
KEDIRI 

  

Pa Ba Pa 

  

    
ai be — 

DRUK- EN UITGAVE 

KEDIRI - SNELPERS 

Algemeene Leider J.D.L. v, WAARDENBURG 
  

REDACTIE- EN ADMINISTRATIE 
TELEFOON No. 83. 

ABONNEMENT f 1.50 PER KWARTAAL, 
BIJ VOORUITBETALING. 

No. 17 

  
  

STADSNIEUWS 

De Stadswacht waakt. 

Wi hebben onlangs medegedeeld, 

dat hier ter plaatse onder leiding van 

van den beer M. Scheltema, ass.-resi- 

dent tevens fungeerend burgemeester 
van Kediri, een comit€ is opgericbt om 

planoea voor de oprichting vao een 

stadswacht uit te werken. la dit comi- 

t€ hebben voorts zitting de regeot van 

Kediri, R.A,A. Davoediningrat en de 

heeren Ir. D.H.F. Obertop, Tb. PJ 

Duyodam evo Djie Ting Hiao. 

Deze plannen zijo thans gebeel gereed 

en een dezer dagen zal het comit& op 

vitgebreide wijze propaganda voor de 

stadswacht gaan maken. lntusschen 

kuanen wij alvast de volgende b.jzon- 

derheden publiceeren. 

Het terrein van actie van de stads- 

wacht bestaat uit de kotta Kediri en 
het omliggende gebied met een straal 

van 10 KM, Ec vallen dus drie on- 

dernemingen bionen dit gebied en wel 

Pesantreo, Mritjan en Mevang. De 

sterkte zal bestaan uit 160 mao, gelij- 

kelijk samengesteld uit de drie bevol- 

kingsgroepeo. Deze compagnie wordt 

Volledig gemotoriseerd j de kosten van 

de uitrusting bedragen f 75000,—. Om 

dit bedrag bijeen te brengen wordt 

gerekend op de medewerking van de 

locale ressorten, ondernemingen, fa- 

brieken enz. en op bijdragen van par- 

ticulieren, 

Het is van groot belang, dat het 

benoodigde bedrag van f 75000,- bij- 

een wordt gebracht, waot indien deze 

30m niet zow worden gebaald, zou met 

en miader effectieve stadswacht moz- 

ten worden volstaan, Bea speciale 

Propaganda-afdeeling onder de bezie- 

lende leiding van den heer Druyffzal 

onverwijid maatregelen nemen om met 

de inzameliog van gelden te beginnen. 

Er zal een beroep worden gedaan op 

de medewerking van de societeit Bran- 

tas, kantoren, zaken, restaurants enz, 

Ben goederen-loterij staat reeds op 

bet programma! 

Vrijdag 28 Pebruari ».“. wordt reeds 

een aanvavg gemaakt met de oplei- 

ding van kader. De iostruc ie zal ge- 

scheiden door kader van her V.O.C., 
terwijl voorts aan den plaatselijk mi- 

litair commandant van Malang om 

hulp van beroepskader werd verzocht, 

Er wordt dus met groote voortva- 

rendheid aan de organisatie van de 

stadswacht gewerkt. Aller bulp en in- 

spanning zal thaos noodig zijn om de 

benoodigde gelden op te brengen. 

Steunt de stadswacht ! |! 

Societeit Brantas. 

Het bestuur van de societeit Brantas 

maakt bekend, dat Zaterdag 1 Maart 
as. cenige leden van de bemanning 

van H. Ms. Sumatra de gasten zullen 

tijo van de societeit 

De prestaties van de Sumatraband, 

die uit de bemaoning gevormd is, zijn 

van dien adrd dat verdere aaoprijzing 

overbodig is. Muziek, zang, dans en 

voordrachten zullen allen een genoeg- 

Ijken avond bezorgen. 
Het bestuur deelt voorts mede, dat 

de gebruikelijke maandelijksche brid- 

gedrive, welke oorsprookelijk was vast- 
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J.h. GOLOBERG's 
JUBILEUM-AANBIEDING 

Uw gekochte Bril 

of Radio-toestel 

CADEAU!! 

40 het yolgende aan: 

40 Met ingang yan 28 December 1940 t/m 27 Maart 1941, zal o 

40 toor te Soerabaia een statistiek aangelegd worden van da 
40 

40 
40 
40 bedrag geretourneerd worden en aan iedere 250e ko 

40 PHILIPS.radio-ontyangtoestel (hetzij nieuw of tweedehan 
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40 de naam en adres yan iedere klant, die in genoemd tijdva 

40 baja dan wel bij 6£n onzef##filialen een bril of radio-toestel 

100e kooper(ster) van een complete bril zal het door h 

40 inname yan een oud toestel) zal de prij3 van de gekochte 
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40 Koopers(sters) op afbetaling dan w elo p huurkoop 

40 Laat deze gelegenheid niet voorbijgaan en koopt daarom bij: 

dingen ev 

JH. GOILDBERG 
Hoofdstraat 

Residentslaan 37 - Madioen - Tel. 

S1 - Kediri 
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Pte NAN lkolel PAI 
TOENDJOENGAN 85 - TELEF. ZUID:4 

FILIALEN: Batavia C. Bandoeng, Cheribon, Diocjakarta, Djember,|Malang, Madioen, Magelang Modjokerto, Palembang” Solo, Poerwokerto. Agentschappen: Ambarawa, Bandjarnegara, Gombong, Klaten, Parakan, Salatiga, Tegal, Tjepoe” 
Tarakan, Temanggoeng, Wonosobo. 

  

  

gesteld Woensdag 26 Februari in ver- 

band met de algemeene luchtbescher- 

mingsoefeningen, die op 25, 26 en 27 

dezer gehouden zullen worden, is ver- 

schoven en nader bepaald op Vrijdag 

28 Februari a.s. 

C.O.V.ILM.-Arbeid. 
Zaterdag 22 Februari was des mor- 

geos tusschen 10 en 12 uur de gelegen- 

heid opengesteld om aluminium in te 

leveren. De organisatie van de inzame- 

ling berust bij het Covim-damescomit€, 

terwijl mevr. Tijdemao ten residents- 

buize een goedang heeft beschikbaar 

gesteld. Het resultaat is tot nu toe 
geweest, dat 160 KG. aluminium werd 

verzameld. 

De voorzitters van het Covim-comit€, 
mevr. R. Brinkhorst-Voskuil, is in het 

bijzonder getroffen door het groote 

eothousiasme van de leerlingen van 

verschillende scholen, die aan de iaza- 

meling hebben medegeholpen. De kio- 

deren beschouwen het als een soort 

sport om zooveel mogelijk alumioium- 

voorwerpen mede te brengen. Het 

Comit€ bedankt allen, die hebben me- 

dewerkt 

plaatse te doen slagen door afstand te 

doen van bun bezit aan aluminium. 

