retributies apart bere- 
kend behooren te worden voor elke 

baan of elk baangedeelte, als een af- 

zouderlijke (vaste dan wel tijdelijke) 

railbaanstrekking is te beschouwen. 

Hieruit volgt, dat voor de retributie- 

berekening derhalve met bet Criterium 

is, Of de verguoningen voor verschil- 

lende baanstrekkingen gelijktijdig zija 

aangevraagd of wel bij €&m besluit 

zijn verleend en eveomin of verschil- 

lende banen of baangedeelten door zij- 
banen met elkaar verbonden zijn of 

niet, doch uitsluitend, of men te“doen 

heeft met een afzonderlijken railbaan- 

strekking. Deze gedragslija wordt aan 

de hand van eenige voorbeelden uit 

de praktijk nader toegelicht. 

Besmettelijke ziekten. 

Het wekelijksch rapport omtreot be- 

smettelijke ziekten in de residentie Ke- 
diri luidt als volgt : 

Typhus Abdominalis : 

Kediri 4, Ngandjoek 8, Blitar 1 en 
T, Agoeng 1. 

Pacatyphus: Ngaodjoek 3. 

Diphterie Kediri 1 en Paree 3. 

Be zijn ia het geheel 21 gevallen.. 

Begrootingswijziging 

goedgekeurd. 

De 4de wijziging van de begrooting 

van de Stadsgemeente Kediri voor 

het jaar 1940, welkeis vastgesteld in 

de vergadering van 30 December j.l, 

is bij besluit van het College van 

Gedeputeerden van den Provincialen 
Read van Oost-Java op den 23 Jan, 

ik goedgekeurd, 

Onweer boven Kediri 

Op Zaterdagmiddag j.I. omstreeks 
half &€a wocde boven Kediri een he- 
vig onweer los. Een geweldige wind- 

viaag, gevolgd door een harde plasre- 

gen deed vele boomen en planten ont- 

wortelen, waardoor vele electrische   

draden van de Aniem op de straten 
loshingen. Menschelijte slachtoffers 
warea gelukkig niet te betreureo. Wel 
was de ravage nog al groot, 

Zoo woei de wariaginboom voor 
de moskee om eneen grootz tak kwam 
op de Aniemdraden terecht, waardoor 
deze vernield werden, Hetzelfde 

geval zag men ook bij het abattoir, 

in het westelijk deel de stad, 
Tea noorden van het Assisten- 

Residentie-kantoor kwam een groote 
boom op het dak van een kampong- 

huis terecht, dat gelukkig licht bescha- 
digd werd. Ook aan de Semampir- 
straat, teo noordea vas het ,,Szmam- 

pir-ziekenbuis” was een osroude boom 

omgewaaid, terwijl in Ringinsirah ver- 
scheidene mangga-boomen omvielen. 

Op sommige gedeelten van de stad 
had het gehageld, terwijl in Modjorot- 
to vele erven blank lagen en ook ver- 

scheidene boomen omwoeien. 

van 

Wandelmarsch. 

Op Zondagmorgen j.l. hielden de 

plaatselijke jeugdvereenigingec V.O.J. 

ea P.T. Kediri een wandelmarsch naar 

Gampeng via Mritjan, waarbij door 

een honderdtal jongens en meisjes werd 

deelgenomen. Om zeven uur vertrok- 

ken ze van het clubbuis B. P. K. en 

Oom twaalf uur kwamen ze behouden 

terug. Er waren gelukkig geen afval- 

lers bij en de stemming zat er in. 

De deelnemers mogen wel op een 

wandelmarsch terugzien. 

SPORT. 
Voetbal, 

@uick—Vogel 1—2. 

Onjuiste beslissing van 

den scheidsrechter. 

De op Zoodag gespeelde competi- 

tiewedstrijd eindige door een onjuiste 

beslissing van den scheidscechter in 

een 2— | overwianing voor Vogel. 

RICHE THEATER. 

Heden 28 en Woensdag 29 Januari. 

UNIVERSAL uitstekende filmschlager 

»LADY TUBBS” 

Alice Brady — Anita Louise — 
Douglas Montgomery 

e.a, bekende sterren. 

met 

Een charmante vroolijke film met 
een goed verhaal, en welke U tot het 

einde zal boeien. 
Ongetwijfeld is 

een film, die U 
avood bezorgt! 

— KOMT DIT ZIEN — 

MAXIM THEATER. 

Hedenavond 28 Januari. 

UNIVERSA L nieuwe en allervroolijk- 
ste Comedie 

»THE MAN | MARRY” 
(Trouwen. .. 

»LADY TUBBS” 
cea genoeglijken 

Nooit |)   

    

    

met de nisuwe fascir de persoon- R. Ng. S. w je Bandjaran doet 
lijkbeid aav hst film an DORIS , | aang fge ichte verduistering van 
NOLAN, seen schoorhcid z00als men | sen osit ter waard» van 4 22 ge- 

zeld i a c - , . maar zelden ziet, straler UWCCT- | pleegd door zijn bedisnde genaamd S. 

  

staanbare charme, 

Een sprankelende humoristiscite film 
lijke siti 

haar cigen 
     met een reeks van vermake 

ties. ..... Zij ontv'uchite 

bruiloft en stortte zich toen in de 
men van cen vrouwerbater, die cpordig 

tot de ontdekking kwam, dat bij niet 

genoeg vrouwenhater was om haar te 

kunnen weerstaan . . 

DORIS NOLAN, Broadway's mooi- 
ste Acirice, verovert aller 

»THE MAN I MARRY” 

  

ar- 

barten in 

Woensdag 29 en D. 30 Jan. 
Waroer Bros grandiose gsheel in na- 
tuurlijke kleuren Sup-r - Wereldschla- 
ger. 

»THE ADVENTURES OF 

ROBIN HOOD” 

met de populaire ste cen: Errol Fiyan — 

Olivia de Havilland — Basil Rathbo- 
ne — Claude Tan 

e.v.a, bekenden. 

Een film gebaseerd op de oude bal- 

laden er legenden van ROBIN HOOD, 

de 

tijdan. 

DE FLIM DIE U GEZIEN 
MOET HEBBEN! 

  

dag 

Rains — Husier 

meest romantische figuur aller 

Politierapport. 

S., wonende Djetis dost aangifte 
van diefstal van lijfsgoederen ter 

zamenlijke waa:d: van f 5.24, middels 
ondergraving. 

    

Tegen D., wonende Pakoenden werd 

P.V. opgemaakt, terzake licbte mishan- 

  

deling van S., wonerde Pakoenden. 
Tegen cea minderjariye jorgen ge- 

naawd K., wovende Kaliombo werd 

  

P.V. opgemaakt, terzoke d cfstal van 
cen klapper ter waarde var de f 0.01, 

R. M.S., wonende ten nadeele van 

Kaliombo. 

Door de politis werd aangehouden 
de Inheemsche vrouw gensamd K., 
wosende Modjor verdachi van dief- 

  

stal van 1 gouden ring, 1 gouden ze- 
geiring, een paar youden oorknoppen 
en | gouden halsketting ter gezamen- 
lijke waarde van f 132.—, ten nadeele 

van Mevrouw Cb. A., wonesde Ma- 

djenang. 

