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Klassificatie Gemeentewegen. 

Met ingang van 1 Januari 1941 

werden de wegen in de Gemeente 

Kediri bij goedkeuring vas de Raads- 

vergadering van 30 December 1940 

geklassificeerd ter bepaling van aans'ag 

op de straatbelasting. We laten hier- 

onder de lijst van de wegenklassificatie 

volgen : 

Eerste klasse : 

1. Hoofdstraat. 2. Dohostraat. 

Tweede klasse : 
1. Residentsweg met inbegrip van 

het weggedeelte voor het perceel van 

de Afdeelingsbank. 2. Insulindestraat. 

3. Ringinsirabstraat. 4. Semampirstraat 

vanaf de Brantasbrug tot de poort bij 

de Europeesche begraafp'aats. 5. Ba- 

lowertistraat vanaf de driesprong Se- 

mampirstraat tot de Insulindestraat. 6. 

Stationsstraat. 7. Ngadisimostraat. 8. 

Madjenangstraat. 9. Slachthuisstraat. 

10. Djagalaolorstraat vanaf de vier- 

sprong bij Soemoerboer tot de spoor- 

wegovergang, 11 Parkweg. 

Derde klasse: 

1. Klentengstraat, 2. 

vanaf het perceel van de Afdeelings- 

bank Zuidwaarts tot aaa de brug bij 

het Ziekenhuis Gambiran. 3. Dan- 

danganstraat vanaf de Balowertistraat 

tot aaa de Ngadisimostraat. 4. Ban- 

djaraostraat. 5. Kampoengdalemstraat 

vanaf de Aloon-aloonstraat Oostwaa ts 

tot de spoorwegovergang 

6. Pasarpoustraat. 7. Kradenaostraat. 

8. Setonogedongstraat. 9. Krommestr, 

10. Sembodjanstr. Il. Pakelanstraat, 

12. Malangstr. 13. Pasarpaiogstraat. 

14. Djojobojostr. vanaf de Ringisirah- 

straat tot aan de Djagalaolorstraat. 

15. Aloon vanaf de 

sprong bij Soemoerboer Zuidwaarts tot 

aaa de Pasar Aloon - aloon. 

Bandarstraat 

- aloonstr. vier- 

Vierde Klasse: 

Alle overige bij de Stadsgemeente 

Kediri in beheer zijnde openbare we- 

gen ev straten, zoomede de volgende 

bij de Gemeente ia onderhoud zijnde 

kampongwegen: 

1. Goenoengsaristr. 2. Sekartadjistraat. 

3. Kemasanstr. 4. Anggrenistr. 5. Ami- 

djojostr, 6. Pandjistr. 7. Sindoerostr. 

8. Kilisoerjistraat. 9. Wanengpatistraat. 

10. Pandjoevanstr. 11. B. P. M.-straat. 

Besmettelijke Ziekten. 

Het wekelijksch rapport van den 

Residentie-Arts omtrent besmettelijke 

Ziekten in de residentie Kediri, luidt 

als volgt : 

Typhus-Abdominalis. Kediri 4, Ngan- 

djoek 8, Blitar 2 en Toeloeogagoeng 
4 gevalleo. 

Paratypbus. 

Diphterie. 

dus in het gebeel 2! gevalleo. 

Kediri 1 

Javaansche kunstavond. 

Ten behoeve van de stads- 

en Landwachten. 

Alhoewel 

niet medewerkten, was de belangstel- 

ling voor deze Javaansche kunstavood, 

gehouden in de pendopo van de 

de weersomstandigheden 

Ngaodjoek 2 gevallen,   

Kaboepaten op Woensdagavond j.l. 

buitengewoon groot. 

De leiding van het gecombineerde 

comit€ van organisatie berustte tij 

den Regent van Kediri, de heer R.A.A. 

Danoediningrat. Leden van het comi- 

t€ waren de heeren Djie Ting Hian, 

R. Moeprapto, van den 

regentscbapsraad, R. Soegiardjo, de 

patih, de Wedono en voorts nog 

verschillende Indonesiscbe ambtenaren 

en eenige vooraanstaande Cbineesche 

secretaris 

ingezetener. 

