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STADSNIEUWS 

BEKENDMAKING 

Personeele — Belasting 

  

  

Het Hoofd der lospectie van Finan- 

ca te Kediri maakt bekend dat de 
verstrekking van aangiftebiljetten voo, 

de Personeelebelastiag is afgeloopen. 
Zij, die nog geen biljet ontvingen 

en toch tot het doen van aangifte 

verplicht zijr, moeten “66r 3 Februari 

a.s. cen aangifte iolevereo. 

De bi'jetten zijn te verkrijgeo bij 

het lospectiekantcor van Fioanci#n te 
Kediri en bij de plaatselijke bestuurs- 

kantoren.— 

Tariefverlaging . 

Met ingaog van 1 Jaruari 1941 

werden de tarieven van de ,Electra” 

te Torloengagoeng verlaagd. Dit kwam 
doordat de tarieven van genoemde 

electriciteitmaatschappij, eeo zuster- 

bedrijf vao de Aoiem, veel hooger 

Waren dan die van de Asiem. Zoo 

gebeurde het, dat de tarieveo van 

Kalangbret (10 k.m. van T.Agoeng) 

veel lager waren dan die vav Toe- 

loengagozng. Dit wekte ontevreden- 

heid onder de coos umenten" te Toe- 

loengagoengen een protest, uitgaande 
van een comi'l€, werd  ingediend, 

met het resultaat dat vacaf 1 Jao. 

jul. detarieven in T. Agoeng verlaagd 

zija. 

RICHE THEATER. 

Heden 9 t/m Zaterdag 11 Jan. 

Warner Bros macbtige historische pro- 

ductie, 
»THE MAD EMPRESS” 

met de sensationeele Oostenrijksche ster, 

Medea Novara — Conrad Nagel— 

L'ozel Atwil!—Evelyn Brent e.a. be- 

akenden. 

Opgevomen in Mexico City, mocht 

de film zich verheugen op voordeelen 

welke de producers.totnogtoe viet had- 

den.iEen ,speciaal besluit in Mexico 

City gaf vergunning tot bet gebruik 

van Mexico's Natiovaal Museum van 

historische Costumes. Het schor:k Miguel 

Torres, den regisseur en producer, 

eveneens het voorrecht om sceses op 

te nemen in de Royal Throne Room, 

io de magoifiekebalzgal,en in Keizerin 

Carlota's slaapkamer in bet National 

Palace, Torres filmde strijdsc&nes, welke 

de diensten vereisch:e van 7500 man 

Mexicaansche troepen. Deze troepen 

werden daartoe aangewezeo door den 

Mexicaanschen Secretaris van Oorlog. 

Historische Materiaa!, geschat op een 

waarde van 3I-millicen dollar werd voor 

de film ter beschikking gesteld van 

Torges,-Epkele stukken hiervan.waren 

nog nooit-buiten de Museummuren ge- 

weest. 

Medea Novara, ,de Oosteorijksche 

Actrice, die Mzxico tothaar tehuis gc- 

maakt heeft, speelt in de hoofdrol als 

-de tragiscbe - Carlptta, . kejzeria yaa 

Mexico ! 

Zij was meer dan een Keizerin.... 

meer dan een Koningin ... zij was een 

vroyw, die alles ,waagde voor haar 

liefde ! 

)Zie haar angelukkige romance in de 

onvergetelijke film ,, The Mad Ewmpress”.   

MAXIM THEATER. 

Vanaf Zondag 12 Januari. 

N2w Universal's. 

»Z AMBOANGA 

Een film van ongelooflijke schoorheid, 
zooals U nog nimmer tevoren geboden 

werd! 
Een film met een wondere bekoring, 

die een wereldpub'iek in vervoering 

bracht ! 

Een levendiy, kleurrijk eo pittoresk 

filowerk over de nomaden der Zee: 

de inboorlingen van de Soeloe-eilanden 

io de Stille Zuidzee. 

Ben attractief en interessant verhaal 
van tropiscbe liefde.., fel en harts- 

tochtelijk.., van moed en avontuur op 

het ciland der paarlduikers. Schoone 

moro-meisjes, badende bij de water- 

vallen.... dansende op groote feeste- 

lijkhcdeo... krachlige en robuste in- 

boorlinger, duikend nazar 

vechtend met vreemde angstwekkende 

paarlen... 

monsters der zee! 

Wij bevelen deze film aan, a's &€n, 

die men onder geen voorwaarde missen 

moet! 
Wanneer U dus een aangename af- 

wisseliog wilt hebben op bet alledaag- 

sche bioscoopprogramma, moet U vast 

en zeker paar ,,Zamboarga” komen 

kijken! ,Zamboanga” De film, die op 

alle plaatsen de bestaande records ge- 

broken heefi! 

Politierapport. 

Tegen K., wonende Tinalan werd 
P.V. opgsmaakt, terzake lichte xis- 
handeling van M., wosende Tinalan. 

Tegeo M, wonende Tinalan werd 
P.V. opyemaakt, terzake lichte mis- 

handeling van K., wonende Tinalar, 

Tegzn P., wonende Baloewarti werd 
P.V. opgemaakt, terzake lichte mis- 

handeling van P., wonende Baloewerti. 

S., wonenden Siogonegaran doet 

aangifte vao diefstal van lijfgoederen 

ter waarde van f 2,32'/, en een bedrag 

aan contanten ad. f 2,49, yepleegd 

door haar bediende geraamd T., wo- 

nende Mkitjao. 

Door de politie werd aangehouden 
de persoon ygenaamd S., wonende Tja- 

roebar, verdacht van dicfstal van een 
kaio ter waarde van f0,50 ten na- 

deele van eea nog onbekend persoor. 

Tegen D., wonende Singonegaran 
werd P.V, opgemaakt, terzake diefstal 
van een pandbricf ter waarde van 

f1,76 tea nadeele van J., wonende 

Kaliombo. 

Ten buize van den beer F.C. W, 

wonende aan de A'oon-Aloonstraat, 

werd door de politie achterhaald, &€n 

clandestien revolver met zes patronen. 

«K.,, wooende Bangsal doet aangifte 

van diefstal van 2 katti's rijst ter 

waarde van f0,10. 

Door de politie werd aangehouden 
de persoon genaamd S., wonende Dja- 

galankidoel, verdacht van diefstal van 
lijfgoederen ter waarde v, f0,20.ten oa- 
deele van I., wonende Djagalankidoel. 

Den beer C. A., wonende Madjenang 
doet aangifte vao disfstal van een 
rijwiel ter waarde van f10,— hetwelk 
oobeheerd op heterf van de Roomsch- 
katholieke, Kerk alhier was geplaatst. 

M., wovende Bandarlor doet zangifte 
van diefstal, middels ordergraving, van 

lijfgoederen ter waarde van f5,20.   

T. K. H., wovende Pandean 

aangifte van diefstal van een rijwiel 

ter waarde van f10,— hetwelk op 

beterf van het voetbal-veld ,, Koewak” 
albier was geplaatst. 

Later bleek, 
Diet gestolen 

doet 

bet 
te zijn. 

rijwiel 

Tegen T.K. T., wonende Ringira- 

lichte mishandeling van D., wonende 
Ringinarom. 

Door de politie werd aangehouden 

de genaamd D., wonende 

Ngampel, verdacht van diefstal 

diverse goederen ter waarde van f 1,70 

ten nadeele van B. D., wonende Mo- 

persoon 

van 

nom werd p. v. opgemaakt, terzake | djoroto. 
  

DEZE MAN AANBIDT DEZE VROUW 

    

»Het was heerlijk voor het eerst sinds den 'oorlog weer met 

Wallis te dansen.” (De Hertog). 

  

»Hij is gelijkkig met mij. Ik ben vastbesloten hem thans een echt 

tehuis te verschaffen”. (De Hertog). 

De Hertog kon tot het laatste 

toe niet gelooven aan een nieu- 

wen Europeeschen oorlog. 

