
KEDIRISCHE C0 
TT 

  

                      ema — 

DRUK- EN UITGAVE 
KEDIRI- SNELPERS 

Aigemeene Leider J.D,L, v, WAARDENBURG 

REDACTIE- 
TELEFOON Nc. 

ABONNEMENT f 1.50 PER KW, 
EIJ VONRVITBETALIK 

No. 9 

  

  

EN ADMINISTRAT!IZ 

  

  

STADSNIEUWS 
  

    

De groote loterij. 

Wij laten hier de volledige trekkings- 

lijst volgen: 
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11142 20591 17709 10662 10492 

35464 37225 31661 15485 38582 

36121 11089 26061 37920 16745 

37106 31517 10237 16237 32950 
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17156 13418 26616 16923 24317 
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13702 16118 28805 26069 24195 
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23168 14708 14064 34298 37637 

36796 35855 30939 35711 37879 

38920 32160 26274 18051 15907 
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16755 13767 35689 33582 22.61 
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21102 13121 32101 29800 34261 

Toelating van leerlingen tot 

middeibaar- en voortge- 

zet Onderwijs. 

Hierosder volgt de regeling betreffeude 

de toelatingsexamens, welke door het 

Departement van Onderwijs en Eere- 

dienst in de ,,Mededeelir gen” is opge 
nomen, 

A. Algemeen. 

Dz aandacht van all: belanghebben- 

den wordter op gevestigd, dat over dit 

onderwerp geen afzooderiijke 
scbriften aan de schoolboofden zullen 

worden verstrekt, Alla poodigc inlich- 
tinger, aanwijzirgen, voorschriften etc. 
worden opgeromen in de ,,M-dedec- 

lingen”. De voorzitters der commis- 

voor diverse 
zullen ecbter, 

over aangelegenheg 
belang zijo, afzooderlijk worden inge- 
licht. Uitdrukkelijk zij cr bier verder 
opgewezeo, dat bet vlot verloop der 
examens ea der toelating absoluut 

noodzakelijk is, dat allen zich stipt 

houden aan alle aanwijzingen en vcor- 
scbrifter, die ramens den Directeur 
yaa Onderwijs eo Ezredieost gegeven 

worden. 

voor- 

  

  

toclatingse xamens 

vorige jaren, 
, die alleen var 

evenals 
      

B. Algemeene regels 

voor de toelating. 

H.B.S. 
hebben 

1. Toelating tot de 
(het Lyceum) kan plaats 

Op grond van: 

a, ecen gunstige verklaring van 

het betrokken schoolhoofd. 

b. het geslaagd zija voor het toc- 
latingsexamen voor de eerste 

klasse der H.B,S. (het Lyceuw) 

Indien aangetoond kan wordeo, dat 

een candidaat piet aan het toelatings- 
examen beeftt kunnen deelremen, 
kan in bepsalde geval'en toestemming 

voor toe'ating als toehoorder (ster) 

verleend worden. Dit geldt ook voor 

de Mulo. 

2, Toelating tot de Iste 
klas der Muloscholen 
kan plaats hebben op grond van   
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VERSCHIUNT 
DINSDAG EN VRIJDAG 

AGENTEN 

a. een gunstige verklaring van 

het betrokken schoolhoofd 
(geldt alleen voor 
van Openbare en gelijkgestel- 

de bijzondere scholen) : 

leerlingeo 

b, het geslaagd zija ia het voor 

deze klas g:houden toelatings- 

examer. 

3. Toelating tot de voor- 

klas der Muloscholen 

kaa plaats bebben op grond van: 

a. cen gunstige verklaring van bet 
betrokken schoo'hoofd (geldt 

voor leerlingen van Openbare 
en gelijkgestelde scho!ler. De 

mogelijkheid bestaat dus thans, 

dat ook 'eerlingeo van Euro- 
peesche scholen tot d: Voor- 

klasse worden toegelaten)5 

b. Ht geslazgd zija voor het voor 
deze klas gebouden toelatings- 
eximen, 

Opmerking. een candidaat, die 
seslaagd is voor hst toelarings ximen 

H.B.S. 
cvenesns gesizagd te zijn voor de Ie 
klas van de Mulo. Bj cea plaatsing 
op cen Mulo verleent hem dit ecbter 

voor de wordt bescbouwd 

   

geeu voorrarg. 

C. Toelating zonder 
examen tot de Mu- 

loscholen. 

1. Tosi 
kan dus enkel plaats 

  

ing zondzr toelatingsexamen 

hebben tot 

de le klas ca de voorklas van de 

Muloscholen 

ceo gunstige verklaring 

bztrokken 
geen guastige 

  

20 wel opgrondven 

van bet 

Zi, die 

verklaring krijgen, 

schoolhoofd. 

kuanen deelnemen aan bet toela- 

Om misverstand te 

voorkomen wordt er nog ecus uit- 

drukkelijk de aasdacht op geves- 
die wi een 

tingsexameo. 

tigd, dat leer ingen, 

Guostige verklaring voor de voor- 

klas bebbeo, 

le klas, aan het toelatingsexamen 

doch niet voor de 

voor de Ia k'as mogen deelocmen 

en dat leerlinyen, die ook voor 

dz voorklas geen gunstige ver- 

klaring bebbe», zich zoowel aan 

voor de 1: klas 

aan dar voor de voorklas of aan €€ 3 

het eximen als 

van bcide kuoven onderwerpen. 

2. Ulithet voorgaande volgt, dat voor 

die aan bet 

voor de Ie klas of voorklas der 

Mu'oschoo! dzelnemea, alleen twij- 

felachtige of ongunstige verk'aria- 

leerlinger, eximen 

gen worden afgegeven, daar zij, 
die in het bezit zija van een gun- 

stige verklaring, geen examen be- 

hoeven te doen, 

3. L-erlingen, die op grood van een 

gunstige verklaring toelativg vra- 

gea tot de le klas of de voorklas 

der Muloscholen, 

door tusschenkomst van her school- 

bij 

meldea zich 

hoofd rechtstreeks aan den 

Directeur der Mu'loschool, welke 

zij willen bezozken. Deze aarmzl- 

ding heeft plaats onmiddellijk na 
het uitreiken van het 3de rapport, 

en bij dzze 

gunstige 
Overgelegd. lndien deze leerlingen 

aanmelding dient de 
verklaring te worden 

toela- 

behoeft 
door hen uit den aard der zaak 

Overigens aan geen enkel 

tingsexamen deelnemen, 

gzen examengeld betaald te wor- 
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den. Indien een candidaat, di 

zonder examen tot de Muloschool 
kan worden toegelaten, voor een 

andere school met gunstig gevolg 

het toelatingsexamen heeft afge- 

legd en de Muloschool dus niet 

zal bezoeken, dient daarvan aan 

den betrokkeo Mulo-directeur me- 

dedeeling worden gedaan. 

