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Ned. Ind. Spitfire Fonds. 

Propaganda-groep 

Kediri. 

Naar wij vernemen loopt bet met 

de inscbrijvingen voor de Propaganda- 

groep Kediri voor bet Ned. Ind. 

Spitfite Fonds wel bevredigend. 

'Thans, nu de groep 6 weken haar 

werkzaambeden beeft opgevat, zijn er 

reeds 320 ioscbrijvingen, met een 

maandelijksche bedrag van (750. — 

geregistreerd. 

Bchter blijkt Kediri hiermede nog 

ver achter te zija bijenkele andere 

plaatsen, zooals Madoera, waar reeds 

meer dam 1.000 inschrijvingen gere- 

gistr cerd wareo. 

Zooals dus medegedee'd werd is het 

opmerkeltjk dat nog z00 weinig ia- 

schrijvingen uit Blitar en omgeving 

binnen kwameo, 

Ook van enkele suikerfabrieken werd 

practisch nog geen ioscbrijvingen ge- 

boekt. 

Wanneer de sneeuwbal dus voort 

rolt mogen wij amonemen dat ook 

Kediri spoedig zijo 500 inschrijvingen 

za! bereiken en minstens een maan- 

delijksche bedrag van f 1.000. — aan 

bet Spitfire Fonds zal kuaven afdra- 

gen. 

Ook maakt men er ons nog attent 

op dat postwissels voor het Spitfire 

Fonds, gericht aan de Javasche Bank 

te Kediri, vrij van porto zijo. 

N. V. Kediri Stoomtram 

Maatschappij. 

De Opbrengst bedroeg over: 

December 1940 f 17000.— 
(voorl.opgave) 

December 1339 f 13514— 
(defio. .) 

Sinds 1 Jaouari 1940 f208117.— 
(Voorl. , ) 

Hetzelfde tijdvak 1939 f 279831.— 
(defin.  ) 

Berechting kidnapperszaak. 

Men zal zich nog berioneren, op 

welk een geraffineerde wijze ecen leer- 

ling van de Taman Siswaschool destijds 

door een beruchte bende ontvoerd 

werd. 

Gisteren ea heden vond de behan- 

deling plaats van deze zaak voor den 

Landraad van Kediri, onder presidium 

van Mr.R. Soedibjo Dwidjosewojo. 

Voor de berechting van deze zaak 

bestond groote belangstelling. Als ge- 

daagden verschenen Soedjatmo, Sarni 

ea Kjat Iljas vaa Djombang. 

Het vonnis luidt: 3 jaar voor Soe- 

djatmo, 21/, jaar voor Sarni, en 1'/, jaar 

voor Kjsi Iljas.   

Voor het weerbaarheidsfonds. 

Heden en more ag zal io bet 

Volta - theater aan de Djagalanstraat 

alhier, een opvoering gehouden worden, 

waarvan 509/, van de netto - opbrengst 

ten goede komt aan het Weerbaar- 

heidsfonds, en 500, aa0 het 

Moekiminfonds (fonds ter leniging 

van de rood van Mekkagangers). 

Balidans, Tapdans, een toneelstuk enz. 

enz. staan op het programma. 

Kalenders 1941. 

Bij de Kedirische Snelpers Drukkerij 

zijo thans Christeliike Kalenders voor 

het jaar 1941 verkrijgbaar. 

Het schild is in veelvoudige kleuren- 

druk uitgevoerd, terwijl het kalender- 

blok voorzien is van spec'ale teksten 

en verseno, welke apart gedrukt zija op 

briefkaarcarton. 
Het geheel maakt door de prettige 

leesbaarheid derdata en teksten een 

aangenamen indruk, terwijl de dui- 

deljkheid der druk deze kalenders bij- 

zonder geschikt maakt voor practisch 

gebruik, 

Kunstavond. 
Op Woesdagavond, 8 Jan. '4l a.s. zal 

op de pendopo van de Kaboepaten te 

Kediri een kurstavond gehouden wor- 

den, uitgaande van het Indonesisch- 

Chineesch Comit& alhier. 

Bekende zangeressen en danseressev 

vit Soerakarta zulleo bij deze gelegen- 

heid optredeo. De opbrengst hiervan 

komt ten goede aan het Fonds Land- 

en Stadswachten Kediri. Het Programa 

is als volgt: 

1. Golekdaos. 

2. Krontjong. 

3. Goenoengsari-dans. 

4. Krontjong. 

Pause. 

5. Langendrijan. 

6. Krontjong. 

7. Roro-mendoet. 

Het eotree bedraagt f 1.50 in de 

pendopo, f 1.— io de tribune en f0,10 

voor staanplaatsen buiteo. Verder zijn 

tekstbozkjes verkrijgbaar voor f 0,10. 

Na 8u. 20 m. kunuen auto's niet meer 

op het erf van de kaboepaten komen. 

Voorts zijo ook verfrisschingen ver- 

krijgbaar tegen gewone prijzen, 

Kaarten ziju verkrijgbaar bij Indo- 

nesische B. B. ambtenaren bier ter stede, 

en br. Djie Ting Hian. 

Sport. 
Voetbal. 

H.C.T.N.H, — p.s.B.I. 

(Kediri) (Blitar) 

2—1 

De uitslag geeft voldoende aan, hoe 

spannend het verloop van den wedstrijd 

is geweest. Het was telkens een dub- 

beltje op z'n kant, Was het in de 

H.C.T.N.H, die cerste minuten 

overdonderend kwam opzetteo, 
Ilang daarna was bet p.s. BI. die   

voOrtdurend druk uitoefende op bet 

H.C.T.N.H, doel. En z00 gaven de par- 

tijen elkaar weinig toe. Over de wed- 

strijd zelf: 

Kort na het begin vielde H.C.T.N.F H 

geducht Gedvrende 

eenige miruten zag de achterhoede 

van p.s.B.I. geen kans om bet spel 

op de H.C.T.N. H, belft terug te 

brengzn. Dajat, de ex- H.C.T, N. H. 
speler, wist hieryan profijt te trekken 

voorhoede aan. 

ea scoorde uit een voorzet, daarbij 

geholpen door Tjie Liong, die bij cen 

doel een 

schijabeweging maakte, het eerste doel- 
puat voor H.C.T.N.H. Aangemoedigd 

door dit succes, ondernam de H.C.T. 