Een speciale correspondent te New 

York van de ,Sondag Sunday Sun” 

(Sydney) sebrijft ' 

over twee menschen : hij de erfaenaam 

van den be'angrijksteo koningstroon, 

zij een gescheiden vrouw uit bet ge- 

wone leven, die elkaar voor de eerste 

t volgeode artikel 

maal ontmoetten aan een Lordensche 
lunch, om daarna bet middelpurt te 

worden van de meest besproken ,ro- 

mance” yan deze eeuw. 

la bun eigen woorden vertellen 

bier Z.K.H. de Hertog van Windsor, 

de gewezen Koning Edward de acht- 

ste en de Hertogin van Windsor, vroe- 

ger mrs. Wallis Simpsor, een meisje 
uit Baltimore over hun liefde-leven, 

'Thans leeft de vroegere Koning als 
gouverneur van de Bahamaeilanden 

met zijn echtgenoote, voor wie hij de 
kroon van een koninkrijk opofferde. 

Beiden wenschen zij hun sociale taak 

200 goed mogelijk te vervullen : bij is 

tevreden zoolang bij zija vrouw maar 

in de rabijheid weet, zij zou graag 

een meer invloed:ijke positie aan hem 

toevertrouwd willen zier, 

De kennismaking. 

Aan Adela Rogers St 
bekend Amerikaansch 
de ,,New York journal on American”, 

die gedurende e-rigen tijd te Nassau 

verbleef, vertelden zij het volgende 

over hun kennismaking en bun lever: 

»Weet U, Koninklijke Hoogheid", 

zeide de toenmalige Wallis Simpson 

eens tegen den Prins van Wales. ,,ik 

geloof, dat U de meest belangwekken- 

kende en d: meest interessante baan 

Johns, cen 

schrijfster van 

van de wereld heeft.” 

»Weet U, mrs. Simpson. U bent 

die ook maar eens 
iets gezegd heeft,” 

de eerste vrouw, 

over mijn baan 

antwoordde de Prins. 
Eo z00 begon hun vrieodschap. 

»Wij ontmoetten elkaar voor het 

rerst op eev groote houseparty” in 

Engeland, aan een luocb. Samen met 

vele anderen werd ik aan den Prins 

vcorgesteld.”, zoo vertelt de Herto- 

gio. 

»Toen ik voor de ezrste maal naar 

Eogelard ging — de Engelschen kuo- | 

nen voor onze geVoelens soms wat 

onbeleefd schijnen, maar dat zijo ze 

waarscbijoliik aileen maar, omdat ze 

zich niet stijf voor willen doen — 

vroeg iedereen die ik ootmoette, mij : 

»Vindt U het niet ontzettend koud in 

Eogeland ? mist U Uw Amerikaansche 

C.ntrale verwarming niet ?” 
Op bet laatst verveeide deze op- 

merking mij wel cenigszins. 

Gzdurende de luoch sprak de Prins 

van Wales mij aan —ik geloof, dat 
bet cen gedeelte van zijn werk uit- 
maakte om elke sanwezige vrouw 

iets te vragen, En wat de Prins van 

Wales mij vroeg was dit: ,,Mrs. Simp- 

son (hij had altijid een opmerkelijk 

geheugen voor namen) vindt U bet 

niet ontzttend koud in Esgeland ? 

MistU Uw Amerikaansche centrale ver- 

warming piet!” Ik was z00teleurgesield, 

zeggen : 

nJa dat doe ik" en heelemaal vergat 

dat ik viet kon nalaten te 

Om eraan toe te voegen , Your Royal 

Highness.” 

leven verder alleen 

Ik deed alles 

Alles. Ik bood 
echtscheiding te 

het 

onde 

moeten blijven 

om het te verhinderen. 

aan mijn eisch tot 

herroepen, hoewe 

dat 

omstandigheden 

mij voorkwam, eike vrouw 
zulke moest 

handelen zooa'ls ik gedaan beb. 

Ho2 kunt U 
dat ik zal 

blijven? Ik 
dan dat wij onzen plicht doen. Maar 

van mij verwachten 

hopen dat wij hier zullen 

wensch ook riets liever 

  

is er hier gelegenheid voor hem om 
zija groote gaven, zijn inspiratie zijn 

lange voorbereiding, te benutten ? 

Ik ben slechts een vrouw, maar ik 

ben ook zijn echtgenoote, en ik geloof 

niet, dat hij in Nassau, het Vereenigd 

Koninkrijk zoo belangrijk zal kuonen 

dienen als elders. 

Weet U, Z.K.H. is bijnaeen heilige. 

Beos zal de wereld hem begrijpen en 
kennen, zooals hij werkelijk is. Ik ken 
hem beter dan wie dan ook. Ik weet 

wat hij heeft gedaan en opgeofferd. 

Ik wenschte, dat zijngroot genie op 
zou blijven, 

waar het zou kunnen dienen. Maar 
tijd kon ik hem met geen 

den Engelschen troon 

io dien 

mogelijkheid overtuigeo, want hij had 

zelf een beslissing genomen, welke 

hem het best voorkwam. Mjjn invloed 

kon hem niet weerhouden deo weg te 

nemen, welke zijo eigen gevoel voor 
rechtvaardiyheid hem bad ingegeven. 
Eens de gansche 

waarheid vernemen 

za! wereld de 

en zij zal hem 

liefhebben om zijn grooten moed, net 

zooals ik dat dos. 
Ja, wij zija 166 gelukkig geweest. 

Mssschien zijo er wel menschen op de 

  

De Hertogin wenscht cen wereld, die geen groot geluk willea 

groote:e taak voor hem. zieo. Ik hoop van niet. 

Het veriangen naar een ,,home”. 

   
Er was geen sprake van 

mance” voor een langen, lange 

mHij is gelukkig met mij”, zeide de 
dat bij zou 

Boven alles heeft de Hertog altijd 
naar buis verlangt, een 

  

cigen 

Het lijkt 

ss in de wereld 

   
er soms naar of 
beeft ge- 

Hertogin, ,,!k wilde ome”. 
zeifs al had ik mijn heele | alis 

niet,   aftreder, samen 
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Emballeeren 

(Ook voor Buropa en ds buitengewesten) 
Meubelmakerij 
Agentschap : 

Java Koeikasten. 

Transporteeren, 
Handel in Nieuw- en 

Tweedehandsch Meubilair. 

EEN PRACTISCH, HANDIG EN KOSTBAAR 1 

WERK VOOR EEN LUTTEL BEDRAG! 

DE AUTOWEGEN -ATLAS 
van JAVA MADOERA en BALI 

1 3.25, 

  

  

io 5 kleurendruk 

op stevig ivoorcarton 

met Cartonnen omslag «» 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 

Pasanggrahans en vele aanwijzingen voor toerisme. 

' Verkrijgbaar bij de Ked, Snelpers.



   
— RICHE THEATER — 
WARNER BROS machtiye h'stori:cue productie 09 

met de Oostenrijksche ster MELEA DE NOVARA 

EVELYN BRENT ea. bekenden. 
Indiaan Juarez en zijn Mzxicaven, tegen de Fraosch 

eindigend voor Maximiliaan van Habsburg, 

en en Morgenavon 

THE 

fataal avontuur. Opgenomen met vol!edige medewerking van het M xicaan 

tot in de kleioste bijzonderbeden en op de actueele, 

ATTENTIE! Speciale Attractie! 

N.B.! Zaterdagmiddag 4.30 u. 

Zondag 12 en Maandag 13 Jan. 

Zie “THE MAD EMPRESS”!1” 

Waroer Bros melo-dramatisch filmwerk 

sTusschen Tw 
met PAT O'BRIEN—JOAN BLONDELL— 
Een levendig en vlot gespeeld verhaal mer 

jacht naar nieuws in woord en beeld—een bocierd ve 

Kortom, een pakkende film, weike een les inhoudt voor alle o| 

a's echtergrord het k 

Mist deze film riet! 