Het programma ving aan met 'een 

golek-dans. Deze dans beeldt uit een 

verliefde jonkurcuw en bestaat uit 2 

deelen: de dans waarin de 

handelingen bij de ,make up” gesty- 

leerd worden en tweedens, de eigen- 

lijke liefdesdans. 

cersteos, 

Hierop volgde een krontjongoummer, 

gezongen door de bekende radiozan- 

geres miss Soekinah. 

Daarna werd overgegaan tot het 

derde de masker-dars 

»Goenoengsarie-Rego1”. Io dit stuk tre- 

denop Raden Coenoengsari, prins van 

Kediri en zijo bediende Regol Potro- 

djojo. Volgens de Kedirische babad 

is Raden Goenoengsari een zoon van 

Praboe Poedjaningrat, die in een krijg 

pummer, n.. 

tegen Djenggala het leven verloor. Ra- 

den Goenoengsarie, die dezen strijd 

overleefde, stichtte een nieuwen Kra- 

met wallen, 
leven in den krijg tegen den terug- 

(De 

huidige begraafplaats Szatono Gedong 

is de plaats waar de 

ton maar liet ook bet 

gekomeo vorst van Djenggala. 

nieuwe kraton 

gesticht werd). Dit legendarisch ver- 

haal speelde zich volgens overleverio- 

gen af ten tijde van Kamecwara I, 

vorst van Kediri. (1115-1130). 

Nadat wederom een krortjongstuk 

ten beste werd gegeven, volgde pauze. 

Na de pauze werd vertoond de Langen- 

drijan, &o der bekende hofvertooningea 

van het Mangkoenegorosche Hof. De 

Langendrijan behandeit een fragmeot 

uit de geschiedenis van bet oud -Javaan- 

sche rijk Modjopait met als hoofd. 

figuren Minakdjinggo ea Damarwoe- 

lan, gespeeld door vrouwen. 

Na deze vertooniag volgde een kron- 

tjongnummer, Wwaarna als slot werd   

desgeschiedenis met historischen ach- 

tergrond, die zich afspeelde in de 17e 
eeuwen thans nog veler harten trekt. 

Dz avond mag als geslaagd be- 

schouwd worden, getuige de opbrengst 

die meer dan f 1000 bedroep. 

Aan den regent komen woorden 
van dank toe voor zijn gastvrijheid 

dat bij, ic. 

het comit& den gasten aanbood. 

en voor het kunstgenot, 

RICHE THEATER. 

Heden 14 en Woensdag 15 Januari 

Metro's vroolijke klucht 

»MAISIE" 
met een sterke rolbezetting, als Robert 

Young—Aon Sothero —lan Hunter— 

iff Edwards. 

itterende film met 

Ruth Huscey en 

Een meer dan s 
een spannend verhaal. 

Zij was blond ... 

Haar kleeding was nu'niet bepaa'd 

ia gevaarlijk ! 

volgens de laatste of ze!fs voorlaatste 

mode, haar taal zelfs nog minder! 

Doch o, boy, kende zij even haar 
pappenbeimers en wist zij met ze om 

te springeo! 

Zelfis de meest verstokte vrouwen- 

hater moest voor baar de vla strijken 

en bij deed het met genoeg:n. 
Komt allen deze groote film zien ! 

MAXIM THEATER. 

Hedenavond voor het laatst : 

Voortzetting van de succesvolle ver- 

tooning van 

»ZAMBOANGA" 

D: film, die U gezieo moet hebben ! 

iets aparts ! iets bijzonders !! 

Woersdag 15 eno LDo-derdag 16 Jan. 

GONG'S 

productie 

» WESTERN FRONTIER” 

met oiemand minder dan Ken Mayoard, 

den meester Cowboy en zija wonder- 

overweldigende Western 

paard Tarzan. 

Esndelijk cen daverende koaltilm 

van Ken Maysard, vol spannende 

avonturen, romantiek en gevechten 

van man tegen man. 

Zie Uw gelieide Cowboy ia 
boeind verhaal en die U ir voortdu- 

rende spanning houdi ! 

Ziet Kea Mayaard als &€n der bes- 

te Cowboy's van bet wilde Westen!! 

een 

  

            

  

  

  

    
  

vertoond ,,Roro-mendoet”, een lief- 

STADSGEMEENTE KEDIRI. 