N.H, voorboede aanval op aanval, 

doch de aanvallen weinig 

resultaat op, ook al cmdat de p.s.B.I, 

verdediging de druk wist te doorstaan 

Langzamerhand kwam p.s.B.I. op 

dreef-en thans was het p.s.B.I. die 
bet initiatief nam. De H.C.T.N.H, 
achterhoede kreeg het zwaar te ver- 

duren, doch de scoringskansen werden 

door de p.s.B.I. voorhosde danig 

verprutst, dat de rust ingirg met den 

stand 1—0 voor H.C.T.N. H, Na de 

pauze begonven de gasten uit een 

ander vaatje te tappen, Er volgde een 
p.s.B.I. overwicht. 

was p.s.B.I. beslist veel sterker en 

weldra kwam bet tegenpuot. De stand 

was 1— 1. Thans ging het om het 

wionende doelpunt. De aavhoudende 

aanmoedigingen van bet publiek gaver 

overduidelijk aan, dat het erom ging 

spannen. Ea eindelijk, als een 

reeds dacht aan een ,,draw”, toog de 

H.C.T.N.H. voorboede ten aanval 

uit en forceerde een doorbraak, terwijl 

Tjie Liong de p.s.B.I. doelman met 

een zuiver schot bet nakijken gaf. De 

stand was 2— 1 voor H.C.T.N.H. 

Hiermede was bet pleit beslecht en 

bleef de stand tot aan het einde on- 

scrimage voor bet p.s. B.I. 

leverden 

In deze periode 

ieder 

veranderd. 

Met eenige toepasselijke woorden 

reikte de voorzitter van H.C.T.N.H., 

de Heer Kwa Swie Bing, de beker 

aan den captain van H.C.T.N.H., 

terwijl de captain van p.s. B.I. een 

lauwerkrans in ontvangst kreeg. 

De wedstrijd mocht zich verheugen 

ivveen groote belangstelling en werd 

gespeeld in de beste verstandhouding 

RICHE THEATER. 

Heden 7 en Woensdag 8 Januari. 

De Nieuwe Copy van &&a der 

Grootste film van Metro 

»MEN ON THE BOUNTY” 

(Muiterij op de Bounty) 

met Charles Laughton—Clark Gable— 

Tone—Mamo Clark 

beroemde sterren. 

Zie Laugbton als Kapitein Bligh. 

Gable als le Officier. 
en Tone als Adelborst. 

Drie groote artisten op bun best in 

Fraocot e.v.a. 

  

hun grootste rolleo ! 

Wjj raden een ieder aan, deze 2 
Millioen Dollar Sensatie-Film onder 
geen voorwaarde te missen | 

MAXIM THEATER. 

Vavaf Woersdag 8 t/m 

Zondag 12 Januari. 
New Universal's 

»ZAMBOANGA" 

Een film van ongelooflijke schoon- 

heid, zooals U rog nimmer tevoren 

geboden werd ! 
Esa film met een wondere bekoring, 

die een wereldpubliek in vervoering 

bracbt ! 

Beo levendig, kleurrijk en pittoresk 

filmwerk over de nomaden der Zee, 

de inboorlingen van de Soeloe-eilanden 

in de Stille Zuidzee. 
Ben attractief en interessant verhaal 

van tropische liefde.... fel en harts- 

tochtelijk... 

het eiland der paariduikers, 

van mced en avontuur op 

Schoone 

moro-meisjes, badende bij de water- 

feeste- 

krachtige en robuste in- 

vallen... dansande op groote 

ljkbeden ... 

boorlingen, duikend naar paarlen.... 

vechtend met vreemde angstwekkende 

monsters der zee! 

Wij bevelen deze film aan, als 26n, 

die men onder geen voorwaarde mis- 

sen moet! 
Wanneer U dus een aangename 

afwisseling wilt hebben op de alle- 

daagsche bioscoopprogramma, moet 

U vast en zeker naar ,A,AMBOANGA" 

komen kijken ! 
»Zamboanga” De film, 
plaatsen de bestaarde 
broken heeft! 

die op alle 
records ge- 

an aa 

VENDU- &COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS 

KEDIRI — J.G.W. DEKKERS 

  

  

INGEZONDEN. 

Geachte Redactie, 

In verband met het artikel in Uw 

biad ddo. 31 December a.p., dat als 

terechtzettiog van mijn ingezonden stuk 

»Ezo Treurig Geval" is opgevomeo, 

voel ik me gedrongen U te berichten, 

dat er mijaerzijds geen sprake was van 

eenig misverstand betreffende de hoe- 

danigheid van de vroedvrouw afd. 
Propaganda. 

Ik was er ten volle van bewust, dat 

ik geen rechthebbende was op gratis 

dokter, noch behoeftige was. Ik had 

ook geen gratis doktershulp ge- 

vraagd doch ik had op dien bewusten 

nacbt de bulp van een dokter noodig 

met de financieele conseguenties er bij, 

Verder lag bet absoluut niet in mija 

bedoeling door mijn ingezonden stuk 

&en of ander persoon te beleedigen 

dan wel de gemeente een verwijt te 

doen. Ik meende daarmede slechts het 

algemeen belang te kunnen dienen ea 
om aan te toonen hoe moeilijk het voor 
mij was om de hulp van een dokter 
in te roepen bij de zware bevalling 
vao mija vrouw. De mogelijkheid is 
niet uitgesloten dat het voorgevallene 
bj een ,behoeftige”" kan voorkomen 
en daar de betrokken dokter een ge- 
meentedokter was, had ik middels dat 
ingezonden stuk de hoop uitgesproken 
dat de gemeente de noodige stappen 
z0u willen nemen en daarheeo zou 
willen leiden dat zooiets zich piet meer 
zou kunven voordoen. 

U beleefd dankend 
leende plaatsruimte, 

Soekirmaa 

Dandangan Kediri. 

voor de ver- 

Teleftoon 250 
  

Emballeeren 
(Ook voor Europa ea de buitengewesten) 

Transporteeren, 
Handel in Nieuw- en 
Tweedehandsch Meubilair, 

EEN PRACTISCH, HANDIG EN KOSTBAAR 
WERK VOOR EEN LUTTEL BEDRAG! 

DE AUTOWEGEN -ATLAS 
MADOERA en BALI 
13,25, 

van JAVA 

in 5 kleurendruk 

op stevig ivoorcarton 

met Cartonnen omslag e» linnen rug, 

op Schaal 1: 500.000 
io 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 

Pasanggrahars en veie aanwijzingen voor toerisme.   1 ae Peneaans ane senat bij de Ked, Snelpers. 

  

  

Meubelmakerij 
Agentschap: 

Java Koelkasten. 

  

| 
| 

 



    

    

RICH 

Donna dangan ar 

   
Dz NIBUWE COPY van &&a der groorste films van METRO 

MEN ON THE 
met drie der beroemdste Metro-sterren : 
TONE e.v.a. 

  

Zie deze 3 groote artisten op bun best in hun grooiste rollen | 
Donderdag 9 t/m Zaterdag ti Jan. | 

THE MAD EMPRESS” I WARNER BROS machtige historische productie 99 
MEDEA DE NOVARA — 

EVELYN BRENT ea. bekendeo. 
met de Oostenrijksche ster 

Vooraf: als Speciale ATTRACTIE ! 
Zie “THE MAD EMPRESS” !! 