MAD EMPRESS" | 
— CONRAD NAGEL — LIONEL ATWILL — 

»THE MAD EMPRESS” — de kleurvolle vrijheidsoorlog vao den 

e overheersching omsireeks 1860 —zoo diep tragisch 

en zijo liefrallige gemalir, Carlota, svoodelijk misleid in een 

historische pla-tsen van het drama!” 

Het nieuwste ,,GAUMONT BRITISH NEWS”. 

Extra Voorstelling! 

s6 

ce VUren” ori Rod) 
BOBBY JORDAN e.v.a. bekenden. 

rhaal met een diep menscbelijke strekkirg ! 
pvocders der jeugd! 

    
sche gouvernement, rauwkeurig 

leurvolle jourvalistieke leven: de   
  

  

MAXIM THEATER 

  

Vesaf Zaterdag ii tm Dinsdag 14 Jan. 

UNIVERSAL'S filmschlayer vol romance en avontuur 
Ben eenvoudig, doch realistisch verhaal van eenvoudige meoschen. 

sche schoonbeid der Zuidzee-zilandeo met medewerking van bare beworers, 

  

  

   OANGA" 
Gefilmd temidden van de exoti- 

met als hoogtepunt een sensa- 

tioneele vrouwenroof, Ben Philipijnsche film, welke even spannend en boeiend isals de beste Amerikaansche 

of Europeesche films. De bewonderenswaardige order-water opnamen van 

duiken, het gevecht van een inboorling tegen 

reusachtige python, de strijd tegen de krokodillen enz. evz. zijn op zicbzel 

Een film, die zeer zeker gezien moet worden 

Vooraf: als Speciale ATTRACTIE ! 
Zondagmorgen 
Maandagmiddag N.B. 

Het nieuwstee ,Gaumon 

10 wu“ 
4.30 u. 

de paarlduikers, die naar schatten 

een zeemonster, de worsteling op leven en docd met een 

f reeds een bijzorderbeid ! 
1 
t British News" 

Extra Voorstelling! 
  

spannen om bet hem te onthouden. 

Dat klinkt 

men bedeokt dat bij vrijwel alles had 

wat een man zich zou kunnen wenschen. 

nogal ironisch, wanneer 

Maar de paleizen en kasteelen waren 

geen echte ,,homes”j als UI ze gezien 

hebt, zult U dat kuanen begrijpen. 

Nu ben ik 

echt buis zal krijgen, maar totoutoe 

schijat het noodlot ook wij te hebben 

echtervolgd. 

U bebt geen idee hoe heerlijk hij 

hetopFort Belvedire vond, het eenige 

vastbes!oten dat hij een 

echte ,home” inzijo heele leven. E'ke 

bloem in den tuir, elke kamer, elk 

meubelstuk kende hij. 
Daarra maakten we bet ons aan- 

gznaam in Frankrijk. De oorlog kwam 

en wij moesten, gelijk millioenen ande- 

ren, ons ,,home” achterlaten.” 

Het grootste gedeelte van de beroem- 

de garderobe van de Hertogin girg 

bij d: viucbt uit Fraskrijk, temidden 

van bet terugtrekkeode Fransche leger 

cn de ontelbare vluchtelingen, verloren, 

Bij baar aaokomst in Bermuda had 

zj nog mjust bits and pieces”. 

»Gedurende den oorlog droegen we 

vroolijke of lichte 

kleeren, we waren trouwens voor het 
natuurliik geen 

grootste gedeelie van den tijd in uciform. 

Ik landde te B:rmuda met ciets dan 

twez zwarte avondjurken, met lange 

mouwen en datia Augustus!! Ik voelde 

me op het feest yilijk een spook, de 

anderea terneerdrukkend. Maar w? 

maakten ervan wat we konder, 

.Een blauwe jas, welke nergens 
bijhoort met een bedrukte, gebloemde 

jurk, warvan 't jasje weg is—in zulke 

dingen was ik nogal goed vroeger, 

toso ik mija eigen jurken maskte 

Eindeliik kwam er een koffer aan met 

wat licit2 kleedingstukken en ik was 
ook 

koopen. 
De Amerikaavscbe 

zeide de Hertogia met haar heldere 

in staat enkele dingen hier te 

vrouwen”, z00 

stem, welke wanneer zij geroerd is, 

het Zuidelijke Amerikaan:che acceot 

aanocemt, ,zijo uitstekende, trouwe 

vriendinoen. Ik bea gelukk'g geweest 

zilke Vrisndscbap met vrieadinnen. 

voor elkander, ee gesprek tusschen 

vrouwes onderling over de dingen, 

waarin zij belang stellen, dat is nood- 

zakelijk voor hen 

Ik geloof niet dat zulk een isnige 
vrieodschap tusschen Europesche vrou- 

wen mogelijk is. Dat is omdat er zoo- 

veel meer vrouwen dan mansen in 

Europa zija cv omdat de strijd om eeo   

echtgenoot daard oor z00veel grooter 

is. Daar waar strijd is kan zelden 

vriendschap zija. 

»Amerikaansche vrouweo hebben 

nog nimmer om bet bezit van mannen 

bozveo te strijden. Het is de man, die 

om bet bezit van de vrouw strijdt, 

die baar wil winner, die tegeo haar 

opziet eo baar bewondert, Het is de 

man io Amerika, die haar vrierdscbap 

en haar liefde moet winneo en die 

moet tonen dat bij haar waard is". 

Hun huiselijk leven. 

Adela St Johns beschrijft vervolgens 

het hertogelijke paar in bun huiselijk 

leveo. 

Ik zag hoe de Hertog, z00 zegt zci, 

en zelfs de meest gereserveerde onder 

zija aider- de -comp alles deed om 

haar glimlach tot eeo vo'len lach te 

doen ontplooier. Er was iets nauwe- 

liiks opmerkbaar, weermoedigsio baar 

lach, het was of zij veel van lachen 

hield, maar wist dat het in deze door 

oorlogsyeraas verscheurde wereld, ei- 

genlijk niet paste. 

Velen van de belangrijke feitea ut 

de gescbiedenis van de abdicatie zija 

reeds bekend. Esns zuilen de documen- 

ten over deze schokkende gebeurteris 

gepubliceerd worden. 

Deze documenten zijn langen tijd is 

handen vao den Hertog van Windsor 

gzweest en zij werdeo simmer Op wei- 

ke wijze dan ook gebruikt, om ber 

Britscbe wereldrijk te verstoren. 

Maar ik heb de Windsors in de 

rustige intimiteit van hun buis gezier, 

met hen gesproken enik beb heel veel 

gevonden dat zelfs over bonderd jaar 

nog van groot belang zal zija voor 

aller, die deze groote. wereldschokker - 

de romance” zullen bestudeeren. 

Nooit za! ik den jongensachtigen, 

blijiden trots vergeten, waarmede de 

Hertog van Windsor mij toestond zijo 

Hertogin door een deur te volgen, v66 

hem. 

De Heriog is slank, niet erg groot. 

Dz kap v.n zuiver vroolijk blond baar 

over zija hoofd, de een weinig naar 

boven gerichte neus, de gebronsde, 

gezonde, frisscbe huid, de verlegen, bc- 

scheiden, aaotrekkelijke glimlach maken 

dat bij er jong uitziet voor zijn 46jaar, 

maar zijo uitdrukking is ernstig en 

vastberaden. 

Wanneer bij over baar spreekt mer 

anderen noemt de Hertog baar de H-r- 

togio, spreekt hij met een vriend dan 

heeft bij et over Wallis. Zij spreekt 

over hem ncoit anders dan over Zijre 

Koviokitike Hoogheid cf den Hertog,   

Hertogio heefteen zeer gedecideerde 

kio haar oogeozijo kracbtig en helder 

blauw en haar mond, we!keeen onge- 

woon teedere uitdrukking heeft, is om- 

geven door ,!acblijotjes”. Er is een 

kleine denkrimpel op baar voorboofd. 

In de zeer lichte ,,mak--up” welke zij 

gewoom is te gebruiken, wendt zij geen 

enkele poging aan om deze te verbergen 

nEen vrouw van veertig”, z00 zegt 

Zij, moet eokele lijoen io haar gezicht 

hebben. Het leven moet daariets heb- 

ben geschreven, Het kan niet z00 maar 

cen blank vel papier zijo, in elk geval 

niet wanneer zij een vrouw is die na- 

gedacht, gevoeld en geleden heeft”. 