WAT U MISSCHIEN NIET 
WEET! 

is de titel van het boekje, dat is samer- 

gesteld door de Centrale Covim en 

uitgegeven door Volkslectuur. De prijs 

is 20 cent. Het is overal verkrijgbaar 
verkocbt 

worden, en eveneens aan het Centrale 

Kebon Sirih 41, 

waar Vo'kslectuur-uitgaven 

Covi mkantoor, 

Batavia-C. 

Ezn overzicht van den inhoud zal de 

beste 2anbeveling zijr, want dan b'ijkt 

duidelijk, dat dit boekje wd biedt voor 
Zija geld en practische, bruikbare waar, 

Na de irl-iding komen juridische 
raadgevicyen, ever arbeidscontracten, 

  

schade'oosstelling aan gezinuen van 

    

gsmobilsserden, machtiging van de 

gsbuwde vrouw enz. Dan volgen raad- 
gevingen aan vrouwen en mM s, die 

   
   hun tijd ter bescbikking willen stelleo, 

niet zonder salaris 

kusnen dozo. Hoofistuk 3 geeft raad 

aan moeders, zoowel over wat iedere 

hebber, als op 
aoder gebied, Een kort hoofiistuk geef: 

ook aan hen die dit 

moeder in huis moet 

cen paar goede weoken aan opvoed- 
stzrs. Dan volgt een gesprek met huis- 

vrouwen over de goedang en de keuken, 
en de maa'tijd, Tot slot eenige hoofi- y 

stukken over Luchtbescherming, goede 
verdu stering, schui!p'aatser, brandge- 

vaar, 
Velen zullen gebaat zijn met het 

hoofdstuk: ,,Hoe lichten wij onze be- : 
dieoden in?” waarin cen gesprek met duhileum- 
hen in het Nederlandsch en in het Ma- aanhieding 
leisch gegeven wordt. 

Hat laatste hoofdstuk bespreekt Eva- is 6611 6NOrM 

cuatie. Wij weten dat sommigen zich SUCLES. 

een vlucht uit de steden als de beste Profiteert 

oorlogsbescherming voor zichzelf en 

eigen gezin voorstellen. Deze meening 

de 

mogelijkbelen en beperktheden ervan 
wordt onder de loupe yenomen, | NU! 

De formidabele rolbezetting op zich- 

beschouwdj verder worden cenige regeis 

voor verplichte evacuatie meegedeeld, 

Inderdaad, het bevat : 

WAT U MISSCHIEN NIET WEET, 

EN TOCH WETEN WILT. 

    

zelve garandeert reeds cen exceptionee- 

le fila, 

Het verbaal is boeiend, terwijl de 
RICHE THEATER. 

Heden 30 Jan. t/'m Zaterdag 

Dz groote - geestige Metro - schlager 

»THE WOMEN” 

(vrouwen) 

film aan alle eischen en verwachtin- 

1 Feb. | geo, 
stellen kan, volledig beantwoordt. 

135 Vrouweo.... 

in bun gedacbten,., dan manven. Elke 
man, die denkt verliefd te zijn, is het 

die men aan een grootsch werk 

met niets anders 

met de beroemdste vrouwelijke sterren: 

Norma Shearer — Jyan Crawford — 
Rosalind Russell — Paulette Goddard 
— Joan Fontaine — Mary Boland e,v.a.   aan zichzelf verplicht deze film te gaan 

zieo. 

Voor de dames bevat deze dende- 

rende film een deel vaneen PRACH- 

G2... 

VENDU- &COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS 

J.G.W, DEKKERS KEDIRI — Telefoon 250 
  

Woensdag 5 Februari 1941. 

COMMISSIE.VENDUTIE. 

ia mijo locaal Hoofdstraat 28— Kediri. 

Gelegenbeid tot bijbrengen van goederen.   
 



    

— RICHE THEATER — 
— cog Heden en Morgenavond 

ATTENTIE! Vooraf: het ACTUBELE OORLOGSNIEUWS ! 
The W H De groote METRO SCHLAGER » 1 ME omen (Vrouwen). " 

Donderdg 30 Jan. t/m Zaterdag | Febr. 
Met in de hoofdrollen de beroemdste filmdiva's, as NORMA SHEARER—JOAN CRAWFOR?— 

ROSALIND RUSSELL—PAULETTE GODDARD—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 mannen en zeggen elkaar ongezouten waarbeden en Onvriendelijkheden, dat 
de vonken er af vliegen! Elke man die denkt verliefd te zija, is bet aan zichzelf verplicht deze film te gan 
zico. En voor de dam:s bevat deze film een deel van een prachtige moderevue in Technicolar, waar ook 
de heeren der schepping van zullen genieten! Kortom een film, die NIEMAND MISSEN mag!! 

Zarerdasmidas 430u Extra Voorstelling. 
Zondag 2 en Maandag 3 Febr. Gong's spanvende Detective film 

»THE MYSTERY OF MR. WONG” 
Met den beroemden grieselacteur BORIS KARLOEF, bijgestaan door GRANT WITHERS— 

DOROTHY TREE e.a. bekende artisten, Een zeer boeiende film met een goed verhaal en welke U 

tot het einde in spanning houdt. ZIET de groote BORIS KARLOFF in zija nieuwste succesrol! Mist 

dit vooral niet! 

  

  

en'tegen de eorSpronkelijke planuen 

van Berlija. 

Ia 1918 brachten de geallieerden 

het zoover, als de voorvaderen het 
tegenover de Vikingen nooit hadden 

vermocht. Fraokrijk ia het bijzonder 

had reden deze ongedroomde mogelijk- 

heid te gebruiken tot het beveiligen 

van zija toekomst. Staatsmanswijsheid 

heeft toen te kort geschoten. Men deed 

eerst te veel en te weinig. Vervolgens 

stuntelde men meer dan men handelde, 

Ea het overeengckomene wist men tea 

slotte zelfs niet binnen de grenzen van 

bet redelijke te doen eerbiedigen. 
Zoo kwam de nieuwe invasie, waac- 

van wij de jammerlijke voorgeschiede- 

nis allen versch in de herianering heb- 

beo. Duitschlaod, dat zich bij iederen 

Dieuwen oorlog barder, meedoogen- 

loozer, macht- en hebzucbtiger had ge- 
toond, toont zich nu op zijo allerbarst. 

In 1941 of 1942 zullen wij weer zo0- 

ver zija als in 1918. Dan zal de toe- 

  

door onze eigen schuld, gelijk dat de 

invallen der Vikingeo, buiten de scbuld 

onzer voorvaderen ceuwen lang geble- 

ven zijo. 

Wij h:bben in ons kamp wel eeus 
bedenkelijke stemmen gehoord. 

