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STADSNIEUWS 

  

TUBERCULOSE - BESTRIJDING. 
S. CV. T) 

Biyjvend positief sputum is gevaar- 

lijker dan welke operatie ook. 

Tr, 
aa 

PROGRAMMA SPITFIREDAG 

Zondag 8 December. 

Vao 7.30 vw. 
Af groote-opeobare scbietwedstrijden 

van de Schietvereenigiag ,,Oranje 
Nassau op de banen: van de Veree- 

niging, gelegen aan den wey Kediri — 

Pesantsen circa 2 ka van de kotta 

Kediri, Fraaie prijzen zija beschikbaar 

gmuclih Jedereea kaa meedoeo. Scbiet- 
kaarteo zijo den gebeelen ochtend op 

de banen verkrijgbame ad f 0,35 per 

terig Wa 3 achotet, 
Zaterdag 14 December 1940. 

5 —5.49 uur om. 
Marsch van het V. O. C. Kediri en 

Blitar, met de regiments muziek yit 

Malang, door de kotta Kediri: route: 

Benteng — Brug — Klentengstemat — 
Aloon-aloonstrast - Hoefdstraat— Brug 

—Residentsweg — Resideotserf. 

5.45 uur — 9 yur ».m. 
Defil& van het V.O.C. voor den 

Resident van Kediri. Op het residents- 
erf worden zitplaatsen v€rhusrd ad 25 

cent minimum, allea ten behoeve van 

het Spitfirefosds, 

7—9 tur om, 
Giibot promenase concert van & 

tegiments miuilek op bet Soosterrein. 

9 uur n.m. 

GROOTE SPITFIRE KERMIS. 
Sebitettent, btertense met Harmonika 

Jim, grabbelton, hond in de pot, vroo- 

Ijke keuken, warm en koud buffet, 
koflitteit, kop vaa Jat, tocktail cor- 

noer, paardenrevnen, hotdogs, champag- 

ne bar, ruriteiten kabinet, baby bom- 

beri, ea de veticbtikkeljke ,,Opitfire 

duo tester”. 

Twee Swingbands. 

Zondag 15 December 1940. 

TAN 0. 
ia het Gemeente Zwem- 

bad... Koewak." 

Bom. 
Groote voetbalmatch: Kediri — 

V.O.C. Elftal 6p hitt Gemecatt Sport 
terrein ,Koewak”. 

Wenken voor 14 December 
1940. 

Parkeeren: 
Door de politie worden specidle 

parkeerplaatgen aengeweteh. Op het 

Soosterrein kan op 14 December viet 

@parktetd Wokden, 
Sterrit 
Dames en Hieeren die op 14 De- 

teggen Om amar Kediri te komen   

VRIJDAG 6 DECEMBER 1940 

worden daarvoor beloond. Om mede 

te dingen oaar de fraaie sterritprijzen 

dienen zij zich na aankomst te Kediri, 

tusschen 10 en 8 uur n.m. op te geven 

bij de sterrit-commissie, in de stand 

op het Soosterrein. De auto met het 

grootste aantal passagiers/km krijgt 

den Isten prijs. Geen ommetjes maken. 

Bussen doen niet mee. 

Entreekaarten. 

De localiteiten en het geheele ter- 

rein van de Societeit worden gebruikt 

voor de kermis. Van 6 uur n. mw. af 

wordt een entree van f 1,— per per- 

soon geheven, toegankelijk voor ieder 

cen. Tijdens den avond kunnen sorti's 

verstrekt wordeo. Voorverkoop van 

kaarten bij de Javasche Bank Kediri, 

en de kantoren van de N.V. ,,Aniem” 

te Kediri, Blitar, Paree, Kertosono, 

Ngandjoek, Toeloengagoeng. 

Bonboekjes. 

Aan alle stands dient contaot be- 

taald te worden. Voor betaling van 

Consumpties kunven io de 

Bonboekjes worden verkregen. 

Gedeokboek. 

Alle medewerkers aan den Spitfire- 

dag, dat zij dus in de eerste plaats 

de kermisgasten, worden verzocht hua 

handteckeninog io het gedenkboek te 

pinatsen ia de Oraojetent—. 

societeit 

Prinses Irenefonds. 

De Directeur' Onderwijs en 

Beredienst heeft een rondscbrijven aan 

de Hoofden van bet Westersrt Lager 

Onderwis uitgeschreen, waarbij hun 

@andatht wordt gevestigd, dat op ver- 

zoek van bet Bestuur van de Neder- 

landsch-Indische Vredes Federatie een 

actie is ingezet onder de leuze ,door 

kinderen voor kinderen” 
van het door baar in bet leven ge- 

roepen Prioses Irevefonds. 

van. 

ten behoeve 

Hierdoor wordt het voor kinderen 

van alle standen op een aantrekkelijke 

Wijze mogelijk gemaakt om een steen- 

tje bg te dragen ter leniying van de 

nood, waarin door de oorlog vele 

Nederlandsche kinderen zijn komen te 

verkeeren. Medewerking van de hoof- 

den der scholen worden zeer op prijs 

gesteld, 

AGENDA. 

Van de heden te houdea vergade- 

ring der Stadsgemeenteraad van Kediri, 

ten 6.30 ure o.m. 
van bet Gemeentebuis 

in de vergaderzaal 

Puot 1 Voorstel tot goedkeuring van 

de notulen van de Raadsvergadering 

van 30 September 1940: 

Punt 2, Voorstel tot vaststeiling vao 

de begrooting van Uitgaveo en Ont- 

vangsten van de Stadsgemeente Kediri 

#oor het dienstjaar 1941. 

Punt 3. Mededeelingen. 

Puot 4. Rondvraag. 

Mutatie. 

Overgeplaatst van de Meisjesvervolg- 

school Ngadiredjo Kediri naar de Meis- 

jesvervolgschool Blitar, mej. Saripab. 

Geplaatst by de le-E. L. S. mej. 

Buning van Soerabaia ter vervanging 

van mevr. Swart, die overgeplaatst is 

bij de E.L. S. te Kawarasan. 

Mutatie Jav. Bank. 

De Javascbe Bank maakt bekera, 

dataan den heer A.H, van de Weerd, 

waarsemend Plaatsvervangend Agent te 

Menado, een werkkring op het Hoofd- 

kaatoor te Batavia werd aangewezen? 

in verband waarmede zijn teekenings- 

bevoegdheid is komdh te vervallen. 

SPORT. 
VOETBAL. 

Voor de definitieve samenstelling 

van het Bondsteam dai morgenmiddag 

tegen p.s. B.I. van Blitar zal uitkomen, 

werder op Woensdagmiddag j.l. een 

oefenwedstrijd gehouden. 

Op Zaterdag, 1 December speelt 

dus het Bondselftal tegeo p.s. B.I van 

Blitar, We laten bieronder de opstel- 

lingen der beide clubs volgen : 

Opstelling ,,Bondselftal” Kediri. 

Soetrisro 
Dachlan Oen Hoo 

Damwijk Jam Tjoen Ing Tien 
Dajat Tjie Liong Hong Liang 

Swie Gwac Nie Swan Tiat 

Soenarso Toekidjo 
Soetrisno Soemartn  Kasiban 

Ekram Soepomwo Noerdipin 

Soetoadi Jabdi 
Moe di 

Opstelliog .p.s. BI.” Blitar. 