Ik heb vaak gelezen dat deze beide 

beroemde geliefden eikander dear” 

nozmen. Dat doen zij zeker niet. Zij 

noemen elkaar ,darling”—en de wijze 

waarop zij dat veelgebruikte woord 

uitspreken, maakt het nieuw eo liefe- 

tjk. 
nik ben benieuwd boe je eruit zult 

die groote, 

gzbouwen, wanneer we nog 

New York 

was ezn typiscbe uitdrukking vao de 

Hertogin. 

zieo, darling tegen al 

booge 

eens ia zullen komeo”, 

Zijn groote liefde. 

Hj denkt voortdurend aan baar, 

Als zij samen in een kamer zijn,— 

misschien va tafel, wanneer het ge- 

sprek met hun gasten over algemeene 

gaat—omringt hij haar 

zijn zorgeo. Hij draait zija hoofd een 

dingen met 

klein bzetje om haar stem te kunnen 

hooren, zija oogen volger haar om 

er zeker van te zijn, dat zij het pret- 

tig heeft en alles krijgt wat zij wenscb". 

elkaar, 

kleine intieme grappen, barsten p'ot- 

s:ling lachen uit, zij hebben een 

manier om elkander's oogen te ont- 

Toch plagen zi: maken 

ia 

moeten in een stille verstandhouding 

Over alles wat gezegd wordt. Als zij 

samen I.chen leusen zij vaak met de 

schouders tegen elkaar. 

Eens, toen hun plotseling lachen de 

kamer vulde, draaide de Hertog zich 

om en zeide: ,,U oeemt bet ons niet 

kwalijk, maar dit was een klein grapje 

van ons ?” 

Io de beroemde Emerald Beach 

Ciub woonde eenigen tijd geleden 

Adela St. Jobas eea bijzoodere festis 

Roode Krui- 

voor de slachtoffers van luchtaanvallen, 

bij 

Viteit ten bate van het 

De Hertog en Hertogia van Wind- 

sor kwamen over den dansvloer de 

zaai bionev. Hij droeg een diner- 

  

jacket. De Her ogio bad een avond- 

jurk gekozen van witte chiffon, lang 

en zachit en daarover eeti witte jas, 

zeer getailleerd en ovetdekt met zach- 

te, rose geborduurde rozeo. In het 

diffuse licht leek heur haar, dat in 

krullen in deo nek neerbing, blauw- 

zwar', Zij glimlachte. 

Zij gingen zitten eo bet orchest 

begon weer dansmuziek te spelen, 

maar de vloer bleef leeg, iedereen 

wachtte. Het duurde erg lang. Eirde- 

lijk srond een van de leders van de 

bijeenkomst op en sprak den Hertog 

aao, Hij scheen verbaasd, maakte toen 

een klzine buiging naar zija vrouw 

en leidde haar naar den dansvloer 

»Het was”, zoo zeide de Hertog 

later, ,voor de eerste maal sinds het, 

uitbreken van den oorlog dat ik met 

de Hertogio danste. Het was heerlijk 

weer cens met Wallis te kunnen dan- 

sen na een heeljaar”, 

'Tosa een persfotograaf vaar hun 

temporgire woonplaats, Sigrest, kwam 

om de Hertogin te fotografeeren, 

stonod de Hertog vlak acbter de ca- 

mera en lette precies op. 

De 

schoorsteenmantel io de kleine, aan- 

trekkelijke heereokamer. Zij droeg een 

Hertogin leunde tegen een 

Costuum vas blauw flanel met een 

fija streepje en daarover ecen 

koraalrood jasje. Haar oorringen pas- 

ter, zooals gewoonlijk, prachtig bij 

wit 

haar wonderlijke, blauwe oogen. 

De fotograaf bleef maar bezig met 

zija lichten en reflectors en het werd 

warmer en warmer, De Hertogin, die 

z00 vriendeliik en behulpzraam was 

geweest werd moe en ongeduldig. 

Schaduwen kwamzo op haar wangen. 

Deze verzaciteo de lijsen van baar 

gezicht, maar fotografeeren riet 909, 
Zij is gauw moe, hoewel zij het ze!f 

waarschijolijk niet zal willen toegeven. 
“Wilt U alstublieft de foto nemen ?' 

vroeg zij uiteindelijk. 

De fotograaf weddde zich tot den 

Hertog, die zelf een amateurfotograaf 

is en zeide: ,,Als U mij de gelegenheid 

wilt gevea, zal ik U laten zien waar- 

om de Hertogin z00 slecht fotogra- 

f-ert. Haar booge jukbeenderen maken 
schaduwen, die er in werkelijkheid 

viet zijo en die sechaduwen maken 

weer dat haar neus viet goed uitkomt 

en ik wil een goede foto maken door 

een juiste belichting. Ik moet wel, an- 

ders zullen de menschen, die naar de 

foto's kijken, de Hertogio niet zien 

zooals zij ia werkelijkheid is. 

  

De Hertog ging acbter de camera 

staan, keek goed en zag dat de maa 

gelijk had. s 

nZeker, zeker", zeide bij ,lk zie 

bet duidelijk. Hoe wonderlijk. Ik heb 

bet me altiji afgevrasgd. Zie je het, 

darling ?”. 

Kwaadsprekerij. 

Er was ook nog een affaire over 

den kapper van de Hertogir. 

Terwijl elke Engelsche vrouw haar 

luxz- en zelfs noodzakelijke uitgaven 

opoffert, zo0dat Bogeland io staat zal 

zijn Hsler te verslaan, beeft de Her- 

togin van Windsor een kapper, die 

heelemaal uit New York komt, tegen 

hooge kosten, zoodat zij ,the fashion- 

plate” kan blijven welke zij altijd 

was! 

Wanveer het z00 verteld wordt, 

z00 schrijft Adela St. Johns, is bet 

best te begrijpen dat de menschen zich 

ergeren. 

Maar de waarheid is geheel anders 

De Hertogin van Windsor kwam in 

Nassau aan zonder een geoefende bulp. 

Hetis noodzakelijk in aanmerking te 

nemen dat zij, als de vrouw van den 

gouverneur, dea plicht heeft allerlei 

sociale functies te wervullen, zooals het 

bijwor eo van off'gieele gel: geoheden, het 

presideeren van Roode Kruisvergade- 

riogen eo3. 

Ia Nassau woont een zeer bijzonder. 

wan, gevaamd Harold Christie, Hg is 

de ,succes story” vao Nassau, ecbt 

volgens de oude Amerikasosche traditie. 

Begonnea als een arme jongen, zonder 

eeuigen invloed, werd hij tot een van 

de rijkste en tovloedrijkste persoonlijk- 

heden van de Bahama's. 

Tot de Hertogin, die bij uit hoofde 

van zijo vele belangrijke fuocties ont- 

moette, zeide bij: Ik breng elk jaar 

en kapper van New York mede, voor 

imija hotel zoodat de Amerikaansche 

dames de verzorgiag kuanen krijgeo, 

weike zij gewend zijo. Ik zou het ou 

best wat - vroeger kunnen “doen en 

iemaud kunneo vinden, die U bevalt, 

omdat U op het oogenblik niemand 

hebt. Hoe denkt U erover ?” 

En de vrouw van den gouverneur 

aotwoordde: ,Ik geloofdater niemand 

beter is dan Antoise. Hij deed mija 

haar soms waoneer ik in Parijs was," 

Zoo zond Antoine, op verzoek vaa 

cen van de grootgrondbezitters van de 

cilanden, waar thans de nieuwe gou- 

veroeur en zijn vrouw de welvaart 

trachten te bevorderen, een kappers   Wiens naam was, mr. Wayne Forrest. 

  

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- 

zeifde 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.  



    

Ta 

Hij wilde niet gelodven.in 
een oorlog. 