Wij moeten eraao denken dat wij 
na den Oorlog weer ,,met de Duitschers 

hebben samen te leven”. Handel drijven 

wordt daarbij vooral bedoeld, maar 

dat kliskt niet z00 goed. Zeker moet 

ten wij dat, maar onze veiligheid moe- 

vooropstaan. Wat baten ons voordee- 

lige betrekkingen, wanneer wij die. pe- 

riodiek. met vreeselijk verlies en vree- 
selijk leed moeten betalen ? Wij hebben 

zware verantwoordelijkheid tegenover 
komecde generaties. Er kan maar €&a 

doel hzelemaal op den voorgrond staap. 

Wij mogeo niet vragen hoe wij den 
vrede betrekkelijk het best verzekeren : 

wij hebben tot taak ons het hoofd 

erover te breken hoe wij den vrede, 

paar menscbelijke berekenirg, met vol- 

strekte zekerheid kuonen beveiligen. 

| Met de lieftallige 

TIGE MODEREVUE in TECHNI- 
COLOR, waar ook de heeren der 

schepping van zullen genieten! De 

De fim, die het gesprek van den dag 

zal worden! 

MAXIM THEATER. 

Heden 31 Jan. tor met Zondag 2 Feb. 

Het onvergetelijke Fransche filmwerk. 

»PARADIS PERDU" 
(Het verloren paradijs) 

met Micheline Presle— Fernard Gravey 

—Elvire Popesco e.a. bekende Fran- 

sche stars. 

Een meer dan scbitterende fim met 

een mooi en boeiend verhual met Frar- 

scbe charme en humor. 

ACTIE! SPANNING! ROMAN- 

TIEK! Verzuimt niet deze zeldzaam 

mooie film te komen zien ! 

Politierapport. 

Door de politie werd aangrhouden 

een Inheemsche vrouw genaamd B. 

Ng., worende Madjenang, 
van diefstal van cen kip 
van f0,50 ten nadeele van S., wonende 

Madjznang. 

verdacht 

ter waarde 

Door de politie werd aangehouden 

de persoon gevaamd S., wovende Par:- 

Cean, verdacbt van diefstal van lijfsgoe- 
deren ter waarde van f 0,15 ten nadeele 

van T., wonende Djamsareo. 

Door de politie werd aangehouden 

de persoon genaamd S., wonende Ma- 

djenang, op heeter daad betrapt bii 

disfstal van een rijwiel ter waarde van 

f15,— ten nadeele van L. T. H., wo- 

nende Bandarlor 

Bericht onrvangen, dat het huisje 

van S., te Madjenang, door een val 

ende Kedoeh-boom die op bet erf van 

bet Assistent-Resident kantoor stond, 

B.S. en S. werd vernield, waardoor 

licht verwond werden, 

Kali- 

Brantas op Semampir een lisk opge- 

Door de politie werd uit de 

vischt van een onbekend manspersoon. 

Het lijk werd het Ziekenhuis 

Gambiran ter schouwing overgebracbt. 

naar 

B., wonende Bandarlor doet aangif- 

te van diefstal van lijfsgoederen ter 

gezamenlijke waarde van f 2.08, mid- 

dels ondergraving. 

L.L.D,, wonerde Pandzan doet aan- 

gifte van dielstal van cen rijwiel en 
ljfsgoederen ter gezamenlijke waarde 

van £ 49.50, middels ioklimming.   

MAXIM THEATER 
Varaf Hedenavond t/m Zondagavond 2 Febr. 

»The adventures of Robin Hood.” 
ATTENTIB! Vooraf: her ACTUEELE OORLOGSNIEUWS! 

Zaterdagmiddag 43Ou 
Zondagmorgen 1ou 

Door de politie werden aargebou- 

den de persozen van E en M., beide 

wonende Prambon, verdacht van dief- 

stal van een kaio ter waarde van f 0.50 

ten nadeele van S, wovende Baloe- 

werti, 

H.S., wonende Baloewerti doet aan- 
gifte van dicfstal vzn lijfsgoederen ter 
gezamenlijke waarde van f 2.70, mid- 

dels braak. 

D., wonende Baloewerti doet aan- 

gifte van diefstal van 3 zilveren arm- 

banden ter gezamenlijke waarde van 

f 0.30, middels braak. 

S., wonende Pandean doet aangifte 

van diefstal van lijfsgoederen ter ge- 

zamenlijke waarde van f 0,60. 

Door de politie werd aangehouden 

de persoon genaamd S, wonende Ke- 

pandjer, verdacht van diefstal van 
  

   
Extra Voorstelling 

Maandag 3 en Dinsdag 4 Febr. 
UNIVERSAL/S uitstekende pers—S:ory—film 

»THAT'S MY STORY"“ (Het Succes artikel) 

CLAUDIA' MORGAN—WILLIAM  LUNDIGAN—HERBERT MUNDIN— 

RALPH MORGAN e.v.a. spelers van naam, Een spannende f:lm weike ongetwijfeld in Uw smaak zal 

vallen. Een film die tevens amusent en ordeshouderd is.- Komt dit zien. 

een flesch limonade ter waarde van 

f 0,16 ten nadee!le van M., wonende 

Rioginanom. 

Door de politie werd aangehouden 

de persooc genaamd M, wonende Pe- 

sastren, verdacbt ven dicfstal van eea 

waarde van 

Cb. 
groote ijzeren - pijp ter 

f 050 ten nadeele van den heer 

ID. wosende Setonoberek. 

B.S. wonende Boerergan doet aar- 

gifte van diefstal van diverse goedereo 

ter gezamelijke van f 0,98, 

Door de politie werd aangehouden 

de persoon genaamd N.. zonder vaste 

wcon- en verblijfplaats, verdacht vao 

diefstal van een bedrag aan contanten 

ad. f 0.075 en een soerat loeloesan 

ten nadeele van S., wonende Grogol. 

waarde 

LESSEN VAN HET VERLEDEN. 

  

,Dan zullen de Duitschers ons als in 1918 vol 

kracht hun afschuw van hun leiders 

verzekeren!” 

  

Geen tweemaal aan den 
zelfden steen. 

Er is eeo historische parallel voor 

bet heden. En wij 
daarvan ter barte moeten nemeo, willen 

zulen ors de les 

wij en ons nageslacbt niet bet lot, dat 

onze vaderen gedurende twee eeuwen 

gedragan hebber, deelen. Eenige eeu- 

wen lang, tot omstreeks bet jaar 1000, 

bebben Ier'and en de Britsche eilander, 

hebbzn de Lage Laoden en westelijk 

Duitschland de invallen der Scaodi- 
nav'ers, IJslanders en Denen ondergaan, 

Uirgestrekte gebieden — en dit betreft 

ook ons land —-kregen daardoor nooit 
rust, en konden siechts mocizaam tot 

welvaart komen, die vaak weer werd 

vernietigd. Het beste nog waren de 

streken er aan toe, waar de Vikingen 

zich vestigder, Normandi& is daarvan 

het voorbeeld, Rollo—Noor of Deen, 

dat is nooit vitgemaakt, — schiep daar 

een rijkje, dattotgrooten bloei kwam 

scbrijft , Vrij Nederland.” 

