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.en TJIKARS aan de rechter voorstijl 

    DRUK- EN DRUK. EN UITGAVE 
KEDIRI - S NELPERS 

Algemeene Leider J.D.L. v. WAARDENBURG 

  

REDACTIE- 
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ASONNEMENT f 1.50 PER KWARTAAL, 
BIJ VOORUITBETALING. 

No. 1 

  

  

STADSNIEUWS 

  

Bekendmaking. 

De fd. Burgemeester van Kediri 

maakt bekend, dat ia bet belastingjaar 

194) de nummerplaat als bedoeld bij 

artikel 10 der ,, Voertuigenbelasting- 

verordening”, bij RIJ WIELEN zal 

worden bevestigd aan bet voorste ge- 

deelte vao het frame, bj DOGCARS 

van het voertuig. 

Vogr 31 JANUARI 1941 moeten 

belastingplichtigen ter Gemeente-secre- 

tarie aangifte doen van bet aantal 

rijwielen, rij-en voertuiglo, waarvan 

zij houder zija, met gelijktijdiga voor- 

brenging van het vervoermiddel of de 

vervoermiddelep, waarvoor de belasting 

verschuldigd is, teneisde de nummer- 

plaat te bevestigen, Onder aanteekening, 

dat de belasting betaald moet worden 

tegelijk met de aangifte. 

Gemeenteraadsvergadering. 

Op Maandagavood j.I. den 30sten 

December 1940, vond de laatste Ver- 

gadering van bet jaar 1940plaats van 

de Gemeenteraad van Kediri. Om 6 

uur 30 m. ».m. opende de Voortzittter, 

de fd. Burgemeester van Kediri, de ver- 

gadering met een kort woord van daok 

tot de aanwezigen. 

Agendapunt 1 werd behandeld en 

goedgekeurd. 

Io de plaats van den heer D. Har- 

dasoemarto werd de heer Moentoro 

Atmosentono tot wethouder gekozen, 

terwijl Ir. Roosseno Soerjohadikoesoe- 

mo als lid der Tecbnische Commissie 

werd gekozen ter vervanging van den 

heer Ir. W. L. Begeman. De vier leden 

van de Commissie voor de Armenzorg, 

die in het jaar 1940 benoemd werden 

en aan het eind van het jaar zouden 

aftreden, werden op voorstel van bet 

College weer herkozen en benoemd, 

met name de heeren F, A. de Kanter, 

W. Ladage, M. Ng. Soedibio eo Djie 

Ting Hiac met den Burgemeester als 

Voorzitter. Hierna werd behandeld, ver- 

zoekeo om vrijstelling van vermakelijk- 

heidsbelasting : a. van de sportvereeni- 

ging »Tioog Hoa,” b. vao het Bestuur 

van de vereeniging ,Havana-Band", 

C.van mevrouw P. Swager vav Leeuwen 

J. van bet Comit& Spitfire Dag, welke 

verzoeken worden ingewilligd. Het 

voorstel tot voorloopige vaststelling van 

de begrootingsrekening dienstjaar 1939, 

z00mede het voorsteltot (42) wijziging 

van de begrooting van Ulitgaven en 

Ontvangsten dienstjaar 1940 werden 

goedgekeurd en gearresteerd. 

Vervolgens werd overgegaan tot de 

behandeling van het Voorstel tot na- 

dere herziening van de wegec-klassifi- 

catie. De Klentengstraat werd opgeno- 

men in de derde klasse, 

Na deze kleine verandering werd bet 

Voorstel goedgekeurd en aangenomen. 

Aao de orde kwam: Mededeelingen 

en Ingekomen stukken. 

Bij de rondvraag werden door en- 

kele leden eenige toestanden naar voren 

gebracht. Niets meeraan de orde zijo- 

de, sloot de voorzitter met een woord 

van.dank tot de aanwezigeo de ver- 

gadering.   

Wjj zullen handhaven. 

Ia den bandel is tegen den zeer lagem 

prijs van £ 0.25 een boekske versche- 

nen, getiteld, 

»Wat wij U te zeggen hebben”. 

Dit zeer lezenswaardige lectuur, ge- 

drukt op mooi dik pap'er met Carton- 

nen omslag in kleurendruk, is in zes 

boofdstukken verdeeld, welke wij hier, 

om de aantrekkelijkheid van het koopen 

grooter te maken, zullea releveeren: 

Hoofdstuk I: Ontstaan en groei der 

Nederl, beweging voor 

Kenheid door De- 

mocratie. 

id II: Het programma van 

E.d.D. 

id. II: E-kele vragen. 

id,” IV: Bezwaren tegen de 
dictatuur. 

ide | Vi De stem der democra- 

tie in de geschiedenis. 

id, Vi: Waarom Demccratie? 

We kunnen een ieder goed Vader- 

lander aanraden, dit boekje een plaatsj2 

op zijn schrijftafel te geven. 

Secretariaat : 

Lombokstraat 29 Soerabaia. 

De opbreagst hiervan gaat naar het 

Prios Berobardfords. 
Redactie. 

RICHE THEATER. 
Zaterdag 4 en Maandag 6 Ja3. 1941. 

Het groote Fravsche filmwerk 

,GRIBOUILLE” 
meestelik geregisseerd door Marc 

Allegret, den produceot van Orage. 

Crime En knappe 

jonge vrouw, verdacht haar minnaar 

te hebben vermoord, staat terecht... 

Een eenvoudig Parijseh wiokelier, zich 

passionel.... 

zwaar gewicltig voelend als lid van 

de Jury, doch aangetrokken tot de be- 

scheiden verdacbte.,.. Dit is het span- 

nende begin van bet uitermate boeiende 

Fransche Gong's 

Meesterweik ,,Gribouille”, waarin on- 

vergetelijk spel wordt gegeven door 

Raimu en Michele Morgar, Een stukje 

echt menschelijk leveo, met al zijn hu- 

moristiscbe en dramatische dagelijksche 

en dramatische dagelijke kleine gebeur- 

tenisseo. 

MAXIM THEATER. 

Heden 3 t/m Zondag 5 Javuari. 

»TORRID ZONE” (Tropenliefde) 

Een pikavte, heerlijk wilde natuur-film 

met de bekende sterren: 

en cook amusante 

  

VERSCHIJNT 

DINSDAG-IEN VRIJDAG 

AGENTEN 

Avon Sheridan — hp" Cagoey — Pat 

-$ DO) Brien. 

geEvenaard levendig spel, een romad 

vol verrukkelijke complicatieste midden 

van Zuid-Amerika's bananenland. 

Een werk, dat allerwege gunstig ont- 

vangen is. 

Sport... 
Voetbal. 

Bekerwedstrijd. 

.HCTN.HI — P.sBI, 
(Kediri) (Blitar) 

Zooa's eerder vgrmeld, zal H.C.T.: 

N.H, Kediri op aanstaande Zonda3 

de gastheer zijn van p.s.B.I: van Bli- 

tar, welke laatstg club door haar 

meerdere bezockenyte Kediri een groo- 

te popu'ariteit | verwoyen. 

Door den heef Tan Lioe Hong 

wordt voor dezen wedstrijd eeo be- 

ker uitgeloofd. 

D: opbrengst van dezen wedstrijd 

komt voor de belft ten goede aan 

bet Nederlandsche Roode Kruis, ter- 

wijl de andere helft bestemd zal zijo 

voor Tjieo Tjay Hwee, 

De elftallen komen in de hieronder 

volgende opstellingen uit. 