De volgende zija de conclusies van 
Adela St. Jobs: 
lndien Koning Edward de achtste van 
Eogeland. den prijs van het grootste 
Keizerrijk op aarde betaalde om te 
kunnen trouwes met Wallis Simp?oo 
vit Baitimore (Mary!aod) — en ik ge- 
loof, dat de voliedine geschiedenis la- 
ter zal bewijzen, dat er nog vele an- 
dere en belangrijke redenen waren voor 
de abdicatie —was toch de troon voor 
hem van groote, onnoemelijke waarde, 
toen en ru, 

Hij beantwoordt deze zooveel ge- 
stelde vraag eike maal dat bij naar zijn 
echtgenoote kijkt, elke maal dat hij 
met zijn Hertogin spreekt. Deze man 
houdt van deze vrouw en hoe meer 
men ze meemaakt, hoc meerraakt men 
Ervan overtuigd. 

Ik verzeker U, dat de Hertog van 
Wiodsor ,,a great loser” is, als men 
tenminste van verliezen mag sn:eken, 
waarvan het op bet oogenblik veel 
heeft. 

Io zijo oordeel over Europa maakte 
de Hertog een — en voorzover ikkan 
nagaan slechts &€n — groote fout, 
welke wij vrijwel al'co gemaakt heb 
beo. Misschien was bet bij hem: de 
wensch is de vader der gedachte, of 
misschieo wist hij een massa dingen, 
welke hij verwachtte dat de mannen 
aan het bewind zouden doen. 

Hj geloofde niet aan een nizuwen 
oorlog in Europa. 

nTot op het Iaatste oog”nblik”, z00 
vertelde bij mij, .heb ik het niet 
kuonen gelooven. Ik was er zeker van 
dat de merschheid, na da verschrik- 
kingen van den vorigen oorlog te 
hebben gezien en de groote verliezen 
te hebben gerealiseerd, een weg zou 
vinden om, uit de impasse te geraken, 
om een nieuwen wereldkrijg te voor- 
komen. Met mijn geheele hart heb ik 
dat geloofd 

Ik wenscbte—ik zou niets liever 
willen—mijo geheele leveo io dienst 
van den vrede voor al mijn mede- 
menschen, te stellen.” 

  

Itali8 zoujuichen, 

Als Mussolini eclipseerde. 

Br is &en ding, zoo scbrijft Junius 

in de Sunday Sun” (Sydney), waar- 

van Mussolini zich ten vo!le bewust 

is: hij heeft geen baan, waaruit hij 

zich kan terugtrekken ,,met recht op 

pensioen”. Of bij slaagt in alles, &f 

alles is voorbij. En vandaag is hij zeer 

dicht dea dag der fioale afrekening 

genaderd. 

Niet het vo'k, doch Mussolini, Ciano, 

Starace, Graodi co nog enkel: anderen 

smeten Ital:2 in dezen voor hen bope- 

loozen oorlog, everals zij zulks deden 

  

  

met de Lybische, Abessijesche, Spaan- 

sche en Albaneesche veldtochten. 

De iowoners van de miserabel kleise 

dorpeo op de berghellisgen, de arbei- 

ders in de fabrieken, de 
millioeneo, zij hadden geen woord te 

zeggen. 
Niemand vroeg hua wat. Zij kregen 

bet slechts te booren. En zij werden 

gedirigeerd paar de viakten des doods, 

ginds in Libye, Abessynig, en elders. 

Nog grooter slag dan de dood van 

werkende 

Balbo was voor den Duce ongetwijfeld 

het overlijden eind November van 

mioister Bocchini, het hoofd van de 

Italiaansche Gestapo, de O.V.R.A. 
Bocchisi hield Italid in zija greep 

ea zoolaag hij waakte over Musso!ini's 

veiligheid, kon de Duce ia vredesla- 
pen. 

Hij, Boccbisi, was het, die de be- 

faamde festiviteiteo arrangserde, waario 

Mussolizi zich ,onder het volk be- 

woo3”'. 
la het begin van 1937 moest de 

straat, a . Pierre leidde, 

worden opgebroken en, Has gewooslijk, 

zou Mussolivi den vo'ke toonen, dat 

hij ook cen houweel wistte hanteere:. 

Toen Mussolini, bedekt met transpi- 
ophiz!d te werken, wendde hij 

zich tot een vijftien ,arbeiders”, die 

in een nauw cordon om hem heen 

  

welke 

ratie, 

hem hadderi geassisteerd 

Ea de Duce sprak : 

hebben gewerkt, 

dienst vragen 

»Waar wij samen 

moogt Gij mij ecn 

D2 mannen lachten verlegen en een 

buaner deed het woord: ,,Wij zouden 

graag weer teruggeplaatst worden van 

bet politiecorps in Rome naar 

de politie te Napels. Het is daar vee! 

rustiger.” 

Rome wordt pu overstroomd, vele 

keeren per dag, door een bandjir van 

Commun'gu€'s, welke het volk moeten 

Ongetwijfeld heeft hei 

volk daar hehosfte aar, ra Tarasto, 
Griekenlard, Albani8, Sidi Barrani, 

want dat zijn sprekende feiter. 

geruststeilen, 

Een dictator moet geen fouten maken. 
Ea sinds Juni j.!. hzeft Mussolini de 
eene fout va de andere gemaakt. 

Nog wat van die tegenslager en de 
stile wrok tegen bem, in de groote 
lagen van het geheele Italiaansche volk, 
slaat om ir luide betoogingen. 

Eo dan zal Mussolini ontdekken, 
dat het Italiaansche volk hem nooit 
heeft gewerscbt, noch zijn oorlogen, 
noch zijn onduldbare belastingen. 

Hij zal te weten komen, want die 
dag zal komen. Maar dan za! bet 
hoogstwaarschijolijk te laat zijn . , . . 

. voor hem. 
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Verkrijgbaar 

Christelijke Kalenders 

bjd 

Kedirische Snelpers 

Drukkerij 
  

  

BOERDERIJEN .,SCHRAUWEN“ 

  

KEDIRI es 
MULOWEG / MADJENANG 1 5 

Telefoon Ked. No. 225 PERCEEL-PAKISSADJI 

  
  

Pad 

Levert versche volle melik. 

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: 

NIEUWE UITGAVE of HERORUK van J. B. WOLIERS 
UITG. Mij., BATANIA. 
  

  

    
  

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

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

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

STEENDE- | GAUW EN | Tekenonder- | 2, 0.20, —.— 16 pags 
REN P. VAN, | GOED 1 wis W.L.O. 

Tootr “le: Jao. 1941 

Pa   

aan rar 

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

U dient daarmede Uw eigen en het 

algemeen belang. 
Inlichtingen bij den Secretaris, 

J.P. Coenweg 27. 
Batavia - C. 

  

  

    

LEESBIBLIOT HEEK 

De abonnementsgelden bedragen : 
f 1,— per maand voor 
f 1,75 per maand voor twee ken t 
f 2,50 per maand voor drie borken 

met dien verstande, dat U z00 dikwijls moogt ruilen als U witt 
Indien U duseen abonnement voor &&n boek 
heeft, waarvcor U &€n gulden betaalt en U 

  

ben bs 

       laik 
    

  

rui!lt het bock iederen dag, dan beta u 
voor 30 borken toch »ier mer dan &€€n 
gulden, 
Wordt I:d vaa 

DJABA KOTTA 
LEESTEZELSCHAP -—- 1 EESBIBLIOTHEEK ” — 

Ked, Snelpers Drukkerij. 

  

  

    

  

  

PROTESTANTSCHE KERK 
Hollandsche Kerkdiensten. 

12 Jan. 41 Madioen 9 uur v.m, 
Ds. Sikken. 

Ngandjoek 5 uur n.m. 
Ds. Sikken. 

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

Blitar 9 uur v.m, 
Hr. v/b Vlugt. 

T.-Agoeng uur nm. 
Ds. Sikken, 

Paree 6 uur n.m. 
Ds. De. Graaf, 

Madioen Ds. Sikken 
26 Jan. Pomo Ds. Sikken 

Madioen 9 uur n.m. 