—0— 

Op Zondag speelt .,Tiong Hoa 

Oen Tong Poh” Toeloengagoeng tegen 

»Oen-Hoa” Ngoenoet. De elftallen 

komen in volgende opstelling uit : 

Opstelling ,Tiorg Hoa Oen 
Tong Poh” Toe!loengayoeng. 

K. Lauwreos 
Kong Hwa Sien Tjhiang 

Tibing Hwie Thiam Ocn Tiang Lee 

Kbik Tiang Sze Han Tjen Tjbwan 

Siea Thwan Thwan Bo 

A Bu Eng Tjo 

S.K. To  Pik Soei  Pik Hoat 
Kian An ThoLauw Ping Koei 

Siong Tjoan Johoy 
Tung Yi 

Opstelling ,,Ozo-Hoa” Ngoenoet, 

—0— 

Als byzonderhcid kan v.rmeld wor- 

deo, dat de aftrap geschiedt door 

den nd. Burgemeester van Kediri. 

Naar wij verremen, zullen meerdere 

potabelen w.o. de R:gent van Kediri 

evenecns aanwezig zijo. 

Weer enbedrijf in de suiker, 

Tweede helft November. 

Groepsgewijs overzicbt. 

Kediri meldt: 

Over de geheele Groep vielen ver- 
schillende buien, die een sterk plaatse- 

lijk karakter droegen ea zeer variabel 

van omvang waren. Menigmaal gingen 
de buien met onweders gepaard. In 
sommige arealea viel nog onvoldoende 
regen, maar algemeen profiteerde het 
gewas duidelijk, in ieder geval was de 
sterke uitdroging overal afgeloopen. In 
het Pareesche beschadigde een hagel- 
bui eokele tuinen. Het toedienen van 
de finale aanaarding en bet uitdiepen 
van de goten vonden goeden voort- 
gang. Algemeen is bet riet korter dan 
in de overeenkomstige periode van het 
voorgaande jaar. De witte luisaantas- 
tingen bleven ongeveer stationnair : bier 
en daar begonnen pokkahboeng-ver- 
schijaselen cp te treden. De aanleg van 
pawioians vorderde.   

23e Jaargang 
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met de volgende voordeelen: 

@ Onzichtbare 

    
    
        

  

ngen U de 
BLOKANTENNE” 

montage !     

    

(Gzen ontsierende 

bamboes op Uw erf, Ke 

noch rommelige dra- / 

den ia Uw buis!) 

@ Krachtige, storingsvrije ontvangsi ! 

“(Doet niet order voor elk ander 

antenne-systeem) 

@ Geen gevaar voor blikseminslag! 

Alleen verkrijgbaar bij: 

Radio - Goldberg 
Java's Grootste Dag- en 

Nacht 

Hoofdstraat Si - Kediri 

Radio - Service 

- Tel. 70. 

Residentslaan 37 - Madioen - Tel. 110. 

  

as Gg 

VEND U- & COMMISSIEKA 

J.G.W. DEKKERS — KD 

NTOOR VH BRANTAS 

Emballeeren 
(Ook voor Europa en 

Transporteeren, 

Handel in Nieuw- en 
Tweedehandsch Meubilair. 

IRI -— Telefoon 2650 

de buitengewesten) 

Meubelmakerij 

Agentschap : 

Java Koelkasten. 

Pa 

RICHE THEATER. 

Heden 6 en Zarerdag 7 December 
Gong's daverende  Nederlandsche 

Scblager productie. 

DE SPOOKTREIN", 

Ben heerlijke griezelfilm naar bet 

bekende tooneelstuk! Voorvaamste ar- 

tisten zijo: 

Fientje de la Mar—Jau Musch— Louis 

Borel - Adolphe Bngers e.v.a, bekenden. 
Ook U zult 

mysterieuze gebeurtenissen aan het afge- 

rillen eo gillen om de 

legen stationnetje, waar de geheimzin- 

nige Spooktrein doorraast zonder dat 

men kan nagaan, waar hij vandaan 

komt en waar hij heengaat ! 

U zult Uw hart ophaleo bij het zieo 

van deze groote en alom toegejuichte 

Hollandscbe film! 

MAXIM THEATER. 

Heden 6 en Zondag 8 Dec. 
Uciversal onstuimige actie film. 

TROPIC FURY”. 
  

met Richard Arlen—Andy Devine— 
Beverly Rob rts e.a. 
kracbten 

vooraanstaande 

Een geweidige Avontureofilm, zich 

afspelende ver van de bewoonde wereld 
gelegen rubberpiantages waar duistere 
praktijken worden uitseoefend door eev 

man, die zich een ,,Rimboe-Dictator”” 

waande. . . . . .! 

Onyekende sensaties en wild avon- 

tuur spelen zich af, diep in de wildernis, 
waar complotten worden gesmeed om 

een Amerikaaosch rubber-concern te 

ruineeren....! 

Spannende en adembenemende scenes 

spelea zich voor Uwe oogen af ea 

sleepen U mee..... 

Gruwelijke wreedheden voor de bui- 

tenwereld verborgen, vonden plaats op 
deze pia tages.,.. 

nen, die zich als rubber - tappers kwa- 

men aanmelden, zich ontpopten als be- 

totdat twee man- 

vrijders der uitgebuite eo onderdrukte 

werkkrachten. 

NT“    

 



    

  

RICE THEATER — 
  

Nog Heden en Morgenavond. 

GONG'S daverende Nederlandsche Sch!ager film 

Een heer'iike gsiezelfilm naar het bekerde tooncelstu: 

— LOUIS BOREL e.v.a. bekende Hollandsche artisten. 
de mysterieuze gebeurtenissen aan bet afgelegen stationsetje, waar de gebeimzin ige SPOOKTREIN 

doorraast, zonder dat men kan nagaav, waar hij vandaan komt en waar hij heergaat! U zult Uw' bart 

Sa bij het zien vao deze groote en alom toegejuicbte Hollandsche film! 

EXTRA gaat vooraf! 
ND 'Actueele Oorlogsnieuws van de ,Gaumont ! British News” 

met 
La film, waarbij men zal 

Zondag 8 en Maandag 9 Dec. 

pooktrein' 
po: DE LA MAR — JAN MLISCH 

rilien en gillen om 

— 

  

   

  

om zijn toevlucht tot de wapensen te 

nemen, Bo zelfs had 't er viak voor 

de ineenstortiag van F.arkrijk, a'l:s 

van, dat de Duce het moment om met 

inspanning .een 

resultaten te bereiken, 

rog zoo slechi niet had gekozeo. Syrig 

en de vrucbtbare 

Noord Afrika wenkten reeds. 
Aanvavkelijk trad de Duce verstan- 

dig en dus zeer gemodereerd tegen 

Frankrijk op. Wat zou 't voor zio 

bh bben gehad om door bardhandig op 

t: treden tegen Vichy de garnizoenen 

van Noord Afrika tegen zich in het 

een minimum van 

maximum van 

landouwen van 

is, niet te willen -erkernnen, dat degi” 

militaire situatie eeo tijd lang bepaal   

delijk onbehaaglijk is geweesi. De zeer 1 

Franscbe koloniale strijd- ' aanzien'fjke 

machten waren met &€n siag voor de 
verdediging uitgevaler, en betgeen de 

Bntten io E.ypte e- Palestina op de 

been hadd-r, was raar het getal zeer 

inferieur aan de strijdkrachten 

Graziani. Daarbij wierp ook de a-n- 

vankelijk zeer onduidelijke houding van 

de Egyptische regeering gewicht van 

beteekenis in de schaal. De toestard 

mocht dan al niet critiek zijo, daar- 

Daast waren de voorterkens van cex 

van 

    

harnas te jag - ? Met voor hem wel 

zecr ongewone bescheidenheid beperkte 

bij zija cisch tot demobilisatie. Maar 

padererd onbeil mevigruldig en alar- 

meerend genoeg. 