Oaze voorvaderen waren hulpeloos 

plaag. Geen macht ter 

wereld zou in staat zija geweest, een 
tegen deze 

vloot vaar het Noorden te sturen, om 

daar de roovers in al hun fjorden en 

welbeschutte woonplaatsen, die voor 

het overige niemand kende, te 

| bestoken. 

erin geslaagd dezen vijand afdoende 
in bun macht te krijgen, dan zouden 

er zeker voor heel langen tijd geen 

nieuwe invallen zija geweest. Het be- 

  

Mazr waren osze vadereo 

drijf zou zija bekorirg verloren hebben. 

Wjj beleven sedert driekwart ceuw 

een overeenkomstig verschijosel. Siechts 

door bijzonder geluk was Nederland 

er totnogtoe viet het slachtoffer van 

gzworder. In 1863 ondernam Pruisen. 
met Oostenrijkeche bulp, den oorlog 

tegen Denemarken, die naar het ge- 

tuigzois van Bismarck's herioneriogen 

eerst door hem werd goedgekeurd, 

toen hij besefte daardoor het bezit te 

zullen verk:ijgen van Kiel. Dan volgt 

de oorlog van 1866. En vervolgens 

die van 1870, die, welke ook de 

schuld van Napoleon III geweest moge 
zijo, bljkeos de manoeuvre met het 

telegram .vao Ems”, ontketend werd 

op het oogerblik dat Bismarck dien 
wenschte. Daarna kwam de oorlog 
van 1914, waaraan Weenen misscbien 
meer onmiddellijike scbuld bad dan 

Berlijo, maar die gevoerd werd volgens 

de begeerten en plannen van hen, die 

Duitschland gevaarlijk maakteo. Op 

cyoische wijze werd bet 

Belgiz vertrapt en mishandeld. Neder- 

heel ternauwernood, 

neutrale 

land ontkwam, 

komst verzekerd moeten worden, Deze | Wie dat bij voorbaat onmogelijk acht, 

erkent bij voor baat Zija onvermogen,   oorlogen mogen geen gewoonte blijven. 

  

Aftdeeling 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. 

  

  

  

   

   
        
    
    
    
    
    
    
       

LEESBIBLIOT HEEK 
De abonnementsgelden bedragen : 

1,— per maand voor 6€n boek 
f 1,75 per maand voor twee boeken tegelijk 
f 2,50 per maand voor drie boeken tegelijk 

met dien verstande, dat U zoo dikwijls moogt ruilen als U wilt 
Indien U duseen abonnement voor &€n boek 
beeft, waarvoor U &€a gulden betaalt en U 
ruilt het boek iederen dag, dan betaalt U 
voor 30 boeken toch niet meer dan &€n 

TTA 
Wordt lid van — 

— LEESTEZELSCHAP — LEESBIBLIOTHEEK 

DJABA-KO 

Ked. Snelpers Drukkerij. 

  

  

       
      
 



de verantwoordelijkheid die onze tijd 
en onze ervaringen ons opleggeo, te 

dragen. 
De rede, waarmede Koniongin Wil- 

helmina Radio - Oranje opende, bevat 

in dezea een krachtig program. Dat 
was bet grootscbe in deze rede, Onze 

landen, de meest bedreigde door het 
Duitsche gevaar, moeten veilig bewoon- 

baar worden gemaakt door de volstrek- 

te overwioniog van bet kwade. Met 

het kwade is geen compromis geoor- 
loofd, hoe aanlokkelijk het onze ge- 

makzucht moge lijkeo. 
De fouten na 1918 zija niet enkel 

in 1919 begaan. Zelfs de ergste fou- 

ten vallen niet in dien tijd. Waren de 

toen aangegane verplichtingen door 

allen, door Engeischen, Fraoschen, 

Amerikanen, Italianen gehoudeo, dan 

Wware er nu geen oorlog. Ook dat moe- 

ten wij ons herinneren. 

D: gelijkenis met de invallen dar 
Vikingen gaat veel verder dan degzen, 

Gie zijn kenuis daaromtrent slechts uit 

de schoolboekjes geput heeft, kan ver- 

moeden, Hij heeft geieerd, dat de iu- 

vallen ophielden, toen het Cnristendom 

de zeden van de halve wilden ia bet 

Noorden verzachtte, Zeker heeft het 

Christendom daar een taak vervuld, 

Maar hoe stond het met die wiidheid? 

De Vikingstochten wareo martiale 

oodernemingen va grands seigneurs 

met een in zekere opzichten opmerke- 

ljk verfijode geestelijke en artistieke 

beschaving. Zij waren tegelijkertijd een 

ridderlijke sport en een bron van rijk- 

dom. De ridderlijke sport stond op 

den voorgrond. Op Vikingstochten 

rijkdommen te verwerven was voor 

de, in drie adelijke kasten gegroepeer- 

de, heereboeren uit het hooge Noor- 

den eervolier dan die van de vaderen 

ie erven. Zij bestreden en beroofden 

io hua oogen onbeschaafde volken, 

Het waren kruistochten zonder een 

heilig doel, waarin eerbegrip en eer- 
zucht vooroame drijfveeren waren, 

Ten deele ook dreef ,,epleen” me: 

nigeen op deze expedities. Noren en 

IJslanders waren lieden die een trotsche 

literatuur bezaten. Dichbrers onder alle 

omstandigbeden des levens. Zij hebben 

oas een groote bibliotheek van wer- 

ken — familiegzscbiedenissen meest — 

nagelateo, waardoor wij van bus diep 

innerlijk leven meer weten dan van 

cevig ander ' middeleeuwsch volk. Die 

geschiedenisseo zijn wvaak schokkend 

door hun diepgaand emotioneel karak- 

ter. Zij vertellen ons ook meecojen- 

loos van innerliike verwikkelingen, 

zenuwstoornissen en zenuwzwakten der 

vermaarde helden, Zij ontwerpen me- 

bewust, 

Van mannelijke en vrouwelijke hyst-- 

rie. Zoo waren de ,,barbaren” die er, 

goud, afleiding, en soms vergetclheid 

zocbten 

nigmaal, een scherp bec!d 

in Vikingstocbten cn verre 

expedities tot naar Byzantium en J:ru- 

zalem, Amerika en Groenlard. Dezelf- 

de lieden zouden in onze dagen ont- 
dekkingsreizigers, jagers op groot wild, 

Of houders van afstandrecords io solo- 
vlucht geweest zijr. 