De gelegenheid om allerlei voorwer- 

pen aan te brengen blijft nog steeds 

open staan! Het Covim-comit€ neemt 

om de inzameling hier ter, 

de zorg voor de verdere verzending 
op zicb! 

  
  

J.G.W. DEKKERS — 

VENDU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS 

KEDIRI — Teletoon 250 
  

Transporteeren, 

Handel in Nieuw. en 

Eindexamen Mulo 1941. 

Volgens besluit van de Directeur van 
Onderwijs en Eeredienst zal in verband 
met de eindexamens 1941 de Gouver- 
nements Muloschool Kediri behooren 

Tweedehandsch Meubilair, 

Emballeeren 
(Ook voor Europa en de buitengewesten) 

Meubeimakerij 
Agentschap : 

Java Koelkasten 

tot kring Soerabaia. Hiertoe behooren 
nog de Roomsch Katolieke Mulo, de 
Christelijke Mulo, de Gouvernements 
Mulo van Modjokerto, de Gouverne- 
ments Molo van Makassar en Bandjar- 
masio, 

 



  

  

  

            

KENNY BAKER e ». , At the 
telend van gszonden bumor, 1! 
eens echt ge | 

    

ten wil, 
amusante film te komen 

VOORAF 

N.B.! 

zien ! 

  

    
verwar 

  

in deze uitstekende fil 

Circus” 

Zaterdagmiddag 4.30 u 

Zondag 2 en Maandag 3 Mrt. 
WARNER BRO3 groote Detective film 

-sNANCY DREW DETECTIVE“ 
t BONITA GRANVILLE JOHN LITEL e.a. bekende artisten. Ben film, welke even opwindend als 

d is. Zist BONITA als de Detective met Sherlock Ho'mes neigingen . 

Nog Heden en ' Morgenavond. 
METRO'S daverende en Succesvolle lachschlager 

»sEEN DAG IN T CIRCUS” arora 2x05 1 112 Creun 
M-t de gebroeders GROUCHO— CHICO en HARPO, bijgestaan door de I:eftallige FLORENCE RICE— 

is DE grootste lachfilm van de Marx Bros, 
sg uur lang! U zu!t zich krom, doch ook allergelukkigst lachen ! 

en cen genoeglijken avond wil hebben verzuime niet 

aat als de SPECIALE ATTRACTIES! Het UNIVERSAL OORLOGSNIE UWS ! 

Kindervoorstelling ! 

m! 
VOORAFK, eenige zeer interessante bijfilms ! 

Ooit vervaardigd, tin- 
Wie dus 

deze BUITENGEWOON 

. Volgt haar 

    MAXIM THEATER 
  

    

  

e en boe 
cxperimenten en d 

an dit g maar 
BORIS KARLOFF « 
VOORAF gaat Het 

Attentie! 

        

  
Dz 

  

mooie | sische film 

Met Rd. Mochtar 

Heden 28 Febr. 

LACK FRIDAY var Vrijdag) 
en beroemde griezelacteurs BORIS KARLOFF en BELA LUGOSI. Een UNIVERSAL 

nde mysterie-film vas het ,,Dr. Jeky 

Zaterdagmiddag 4.30 u. 
ZondagmOrgen 

Maandag 3 mt Donderdag 6 Mirt. 

MAS" (De Gouden Adelaar). 
— Dewi Radiah e.a bekende 

Een film, die U niet voorbij mag laten gaan! 

e gevolgen daarvan. 
ook voor alle anderer, 
» BELA LUGOSI in hun beste rolien ! 
UNIVERSAL NEWS” 

Oo u. 

    »GAROE 
ister. 

Im Zondag 2 Mrt. 

1" and ,,Mr. 
De film geeft enkele uren spanning niet slleen voor 

die van ontspanning houden ! 

Extra Voorstelling 

Hyde” genre. behelzende 

P
N
 

an
 

  

Vaststelling Kiezers. 

26stea Maart tot en met 

  

April iseen ieder bevoegd 

  

om bij de commisse tot vaststelling 

van de kiezerslijsten schriftelijke ver- 

betering te verzoeken van de in het 

jaar 1938 vastgestelde kiezerslijst 1938-    
1942 der Joheemsche onderdanen (voor 

den stadsgemeenteraad), op grond, dat 

  

hij zelf of cen ander op 1 Jauari 1941 
voldeed of niet meer voldeed aan de 
gestelde cischen. 

Zii, wier naam niet op deze kiezers- 

lijst is gebracht, omdat zij niet in de 

Landsinkomstenbelasting zijo aange- 

   

   

   

slagen, doch die overigens voldoen aan 
vereischten, zijn bevoegd 

den hierboven genoemden 
vorennoemde commissie een 

  

kin te dienen, tenein- 

  

verzc 

ijst gebracht te worden, 

  

ij buiteo hun wil niet aangesla- 

  

Ten slotte kunnen zij, wier naam 

niet op de kiszerslijst is gebracht, omdat 
zij op den Isten Januari 1941 niet 

b nte Kediri woon 

       

    

  

     
cen sebriftelijk 

m op dek rslijst 

  

inden 

binoen de 

j ra 
stads 

en overi 

   

    

derremingen 

Gemeentewerken. 

Zoodra de weersomstar digheden het 

   

  

laten, z echnische dienst van 

  

meente Overgaan tot de hersteling 

van de S:mampir en de Baloewerti- 

s'raat, welke van een risuwe asphalt- 

laag Is de 
kampongs Badjaran en Djamsaren zal 

zullen worden voorzien. 

voorts een drietal wegen worden ver- 

hard ter bestrijding van het stof- en 
modder-bezwaar. 

Het wordt verder noodzakelijk ge- 
acht den duiker bij den driesprong Ba- 
loewertistraat-Bioscoopstraat te 

breeden, de brug in de Asthony Fok- 

ver- 

kerstraat te vernieuwen en de hoofd- 

aanvoerleiding van spoelwater in de 

kampong Banaran te betonneeren, ten 

einde het waterverlies te beperken. In 

de kampong Ngadiredjo wordt een 

voetpad aangelegd en verhard. 

Besmettelijke Ziekten, 

Het wekelijksch rapport van den 

Residentie Arts omtrent besmettelijke 

Ziekten in de Residentie Kediri luidt 

als volgt: 

Typhus Abdominal:s. 
Kediri 8, Ngandjozk 8, Blitar 4 en 

Toeloengagozng 1, 't geheel. 

21 gevalien. 
Paratypbus A. 

Ngandjoek 5 Dipbterie Kediri 2 

gevallen. 

dus in 

Padvinders-kampvuur. 