  

»n film, weike zich gedeelteijk | | 
Wij garandeeren, een meer Fi genoeglijken avond | 

deze mooie Pranscbe film te komen zien. 

met NVIANE ROMANCE — LOUIS JOUVET e.v.a. bekende artisten. 

in TUNIS en gedeeltelijk in Parijs afspeelt. 
Men verzuime daarom niet, 
VOORAF! Het »SGAUMONT BRITISH NEWS” — — 3 

  

  

Universai onstuimige actiefilm 

film, zich afspelende ver va 
ui'geoefend door cen mar, die zich een 

zich af, diep io de wildernis, waar cc bmplott 

  

scenes spel 
En film, 

ATTENTIE! 

ondagmorgen 
Maandags 9 tm Donderdag 12 Dec. 

Vooraf a! 

N. B. Zaterd-omiddag 430 u. 

MAXIM THEATER 
Heden 6 tm Zondag 8 Dec. 

»Rimboe - Dictator” waant. 

die U bosit van begin tot cind! 
Extra! He ,Gaumont 

iO uu. 

THE FOUR JUST MEN” 
De Verdomde actie der VIJFDE COLONNE ! Ziet, hoe de de vier rechtvaardigei 

sIROPIC FURY” 
met RICHARD ARLEN — ANDY bEviNE — BEVERLY ROBERTS e.e. avonturet.« 

de bewoonde wereld gelegen rubberplantages, waar du'stere praktijken worden 

  

  1 Worden gesmecd 
Mist dit niet!! ) 

Extra Voorstelling! | 

  

Ben geweldige 

Sparnerde eo adembenemerde 

British News"     
(De Vier recitvaardigen) 

| mct inzet van 

hun eigen leven, op sublieme en bewonderenswaardige wijze dit snoode bedrijf vav de vijfde Solori ne den 

kop weten in te drukken. 

— 

Be 

ATTENTIE! 

— — N.B.I Zaterdagmiddag Extra Voorsteiling van de Spooktrein. 

Gong's uistekerde Feavscir Emetusr ob Maison au Maltais” 

Een zeldzaam actueele film, die riemand missen mag! 

  

Het schrift aan Mussolini's wand. 

De Duce wilde ook 

wat doen. 

Doch kreeg de kous 

op den kop. 

En zijn baas te Berlijn 

laat hem kalm 

modderen. 

»Ik ben begoncer, viemard kan mij 

meer tegenhouden”. 

(Mussolini in een recente vlaag van 

woed!) 

Het is thans wel voor iedersen 

duidelijk, dat de krijgskans, vooroa- 

  

melijk voor wat betreft het Oostelijke 

bekken van de Oude Wereldzee, ge- 
keerd is, De Grieksche 

reactie op den onbekookten stap van 

onverwachte 

den Duce en 

hebben pietallecn plaatselijk bet aspect 
de rasieep daarvan 

d, maar zal naar menscbelijke     gewijzi 
berekeving baar stempel op het gan- 

sche verdere verioop ran den oorlog 

drukken. 

Tot op zekere hoogte is zulks thans 

teeds het geval en er besinnen zich   

reeds gevolgen af te teckener, weike 
er volkomen op berekend zijy om in 

het kamp der democratie&s de toe- 

komsi hoopvoller in te zien. De reeks 

van nederlagen der spaghettadores, 

die tot een teruytocht noopter, welke 

iedere moment in een de€route kan 

omsaas, beeft in Ital6 aanleiding ge 
geven tor wrijvingen tusschen fascis- 
tische pariij, wel:e het Balkinavootuur 

wilde en @ tout prix doorzeite, en het 

  

den boika 

was en eval va 

  

pers'ag, cen 

beroep op het Duitsche cird van de 
as de Iraliaanscbe aspiratics io rook 

z0u dorn opgaan. Aan geen twijfel 

liikt het onderhevig, dat dit buiselijk 
gekrakeel slechts koren op den molen 

is geweest van de anti - fascistische 

groepen in Itali8, die onder aanvoering 

van kroonprios Umberto op het vin- 

ketouw zitten om eco» greep naar de 

macbt te doeo. 

Barst in de as. 

Maar bij de blootlegging van deze 

inwendige tweedracbt is bet niet ge: 

bleven. Het is de as zelve, die tbaps 

    

een barst vertoont. Nog is ni-t vol- 

komen duidelijk of, en in hoeverre, de 

Balkan - perikelen oorzaak of gevolg 

Zijin masr dat bet momenteel tusschen 

Berlijin eo Rome niet botert kan niet 

langer worden gecamoufieerd en ever- 
200 evidzot is, dat de Balkanoperaties 

op de een of andere wijze in deze 

verslechtering disnen te worden g Ii- 

terpreteerd. De Duce gevoelde be- 

tegenover Hi- 

tler te versterken en liet daartoe te 
og vallen op Gric- 

kenland, waartegen een offensief werd 

Ontketend, 

schc —kernelijik ook misiukte—onder- 

hoefte om zijn positie 

kwader ure het 

at samerviel met de Duit 

  

handelingen met Vichy. De veronder- 

stelling ligt voor Ge hand, dat in Mus- 

solini”s krachtig optreden een reactie 

moet worden gezien op zijn wantrou- 

wen in Hitlers bedosl!ing”n. Hij acbtte 

zijo partner blijkbaar volkomen in staat 

om de Iraliaanscbe aspiraties op te 

Offeren en met Petain een voordeelige 

overeenkomst aao te gaan, waarbij 

de schoone resten van de Fransche 

vloot mitsgaders de Frensche marine- 

bases te zijner bescbikking zoulen 

komen. Het doet deugd, 
d2 Duce als Ilitler het lid op 

hebbzn gekregeo en 

het spel van bedrog 

dat zoowel 

  

de eerige posi- 

tizve Wiost vit 
asu ons, aan Engeland en 

zijn bondgenvoten in schoot is 

gevailen. Want de onweersprekelijke 
de partners in de 

en verraad 

den 

    

  

en Mussolini, elkaar 

Cent vertrouwen ener geen 

been in zien om elkaar op bet scha- 

Telefoon Ked. No. 225 
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BOERDERIJEN .SC(HRAUWEN“ 
KEDIRI 

MULOWEG / MADJENANG Il 

vot te brengen, beteekent opnieuw 

wiosi. 

Hitler's dilemma. 