Wij doen de Duitschers cultureel 

dus niet te kort, als wij hen met de 

Vikingen vergelijken. Een overeen- 

komst vormt vooral de hardhzid, het 

meedoogenlooze en zelfzuchtige tegen- 

over den vreemdeling io beider aard, 

Waartoe de Duitschers aan hard- 

heid, aan fgewetenloosbeid tegenover 

den vreedzimen vreemdeling opgevoed 

kan wOrdep, z0u men meenen dat 

Nederland nu voldoende ervaren hee. 

Ea toch gelooven wij op dit punt 

Onze lezers nog iets nieuws te kunnen 

en te moeten voorleggen. Als Duitsche 

paracbutisten in Nederland werden 

opgepakt, dan was gewoonlijk bun 

verontschuldiging, niet te hebben ge- 

weten dat de toch naar Nederland 
ging. Of, wel, men had hun verteld, 

dat zij Nederland gingen helper! Wij 

Ontleenen nu het volgende aan bet 

relaas van een Duitscheo paracbutis- 

teokapitein over zija heldendaden op 

Waalhaven, dat te vinden is io een, 
io het Spaansch en Duitsch verschij- 
pend propagandatijd- chrift ,,Der Adler” 
van 6 Augustus.   

Het leert ons, welk een feest voor 

hem en zijo maonen inval in bet arge- 

looze Nederland was: ,Als wij 's 

morgens vroeg op 10 Mei wegvlogen, 

Wisten wij niet dat ons een vlucht te 

wachten stood, z00 beerlijk als wij er 

nooit een beleefd hadden. Mjjo batal- 

jon had tot taak, de Rotterdamsche 

lucbthaven Waalhaveo te nemen en 

voor de na ons aankomende, luchtlan- 

diogstroepen te verzekeren. Bovendien 

moesten wij de groote bruggen over 

de Maas te Rotterdam eveneens be- 

zetten en beveiligen, tot de 

pen aan kwamen, 

laodtroe- 

Zij ,straalden” 

Den avond te voren. bij het uitdeelen 

van het bevel, (wij spatieeren) hadden 

mijn manseo waariijk gestraald toen 

zij vernemeo dat bet eirdelijk zou be- 

zinoeo. 

  

het vertrek was 

ik nog eeomaal door de siaapzalen 
la den nacht voor 

gegaan, om mij ie overtuigen dat zij 

wel allen in den siaap kracat zocbten 

voor de 2ware taak. Niet ailen sliepeo. 

»Wy 
kusuen viet, kapiteis, wijzyote blij!” 

nIk verbeet 

aaa hua vreugde over”, 

“Waarom slapen Ui oret ?" 

  

mija laches en liec hen 

Meer is niet noadi». Hst past in het 

beeld van alle gewetenloosbcid die wij 
ond 

erui 

    vonden hebben, Ht geweten is 

gedrild. Dat was sterds met dit 

  

Volk te beginnes, is ermeds te begir- 

nen en zal crmede te brgirnen zijs. 

Daar mogzn volgende generati:s niet 

aan blootgesteld wordes, Wij kurnea 

hen niet ultroeier. Maar wel kusnen 

wij bun bewijzen, dat h.tkwaad altijd 

meester s'raft. En weer wel ku-- 

  

nen wij door een hechte vereerijirg 

Var kracbten ovs waarborgen verschaf- 
  

fe voor risuwe besluipirg ea nieuw 

  

verraad. Wij mosten ons wapenen —dat 

get vcor ous er onze bondgenooten 

t 

      

C0 eiyen 

eest is 

vergcten ho? erg h 

    

Zeker, wij kunnen een aantal! rustige 

aangename en voordeelige jaren hebben 
Wwasueer wij dit door d vingers zier, 

Tustiger, asangenam-r, en 

ook, dan wanneer wij dit niet doen 

voordeeiiger 

Wan: de Duitscbers, overwonner, zul- 

ons, als de parachutisten van Mei '40 

het Duitsche volk van 1918, om 

strijd en vol kracb: van overtuiging, 
hun onschuld, hun afschuw 

en als 

voor bun 

gevallen leiders verzekeren, Wanneer 

Wwij dat aanvoarden stellen wij de vol- 
gende generatie aan nog grooter geva- 

ren bloor. 

Europa mag zich riet voor den zoo- 
Veelsien keer stooten aan den zeifden 
steen. Ecos is Fcavkrijk gevaariijk ge- 
weest. Het vordt bet viet mecr. Ital:& 
is slecbis yevaarlijk evenals Rusland, 
indien er een gevaar'ijk Duitschland is. 
En bedwonyea en in de hand ghou- 
den Duitschiand is ongevaarlijk voor 
andereo en zich zelf. De zachte heel- 
meesters van het laatste deceonivm zijn 
ook voor her Duitsche voik noodlottig 
geweest. 

  

De vijarden van Europa ziju gelijk 
van aard geb!even. Laat ons niet uit 
kortzichtigheid palaten wat onze voor- 

tot eeuwen van onbeil, on- 
, vit machteloosheid bebben 

moeten nalaten. Als wij overwonnen 
hebben, moeten wij opbouwer. Ook de 
Duitscbers zullen in ons gabouw kun. 
pen woven, Maar hun moetde moge 
lijkheid en ook de lust benomen zijn 
het gebouwde te vernietigen. Dan kan" 
ieder gelukkig zijr, ook zij, 

GAAT HET OM 
DRUKWERK ? 

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

goedkooper, 
Vraagt offerte bij de Ked 

Snelpersdrukkerij ! 

U verbindt zich 
tot niets! 

  

    

Bekendmaking. 
Ee REGENT van KEDIRI maakt 

bekend, dat aan den Administrateur 

der S. f. ,,Meritjan”, bij besluiten van 

bet College van Gecommitteerden van 

den Regentschapsraad van Kediri dd. 

20 JANUARI 1944 No,'s 15/C. en 

16/C. vergunoing is verleerd tot aanleg 

van industrisbanen van blijvenden aard 

io het rayon van de suikerfabriek Me- 

ritjan io bet Regentschap Kediri. 

Vermelde besluiten liggen voor een 

ieder binnen dertig dagen ter inzage 

op het kantoor van den Regentscbaps- 

raad van Kediri. 
Kediri, 28 Januari 1941, 

De Regent vd, 

Danoediningrat.   
UIT6. Mi, 

  

BEKENDMAKING. 
De REGENT van KEDIRI maakt 

bekend, dat aan de ,,N. V. Handels- 

vereenigiug Amsterdam”, ten deze do- 
micilie kiezende te haren kantore te 

Soerabaja, bij besluit van het 

College van Gecommitteerden van den 

Regentschapsraad van Kediri dd. 20 

Januari 1941 No, 14/C. vergunring 

is verleend tot aanleg van een industrie- 

baan van blijvenden aard in het rayon 

van de suikerfabriek Menang in bet 

Regentschap KEDIRI.- 
Vermeld besluit ligt voor een ieder 

bionen dertig dageo ter inzage op het 

kantoor van den Regentschapsraad van 

KEDIRI.- 

Kediri, 28 Januari 1941. 
De Regent vd., 

Danoediningrat- 

NIEUWE UITGAVE of HERDRUK yan J. B- WOLTERS" 
BATAVIA. 