De van de N.I.P. V, 

hielden Zaterdagavond een kampvuur 

ter plechtige berdenking van Sir Robert 

padvinders 

  

Baden Poweli. Hoewel de weersom- 

standigheden z'ch aanvankelijk zeer 

ongunstig listen aanzien, klaarde de 
ucht toch later weer op, zoodat de 

plsebtigheid kon doorgaan. Er waren 
drie groepen padvinders aanwezig, 

terwijl bovendien verscheidene belang- 

nden van bun medeleven b!ijk 

. Dz beeren Zijderveld, Walstra 
en Horninge hielden toespraken. waar- 

stel 

  

gaver 

in zij de beteekznis van Baden Poweli 

     
en van de padvindersbeweging ui" 
con zetten, De heer Zijderveld 'egde 
vooral nadruk op artikel 10 van 

  

de padvinderswet (rein in gedachrev, 

woorden en daden). 
Ter gelegenbeid van dit kampvuur, 

dat een geheel ander karakter droeg 

als de gebruikelijke kampvuur-bijeer- 
komsten, werd een verkenner geins'a'- 

kerd, terwijl allen opvieuw de belof- 

te aflegden. 

Het was cen zeer geslaagde avond. 

Sociale arbeid. 

Geruimen tijd geleden hebben wij 
vermeld, dat het college van Gedepu- 
teerden van Oost-Java zich zoowel tot 

het regentschap 

heeft gewend met een schrijven, waarin 

werd gewezen op de wenschelijkheid, 
dat ook in kleinere plaatsen voor een 

de gemeente als tot 

ieder toegankelijke openbare leeszalen 
worden gesticht, indien een dergelijke 

instelling nog niet aanwezig mocbt zija. 

Nu de aanvoer van boeken wit Euro- 
pa vrijwel stilstaat en de voorraden 

in den boekhandel weldra uitgeput   zullen zijo, wordt de voorziening van   

het publiek, ook in de grootere plaat- 

sen van het binnenjand, met goede 

leciuur een probleem van bijzondere 

beteekenis. Bovendien bestaat er sinds 

bet uitbreken van den oorlog een veel 

grootere belanystelling voor dagbladea 

tijdschriften in verband met de 

gebzurtenisser op de oorlogsterreinen 

in Europa dn Afrika en bet dreigende 

oorlogsgeromimel in den Pacific, 

De gemeefte—ook het regentschap 

ea   
—heeft onmiddellijk geld op de be- 

grooting uitgetrokken voor dezen so- 

cialen arbeid. Er thans een zeer 

goede oplossing gevonden door een 

subsidie reeds 

bestaande zeer gunstig gelegen parti- 

culiere leesbibliotheek ,, Del Rio” aan 

de Hoofdstaat, 

worden ingericbt. 

is 

te verleenen aan de 

waar een leeszaal zal 

E:n regeling is getroffen, waardoor 

dz groote Soerabajasche kranten, be- 

bla- 
den en tijdschriften ter inzage komen 

te liggen. 

middelen, 

nevens verschillende Inheemsche 

In verband met de gerinye 

waarmede gewerkt moet 

worden, is een bero”p gedaan op so- 

ciaal-gevoelende particulieren om krar- 

ter, tijdscbr.ften enz. ter beschikking 

Dit berozp heeft, 

Daar wij versemen, een 

te wi'len steller. 

gusstig oat- 

haal yevonden. 

Tevens zija voor het lezen van boe- 

ken uit d: reeds aanwezige uitleen- 

bibliotheek speciale tarieven 

steld. 

vastge- 

Tentoonstelling 

»Geeft Acht”, 
wij Naar 

langdurige besprekingen 

vernemen, is men er na 
in geslaagd 

»Geeft Ach." 
ook hier ten p'aatse te bouden. Deze 

expositiz zal van 19 tot 26 Maart a.s. 

in de societeit Brantas plaats vinden. 

Nedere bijzonderheden zullen nog wor- 

den bekend gemaakt. 

om de tentoonstelling 

Vereeniging van reserve- 

officieren. 

De afdeeling Kediri van de veree- 
niging van reserve-officieren zal op 
Maandag 10 Maart een algemeene 
ledenvergadering houden in de socie- 
teit Brantzs, De bijeenkomst vangt 
om 8 uur n.m, aan. 

Het plan bestaat om het bestuur, 

hetwelk thans gevormd wordt door de 
beeren V. Lopoutre, voorzitter, E.J. 

A. Meyerink, secretaris-penningmees- 

ter en J. C. 'Gijsberts, commissaris, 

met een tweetal leden aan te vullen. 

Voor deze beide plaatsen worden door   

het bestuur candidaat gesteld de hee- 

ren C. M. B. Dixoo. res Iste luit. 
lof., eo ir. J. F. Dekker, res. kapitein 

der Art., beiden hier ter stede woon- 
acbting. 

De gelder, die door de vereeniging 

worden ingezameld, tijdens de lezingeo 

van den heer Harloff, zullen met dies 

toestemming worden aangewend ter 

ondersteuning van de actie voor het 

»Vrijwillig Vlieger Corps”, dat nouen 

hier reserve-vliegers zal gaan leve 

ren aan de Indische Weermacht! 

Tenniswedstrijd. 

We vernemen, dat dz plaatselijke 

tennisclub ,,Sehat” op Zondag as. een 

wedstrijd zal houden tegen de tennis- 

van Toeloeng- 

agoeng. Dit zal een revavch-wedstrijd 

zijo tusscheo genoemde tennisverceni- 

giogen waarbij een maand geleden de 

Toeloengagoengers een gevoel ge klap 

hadden gekregen van Sehat. 

club ,Retjo Pentoei g” 

RICHE THEATER. 

Heden 28 Febr. t/m 

Zaterdag 1 Maart. 
Metro's daverend Lachprojramma 

MARX BROTHERS 

AT THE CIRCUS 

(Eco Dag Ia 'T Crrcus) 

Met de Marx Bros, Groucho— Chico 
en Harpo, bijyestaan door Keony Baker 
en de lieftallige F.orerch Rice. 

Hier wordt U een gelegenheid ge- 
boden voor een vroolijk verzetje, om 
alle zorgen te vergeten door eens rech 
hartelijk te kunnen lacheo. Dit is aan 
de Marx Bras MEER dan toever- 
trouwd en deze film in bet bijzonder 
biedt hun volop gelegeobeid om doller 
te zijo dan ooit tevoren! Doch tevens 
zal voorai HARPO U weten te boei- 
en door zijo harpspel | 

Mist Dit Niet !   

MAXIM THEATER. 

Heden 28 Febr. t/m Zondag 2 Maart. 

U:iversal u'terst interessante eo boei- 

ende mysterie-film 

»BLACK FRIDAY” 

(Zwarte Vrijdag) 
M-t Boris Karloff — Bela Lugosi— 

Asne Nagel e.'a. sterren, 

E-o boeiende film van bet ,,Dr Jekyil 

an Mr. Hyde” io 

techniek als in opzet verschilt van wat 

'ot nu toe op dit gebied geboden werd!.. 