12 Jan. 41 Ngaodjoek 
19 , - Kediri Ds, Sikken. 

T.-Agoeng 5 u,n.m, 
Parse 6 uur ».m. 

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

26 Jan. 9 uur om. 

  

Maleische Kerkdiensten. 
B. Matulessy 

12 Januari 41 Kediri 9 uut o.m. 
(Doop) 

» »  Ksrtosono4 uur ».m. 
19 Januari 40 Madioes 9 uur v.m. 

(Dop) 
26 Jasuari "40 Trenggalek 9 uur v.m, 

“ » Tig. agoeag 4uur ». mw. 

OOST-JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEN 

lederen Zondag, 9 uur v.m. 

Te Kediri (Baloewertistraar), Blitar, 
Toeloe-gagoeng, Ngandjork, ea., te 
Paree 7 30 uur n.m, 

  

RGOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Zondag. 

le H. Mis 6 aur v Lam, 

2e H. Mis 7.30 uur v. m. 

Lof 5.30 uur am. 

te Biilar G6 uu vm. Stilie H, Mis 
7.30 uur v. mw. Hoogmis 
5.30 vur nm. Lof 

Cc Kath. Javane ur ».m 

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

Steeds versche bloe- 

men in voorraad, be- 

stelling van bloem- 

stukken, kransen etc. 

Beleefd aanbevelend. 

JIANG 
SSIONNAIR 

TE NG NONG T 
“DUHOUDER    

MEUE 
20RT 

BELMAKER 

ON TRAN      EMING 

KEDIRI — Klentengsiraat €4 — Tolef. No. 107 

GROOTE COMMISSIE VENDUTIE 

  

Vrijdag, 14 Januari, ».m. 9 uur 

| n orze tcko, Hoofdstraat, Kediri 

1G nheid tot bijbreogen van go-- 

derer, 

Adres voor: 

  

     een movie ternisbaan voor Dinsdag 

Woensdag en Zaterdag, geleg-o 

achter Snelpersdrukkerij 
£ 6,— 

p.u.   
  

    

(Luca TBESCHE 
Beveiligt U tijdig !! 

Wij leveren : 

s2.   RMINGI 

VERBANDKISTEN 
in verschillende grootten en prijzen, voor auto, 

RESIDENTIE APOTHEE 
TELEFOON No. 

gezin en bedrijf. 

K KEDIRI 

  

  

  



  

  

Boitenlandsch overzicht overgenomen uit het Soer. Hbid. 

TOBROEK IS OMSINGELD. 

    

De Britsche strijdkrachten voltooiden de insluiting, en drongen door 

tot Gazala, op ruim 50 KM ten Westen van Tobroek. 
  

Cairo, 9 Jan. (Reuter). De Britsche 
imperieele strijdkrachten hebben Tc- 

broek omsingeld, zoodat groote ver- 

sterkingen het belegerde garrizoen niet 

kunven bereiken. 

Cairo, 9 Jan. (Reuter). Ken com- 
mun'gu6 van de R.A.F. ootbulr, dat de 

Imperiale strijdkrachten thans Gazala, 

op 50 4 60 KM ten Westen van To- 

broek, hebben bereikt: 

Dit is waarschijnlijk het verste puat 

in Cyrenaica, dat tot dusver door op- 
rukkende Britscbe troepen werd bereikt. 

Op bet vliegveld Gazala werden 35 

Ikaliaanscbe vliegtuigeo aangetroffen, 

die door het bombardement der R.A,F, 

onbruikbaar werden gemaakt. 

Ethiopitrs hebben Gubba bezet. 

Ceteo, 9 Jan. (Reuter). De Erhio- 
pitrs, die larg hebben gewacht op 

ceo gelegenheid om den Italianen slag 

te leveren, hebben in den hu'digen 

oorlog voor de eerste maal ingegreper, 

en hun pogingen werden met succes 

bekroond, 

Gesteund door de R.A. F. 

ven zij de Italiasen uit bun post te 

Gubba den Blauwen Nijl ten 

Westen van het Tanameer, terwijl zij 

verdre- 

aan 

thans de viuctende Italianen insiuiteo. 
Inmiddels worden nieuwe Britsche 

vorderingea uit L'bye gemeld, waar,   

terwijl de voorbereidingen voor de 

ivname van Tobroek voortduren, Brit- 

sche gemecbaniseerde troepen 

Westen van de stad opereeren. 

ten 

En commuo'gu€ meldt, dat als ge- 

volg van de Britsche patrouille-activi- 

teit aan de grens van Soedan de 

vijandelijke post ten Noordoosten van 

Kassala ontruimd is, en door de Brit- 

ten werd bezet. 

Van het Kenya-front vali nog steeds 

niets te melden. 

De hulp van de V. S. 

Mashingtor, 9 Jan, (Reuter). Rc- 

geerings-deskundigen legden de laatste 
hand aao de ,lend and Irase bill”. 

Het wetsontwerp wordt mogelijk he- 

den bij het Congres ingediend en voote 

gesteld werd de behardeling te ver- 

snellen door gemeenscbappz!ijke zittic- 

geo vaa de comit€s voor Buitenland- 

sche Zaken van het Huis van Afgc- 

vaardigden en den Sevaat. 

De congresleiders verklarer, dat bet 

wetsontwerp viet voorzietin credieten, 

doch dat het machtiying zal geven voor 
de credieten, die van tijd tot tijd noodig 

zullen zijo. De leiders verklarcn voorts, 

dat deze maatregel een geheel nieuwe 

wet zal worden en geen 

de bestaande wetten zal meebrengen 

Wwfjziging io 

  

DE WAARSCHU WING ! 
      
  

Hitler maakt het deo beschouwer 
io zooverre makkelijk dat hij somseen 

bepaalde methode volgt. Minutieus en 

precies naar bet door Bismarck gege- 

ven voorbeeid gaat bij tewerk bij de 

diverse te ondernemen sprongen. 

Als men danook de karakteristiek 

van die methode ontwaart uit de.be- 

richten die tot ons komen, dan kan 

men er vrij zeker van zijo, dat Hitler 

een bepaald doel nastreeft, waarvan 

de karakteristiek deel uitmaakt, 

Thacs is wederom z00'n zeer spe- 

ciale karakteristiek merkbaar. Gisteren 

lazen wij onder de telegrammen het 

volgende bericbt : 

»Welingelichte kringeo voorspel'en, 

dat Duitschland Bulgarije op vreedza- 

me wijze zal bezetten en hiermede op 

8 dezer zal beginnen. 

Duitsche bronneo verklaren, dat de 

Sovjat Unie niet zal intervenieerer. 

Heden lazen 

men: 
»Naar verluidt ontmoette de Bul- 

gaarsche Fioff hedea voa 

Ribbentrop te Ss!zburg",. 

En bovendien : 

Volgens den correspondeot var U.P. 

wij in de telegram- 

premier 

te Boedapest zijn telsfoongesp ekken 

met bet buitenland in Hongarije thans 

verboden, terwijl ook het spoorverkeer 

is gestaakt. 

Totzoover deze berichtj-s. 

Hier worden door Hitler op zorg- 

vuldige wijze coude paden bewandeld. 

Dz lezers weten boe wij bebben uit- 

eengrz:t dat Bulgarije door 

Duitschland zoude worden bezet, wijl 

zu'lks niet te 

niet 

verwachten vao Hitler, 
aangezien hem veel betere perspectiz- 

vea ter verwerkelijking voorliggen. 
Nocbtass hebbeo wij niet ontkend 

dat ingeval van oppersten waanzin een 

bezetting van Bulgarije toch mogelijk 

bleef. Toen 
dat er teekenen waren die op eventu- 

konden wij “niet zeggen 

eele voornemens van Duitschland in 

dien zin wezen. 

Sinds gistereu is-ors-staodpuot ter- 

zake gewijzigd. 