Tegen M. en S, beiden wovende 
Grogol werd P.V. opgemaakt, terza- 

ke diefstal van een zioken emmer ter 

waarde van f 0.30, ten nadeele van 

P. wonende Semampir. 

Seger wonende Ringinsira' doet aan- 

gifte van diefstal van een ijzereo ka- 
trol ter waarde van f 0,50. 

Den beer J.C.G. wonende S:m 
pir doet aargifte van diefstal van 3 

f0.96, 

alhier. 

am- 

melk-flesschen ter waarde van 

Riche” 

wonende Setonogedong 

gepleegd in bet hotel ,, 

Tegen M., 

werd P.V, opgemaakt, terzake lichte 
mishandeling van L. T. T., wonende 

Ringiosirah. 

  

   

  

wonende Bandjaran, 

     
M., wonende Baloewerti doet aan- 

van licrte diefstal van lijfsgoede- 
jke waarde van f 1,20. 

  

P., wonerde Baloewerti doet aangif- 

  

ic van lichte diefstal van lijfsyoederen 
  

ter gezamenlijke waarde van f 0,55. 
B, P., wonende Baloewerti doet aan- 

gifte van lichte diefstal van lijfsgoede- 
ren ter gezamenlijke waarde van f 0,44. 

M., wonende Ngronggot doet aan- 

ter gifte van dGiefstal van een rijwiel 

waarde van f 5, — heiwelk onbeheerd 
in de passar- Paingstraat alhier was 9 

  

Tsgen R., wonende Bangsal werd 
P.V. opgemaskt, terzake diefstal van 
snikerriet ter waarde van f 0.03, ten 
nadeele van de Suikerfabriek ,,Pesan. 

  

tren”, gepicegd op de sawah Bang 
Tegen K., wonende Kampongdalem 

werd P.V. opgemaakt, terzake diefstal 

    
van cen geit ter waarde 

ten nadeels van M., wonen 

M, e aan de 

dost aangifte van Iichte oplich ng van 

  

f 15- 

an Mevrouw RA. Dr. 

Salim gep!segd 4 

2 kook-pannen te waarde va 

    ten nadeele 

nog onbe- 

  

kend Ioheemsche      

Een redevoering van 
Gerbrandy. 

De taak der kerk. 

Londeo, 21 Januari (Reuter). 

De Nederlandsche premier Dr. Ger- 
brandy hield op Dinsdag een redevoe- 
ring tijdens cen lunch van de ,,Com- 
mission of Cburches for Iaternational 
Friendship and Social Responsibility”, 
zijode een organisatie van alle niet- 

Katholieke Britsche kerken ter verkrij- 
ging van nauwere samenwerking en 
beter begrip tusschen de verschiliende 
gezindren op onbeperkt mationaal ter- 
rein, 

  

welkomstwoord aan den 
in het bijzonder aan de tal- 
ezige Nederlanders, o. a. 

idene vooraanstaande perso - 
minister van Landbouw, 

derlanc dsche gezant en D. Hudig, 
tter van bet scheepvaart-comit€, 

: minister Gerbrandy in de Engel- 
sche taal cen belangwekkende rede uit 
over de positie van de kerken de taak 
der Christenen in de buidige oorlogs- 
omstandigheden. 

Na een 

      
   

    

er schiep onmiddellijk een 
» gehoor door 

dit de cerste maal 
di alseen 

voert. Inder- 
op van York 

De prem   

   

    

   
    

    

  

  de. 

te in bet kort de 
organisatie ederlandsche Pro- 
t otsche Kerken u 

  

echter niet uitsluit 
heerscht, De hoogere autoriteitis Chris- 
tus zelve. 

J.G.W, DEKKERS — KD 
    

@ 

“ 
BEN PRACTISCH, HANDIG 
WERK VOOR EEN 

van JAVA 

in 5 kleurendruk 

op stevig ivoorcarton 

met 
op Schaal 1: 500.000 

waarin opgenomen: 
alle berijdbare wegen 

Pasanggrahars en vele   
  

  

VENDU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS 

IRI Teletoon 250 

  

Woensdag 5 Februari 194!. 

   

  

  

COMMISSIE.VENDUTIE. 

in mija locaal Hoofdstraat 28—K 
Gelegenheid tot bijbrengen van goederen. 

man 

ana Ha 

1 KOSTBAAR ' 

  

LUTTEL BEDRAG! 

DE AUTOWEGEN -ATLAS 
MADOERA en 

f1 3.25. 

BALI 

Cartonren omslag er linnen rug, 

io totaal 9 aansluitende kaarten compleet bijgewerkt, en 

Kilometerafstanden van plaats tot plaats 

Hoofd-Afstandstabel voor grootere afstanden 

Bergen en plaatsen met hoogte-cijters 
Spoorwegen, Vliegvelden, Ondernemings - fabrieken 

aanwijzingen voor toerisme. 

Verkrijgbaar bij de Ked, Sneipers. 

UB en



  

PA 
  

— RICHE THEATER 
        

   
  

  

  

    

  

  
          

| 

  

Heden en Morgenavond, 

) Usiversal wistekende lac-serlager , Lady Tubbs. 
Mer ALICE BRADY—ANITA LOUISE -— DOUGLAS MONTGOMERY e.a. bekende spelers. 

En buitengewoon vroolijke film met een goed verbaal en welke U zal boeien tot den laatsten meter-film. 
Een film die U ongstwiif Id cen genoenliiken avond bezerat ! VOORAF ! zeer Interessarte biifilms | 

Donderdag 30 Jan. t/m Zaterdag I Febr. 
” 

D- groote METRO SCHLaGER ,,I Ne Women (Vrouwen). 
Mt in de hoofdrollen de beroemds'e filmdiva's, as NORMA SHEARER—JOAN CRAWFORD— 

ROSALIND RUS-ELL—PAULETTE GODOARD—MARY BOLAND--JOAN FONTAINE en meer dan 
100 andere vrouwelijke sterren. Een film waarin 135 vrouwen op elkander worden losgelaten! zij hebben 
hart en hoofd vol van.... de mannea en zeggen elkaar ongezouten waarheden en onvriendeiljkheder, dat : 
de vonken er af vliegen! Eike man die deokt verliefd te zija, is het aan zchze!f verplicht deze film te gaan | 
zien. Ea voor de dames bevat deze film een deel van een prachtige moderevue in Technicolar, waar ook 
de hseen der schepping van zulleo genieten! Kortom een film, die NIEMAND MISSEN mag !! 

Hedenavond voor het laatst 

»The Man I Marry (Trouwen?.... nooit!) 
Woensdag 29 en Donderdag 30 Jan. 

Warner Bros grandiose geheel in natuurijkke kieuren Super Sehlager. 

The adventures of Robin Hood. 
net Errol Fiynn—Olivia de Havilland—Basi! Rathbone « ». st-:r». 

Vrijdag 3! Jan. 1m Zondag 2 Febr. Tu 
. 

Het onvergete!jk Fransche filmwerk Paradis Perdu. (Het Verloren Paradijs) «| 
met Mcheline Presle—FERNAND GRAVEY—-ELVIRE POPESCO e. a. bekende Fransche sterren. 

En zeidzaam mooie fi'm, die niemard missen mag! 