  

CHARLES LAUGHTON — CLARK GABLE — FRANCHOT 
Een twee millioen dollar Sevsatie-fiim, welke U van begin tot eind zal boeien. 

CONRAD NAGEL — LIONEL ATWILL — 
»THE MAD EMPRESS” — de kleurvolle vrijneidsoorlog vas den 

Indiaan Juarez en zijn Mexicanen, tegen de Fransche overheersching omstreeks 1860 —z00 diep tragisch 
eindigend voor Maximiliaan van Habsburg, en zijn lieftallige gemalin, Carlota, snoodelijk mi'sleid in een 
fataal avontuur. Opgenomen met voliedige medewerking van het Mexicaansche gouvernement, nauwkeurig || 

tot in de kleioste bijzonderheden en op de actueele, historische plastsen van het drama!” 

Het nieuwste ,Gaumont British News" 

  

66 

(Mannen op de Bounty) 

Komt dit vooral zien !! 

  

  

MAXIM THEATER 

  

  

De Eayotsete tim SAPPY DAYS” 
Hedenavond voor het laatst 

met ABDULWAHAB en MISS SAMIKA in de hooffdrollen. 
Woensdag 8 en Zaterdag i! t/m Dinsdag 14 

UNIVERSAL'S denderende Philippijnsche film 
Eeo attractief en interessant verhaal van tropiscbe liefde.... fel en hartstochtelijk .... 

Een fiim vav ongelooflijke schoorbeid, zooa's U nog nimmer 
tevoren geboden werd. Wanneer U dus een aangename afwisseling wilt hebben op het alledaagsche bioscoop- 

programma, moet U vast en zeker naar ,Z AMBOANGA" komen kijken ! 
Leest verder de bijzonderheden over ceze film op de progiamwa! 

avontuur op het ei'and der paariduikers, 

ANGA" 
van moed en           

  

Wie zijn wij en wat 
willen wij. 

Lezing door C.N. Jonker. 

Aan de Ind. Cour. ontlenen wij bet 

ondervolgende relaas: 

Voor een volle zaal hieid de heer C. 
N. Jooker uit Basdoeng gisteravond in 

de Loge ,,De Vriendschap” een lezing 

over het onderwerp: ,Wie zijo wij 

eo wat willen wijj”. 

Spreker wijst er op, dat een mersch 

niet alieen uit vleesch en bloed bestaat 

maar achter den uiterliiken en zicht- 

baren mensch de werkelijke onzichtbare 

mensch verborgen is. 

Willen wij komen tot zelfkennis, dan 

moeten wij komen tot inkeer in ons 

zelf. 
Dit is dan ook de redeo, dat 

op alle tempels van inwijding stecds 

weer dezelfde spreuk kan terugvinden, 

die zegt: Kenu zelve, door u 

zelve, opdatgij alle dingen 

zult « 

Dan gaat spreker overtot de behar- 

deling van de verschillende bewusizijas- 

toestanden in den mensch. Hij wijst er 

op dat een menscb niet twee, maar 

men 

leeren kennen." 

drie bewustzijnstoestanden heeft en wel 

het bovenbewustzija, het oaderbewust- 

zijo en het diepslaapbewustzijo. 

Door middel van het bovenbewus:- 
zijn heeft de menscb contact me: de 

buitenwereld, en is bij in staat indruk- 

ken van buiten in zicb op te vemen. 

Ook kas hij door middel van het bo- 

venbewustzijn de dingen van elkander 

Onderscheiden. 

Het onderbewustzijn is van een ge- 

hee! andere orde. Dir bewustzijn mist 

het onderscheidingsvermogen. Aile io- 
drukken daarop afgedrukt, worden als 
Waar aangenomen en aangerien het 

onderbewustzijn bestaat uit levende 

cosmische substantiz, zuilen alie gedach- 

ten, aan bet onderbewusrzijn toever- 

trouwd, worden tot levende krachten 

in den mensch en tot realiteitenin het 

leven. 

Het onderbewustzijn is het terrein 

van Freud. Daarin wonen onze harts- 

tochten en begeerten. Ook bezit het 

onderbewustzijn een ordenend vermo- 

geo, waardoor alle gedachten en ge- 

voelens tot complexen geordend wor- 

den. Zoo spreekt men van een familie- 

complex, een zakercomplex, enz 

Aan Freud bebben wij zeer veel te 

danken, doch de onderzoekingen van 
Adler, Jung en anderen brachten ons 

in Contact met het diepslaapbewustzijn,   

waar de Goddelijke vonk, het embryo 

van Goddelijk leven woont. 

Aan 
toont spreker ons hoe de evolutie van 

den mensch plaats heeft. Hoe alle 

fouten, door 

tocbten en begeerten verooizaakt, het 

de hand van een teekening 

middel van onze harts- 

geweten doen outwikkeler, en hoe dat 

geweten tenslotte groeit tot het spreek- 

orgaan van den Goddelijken mensch 

in ons, 

Ook werd ons duidelijk gemaakt op 

welke wijze het individueel subjectief 

bewustzijn contact kan krijgen met het 

cosmisch subjectief bewustzijo. Is dit 

goed begrepen dan is de 

mensch in staat bewustverandering ten 

goede te brenger in zijn leven en in 

eenmaal 

bet leven yan anderen, 

Aan de hand van vele voorbeelden 

toont spreker ons hoc elke gedachte 

een beweging oprorptin de materie, 

zich als het in hea 

lichaam, E'ke gedachte za! dus een 
ware registreert 

realitzit worden in het lichaam en in 

die 

gedachte herhaalde'ijk gedacht wordt. 

het leven van den measch, als 

Vele ziekten vioden dus haar oorzaak 

in cen verkeerd denken. 

Het leven om ons been is gevormd 
door orz: gedachter, aldus spreker. 

De is gevormd door de gc- 

voelers en gedachten 

weceld 

der menscher, 

Ht zija de uitgekristalseerde gevo:- 

lens en gedachten der gehecle mersch- 
heid, 

Spreker vergelijkt het onderb-wusi- 

zija van den meesch met een stoom- 

ketel. Kan de stoom geea uitweg vin- 

den, dan zal de ketel uit elkaar sprin- 
gen en ongelukken vercorzaken. Aan 

de stocm most le'ding gegeven worder, 

dan wordt zij dienstbaar en kan prach- 

tig werk verrichten, Zoo ziji alle 

bartstocbten eo krachten in bet or- 

derbewustzijn van den mensch even 

kracbtbronnen, — die 

a.h.w. besieli zija met een bepaalden 

z00vele alien 

drang, een bepaalde rogping. Als men 

aan dez: krachten geen leiding weet 

te geven, zullen zij zelf de leiding 

nemen, ea den mensch ten onder 

brengen. 