Dit zegt natuurlijk 

meenen “dat er voor 

viet dat 

Her 

wi 
thans   

meerdere kanseo in Bu'garije liggen ' 

dan eerst, doch wij meenen slechts op 

te merken dat het ons thans zeker 

voorkomt, dat Hitler voornemens is 

Bulgarje te bezetten, alhoswel—waot 

daar blijven wij bij — zu'ks voor hem 

slechts nadeelen en geen voordeelen 

opleve:t. 

Vanwaar 

zwer king. 

nu deze plotselinge om- 

Hitler heeft een bepaalde Bismarck- 

sche gewoonte. ,Brou” heeft 

langen tijd geleden al eens omstandig 

uiteengezet hoe deze Bismarcksche 

principes eruitzien. Het derde principe 

door Bismarck steeds gevolgd, is de 

belangrijkste en de van 

het volyen vav dat derde prircipe ten 

aanzien van Bulgarije worden hoorbaar 

en zichtbaar. 

zeer 

symptomen 

Duitsch'and zit uit te visschen hoe 

de mogendheden en dan in dit geval 

speciaal Ruslard op rondgestrooide 

»wel-inlichtingen” reageeren. Ook Bu! 

garije wordt voorzichtig eo met de 

grootste z0rgvuldigheid getoetst. Filoff 

(wij meenden dat het Pcpoft was), 

eerst nzar Weenen is thans te Salzburg, 

Het is alles om te polsen in hoeverre 

Bulgarije zich zal verzetten en voorts 

om van Rusiand eea positieve verkla- 

ring uit te lokken. Zij probeeren dus 

thans van Ruslard te weten te komen: 

of het intervenieeren zal en dat doet 

Hitler dao op deze wijze, dat bij is 

perscampagne en in geruchtencampagne 

opzettelijk doorschemeren dat 

Rusland niet zal intervenieeren, aldus 

laat 

een positiviteit suggereerend. 

Reageert Rusland op deze campagne 

heelemaal niet en is ook-uit de zorg- 

vuldige inlicbtiogeo bij Filoff bekend, 

dat Bulgarije zich niet zal verzetten 

of altbans niet zeker dat Bulgarije 

zich wel ral verzetten daa volgt de 

vriendscbappelijke “bezetting. D. w.z. 

dan zal Duitschland deze bezetting 
uitvoeren. Zulks zegt natuurlijk niet 

dat  Rusland dat  z00 
zal toelaten, Bulgarije 

maar 

en niet zal 

vechten. Het wil slechts zooveel zeg- 

gen dat Duitschland dan de coup zal 

vitvoeren. 

Duitscbland 
wel eens. Zoo'ibijvoorbeeld 'ia het ge- 

vergist zich namelijk 

val kau den wereldoorlog, toen het 

overtuigd was dat Bogeland niet mee 

zou doen heigeen leelijk anders uit- 

kwam. Toch was die foutieve over- 
weging corzaak dat Duitschland toe- 

tastte. 
Wij mogen wel enkele voorbeelden 

dit 'Bismarckiaanscbe principe 

geven, | 
van 

De derde en meest belangrijke 

doelstelling. 

Brou scbreef terzake : 

Het beperkte en scherp omlijade 

objectief, niet eerder nagestreefd dan 

na zorgvuldige voorbereiding es wa 

pauwkeurig onderzoek vaar de gezind- 

beid der mogelijke vijander. 

Ik begin met op te merken dat het 

verlaten vao dezen regel door de 

Duitsobers in 1914, door niet te on- 
derzoeken of Eageiaod werkelijk neu- 
traal zou sblijven of niet, de ondergang 

beteekende van het Duitsche Keizerrijk. 

Laat ik U echter eerst weer terug- 
vo:ren inaar de tijden vao Bismarck. 

Ik schreef reeds dat Bismarck alle 

poginygen in het werk stelde Engeland 

vao Frankrijk te vervreemdep. O. a. 

geschiedde zu!ks door Napoleon den 

Derden reeda vanaf 1862 aan te moe- 

zijne aspiraties Belgig en 

Eogelaod werd middels 
beboorlijik op de 

digen in 
Luxzmburg. 

gebeimz kenalen 

hoogte gehouden, hetgeen verwijdering 

als van zelf ten gevolge had. 

In 1864 kon de eerste bu't worden 

binnengehaald. 

De verbouding met Denemarken be- 

gon toea te spannen, Fraokcijk sloeg 

Bismarck voor te onderhandelen, en 

Bismarck was slim genoeg om deze 

pogingen niet te verijdeler, en zich 

bereid verklaren onder handelingen te   

  

| openeo. Hij liet het afslaan rustig over 

"aan Engeland, waarvan bij wist, dat 

het niet met Frankrijk tezamen wen- 

schte te onderhandeleo. Terwijl hij 

dus Frackrijk aao zich verplichtte en 

Engeland niet weoschte mede te ooder- 

bandelen, waardoor  onderhandelen 

onmogelijk werd, kon Bismarck rustig 

tegzn Denemarken oorlog voeren, ze- 

ker zijode geene verdere vijanden van 

beteekenis te zullen ontmoeten. 

Zoo geschiedde het ook in 1866. 

Doch warnzer ook steeds liet bij 

nauwkcurig door zijne ambasadeurs 

onderzoeken of zijne veronderstellingso 

en berekeni.gen juist wareo, Kwam 

bevestiging, dan werd de zorgvuldig 

voorbereide coup snel ea op velle 

kracbt uitgevoerd. 

Tbans Hitler. 

De sprong op Rijnland. 

Keane zegt hieromtreot het volgende : 

MHitler is zeker trouw geblevenaan 

de traditioneele Bismarcksche politiek 

om, alvorens een groote zet te begir- 

neo, bet objectef nauwgezet bepaleo 

en zich nauwkeurig te or'&nteeren, en 

de meest vo'maakt militaire voorbc- 

reidingen te triffen. De bezetting van 

het Rijnland in Maart 1938 werd voor- 

afgegaan door een perscampagne «yan 

verscheidene weken, ongetwijfeld :ont- 

worpen om de sterkte van dea vijand 

te pcilen. Deze perscampagoe hadniet 

tot gevolg. dat de mogendheden 

Dutschland waarschuwden voor de 

eventucele gevolgen, en hieruit :trok 

Hitler de conseguentie, dat de mogenc- 

hedeo niet van plan-waren bem -mid- 

dels oorlog te weerstaan. 

Den dag voor -de -bezetting “van 

Rijoland, cntving Eden den Du'tschen 

ambasadeur. Edeo-sprak geeo woord 

van-waarschuwingingeval Duitschland 

het- verdrag van Locaroo mocht breken, 
niettegenstaande de Fransche en Enge!- 

sche' bladen niet anders dan de bezet- 

ting door Duitschland voorspellen. 

Noch ook uitte Eden eenige waar- 

schuwing tegenover den Duitschenumi- 

nister van buitenlandsche zaken, toen 

hij deze enkele weken eerder te Lor- 
den onmoette bij gelegenheid van de 

begrafenis van den Koning. 

Toch gaf Baroa von NeurathiEden 

een goede hirt omtrent hetgeeo te 

gebeuren stond. 

»Het Duitsche -gouvernement”, zo0 

sprak von Neurath, ,had geen andere 

plannen, dan het verdrag van Locarno 

te eerbiedigen. Het eenigste wat men 

vroeg was, dat anderen het zoowel 

in den geest als den letter zouden na- 

leven”. 

Een helder brandend lampje bij de- 

ze hiat moest ziju opgegaan, door de 

heftige perscampagae gevoerd naar 

aavleidiog van de opgeworpen these 

van de strijdigheid van het Fransche 

Sovjet-Russisch pact met het verdrag 

van Locarno, een campagne, waaruit 

slechts &€n gevolgtrekking viel te 

makeo, n.l. het voornemen het verdrag 

te schenden middels bezetting van het! 

Rijnland. Ea tocb, antwoordde Eden! 

rustig, dat bet hem verheugde de 

Duitsche minister van Buitenlandsche 

zaken aldus te hooren sprekeo. Zoo- 

der twijfel mocbt Eden op uitdrukke- 

lijke last vao bet kabiset niet meer 

zegger. 