Hij legde vervolgens den nadruk j kerken te klein zijn, want de menschheid Hii betoogde, dat onze zaak niet 
op het feit, dat Nederland geen kolo- 
akn bezit Het Nederiandsche rijk 
bestaat irtegendeel uit vier deelen, 
Nederland, Nederlandsch Indi&, Suri- 
pame en Cur 

Vervolg:ns g 
na, en wees er op, dat 

       3 bij de geschicdenis 
Engelard en   

  

Nederland teramen tegen den Zonnc- 
koning vochren onder Isiding van 
den Koning Stadhouder Willem III, 

  

die Cnurchills voorvader, den Hertog 
vas Mariborough als voornaamste me- 
dewerker had. 

Hij belichtte uitvocrig, hoc de staat- 
isatie van Neder'and 

ozd door de kerkelijke 
smede, hoe de strijd voor 

ovafhankeliikhsid voortdu- 
rend met den kerksrrijd was verweven. 

    

  

D-. Gerbrandy verklaarde, ze'f een 
overtuiyd Celvioist te zijn, d. w, z. 
Ondanks de door sommiyen gekoester- 

, dat de meest vrije 
or God bevrijde 

wereid slecbts aao Cbristus de hoog- 
sie macbt kan toekenoen boven alle 

scbe machten, dus is bij zoo noo- 
aardscben osder- 

staan, 

de onjuiste opin 
   

   
mensch onde 

  

      

   

  

   

  

cchter evenmin Neder- 
dwa. lid van cen g 

- verschil ende gezind- 
ken, Protestanten 

e laatste jaren 
gslserd elkaar te 
te werken voor 

      

Verw 

   

olysus belicbtte hij de positie 
van de kerk kav. den oorlog. De 
taak van ke t woord Gods 
buren bet tijdsbeyrip te verkondiyen, 
he bestaan van gezag en 
autorite onderstelt. E-kenning van 
dit ge s essenticel voor de bescha- 
     2 kerk b ngt gezag voor her 

     

    

    

   

      

   

worden gevraagd: wat 
wat maskt het leven 

aard ? Als antwoord daarop 
hij de volgende, uiteraard 

iefinitte te 

  

     pper en den re $ 
verhouding tot her 
2 da,eujksche taak, 

  

        

    

   

    

ituur en kunstj ten 
ap en de vreugde 

2 J) van vorm en kleuren. 
D amst den van 

het princip to-gavkelijk 
voor jedereen, rijk en arm, echter op 
voorwaarde dat de mensch vrij is deze 
genie te smaker. 

D- Gebraney vroeg zija gehoor 
vervolyens, of er oader al die dinyen 

s, dat de overweldiger 
Diet aan eigen en 
ontrooven. Voor 
biedt bij slechts 

ook maar een 
Bercitesgaden 

andere volken wil 

all lev 
erbarmelij 

De kerk, w 

  

va 

    

   
de taak beeft de 

boolschap van het vrij gemaakte leven 
te brengen en tevens het Godsrijk op 

moet in het huidige wereld- 

n haar taak met degelijkheid 

    
'uwer, 

    

Indien dsarop lederen Zondag van 
den kansel werd gewezen, zouden de 

    
     

  

dorst naar dergelijke woorden als de 
droge aarde raar water. 

lndien de kerken zich niet inspan- 
den, een tegenaanval tegen de bedrei- 
givg van het menschelijke leven te 
doen, zouden zij verraad aan de Chris- 
tenheid plegen. 

Het karakter van den ooriog be- 
paa't het karakter van deo vrede en 
tevens bet karakter van de komende 
samenwerking tusschen de vo'ken. De 
ware aard van bet buidige Duitsche 
geweld is nict alleen yelegen in den 
wensch om deren te verdrukken. Hij 
spruit tevens voort uit de philosofie, 
waarbij de leugen tot systeem verhe- 
ven werd, vooridurend de fxiten der 
historie najagend met Ea dosl: de 
massa door allerlei voorstellingen in 
beweging te brengen. 

    

Nazi me en fascisme hebben voor- 
gangers in Nero, Attila, de profeten 
H-g Il, Nietsche en Sorel, maar missen 
een deuydelijke basis. De Duitschers 
kenven leiderschap, doch dit wordt uit- 
geocfend met voorbijgaan van Chris- 
telijke traditie: het is daarmee zeifs 
in lijorechte tegenspraak. Engeland en 
Nederland d entegen zijo sterk ,his- 
torically minded”, zooals gaen arder 
volk. De Englscbe tradities, wetsker - 
vis en politeke wetenscbappen zijn 
wereliberoemd, aan do anderen kant 
beteekent voor bet Nederlandsche volk 
het Oranj huis een leidraad, waarlanps 
de denkers de staatslicden en bet vo!k 
voortdurend den waren vorm te- 
tugvoeren, Dit wil echter niet zeggzn, 
dat deze s'artsjebouwen geen ernkele 
scheur vertoo-en. Gzagsproblemer, 
b.v. de werk'ossheid, verdienen de 
aandacht. Mar de gebouwen zijn 
sterk opgetrokken op hechte funda- 
menten. De feiten, dat Kovingia Wil 
helmina over Nederlard regeert en 
Churchill de kenmerkendste verteger.- 
woordiger van de Engelsche bistorie 
is, vo:men enkele frappante aar wijzin- 
ger, welke het bestaan dier funda- 
menten bewijzen. 

Enge'landen Nederland bezitten bei- 
de sterk Chbrisielijke tiasities, die as 
op een rors zija gebouwd. Daarom is 
z0owel de Engelsche als de Neder- 
landsche staarsconstructie vo komen 
bestand tegen de nazi - doctrine en den 
overval door Dui'sche horden. 

»Hitlers en Mussolini's staten en 
staatkundige concepties zijn op drijf- 
z2and en mythen gebouwd, De inver- 
lijke weerstand vao mijn arm verdcukt 
volk zal — zijn bistorie begrijpend — 
als storm en regen het drijfzard ver- 
dir ondermijoen. De energie van de 
Britscbe strijdkrachten, versterkt door 
de eeuwenoude Christelijke traditie, zal 
het handwerk dezer dwazen bestormer. 
Hun hauis zal zeker vallen en zijn val 
zal verp!etterend Zijo.” 

De aartsbisschop yan York drukte 
de levendige belangsteiling uit, welke 
bij altiid voor Nederland had gekoes- 
terd. Hij wees op de sterke banden 
tusschen Engeland en Nederland, wel- 
ke tijdens den beelen loop der historie 
hebben bestaan. en ,,zelfs door enkele 
oorlogjes niet losser zijn geworden.” 
Beide vo'ken hebben steeds denzelf- 
den vrijheidszin gebad. 

    

  

  

kan worden gediend zonder overwin- 
ning, doch niet alleen met een over- 
winning. Na den oorlog moet een 
betere geest heerschen en eigenbelang 
niet vooropgesteld worden. 

Vervolgens werden twee resoluties 
aangenomen. De eerste spreekt de 
wenschbelijkheid uit tot nauwere samen- 
werkiog tusshan de Nederlandsche en 
Engelsche kerker, terwijl in de tweede 
cen werk - comit& werd benocmd voor 
her bereiken van dat doel, 

  

. 
De opstand in 
Roemenis. 

Horia Sima gearresteerd. 