Wij moeten I-eren gebruik maken 

van de verbeeiding, het beeldenvor- 

mend vermogen in den menscb, om 
goede toestanden te scheppec. 

Dz meascb is geschapen naar Gods 

beeld en heeft onbeperkte vermogens 
in zich. Wij begaan allen zelf de fout 
telkens weer beperkingen opte roepen. 

Het is aan ons, de wereld cen arder 

aanzien te geven. Wij bebben een nieuw 

beeld van de toekomst te scheppen en 

al onze gedachten daarop te richteo. 

Dan zal daf beeld worden tot een 

levende realiteit en het laven voor de 

geheele menschheid beter worden. 

Tot slot wijst spreker er op, dat 

Hitler van de krachten in bet subjecti-f 

bewustzijo, op de hcogte was. Hitler 

heeft gezegd: ,Geeft mij de jeugd en 

dz toekomst is aan mij”. Het is hem 

gelukt zijo duivelsche gedachten op de 

ziclem vao bet Duitsche volk af te 

drukken. Hij heefc zijn gedachten als 

het ware ingetnt ea bij heeft zijo in- 

enting goed verzorgd. 

De invloed der kerken werd uitge- 

schakeld. Alle menschen die bet niet 

met hemeens waren, werden vermoord 
of in concentratiekampen opgesloten, 

Boeken met een opbouwende strekking 

werden verbrand. Couranten kwamen 
onder staars-toezicht en de j.ugd, 
werd volkomeo onder contiOle gesteld 
van nazi-leiders. Op deze wijze konden 

slecbts zija gedachten de zielen der 

menschen bereiken. 

Ea volgens de van bet 

subjzc'icve leven kon het niet anders 

gaan dan bet gegaan is, Zijn gedach- 
ten werden levende krachten en de 

resuitateo van zijn zwart magisch werk 

zien wij thans in de wereld. 

De heer Jonker, wiens lezing met 

groo:e aandacht werd gevolgd, deelde 

aaa het slot mede, dat d: voordracht 

welke hij 9 Januari zou bouden, door 

omstandighedeo moest worden uitge- 

steld. 

wetten 

ea 

Benito de operaheld. 

Het scherm gaat omhoog. Het opera- 

decor 

Verplastst ons naar't schoone Italio. 

Ten tooneele verscbijot een hel- 

dentenor. 

't Is een tafreel vol glorie en pra- 

lio, mat macaronio, 

Beoito beklimt met een pronksabel 
aan 

Het affuit van een speelgoedkanon- 
bio. 

Hij gaat in de houding van Napo- 
leon staan. 

Ea galmt: ,,Ik heb de oorlog gewon- 
nio !” 

la 'p handomdraai 
Griekenland 

Ea rekende af met Arglesio. 

Die sloeg ik kapoeres ter zee en te 
land. 

wurgde ik   Fier wappert mijn vlag op Malthesio.   

Ik vloog in mija eentje over de rots 
Bj Mare Nostrums ingangio. 

Btn enkele bom die kwam neer als 
cen koots, 

G'braltars bezetting werd bangio. 

Die heeft mij per S. O. S. - sein 

gemeld: 

»Besito, kom ops maar halio! 
Geen dapperder held dan een ope- 

raheld, 

Gibraltar is nu van Italio !” 

Thans ben ik de macbtigste man 

op deez' aard, 

Ze.fs Adolfio moet het afleggio. 

Die bluffer is mij geen lire waard, 
Ik alleen heb het voor het zeggio. 

De naam van mija rijk bevalt mij 

niet 

Italio heet voortaan Bevitolio 

Ba ikke beersch over elk gebied 

Van de Zuidpool tot de Noordpolio!” 

Dat is van de aria het slotaccoord 

Benito wacbt op het grjuich vaa 

publiekio. 
Jawel, er wordt wat gescbreeuw 

gehoord, 

Doch het is de fascistische kliekio, 

fiasco, fosco, 
Maar 'n vrouw uit het volk heeft eea 

grapje gemaakt: 
»Benito is gek! Hij ziet ze vliegio !” 

Ea een man uit bet volk heeft de 

verzucating geslaakt: 

»Benito staat weibewust te liegio!” 

Daar komt een bericht als eea doc- 

rslag: 
Graziani's leger in de pao gebaktio! 

Dit nieuws Idat Radio Roma niet 
verspreiden mag. 

Staat klandestien overal aangep'ak- 

tio. 

Esn storm breekt er los. Te hoop 
loopt bet volk. 

Het laat zich niet meer besjoechelio. 

Reeds grijpen er velen huo vlijm- 

scherpen dolk. 

Zij willea Benito mollen ea ktiio! 

De duce poetst de plaa', cen wer- 

kelijken strijd 

Daarvan had bij nimmer teruggio. 

Ea #0 lijffwacbt is tot vechten 

eveomin bereid, 
Ook zij 

vluggio, 

nemen de beenen heel 

Het volk dat maanden lang honger 

leed 

Geef Benito de schuld van huo 

ecege magio.   

Woest driagt 
gereed, 

Daar grijpen zij hem bij 2'n kragio. 

bet op, de dolken 

Zij joelen en razen: ,Jy, Hitlerkcecht, 

't Is uit metje hooge sprongio!” 

Eo't pleit hunner dolken is dadelijk 

beslecht. 

Die zija io bet hart hem gedrongio! 

Zij juichen: ,,Eviva Koning Victor 
Emanutl, : 

Door Benito grmeen oprii geschovio ! 

Wij willen met Eageland vredesher- 

stel 

En zullen beterschap belovio ! 

Hitler ea Mussoliri hebben ellende 

gebracbt. 

Ethiopit en Libis zijns voorgoed 

verlorio. 
Doch een volle maag is beter dan 

Ydele macht. 

Wij smeeken om vrede! Oeef ons 

brood! Geef ons korio! 

Churchill ea Roosevelt zeggen, nog 

even wacbten 
Totdat de ,, Hunnen” komen in Romeo. 

Met slappe lijven van de slapelooze 

nachten, 

Om 
Maanio. 

#Italio” te helpen naar de 

Ciano en Mussolini zullen dan voelen 

Het warmloopen van de Asio 
Zonder nog wat af te koelen, 

Zullen deze helden hangen als galgio! 

Benito krijgt een mooie begrafenis 

En eeo groote berg van bloemio 

Precies, achter de gevangenis. 

Naast de kuil van z'9 schoonzoon 
Ciano | 

  

Kroonprins Umberto. 
Het vermoeden heerscht, dat hij 

geinterneerd is. 

Ook hier ia Indi# hebben velen zich 

afgevraagd, welk lot den Italiaanschen 

Kroonpios beschoren is geworden, van 

Wien io zeer langen tijd niets meer werd 

vernomen. 
Ia de ,Daily Telegraph” (Sydney) 

troffen wij een telegram aan uit Lon- 

deo, gedateerd 23 December j.|., waar- 

ip wordt gemeld, dat volgens een in 

Italinaosche legerkringen teerschende 

meening Prios Umberto ergens in Noord 

Italiz is geioterneerd. 