Opstelling : 

H.C.T.N.H. Kediri, 
Tiny Sien 

Freddy Djie 

# IsngTien Jam Djoen 

Sing Tjatj Tji Liong 

Swie Gwan 

Soenarso 

Soemarto Toekidjo 

Ekram Soepomo Noordipia 

Soetoadi Jabdi 
Soedarmadji 

Opstel:ing: 
mp3. B. 1.” 

Ozn Hoo 

Swam Liat 
Hong Lian 

Swao Tiat 

Karoebi 
Moedjajiu 

Blitar 

Politierapport. 

Op bet kruispuot Bioscoopstraat- 

Potjananstraat had een aanrijding plaats 

tusschen auto A.G. No. 1940. bestuurd 

door Mevrouw H., wonende aan de 

Baloewertistraat en de A.G. No.1370, 

bestuurd door K., wonende Meitjan. 

Mevrouw H, werd licht verwond, 

terwijl beide auto's zwaar werden 

beschadigd 

T.D.G, wonende Pakelan doet aac- 

gifte van diefstal vaa een koperen 

vaas ter waarde van f 2,—.   
an men 

EEN PRACTISCH, HANDIG EN KOSTBAAR " 

WERK VOOR EEN LUTTEL BEDRAG! 

DE AUTOWEGEN -ATLAS 
van JAVA MADOERA en BALI 

io 5 kleurendruk 
op stevig ivoorcarto! 

3.25, 

n 

met Cartonnen omslag «» linnen rug. 

op Schaal 1: 500.000 
in totaal 9 aansluitende kaarten compleet bijgewerkt, en 

waarin opgenomen: 

alle berijdbare wegen 

Kilometerafstanden van plaats tot plaats 

Hoofd-Afstandstabel voor grootere afstanden 

Bergen en plaatsen met hoogte-cijters 

Spoorwegen, Vliegvelden, Ondernemings - fabrieken 

Pasanggrahans en vele aanwijzingen voor toerisme. 

  

Verkrijgbaar bij de Ked, Snelpers. 

Ba an 

AD VERTENTIES EN NIEUWSBLAD 

VOOR DE RESIDENTIE KEDIRI. 

IN HOLLAND 
PUBLICITEITSKANTOOR ,GLO BE” 

VRIJDAG 3 JANUARI isa : 

Eso Warner Beda prodpctie Be ca 

' Dohostraat.   
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Laat'de moed niet zakken als 

Uw radio gekke 

Radio 

    

Evan 

Abonnements, adyortontie gag: 
tosse ADVERJENTIEN B 8 MO RUN ETak INA, : 

TE ge ka 

   ceerg Pa & 

Na sada Yaargat are     
dingen doet. 

Goldberg's Dag- en 

Nacht Service is er ook nog'... - 

Radio - Goldberg 
Java's Grootste Dag- en 

Nacht 

    

Radio - Service. 

  

    

VEND U- & COMMISSIEKA 

J.G.W, DEKKERS KEDIRI 

  

   

  

NTOOR V/H BRANTAS 
Telotoon 250 

  

Emballeeren 
(Ook voor Europa en de buitengewesten) 

Transporteeren, 
Handel in Nieuw- en 
Tweedehandsch Meubilair. 

Door de politie werd aangehouden | 

de persoon genaamd S., wonende 

Kepandjen, verdacht van diefstal van 

Hjfgoedereo ter waarde van f 0,40 ten 

nadeele N.' T. K., wonende aan de 

Tegen M., wonende Djetis werd 

:P.V. opgemaakt, terzake lichte mis- 

handeling vao M., wonende Djetis. 

W., wonende Bandarlor doet adn- 

gifte van diefstal, middels ondergraving” 

van lijfgoederen ter waarde van f1,35 

T.B. S., wonende Pakelan doet aan- 

gifte van diefstal van een rijwiel ter 

waarde van f 20.— hetwelk voor Ge 

Toko "Ong Ka Nio” albier was ge: 

plaatst. 

K., worende Kaliombo doet aangifte 
van diefstal van lijfgoederen ter waar- 

de van f 0,60. « | 

“1 
  “

i
a
 

  

“Hogi.z00 gerisg day w 

   

  

    

   

Meubelmakerij 

Agentschap : 
Java Koelkasten. 

FIRMA GOLDBERG. ." 

“ De radio afdeeling. ' 
Deze afdeeling werd in 1924 aan 4 

onze zaak 'toegevoegd. Helis wel in-” 
teressant t€e“vermelden, dat deze afitee- 
ling, die haar agsstaan. vond, Tootahet, 
engageeren van een radio-expeti 
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teur, in een Iuttel aantal jaren tor een an 0. 
op zich zelf staanbedrijf Lean an Ng? 
Op. dat moment verkeerde de cadio 
Nederlandsea-Indi8 209 in .het begia-” 

stadium. A 

Alhoewel. wij Oo niet kanden 

bevroeden, dat het radiotoestel in "Rent, 4 

enkele jaren van »luxe-artikel-zowpro-.. 

moveeren tot een agemeen, practiseh 

en onmisbaar artikel, .gaven dg rena LT 

taten van de experimenten on: sanlei- 

din gade tadiopusingss ag aa 
me AG entameeten. 1 

K2 

: 

? 

Ta dezomroep, ws tnfogre dgkes - 
meodzaak 

tizage .om..ten @erieve onze kian: - 

tea een cigen zender te bouwen. TA 

Re vele adbaesie- -hetuigiageo, die “ 

" 

3:
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.The Gracie Allen Murder Case" 

genre op detectief-gebied, €zn en al actie, sersaties zonder onderbreking en 
Zie Gracie Allen als de detective en volgt baar avonturen 

Een film van het vieuwste 
welke 

TZaterdag 4 t/m Maandag 6 Jan. 
29 

Het vitermate boeciende en ook Amusante Fransche Meesterwerk .Gribouible 
met RAIMU, de groote Fransche komiek en karakterspeler — MICHELE MORGAN e.v.a. 
Fransche artisteo, 
kleine gebeurtenissen. 

de beschciden verdachte. 

U zal boeien tot den laba meter-film. 

—— Hedenavond voor het laatst 

in deze spannende film! 

Een stukje echt menschelijk lever, met al zijn humoristische en dramatische dagelijksche 
Een knappe jonge vrouw, verdacht haar minnaar te hebben vcrmoord, staat terzcbt... 

een eenvoudig Parijsch winkelier, zich zwaar gewichtig voelend als lid van de Jury, doch aangetrokkeo tot 
een kewonderenswaardige film van bijzondere kwaliteit. 

Een film die door niemand gemist mag wordeo. 
N.B.! Zaterdagmiddag 4.30 u. 

Kortom : 

Extra Voorstelling! 

vooraanstaande 

  

  

Warner Bros sterke actie fi! 
met JAMES CAGNEY — ANN SHERIDAN — PAT O'BRIEN in de hoofdroller. 
wilde natuur-film met Ongeevenaard levendig spel, een roman vol verrukkelijke complicaties te midden van 
Zuid-Amerika's bananeniand. Een film, die zeer zeker in Uw smaak zal vallen. 

eind! 

MAXI 
» s#IROPENLIEF 

Wjij raden een ieder aan, deze zeer spannende film onder geen voorwaarde te misser. 