  

  

    

Auteur(s) Titel Bestemd voor | Druk: prijs | Omvang: for- 
ingen,—geb. maat 

LAMAIN, P. | LANGS RIJ- | Cbr. lageron- | 2, 0.85, —,— 107 Pags. 

en R. ZIJL- | PENDEVEL- | derw, Ned. 
STRA DEN 6A Indie Decb. 1940 

STEENDE- GAUW IN Tekenorder- 2, 0.20,—.— 16 pags 

REN P. VAN, | GOED II wijs W.L.O 
J. TOOT (2e kt) Jan. 1941 

STEENDE- | GAUW EN | Tekeronder- | 2, 0.20, —.— 16 pags. 
REN Pp. VAN, |) GOED 1 wijs W.LO. 
J. TOOT @ ) Jan. 1941   
  

aa —— AA 

Hoe het bij Tarente is toegegaan 
  

Strategie tegen armada 

gevolgd 

Graziani's tegenspoed niet voor 

gering deel werk van de navy. 

De sameoharg der dingen. 

»Langzaam was de nacht edaaid 
over de Armada, die ten anker lag 

Scbi'dwachten waren oiet uitgezet. 

Waar toe ook? Wat bad de geweldig- 

ste scheepsmacht die de wereid ooi, 

aanschouwde, Spanje's trots en glorie, 

den Hertog van Me-   onder bevei var 

Filips uitgezovden 

Engelard tot rede 
en? 

dina Sidoria decor 

om E'izabeth va 

te brengen, te 

Maar geluidloos, als schimmen i n 

het duister, beslopen Lord Howard's 

brandets den viets kwaads vermoeden- 

  

   

  

den Sparjaard. De vijandelijke vaar- 
tuigen lageo bijna boord aan boord. 

Toen, op een afjesproken sein, werd 
aan boord van Britsche schepen 

tegelijkertijid de braud e-'in gestoken 

de 

en was 't 6€n “vuurgloed varaf de 
beide vloter meteen spookachtig licbt 

overgoot.” 

Deze beschrijving van de inleidiog 

tot den zeeslag, die een eind maakte   aan Spavje's tot dusverre onbetwiste 

  

Admiraal Cunningham plukte veeren uit 

den Staart van duce's oorlogsvloot 
  

  

PROTESTANTSCHE KERK 

Hollandsche Kerkdiensten. 

  

OOST-JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEN 

lederen Zondag, 9 uur v.m. 

Te Kediri (Baloewertistraar), Blitar, 

Toeloengagoeng, Ngandjoek, ea., te 

Paree 7 30 uur ».m. 

  

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Zondag. 

le H. Mis 

2e H. Mis 

Lof 

6 uur v. m. Stille 

7.30 uur v. mw. 

5.30 uur ». m, 

te Kediri 6 uur v.m 

7.30 uur v. m. 

5.30 uuc a. m. 

H. Mis 

Hoogmis 

Lof 

Ondersicht Kath. Javanen 6 uur ».m. 

te Blitar 

MAX FACTOR artikelen 

  

  

Thans compleet 

verkrijgbaar bij de 

agent: 

Toko ..MILADY“ 
Aloon-aloon-str.— 16 

KEDIRI. 

    

    

  

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

1 Steeds versche bloe- 

men in voorraad, be- 

stelling van bloem- 

stukken, kransen etc. 

Beeefd aanheveend. 

TENG HONG TJIANG 

    
  

heer schappij ter zee, een treffeo, waarin 

de trotsche Armada het moest afieggen 

tegen een aanzienlijk minder talrijken 

Vijand ea tocm'oos ten onder ging, 

kan bijoa ongewijzigd worden toege- 

past op de gebeurtenissen in Tarente, 

waar de Italiaansche vloot een klap 

te incasseeren kreeg, waarvan zij zich 

menschelijkerwijs gesproken, niet meer 

kan De 
opvaller d. Slechts enkele namen behoe- 

hersteilen. overeenkomst is 

ven wijzg'ng, en de branders van de 
vloot van Konirgin Elizabeth zijo ver- 

vangen de torpedo's van de 
Britsche Marine Lucbtvaart, maar het 

door 

verloop der beide coups de main, die ! 
door 3!/, ceuw gescheiden worden, 

vertoont treffende gelijkevis, 

Het militaire doel is betzelfde: een 

vijand, die zich genesteld heeft in 
wateren, waarin de vijandelijke hoofd- 

macht nietkao opereeren, moet verrase 

en vernietigd worder. ,Huo sterkte 

is verbaringwekkena”, scbreef admi- 
Taal Howard na den aaoval van zijn, 
branders op de Spaansche galjoeneoh 

lagen, st uk 

toch plukken wij hun stuk de 

veeren uit hun staart.”" 

die voor anker voor 

»waar 

Wordt vervolgt. 

| YENDUHOUDER COMMISSIONNAIR 

MEUBELMAKER 
TRANSPORT — ONDERNEMING 

KEDIRI — Kientongsira, Telef. 64 — No, 107 

Adres voor: 

Moderne ea antieke meubels. 

Staa'meubels en ledikanten ver- 

chroomd of gelak 

Tweedehandsche meubels. 

Emballeeren en transporteereo, 

eco mooie tennisbaan voor 

Woensdag en Zaterdag 

Dinsdag 

gelegen 

chter Soelpersdrukkerij p.m. 

    

Vooz Us 

geroutincerd 

meubilair an ontwerpen 

  toekanys en cerste kwa   

liteit meubelbout 

Zeer billijk in prijs en levering met 

garantie, 

Voor Uw vendutie gegarandeerd 
goede resultaten. 

Iopakken voor alle plaatsen.   
    

        

Beveiligt U tijdig!! 

Wij leveren : 

  

LUCHTBESCHERMING 

VERBANDKISTEN 
  

  

  TELEFOON No. 52. 

  

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

RESIDENTIE APOTHEEK KEDIRI 

  

 



  

  

Buitenlandsch overzicht overgenomen uit het Soer. Hbld. 

Derna reeds gevallen! 
  

C:ico, 30 Jan. (Reuter). Officieel 

wordt medegedeeld, dat Derna door de 

Britsche troepen werd veroverd. 

Nader wordt nog gemeld, dat de 

verovering hedenochtend werd voltooid. 

Invalspoging begin Februari? 

New York, 30 Jan. (Reuter). Volgens 

den correspondent te Vichy van de 

n»New York Times" wordt verwacbt 

dat de aanval op Eogeland begin Fe- 

bruari zal plaats hebber. 

De correspondent verklaart, dat de 

stroomen en het getij dan gunstiger zijo 

dan op eenig ander tijdstip van bet jaar. 