MUTATIES in de Europeesche en methen gelijkgestelde bevolking 

van de Stadsgemeente Kediri in de maand Dec. 1940. 

Gevestigd : Adres: Aangekomen van : 

Mej: C. H. Buoing Soerabaja. 

G.P. Duffels Hotel Wilis Malang. 

H,I. Striclack Bandarlor Mr. Cornelis. 

Mej. M.L. Pijma Semampir T. Agoeng. 

J. E. Van Celder Balowerti 34 Solo. 

Cb. Bogaardt Wanengpatistr. C. O. Setjang. 

K.H. Grima Hoofdstraat Bandoeng. 

Vertrokken personen : Adres : Vertrokken naar: 

A, F. Lens Balowertistr, Batavia. 

J- Sehulte Angreonistr. T. Agoeng. 

J. P. Van Ling Sekartadjistr. Batavia. 

H.Cb. Nanlohy Ringinsirabstr. Soemevep. 

H. A. de Haas Hoofdstraat. Soekaboemi. 

J.M.C.S, Van Viiet G. Garemstr. Madioen. 

D.L. Boulogne H. Riche Bandoeng. 

(Geboren). 

T. C. Lapre Kletengstr. 83 

  

  

Ik sta Dag en 

  

   
   

  

want ..., als 

yan Goldberg 

onovertroffen serv 

Zelis midden in 
laten halen en 

Radio-Goldberg 

Hoofdstraat 51 — Kediri Tel. 

Residentslaan 37 — Madioen-Tel. 

h 

70. 

1G. 

  

  

  

J.G.W DEKKERS — KEDIRI — Teleftoon 250 

Embal!leeren 
(Ook voor Europa en de buitengewesten) 

Meubelmakerij 

Agentschap 

Java Koelkasten 

Transporteeren, 
Handel in Nieuw- en 

Tweedehandsch Meubilair, 

Oam 

ya 

BEN PRACTISCH, HANDIG EN KOSTBA 

WERK VOOR EEN LUTTEL BEDR: 

DE AUTOWEGEN -ATLAS 

an an, 

VEND U- & COMMISSIEKANTOOR V/H - 

  

       

   

  

   
    

     
   

      

   

    

van JAVA MADOERA en BALI 

1 3.25, 
io 5 kleurendruk 
op stevig ivoorcarton 
met Cartornen omsiag e» lirnen rug. 

op Sechaal 1: 500.000 
in totaal 9 aansluitende kaarten compleert biigew 

  

waarin opgenomen: 

alle berijdbare wegen 
Kilometerafstanden van pl: 
Hoofd-Afstandstabel voor grootere af 

Bergen en plaatsen met hoogte-cijters 

Spoorwegen, Viiegvelden, Ondernemings - fabrieken 

Pasanggrahars en vele aanwijzingen voor toerisme. 

Verkrijgbaar bij de Ked, Snelpers. 

ts tot pl 

  

     

     Politierapport. 
Bericht ontvangen, dat de persoon 

behandeling 
biran” opg 
kennis gesteld. 

et hospitaal , Gam- 

nden. De Veearts ia 

genaamd K., wonesde Djagalankidoel 

door den bond van B.S., 
Djagalankidoel, werd gebeten. Genoem- 

wonende 
C., wonende Kampoengdalem doet   de persoon werd ter geneeskundige | aangifte van diefstal van een rijwiel 

 



  

| Met RGBERT YOUNG — ANN SOTHERN — IAN HUNTER e. a. bekende sterren. 
Ben film met een goed verhaal en welke U zal bosien tot den laatsten meter - film. 
Zij was blond en.... gevaarlijk ! Zelfs de meest verstokte vrouwenhater moest voor haar de vlag strij- 

ken &n bij deed het pet genoegen. 
Vooraf, 
Donderda 
METR 

Met de populaire sterren 
BARBIFER e.a, bekenden. 

  

| men te bemach:igen. 

Agenten in de vereenigde Staten ! 

    

RICHE THEATER — 
— Heden en Morgenavond. 

METRO 'S uroolijke filmklucht ” 
(Blondje sticht Verwarring) 

Kortom,komt U deze 

En daverende klucht, vol geestige prouvailles, die U menige lachhui zullen bezorgen! Ziet GREER 
GARSON, de bekoorlijke filmdiva, op haar best! UI zult genieten van deze vroolijke romanceen die den 
meest guostigen indruk bij U zal acbterlaten! Op alle plaatsen, waar deze film vertoond werd, uitverkochte zalen 

Mist dit daarom niet !! 
Vooraf als SPECIALE ATTRACTIE ! Het nieuwste ENGELSCHE NIEUWS! 