Maandag 6 en Dinsdag 7 Jan. 
De meer dan schittereode Egyptiscbe film 

met de beroemde zanger ABDULWAHAB en de zser bekoorlijke actrice MISS SAMIKA. 
Een werk, dat allerwege gunstig ontvargen is! 

“HAPPY DAYS" 

THEATER 
Persen t/(m Zondag 5 Jan. 

    

    
Es 

(Torrid Zone) 
Een pikante, heerlyk 

Boeiend van begin tot     
  

hierover Ontvingen, gaf ons moed in 

deze richting door tegaan en bouwden 

wij steeds niecuwsre en betere zenders. 

Door ons werd ia 1927 de 

radio-tentoorstelling in Nederlancsch- 

Indie georganiseerd. 

Op deze « 
onze zelf vervaardigde 

cerste 

xpositie demonstreerden wij 

tafel-en salon 

radio's, zoomede onze gramofoonver- 

sterkers eo pick-ups. 
De ,thrill? op deze testounstelli:g 

was, dat wij met bzhulp van de door 

“ons gebouwde korfegolf-toestelien Hol- 
land dichter bij Indi8 brachten door de 

experimenteele uitzendingen van Phi- 
lip's Eindhoven op te vangen. 

Is het nu nog steedseen aandoenlijk 

moment om stemmen uit het Moeder- 

land te hooren, destijds 

openbaring, waarover men weken lang 

sprak, 

was dit cen 

De eerste import radio's, die in In- 

di& kwamen, waren de beroemde Phi- 

lips 2802 ontvangers, pracbtig 

toestel, alleen wat lastig met al die 
accu's en dien wirwar van draden voor 

gelijkstroom-toestellen. De eerste import 

wisselstroom-radiotoestellen, die op de 

markt gebracht werden en de mocilijk- 
heden van een gelijkstroomtoestel on- 
dervingen, waren de Erres KY 108 en 
Philips 331A. Hicrdoor konden wij tot 
verkoop op breedere basis 

cen 

  

vergaan, 
         

  

  

     

io v ede wij vele racio- 

filialen c t. w. Batavia, Kediri, 
Ma'ang, Madioer, Magelang, Modjo 
kesto, Djsmber, Djocj», Solo, Tegal, 
Woro:obo, S Amba 1, Te- 
magoeng en Tara 

Koopers, oserplaatsing 

orderhevig, dus niamer 
bevreesd te zijr, dat het hua san 

Goldberg- service zal ontbreken, daar 

wij nu over gehecl Java verteger- 

Wwoordipd zije. 

Wat onze 'everanciers van 

ons zeggen 

Ben reis met de S.S. van Soerabaia 
naar Batavia duurde mirstens 1'/, 

nachtverblijf in 

Bandoeng. Van en &&adaagsche was 

dag 

cen Djocja of 

geen sprake, terwijl de gedachte over 

een nachtcxpres natuuslijk heelemaal 

niet opkwam ! 

Thans bebban wij zz!fs een rege'- 
matige vliegverbinding met Batavia en 

kan.men enkele malem per week van 

om half 3 b 

pakken van de lija Ausi 

Soerabaia 

  

vliegtuig 

& Batavia 

  

ea om half 5 maar dan o0k geen 

ninuut Jater, strfjkt deze wondervogel 

gracieusggp het vliegveld te Batavia! 

Zoo is er op elk gebied gedurcude 
dit luttel asotal jaren Wel heel weel 

veranderd! Wj zijn aan de moderne 

middelen van dezen tijd z00 gewoon 

geraakt, dat 

ku:nen realiseeren, 

wij ons moeilijk meer 

hoe de 

toestand rog geen 10 jaar geleden was. 

Het 
om een radiotoestel te verkoopen dan 

anders 

was toem wellicht moeilijker 

bet thans is om een order te noteeren 

op een moderne kruiser of een serie 

bommenwerpers ! 

Hiervoor zijo natuur'ijk verscheidere 

oorzaken aan te wijzer, 

Fabriekstoeste!len 

ontvangst en 
vooz kortegolf- 

tropenproef waren niet 

in den handel. Eenige radio-amateurs 

bouwden kleire zendertjes om eenig 

plezier van hun ootvangtoestelte kun- 

neo hebben. Particu'iere vereenigingen 

richtten kleioe omroepzendertjes op eo 

dit was al wat de radio aan de toestel- 

bezitters bood. 

Wij kunnen de radio- amateurs en 

het particuliere initiatief niet genoeg 

daokbaar zijn voor dit pionierswerk, 

dat de stoot herft gegeven tot een 

radio - verkeer en cea radio - omroep, 

die wijin dezeo modernen tijd niet 
mzer zouden kunnen missen!    

Het was in dezen tijd, dat ik mijo 

eerste bezock bracht bij de firma 

Go'dberg ea deze'fde tijd, waarop 

Pallips voor bet cerst met cen ultra- 

kortz in Nederlandseb-I-dig 
op de maikt kwam. 

    golf "o-:ste 

toestel bet mzest 

geperfectionneerde apparaat 

volgens den stan i 

oogenbl:k 

verschilde dittocb wel heei veel met de 

Hoewel dit Psilips' 

was, dat 

der techniek op dat 

kon worden gs fabriceerd, 

thans verkrijgbare 2pparaten |! Bzhaive 

het onivang'oestel had men noodig: 

een plaatspanringapparaat, een accu, 

een gelijkrichter en cen luidspreker 

dan 

moest hij deze installatie met a'le be- 

Kocht iemard een radiotoestel, 

drading daarvoor benoodigd - bij zich 
dben opstelien en er was maar o, Z60 

Wwzisig noodig, om de goede werking 
van de installatie tot het nulpunt terug 

De fabriek beschikte nog 

niet over de jarenlange ervaring op 

tropengebied, thans het 

behoeft dan ook geeo verwondering 

te wekken, dat zich eenige kinderziekten 

“bj deze apparaten voordeden. 

te brengen. 

zooals en 

De gozdkoopst-denkbare combinatie 

van toestel met plaatspanningsapparaat, 

accu, luidspreker, ecz. was, als ik mij 

goed herioner: f 497.50. 

De keuze in 

de minder 

geringe omroepstof, 

geperfectionneerdheid, de 
injewikkeldheid van de ontvangiosta!- 

wat daarmede verbaud   latie en alles,   

houdr, maakte Het onizzttend moeilijk 

om bezitters van een ontvangtoestel 

tevreden Niemand schaft 

aan om daar 

weinig of geen pleizier van te hebbsn. 

d: hand, dat 
zeer veel geeischt werd van den har- 

te stellen. 

zich zoo'n installatie 

Het ligt dan ook voor 

delaar, die zich voor dev radio-verkoop 

Het ligt ook voor de 

hand, dit de fabriek en de importeur 
van radiotoestelleo, 

interessserde. 

wederverkoopers 

tracbtten te vindep, die door bua 
standing en bun zakenopvatting ver- 

trouwen konden wekken bij het publiek, 

Het was dan ook in dezen tijd, dat 

ik voor het eerst de firma Goldberg 

bezocht. . .... 

De firma Goldberg, die met haar 

optische zaken reeds ecen vaam had 

verwotvea met goeden klank, 

hoopte ik te kunnen interesseeren voor 

dan verkoop van Philips" 

stellen. 

cen 

radio-:oe- 

Er zijn mecrdere besprekingen noodig 

gzwcest, deze firma ertoe 

beslcot ook dit artikel te gaan voeren. 