Esa sensationeele en verbijsterende 

gzschidenis over eeo fatalen datum, die 

genre die zoowel 

bet begin was van vele huiveringwek- 

kende toestanden en mysterieuze mis- 

daden ! 

Kortomi: een filem over duivelsche 

experimenten en de gevolgen daarvan ! 

Zie Boris Kaloff en Bela Lugosi. in 

bua beste rollen ! 

Politierapport. 

K., wovende Semampir doet aangifte 

van diefstal, middels ondergraving, van 

lijfgoederen ter gezamenlijke waarde 

van f 0,25. 

K., wonende Semampir doet aangifte 

van diefsta', middels ondergravirg, vaa 

ljfgoederen ter gzzameolijke waarde 

van f 1,78. 

Tegzn G., wonende Singonegaran 

werd P.V. 
mishandeling van S., wonende Singo- 

opgsmaakt, te zake lichte 

negaran. 

Mevrouw J.A., wonende Ringinsirah 

doet van lijf- 

goederen ter gezamenlijke waarde van 

f3.55, ten nadeele van haar bedienden 

aangifte van diefstal 

H.S.J., wonende Bandjaran doet aan- 
gifte vao verduistering van een bank- 

biljet vao f 100,— gepleegd door M., 

wonende Bandjaran. 

Tegen K., wonende Bandjaran werd 
P.v. opgemaakt, terzake lichte mishan- 
deling van K., wonende Bandjaran. 

  

WILT U GAAN EILMEN? 

Laat U zich dan eerst volledig 
inlichten door 

VAN WINGEN 

  

KEDIRI 
TELEFOON 
       

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. 
 



| Bee an sesak an ee el Pa 

      

  

Door de politie werdeo aangehouden- 
de personea van K., wonende Gam. 

pengredjo ea K., wonende Koewak, 
verdacht van diefstal van 130 stuks 
goenie-zakken ter gezamenlijke waarde 
van f 18,— ten nadeele van de Rijst- 
pellerij ,L. S. G.,” (Bandjaran). 

Door de politie werd aangehoudea 

de persoon van D., wonende Djamsa- 
ren, verdacbt van diefstal van 14 p'an- 

ken djatihout ter gezamealijke waarde 

van f 7.50, ten nadeele van T.P. D., 
wonende Pakelan, 

Door de politie werd aangehoudeo 

den Ioheemsche vrouw genaamd T., 
wovende Kemasan, verdracht van dief. 
stal vane en gestreepte broek ter waarde 

van f 0.30, teo nadeele van M., wo- 
neode Kemasan. 

B., wosende Bandarlor doet aangifte 
van diefstal, middels ondergraving, 

van lijfgoederen ter gezamenlijke waar- 
de van f 3.03. 

K., wonende Bandarkidoel doet 
aangifte vao diefstal, middels onder- 
graving, van lijfgoederen en contanten 

ad. f 4.25 ter gezamenlijk waarde van 
f 8.60. 

O., wonende Soekorame doet aangif- 
te van diefstal van een dames-rewiel 
ter waarde van f 7.50, hetwelk onbe- 
heerd op het erf vao de Schakelschool 
alhier was geplaatst. 

  

De grcote loterij. 

Wjj laten hier de volledige trekkings- 
lijst volgeo : 

f 75.000 — 2661 4. 

f 5.000 — 3906914291. 

5 ad £ 1.000,—. 

18602 38612 31916 24499 37327. 

20 ad f 500,—. 

26918 12004 19993 30785 32799 

19463 30210 32806 34431 24290 

13933 15449 34614 39970 15439 

32904 38198 22487 37567 35957 

500 ad f 100,—. 

39489 12644 11823 35885 10271 

34424 12434 37943 38672 36191 

33555 34803 15980 23214 22488 

29744 28002 10819 31634 11819 

33940 35709 10270 29929 31640 

13642 39347 17981 20229 18356 

13339 25818 34226 13810 2761! 

24741 16630 38029 31562 25791 

30620 34042 12705 12596 34373 

25725 31403 39579 30511 13600 

21756 16081 31758 24016 16923 

25218 37600 29530 15623 

34056 18778 34860 23724 37843 

32688 16187 17622 18527 25563 

17995 33183 31703 16237 16676 

31971 28584 31586 31565 22352 

19362 25733 29581 12868 37296 

15664 32218 26507 12517 32857 

12326 36320 17620 26981 14506 

26143 28418 24113 18482 13694 

19181 30765 19229 20028 22081 
28608 10221 31457 29571 21221 

17330 17498 38905 29071 29454 

28147 35855 36115 38492 17988 

20385 19248 25211 21771 10909 
31705 35151 16870 21365 25774 

15332 10589 22245 13479 32882 

15657 35945 37041 23131 22159 

11735 22594 10661 34745 33507 

16900 29354 39920 28311 32600 

25155 11257 34704 25543 13045 

33148 32950 11479 35216 36243 

12990 32821 39935 22029 23979 

21832 32667 17221 29559 31998 
26784 35986 35449 30184 33561 

31344 18290 38198 31903 20556 

22378 18596 38429 18580 11967 

15713 19791 23763 32314 36642 

32569 31316 27438 18065 30608 

13500 32371 18113 32499 18618 

31194 14166 13493 20520 30254 
39448 30598 28954 38510 23677 
38935 13426 38421 35118 16000 
14378 13092 26892 36763 24565 
11321 14426 20900 24605 26475 
1937 15033 14330 34001 15800 
25658 14143 36470 39979 32347 
27460 19085 12951 10770 15178 
37275 12012 18755 26277 11458 
28373 13799 39486 36912 39345 
24019 11567 33007 17824 20406-   

32995 14133 15239 38981 31636 
17244 18694 35250 26732 17493 
26880 24905 34144 34673 20309 
19141 31940 15596 35086 15260 
31775 15427 26973 14138 24463 
14391 10764 34308 14612 19288 
36662 22262 24550 28627 22206 
12279 19719 32911 27365 13662 
25552 12064 38311 13163 22627 
32010 26796 14540 25691 26253 
20034 38697 22630 17612 20363 
24779 39739 14014 26745 10701 
20110 31496 29780 14254 33416 
18188 24611 15914 34894 14327 
11491 10919 11904 22871 32519 
19589 15859 36399 14770 24632 
30831 12352 38305 12985 27096 
21947 23522 10471 14112 22270 
36545 10982 17753 26904 35137 
30221 29314 10537 15929 37603 
30469 38727 10280 28435 27658 
39341 31196 34512 11172 37997 

20172 22235 15951 15366 10370 

11373 36338 16742 24203 34650 

28417 20000 26757 24520 15183 

31520 12360 23646 14668 36771 

35045 30582 22086 20549 24353 

19616 10914 16024 39119 10848 

22189 18595 13075 35407 24685 

32555 22709 10856 36156 32472 
21886 23588 32730 23158 17383 

38035 39965 10874 30506 11334 

24680 35587 23221 20617 38310 

23901 28214 37767 19693 31970 

18629 11142 30915 16060 28983 
24567 13908 36917 29036 19768 

30478 14502 10129 10444 26128 

10905 13903 33112 21277 35902 

32283 37878 38520 38409 30921 

11457 33994 32112 37583 22631 

21510 25376 25489 39713 17640 

22903 30431 30491 10799 14463 

21768 30190 18444 20074 31140 

23501 20153 25059 32143 26700 

22633 32493 10912 10726 26940 

18862 27677 37053 22258 12094 
21764 28616 33753 20447 22483 

33078 18751 33798 27646 21844 

28352 23482 18124 15250 17692 

  

In en om de Adria. 
slot. 