Boekarest. 25 Jar, (Reuter). Naar 
verluidt werd Horia Sima gearresteerd, 

samen met den vroegeren minister van 

binnenlandsch2 zaken Petrovicescu en 
anderen, die beschuldigd worden van 

verantwoordelijkheid voor den opstand, 

Biijkens een onbevestigd bericbt is 

Horia Sima reeds dood. 

Telefoonverbinding hersteld. 

Boekares', 25 Januari (Reuter). D- 
telefoonverbinding tusschen Boekarest 
eo plaatsen in het buitenland was 

Vrijdagnamiddag hersteld. De trein- 

verbindingen zijn nog steeds verbroken, 

behalve tusschen Boekarest en Con- 
stanza. 

Grenzen gesloten 

Sofia, 25 Jan. (Reuter). De Roemeen- 

sche regeering sloot heden de Bulgaar- 

sche en Russische grenzen, Naar verluidt 

werden ook andere maatregelen getrof- 

fen om den oostand te beteugelen, 

Opsrandelingen, die poogden over de 
grerzen te komen, werden gearresteerd, 

doch velen slaagden er toch in naar 

het noorde'ijke deei van bet Bulgaar- 

sche Dobroedsja te ontkomen. 

Heerscht inderdaad rust? 

Bulgrado, 26 Jaouari (Reuter). De 
be ichten, volgeas welke bet in Roeme- 

Die rustig is, worden met eenig scep- 

daar reeds bijoa 

treinen meer over de 

ticisme ontvangen, 

een week geen 

grens zijo gekomen en bet normale 
douane-verkeer onderbroken is. 

De Roemeensch-Joegoslavische greus 

wordt door Duitsche troepen bewaakt 
ea uit Transsylvanig binnensijpelende 
berichten spreken van groote Duitsche 

troeperconcentraties in dit gebied. 

Aanslagen op Antonescu. 

Boedapest, 26 Jivuari (Reuter). Ge- 

neraal Aotonescu onthulde, dat Zater- 

dagavond voor de tweede maal een 
poging was gedaan om hem te ver- 
moordea en voorts, dat arbeiders te   Boekarest fabrieken in brand staken. 

  

  aa - 

Deaard van den opstand. 

Belgrado, 25 Jao. (Reuter). Het is 
thans duidelijk dat de gevechten in 
Roemenit een strijd waren tusschen 
cen sterke groep legionnairen van de 
1Jzeren Garde, geleid door Horia Sima 
en den vroegeren minister van Bioneo- 
landsche Zaken Petrovicescu, eener- 
zijds en het hoofd van de regecrng, 
geveraal Antonescu, anderzijds. De 
opstandelingeo beweerden dat de pre- 
mier geen trouwe vriend is van het 

legionnaire Roemeni&. Na 

gevechten, die zoo goed als zeker 

blo dige 

duizenden menschenlevens hebben ge- 

kost, werd Dooderdagocbtend tenslot- 

te het Roemeensche leger in werking 

gesteld. 

Volgens de verklaringen van een be- 
trouwbaren ocoggetuige, was de nacht 
van Woensdag op Donderdag er een 
van ontzettende gruwel. 

Orsophoude'ijk machinegeweer-en ar- 
tillerievuur giog gepaard aan boosaar- 
dige plunderinger. Io alle Jood:cbe 
wijken van de hoofdstad werden win- 
kels leeggehaald en in brand gestoken.   

Het schieteo bield bij het aanbteken 

van den dag op, toen honderden lken 

werden geborgea ea gewonden door 
het Roode Kruis werden opgebaald. 

Donoderdagochtend maakte de eerste 
redacteur van het legionnaire dagblad 

»Cuvaotul” voorbarig meldirg van een 
overwioning van de legionnairen. Ter- 
wijl deze editie verkocht werd in de 
straten van Boekarest, gelastte Anto- 
nescu het leger in te grijpen en door 
middel van artillerie werd de geheele 

revolutie-poging in 60 minuteo onder- 
drukt. 

In een latere speciale editie vac de 

»Cuvantui” werd aan de legionnairen 
Verzocht zich naar bhuis te begeven, 
tozn bet vuren werkelijk was gestaakt. 

D: volgende 24 uur echter vochten 
ta'looze rebellenvoorposten tot den 
dood toe. Boekarest waseen beeld ge- 

worden van tragische chaos en wanorde. 

Een indrukwekkende gewapende 
parade van Duitsche troepen had plaats 
zonder eenig incident. 

Gedurende de periode van den op- 
stand werden de Joden onophoudelijk 
vervolgd. 

  

Afdeeling Radio 

Fa. van WINGEN. 

Uw Radio Defect? 

Bel op Kediri 13! 

Radio van WINGEN. 
Ons reparatieatelier is ultramodern ingericht. Hier- 

door zijn wij in staat om radiotoestellen op de- 

zelfde dag, dat ze bij U thuis (Kotta) worden 

weggehaald, onder garantie gerepareerd op te le- 

veren. 

Buiten KEDIRI binnen 2 dagen. Uw toestel is 

dan tevens zoowel electrisch als mechanisch ge- 

controleerd, 

  

Radioluisteraars, 
wordt lid van den Bond van Radioluiste- 
raars in Nederlandsch-Indis (B.O.R.A.N.I)) 

U dient daarmede Uw eigen en het 
algemeen belang. 
Inlichtingen bij den Secretaris, 

  

J.P. Coenweg 27. 
Batavia - C. 

  

wu 

LEESBIBLIOT HEEK 
  

  

De abonnementsgelden bedragen : 
f 1,— per maand voor €€n boek 
f 1,75 per maand voor twee boeken tegelijk 
f 2,50 per maand voor drie boeken tegelijk 

met dien verstande, dat LI z00 dikwijls moogt ruilen als U wilt 
Indien U duseen abonnement voor &€n boek 
heeft, waarvoor U &€n gulden betaalt e» U 
ruilt het boek iederen dag, 

30 boeken voor 

gulden. 
Wordt lid van -— — 

DJABA. 

dan betaalt U 
toch niet meer dan &€n 

KOTTA 
—  LEESCEZELSCHAP — LEESBIBLIOTHEEK — 

Ked. Snelpers Drukkerij,  



  

  

Inmiddels . brandmerkte  Antonescu 
den leider der IJzeren Garde Horia 

Sima als een ,,volslageo misdadiger” 

en moesten nog slechts de overblijven- 

de opstandelingen opgeruimd worden. 
Dit is thans geschied. 

De nieuwe regeering zal een geheel 

nieuwe samenstelling hebben, docb men 

meent, dat zij aan de zijde van de as 

zal blijveo en dat haar buitenlandsche 

politiek geen wijziging zal ondergaar. 

Gemeld wordt dat alle vroegere le- 
gionnaire leiders verdwenen zijo, ter- 
wijl vo'gens onbevestigde berichten uit 

Bulgarije Horia Sima reeds dood zou 
zjo. Het zal nog een tijd duren voor- 

dat de ware gebeurtenissen bekend 

worden, doch verklaard wordt, dat 
nog gevechten gaande zijn te Pioesti 

alsmede te Craiova, Constanza en 

Brasoy. 

Het 

grado en Boekarest werd Zaterdag- 

ocbtend bervat, doch de gesprekken 

en de telegrammea worden 

streng gecensureerd, 

telefoonverkeer tusschen Bel. 

Uiterst 

  

Don Salazar de Zwijyer. 

    

Portugals dictator. 