Ook voor Hitler zitten de kaarten 

thans miserabel. Hii staat voor het 
alternatief om tot redding van het 

prestige der as zijn legioenen in be- 

wegiag tc brenyger, in welk geval de 

Duce straks opnisuw zijn territoriale 

eischen aan Fcankrijk oieuw leven 

ioblaast. Of bij belt er naar over om 

het noodlot zii aan ziju partner te 

laten voltrekkeo en den Duce ir het 
Balkan-moeras te laten omkomeo, maar 

ook daarvan dienen de gevolgen onder 

de oogen te worden gezier, nademaal 

zij hun weerslag op zijo eiyen strate- 

n prestige niet zuli 

Het is de ironie van het lot, 

dat deze hoogepriester der dynamische 

strategie ret zoo lang heeft gemod- 

derd, dat hij zich voor onoverkomelij- 

ke moeilijkheden ziet geplaatst bij het 

zoeken van gegadiyden voor zija pa- 

radijs der nieuwe orde. Dat zija Rus- 

sische vriendeu niets onbeproefd heb- 

ben gelaten om 

gische positiz     

misseo. 

  

te voorkomen, dat 

maakt voor 

lijseos- 

de rekening zou klopper, 

Hitler hei ledijea van dezen 

b:ker des te smartelijker. 

Mussolini's gulzigheid. 

Het verschil met het beeld, dat de 

situatie eenigza maanden geleden op 

leverde, is wel opmerkelijk. Inzonder- 

heid Mussolini moet met smart terug- 

denken aan den goeden ouden tiji, 

waarin een Miinchen vcor de Mid- 

deilin'ischs Zez en herverdeelip 3 

vao bezittingen en huipbronven wellicht 

met 

mogelijk ware geweest zonder noodzaak 

  

WATES 

PERCEEL-PAKISSADJI   
  

  

  
  

Pad 

Levert versche volle meik. 

Karnemelk, Yoghurt, 
Room en Boterolie 

Prima kwaliteit, 

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

ter plaatse 

Beleefd aanbevelend 

L. H, SCHRAUWEN:   

daarmede maakte hij volstrekt geen 

Petaio de 

gelegenheid scbepperd om de recalci- 

aanvoerders door 

Zoo zou 

haast, op deze wijze voor 

trante koloniale 

marionetten te 

ailes prachtig in orde komen. 

Wel ztse Engeland den strijd voort 

en leverde prompt het bewijs gansche- 

ljk nier onder den indruk te zijn door 

de Pranscne vloot vleugellam te slaan, 

maar zelfs daarin behoefden de aspart- 

ners geen aanleiding te vinden om de 

rodom de Middel- 

landsche Zee, somber in te zieo. Men 

rekende er, 

evacuatie uit 

vervangen. 

situatie, speciaal 

ondarks de geslaagde 

dat 

Engeland thuis de handen z00 vol zou 

hebben om de eigen verdediging tegen 

den aanval van bet Luftwaffe te 

organiseeren dat er voor aanvulling 

Duinkerken, op, 

eo hergroepzering van de strijdkrachten 

om en bij Epypte niet of nauwelijks 

gelegenbeid zou bestaan. 

't Zag er somber voor 

Engeland uit. 

Het ware nutteloos thans, nu bet 

gevaar ter plaatse niet langer immiveot   
Toen keerden de kansen! 

Het is anders geloopeo. Dezelfde 

zekerheid, dat zijo prool hem niet zou 

ontsnappen, die Hitler's voor de fameu- 

ze, maar te elfder ure afgewimpelde, 

invasie van Enge land beeft gekenmerkt, 

bepaalde het trage tempo, waarmede 

de Italianen zich aangordden tot de 

taak om zich blijvend io het bezit van 

het Suez-kanasl te stellen, de rech:- 

streeksche verbindingen onzer bondge- 

nooten met het Aziatisch gebiedsdeel 

af te soijden ea voor de as-genooten 

den weg naar Indi8& open te leggen. 

Eos passant ware dan meteen de 

Islam aan de totalitaire zegekar ge- 

ketend. 

De genadeslag is echter niet toege- 

bracht geworden. Het revolutionvair 

proces in het Amerikaansch deokeo 

voltrok zich onder den invloed van 

de duidelijker bedreiging in steeds 

sneller tempo. Amerika liet de demo- 

Cratie niet in den steek. Ia Engeland 

klemde men de tanden vaster opeen: 

legers werden uit den grond gestampt, 

het materiaal, dat in Viaandereo ver. 

loren ging, werd in no time aanges 

  

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 biji 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. 

  

  

“nm 

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. 

  

 



  

vuld, en de sanmaak van vliegtuigen 

voltrok zich in welhaast duizelingwek- 

kend tempo. Rondom de banier van 

De Gaul'e schaarden zich die Franscher, 

weike den smaad van Vichy wilden 
uitwisschen, den dood boven de schaode 

verkiezend. Toen kwam het drama 

van Orao, dat belette, dat de Fransahe 

vloot Hitler's handen viel. De 

Italianeo waren getuige van het teeur- 

spel, maar onmachtig of te laf om 

io te grijpeo. Ea ia Epypte werd men 

zich van de omringende gevaren bewust 

€n kwam in Sabry Pacha een krach- 

tiger persoonlijkheid aan het bewind. 

ia 

Het tooneel bleef hetzelfde, maai 

reeds warea de decors zoodanig ge: 

wijzigd, dat de drumatische handelin, 

Ooherkeobaar was geworden. Als ge- 

volg van hare rumerieke minderheid 

moest de Britsche troepenmacbt in bet 

Nabjje Oostea zich tot het defensief 

bepalen, maar dez2 tactiek belette baar 

niet om den Italianeo pijolijke verliezen 

toe te brengen. Men liet ben geen 

oogenblik respijt om op huo verhaal 

te komen: waar mogelijk werdeo zij 

Vanuit zee door de vloot bestookt, die 

veel van hun kostbare voorbereidingen 

te niet deed, en in de lucbt beerscht 

de R. A. F. oppermachtig, Niet lang 

duurde het of voor iedereen was het 

duidelijk, dat de Italianen zeer ongaarne 

hun viiegmaterieel riskeerden, de vaste 

grond bleek hua element. Ea op zee, 

waar de Italianeo, naar meo mag aan- 

Demen, na het uitvallen van de Fran 

sche vioot althans ia den beginne 

de besie kaarten haddeo, bielden zij 

zich eveneecs scbuil, schuwdeo bard- 

nekkig iedere ontmoeting en vertoon- 

dea zich slechts buitengaats wanneer 
zij de Britten op 'n afstand wisten. 

Goering werd verkeerd begrepen. 

Toen Hitler's ,,laatste beroep op bet 
gezond verstand” geen gehoor had ge- 

vondep, zetie Goering zijn machtige 

borst open gaf zija lucbtwapen opdracht 

Oom er 'a eind aan te makeo. Voor goed. 

Hetgeen prompt geschiedde, met dien 

verstande, dat het niet de Royal Air 

Force was, die uit de lucht werd weg- 

gevaagd, maar integendeel de Duitschers 

met beb'oede koppen moesten aftrek- 

ken. 