Kroonprios Umberto, die thans 37 
jaar oud is, kreeg verleden jaar van 

Mussolisi de aanzegging, dat zijo titel 

Was komen te vervallen, zoogenaamd, 

  

Afdeeling Radio 

Fa. van WINGEN. 

Uw Radio Defect? 

Bel op Kediri 13! 

Radio van WINGEN. 
Ons reparatieatelier is ultramodern ingericht. Hier- 
door zijn wij in staat om radiotoestellen op de- 
zelfde dag, dat ze bij U thuis (Kotta) worden 
weggehaald, onder garantie gerepareerd op te le- 
veren. 

Buiten KEDIRI binnen 2 dagen. Uw toestel is 
dan tevens zoowel electrisch als mechanisch ge- 
controleerd. | 

 



  

omdat die titel was afgeschaft, dochin 
werkelijkheid, wil bj den toorn van 
dea Duce had opgewekt door te wei- 

geren steun te verleenen aan de anti- 

Joodsche en anti-Katholieke politiek der 
Italiaanscbe regeering. 

Ook verzette Umberto zich tegen 

aoti-Fransche politiek van Mussolini's 

lieven schoonzoon Ciano. Berder deed 
reeds het gerucht de ronde, dat Mus- 
solini den Italiaanschen Kroonprins naar 

    

— 

Belgit zou hebben verbannen. 

Men zal zich herinneren, hoe in Octo- 
ber 1929 een Italiaansch student te 

Brussel poogde Prins Umberto te ver- 

moorden, aangezien deze ,de Italiaan- 

sche constitutie zou hebben verraden”. 

Priss Umberto is getrouwd met Prinses 

Marie Jos van Belgig en heeft een 

z00n, die thans 4 jaar oud is. 

  

ATTENTIE!! 
Wederom verkrijgbaar 

»HET 

BABY- 

BOEK" 

  

Prijs #1,50 per expl. 

bij de 

Kedirische Snelpers Drukkerij. 

  6 
  

GEVRAAGD. 
Voor directe in diensttreding bij vooraanstaande 

te KEDIRI, een ervaren: 

zaak 

BOEKHOUDER. 

Gepensionneerden komen voor deze vacature eveneens in 

aanmerking. 

Sollicitaties onder insluiting Van copie - certificaten te 

richten tot het iKANTOOR W.J,L. de LANGE, 

Roomsche Kerkstraat 1—3 Malang. 

  

  

tenei Ha netn ma mama ah 

ena 

Christelijke Kalenders 

bid 

Kedirische Snelpers 

Drukkerij 
  

  

  

  
    

BOERDERIJEN ,.SCHRAUWEN“ 
WATES 

PERCEEL-PAKISSADJ! 

KEDIRI 
MULOWEG / MADJENANG 
Telefoon Ked. No. 225 LI 

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: 
aa —.c....«V 

  Pa eacad   

NIEUWE WITGAVE of HERORUK yan J. B. WOLTERS" 
UlTe. Mi, BATAVIA. 
  

  
  

      
  

Auteur(s) Tutel Bestemd voor | Druk: prijsi | Omvang : for- 
ingen.—geb. maat 

LAMAIN, P. | LANGS RIJ- | Cbr. lageron- j 2, 0.85,-,— | 107 Pags. 
en R. ZIJL- | PENDEVEL- | derw. Ned. 
STRA DEN 6A Indie Decb. 1940 

STEENDE- | GAUW EN | Tekenorder- | 2, 0.20,—.-— | 16 pags 
REN P. VAN, | GOED Ii vijs W.L.O 
J. TOOT (22k!) Jan. 1941 

STEENDE- | GAUW EN Tekeronder- | 2, 0.20, —.— 16 pags. 
REN P. VAN, | GOED | wijs W.L.O. 
J. TOOT 2- K) Jan. 1941 

|   

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

U dient daarmede Uw eigen en het 

algemeen belang. 
Inlichtingen bij den Secretaris, 

J.P. Coenweg 27. 
Batavia -C. 

  

  

    

LEESBIBLIOT HEEK 
  

  

De abovnementsgelden bedragen : 
£1,— per maand voor E€n bock 
f 1,75 per maand voor twee boeken tegelijk 
f 2,50 per maand voor drie boeken tegelijk 

met dien verstande, dat U z00 d:kwijls moogt ruilen als U wilt 
Indier UI dus cen abonaement voor &€n boek 
heeft, waarvcor U &en gulden betaait en U 
ruiit het boek iederen dag, dan betaalt U 
voor 30 bocken toch niet meer dan &en 
gulden. 
Wordt lid van — 

— LEESCEZELSCHAP -- .EESBIBLIOTHEEK ” — 

Ked. Snelpers Drukkerij, 

  

  

   PROTESTANTSCHE KERK 

Hollandsche Kerkdiensten. 
12 Jan. '41 Madioen 9 uur v.m. 

Ds. Sikken. 
Ngandjoek 5 uur o.m 

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

Ds. Sikkeo. 
Blitar 90 uur v.m, 

Hr. v/b Vlugt. 
T.-Agoeng uut Dn. m. 

Ds. Sikken, 
Paree 6 uur n.m 

Ds. De. Graaf. 
Madioen Ds. Sikken 

26 Jau. Pomo Ds. Sikken 
Madioen 9 uur a.m, 

12 Jan. '41  Ngandjoek 
1 Kediri Ds. Sikken. 

T.-Agoeng 5 u,n.m. 
Paree 6 uur ».m. 

Ds. De Graaf. 
Blitar 9 u. v.m, v/d Viugt, 

26 Jav. 9 uur ».m. 

  

Maleische Kerkdiensten. 

H, 8. Matulessy 

7 Januari "41 Blitar — 7.30 uur v.m. 
Whagi 10.30 uur v.m. 

12 Javuari "41 Kediri 9 uur n.m. 

(Doop) 
” » Kertosoro4 uur n.m. 

19 Jazuari '40 Madioen 9  uur v.m. 
(Doop) 

26 Januari '40 Trenggalek 9 uur v.m, 
" » Tig.agoeong 4uur n. m. 

OOST -JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEN 

lederen Zondag, 9 uur v.m. 

Te Kediri (Baloewertistraat), Blitar, 

Toeloengagoeng, 

  

Ngandjoek, ea, te 

Paree 7 30 uuro.m, 

ana 

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 
lederen Zondag. 

le H. Mis 

2e H 

Lof 

6 uu v. m, Stille 

7.30 uur v. m 

30 vur ». m. 

6 uur Y. m. 

Mis 7.30 uur v. m. 

5.30 uur 0. m. 