Toen dit ecnmaal beslist was, had ik 

voor mijzelf de overtuiging, dat hier 

een begin was gemaakt tot een jaren- 

lauge zakenrelatie! D: tijd heeft ge- 

Ierd, dat ik in deze verwachtiag viet 

ben teleurgesteld. A's de firma Go'd- 
berg icts doet, doet zij het goed. De 

fiima Goldberg heeft zich niet laten 

afscbrikkes door de mocsiliikheden ia 

het begin. 

Dat deze mocilijkheden groot ge- 

weest ziji voor een ieder, die betrok- 

ker was bij den radioverkoop, kan ik 

U met stelligheid verzekeren. 

Vooral een firma, die ook uit wel- 

begrepen eigenbelang in de eerste 

p'aats de belangen van haar clidotele 

ziet en voorstaat, maakt zich bet niet 

gemakkelijk, maar komt op den duur 

het versr. 

Doorloopend heeft de firma Gold- 

berg blijk gegeven voor de belangen 

van haar afiemers op te komen en 

daarmede niet alleen deze, doch ook 

baar en ons belang gediend. 

Warneer de firma Goldberg bet ons 

als leverancier wel eens lastig maakte, 

deed zij dit steeds tea bate vas haar 

afaemers. 

alvorens 

Daarnaast is de groote ver- 

dieoste van deze firma voor ons, dat 

zij steeds op de bres heeft gestaan 

om den goeden naam van het PHI. 

LIPS' fabrikaat hoog te houden bij 

baar afoemers, een zeer streng door- 

gevoerde zakea-poltisk, waarvoor wij 

deze firma niet genoeg dankbaar kur- 
nen zija.   

De firma Goldberg loopt zeker niet 

aan de leiband van haar leveranciers, 

stelt aan deze hooge eischen, docb is 

steeds vatbaar voor redelijke argu- 

menten. 

Wij zullea het ons dan ook tot een 

eer rekenen, waarneer wij deze firma 

nog vele jaren onder onze afnemers 

mogen tellen, zooals omgekeerd deze 

  

fraa, naar wij vertrouwen, er trotsch 

op is een der grootste distributeurs 

in ladi& te zijn van radio - tosstell:n 

van een der grootste radicfab:'eken 

der wereld ! 
Wij wenschen deze firma cen d 

loopend, steeds grooter succes :o" ia 

al haar zaken ! 

Oaderdirecteur N.V, Rzvimij. 

'or- 

H. M/'s ,,Tremendous” krijgt bezoek 
“ van den ooievaar. 

— 

DE TIMMERMAN HAD HET COMMANDO IN DE KRAAMKAMER. 

Baby's baden, onderdeel van den dienst. 
  

De opdracht uitgevoerd. 

door LAURENCE KIRK 

(Readers Digest). 

De rieuwe Britsche 

» Tremendous"" 

torpedojager 

was op patrouilledienst 

ten Noorden van de Spaaoscbe kust 

in den zomer van 1937, toen de com- 

mandant ees telegram kreeg: 

»Houd U gereed om een Fraoschen 

treiler, de Argonne, met Spaansche 

refugi€'s te escorteeren”. 

Acht en veertig uur later ontvivg 

de commandant een tweede telegram: 

»Fraosche treiler vertraagd. Houd U 

gereed om tegen zonsopgang twee cn 

veertig vluchtelingen op te nemen”. 

Lang vddr bet aangegeven uur was 

de ,Tremendous”, op de vastgestelde 

p'aats, alle kanonnen geVvechtsklaar, 

voor het geval eer poging zou worden 

tusschenbeide te komen. 

Weldra kwamen twee visschersbooten 

gedaan om 

  

  

jlargzaam uit den mist te voorschija en 
bisnen erkele misuten lagen zij langsrij. 
Een boodschapper kwam op de brug. 

»Csaning stuurt U bicrbij ee 

schrift van de vluchtelingenlijst,", 

De commandant zette groote 

op toen hij de lijst inkeek : 
Jor€ R-mos Erguerra Leefijd 7 

maanden, Wees. 

» af-   

oogzn 

Maria Dolores Carrior, Lecfrijd 1 
jaar 2 maanden, Wees. 

Manolo Juan Uscavilla. Lseftijd 11 
maanden. Wees. 

De commandant keek open zag, dat 

de eene baby na de andere aan boord 

werd gebracht, gecrontroleerd werd 

door den bootsman en plechtig in de 

armen gelegd werd van een van de 

matrozen, die in het gelid aangetreden 

stonden. D2 jonge dierstdoende officier 

wierp nu en dan een angstigen blik 

paar de biug alsof hijieder oogenblik een 

  

Aideeling 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 

zelfde dag, 

radiotoestellen op de- 

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. 

    

BOERDERIJEN ,,SCHRAUWEN”“ 
KEDIRI 

MULOWEG / MADJENANG 
Telefoon Ked. No. 225 1 

WATES 

PERCEEL-PAKISSADJI 

  
  

Levert versche volle melk. 

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:



  

uitbarsting van woede verwachtte..Maar 

de commandant was sprakeloos. Hij 

telde twee en twintig babies ee tien 

vrouwen, die allen op drie na ook nog 

een baby droegen. Wanneerer op zijn 

schip een springhanenplaag 

daald was, die het koperwerk zou heb- 

ben opgevreten, had de Commandant 

Diet nog meer verbijsterd kunnen zijo. 

Terwijl hij toekeek, rukte een der kin- 

deren zich van zija tijdelijk ,kinder- 

meisje”" 

neerge- 

los, viel en zette een keel op. 

Dit was bet signaal de andere 

kinderen om ook te begionen. Het 

scbip was plotseling gevuld met een 

luid gejammer. 

voor 

Een surprise. 

D2 commandant liet Jen opperboots- 

»Wat 

gebeurt er, Huggivs? Wie moeter op 

deze kinderen passew ?” 

nHet lijkt er veel op dat wij dat 

moeten doen, menee:", 

»H'm. Heb je de lijst nagegaan ? Eo 

zijn ze alie present ?” 

»ja en nee, meneer”, 

»Wat bedoel je daarmee, ja eri nee?” 
»Drie van de kirderen zijn nog niet 

man bij zich komen en vroeg: 

  

geboren, meneer”. 
»Miju God, Huggirs, die kinderen 

kunnen niet aan boord geboren wo:- 

den”. 

»Nee, meneer, maar als die ver- 

vloekte Fransche treile niet gauw op 

komt dager, dan geloof ik dat de 
kioderen wel aan boord geboren zulien 

wordep, meneer", 
De commandant streek met zijn hand 

over zija voorhoofd. Huggins stond 

nog steeds in de hcuding. ,Heeft U 

nog bevelen, meneer ?” 
»Nee, nee,” zei dz 

vermoeid. 
Den heelen morgen was de ether 

gevuld met angstige ber'chten van de 
“Tremendous”. 
»Hebben tien vrouwen en twee en 

dzrtig bebiss aan boord geromsa. 
Wat moet ik met hen doen?” 

Het vlaggeschip, op een veiligen 

afstand, gaf het voigende orgevoelige 

antwoord: 

Commandant 

»Wacbt Franschen treiler af engeef 

ze te eten. Veronderstel dat er vol- 
doznde gecondenseerde melk aan boord 

is. 

nRum rantsoen niet aanbevolen”” 
De ,,Tremendous” antwoordde met 

een dringender beroep. 
» Onder vluchtelingen drie vrouwen, 

die ieder oogeoblik een kind kunnen 

krijgen. Verzoeke raad”, 

Hierop volgde 

antwoord: 

cen behulpzamer 

»Voldoende verp!eegsters aan boord 

van den Fanschen treiler. Moet binren 

acht en veertig uur arrivzeren. Stel 

bevalling zoo mogelijk uit”. 