Uit Nederlard en Belgit gearriveer- 

de reizigers bevestigen de berichten 

inzake inteosieve voorbereidingen van 

allerlei soort. De correspondent voegt 

er aan toe, dat er veel geruchten zija 

iozake pieuwe oorlogs-machines, zo0- 

wel voor gebruik op het land als in de 

lucht. 

Britsche voorbereiding. 

Londen, 30 Jan. (Reuter) Er wordt 

op gewezen, dat de bevelhebber van de 

Britsche Oostkust, een waarschuwing 

uitgaf, dat geen deel van het 

Britsch als 

inval komt. 

enkel 

eiland nuttelocs is, cen 

ledere plaats, stad cf dorp, moet zich 

er daarom op voorbereideneen rol te 

kunven spelen bij bet terugslaan van 

den vijand. 

Duitschland en Gibraltar. 
Londen, 30 Jan. (Reuter). Lord De- 

lawarr, dat de Duitscbers in de 

Middellandsche Zee thans het oog beb- 

ben op Gibraitar. 
  

Engeland. 

De invalsbedreiging. 
Wat Duitschland zou 

kunnen doen. 

Londen, 29 Jav. (U. P.). In aan- | 

sluiting op de verklaringen van leger- 

terzake 

wezenlijke invalsbedreiging” seint Uni- 
ted Press nog nader, dat genoemde 

autoriteiten zeiden, dat mogelijke Duit- 

autoriteiten yan de ,zeer 

scbe stappeo zija ee bezetting van 

de rest van Frankrijk en een Duitsche 

opmarsch door Spanje voor een aanval 

op Gibraltar. Deze 

houden dan ook den Britschen Cene- 

ralen Staf bezig. 

Zij legden er den nadruk op, dat 

de gevolgen van luchtaanvallen in het 

mogelijkheden 

bijzonder ernstig zija voor de ver- 

nieling in bet land. 

»De toestand in de Middellandsche 

Zee”, 
kringen, ,,ziet er thans ingewikkelder 

aldus zegt men io militaire 

uit dan tevoren, Een omvangrijk ver- 
de Middellandsche Zze, 

bedreiging Duitsche 

duikbommenwerpers, begint niet zelden 

keer door 

onder van de 

moeilijk te worden”, 

Volgers militaire kriogen is een 

strijdmacht van ongeveer 225 Duitsche 

duikbommenwerpers over geheel Euro- 

en bedreigt Engeland 

met een mogelijken met 

pa verspreid 

inval, cen 

aanval op Gibraltar via Spanje en 

in den Balkan. 

Men legter in deze kringen den na- 
druk op, dat ,de defensie van Engeland 
het voorvaamste front” is. 

met een opmarsch 

Met betrekking tot de bedoelingen 

van Duitschiand in den Balkam en 

mogelijke aanvallen op Siloniki door 
Jorgosiav& heer, zeide men: ,Wan- 

Dutschland zal toeslaao is niet 

tezeggen, doch het gaat zonder twijfel 

io die richting”, 

neer 

Men meent, dat een 

tiental divisies in Roemeni& is gecor- 

centreerd, o.m. eenige gemotoriseerde, 

Militaire verklaarden 
voorts, dat de hu'p van Amerika een 

FEUILLETON 
SPAANSCHE DUKATONS 

(Spanish Doubloors) 

Uit het Engelsch 

van 

autoriteiten 

Camilla Kenyon 

46 

Maar afschoon Cookie dus in zali- 

9g onwetendhzid van deze verschrik- 
kelijke bijkomende omstandigbeid ver- 

keerde, viel het me na een dag of 
twee, drie op, dat hij niet op z'n ge- 

mak was. Als het eenige losloopande 

lid van de expeditie smaakt ik het 

genoegen Cookie's dagelijksch 

gezelschap, waardoor ik bem langza- 

merhand beter had leeren kennen dan 

cen der anderen. Op dien bewusten 

van   

belangrijke factor is in de militaire 

operaties. ,Het Amerikaansche mate- 

riaal echter” 
niet io een dag of anderhalf gefabri- 

ceerd en de werkelijke stroom is nog 

nog niet begonnen”. 

205 zeiden zij ,,wordt 

Abessinie. 

Hoe R. A. F. opstandige 

Ethiopitrs aanmoedigt. 

Londen, 27 Jan. (A.N.P.) Dz offi- 
cier-vlieger van de Royal Air Forces 

die onder moeiliike omstardigheden 

een gevaarlijke vlucht over Ethiopi& 

maakte, door welke vlucht de opstand 

der Ethiopische patriotten berorderd 

werd, is begiftigd met het 

shed Fiying Cross, 

D2 vlieger is Reginald A'en Col'is, 

die zich beschikbaar stelde om een 

Distingui- 

eenmotorig vliegtuig te besturen over 

mocilijk, bergachtig gebied in he: op- 

standige Ethiopi8 met en vertegen- 

woordiger van keizer Haile Selassie, 
die besprekingen moest vosren met 

de leiders der opstandelingen. 

Het “liegtuig, aan boord waarvan 

zich ook een leger-officier en een ser- 

geant-waarnemer bevonden, was voorts 
beladen met onontbeerli ke voorraden. 

Met zwaren last slaagde de 

officier-vlieger erin veilig te landen 

op buitengewoon moeilijk terrein, 2400 

meter boven den zeespiegel, 

Dz welke door den 

opperbevelhebber der Britsche troepen 

in den Soedan ten zeerste 

dezea 

conferentie, 

gewenscht 

werd geacht, kou daardoor plaatsheb- 

ben. 

Aangezien het onmogelijk was voor 

het vliegtuig van het ruwe terrein, 

waarop de landing was uitgevoerd, 
Op te stijgen, was Collis gencodzaakt 

2 vachten io Ethiopi& te blijven en 

toczicht te houdea op het gereadma- 

ken van een startbaan, weike hem 

ten slotte ia staat stelde op te stijgeo. 

Deze officier voerde ook een vlucbt 

van ruim 300 km, boven Ethiopisuit 

ochtend nu had !ij me dadelijk rabet 

ontbijt toegefiuisterd dat het pu, in de 

afwez'gheid van alle exsedirieleden 
een goede gelegenheid was, om bluf- 
pudding te makzo. Maar afschoon bij 

heel vriendelijk was, zijn gewone op- 

gewektheid was verdweneo, Ezn paar 

keer betrapte ik hem erop, dat hij 

iets in zichzelf mompelde, en een of 

tweemaal zag ik, dat bij angsiig over 
zijn schouder naar het bosch keek. En 

daarbij king om zijn bals, aan een 

rood koordj2, een wit en bruine kovij- 

nenpoot. En juist dat laatste feit gaf 
me te denken. 