Men zal dus sraks het gekke feit 

aanschouwen, dat de Italianen zullen 

probeeren vrede met Griekenland te 

s'uiteo en als dit niet lukt — en het 

lukt niet, daarvoor staan Churchi'l en 

de Grieken borg—den strijd godschiks 

zullen opgeven, daartoe door 't Derde 

Rijk gedwongen. Duitschland komt 
daardoor in 'n allervoordzeligste positie. 

Het zou jammer zijn voor het held- 

haftig Grieksche volk, dat alsdan 
gevochten zoude hebben voor niets, 

maar zooals het altijd gaat, het vo'k 

bloedt gewoonlijk voor de fouter, die 

cen kortzichtige regeering maakt. 

B.giodiging van dea krijg in dev 

Balkan, dat is het waarop Hitler aan- 

stuurt, teneinde zich zelve wederom 

de domineerende positie in deo Blakan 

te verschaffen. Deze 

positie is rosdig le om de 

economische inschakeling te comple- 

domineerende 

alleen 

teerenen 22 om te zijner tijd, wanneer 

de schaarbeweging op Turkije mozt 

worden uitgevoerd, suel en zonder 

tegeostaod uit hzt Westen tot de 

Dardanellen te kunoen oprukker. I, 

Roemenit is Duitschland helaas door 

het onverwacbte (deze omstandigheid 

werd zeer zeker niet door de Duischers 

voorzien) optreden van de IJzeren 

Garde te ver moeten gaan. Het heeft 
daar een grootere troepenmacht moeten 

stationseeren als het oorsprookelijk 

gewenscht zal hebbeo, met het zeer 

ellendige gevolg, dat Engeland en de 

bondgenooten het deswege beschouwen 

a'sbezet gebied. Wij houden ons ervan 

overtuigd, dat Duitschland dit viet 

heeft gewenscht, Zoo zal bet ook niet 

wenschen Bulgarije en Joegoslavit ,,io 

uniform” te bezetteo. Het wenscht er 
slechts thans de faciliteiten te schep- 

pen, om straks, van deze faciliteiten 

bliksemsnel gebruik te maken, 

Iamiddels kruist de Russische vloot 

Op de Zwarte zee en dit zou de Duitsche 

plaonetjzs voor de zooveelste maal in 

de war kunnen scboppeo. Het zou 

kunnen, dat Duitschland deswege toch   

—. 

nog tot bezetting van de Balkanstaten 

Over moet gaan. Dit zal het zeker 

doen, als het zeker is Rusiand aan 

zijo zijde te weten bij een eventueelen 

aaoval op Turkije, hetgeen weinig 

waarscbijolijk is. Merkt Hitler echter 

uit berichten uit Ruslavd dat 
stellirg neemt tegen verdere Duitsche 

penetratie (occupatie) in den Balkan, 
en dat het gebaar van Rusland in de 

Zwarte Zee werkelijk is bedozld als 
eeo waarschuwing aan het adres van 

het Derde Rijk, dan zullen vooralsnog de 
Balkanla den met rust yelaten worden. 

. 
.. 

Het heeft er allen schija van, dat 
Ruslaod z50 langzamerhand den tijd 

deze 

gekomen acht om de Duitscbers wat 
meer en openlijk tegen te werken. De 
groote golf van communistische propa- 
gaada onder het Dui: olk afkoms- 
tig u't L:mberg en omstreken, is tee- 
kenend voor Ruslands houding. 

Men onderschatte de belangrijkheid 
van dif feit niet. Hat klinkt mi.schien 

  

gek als wij zeggen, dat Duitscbland 

  

reeds lang v rslagen is en dat de strijd 
we'kke wij nu strijdes eigeclijk geen 
gevecht meer is teyen Duitschland, 

Het gevecbt, dat wij nog mo ten 

beginnen en dat zich duidelijke aan 
den horizon af begint te teekenen, is 
het gevechbt tegen den kolos Ru-land. 

Tozo Duitsch'and 

cicel ombelsde, bleek dat een groot 

het nazisme offi- 

percentage vao het Duiische volk de 
heilsleer vro Stalic ombelsde. Open- 
lijk zeideo deze adepten van den Mos- 
koviet, dat het naziisme, hen welkom 
was, aangezien zulks van zelfs zoude 
leiden tot een versrelden groei van 
het commuoisme, Hitler heeft den com- 
munisten ioderdaad nooit een stroo- 
breed in den weg gelegd en hen met 

open armen ia de partij opgenomen, 
niettegenstaande de vulminaties aan het 

adres der Stalinister. Htler heeft ze- 

ker erop gerekend de communisten in 

den loop der jaren — vooral middels 

de gcspredikte rastheorie — te bevrij- 
den van Russische besmetting. Dit is 
het risico, dat hij heeft genomer, Dit 
risico heeft bet sluiten van een Rus- 
sch Duitsch verbond van 23 Augustus 

1939 moselyk g:maakt en van die zij- 

dz bekcken heeft het genomen risico 

nofficieel” ge- 

bracbt. Is bij echter van zins op Rus- 

land los te bouwen, dan zal bij straks 

voorloopig voordee! 

te kampen bebben met een ,,vijfde co- 

lonne” van een kwaadaardig gebalte 

zonder wesrga, en niemand dan Hitler 

weet beter, wat dat beteekent in tijd 

van oorlog. 

Hitler z00goed als Stalin weten, dat 

voor twee dictators op 661 schip geen 

plaats Hoe ook het verloop 

den st zeker is dat zij el. 

kander €€ is in de haren zullen vliegeu 

van 

  

zal zije, 

om de heg'monie. De idco'oyie doet 

niets terzake, winneer de eerzucbt der 

enkeliagen in her yeding komt. Boven- 

dieo —en wij h-bben daarop al meer 
de aa dacht gevestigd — Duitschland 

vree t maar 6€€ ding t.w.: de vrucht- 

buarbeid van bet volyens zijo ivz'cbten 

miuderwaardige Slavische ras. Uit in- 

3, zal Hitler straks 

  

nerlijke drang 4 

op Stalia loss'aan, eerder dan voor 

hem buigen. 

bedenkt, dat het leger voor een goed 

dzel geleid wordt door het jonkerdom, 

dat, door eventueele feitelijke ideolc- 

A's mo ten overvloede 

gische associatie van Duitschland en 

| 
| Beveiligt U tijdig!! 