De commandant zag ip, dat hij geen 

hulp vao bet vlaggeschip zou krijges. 

De brug en zijn hut schcnes de eeni- 

ge plaatsen wzlke niet gevuld waren 

met schreeuwende babies. Mzt 

zin verliet bij zija bolwerk, maar hij 

weer- 

dwong zichzelf een onofficieele inspec- 

tie te houdeo. Hij zag veel wonderlij- 

ke dingen: matroos Mac-lilroy tracht- 

te te salueeren met baby onder 

iederen arm, eea vrouw ontluisde een 

kind, dat zij op haar schoot had, een 

driejarig meisje hield haar tweejarig 
broertje omklemd 

Diet 

cen 

en deed alsoi zij 
bang was voor deze vreemde 

wereld van ijzer, en matroos Farrier 

probeerde een ziek uitziende vrouw 
op haar gemak te stellen. ,, Vooruit,” 

zei hij tamelijk ruw, ,,z0u je er vou 

Diet iets voor voelen als ik eens een 
kop lekkere warme thee voorje maak- 
te. Dat zou je in minder dan geen 

tijd opknappen”. De vrouw keek den 

matroos onbegrijpelijk aan en de com- 

mandant stapte over een kruipende 

baby en liep verder. 

Alle vrouwen hadden denzelfden 
glazigen hopeloozen blik en de groote 

bruine oogen der kinderen stonden 

veel te groot in hun magere gezichtjes. 
De commandant liep door met een 

strak gezicht en zei niets, maar toeo 

hij weer op de brug terug was, zij 

hij hartstochtelijk ,,God, ik baat alle 
menschen, die een oorlog beginnen.” 

De commandant liet den opper- 

bootsman weer bij zich kome». 

  

  
  

»Waar worden deze vrouwen on- 

dergebracht, Huggins ?” 
»Z krijgen de kwartieren van de 

matrozen, meneer, de matrozen slapen 
aan dek.” 

nEn de-—eh—drie anderen?” 
nDie krijgen de hutten van de of- 

ficiaren, meneer”, 

»Mooi z00. Ea die vieze kiaderen, 
Huggins. Zij moeten gewasschen en 

verzorgd worden'”'. 

nJa, meneer”. 
Laat alle getrouwde mannen onmid- 

deiijk aantreden”. 
nja, meneer”. 

Aantreden met badkuip. 

Even later inspecteerde de comman- 

dant alle getrouwde manne-, 

getreden stondeo, terwijl Huggioss aan 

ieder twee babies, een blikken badkuip 

en de roodige instructies gaf. 

Gzdurende de vo'geode 

twintig uur werdeo de kindereo onder. 

die aa: - 

vier ea 

Worpen aan een wonderlijke combinatie 

kinderkamer-discipline. 

Het groote moment van den dag was 

het bad om zes uur als alie badkuipen 

Op een rij aan dek geplaatst werdeo. 

Op het fluitsignaal traden de getrouwde 

van marine-en 

iederen arm een 

baby, naar voren. Weer een fluitje, 

en de babies werden uitgekleed. Nog- 

maals klonk een fuitje en ru begon 

bet wasscheo. Dit was het signaal 

voor het uitbreken van a!gemeen ge- 

schreeuw , maar dit bizld spoedig op, 

en de commardant, die van de brug 

af het bad gadeslozg, was dankbaar, 

dat hijenkele kinderen zelfs zag lacheo. 

Eensoortspoziplaats werd gebouwd 

v'ak achter de 
midscheeps en bier liepen de matrozen 

wacht in plaats van op hun gebruike- 

lijke posten. De vieze lompen, waarin 

de kinderen gehuld waren, werden 

geleidelijk aan weggeworpen en vele 

manzen met Onder 

torpedolanceerbuizen 

kinderen zag men gek'ced in wonder- 

lyke kleeren, gemaakt van oude mar'- 

neuniformen. De commandast merkte 

op, dat een kind met groote oogen 
gekleed was in een wonderlijk jurkje, 

dat bij nader inzien bleek te zijn ge- 

maakt van de pyama, weike hij van 

plan was, de volgende week te dragen, 

Er 

ernstiger aargelegenbeden om aan te 

dcnken. 

Den heelen nacht werden er be- 
richten gewisseld tusschen den com- 
mandant en den scheepstimmerman, die, 
daar bij met een vroedvrouw getrouwd 
was, de wacht moest houden in de 
kraamkamer, En o»k tusschen dev 
commandant en het vlaggeschip. De 
berichten van het vlaggeschip waren 
geruststellend, bet nieuws uit de kraam- 
kamer was nog niet verootrustsnd. De 
blauwoogige luiteoant soemde het: 
»De drie vrouwen gaan niet achteruit, 
meneer”. 

maar hij zzi er niets vao. waren 

De eerste twee. 

Maar iegen zorsopgang verscheen 
er een boodschapper on de brug: 
»Luitenant Ganning laat U weteo, dat 
Perez het leven schonk aan een zc0n. 
Moeder en kind maken het beid: goe". 

D: commandant leunde tegen het 
dekbuis en herademde. Maar bijna 
selijktijdig kreeg de marconist het vol- 
gende telegram : 

Fransche treiler aan den grond ge- 
loopeo. Tot mijn spijt gcen verdere 
hu'p megelijk. Indien dringend ga naar 
Bordeaux en zet de drie vrouwen af. 
Ga anders met alle vluchtelingen direct 
paar Portlard. Veel succes 

De commagdant had juist instruc- 
ties yegiven om full spced :aar Bor- 
deaux te varen, teen er weer cen 
boodschapper verscheen. 

»Canning laat U weteo, dat Cke- 
verra het leven schonk aan een dochter. 
Moeder en kind maken het beide goed.” 

Het gemak en de eenvoud waarop 
alles geschiedde, waren bijoa de on- 
dergang van de commandant. Hij begon 
te denken, dat er over het ter wereld 
btengen van kinderen veel te veel 
drukte gemaakt werd. De Koninklijke 
Marise knapte dat zaakjz, evenals vele 
andere, veel beter op. Trouwens. hij 
was er de man viet naar om iets half 
te doen, en hij was thavs zoo vol ver- 
trouwen, dat bij geloofde dat zija schip 
ea zija bemanning in staat waren iedere 
onvoorziene gebeurtenis tot een goed 
cinde te brengen. 

Dus werd er na een haastig overleg 
met den opperbootsman. Huggins, een 
tegenorder uitgegeveo ep de ,, Tremen- 
dous” zette koers naar Portland. 

De eerste dag ging alles goed. De 
zoo scheen en de kinderen speelden in   

    
Tea . 

bun speelplaats en hadden veel plezier 
in huo dagelijksch bad. Zelfs sommi ge 
volwassenen begonven meer intere sse 

in hun leven te toonen. Toen, na acbt 
glazen op den tweeden dag, begon de 
derde vrouw. Dit was heel iets anders 
dan de eerste twee. Het duurde 16 uur. 
De heele bemanning wist, datals men 
maar naar Bordeaux yegaan was, alles 
goed afgeloopen zou zijn. Het leek 
wel of de eer van het schip op het 
spel stond, Alle 125 officieren en 
manschappen lieper,-behalve wanneer 
zij dienst hadden, over het dek op en 
veer, als zeruwachtige echtgenooten, 
Langen tijd kwamer cr alarmeereede 
berichten uit de. gefmprovisserde 
kraamkamer, maar tenslotte na een 
slapeloozen nacht, kwam een bood- 
schapper de brug oploopen. 