H. Mis 

Hoogmis 

Lof 

6 uur ».m    tath. Javanen 

  

TENG HONG TJIANG NG HONG TJIANG 
VENDUHOUDER —  COMMISSIONNAIR 

MEUBELMAKER 

TRANSPORT — ONDERNEMING 

KEDIRI — Klentengstraat 64 — Telaf. No, 107 

GROOTE COMMISSIE VENDUTIE 

Dinsdag, 14 Januari, v.m. 9 uur 

Hoofdstraat, Kediri. 

Gelegenheid tot bijbrengen van goe- 

in onze toko, 

deren, 

Adres voor: 

Moderae en antieke meubels. 

Staalmeubels en ledikanten ver- 

chroomd of gelak 
Tweedehandsche meubels 

| Embalieeren en transporteereo. 
  

cen mooie teonisbaan voor Dinsdag 

Woensdag en Zaterdag, gelegen 

achter Snelpersdrukkerij p.. 
f 6,— 
  

TE HUUR 
Bandarlor No. 9 

Wegens vertrek 

Ben groot buis met groote v66e- en 
achtererf - — — — 

f 30,— 's maands 
ingaande 1 November 1940 

| te bevr. Ked. Snelpers Telf. 83. 
  
  

                          

LUCHTBESCHE 
   

   
   

  

Beveiligt U tijdig !! 

Wij leveren : 

TELEFOON No. 52. 

  

) 
| 

VERBANDKISTEN 

RMING | 

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

RESIDENTIE APOTHEEK KEDIRI



      

Buwltenlandscb overzicht overgenomen uit het Soer. bid. 

DE VEROVERING VAN BARDIA. 

  

Britsche verliezen zeer gering: 30.000 

man Italiaansche troepen gevangen ge- 

nomen. Opmarsch naar Tobroek 

aangevangen. 
  

  

  

Londes, 6 Jan. (Rcurer). De laatste 

berichten toonen aan, dat de door de 

Britten bij Bardia geleden verliezen 

gering zijo. 

Het totaal-aantal Italiaansche krijgs- 

gevangesen in Afrika bedraagt thans 

ongeveer 65.000. 

Londen. 6 Jan. (Renter). Van ge- 

zaghebbende 

dat de Australische verliezen bij het 

bestormen van Bardia ongeveer 400 

man bedroegeo. 

zijde wordt vernomen, 

Opmarsch naar Tebroek. 

Cafro, 6 Jan. (Reuter). Een heden 

door het Britsche Algemeene Hoofd- 

kwartier uitgegeveo commun'gue ver- 

klaart, dat e!ementen van de impericele 

strfjdkrachten thans Tobroek naderen, 

De opruiming van het slagveld bij 

Bardia duurt voort. Het te Bardia 

getelde aantal gevangeoen bedraagt 

30,000 met groote hoeveelheden tanks, 

kanonneo, uitrusting, en voorraden van 

allerlei soort. 

Aan de grenzen van den Soedan en 

Kenya duurt de patrouille-activiteit 

voort, 

Rome als struisvogel. 

Londen, 6 Jan. (Reuter). Rome tracht 

nog steeds de overgave van Bardia 

voor de wereld verborgen te houden. 

Io haar uitzending in de Franscbe 

De val van Bardia. 
Bijzonderheden. 

Cairo, 6 Jav. (U. P.). De correspon- 

dent van United Press. te Cairo, Yia- 

dricb, die zich thans bij de Britsche 

troepen te Bardia bevindt, meidt : 

Een Australische die bet 

bevel voerde over de eerste ivfante- 

risten, die Bardia binnendrongeo, ver- 

telde mij: eerat drongen tanks destad 

binneo, doch de stad bleef z00 stilals 

een graf. Geen erkel schot werd ge- 

vuurd, geen Italiaan verscbeen aan de 

vensters der buizen of op straat. 

Wjj trokkeo Bardia om half vijf in 

den middag binnen en werden door de 

Italiasen met geweervuur begroet, ter- 

Wwijl ook uit de moskee met machine- 

geweren werd geschoten. Wij maakten 

Officier, 

daar echter spoedig een einde aan en 

namen in de stad zeif 500 gevange- 

nen, terwijl aan de haven nog 800 Ita- 

lianen stonden te wachten om te worden 

weggevoerd. De meeste gevangenen 

werden gemaaki ia ke buitenwijken van 

de stad, waarheen de Italianen waren 

teruggetrokken omdat zij zich daar beter 

konden verdedigen in de sterke dug- 
outs cn forten. 

FEUILLETON 
SPAANSCHE DUKATONS 

(Spanish Doubloors) 

Uit het Engelsch 

van 

Camilla Kenyon 

40) 

En daar de genoemde gro', welke 

de zee met de baai verbond, aan de 

zeezijde een uitmonding had, was het 

Diet te verwonderen, dat het optimis- 

me van de expeditie p'otseling ber- 

leefde. 
Ofschoon de drie manven op bua 

Ontdekkingsreis van de baai de kust 

Ban weerszijdeo slechts over een zeer 

geringen afstand langsgevaren waren, 

had de ontdekking van de groote grot   

taal verklaarde Radio Roma” he- 

denochtend: ,,Zooals wij gisteren reeds 

zeiden zijn de gevechten in den Bardia- 

sector in beftigheid verdubbeld. Zjj 

duren nog steeds voort”. 

Beperkte gevechten in Albani. 

Athene, 6 Jan. (Reuter”. En Grieksch 

legercommunigu€ spreekt vao locale 

gevechten van beperkten omvang. G?- 

vangenen werden gewaakt, terwijl ook 

oorlogsmaterieel werd buirgemaakt. 

Roosevelts Congres- 

boodschap. 

Washington, 6 Jan. (Reuter). Ver- 

wacht wordt dat Pgesident Roosevelt, 

wanseer bij heden zijo jaarlyksche 

toespraak tot het Congres houdt, zal 

wijzen op de noodzakelijkheid om den 

grootst mogelijken steun aan Ergelaod 

te verleenen, en dat bij een plan zal 

schetsen voor het leenen of verpachten 

van oorlogsmaterieel aan Engeland. 

Gemeend word, dat in zijo toesprzak 

ook een overzicht der situatie van de 

pationale defensie zal worden gegever, 

en dat zij maatregelen tot versnelling 

der uitvoering van bet defersiepro- 

gramma zal omvatten. 

De berichten uit Washington melden, 

dat de 

Congres erkennen, dat hun uiteindelij- 

ke nederlaag onvermijdelijk schijot 

non-interventionisten in het 

Sommigen keerten naar de stad terug 

met het doel een poging te doen den 

kustweg naar Tobroek te bereiker, 

Onze intocht in de st.d volgde va 

cen snellen opmarsch ter ondersteuning 

van de tanks waarbij de infanterie ove, 

een afstand van ongeveer 300 meter 

over eeo stuk terrein moest trekken, 

dat werd blootgesteld aan een uiterst 

hevig artillerle-spervuur en daarna over 

een afstand van 200 meter over een 

stuk terrein, dat door een hevig machi- 

negeweervuur bestreken werd”. 