Er is alle redeu om aan te nemen, 

dat iadien de Wetersche moyendhedeo, 

paar aanleidiog 

Berlijn in duidelijke termen, die niet 

kondea wordeo misverstaar, hadden 

doen weten, dat met kracht Van wa- 

penen zoude worden ingegrepen, (en 

hiertoe was het Duitsche gouveroement 

van de campagne, 

nog viet voorbereid), Hitler nimmer 

&io soldaat zou hebben bevolen de 

grenzen wan het Rijcland te over- 

schrijden. Het Duitscbe leger z0oude 

in korten tijd zfja vernietigd. 

Poler, Joego-Slav:& ev Tsjecho- 

Slovakije zouden zeker Frankrijk bij- 
gesprongen zija. terwijl Iral & eenzijdig 

zoude zijn gebleven, 

De sprong naar Oostenrijk. 

Alvorens Oosteorijk te bespringen 

liet Hitler dit zorgvuldig polseo ook 

niet na. Lord Halifax reisde speciaal 

naar Berchtesgader. 

Als lid van het kabinet 

bijzonder 

den premier, sprak Ha'ifax met de 

autoriteit van het Engelsche gouver- 

nemeot. Wat hij precies gezegd heeft 

verd nimmer «fficieel bekend gemaakt. 

Maar er waren bepaalde dingen, die 

bij zeker niet gezegd heelt. 

Hij heeft niet gezegd, dat Eogeland 

zoude vechten voor de onafhankelijk- 

heid van Oostenrijk. 

Integendeel een waarscbuwing door 

Hitler aan het adres van het foreign 

office gericbt, dat Engeland, zoo het 

een oorlog wenscbte te voorkomer, 

beter zou doen zich niet met Centraal- 

Europeesche zaken te bemoeien, bleef, 

en in bet 

vertrouwen genietend van 

voor zo0ver bekend is, zonder -eenig 

officieel commentaer langs de gebeu!- 

kelijke diplomatieke kanalen. 

Onder deze omstandigheden voelde 

Hitler zich erg sefe,amiboewel-bij, om 

absoluut zeker te zijn, “Von 'Ribben- 

trop, zija minister-vao -bu'tenlandsche 

zaken Londen -z0nd, 0m .een 

onafhankelijk onderzoek in -te stellen, 

naar de mogelijkbeid van Engeland's 

neutrahteit. 

'Uiteindelijk wezd- de -datum wan. de 

invasie eeo weekuveevroegd tengevol- 

ge vaa Scbussning's -voorcemen 0m 

een onmiddellijk splebiseiet,. z00dat, |in 

paar 

afwijking van bet-oorsproaksliik. nlan,, 

de Duitsche minister . van -buitenland- 
sche zaken nog io |bernden -vertoefde 

toen de invasie plents.greep. 

De sprong-naar:Tejecho- 

Slowakije 

Zoo verging het ook Tsjechc-Slo- 

wakijje, 1 

De officieele positie neergelegd io de 

verklaring van .24 .Msart was, dat: 

Duitschland niet kon rekeoen op Bri:- 

sche neutraliteit. 

Dit was dubbelzinnig. 

Zou dit niet evengoed kuonen bc- 
duiden, dat Duitschland niet.kon reke- 
pen:pp'Britscbe rinterventie ? 

Zoo dacht Ribbeotrop erover, ea 
Hitler was geneigdideze.zienswijze te 
deelen. Wiedemanmwerd.oaar Londeo 
gestuurd en deze sprak met Halifax, 

Wiedemann stelde voor Goeriog naar   Londen te-doen overkomen, Lord kia- 
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litax vond bet moment niet gunstig. 

Maar evenals in Berchtesgaden, nam hij 
de gelegenheid niet te baat, om door 
een gesprek, met de niet in twijfel te 
te trekkeu bedoeling om den inhoud 
daarvao aan Hitler door te geven, den 

Ongenaakbaren fiihrer te waarschuwen, 
dat Eogeland zoude intervenieereo, in- 

gevel van invasie in Tsjecho-Slowakije. 
Heeft Wiedemann yerapporteerd, dat 

Bogeland niet zou ingrijpeo? 

Dat weten wij oiet, maar wat wel 

zeker is dat Hitler padat het zorgvul- 
dig den toestand bad gepeild (en na 

ongetwijfeld speciale aandacht gewijd 

te bebben bijvoorbeeld aan Chamber- 
lain's opmerkingen tot Amerikaanscbe 

journalisten tijdeos een lunch bij Lady 
Astor, dat hij niet van plan was Bc- 
geland in een oorlog te sleepen voor 

de Tsjechiscbe zaak), ia Augstus had 

beslist, onverschillig wat Engeland off:- 

Ccieel zoude mededeelen, hij inderdead 
Britsche interventie koo uitschakeler. 

Hij wist eveoeeos dat Frapkrijk niet 
genegen was om te vechten. Had niet 

Bonoet Litvinoft's voorstellen van 2 
September tot het houden van straf- 
besprekirgen tusscben Frankrijk .en 

Rusland terzijde geste'd? Hoe ook, zou 
Frankrijk vechten tenzij het zeker was 

van Bogelaod? 
Siechts mobilisatle van de Britsche 

vloor, deed hem van gedachten veran- 

deren ! 

Dat alle drie gevallen Hitler's coups 

werden voorafgegaao door z0orgvuldig 

geleid onderzoek en raar de mogelijk- 

heid van Britscbe interventie, is -een 

feit van bijzoodere beteekenis, een feit 

dat vrede in de band werkt. 
Het toont aan, dat Hitler niet licht- 

vaardig met oorlog speelt, dat hij uiterst 

berekesend is, in momenten van.niter- 
ste vermetelheid, en dat, indien bij in 

het verleden heeft gezocht vaar waar- 
schuwingen omtrent Britsche interveotie 
tcen ze niet gegeven werden, bij zeker 

niet genegen is deze waarschuwingen 

in den wind te :laan als en indien ze 
gegeveo .worden in -de-toekamst. 

| Verwachtingen. 

" Totzoover Brou, Het is niet moei- 

Ijkom parallellenin de thans iogezette 

campagne te ontdekkeo. 

Hooren wij dus heden niets uit Rus- 

laod,.ea keert ook Filoff niet al te 

scel .terug, dan wordt Bulgarije 

nvriendschappelijk” bezet (al of niet 

tot.averechtsch gevolg hebbend oorlog 
met Bulgarijeen Rusiand in het laatste 

geval doorstoot. op de Ockraise). Laat 

Rusland: zich booren of geeft het op 

seodere.wijze uiting aaoeen vast Voor- 

| pemen.te jatervenieeren, eo keert Filoff 

ngg-hedemof morgen paar Sofia terug, 

dan zal voorloopig van de bezetting 

van Bulgarije .worden afgezien. 

Aan-het.yalgen van deze werkwij- 

ze-zit-voorHitler nog eea ander voor- 

-deel -vast -pamelijk die der afleiding. 

Immers strategisch is de inval door 

Joegoslavie veel gunstiger voorvamelijk 

door .de..mogelijkheid de Grieken in 

'Zuid Albanis af te snijden en door 

een gpmarsch naar.Saloniki wgardoor 
bet .9geheole : Grieksehe i Isopt., mogelijk 
binmen eokele dageo in elkaar zakt, 
teozij de Eogelschen aldaar een be- 
hoorlijk dekkingsleger hebben gestation- 
neerd, cen mogelijkheid waaromtrent 
wij baar weinig of niets weten. 

| Hoe ppksdoor de te methode 
| weteo mij Beban da pb eteebland Cuit 
waanzin of niet, dat doet weinig aan 
de feisen .af — naar het Zuideo wil 
doorstpoten, zij bet alis secuvdaire 
of primaire beweging. 

»Moebt-dit .werkelijk -.bet .plan-zijo, 
..dao,kan..men de.bezettipg van Frapkrijk 
.als: voorspel. wel. Verwachten.  
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