»Het is ia orde, meneer, bet is in 
orde” riep hij. Toen herinnerde bij 
zich wien bij voor zich had. ,Nscm U 
mij niet kwalijk, meneer. Luir. Ganning 
laat U weten, dat Excarmota het leven 
schonk aan een z00n Moeder en kind 
maken bet goed” 

De commandant had 
heersching weer terug, 

»Mijo complimenten aan Canning”, 
antwoordde hij, ,en :eg hem om de 

zelfbe- zijn 
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heele bemanning een extra rumrant- 
soen te verstrekken.” 

In veilige haven. 

De aankomst in de haven van 
Weymouth was een ware triomf. De 
halve vloot in de Engelsche wateren 
lag daar gemeerd. H-t verhaal had 
de ronde reeds gedaan: Horevs wer- 
den geblazen en felicitatie - sign !len 
weerklonken toen de ,,Tremendous” 
langs voer, De commandaot was te- 
vreden over het werk van deze week, 
hem was een taak opgedragen en hij 
had die volbracht, zonder assistentie 
en zonder verliezen en toen hij langs 
het vlaggeschip van den admraal 
voer, liet hij alle kinderen aantreden 
“6or de bemanning. 

De admiraal daartoe opgestookt 
door zija vrouw, schreef later een 
brief aav de admiraliteit met het ver- 
zoek de namen Perez, Cheverra en 
Escarmota op te nemen in de eere- 
ljjst van de ,, Tremendous” 

Dit verzoek werd door de Lord 
Commisisioners eeniyszins kortaf ge- 
weigerd: en velen zijn nog steeds van 
meaning dat zij dat niet haddeo moe- 
ten doen,   ALD. 

aa aa An MN 

MIEUWE UITGAVE Of HERORUK yan J. B. WOLTERS" 
UT6. Mit, BATAVIA. 
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Radioluisteraars, 
wordt lid van den Bond van Radioluiste- 
raars in Nederlandsch-Indie (B.O.R.A.N.I) 

U dient daarmede Uw e'gen en het 
algemeen belang. 
Inlichtingen bij 

  

den Secretaris, 

J.P. Coenweg 27. 
Batavia -C. 

  

  

IOTHEEK 
  

De abonnementsyelden bedrayen : 
F1,— per maand voor E€n boek 

1,75 per maand voor twee boeken tegelijk 

Ts LEESBIBL 

2.50 psr ma 
met dien verstande, “ tU z00d 

Indien U dus cen abonnement v 

d vcor drie boe 
wijls moogt ruilen    

tegelijk 
U wilt 

cen boek 

   
   

heeft, waarvoor LI &€n gulden betaalt en U 
ruiit het bock iederen dag, dan betaalt U 
voor 30 boeken toch niet meer dan ca 
gulden. 
Wordt lid van 

DJABA 
— LEESFEZELSCHAP 

KOTTA 
' EESBIBLIOTHEEK 

Ked. Snelpers Drukkerij. 

  

Beveiligt U tijdig!! 

Wij leveren : 

  

  

TELEFOON No. 52. 

     senam ai 

PROTESTANTSCHE KERK 
Hollandsche Kerkdiensten. 

5 Jan. '41 Kediri 9 u. v.m. 
Ds. Sikken. 

Blitar 6 u. ».m. 
Ds. Si ke 

12 Jan. '41 Madioen 9 an 
Ds. Sikken. 

Ngandjoek 5 uur ».m. 
Ds. Sikken. 

19 Jan. '41 Kediri 9 uur v.m. 
Ds. Sikken. 
9 uur v.m, 

He. v/h Vlugt. 
uut n.m 

Ds. Sikken, 
6 uur o.m. 

Ds. D 
Madioen Da, Seken” Sraaf. 

Pomo Ds. Sikken 
Madioen 9 uur ».m. 

H1 Nyandjoek 
» Kediri 

T.-Agoeng 5 u,n.m 

Paree 

Blitar 

T.-Agoeng 

Paree 

26 Jan. 

12 Jan. 
19 Ds. Sikken. 

Tn Uur o.m. 
. De Graaf. 

Blitar 9 u. vm v/d Viugt, 
26 Jan. 9 uur o,m. 

AA mmummummmummsmuu 

Maleische Kerkdiensten. 
H. B. Matulessy 

7 Januari '41 Blitar ”— 7.30 uur v.m. 
Wlingi 10.30 uur v.m. 

12 Januari "41 Kedii 9 uar aa , (Dop) 
» Kertosono4 uur n.m. 

19 Januari '40 Madioen 9  uur v.m. 

(Doop) 26 Januari '40 Trenggalek 9 uur v.w, 
Tig.agoeng 4uur n.m. 

OOST - JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEN 
lederen Zondag, 

Te 

Toeloengagoeng, 

  

  

9 uur v.m. 
Kediri (Baloewertistraat), Blitar, 

Ngandjoek, ea, te 

Paree 7 30 uur n.m, 

  

tederen Zondag 

le H. Mis 6 

7.30 

5.30 

Stille 

7.30 uur v. m. 

5.30 uut nm. 

  

tur 9. m, 

H. Mis 

  

Hoogmis 
Lof 

  

6 vur D.m. 

  

aman 

TENG HONG TJIANG 
NDUHOUDER COMMISSIONNAIR 

MEUBELMAKER 

  

TRANSPORT — ONDERNEMING 

ongstraat C4 — Tolef. No, 10! 

Venduties 

Vrijdag 3 Januari "41 

van Hr. G,J.C.A. Honig 

Tui-ge@mployeerde Sf. Poerwoasiie 

te houden in onze toko 

Hoofdstraat Kediri. 

  

  

Zaterdag 4 Januari 1941, 

ten huize van dea Her 

A. F. Lens. 

Verificateur der Io- en uitvoerrecnten   

ea Accijnzen, 
Baloewerti 11. Kediri. 

Dinsdag, 7 januari 1941, 

ten buize van den Heer 

Dr. Ir. H. Th. Hirsch. 

Landbouwconsulent 

Semampir 7 Paviljoen,   
  

KEDIRI. 

  

LUC CHTBESCHERMING | 

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

RESIDENTIE APOTHEEK KEDIRI 
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Buitenlandscb overzicht overgenomen uit het Soer. Hbid. 
  

Petain zond schepen weg. 

    

Eenheden van de Fransche vioot ver- 

trokken naar Noord-Afrika: Hitler is 

verbijsterd: Petain vastberaden. 
  

  

  

Londen, 2 Jan. "41 (Retet). De 
krachtige houding, wc ke Petain heeft 
sangenomen door cenbeden van de 
Franscbe vloot naar Noord - Afrika te 
zenden, hecft Hitler verbijsterd, meldt 

bet onsfhankeliike Franscbe nisuws- 

ageotschap 

Toen Hitler uitleg verzocbt, werd 

hem medegedeeld, dat de scbepen 

noodig waren om bet Fransche imperium 

tegen De Gaulle te beschermen, en 

met dien uitleg is bij voor het oogenblik 

tevreden geweest, 

Het agentschap voegt er 

dat het vertrek der sch pen den nadruk 

aan toe 

egt op Petains vastbeslotenbeid er 

voor te zorgen dat Duitschland den 

geest van de wapenstilstandsvoorwaar- 

den za! respecteeren, 

Gistereo werd reeds gemeld, dat te 

Londen geen bevestiging was te ver- 

krijgen over het wegzenden der Fran- 

sche schepen. 