De staatsgreep van 1926. 

Het land bloeit nu meer. 

Portugal, thans ,de ge lukkige en stille 
hoek van Europa”, viert dit jaar bet 
achtste eeuwfeest van zijn onafhaoke- 

ljkbeid, 800 jaren zelfstandigheid, wan- 
neer men afziet van een intermezzo van 

cen halve eeuw, na de verovering van 

Portugal door Philips II. 

Ooder het krijgsrumoer ea wapen- 

gekletter van dezen tijd zal dit jubileum 

minder de aandacht trekken dan bet 

wel zeer uitzonderlijke feit, dat er thans, 

mono 1940, althans &£o land io Europa 

is, dat ver staat buiten het krijgsgewoel 

en politieke combinaties : Portugal, het 

zeer welvarende, rustige land, dat nog 

maar vijftien jaar geleden een chaos 

Was met een wankele economie, met 

bijoa waardeloos geld en zonder cre- 

diet. Dit voorrecht dankt Portugal aan 

buitengewone omstandighedep, maar 

niet het minst aan een zijner grootste 

macnen: Don Antooio d: Oliveira Sa- 

lazar, bijgenaamd de Zwijger, Portugal's 

dictator, kortweg Salazar genoemd. 
Wel heel anders dan de voorstelling, 

die men zich van een dictator maakt, 

is Salazar's verschijoing, cen stille, be- 

scheiden figuur met weinig ,Pordus”, 

weinig ,optreden naar buiten”, een 

z0on van bet boerenland, die het toeval 

student maakte, hij studeerde ecovomie 

en werd lector io dat vak aan de a'oude 

universiteit Coimbra en bij zou er waar- 

schijolijk cook nu nog een verdienstelijk, 

maar in de buiteowereld weinig of vie 

bekend docent zijv, wanneer de poli 

tieke ellende in zija vaderland hem niet 

geroepen en gedrongen had de taak op 

te nemen, die hij sinds 1928 op voor- 

treffelijke wijze vervult: die van Portu- 

gals onbeperkten dictator. 

wnlo die dagen was er yeen Richter 

in Isragl, eeo elk deed wat hem goed 

dacht”, staat er in het Boek Richteren 

en Jahveh wekt daa eeo ,, Richter” 

Op uit zijo volk, die het leiding zal 

geveo, die de elkander bestrijdende, 

nationale krachten ,,gelijk zal richten” 

en cenheid brengen in het verdeelde 

volk. Het prototype van den dictator 

Ia het O.T. Na den moord op koning 

Karel io 1908 begon de chaos in Por- 

tugal, eens 's werelds 

zeevarende mogendheid, toea een ach- 

terlijk, verarmd land land, eerst recht. 

Tusschen 1908 en 1927 beleefde Por- 

tugal 16 revoluties, werden 42 

nieuwe regeeringen geformeerd. De eene 

Voornaamste 

er 

»Coup” volgende op den anderen, ver- 

kiezinsgscampagoes, omkooperjjen, ge. 

weld — verschillende conterie&a in 
het leger — speelden een groote rol, 

Iedere nieuwe regeering moest natuur- 

ljk baar ,,supporters” tevreden stellen, 

het land ging financieel naar den kel- 
der, het Portugeesche geld had nog 

slechts een fractie van de nominale 
Wwaarde. 

Een staatsgreep. 

Totdat io 1926 de maat overliep 

en zich een scbare resolute kerels, in 

hoofdzaak uit het garnizoen van Bra- 
ga in Noord - Portugal — niet ongelijk 

aan Mussolini's opmarsch naar Rome—   

  

  

Zijn beginselen : 

Gemeenschapszin en : 

»men kan een daalder maar &€n 
keer uitgeven”. 
  

Lissabon marcheerden en zich 

meester van de regeering maakter. 

Ditmaal echter gold het Portugais 

belang —bet Portugeesche volk en 

geen partij— of persoonlijke balangen — 

bekwame, belargelooze mannen kwa- 

Daar 

men aau het bewind, maar juist den 

man dien men het meest behocfde, 

Ontbrak: een centrale, leidende figuur, 

ecen man met scherp economisch in- 

zicbt, die het mes er in durfde te 

7etten en de hopeioos verwarde fioan, 

cin weer op de been kon helpen. 

In '27 riep men Salazar tot het 

mioisterscbap van finarc &o. Hij nam 

het ongaarne aar, miste alle persoon- 

ljke stelde zijo condities: 

namelijk beperking der uitgaven, ver- 

mindering van salarissen, pensioenen 

eerzucht, 

enz. De leden van de nieuwe regee- 

ring, die dadelijk op grootsche schaal 

nscheppend” wilden optreden, stoorden 

zich weivig aan Salazar's voorwaarden, 

belastten dadelijk bet budget 

sieuwe ongedekte uitgaven voor hun 

met 

plannep. 

Een week na de aanvaardiog van 

zijn portcfeuille, verliet Salazar Lissa- 

bon, z0oals bij er gekomen was, met 

ecen citybag in de eene hand en een 

actetasch met een paar boeken in de 

aodere, onder mededeeling, dat bij, 

aangezien heeren collega's eigenmach- 
tig uitgaveo dedeo, liever niet langer 
van de partij wilde zijns twee dagen 
later stond hij weer achter den kathe- 
der ia Coimbra, met als motto voor 
zija college een simpel stuk ouden boe- 
renwijsheid: ,,dat jz een daalder maar 
&€a keer kunt uitgeven”. Dat dienden 
de heeren in L'ssabon ook te leeren. 
Na, dat leerden ze dan ook aan den 

live, na twee jaren bewind met vele 

goed bedaelde hervormingen, zonder, 

cenheid, zouder 

was Portugal practisch bankroet. 
Toen berinnerde men zich weer 

Salazar met zija nuchter zakelijk ver- 
Stand, zija citybag en zija actetasch, 
die het ministerschap den rug had 

toegekeerd en men smeekte hem terug 
te keereo. Salazar was daartoe bereid, 
maar stelde nu den eisch 

economische basis- 

van een 

volstrekt dictatoriaat over de finan- 
Ci-n, alle maatregelan te pemen, die 

om het 

evenwicht te brerger. 

noodig waren, budget in 

Bezunigen, 

»De beginselen van mijn economi- 
sche politiek” zeide hij, ,,zijn doodsim- 
pel iedere verstandige huismoeder kan 
ze begrijpen: ,,niet meer Uitgeven dan 
je hebt te ontvangen” Belastingen 
werden verhoogd, salarissen, pensi- 
oenen en rente verlaagd. 