Toen ik klaar was met mijn bluf- 
pudding, en de pan op een steen in 

"trivierije had gezet, om af te koelen, 

ging ik mijo boed halenom op mijn 
cigen houtje een kleinen onderzoekings- 

tocbt ian de bosschen aan weerskanten 

van bet riviertje te gaan maker. De   

  

met het doel voorraden voor de op- 

standelingen uit te werpen. Later leid- 
de bij een formatie van drie vliegtui- 

gen, welke erio slaagde ammuoitie, 

geld en andere voorraden voor de 

rebellen uit te werpen. 

Verklaring van Negus. 

Kbartoem, 30 Jan, (Reuter). De 
Negus deelde den correspondent van 
Reuter in Etbiopid mede, dat de 
vroegere Ethiopische afgevaardigde 
bj den Volkenbond zich thaos bij 
hem in zija eigen land beviodt. 

Roemenie 

Beestachtigheden 

En de schaduw op den 
achtergrond 

Lordeo, 30 Jap. (Reuter). In een te- 

legram aan Hitler verklaarde generaal 

Aotonescu ».a.v. de onderdrukking 

van de onlusten in Roemenit : 

»De trouwe scbaduw van den Fiibrer 

stond achter mij”. 

Uit de ooggetuige-verslagen vao de 

Onluster, die tbans bekend zijo gewor- 

den, blijkt, dat de opstand slechts een 

door de IJzereo Garde 

pogrom is geweest. 

Het afschuwelijkste voorval was wel 

het volgens Joodsch ritueel slachten van 

georganiseerd 

200 Joden, vadat zij op beestenwagens 

naar het Boekarester abattoir waren 

vervoerd. 

Na den opstand 
De siachtoffers 

Boekaresr, 29 Jan. (Reuter). In aav- 

sluiting op de voorioopige me dedeeling 

vau de Roemesensche autoriteiteo ter- 

zake vao bet aantal dooden en gewon- 

den bij de IJzerea Garde-revolutie, is 

5og gzimeld, dat bet desbetreffende 

communigu€ verklaart, dat er 14 mi- 

litairen zija gedood en 46 gzwond. 

Onder de burgerbevolking vielen 32 

dooden en ongeveer hetzelfde aantal 

gewonden, 

Ia een geval zou petroleum over 

een soldaat zija geworpen, die vervol- 

gzas in brand z0ou zija gestokeo. 

De Roemeensche minister van Osr- 

log is gemachtigd om legercontroleurs 

te benoemen in alle metaal-bedrijven 

en wapenfabrieken om toczicbt te hou- 

den op de productie. 

Duitschland 

Prociamatie van Giring 
»Het Duitsche volk moet 

dankbaar zijo....” 
Londen, 30 Jan. (Reuter). Als ir- 

leidiog voor de rede ven Hitler gaf 

Go-ing hedenmiddag een proclamatie 

aan het Duitsche volk uit waarin hij 

met nadruk wees op de verrichtingeo 

van Hitler en van Duitschland. 

Volgens den Duitschen radioomrozp 
verklaarde Gocirg io zijr proclamatie: 

Het Duitsche vo'k moet met dankbaar- 
beid jegens zija Fiibrer zijo trouw en 
bet vaste besluit om tot het uiterste 
zijo plicht te doen opoieuw bevestigen. 

Nooit tevoren ia de geschiedenis van 
Duitschland zijn zulke successen be- 

haald. Het volk staat eecsgeziod achter 

zija Fiihrer en kan de toekomst met 

vertrouwen tegemoet zien,” 

voortdurende immunieten van de drie 

parapluie's in combinatie met de ver- 

zekeringen van den man met bet lit- 

teeken—natuurlijk viet aan mij per- 

soonlijk gericht, de staat van gewa- 

penden waarin we leefden, 

stonod z00 iets niet toe—hadden me 

ervan overtuigd, dat het verschrikke- 

lijkste beesr, dat ik tegen kon komen, 

een van de Lseward Isle varkens was, 
en bij ondervinding wist ik, dat het 

allerwildste varken voor een goedge- 

mikten onmiddelijk de vlucht 

nam. En daarbii had ik nogeen kleine 

in ceo riemtasch, welke ik 

op een kordate mavier om mijo middel 

vastgegespt had. 

vrede, 

steen 

revolver 

Mr. Vane bad me bijna z00 ver, 

dat ik bet ding durfde afschieten, zon- 

der mijn oogen dicht te koijpen en 

mijo hoofd af te keeren. 

Ik stond dus op 't punt, om stevig 
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Door eigen import zijn wij in staat de beroemde 

CARIBONUM producten, z. a. 

Carbonpapier in diverse soorten. 
Schrijfmachinelinten in alle breedten, 

Schrijf-, vulpen- en stempelinkten. 
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Levert versche volle melk. 

Karnemelk, Yoghurt, 
Room en Boterolie 

Prima kwaliteit, 

Leverancier van de groote ziekenhuizen te 
Kediri en Paree en de meeste Doctoren 
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en tegen scherp corcurreerende, dus 
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Prijs 1,50 per expl. 
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'Kedirische Snelpers Drukkerijj. 
  

toegerust, met mija onderzoekingstocht 

te beginneo. In 't geheim bad ik de 

gebeele situatie al een sc&oe gezet, zelf 

speelde ik natuurlijk de hoofdrol. Alle 

leden van de Harding Browne expe- 

ditie geschaard om de tafel (Cynische) 
Schot op kleien afstand): Virginia 

Harding komt bionen, Aan haar gelaat 

is niets bijzonders te bespeurer: haar 

oogen schitteren echter van kwalijk 

verborgen triomf. 

Tante Jane. Schandelijk kind, waar 

ben je al dien tijd geweest. We hebben 

ons 209 ongerust over je gemaakt, 

€nz. enZ. . 

Virgioia Harding. Ik heb een wac- 

delingetje gemaakt, lieve tante. Ea 

wat ik wou zeggen, als 't den mev- 
schen ten miostes interesseert, op mijn 

terugtocht ben'ik overeen groot rots- 

blok gestruikeld, dat, bij nader onder- 

zoek, met de letters B.H. en een stel     

  

gekruiste doodsbeenderen gemerkt was 

Algemeene ontsteltenis en opwin- 

ding. Alle aanwezigen vestigen hun 

biik op V.H. (Cyoische Schot niet 

uitgezonderd, allea blozen ze van 

schaamte bij de gedachte, dat dit de- 

zelfde jonge persoon is, wier naam 

ze op instigatie van miss Higglesby 

Browne van de lijst van geautoriseer- 

de schatgravers hebben geschrapt.) 

Met mijn gevoel van ijver, verdub- 

beld door dit merkwaardige fantasie- 

produc", had ik juist met een resoluut 

gebaar Cookie plus 't kamp mijn rug 

toegekeerd, toen mijn aandacht plot- 

seling getrokken werd door een uitroep 

van Cookie: 

»Miss Jinny!” 

Wordt vervolgd.
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