De Britsche opmarsch. 

Cairo, 2 Jan. (Reurer). Vooruitge- 

schoven Britsche troepeo bereikten 

Werzalock, op omstreeks 32 KM ten 

Noorden van Bardia aan de kust gelegen. 

Deze plaats beheerscht den weg van 

Bardia paar Tobroek geheel. 

De positie van Bardia. 
Cairo 2 Jao. (Reuter). Bardia kan 

thans als vrijwel afgesneden worden 

Griekenland. 

De Grieksch-ltaliaansche 

oorlcg. 

Nieuwe Italiaansche 

defensielinie. 

Atbene, 1 Januari (Reuter). Vol- 

gens gewooulijk betrouwbare bronnen 
werd door de Iralianeo een nieuwe 

linie van versterkte posities dwars 

door midden Aibasit 

vooruitloopend op het mogelijke toe- 

gereedgemaakt, 

komstige verlies van Tepeleni, Klisura 

en Valona. Deze linie begint ten Noor- 

den van Valona, ten Oosten van Bert, 

en loopt ten Oosten van Elbasan naar 

de Joegoslavische grens. 

Deze beterkenen 

echrer niet, dat de buidige Italiaansche 

defensie 

voorbereidingen 

eenige definitieve teekenen 

    

van incenstorten vertoont. De Iralisau- 

sche trocpen deden zelfs Maandag rog 
yvaller, ten Noorden en Noord- 

    teu vas Cbimara, doch zij werdeo 
5 verbeterden 

doch 

d van de ge- 

ternygeslagen. De Gri 
      

  

   
bier en daar buo posities, het 

weer is de ergsie vij 

alli-erden, en er is geen gelrgenheid 
tot ontploo'ing van een Blirzkrieg. 

  

SPAANSCHE DUKATONS 
(Spanish Doubloors) 

Uit het Engelsch 

van 

Camilla Kenyon 

39) 
Als 

scherpen, alleszienden blik op het eiland 
adelaars moeten we onzen 

gevestigd bouden, tot het oogenblik 

plek 
waarra we. in 

daar is, waarop ons de bewuste 

geopenbaard wordt, 

een majestueus vol-plan€ op bet ons 

vaa te voren toebedeelde doel kunnen 

neerstrijken !” 
U.tgeput bield Miss Browne op, 

maar voordat ze zich genoeg her:ted 

bad, om met haar geestdriftige toespraak 

FEUILLETON   

beschouwd en er is voor de Italiaan- 

sche troepen geen middel om te ontsnap- 

pen, behoudens dat het aan enkelen 

z0u gelukken in het uitgestrekte gebied 

door de Britsche linie heen te breken. 

Hst schijat eveowel zeker, dat de 

hoofdmacht der Iralianen ioges'oten is 

een offensief ten val zal 

dan wel 
en dcor 

worden gebracht zich zal 

moe'en overgeven, 

Deze mezning werd heden door 

militaire kringen te Cairo uitgesproken, 

Da Britsche 

den eind-aanval op Bardia worden 

mzt groote haast voortgezet. 

voorbereidingen voor 

Duitsche luchtmacht in Itali8 

Londen, 2 Jav. (Reuter), U.t Rome 

wordt gemeld, dat volgens het Italiaan- 

sche nieuwsbureau Stefani afdeelingen 

van de Duitsche luschtmacht in Itaiit 

zijn gearriveerd. 

Het agentschap maakt daarbij mel- 

ding van een dagorder van generaa! 

Pricila, chef van den staf der Italiaao- 

sche luchtmacht, die heeft medegedeeld, 

dat de Duitsche luchtmacbt zal deel- 

nemen aan den oorlog in de lucht en 

tor zee in het gebied van de Middel- 

landsche Zee. 

De situatie in Albani. 

Londen, 2 Jao. (Reuter). De specia- 

le correspondent van Reuter aan de 

Albaneesche grens schrijft het vo'gen- 

de. 

Na de hevige gavechten van de 

laatste dagen, beerschte er gisteren 

aan beide zijden van het Noo-delijke 

front cen betrekkelijke stilte. Het weer 

heeft eveneens 

gaan. Dz warme Zuidenwirdeo, die 

regens brenger, zija in de p!laats ge- 

komen van den bijefden Noorden- 

cen wijziging onder- 

wind en doen de snceuw smelten, 

Terze!fdertijd hebbeo de laagbangende 

wo'ken de activiteit in de lucht on- 

mogelijk gemaakt. 

Zoowsl de Grieksche als Iraliaansche 

commissariaten en de transport-depar- 

tementen zijn uiterst druk bezig voorbe- 

reidingen te treffen vcor den grooten 

strijd in dezen s:cror, die mogelijk aan 

het einde van deze week kan worden 

verwachbt, 
Gisteren bleven de werkelijke ope- 

beperkt artillerisdueis. 

Zoowel de Grieken als de Italianen 

hebbeo bun geschussstellingen in den 
loop van den macht gewijzigd, De Ita- 

raties tot 

  

lianen hebben evkele stukkeo zwaar 
geschut opo steId op bet Kaviia-pie- 

Mr. Tuobs, die 

op een gursrige gelegerheid, om 

voort te yaan, vie 

ziju 
fout te hersteilen had zitten wachter, 

haar voijverig in de rede. 
»Precies mija opioie, Miss Browse, 

”, zeide biji, vol 

overtuiging met zijn boofd krikkend. 

nlemand met een hart in zijn body als 

precies mijn opinie 

een koud-geworden parnekoek zal 

nooit met den palmtak der overwin- 

ning gaan sirijken! Wat deze expedi- 

tie poodig heeft is ,,pit”, en dit wou 

ik nu maar zeggen, als zij die er vol- 
gens contracr voor hadden moeten 

zorgen, zich acbter allerlei uitvluchten 

gaan verschuilen, dao zijn er anderen, 

die misschien minder tuk op 't ver- 

kondigen van hun eigen lof zijo, die 
bij 'c eerste alarm op de bres zullen 

gaan staan. Ik mag dan meer een 

man van de gedachte dan van den 

daad zijo, die weggerukt uit zijo eigen   

teau, doch zij zija niet bijzonder doel- 

treffend gebleken, De Grieken hebben 
verschillende batterijen overgebracht 

naar de Mokra-bergen. 

Communigne 

Boedapest, 1 Jan. (Aneta Reuter). 

De Griekskhe radio riep het volgende 

communigue uit, dat door het Griek- 

sche leger werd Witgegeveo: 

Grieksche trogpen opereeren met 
succes langs hetygeheele front. Twee 

luchtaanvallen den afgeslagen, ter- 

wijl geen schadefiwerd aangericht. 

Vertingwerken veroverd 

Athene, 1 Jan (Aneta Reuter). De 

Grieksche woordvoerder 

verklaarde, dat de Grieken de vesting- 

werken in het Klisuradistrict verover- 
der, inclusief de in de rotsen uitge- 

houwen bomyvrije schuilplaatsen. 
Hij voegde eraantoe, dat de voor- 

loopige lijst van tijdens deze 

buitgemaakt corlogsmaterieel 12 ka- 
nonnen, 15 machinegeweren en duizen- 

Oofficieele 

actie 

den kleine wapens, alsmede een groote 

hoeveelheid ammunitie omvat. 