De Italianen aanschouwdeo bet fiasco, 

en begrepener in elk geval wel zo0ovee! 

van, dat weldra de beurt aan hen zou 

zijn, al ware het alleen om Eogelands 

aandacbt af te leiden, De heele onder- 

neming had vanaf dat moment io Itali- 

anansche oogen veel van haar aan- 

trekkelijkheid voor zoover zj die 

Ooit bezeten had, ingeboet. Als Enge- 

land dan koppig” weigerde om het 

Op te geven, zouden de zwarthemden 

er zoowaar nog erustig voor moeten 

vechten ook, en dat was de bedoeling 

nooit geweest. Heimelijk” hopead, dat 

de as-partoer toch nog in staat zou 

blijkeo om den Brit op de knie&a te 

brengeo, bepaalden de Italiasen zich 

ertoe om den weg van den geringsten 

weerstand te kiezen. Men scbermutselde 

wat en behaalde een strategisch volko- 
men onbelangrijke vordering op de 

grens van Kenya, gevolgd door de be- 

zetting van Somaliland, van even gerio- 

ge beteekenis, maar dankbaar aange- 

grepen als propaganda-materiaal, tot 

het volkomen als zoodanig werd ge- 

peutraliseerd door de Eclatante neder- 

laag van Goering's luchtlegioenen 

Siechts de vai van Kassala mocht voor 
cen wijle het hart van den Duce ver- 

warmeo, maar iamiddels ging ook dat 

voordeel weer te niet. 
Wat men ook probeerde, bet wilde 

den Italiaan niet gelukkeo. De Bcitsche 

lucbtmacht zette het bombardemeot vaa 

Italiaansche stedeo in, en daardoor ging 

er een golf van teleurstelling en defai- 

tisme over het volk, welke men siechts 
met behulp van magsa-arrestaties ver- 

mocht in te dammen, Op zee was Iraliz 

suergens”3 de kruiser ,Bartolomeo 

Colleoni" moest eraan gelooven en het 
cene transportschip na het andere ver- 

dween in de diepte. Daarbij in aan- 

merking genomen, dat Itali2 ic alle 

“lootklasseo op dat moment superieui   
  

was aan de Britscbe eskaders, vood het 
zelfs bij den meest fanatieken aanhanger 

van den nieuwen gcest bij de zeemacht 

van den Duce geen tegenspraak meer, 
dat zij een opmerkelijke verkleefdheid 

aan de beschurting door de haveos aan 

den dag legde. 

Franco Is verstandig. 

Ook in Spanje is men opzijn scbre- 

den teruggekeerd. In Juni was er nog 

een krachtige strooming voor interven- 

tie, maar naarmate de Duitsche suc- 

cessen u'tbleven, flauwde deze af en 

Franco wist hethoofd koelte houden. 

Territoriale toezeggingen in Marokko 

en Gibraltar zijn voor een eerzuchtig 

man aantrekkelijk, ongetwijfeld, maar 

de Caudillo mist allerminst gevoel voor 

de werkelijkheid,-en tot dusver bield 

hij het been stijf, hoe verleidelijk zwa- 

ger Suner hem het paradijs der nieuwe 

orde ook afschildert. 

De vrije Franschen. 

Oader de opperv!akte is er ook in 
Fcankrijk beroering, verscbuift zich 

het machtseveowicht. Duitschlard heeft 

geen vinger uitgestoken om de Vichy- 

mannen te bevrijden uit den poel van 

bun verraad, en elke Duitsche hande- 

ling is erop berekend om bet gezag 

der regeering nog meer te ondermij- 

nen. Van deze decoofiture trekt gene- 

raal De Gaulle partij. Wat Dakar 

betreft moge hij hebhen gefaald, maar 

zija optreden io Aeguatoriaal Afrika 

en de aanhang, dien hij daar vond, 

heeft een toorts ontstoker, waarvan 

de vlammen zich straks over geheel 

Noord Afrika zullen verspreiden. Ook 

Syri& is onrustig. Zoo ergens ter we- 

reld, dan verfocit men daar den Ita- 
liaan en stellig beteekent ieder Ita- 

liaansch ondernemen om daar bet roer 

Io handen te nemen, de lont in het 

kruitvat. Het is cen rustgevende ge- 

dachte, dat generaal 

thans dicht geroeg io de buurt is om 

Catroux daar 

een oog in het zeil te houden en toe 

te slaao zoodra de omstandigheden 

zooiets wenscbelijk zouden maken. 

D2 situatie in en rondom de Oude 

Wereldzee, verzanding 

Graziani's offeosief, was recds 

trouwenwekkend, baarde althans be- 

duidend minder zorg dan enkele maan- 

den geleden nog het geval was. 

na de vas 

ver- 

Mussolini wilde ook wat doen..... 

Toen kwam de Italiaansche poging 

om hara kiri te plegeo. Het is volko- 

men duidelijk, dat de Duce bier op 

cigen gelegenheid opereerde en aan 

eea optreden, gesynchroniseerd met 

een laatste wanhopige poging 

Duitschland om de vesting-Albion tot 

overgave te dwingen, niet kan worden 

gedacbt, Er was geen collectieve voor- 

bereidinog: Italia fara da se! 

van 

Diensvolgens heeft de Duce thars 

alleen de slagen te incasseeren, slageo, 

weliswaar toegeb:acht door een oogen- 

scbijolijk te verwaarloozen tegenstan- 

der, maar die dermate aan komen, 

dat het topzware fascistische bouwsel 

op z'n grondvesten begint te wanke- 

len, 

Itali& was io. de totalitaire combiva- 

tie van buis uit bet zorgenkind. Op 

dat punt hebben de Duitsche aanvoer- 

ders zich nooit veel illusies gemaakt. 

Zij hebben steeds geweten, en daar 

Overigens ook geen gehecim van gemaakr, 

dat er achter bet gezwets van Mus- 

solisi nooit iets aoders beeft gestaan 

dan een volk dat volkomen verstoken 

was van militaire eerzucht. Het is en 

was nooit tuk op militairen roem. 

Het schritt is reeds aan den wand 

verschenen : er zijo aanwijzigingen, en 

Mussolini zal er zeker piet onkundig 

van zijn, dat zija volk dezen oorlog, 

waarbij bet, op z'n best, weisig te 

Winnen maar alles te verliezen heeft, 

grondig verfoeit en er liever vandaag 

nog dan morgen een eind aan wenscht 

te zien gemaakt. 

Het is thans alsof de geheele be- 

schaafde wereld de 

gebeurtenissen in Albani uitlegt als 

een b'ijde boodschap, In een zee, die 

Opeenvolgende   
  

Bekendmaking van het 
Vanaf 15 December 1940 moet alle handel tusschen 

Nederlandsch-Indiz en de Straits Settlements voorzoover de- 
ze over banken loopt, worden gefinancierd in Straits dollars. 

  

      

  

| Veer 15 December 1940 in 

dens worden afgewikkeld. 

geen getij keut, blijk: het getij te zijn 

gekeerd. 

Mussolini heeft over zicbzelf het 

vonris geveld: ,,Ik ben begooner, 

niemand kan mij meer tegenhouden !” 

Moge deze profetiein vervulling gaan, 
spoediy en volledig. 

  

Nedi-Indis 
De ,Nichi Nichi” blaft weer 

Onjuist en onrechtvaardig 
geschrijf 

Tokio, 4 Dec. (Domei). De jongste 
avti-Japansche incidenten Neder- 

landseh.Indig toeschrijvcode aan een 

  

ia 

»2nti-Japansche atmosfeer, die op on- 

verantwoordelijke wijze door de Ne- 

derlandsch-Indische autoriteiten wordt 

aangekweekt”, spreekt de Nichi Nichi 

Shimbuo hoofdartikel 

wensch uit, dat de Japansche regee- 

ia een den 

ring een kracbtige houding zal aanoe- j 

men en schadevergoedingen waarbor- 

gen tegen zulke incidenten in de toe- 

komst zal eischen. 