MAXIM THEATER 
Hedenavond — voor het laarst 

OANGA" 
Woensdag :5 en Donderdag 16 Jan. a 

Oongs subirme Weem sosce j Watern Frontier I 
Met KEN MAYNARD, den meester Cowbuy enzija Wonderpaard Tarzar. Vol 

turen, romantiek en gevechten van man tegen man Kortom een daverende koalfilm van Ken Mayoard, di: 
U in voortdurende spanning houdr. ' 

Vriidag 17 t/m Zondag 19 Jan. 

  

99. 

met RICHARD CROMWELL —HELEN ViNSON—KROrERT ARMSTRONG e.a. sterreg. | 
Een Film, die U toont ho: Buitenlandsche spionnen steeds driester optreden in Amerika en er alles IL 

voor over hebben om de teekeningen van de Vliegende forten en de fameuze 

uitstekend gespeelde film zien ! 
eenige zeer AARDIGE bijfilms!! 1 

9 16 t/m Zaterdag 18 Jan. 
O'S boogst vermakelijke Comedie 

6G 

Remember?” asi ter teuvign 
ROBERT TAYLOR — GREER GARSON — LEW AYRES — GEORGE 

  

inende avon-   spa 

(ANEMY AGENT) |         
richt-apparaten voor bom- 

Doch Uncle Sam is dubbel z00 waakzaam en weet toe te slaar. Kom en zie het werk der geheime 

  

ter waarde van f15,- hetwelk on- 

beheerd voor de toko ,,Tjwan Hong” 

Djagalanlorstraat was geplaats'. 

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

Mritjao, verdacht van diefstal van 

lijfgoederen ter waarde f 4,60, ten 

Dadeele van N., wonende Setonogedong. 

  

Tegen S, worende Ringinsicah werd 

P. V. opgemaak:, terzake lichte mis- 
handeling vao O.T.J., wonende Ri- 

nginsirab. 

M., wonende Bandjarmlati doet 

aangifte van diefstal, middels onder- 
graving, van lijfgoederen ter waarde 
van f 4,40. . 

Op den openbaren weg (Dohostraat) 
werd duor de persoon genaamd A.R., 

wonende Porjanan, een bedrag van 

f 9,50 aan contantea gevonden. Bedoeld 

bedrag werd aan bet politie bureau 

albier gedeponeerd. 

Door de politis werd aangehouden 

de persoon genaamd S.. won. Grogo', 
verdacht van diefstal van lijfgoederen 
ter waarde van f 010ten vadeele van 

P., wonende Grogol. 

Mob. K., wovende Pokoerden doet 

aangifte van lichte diefstal van lijfgoe- 

deren ter waarde van f 1.20. 

Tegen M., wonende Kaliombo werd 
p.v. opgemaakt, terzake diefsta! van 
cassave ter wzarde van f 0,06 ten na-   deele van D., wonende Ka!iombo. 

De vlucht per tandem naar de vrijheid. 

Het slot van het verhaal van den Indischen verlofganger, 

die uit Nede rland onikwam. 

  

Verlatenheid van Noord-Frankr 

  

  

Hulpbetoon in elk bezet 
gebied 

De nauwkeurige voorbereiding 
van de viucht 

Zooals gisteren reeds verteld is, 
werden de ontvluchtingsplaanen van 
den heer en mevrouw Vojst verhaast 
doordat de Duitschers, die in de d 
gzn wader jacht op Indiscbe veri 
gangers maakteo, 200 belangseel 
naar hem kwameoa informeeren. Dit 
was voor beiden voldoznde aanleiding 
om onmiddellijk, op Zondag, den 22sten 
Szptember, den trein van Rotterdam 
naar Breda te oemen en van daar uit 
te trachten over de grers te komen. 
De eenige bagag», die zij « 
was een kl bandia:ch met slechts 
de allernoodzakelijkste toilerbenoodigd 
heden e terwijl hun reisjeld bestond 

uit zichs Kredie Scheine, 
bet betaalmiddel dat de Duitschers in 
alle door heo bezetie gebieden hebben 
ingevoerd — in ons land tegen den toy 

    

   

  

     

    

   
    

    de 

  

al ietwat geflatteerden koers van 
75 cent per mark! 