Een officier gewapend met een re- 

volver en vergezeld van zeven soldaten, 

die het geweer over den schouder 

droegen, nam 2000 Iralianen gevangen 

die zich io een grot haddeo verborgen. 

De officier trad met de revolver in de 

hand voor dea ingang van de grot en 

sommeerde de Italianen, die zich daar- 

binnen bevonden, naar buiten te kowen 

en zich over te geven. Z-er gedwee 

kwamen zij paar buiten en wierpen bun 

wapens neer. 
Ik zag deze 2000 voorbij marcheeren 

toen ik de stad binnenreed, 

Ik trok door de stad en bevond, dat 
het grootste gedeelte van de burger- 
bevo'king, diz onder cormale omstar- 

met de twee uitmondingen het gevolg, 

dat er door geen van de leden der 

expeditie aa» een vollediger onderzoek 

gedacht werd, Ik zeg, dcor geen van 

de leden van de expeditie, Waarbeids- 

balve moet ik echter een uitzondering 

maken voor Mr. Shaw, die irriteerend 

kalm bleef, en rustig weigerde toe te 

geven, dat de scbat z00 goed als ge- 

vonden was. En in die houding kwam 

zelfs geen verandering, toen Mr. Tubbs 

elk lid van de expeditie afzonderlijk 

aanbood, ow door zijn buitengewoon 

gunstige, financieele connecties zijo, cf 

baar aandeel binnen het jaar te ver- 

dubbelen. 

nlk deok er om de buid 

te verkoopen voordat de beer gescho- 

ten is", zeide de man met het lidtee- 

ken rus'ig. ,Ik geef toz, dat de grot 

uitstekerd ge- 

Diet aa, 

onder de landtong er 

schikt voor zou zijo, om de kist te   

digheden 3000 zielen telt, haar had 

Verlaten. 

Er was weinig, dat .erop wees, dat 

de Italianen de stad zelf als cen mili- 

taire basis badden gebruikt, ofschoon 

men de plaats in Italiaansche marine- 

kriogen belangrijk achtte in verband 

met baar beschutte haven. 

Al bet plaatselijke marinepersoneel 

werd gevangen genomen. De Italiaan- 

sche vloot heeft klaarblijkeliik geen 

enkele poging gedaan om de troepen 

of haar eigen personeel te evacueeren, 

De rol der tanks 

Londen, 6 Januari (Reuter). In 

militaire kriogeo te Londen wijst men 

erop, dat de aanval op Bardia de 

eerste tank -slag was, waaraan door 

de Britsche troepen werd deelgenomen, 

daa: de Britsche taoks in Frankrijk de 

achterste posities bezet bielden. 

Te Bardia wareo de Engelscheo in 

staat een aanval te beramen en hem 

vit te voeren onder artillerievuur, on- 

dersteund door infanterie, 

Het is te verwachter, dathet groote 

aantal kanonneo, dat te Bardia werd 

buitgemaakt, later tegen de Talianen 

zal worden gebruikt, 

Ofschoon de verovering van Bardia 

de campagne in Oost-Afcika niet 

rechtstreeks beiavloedr, zal zij toch 

indirecte gevolgeu bebben. De Britten 

gevoelen zicb thans vrijer ia Egypte 

en de berichten van wat in Libye is 

gebeurd zullen ongetwijfeld de Italianen 

in Oost - Afrika bereiken en een gun- 

stigen invloed hebben, aithans van een 

Britsch standpunt gezieo. 

Door 63.000 Italianen gevangen ie 

nemen van bet totale aantal Italianen 

aan het Libysche front, dat naar ra- 

ming 250.000 man bedroeg en door 

Egypte van Italiaaosche troepen te 

zuiveren — z00 verklaart meo verder 

io militaire kringeo te Londen — becit 

generaal Wavell zijr, vooroaamste 

doel bereikt. Hij bevindt zich thaos op 

geruimen afstand van zija basis, of- 

schoon deze situatie wordt verbeterd, 

200 ook niet definitief opgelost. door 

het feit, dat bij de havens van So!loem 

en Bardia te zijner beschikking heeft, 

Australi€. 
    

De rol der Australifrs. 

Bij de Britsche overwinning. 

Melbourne, 6 Jasuari (Reuter). 

Premier Menzies verklaarde heden, 

dat het aantal gevangenep, dat te 

Bardia werd gemaakt, grooter was 

dan bet aantal Australische troepen, 

dat aan de actie deelnam. 

De overwioningen In Libye — z00 

zeide hij — zouden zeer wel het keer- 

puct van den oorlog kunnen beteekenen. 

Zonder de hulp van Duitscbland zal 

Itah& spoedig uit den oorlog worden 

geslagen ea met zulk een hulp zou 

bet een Duitsche kolonie worden. 

Premier Mzozies gelaste, dat alle 

openbare gebouwen de vlaggen zouden 

uirsteken ter viering van den val vao 

Bardia, Het pub'iek werd eveneens 

verzocht te vlaggeo. 

Zoowel de pers al het publiek juicheo 

de overwinning met groot enthousiasme 

toe. De bladen brengeo bulde aan de 

Australitrs, die zich waardige navol- 

verbergen, de vraag is nu: Is ze er 

niet te goed geschikt voor ? Samson 

zcu nooit 100 dom geweest zijo, om 

cen plaats uit kiezeo, waar de eerste 

de beste buitenstaander, die wat ge- 

hoord had en die daarom eens een 

kijkje kwam nemen, bet allereerst zou 

z0eken.” 

Bij de laatste woorden wisselde Miss 

Browne cen zeer veelzeggenden blik 

met haar beide adjudanten met bet 

gevolg, dat Mr. Tubbs met het voor- 

stel voor den dag kwam, om bij wijze 

van proef op de som bivnen vier en 

twintig uur bet graf van Bill Halliwell 

plus den grafsteen op cen punt vlak 

boven de grot te ontdekken, 

»Ontdekt u maar, wat u wilt”, ant- 

woordde Mr. Shaw ongeduldig. , Maar 

denk bij 't zoeken eraan dat uw graf- 

steen niets anders is dan een rotsblok 

zooals ze hier bj duizenden op bet   

gers hebben .getoond :van de Anrees 
uit.den wereldoorlog. 