    

| afgesloten overeenkomsten mogen tot nader berichting gul- | 

  

  

   

      
  

Deviezeninstituut. 

Nederlandsch-Indische guldens 

De Directeur van het 

Nederlandsch-Indisch 

Deviezeninstituut, 

D. Crena de Iongh. 

Na te bebben opgemerkt, dat in 

Nederiandsch-Indi# 7000 Jspanners 

wonen, verklaart de Nicbi Nchi: 

sterwijl Japan verlangendiis de wricod- 
schappelijke betrekkingen met Neder- 

landsch-Indi2 uit te breiden kan het 

geen ongerechtvaardigde anti-Japan- 

sche demonstraties dulden.” 

Het blad verklaart, 

E reden kan vinden waarom de Ne :- 

landscb-Indische autoritciten van een 

Japan 
waarschuwt : 

vijacd gezindheid —jegens 

  

zouden blijk geven en 

.waoneer deze anti-Japan-che houding 

een weerspiegeling is van het vertrou- 

wen dat de Nederlandsch 

autoriteiten stellen 

Amerika, wanneer zij in het !icu: van 

Dadische 
io England en 

de onmiddeliijke ontwikkelingeo van 
de wereldsituatie tot de conclusie zijo 

gekomen, dat Japan zwak is, dan 

hadden zij geen grooter fout kunnen 

maken."   
— 

  
  

dat het geen ! 

| Nieuw en goedkoop stof 

| 
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OOST - JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEN. 

lederen Zondag, 9 uur v.m. 

Te Kediri (Baloewertistraat), Blitar, 

Toeloengagoeng, Ngandjoek, e. a., te 
Paree 730 uur a.m. 

RONMSCH-KATHOLIEKE KERK 
iederen Poncag 

ie H. Mi 

2e H. Mis 

Lof 

S uur v. m Stille 

7.30 aur « 

5.30 uur ». an. 

O uut v. m. 

7.30 uur v. m. 

5.30 uur a. m. 

H. Mis 

Onderricht Kath. Javanen 

  

TOKO GG. 
BOMBAY-WINKEL 

Verkrijgbaar 

voor 

Gordiinen en 

Portier's 

T. NATHIRMALL 

    

TE HUUR 
Bandarlor No. 9 

Wegens vertrek 

Ben groot buis met groote v6dr- en 

acbtererf 

f 30,— 's maands 

sade 1 November 1940 

Ked. Snelpers Telf. 83. te beur. |     

  

TENG HONG TJIANG 
    

  

E NDUHOUDER SIONNAIR 

u 

TRANSPORT VEMING 

KEDIRI — Kie) aat C4 — Telof, No, 107 

  

Vrijdag, 6 December 1940 

Groote Commissi 

Il. onze Snowroom 

Hoofds D RL. 

Gelegenheid tot bijbrengen van 

goederen. 

Adres voor: 

Moderne 

Sraa'meubels er 

vendutie, 

  

raat KE 

en antieke meubels 

ledikanten ver- 

cbroomd of gelak 

Tweedehandsche 

Emballeeren en transporteeren 

meubeis 

cen mooie ternisbaan voor Dinsdag, 

Woensdag en Zaterdag, gelegen 

achter Snelpersdrukkerij p.m. 

6, — 

emas 
  

  

                  

| Beveiligt U tijdig!! 

| Wjj leveren : 

    Pa 
  

TELEFOON No. 52. 

LUCHTBESCHERMING 

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

RESIDENTIE APOTHEEK KEDIRI 

    

 



    

Bultenlandsch overzicht overgenomen wait het Soer. hbitd. 

De Italiaansche debacke. 

  

Italiaansche terugtocht in Albanig duurt 

voort : Grieken hebben verscheidene 

plaatsen bezet, er maken 

honderden gevangenen. 

Athene, 5 Dec. (Reuter). Volgens 
het communigut de Griekeche 

jegerleiding hebben de Griekeo thans 

Preventi 

zware verliezen werden toegebracht, 

De Grieken maakten groote hoe- 

veelheden oorlogsmaterieel buit. 

De Grieksche luchtmacht behaalde, 

baar door verkenningsvliegtuigen werd 

van 

beret, waarbij den vijand 

geconstateerd, groote successen. Alle 

toestellen keerdeo veilig terug, 

Valona de 

bevige luchtbombardementen onbruik- 

om door dea vijard 

Durazzo en zija door 

baar geworden 

als steunpunt te worden gebruikt. De 

stad Santi Ouaraota, welke door de 

Grieken werd bezet, is voor ben van 

groot strategisch belang. : 

Hoe de opmarsch vordert. 

Athene, 4 Dzc. (U.P.). Een woord- 

vozrder van de regeering deelde mede, 

dat de Grieksche troepen heden de 

hoogten te Fasari, ten Noorden van 

Progradetz bezetten 

Gemeld wordt dat 400 Iralianeo 

gevangeo werdeo geromen. 

Belgrado, 4 Dec. (U.P.). Gemeld 

dat de 

langs den Westelijken oever van het 

Ocbridameer, welke naar den boofd- 

wordt Grieken op den weg 

weg naar Klbasan leidt, tal van Ita- 

lianen gevangen namen. 

Gznoemde weg de 

Britsche vliegtuigeo op bevige wijze 

Wordt door 

gebombardeerd 

Indo China en Thailand. 

Tokio, 4 Dec. (Reuter). At'e tele- 

graaf- en  telefoon - lijaen tusscben 

Thailand en Indo-Cnisa, 

dering van den babei, die via Sianga- 

pore loopt, zijo afgesseden. 

Dit werd heden— volgens een Domei- 

bericht uit Hanoi—door de Fransche 

autoriteiten bekendgemaakt. In het 

desbetreffende bericht wordt gemeld 

dat de verbindingen tusschen beide 

laoden ia feite onderbroken zijo. 

met uitzoo- 

Het dreigende oliegebrek 

De as nadert het minimum. 

Londen, 4 Dec. (ULP.). De Britsche 

minister voor de economiscbe oorlog- 

voering, Dalton, verklaarde tijdens een 

persconferentie dat de olievoorraden 

van de ,as”, binoea eokele maanden 

minimum zullen hebben 

het uitvoeren van 
het uiterste 

bereikt, dat voor 

Operaties en andere doeleinden noodig 

is. 

EVACUATIE NAAR EIRE. 

Van Britsche vrouwen en 

kinderen. 

Dublin, 5 Dec. (U.P.) De minister 

der Ccd:dinatie van Defensie, Aicken, 

maakte bekend, dat overeenstemming 

bereikt tusschea Engeland en 

Eire inzake evacuatic op groote schaal 

kinderen 

werd 

van Britscbe vrouwen en 

naar Eire. 

  

Engeland. 

De Britsche aanvallen. 
Turijn gebombardeerd. 