Volgens de bestaande voorscbriften 

  

moet iedere Hollander, die dergelijk 
Duitsch betalingspapier ontvangt, het 
Onmiddelliik weer bij een bank tegen 
Hollandsch geld inwisselen — op deze 
wijze kunnen de bezetters op het ein- 
de van elke maand vrijwel nauwkeu- 

ig vaststellen welk bedrag door de 
tsche weermakbtaan Duitsch bank- 

papier is uitgegeven —, doch de heer 
Vogt had in den loop van den tijd 
hier en daar, tegen het verbod, in 
kleine bedrapen aan deze dure marken 
gekocbt, waarmede bij dus zijn reis zou 
kuanen ,financiereo”, Ook had hij nog 
wat Holiandsch geld bij zich, dat hij 
io betbezette Noord-Frankrijk, zij het 

    

    ilijik en met belangrijk verlies, 
sche frarcs kon omwisselen. 

Ben ardzre voorzorg, die bet echt- 
paar had genomer, was het vooruit- 
zeoden van bagage naa: Zwitseriand. 
Aan een Hollandsche expeditie-ficma 
bad de heer Vogt opdrachr gegeven 
zeven koffers met kieeding voor hem 
naar Zwitserland te zenden, “cor 
en f milielida'ldaar, dat nist weg kon 
komeo. Men begrijpthse verheugd de 
vluchtelingen warep, toen zij eenige 
dayeu nahuo aankomst in Zwitserlard 
bericht kregen, dat de koffers waren 

  

     

  

    
gearriveerd, zij het dan dat zij gedu- 

nsport door de Duitschers 
voor onderzozek geheei openge- 

  

scheurd waren. Osder de papieren in 
de kolfrs bevond zich ook het Indisch 
paspoort van den h-er Vogt, dat blijk- 
baar aan de aandacbt van de Duitsche 
souffelaars was ontsnapt. Het ze!f bij 
zich dragen op zijn vlucht, durfde hij 
oiet, met het oog op mogelijke aar- 
houding onderweg, waaruit dan zou 
zija gebleken. dat hij uit Nederlandsch- 
Indig afkomstig wasen ook “dbr den 
tienden Mei veel in voor de Duitschers 
vijandelijk g-bied had verkeerd. Zijn 
eenig legitimatiebewijs voor gevai van 
nood bestond uit ber buitenlandsch 
paspoort, dat hem en mevrouw Vogt 

ns hua verblijf in Zwitserland in 
1939 was uitgereikt, doch dat ecbter 
al verloopen was. 

  

Per tandemnaar Belgis. 

In Breda aangekomen, was heteer- 
ste werk der vluchtelingen zich een 
fiets aan te schaffen, een twee-per- 
soons tandem, waarop Zij zouden trach- 
ten een veilig oord te bereiken, 

Aldus uitgerust, peddelen als twee 
onbezorgde menschen (die erin werke-   

lijkheid in het bezette gebied niet meer 
zijn), dgch met een hart vol hoop en 
vrees, ging her Maandagsmorgeos ver- 
der, het eerste obstakel tegemoet: de 
Nederiandsch-Belgiscke grers, waar 
worder boven worder geen hindernis- 
sen werden ondervonden en die even 
vocr bet Belgische grensp'aat:je Min- 
dzrboud werd overgestoken. Vardaar 
sing betover Hoojstraaten naar Turo- 
hout,. waar werd overnacht en de eer- 
ste mocilijkheden zich aanmelden. Het 
ecbtpaar bescbikte immers viet over 
den noodiye Belgische bonnen, die 
iedereen moest hebben, wi'de hij teo- 
minste iets te eten krijgen | Na heel veel 
moeite en evenveel geld slaagden zij 
er tenslo:te ergens in zonder bonnen 
een maaltijid los te krijgen, wat wel 
een buitengewoon wonder was. Niet. 
allen werd ale voedselvoorziening 
door het bonnenstelsel beheerd, maar 
er wareo ook tal van artikelen die 
zelfs tegen de distributiebonven riet 
meer te krijgen waren. Rseds in dien 
tijd was het voedsel in Belg'8 buiteo- 
gewoon schaarsch, evenals touwens in 
het bezette gebied van Frankrijk. Op 
zijn tocht door die landen kreeg dz 
heer Voig' toen al de absolute over- 
tuigisg »a alles wat bij had 'gezien, 
dat in de komende maanden in ge"eel 
West-Europa een hongersnood z0u 
ontsraan. Ook dit tracbtten de Duit- 
schers toen al aan de Engelsche bom- 
bardementen toe'tescbrijven. doch ook 
de Belgen en Franschan weten wel 
beter. Ook hun voorraden vonden 
cen ,betere” bestemming. 