Portugal had als maar geleend, had 
de hooyste staatsschuld per hoofd van 
heel Europa, in een arm land nog wel ! 
Die bezwarende schuld moest eerst 

weggewerkt worden, zelfs al moest men 

zich eevige jaren aales ontzegger. Hij 

zeif, ongehuwd, leefde zoo simpel als 

cen broeder van Siat Franciscus, een 

— mama 

oude boerenvrouw deed zijn bescheiden 

huishouding. zijo salaris als minister 
van Financitn en premier, stelde bij 

vast op ruim 4000 Neder!andsche gu!- 
dens minder dan dat van een doorsnee 
leeraar M.O. Sa'azar heeft geen ge- 
Volg, geen priv&-secretarin, hij, de 
almachtige, reist als ieder ander in een 
gewonen coupe, beheeft gee politie- 
bewaking, hoewel hij zich in den aan- 
vang vele vijanden onder de ,,bena- 
deelden en terzijdegezetten” op den 
hals haalde. Het volk draagt op de 
honden. Na rsim 10 jaren was de bui- 
tenlandsche schuld, dark zij geforceer- 
den export. geheel verdwenes, de bin- 
penlandsche schuld vermirderd en sa 
mergevat in 'o leesiag var 
bet papieren geld was 
pct. weer door goud g 

  

nam bij paast zijn financicel Ie derschap 
ook de tumctie van mivister van Bui 

    

  

tenlandsch Zaken op werd pre- 
mier c feitelijk onbeperkt dictetor 
als z00daig begon bij 2t ingrijpende     

    

      

politleke hervormingen is Portugal, 
Gisspircerd door M « parle- 
ment werd wel maar 
verloor zijn politicke 
dan in 

hervormirgen is Portu 

is. Mser 
irgsvosid 
  

Itali& stonden 

   
invloecd van de sociale i 
Pius XI, zo0la die b 

eocylick van 1931. Por 

Unitarische, corporatieve s 

van Paus 

  

| zijo uit de 

gal werd cen 

  

p ieder 
Corporatie in in eiger zekeren 

at toowel werk- 

  

zin autorocm en om" 

als werkoemer: boven 

  

   

gevers alle 
corporaties staat de St die de be- 
langen der corporaties co rdineert, 

Geestelijke hervorming. 
Portugal plukt nu de vruchten van 

een omwenteliny, die het tot zeven is 
Geweest enzaldat in de toekomst nog 
meer doen, want Salazar yeloofr niet, 
dat hij er nu isj eerst 
zal de 

is slechts 't begin, meerr hj. 

   gzaam aan 
rker, dit 

  

piecuwe geeat doo 

  

bij 

  

Beveiligt U tijdig!! 

Wij leveren :   
  

    

Eerst moeten de ,,geesten” hervormd 

worder, het beginsel: ,allen en alles 

voor de gemeenschap” moet het volk 

iooerlijk eigen 

maken, dan volgt bet overige vanzelf. 

De school, de volksschool, 

Salazar, heeft hicr 

taak te vervullen, 

zich meer en meer 

meeat 
groote 

niet alleen voor de 

nog een 

jongsten, een school die meer is dan 
een instituut, dat eenige technische 
vaardigheden — lezen, scbrijven, reke- 

nen enz. — hijbrengt, maar die een 

     
   

  

waarachtig cultureel - opvoedkundig 
fostituut is op het volle pracrische 

leven gericht is. Het tot voor kort 

nog sche Portugal 

ke arbeiders- 

fabrieker, het 

bouwt uitmuntende scholen, ook voor 

bouwt 

ouderen, cen soort ,, Volkshoogescho- 
len", z00als we ze in Scandnav:& bij 
twistig'allen kensen. 

Po 

Zi het 
locit weer, dank     

  

grocit en | 

tief van een man, wicns 

leus is, nobic”, niet voor ons 
  zeif, maar voer mijn voik. 

TOKO G6. 
BOMBAY-WINKEL 

  
  

  

Verkrigbaar 

Nieuw en goedkoop stof 

voor 

Gordiinen en 

Portier's 

T. NATHIRMALL 

    

ATTENTIEN 
Wederom verkrijgbaar 

  

Prijs f1,50 per expl. 

de 

Kedirische Snelpers Drukkerij. 
  

  

52. 

  
    

PROTESTANTSCHE KERK 

Hollandsche Kerkdiensten. 

  

OOST - JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEN 

lederen Zondag, 9 uur v.m. 

Te Kediri (Baloewertistraat), Blitar, 
Toeloengagoeng, 

Paree 7 30 uur o.m. 

Ngandjoek, e.a., te 

  

  

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 0. m. 
t itar 6 nur vm. Stille H. Mis 

7.30 uur v.m.  Hoogmis 
5.30 vus nm. Lof 

Osderrict ath. 6G uur ».m 

  

MAX FACTOR artikelen 
Thans compleet 

verkrijgbaar bij de 

agent: 

Toko .MILADY“ 
Aloon-aloon-str.— 15 

KEDIRI. 

  

  

  

  

Bloemenhandel ,Besoeki" 
pa ORION Telf. No. 97. 

Steeds versche bloe- 

men in voorraad, be- 

steiling van bloem 

stukken, kransen etc. 

Beeefd aanheveend. 
  

TENG HONG TJI 
NDUHOUDER c     Mrus 

  

Adres voor: 

Moderne « 

Staa meube!s ». kee 

  

chroomd of 

Twe    

  

han 

  

baar cen movie tenni voor Dinsdag 
Woensdag en Zaterdag, ge c 

Soelpersdr 

  

achtec 

f6, 

GAAT HET OM 
DRUKWERK ? 

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

goedkooper. 
Vraagt offerte bij de Ked 

Sneipersdrukkerij ! 

verbindt zich , 
tot niets! 

ukkerij     

  

U 

  

CHTBESCHERMING 

VERBANDKISTEN 
| in verschillende grootten en prijzen, voor auto, gezin en bedrijf. 

| RESIDENTIE APOTHEEK KEDIRI 
TELEFOON No. 

  

 



    

Buitenlandsch overzicht overgenomen uit het Soer. Hbid. 

De Britten vorderen snel 

Reeds zijn Britsche patrouilles op weg 
naar Benghazi: ook in Erythrea 
wordt verbluffend opmarsch- 

tempo gehandhaafd. 

  

Csiro, 27 Jan. (Reuter). Britscbe pa- 
trouilles rukken op langs den weg naar 
Benghazi. 

Cairo, 26 Jan. (Reuter). De Britsche 

strijdkrachten zijm thans bijra 160 km. 
in E'yibrea doorgedrongen. 

Ia Libye rukt het leger van gene- 

raal Wavell snel op om de vooruit- 
onderst geschoven cenheden te unen.     

Gemotoriseerde infanterie heeft de ge- 

mechaniseerde eenheden in de nabij- 

heid van Derna versierkt. 

De aard van het 

de troepen op de wegen 

hetgeen een voordeel is voor de Ita- 
lianen, wanneer zij een poging zouden 

doen om tegensiand te bieden, 

terrein noodzaakt 
te blijven, 

Italiaansch Oost-Afrika aan 
de beurt, 

Londen, 27 Jan. (Reuter). Britsche 
troepen drongen op talrijke punten 

Italiaansch-Oost-Afrika binnen. 

Nederlang 
Een Amerikaan over 

Nederland 

De haat der Hollanders 

Londer, 26 Jan. (A. N. Pl). Een 

uitzending vit Londen voor de Ame- 

rikaansche National Broadcasti g 

Compary” bracht een interview met 

een Amerikaan, die zeer onlangs een 

bezoek heeft gebracht aan Neder'and, 

Bely& en Frai krijk. Om begrijpelijke 

redenen werd de naam van den ge- 

interviewde niet genoemd, terwijl hij 

werd aangeduid als mr. Smith, 

Smith verklaarde o. m. verscheidene 

havens bezocht te heb 

voor id. In Antwer- 

ber, waar een    

  

  

   

  

liggen aken die met motoren zija 

ust, engen snelheid kunnen ont- 

  

» van 0 miji per uur. De neu- 

  

door een soort 20 zija 

k 

ta 

    

leine landingsbrug ten beboeve van 
ks en ander materieel, terwijl de 

    

nden aan de binnenzijde met ce- 

ment versterkt zijn. 