Wij leveren : 

  
  

NT Ag " 

1... 

Bekendmaking. 
Verjaring van vorderingen. 

  

Het College van Gecommitteerden 
van den Regentschapsraad van Kediri 
maakt bekend, dat, behoudens de na 

te melden uitzondering, alle vorderingen 
ten laste van de Regentschapsbegrooting 

voor het diensijaar 1940, welke niet 
zija ingediend ter Secretarie van den 

Regentschapsraad Uiterliik den 30sten 

April 1941, zijn verjaard. 

De termijoen van verjarisg, bij de 
burgerlijke wetten van Nederiandsch- 

lndi8 b:paald, zijn slzchts toepasselijk: 

le. op alle vorderingen, welker bedrag 
bepaald is en welker verevening 
niet afhankelijk is van een voor- 
afgaande indiening vao stukken door 
belanghe bbende : 

.op alle verevende vorderingen, 
waarvoor bevelschriften tot betaling 
zija afgegeven. 

Kediri, 24 Februari 1941, 

Namens 

het College van Gecommitteerden vnd., 

De REGENT van KEDIRI, 

R.A.A. Danoediningrat 

  

  

Rusland alle privileges door het na- 
ziisme zoo grondig geconserveerd, zal 
moeten prijsgeven, dan zal duidelijk 
zij", dat het 
Oosten zal oprukken en danop z00'n 
tijd, dat het een en ander nog kans 

van slagen heeft. 

1s her dan niet mooi dat Duitschland 
Rusland te lijf gaat? Inderdaad, het 
zou prachtig zijr, 

Duitschland eens naar 

maar als Du:tsch- 
land straks aan alle kanten aangeval- 
en zieltogend ter aatde zal liggen dan 
zal Moskou. als het regime zelve den 
slag overleeft, zija invioed hebben uit- 
gebreid tot aan de grenzen van ons 

Dat 

den oorlog in 

lieve vaderland, namelijk het 
Duitschlard na wan- 
hoop over de geledenellende, de ideo- 
logie van Stalin zal aanhangen is vrij 
zeker. 

De grootste en ernstigste tegenstan- 

der is reeds nu Rusland niet 

Duitschland. Dit beheerscht bet geheele 

aspect, ook in het Verre Oosten, en 

en 

dat maakt het nemzn van beslissingen 

moeilijk. 

BAAT 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! 

    

PROTESTANTSCHE KERK, 

Hollandsche Kerkdiensten. 

2 Maart Kediri 9 uut v.m. 
Ds. Sikken. 

6 uur n.u. 
Ds. Sikken, 

9 uur v.m. 
- Ds. Sikken. 

(Doopsbediening). 
Ngandjoek 5 uur nm, 

Ds. Sikken. 
9 uur v.m—. 
Ds. Sikken. 

(Doopsbediening). 

Blitar 

9 Maart Madioen 

16 Maart Kediri 

Blitar 9 uur vm. 
Ds. Pb. v. Akkeren. 

T.-Agoeng 5 r m. 

        
   

   

Paree 

23 Maart Madioen 

Ponorogo 

6 April Kedici 

Maleische Kerkdiensten. 

H, B. Matulessy 

2 Maart "41 Blitar 

Wlingi 

9 Maart '41 Kadir 

16 Maart '4i Madioen 

23 Maart "41 Trengga   

   T.-Agoe 
30 Maart '4 Kertosono 

  

Kediri 6.30u 

  

  

OOST - JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENS 

lederen Zondag, 

Te 

Toeloergago: 
Paree 7 30 « 

  

9 uur vm 

Kediri (Baloewertis 

Nganc    

  

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 
lederen Zor 

le H. Mis 

2e H. Mis 

  

    
   
   

  

te Kediri 

te tar GO uur vm. St 

7.30    
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seen mooie tennist Dinsdag 

Woensdag en Zaterdag geo 

acbter Soelpecs uk p 

f 6,— 

Voor Uw 

geroutinserd kwa 

Zeer billijk in xe 

garaotie, 
Voor Uw ve 0 

Iopakken voor alle p 

  

LUCHTBESCHERMING 

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

RESIDENTIE APOTHEEK KEDIRI 
TELEFOON No. 52. 

  
       

  
 



      

Buitenlandsch overzicht overgenomen uit het Soer. Hbid. 

Gevaar voor Indo-China? 

  

Japan dreigt met ,,vrijheid van handelen” 
indien conferentie te Tokio mislukt: 

reeds moeten Japanners 
Indo- China verlaten. 

   
Februari ( Reuter ). 

gemeld, dat gouverneur- 

generaal Decoux gisteravond een lang- 

oferentie bad met 

  

hooge 

Ge- 
wordt, dat maatregeleo werden 

civiele autoriteiteo, ire en 

    

   

  

   

  

   

  

roken, die zulien worden gevomen, 

er de conferentie te Tokio geen 

positief resultaat oplevert. 

Domei 

ucties aan den 

  

raal te Hanoi 
  

    

   

  

Japansche onderdanen in 

a werd bevolen bet land 

lik te verlaten, Veroomen 

  

werd, dat dit ,een voorzorgsmaatregel 

isom de Japansche regeering voliedige 

vrijheid vas handelen te geven ingeval 

de Frausch-Thailandsche bemi!delings- 

conferentie mocbt falen”. 

Verwacht wordt, dat het lot van de 

conferentie binnen 48 uur zal worden 

beslist, terwijl de huidige aanwijzingen 

heelemaal niet optimistisch zijo, 

»Het vervioekte eiland” 

Rome, 27 Februari (Reuter). De 

»Popo!o d'Italia” publiceerde de waar- 

schuwing dat alle schepen, zelfs die 

de Amerikaavsche vlag voeren, welke 

pogen het ,,vervloekte eilana” Enge- 

te bereiken, tot zinkeo 

worden gebrachr, 

land zullen 

Deze waarschuwing werd gegeven 

in een commentaar op Hitler's aan- 

kondiging geintensiveerde 

U-boobt-activiteit in het voorjaar. 

van een 

  

Gespannen situatie 
Bijzonderheden 

Londen, 27 Febr. (A.F.L). Uit Sofia 

ontvangen op de 

in Bulgarije 

bericbten wijzen 

recente aankomst van 

20.000 Duitsche soldaten in burger, 

2.000 machinege- 
weren, De vliegvelden van Rustchuk, 
160 vliegtuigen en 

Varna, Vindin en Dividiv werden reeds 

9oor de Duitschers bezet. Uit Boekarest 

komende reizigers deelden mede, dat 
tusscben Giurgiu en Rustcbuck door 

de Duitschers over den Donau een 

schipbrug was gelegd en later weer 

weggenomen, onder bet mom van 

oefeningen. 
Een diplomatieke bron te Boekarest 

maakte meldiag van groote opwinding 
onder bet corps diplomatigue, door de 
houdiag van den nieuwen Duitschen 
gez 

weigerde 

  