    

Hulp aan de Fransche grens. 

Den volygendeo morgen werd de 

hetstocht voortgezet, via Brussel raar 
Berger, dicbt bij de Fransche greos, 
waar zij in cootact kwamen met een 
Belgischen douane-ambtenaren, die hun 
over de grens hielp, Hieruit biijkt 
wel, dat alle bewooers der bezette 
gebieden zch. lotgenooten voelen en 
eikaar helpen waar mogelijk. Meerde- 
re malen hebben onze vluchtelingen 
dit ondervonden. Ia Frarkrijk vooral 
vielen zij bij de Fravscheo als buiter- 
landers op. vooral mevrouw Vogt, 
die door haar buitenlandsch accent bij 
bet Fransch spreken voor een Engel- 
scbe werd aangezien. De eenigen, die 
dit niet in de gaten hadder, waren de 
Duitschers, met wie zij ooderweg 
noodgedwongen wel eens in aanraking 

  

moes:en komen. Het gebeurde zeifs 
wel, dat zij ia een restaurant met 
Duitscbers aan dezelfde tafel zaten, 
wien echter het vreemde accent niet 
opviel, omdat zij io het geheel geen 
of slechts weirig Fransch kenden. De 
bedienende Fransche kellners hadden 
ben vaak we door, en gaven daar 
dan met sen oolijk knipoogje blijk van. 

nik ben ervan overtuiga”, aldus de 
heer Vogt, dat wij ailen door bet 
gebrek aan talenkennis van de Duit- 
schers ergoed door zijn gekomen. Als 
wij met Duitschers in aanraking kwa- 
mer, deden wij wet alsof wij alleen 
Fraosch, en geen Duitsch verstonden, 
daar anders ons vreemde accent bij 
het Duitsch ons zou hebben verraden.   En ook z0u deze vlucht niet mogelijk 
zija geweest, als niet de bevolking   

der bezette gebieden zulk een grooten 
balai Page de bezetters had gekoes- 
terd1” 

Na Bergen bracht de trouwe tandem 
hen via Maubeuge en Sedao naar 
Verdun, waar de trein naar Belfort 
werd genomen, een traject van enkele 
honderden kilometers, dat door zija 
heuvelachtige gesteldheid niet per fiets 
af te leggen was, vooral voor mevrouw 
Vogt, die toch al een buitengewone 
prestatie heefr geleverd met haar door 
ondervoeding slechter geworden ge- 
zondbeid, Tijdens den geheelen tocbt 
door Noord-Frankrijk, dat zich reeds 
op den rand van hongersnood bevond, 
kregen zij niets anders dan brood en 
bier, en dan alleen nog tegen hooge 
betaling: afgewisseld door een enkeler. 
appel, dien zij aan den kant der we- 
gen vonden. Het was dan ook geen 
wonder, dat mevrouw Vogt zich on- 
middellijk na aankomst io Zwitserland 
Ooder doktersbehandeling moest stellen, 
zoozeer hadden de ontberiogen haar 
aangepakt. 

Zwitserland in 't zicht. 

Vanaf Belfort fietsten de heer en 
mevrouw Vogt verder raar Del!e, waar 
de heer Vogt aan de band van een 
kaart het plan opvatte door te gaan 
oaar Seppois, ia den Elzas. Halverwe- 
ge werden zij, gelukkig nog net bij- 
tijds, door de bevolking gewaarschuwd 
dat de Elzas weer Duitsch was ge- 
worden, z0odat zij ijlings omkeerden 
en nog maar net aaa gevangenneming 
Ontsnapten, die hun verdere vlucbt 
onmogelijk zou hebben gemaakt. 