»De Hollanders beweren echter, dat 

de aken, 2 versterking, ia 

ze» onmiddelijk in twee&a zullen bre- 
ondanks de 

ken. Ik weet niet, wat daarvan waar 

is, maar ik geloof, dat de zaak niet 

200 eenvoudig is, Ovk worden veel 

zwaarder schepen voor esn invasie 

toegerust, doch ik kan daarover geen 

verdere bijzonderheden geven”, 

Op een vraag van den interviewer, 

of de Du 

aan de 

chers inderdaad gelooven   

  

baarbeid van den fihrer, 

bij: . Ongerwijfeid, ik ken 

  

antwoordde 

FEUILLETON 

SPAANSCHE DUKATONS 
(Spanish Doubloors) 

Uit het Engelsch 

  

van 

Camilla Kenyon 

45) 

Dan begon Cuthbert Vane te zingen. 
En zija dat 

uit vroolijke cabaret - liedjzs, Ameri- 

van gebeele repertoire, 

kaaosche rag-time en neger-liedjes, en 
een paar heel half - vergeten 
balladen 

wild rooverslied 

mooie, 

bestond, hoorden we een 

met een woest, uit- 

Waar 

bij 't uit opgediept had, weet ik niet, 

dagend refrein het allerliefst. 

maar ik weet wel, dat het op Leeward 

Isle, waar Davis en Bevito-Bonito en   

Uit binnengzkomeo berichteo blijkt, 

dat de Ethiopische patriotten gebie- 

den in handen hebben. 

In Erythrea bevinden de Britsche 
troepen zich nog slecbts 16 kilometer 

van Agordat. 

Verlos ons van onze vrienden... 

New York, 27 Jan. (Reuter). Uit 

B-lgrado wordt gemeld, dat alle fas- 

cistische leiders een circulaire ontvin- 

gen, die ongenscbijalik afkomsig was 

het hoofdkwartier, 

met de woorden: ,Verlies 

viet Uw vertrouwsa in het Huis van 

Savoye en Badoglio. Zij zullen ons van 

onze bondgenooten redden.” 

van fascistische 

cindigend 

De Gestapo en Italiaansche gehsime 

politie trachten tbans uit te vivden wie 

de schrijver der brochure was, 

daarvan een sprekend voorbeeld. Aan- 

gezien de Hollanders beweerden dat 
zij 425 Duitsche vliegtuigen boven 

Nederland — hadden 
vroeg een vrienden saar d: 
opinie van een Duitsch officier. Deze 

dat de Duitschers slechts 10 
badden ver!loren tijdens de 

invasie in Nederland. Mijn 

antwoordde, dat dit niet mogelijk was, 

daar hij persoonlijk '25 neergeschoten 

Duitsche machines langs Eka en den- 

neergeschotzo, 

mijaer 

zeide 

macbines 

vriend 

zelfden weg zag. Hierop verstrakte het 

gezicht van den Duitschen officier, die 

verklaarde : ,,Onze fiibrer zei, dat wij 

10 machines hebben verloren, dus ver- 

loren wij 10 machines.” 

Dz geinterviewde zag vele Briische 

bombardementen op het bezette gebied. 
In Aotwerpen werden aanvarkelijk 

batterijen zoeklichten in de straten 

opgesteld, waarna de Britscbe wreed- 

heid 

voor de slach:offers, die onder de bur- 

gzrbevolking vielen. Op u'tdrukkelijk 

verzoek van den burgemeester werden 

later de zoeklichten uit de stad zelve 

verwijderd. 

veraatwoordelijk werd gesteid 

De Britscbe piloten tcondenzich or- 

geloofelijk moediy en de bombardemer- 

ten werden zeer doeltreffend wirgevoerd, 

De interviewer verzocht den Ameri- 

kaan vervolgens iets te vertelln over 

Rotterdam, weike stad door dezen be- 

zocht was. Sm tb antwoordde : 

»Tracht U zich bet centtum van Uw 

cigeo stad voor te stellen, waar over 
een oppervlakte van 2!/ vierk. mijl alles 

is weygevaagd, waar geen banken, ho- 
tels, winkeIsen warenhuizen meer staan, 

Verscheidene andere heeren z2eroovers 

— om van het gewonere type, zooa's 
Captain S imson van de ,,Bonoy Lass”, 

nog niet eens te spreken — tusschen 

hun rooftochten in verblijf gehoudeo 

hadden, 

plaats was. 

buitengewoon goed op zija 

Hoezee, voor vroolijke vrijbuitersle ven! 
Hoera voor de zee, die ons vrijheid 

kan geven! 

Wij strooienin iedere haven ons gout, 

En albeng'ien we in 'teinde misschien 
aan een houd, 

Oho, wat cood, al duurt het maar kort— 

Zorg dat het een leven van vrijheid 

1 wordi, 
De landrotten zijn met bun zwoegen 

teuree, 

Wij rapeo bet goud op de opene zee! 

kust 

zooveel bet ons lust. 

Wij zetten koers maar M-xico's 

Es maken buit 

Oho, wat nood, al duurt bet maar kort—   
  

maar alleen kelders en straten. Zoo 
was Rotterdam nadat het puin was 

opgeruimd. Ziebier het resultaat van een 

bombardement, dat 27 minuten duurde 

gzvolgd door cen niet te bedwingen 

brand. De Hollanders verkiaren, dat zij 

de stad in 5, 7 of 9 jaar weer kunven 

hebben opgebouwd, doch dat zij de 

verwoesting in geen honderdjaar ver- 

geten zullen zijo. Dit verklaart grooten- 

deels de huidige schrikwekkende baat 

diz de Nederlanders voor de Duitschers 

koesteren. Mijo vriend vertelde, dat de 

Nederlanders lijsten hebben met de 

pamen van alle verraders—het waren 

er vele! — en wanneer de Duitschers 
wegtrekken, zal daar het grootste bloed- 

bad der moderne historie — dit waren 

de eigev woorden van mijo vrieod — 

worden aangericbt.” 

Itali&. 

De ongeregeldheden in 

Noord-italig. 

N2m York, 27 Jar. (Reuter). De 

corcespondant van de New York Ti- 

mes te Belgrado vernam in hooge 

dipiomatieke kringer, dat de Italiaac- 

sche geheime politie en de Gestapo 
te Milaan en Turijn 20 4 30 personen 

arresteerdeo, onder wie Italiaansche 

legerofficieren en fuoctionarissen van 

de fascistische partij. 

Door 

grens ontvangen 
dat de ongeregeldheden te Milaan en 

Turijn omvangrijk zija en een ernstig 

karakter 

industrie-steden eveneens ernstig onrust 

heerscbt. 

genoemde kringen van de 

berichten verklaren, 

droeger, terwijl in andere 

Soortgelijke berichten werden ont- 

vangen van de Columbia Broadcasting 

System, die hieraan toevoegde, dat 

soldaten schouder aan schouder met de 

Opstandelingen streden, 

Londen. 27 Jan. (Reuter). Ec wordi 

Op gewezen, dat uit cezo enkele ande- 

re bron bevestiging van deze berich- 

ten werd ontvangen, 

Erankrijk. 