Premier Menzies verklaarde-siat het 

feit, dat .generaal Wavell de Aus- 

#raliire had gekozen om den aanval 

te leideo, een compliment was voor 
hun stoutmoedigheid en groote kwali- 

teiten, 

Amerika 
Amerikaansche pers- 

stemmen 

Over val van Bardia 

New York, 6 Jan. (Reuter). De 

»New York Times" noemt den val 

van Bardia ,eeo nieuwen vernietigen- | 

den siag (solar plexus blow) voor het 

Italiaan:che prestige” en voegt hieraan 

toe: het verlies sal vermoedelijk niet 

nalateo ernstige gevolgen ia Itali# zelf 

te hebben en de toekomst is inderdaad 

donker voor de Italiaansche legers in 1 

Afrika. E:a Duitsche afleidings- ma- 

noeuvre scbijnt Mussolioi's eenige 

hoop te zijo”. 

De New York Herald - Tribuoe” 

schrijft: Beo zware klap, en met Ba:- 

dia is afgerekend, Dit wat de wanbo- 

pige verdediging van de plaats aangaat. 

De Britsche campagne io Afrika 

gaat voort met een precisie, ecen be- 

sparing van krachten en een vernieti- 

gende uitwerking, die geen enkele 

maal overtroffen werd tijdens den 

woesten aanval der Duitschers in bet 

Westen”. 

Frankrijk 

Duitsche eischen 
P€tains t. oeven 

Londen, 4 Jan. (Reuter). Reuter's 

diplomatieke correspondeot verneemt, 

dat de berichten, volgens welke de 

Duitschers van de Vichby - regeering de 

Contrdle over den Moot Cenis - spoor- 

weg hebben ges'schr, groote belang- 

stelling te Londen hebben gewekt. 

Een hooge Franscbe autoriteit merkte 

op, dat contr6le over dezen spoorweg 

van groote beteekenis voor Duitschland 

z0u zijn, aangezien dit de directe en - 

snelste route is tus:cheo Prankrijk eo 

Italih en de vervoersmogelijkheid voor 

troepen en muvitie langs dezelija zeer 

groot is. Bovendien wordt deze lija 

gewoonlijk niet door winterweer be- 

lemmerd. 

Ot de Vichy-regeering bereid zal 

ziju deze concessie te doeo, waar bier 

duideljk de wapeostilstands - voor- 

waarden te buiteo wordt gegaan, is 

niet bekeod. 

Dz beboeften van de as zullen mogelijk 

Vicby goed te pas komeo en wanneer 

Petain zijn drie troeven io handen 

houdt, te weten de vloot, bet kolo- 

niale rijk en zijn eigen prestige onder 

de Franschen, zal bij iostaat zija den 

Duitschen druk grooten tegenstand te 

bieden. 

De situatie te Viehy blijft intusschen 

oaduidelijk, zelis de positie van het 

kabinet blijft onzeker, behalve dan het 
afteden van dea pro-as gerinden 

Baudoio. 
Volgens de laatste inlicbtingen is de 

situatie te Vichy wiet ontmoedigend 
voor Engeland en diens bondgenooten. 

Londen, 4 Jam, (Reuter). Reeds 

werd gemeld, dat er berichten in om- 

eiland te vinden zijo, en dat 't daar- 

enboven nog met een typischeo plan- 

tengroei van eea kleine negentig jaar 

bedekt is.” 

In een gefluisterd terzijde, datechter 

woord voor woord te verstaan was, 
maakte Miss Browne de opmerkiog dat 

ze nu best begreep waarom die emi- 

nente ontdekkingsreiziger toentertijd 

de Zuidpool niet ontdekt had en tante 

Jane fluisterde even zacht terug, dat 

een grafsteen voor haar altijd z00 iets 

heiligs gehad had, dat ze zich onwil- 

lekeurig begon af te vragen, of de 

houding van Mr. Shaw wel altijd even 

gepast was. 
»Kameradeo”, nam Mr. Tubbs op- 

nieuw het woord, ,er zija menschen, 

die van een appelkoekje alleen het gat 

zien en er zijo er die 't appelkoekje 

zien, dat om het gat is. Gelukkig 

behoort H,H. tot de appelkoekjesaf.   
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loop zijo, dat de Duitscbers de con- 

trOle over den Mont Cenis-- spoorweg 

van de regeering te Vichy hebben 

getiscbt. 

Omtrent dezen spoorweg verklaarde 

eea hooggeplaatste Fraosche autoriteit 

nog, dat het bezit van deze Ifja een 

groeten steun voor Duitschland zou 

beteekenen en het ia staat zou stellen 

op meer doeltreffende wijze voor de 

as te werken, daar het vervoer langs 

de eenige bestaande hoofdlijn tusschen 

Duitschland en Itali8, namelijk den 

#poorweg over.den Brenner - pas, reeds 

gedurende maanden ten top is gedreven 

Italit's tekort aan steeokolen en grond- 

stoffen heeft Duitschland gedwongen 

dagelijks lange treineo naar Itali# te 

zenden. 

Wanneer Duitscbland heeft besloten 
zija steuo aan Italif# meer uit te brei- 
den is het bezit van een tweeden 

spoorweg orontbeerlijk en de Ment 

Cenis -spoorweg zou aan de moeiljk- 

heden op bewonderenswaardige wijze 

het hoofd kunnen biedeo. 

De Fransche krijgsgevangenea. 

Londeo, 5 Jan. (Reuter). Beo yan 

de voornaamste wapesen der Dasit- 

schers bij hun onderbandelingeo met 

de regeering te Vichy zijo de Fraosche 

krijsgevangeoen. 

Scapisi, de vertegenwoordiger der 

Fransche regeering, belast met de be- 
hartiging van de belangen der krijgs- 

gevangenen, die dezer dagen uit Duitsch- 

land is teruggekeerd, was ootmoe- 
digd door de weinig tegemoetkomende 

houding, die bij daar had ondervonden 

ea omdat geen enkele toezegging werd 

gedaan. 

Op de vraag of de Fravsche krijgs- 
gevangenen in den loop van 1941 in 
vrijheid zullen worden gesteld, ant- 

woordde Scapioi, dat bij vreesde dat 
zulks niet het geval zou zijo. Hij 
Voegde bieraan toe: ,,Zoodra de 

politieke omstandigheden wat gunstiger 

zija hoop ik betere resultaten te kun- 

nen bereiken”. 

deeling, dat kan hij met rechtmatigen 

trots zeggen: net zcoals de ouwe man 

altfd zei. Als ik me niet vergis, heb 
ik al cens meer verteld, dat ik in 't 

goede, vrome vaderland met de voor- 

amanstaande koppen uit de fioancieele 

wereld op, wat je noemen kunt, voet 

van vriendschap omga—zooals bij altijd 

zei: .Tubbs is een type, waarmee je 

de raarste dingen beleeft.” En, dames, 

Dietom mezelf de hoogte in testekeo, daar 

houd ik niet van—maar ik waarschuw 

u, dat u niet te verbaasd moet staan 

kijken, als H.H. over een paar uur 

komt vertellen, dat bij dev grafsteen 

gevonden heeft. Wedden, dat 't hem 

laki?” 

Woradt vervolgd.
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