Londen, 5 Dec, (Rsuter). Of ficieel 

wordt bekesd gemaakt dat de R.A.F' 

Woensdagnacht verschille militaire 

doelen ia Turija bombardeerde en een 

tamelijk hevigen aanval op Dusseldorf 

uitvoerde, 

Rome, 5 Dec. (Rzuter). Voigens 

het communigue der Italiaansche leger- 

leiding werden Woeosdagnacbt in 

Turijn ten gevolge van het bombar- 

dement door de R.A F. verscheidene 

branden veroorzaakt. 

  

De aanvallen op Engeland, 

Geringe Duitsche activiteit. 

Londen, 5 Dec. (Reuter). Ofschoon 

de Nazi's i afgzloopen nacht 
bommen wierpen op een aantal distric- 

de Midlands, de tot 

Ontvangen rapporien eropP, 

dat weinig schade werd aangericht en 

slechts enkele slachtoffers te betreuren 

den 

teo in wijzen    
dusverre 

ai. 

FEUILLETON 
SPAANSCHE DUKATONS 

(Spanish Doubloors) 

Uit het Engelsch 

van 

Camilla Kenyon 

32) 
Kort daarsa begint Bill, die blijk- 

baar door het uitstapje met zija kapi- 

de 

wijs geraakt is, brutaal te worden. Hij 

tein en stuurman een tikje van 

krijgt ruzie met. booge woorden met 

den kapitein van de ,,Bonny Lass” 

met 't gevolg, dat Bill een paar dayen 

dezelfde 

koopman uit Lima begaat. Maar dood 

of levend, bet doel van den kapitein 

is bercikt: maar dat is van later orde. 

later onhandigheid als de     
En polittebursau, cen lucbtbescher- 

mingspost en cen kerk behoorden tot 

de gebouwen, die beschadigd werden 
toen ecnstadin het Westelijk gedeelte 

van de Midlands wederom werd san- 

gevallen, doch de aaaval was 

korten duur en niet zeer intens. 

van 

Voor den tweeden nacht acbtereen 

klork ia Groot- Lorden het signaal 

palles veilig” reeds voor middernachbt. 

In bet begin van den avond werd 

io de buitenwijken van Groot-Londen 

een «rij bevig afweervuur gehoord en 

in een district werd ecen schoo', waarin 

zich niemand bevond, vernield, terwijl 
enkele persoren, die zich in de vabij- 

heid bevorden, geword w:rden, enke- 

len bunner erostig 

Rusland, 

Van Moskou via Chungking 

naar Amerika. 

Morkou, 4 Dec. (Domei). 

Anra Louise Strong, de Amerikaan- 

van Michael Borodio, 

Soen Yat- Sea 
vriendin 

1925 door dr. 

sche 

die in 

Dit is bet cinde van de ,Bonry 
Lass"”, al! 1s 't 

dan toch wel, wat ons verhaal betrefr. 

En wat Captain Samson aangaat, be- 

Halve het feit, dat hij een paar maan. 

den daarra een van Benito Bonito's 

luitenants is ep een van de twee eeni- 

niet in werkelijkheid, 

ge overlevenden, alis de zeerooversbrik 

eindelijk door bet Britsche fregat 

»Espisgle” den grond geboord 

wordt, booren we jarenlang niets van 

hem. Eindelijk duikt hij weer op als 

een oude, gebroken man in Eko van 

de zeemansbuurten van Bristol, Toe- 

vallig woont daar dok een zekere 

Hopperdowo, de bootsman van de 

»Boony Lass”, tijdens de zeer betreu- 

renswaardige periode, waarin de eene 

passagier na den andere overboord 

givg. Hij was ook op Leeward Isle 

geweest en waarschijolijk bad bij zich 

toentertijd wel eens verwonderd af- 

  

werd vitgenoodigd als commuoistisch 

vertegenwoordiger naar China te komen, 

is enkele dagen geleden uit Moskow 

Vertrokken om zich via Alma Atanaar 

Chungking te begeven, | 

Men verwacht, dat zij via den Bir- 

maweg zal doorreizen naar de Vereenig- 

de Stateo. 

Geen ,blitzkrieg”. 

Maar uitpuitingsoorlog. 

Moskou, 4 Dec. (Reuter). Hetison- 

mogelijk om te spreken van eeo ,,blitz- 

krieg”,—aldus de conclusie van een 

waarnemer, die in het orgaao vao het 

Roode leger, de ,K-asnaja Swesda”, 

cen samenvatting gecft van het mee- 

ningsverschil, dat bestaat in de Rus- 

sische militaire tijdschriften en dagbladen 

omtreot de vraag of de moderne oorlog 

cen blitzkrieg is en of er eeo geheime 

methode is voor. bet voerea van een 

blitzkrieg waardoor succes wordi ver- 

zekerd, 

De waarnemer verklaart, dat de Na- 

poleontische methode, waarbij de vijaod 

in een enkelen beslissenden s!ag wordt 

Vernietigd, in den oorlog van 1914/16 

mislukt is, en dat het toepassen van 

deze methode thans ze!fs nog onmo- 

gelijker zal zijo. 

Een blizkrieg is alleeo mogelijk, wan- 

neer de tegenover elkander gepiaatste 

krachten niet gelijk zijn eo de botsing 

wordt gelocaliseerii. 

Men kan niet zeygzn, dat de Duitsche 

successen enkel bet gevolg waren van 

de superioriteit van de strijdkrachteo. 

Zij zija voor een groot deel toe te 

scbriiven aan de zwakte van Fraokrijk 

en Polen. 

Het streven van de Russische stra- 

tegen is niet de westersche methode van 

oorlogvoering na te volgen, doch om 

haar te ontwikkelen. 

D2 waarnemer berinnert aan de woor- 

den van den Voikscommissaris Frunze. 

die 13 jaren geleden verklaarde : ,wan- 

neereven sterke tegenstanders metelkan- 

der ia contact komen, is een beslissen- 

de uitslag ciet te bereiken, 

De oorlog zal den vorm aannemer 

van een commercieelen wedstrijd, waar- 

bij de ecovomische en politicke grond- 

slagen van de vijanden op de proef 

worden geste'd—dit beteekent een over- 

gang van cen strategie yan het toe- 

brengen van slagen naar eene van uit- 

puttirg. 

OLYMPIA 

Schrijfmachines blijven toch al- 

  

tijd aan de spits. Deze wereld- 

beroemde Duitsche machines kunt 

U tegen bijzondere afbetalings- 

conditie te Kediri, ALLEEN 

krijgen bij de 

N.V. Ked. Snelpers 

Drukkeri) 

  

gzvraagd, wat toch bet eigenaardige 

doen en laten van zijo kapitein te 

b:teekenen had. En toen bij ru in 

den ouden armoedig gekleeden man, 

die dage!tjks langs de 

Bristol voortstrompelde, zijn vroegeren 

gezagvoerder herkende, ram bij hem, 

vit medelijden, mee baar huis. Hop- 

perdown had een Wiokeltja in zee- 

marsartikelen met een paar gezellige 

kamers eracbter. Daar leefde Captain 

kaden van 

Samson gedurende de laatste maanden 

van zijo leven, en daar, na eeo korte 

Ziekte, stierf hij. Maar v66r zija dood 
vertelde hij zijn vroegeren bootsman 

Wit dankbaarbeid het geheim van de 

kist, Met zijo stramme vingers teeken- 
de bij een kaartje, om het geheugen 

van Hopperdowa op te frisschen, dat 

misschien in al die jaren, sinds ze 

beiden de zwarte, afgebrokkelde rotsen   gan Leward Isle hadden gezien, wat 

Aloon-aloon straat 

  

       

       
  

Washington, 4 December (Reuter). 