Wat zal Duitschland eischen ? 

Belgrado, 26 Januari (Reuter). Het 

orgaan van de Joegoslavische regee- 

ring, bet dagblad ,,Vreme”, pubticeer- 

de hedenmorgen een hoofdartikel ter- 

zake van de Fransch-Duitsche betrek- 

kinyen. Het artikel was onderteckend 

door den directeur van bet blad, dien 

mn bzschouwt 

god te zija iagelicht over de plannen 

algrmeen als zeer 

van de spil-mogendheden. 

Hj verklaart in zijn artikel, dat de 

Nazi's de overgave van Tuois, Bzerte 

Duitsche 

bases voor den duur van den oorlog. 

en Oraa zullen eischen, als 

Hij zegr, niet, of bet waarschijolijk is, 

dat Petain al dan niet deze eischen 

zal inwilliger, doch merkt op, dat 

men in vele invloedrijke kringen in 

Frarkrijk gekant is tegen zulke con-: 

cessies. Hij voegt bieaan toe, dat de 
gevallen te Dakar en Jido-China 

bewezen, dat ,de Fraosche kolon &n 

Wweerstand kunnen bieden aan agres- 
sors en trouw zija aan het moeder- 

met het land. Deze feiten tezamen 

Zorg dat bet een leven van vrijheid 

wordt, 

»Obo”, viel het koor dan met een 

niet bepaald welluidenden samenzang 

ip, waarbij we echter allea overstemd: 

werden door de reusachtige bas van 

Cookie, die onder 'tscbooomaken van 
zijn pannen bet refrein met verdubbelde 

energie meezong. Cookie was op mu- 

ziekgebied een niet te onderschatten 
Concurrent van bet beeldige jongmensch 

en als hij klaar was met zijn werk, 

noodigden we hem altijd uit, om bij 

ons te komen zitten en wat voor ons 

te zingen. We kregen dan voor elk 
wils, Cookie's repertoire 

sentimenteele negerliedjes een 

wat daar 

naast 
aantal psalmen telde, welke bij vroe- 

ger op een reeks godsgienstige open- 

lucht-bijeeokomsten bad geleerd. Dan 

smolt zija zware melodieuse bas met 

het klageod suizen van den wind en 

  
  

intrinsieke belang van de ibases z-lf, 
hebben het vraagstuk dermate urgeot 

gemaakr, dat het toekomstige lot van 
Fraokrijk ermede gemoeid is. Een 

belangrijke rol is voor admiraal Dar- 

lan, als vertegenwoordiger van de 

Fransche vloot, weggelegd. 

Indo - China 

Ben wapenstilstand ? 
Japans aanbod werd aadvaard. 

Londen, 27 Jao. (Reuter). Radio- 

Lyon verklaarde hedeo, dat de berich- 

ten aangaande wapznstilstand 

tusschen Thailand en Fravsch Indo- 

Cbisa voorbarig :zijo. Volgens “de 

laatste berichten wit Jado-China 'gaan 

de Fravsche troepen 

zuivering van het grensgebied van 

Laos ea Cambodja van Tbailardsche 

troeper, die in deze gebieden zija 

doorgedrorgen. 

Fraokrijk en “Thailand hebben bet 

aaobod voor beiddeling 

cen 

voort met 

Japanscbe 

aanvaard. 

Onderhandelingen zouden 
aanvangen ? 

Hanoi, 17 Jan. (Reutep). De waper- 

stilstands - onderbandelingen 

Woessdag a.s. te Saigon aan. 

vangen 
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merana — 

Thailands regeering beraadslaagt. 

Bangkok, 27 Jan, (Reuter). Heden- 

morgen vroeg had en bijzondere 

kabinetszitting plaats ter, bespreking 

van het voorstel van de Indo-Chinee- 

sche regeering voor een Wwapenstilstand 

teneinde een einde te maken aaa-de 

vijandelijkheden aan de grens, aldus 

wordt door welingelichte kringen 

ontbuld, 

Naar verluidt werd het voorstel 

witvoerig besproken, docb het is nog 

niet bekend, welk besluit door de 

Tbailandsche regeering werd genomen. 

Gevechten duren voort. 

Bangkok, 27 Jao. (Reuter). De 
gzvechten tusschen Thailandsche en 

Fraosch Indo-Chineesche grenstroepen 

zijn nog steeds-gaaode, -niettegenstaande 

het feit, dat beide regeeringen -het 

Japansche aanbod voor  betiddeling 

hebben sanvaard, 

Gemeid wordt, dat de Thailandsche 

troepen den 25 sten dezer Luangpra- 

bang veroverden, terwijl de Thailand- 

sche eenheden in de Noordoostelijke 

districten den 24 sten de bezetting 

yan het. heele gebied rondom Pakse 

hoewel Pakse zelf nog voltooiden, 

niet bezet is. 

SCHRAUWEN" 
WATES 

PERCEEL-PAKISSADJI 

Prima kwaliteit, 

Beleefd aanbevelend 

L. H, SCHRAUWEN' 

ia 

K
a
n
a
 

D
n
 
n
a
n
 

Nog alitiid in voorraad. 

  

Door eigen import ziin wij in staat de beroemde 

CARIBONUM producten, z. a. 

Carbonpapier in diverse soorten. 
Schrijfmachinelinten in alle breedten, 

Schrijf-, vulpen- en stempelinkten. 

Polywog pasta in vasten en vloeibaren toestand, versch 
en tegen scherp corcurreerende, dus 

beneden Soerabaiaprijzen, 
te leveren. 

N. V. KEDIRISCHE SNELPERSDRUKKERIJ 

2 
5
0
5
 

5 SMA AAN 
bet g-dempte donderen van de brao- 

ding tot &£n barmonisch geheel te 

zamen: dan voerden de eigenaardig 

gesyocopeerde maat en de vreemde 

intervallen van zijn liedjes je verder 

en verder terug, totdat je door je ont- 

waakte primitieve gevoelens, een vuur 

Op het strand en jezelfer naast, turend 
over de lichtende zee, als iets natuur- 

Ijkers zag dan 't leven, dat je tot 

dusver geleid had. 

Waaruit blijkt, dat het verblijf op 

Lszeward Isle op alle ledeo van de 

expeditie langzamerhand een zekeren 

iovloed begon te oefenen. 

  

HOOPDSTUK VII. 

De konijnenpoot. 

Het was buitengewoon gelukkig, dat 

Cookie niet wist, dat er zich ergens 

op bet eiland een eenzaam graf, met   

de letters B' H. en een paar gekruiste 

doodsbeenderen bevond, noch dat de 

bewoner ervan heette te spoken. Als 

bij 't wel geweten had, geloof ik stel- 

lig en zeker, dat de bemanning of 

passagiers van het een of andere schip, 

dat toevallig in dat gedeelte van de 

Stille Zuidzee aan 't rondvaren was, 

het merkwaardige schouwspel te zien 

zouden gekregen hebben, van een 

neger, die dood-alleen, in eea klein 

bootje haastig roeiend het Arierikaan- 

sche vasteland tracbtte te bereiken. 

Ea wij zouden zonder kok en zonder 

boot gezeten hebben. 

Wordt vervolgd.
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