Een proclamatie 
van Hitler 

Hij spreekt o. m. van de 

»macht der Voor- 

zienigheid” 

Londen, 31 Dec. (Reuter) 

Uit Berlijn wordr gemeld, dat 

Hitler aan den vooravond vao de 

intrede van het nieuwe jaar een 
proclamtie uitgaf, waarin bij het vol- 

gende verklaart: ,Een gewicbtig jaar 
in de gescbiedenis van Duitschland is 

tan einde gekomen. D- bijzonder over- 
weldigende opeenvolging van gebeur- 

tenissen eo hun revolutionoaire betee- 

kenis voor dz toekomstige ontwikkeling 

van de menschheid zal slechts in haar 

vollen omvang worden ervaren door 

latere generaties. Wij, die dit tijdperk 

medemaker, kunnen den indruk niet 
van ons afwerpeo, dat de macht van 

de Voorzienigheid grooter is dan die 

van de voornemens van bet individu.” 

De bluf over het succes tegen 

zwakke tegenstanders 

Londer, 31 Dec. (Rauter). Uit 

Berlija is nog wader gemeld. dat de 

proclamatie van H tler voorts verklaar- 
de: ,, Het jaar 1940 bracht beslissingen 

van een omvang en met een snelheid, 
welke tevoren in de geschiedenis ongc- 

kend waren. Vijf dagen waren vol- 

doende om Nederland tot capitulatie 
te brengen. Tien dagen later legde het 

Belgische leger de wapens neer. Zes 

weken »a den aanvang van het offen- 

sief in bet Westen was bet Fransche 
leger niet mver in staat weerstand te 
bieden. Het tbuisfront beeft ook in 
booge mate bijgedragen tot deze 

Successen””, 
Ook werd in de proclamatie nogin 

berinsering gebracbt, hoe Hitler ra de 

bzeindiging van de campagne 

Westen vrede ,,aanbood”, doch ,een 

stroom van woecde ontmoette”. 

» Het 1941”, aldus ging de 

proclamatie verder ,,vindt het Duitsche 

leger, de vloot en de luchtmacht enorm 

versterkt en beter uitgerust. 

  

    in het 

jaar 

omyevirg, de financieele cectra van 

het goeie, oude vaderland, misschien 

siet go'd tot zija recht komt—maar 

als ik me goed herinrer was het Ulys- 

ses, die het karweitje voor de Grieken 

opknapte, terwijl de lui, die 't hadden 

moeten doen in bun tenten op hun 

duimen zaten te zuigeo. Dus wat ik 

zeggen wi', Miss Higglesby Browne. 

U kunt rekenen—rekenen zeg ik. 
op H.H.” 

»Dark u, Mr. Tubbs, daok u!" 

antwosrdde Miss Browne ontroerd, 

en wat tante Jane betrof, die zat het 

nobele aargezicht van Mr. Tubbsmet 

zulk en extatische bewondering te 

bekijker, dat haar peusje, precies als 

bj een kovijn, onophoudelijk op en 

neer ging. 

  

    

    

De proclamatie besloot met de verd- 

klaring, dat de strijd wordt gevoer 

voor de rechten der volken tegen de 

hebzucht van ,een dunne laag kapi- 

talisteo.” Tot dusverre beeft de A'- 
machtige onzen . strijd goedgekeurd. 

Wanoneer wij loyaal en dapper onzen 
plicht blijven doea. zal Hij ons in de 

toekomst niet verlaten””. 

En verder het oude liedje. 

Londeo, 31 Dec. (Reuter). In zija 

proclamatie verklaart Hitler nog, dat 

toen het Duitscbe volk na jaren van 

ineenstorting, werd vereenigd door bet 

pationaal-socialisme en den weg naar 

het herstel vond, zijo leiders vastbe- 

sloten toekomst vao hun 
volk te middel 

vreedzamen arbeid, doch dat de vij- 

aoden van bet rijk blijk gavea dat zij 

het herstel het Duitsche volk 

wenschten te belemmereo. 
De proclamatie zegt verder dat ,,het 

misdadige element van de kapitalisti- 

waren de 

vormen door van 

van 

sche democratie#a den oorlog wensch- 

ten, Het is daarom begrijpelijk, dat 

een van de voornaamste wapen-indus- 

trieelen in Engeland, de kortgeleden 

algetreden Chamberlain, reeds van den 

eerstea dag af verklaarde, dat de 

oorlog op zijz mirst 3 jaren zou duren”. 

Ten aanzien van de verdeeling vao 

de wereld in ,baves” en ,,havenots” 

verklaart de proclamatie, duidelijk zin- 

spelend op de Vereenigd Stater, dat 

nde stater, die nauwelijks 10 iowo- 

vers per vierkante kilometer hebber, 

en die alle grondstoffen van de wereld 

de hunne kunnen ooemer, tusschen de 

10 en 12 millioea werk!oozeo bezitten”, 

Duitsche diplomatieke muta- 

ties op den Balkan. 

Boekarest, 29 Dec. (Reuter). In 

diplomatieke kringan te Boekarest 

voorspelt men mutaties onder de Duit- 

diplomaten na de mislukking van Von 

Ribbentrops diplomatie op den Balkan. 

Men meent, dat diplomatieke verteger.- 

woor digers uit Belgrado en Sofia zullen 

worden teruggeroepen en dat Von 

Papeo van Turkije naar Zu d-Amerika 

zal worden overgeplaatst. 
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VI. 

De grot met de twee 

Uitmondingen. 

Al waren de aanwijzingen, welke de 

nicht van Hopperdown van zijo ster- 

vende lippen afgelezen had, wel wat 

vaag, Eka ding tenminste stond als 

een pzal boven water: de grot, welke 

den schat bevatte, was van uit zee 

te bereiken! In theorie leek dat een 

sterke vereenvoudiging van bet pro- 

bleemj in de practijk was dat echter 

gebeel anders! De klipwond zat vol 

spleten een openingen, trouwens de 

geheele onderlaag van kalkrots, welke 
de basis van het eiland vormde, was 

100 poreus als een spons. Als ja onder 

aan de klippen stond, kon je aan je 

voeten het transparant-groene zeewa- 

ter ontelbare onder den zeespiegel 

liggende spelonkeo in en uit zien strou- 

men en wanneer het vloed was, hoor- 

de je de golven ver onder land tegen 

den rostwand uiteenslaan. 

Eza van de booten, waarmee de 

bemanning van de ,Rufus Smith” 

ons aan wal gezet had, was met toe- 

stemming van den kapitein bij ons 

achtergebleven. Onmiddelijik na de 

kleine schermutseling, welke op bet 

overleggen van de kaart gevolgd was, 
ging Mr. Shaw, vergezeld vaa Cuth- 

bert Vane en Captain Magnus een 

kleine ontdekkingsreis ermee maken. 

Het resultaat hiervan waren viet alleen 
de wetenswaardigheden hierboven ver- 

meld, maar tegelijk ontdekten ze, dat 
zich onder de landtong, we'ke de baai 
voor een groot gedeelte aan den 
Zuidkant afsloot, een grot bevond, 
welke door haar ligging voobestemd 
scheen, om door zeelieden voor 't 
tijdelijk bewaren van een schat uitge- 
kozen te worden.   Wordt vervolgd.
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