De particuliere berichten uit, Europa, 

waar in de naaste toekomst sensatio- 

neele veranderingen in West-Europa 

en de Middellandsche Zee worden 

voorspeld, worden druk besprokea 

door weliayelichte diplomatieke krto- 

gen te Wasbington. 

In bedoelde berichten wordt 

klaard, dat de binvenlandscbe situatie 

io Itali: verslechtert en dat er 

groote ontevredenbeid heersckt onder 

het Italiaaosche voik, doch dat deze 

nog nit is gekristalliseerd, daar het 

Oppositie-regiem nog zonder leider is, 

terwijl bovendien een aantal executies 

van o.ievreden elementen heeft plaats- 

gehbad. 

ver- 

snel 

Voorts wordt gemeld, dat er ook 

wrijving bestaat tusschen Mussolini en 

maarschaik Graziani, die — raar bet 

heet — reeds drie maal heeft gewei. 

gerd"het bevel voor een aanval aan 

bet EgyptischeFfront uit te voeren 

alvorens hij versterkingen ado man- 

schappen ec materiaal heeft ontvav- 

gen. Deze versterkiagen kunnen blijk- 

baar Graziani niet bereikeo, 

Als gevolg vas deze ontwikkelingen, 

tezamen met de Italiaansche tegensla- 

gen in Albani8 en de weigering vao 

de om strijd te 

leveren tegeno de Britsche vloot ackt 
men—de bruik- 

Itali& als bondgenoot 

op bijoa onberstelbare wijze/aangetast. 

Ita'iaavsche ' vloot 

Berlija—zo0 meldi 

baarheid van 

Men meent te Washingtoo, dat 

Hitler naar viets minder streeft dan 
naar een vieuwe ,as” tusschen' Ber- 

lijn en Parijs, ea dat het aangekaur 
digde bezoek van Laval aan Berlija 

verbandzzou houden "met dit plao, 

Ter staving van deze meening ver- 

klaart bet welingelichte weekblad 

Foreign Correspoodence, dat men 

meent, dat Laval bereid is aa0 dit 

plan zijo steun te geveo indien de 

beloonirg voor' Fraokrijk aanlokkelijk 

geroeg is. 

gsleden had. Want door een metk- 

waardigen sameoloop van omstandig- 

heden was Captaia Samson nooit in 

de gelegenheid geweest om de scbat, 

welken hij op Leeward Isle met Bill 

Halliwell als zwijgenden bewaarder, 

had achtergelaten, weer op te graven, 

Hij had zija eigen schip verloren en 

door de geruchten, welke er in om 

loop waren, had niemand Hem het 

Commardo over een ander wille 

geven. En als bj inderdaad Botito's 

luitenant geweest was, bad hij ver- 

standig gedaan, zija geheim voor zija 

formidabelen chef te verzwijgen. be 

mogelijkheid bestond altijd, dat Boni- 

to met hem zou handelen, zooals bij 

met Bil Ha!liwell gedaan had, en zelfs 

al gebeurde dat niet, dao zoutoch bet 

lecuwenaandeel van den schat in den 

zak van den rooverhoofdman terecbt   gekozen zijn. En 100 was het gebeurd, 

HET JAPANSCHE WARENADIS 

SAERAH 

'@&@ SPEELGOED @ 
voor KINDEREN 
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Nieuwe ,as” Berlijn-Parijs ? 

Mussolini ,,lastig en onbetrouwbaar.” 

De drie hinderpalen. 
In diplomatieke kringen” verklaart 

men, dat de berichten uit Europa erop 

wijzen, dat Hitler: Mussolioi onbetrouw- 

baar en lastig viodt, en daarom bet 

restant van de Fransche vloot em de 

Frarsche bases aan de Middellandecte 

Zee van meer nut acbt in den” srijd 

tegen Hogeland, daa elke bijdrage die 

Itali8 tot dusverre heefr gedama of 

mogeltik alsnog zal doeo. Hij zou 

daarom tegenover Laval te kennen 

hebben gegeven, dat Duitscbland een 

mooienprijs zou kuonen betalen voor 

zulk cen stewa tegen Engeland. 

Er zijn momenteel ecbter drie hin- 

derpaleo: de stemming onder de be- 

volking van bet 'niet-bezette deel vaa 

Fraokcijk, maarschalk P€taioen Wey- 

gand. 

Het verluidt echter? dat Laval van 

oordeel isdat bij, aangezien de pers 

onder zijo contrile staat en op een 

mooie belooning” kan worden gewezen 

— blijkbaar tenf koste van Italif ea 

Eogeland—de 'anti-Duitsche stemmipg 

in Fraokrijk zou kunven overwinnen. 

Men verklaari echter, dat' #Petaia 

niet bereid ts zulk en verrand' tegen- 

over den vroegeren vriend van Fraskrijk 

te plegen, terwiji generaal Weygand 

mocilijk over te halen zal zijn,” Omdat 

hij—baar verluidt—beseft dat het'semi- 

onafhankelijke Fraosche koloniale”rijk 

in Afrika eeo belangrijke factor zou 
zija tijdeos'een toekomstige vredeston- 
feteritie co bij er minder zeker van is 
dan in Juni j. LL, dat Duitschland zulk 
een conferentie za! pregideeren. 

Volgens dezelfde diplomatieke krin- 
gen is'het mogelijk, dat Duttsehland 
besiag zal leggen op Tritst, 

la kriogen te Wasbiagten brengt 
men het feit, dat adwiraal Leahy tbans 
op wegis oaar Vichy, als ambassadeur 
der Vereenigde Staten, io verband 
met deze ontwikkelingen, 

Gemeld wordt, dat Lava! veriangend 
is het vertrek van maarschalk Petain 
naar Versailles te verhaasten,”daar bij 
dan buiten het bereik zou zija van de 
dip!lomaten eng Fransthen, die :hem 
mogelijk zoudeof kuanen overredea het 
vermeende plan van Hitler niet te 
aanvaarden. 

dat het goud..... de verborgen sehat 

op Leeward Isie, een eigeosardige rol 

in het leved van Captain Sarmson was 
gsan spelen. Het was nu zija goud, 

zija schat, van hem alleeo! De eenige 
andere, die vaa 't bestaan van de 

groote kist afwist, zija vroegerestuur- 

man, was dood, doodgestoken tijdens 

cen vechtparty In sen nachtkrbeg ia 
Havana, Het gebeim van den sehat, 

de onvindbare scbat, veilig weggestopt 

op eeu klein eilandje in de Stille 

Zuidzee, was u Captain Samson's 

tigendom, zija priv&e cigendom. Hij 

dacht aa0 niets anders dam ama de 

dukatons, bi) droomde ervan, »by ge- 

noot van 't Weten, dat ze daar op 

bem lagen te-wachten. En tem slotte 

stierf hij, doodartn, ia een kleidaghter- 

kamertje in en Bristolsebe achterbuurt, 

Wordt vervoigd.
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