Killinger, die pa zijn aankomst 
gebruikelijke — protocollaire 

bezoeken bij zijn collega's af te leggen, 

zeggend: ,lk ben gezant van Duitsch- 

alleen land en zal tegenbezocken af- 

leggen voor de bezoeker, welke ik 

ontving 

De doyen van het diplomatieke corps. 
de Gri 

er op het ongepaste van een der- 

  

be gezant Kollan, wees Kil- 

   

    

ke hou 

  

Killinger maakte alleen 

  OpSracbt 

  

riteiten, 
  van de Duitsch 25 Polen de 

    

toestepiming weige om per schip 

Istanboel te ver zij io 

het b 2» van Turksche visa, 

  

Slechts bet 

kind 

  

irek van drie vrouwen, 

  

twee en cen gebrekkige werd 
toergestaar. De andere Polen 

  

werden 

Daar een concentratiekamp nabij Con- 

stanza gezorden. De commissaris van 

politie te Constanza bevestigde dat het 

verbod van vertrek van de Gestapo 

uitging. 

Iriekenland. 
De Grieksch-Italiaansche 

oorlog 

Slecht weer belemmert 

operaties 

Londen, 26 Febr. (Reuter). Volgens 

berichten van bet front blijven zware 

nog 

Op groote schaal in 

soeeuwstormen en regenbuien 

steeds operaties 

Albanig belemmeren. Dit werd door 

radio-Athene bekendgemaal t. 

De Grieken hebben echter het ini- 

tiatief in kleine gevechten en patrouil- 

le-activiteit behouden en erkele der 

gemaakte Italiaansche krijgsgevangenen 

behooren tot de Alpijosche eenheden, 

De Italianen bebben noch te land, 

noch op zee het initiatief genomen. 

Grieksche vliegtuigen 
zija in de oorlogszone actief geweest, 

Verklaard wordt 

Brische en 

dat Italiaanscbe 
fuoctionarissen, die gevangen zija ge- 
nomen, verklaren dat de Zwarthemden 
systematisch op hun eigen vooruitge- 

schoven infanterie-troepen schieten 

teneinde te voorkomen dat zij terug- 

trekken, 

Radio-Athene verklaarde ook, dat 
door den opperbevelhebber van het 

Italiaansche clfde leger het volgende 
werd verklaard: ,Wij moeten aan- 

Vliegtuigen neergeschoten 

Athene, 26 Febr. (Reuter). Io het 

Grieksche legercommunigu€ werd me- 

degedeeld, dat twee vijandelijke vlieg- 
tuigen door bet luchtafweervuur wer- 

den vernietigd terwijl twee andere 
klaarblijkelijk werden beschadigd. 

Verder maakte het communigu€ 

melding van een levendig plaatslijk 

artillerievuur. 

Italit. 

Op den rand van opstand? 
Men verlangt vrede. 

Londen, 26 Februari (Reuter). Teozij 
de Duitschers de leiding io Ital:& ge- 
heel en al overnemen, zal spordig een 

opstand worden ondernomen, a'dus 
uidt een bericht, afkomstig vao den 

specialen correspondeot van de ,, News 
Chrovicle” aan de Italiaansche grens. 

Dit it het oordeel van een neutralen 
persoon, die io Itali& heel goed bz- 

kend is en die pas van cen langdurig 

verblijf in dat land teruggekeerd is. 

D:z Italianen begonnen in verzet te 

komen zoodra zij bemerkteo, dat zij 

den verkeerden kant opginger,—aldus 
de zegsmap. 

Met uitzondering van heo, die deel 

van de fascistische partij uitmaken, 

verlangt geheel Iral:E, d.w.z, ongeveer 

90 proceot van de geheele bevolking, 

naar vrede en same.werking met Ec- 
g land tegen de Duitschers. 

En van de redenen hiervan is het 

tekort aan levensmiddelen, aldus zeide 
hij. 

De kleine rantsoenen aan macaroni, 

spaghetti en andere onontbeerlijke le- 

vensmiddelen hebben van het begin 

af tot geklaag en gemopper geleid. 

Het brood, dat te krijgen is, is zeer 

slecht en bevat thsns 25 tot 30 pro- 

ceot mais. 

D: levensmiddeleo zijo 

zeer duur. De a-men zija niet is staat 

zelfs hua voornaamste voedsel, 

spaghetti, te kooper. Zij moeten zich 

tevreden stellen met een inferieur sur- 

rogaat daarvao, dat een zwarte kleur 

heeft. 

Buitenlanders meliden, dat zij het 

gegeten hebben en er ziek van zija 

bovendien 

om 

geworden. 

De Britsche luchtaanvallen. 

Aanval op Keulen. 

Londen, 27 Febr. (Reuter) De 

R.A.F. viel in den afgeloopen pacht 
op zeer geslaagde wijze Keulen aan. 

Vele bommen werden geworpen op 
doelen aan weerszijden van den Rin. 

Ez braken groote brandeo uit. 

Bijzonderheden. 

Londen, 27 Febr. (Reuter). Bijzon- 
derheden over den ,,hevigen en ge- 
slaagden 

van 
aanvai”, welke vliegtuigen 

het commando bommenwerpers 

van de. R.A.F. in den afgeloopen nacht 

Ondernamen op industrieele doelen te 

Keulen zijo vervat in ees commurigug 
van het Luchtvaart. 
Dit communigu€ meldt, dat doelen aan 
beide zijden van den Riju werden ge- 

troffen en dat is waargenomen, dat 

vele groote branden uitbraken. 

ministerie van 

In den loop van dea nacbt zija 
Voorts aanvallen gedaan door vliegtui- 

gen van hetzelfde commando, in sa- 

werkiog met toestellen van het com- 
mando kustverdediging, op bavens in 
de bezette gebieden. Te Boulogne en 
Vlissingen zija branden gesticht in de 
havens. 

Vier Britsche vliegtuigen worden 
vermist. 

Ook zija twee Britsche gevechts- 
Vliegtuigen nog niet teruggekeerd van 
patrouilevluchten, welke zij gisteren 
maakten. 

»BOERDERIJ 
KEDIRI 

MULOWEG / MADJENANG 
Telefoon Ked. No. 225 

    

    Bloemenhandel ,,Besoeki" osmenhandel ,,Bes0eki 
pa ORION Telf. No. 97. 

R 
Beleefd aanhevelend. 

Ia AAA. 

Steeds versche bloe- 

men in voorraad, be- 

stelling van bloem- 

Stukken, kransen etc. 

  

    
     SCHRAUWEN” 

ATES 

PERCEEL-PAKISSADJI 

  
  

Kediri en Paree en 

Levert versche volle melk. 

Karnemelk, Yoghurt, 
Room en Slagroom 

Leverancier van de groote ziekenhuizen te 

ter plaatse 

UlTo. Mi 

Maa 

Prima kwaliteit, 

de meeste Doctoren 

Beleefd aanbevelend 

L. H. SCHRAUWEN'    
NIEUWE WITGAVE of KERDRUK van J. B. WOLTERS" 

, BATAVIN. 
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io 5 kleurendruk 

op Schaal 1: 500.000 

Waarin opgenomen: 

  

op stevig ivoorcarton 

met Cartonnen omslag en lirnen rug, 

alle berijdbare wegen 
Kilometerafstanden van plaats tot plaats 

Hoofd-Afstandstatel voor grootere afstanden 
Bergen en plaatsen met hoogte-cijters 

Spoorwegen, Vliegvelden, Ondernemings - fabrieken 

Pasanggrahans en vele aanwijzingen voor toerisme. 
Verkrijgbaar bij de Ked,. Snelpers. 

ag 

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

LAMAIN, P. | LANGS RIJ- | Cbr. lageroo- | 2. 0.85,-,—- | 107 Pags. 
en R. ZIJL- |) PENDE VEL- | derw. Ned. 
STRA DEN 6A Indie Decb. 1940 

STEENDE- GAUW EN Tekenonder- | 2, 0.20,—.— 16 pags. 
REN P. VAN, | GOED II wijs W.L.O. , 
J. TOOT (2e ki.) Jan. 1941 

STEENDE- | GAUW EN | Tekenonder- | 2, 0.20,—.— | 16 pags. 
REN P. VAN, | GOED 1 wijs W.L.O. 
J. TOOT (2: k1) Jan. 1941 
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EEN PRACTISCH, HANDIG EN KOSTBAAR h 
WERK VOOR EEN LUTTEL BEDRAG! 

. DE AUTOWEGEN -ATLAS 
van JAVA MADOERA en BALI 

13,25, 

in totaal 9 aansluitende kaarten compleet bijgewerkt, en 

  

FEUILLETON 
SPAANSCHE DUKATONS 

(Spanish Dowbloors 

Uit het Engelsch 

  

van 

Camilia Kenyon 

54 

Waarom bad de copra-planter Cru- 
sot op het eiland achter gelaten ? 

't Was merkwaardig, maar sinds de 

  

ont ing van Crusog was de vofige 
bewoner van de hut me geen oogen- 

blik uit mijn gedachten. Vanaf het al- 

lereerste begin had hij me teleurgesteld 
Ten eerste omdat hij geen zeeroover 

geweest was en ten tweede, omdat hii 
200 prozsisch geweest was om alseen 
religuie eev... waschtobbe achbter te   

vallen en niet slechts aangevallen 
Wordeo", 

late. Gzen medaillon, geen dagboek, 
niet eens zija skelet, uitgestrekt opeen 
half-vergane matras van zeegras... 

Natuurlijk had ik al deze grieven 
tegen Cuthbert Vane gelucbt, die me 
heel nuchter ten antwoord gegeven 
had, dat volgens hem die waschtobbe 
het beste bewijs was, dat de hermiet 

van bet eiland geen zeeroover geweest 
was, want dat bij altijid gehoord had, 
dat zeeroovers zich nooit waschten. 
Waarop ik ten antwoord gaf, dateen 
orthodoxe bermiet aan hetzelfde euvel 
mank ging, hetgeen hem de opmerking 
ontlokte, dat de hermiet waarschijoljik 
niet orthodox, maar een Dissenter ge- 

weest was, Dissenters stondener voor 

bekend, dat ze z00 zonderling waren, 
he, wat? 

Op een goeden morgen, juist toen 

bet ontbijt afgeloopen was, en ik met 
Cruso8 naast me klaar stond om Mr.   Shaw, Captain Magnus en 't beeldige 

jongmersch saar de boot te brengen, 

waarmee ze elken morgen naar de grot 
roeiden, zag ik, dat de man met het 
litteeken naar de tent ging, waarin 
onze voorraden bewaard werden en de 
ootploffingsmaterialen begon ut te 
pakken, welke hij binoenkort dacbt 

noodig te hebben. De tegenwoordig- 
heid van die ontploffingsstoffen was 
een groote bezoeking voor tante Jane, 
die niet anders verwachtte, dan dat ze 
Op eenzeker oogenblik af zouden gaan. 
Eo eindelijk verdachtte ik in mijo hart 
hetzelfde en rilde ik bij de gedachte, 
dat wanneer we allemaal tegelijk de 
lucht in zouden gaao, we als een com- 
pacte massa in den schoot van Moe- 

der Aarde zouden terugvallen. Eo al, 

dande ,Rufus Smith” terugkwam, om 

ons af te halen en ze onsals een laat- 

ste daad van pisteit zoudea willen sor- 

teeren, liep ik groote kans dat er dee- 

len van Violet san mij toegewezen 

zouden wordeo. Ea ik wist positief, 
dat ik in dat geval, net als Bill Hal- 
liwell, zou spoken | 

Nadat ik een kleinen voelboren in 
de richting van den Hosorable Cuth- 
bert had uitgestoken en ik als resul- 

taat daarvan gehoord had, dat de 
boot in de eerste paar uren niet ge- 

bruikt zou worden, gaf ik het beeldi- 
ge joogmeusch als speciale gunst te 
verstaar, dat ik z00 genadig zou zijo, 

Om een uitooodiging, om de baai op 

€D neer te roeien, niet af te slaan, Mr, 
Shaw bad zijo zeekijker laten liggen 
en ik was z00 brutaal geweest, om 

den omtrek ermee te verkennen. En 
't gevolg ervan was, dat ik op het 
strand ten noorden van de baai een 
voorwerp had zien liggen, dat mijn   Dieuwsgierigheid gaande gemaakt had.   

Door den kijker leek het me de kiel 
van een klein schip toe, dat op bet 
gedeelte van ht strand, vlak onder de 
klippeo lag. Nu kan ik nooit een wrak 
zien, onder welke omstandigheden dan 
ook, z0nder dat er allerlei droefgees- 
tige en romantische gedachten bij me 
Opkomen, maar in deze interessante 
Oomgeving, een oobewoond eiland met 
een verborgen schat, was bet nog tiens 
maal ergerj ik geloof, datik hier zelfs 
en doodgewonnen hoepel van een ton 
als iets heel bijzonders en iets heel 
vreemds beschouwd z0ou hebben. Dus 
toen ik in de boot zat, gafik het b.j, 
bevel, om zonder uitstel naar den 
overkant, naar de plaats waar het 
wrak lag, te roeien. 

Wordt vervolgd.
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