In Delle teruggekeerd, sioegen -zij 
'een andere richting ir, bet plaatsj: 
Lettiain, op de Fransch-Zwitsersche 
grens, waar zij met hulp der bevol- 
king ,zwart” over de grens werden 
gevrachr,— de geijkte term voor bet 
over de grens brengea vaa menschen 
zonder papieren. Als regenprestatie 
Dpamen de heer en mevrouw Vogt 
brieven van Franschen mee voor in 
Zwitserland krijgsgevangen familiele- 
den, die zij natuurlijk zoo spordig 
mogelijk hebben doen bezorgen. Hun 
fiets gaven zij aan hun gids cadeau, 
daar zij daarvan in Zwitserland ver- 
der geen gebruik konden makeo. 

Van Boncourt reisden zij per trein— 
betaald met vier Zwitsersche francs 
die de inwoners van Leberain hua 
badden verschaft—door naar Torren- 
truy, waar ze hun !laatste Fraosche 
francs omzetten in Zwitsersche die 
net toereikend bleken te zijn om de 
treioreis naar Bazel te pakken. 

Tragische aanblik der Fransche 
krijgsgevangenen 

Over Noord - Frankrijk had de beer 
Vogt nog beel wat te vertellen. Dit 
gebied is abso!luut verlaten. Er ont- 
breekt niet alleen elk spoor van de be- 
volking, maar ook van vee en huis- 
dieren. Het eenige wat men daar ziet, 
zija de Duitschers eo de Fravsche 
krijgsgevangenen. 

Deze laarsten bieden den meest tra- 
gischen aanblik, dien men zich kan 
indeokeo. Op den rug van bun uniform 
dragen zij de veertig A vijftig centime- 
ters groote letters KG, Kriegsgefangene.   

  

Op deze wijze uitgedost verrichten zij 
dwangwerk in wat nog voor kort bua 
eigen grondgebied was, zij helpen cu 
bij het bionenbalen van de oogst — het 
Opruimen van obstakels, het herstei van 
wegen en bruggen eoz. 

Intusschen werden de ootberingen 
tijdens de reis door Belgi& en Frankrijk 
nog eenigszins verzacht door de bewij- 
zen, die overal nog langs de wegen 
verspreid lagen, dat ook de Belgen en 
Franschen hun vrijheid niet gemakke- 
ljk hebben prijsgegeveo, Talloos wa- 
ren de vernielde vrachtwagens, tauks 
en ander materieel, vooral in Fraokrijk, 
die nog viet waren opgeruimd, terwijl 
ook de vele ,Ebre-Friedhife” langs 
de wegen daarvan getuigden. Op elk 
van deze begraafplaatsen liggen vele 
honderden Duitsche soldaten begraven, 
elk graf voorzien van een zwart houten 
kruis, met den stalen helm van den 
gevallen soldaat. 

Alles bijeeo kan men zich dus van 
de troosteloosheid van Noord - Frank- 
rijk wel een goed beeld vormen. Zij 
wordt echter nog verhoogd door de 
vele teekenen, die zijn overgebleven 
van de ontzaglijke plundering waarvan 
Noord- Fraokrijk het siachtoffer is 
geweest. Want dat dit bet geval is 
geweest kon de heer Vogt op zija 
vlucht mede constateeren. Er was in 
het Fransche gebied, waar zij door- 
trokken, geen huis waarvan de ramen 
of deuren piet met geweerkolven wa- 
ren ingeslagen en waario niet alles 
overhoop was gehaald. Het is klaar- 
blijkeliik zoo erg geweest, dat de Duit- 
schers maatregelen hebben moeten tref- 
fen strenge straffen op plundering in- 
stelden. Ia het midden latend wie zich 
aan deze wandaden hebben schuldig 
gemaakt, verbaalde de heer Vogt hoe 
bij aaovankelijk in het begin van zija 
tocht door Frankrijk allerwege ia bet 
Duitsch gestelde plakkaten zag hangen 
met de waarschuwing, dat plundericg 
streng zou worden gestraft, doch ver- 
derop ia Frankrijk, meer paar het Oos- 
ten, was daarop de doodstraf gesteld. 
Daar was het blijkbaar zelfs den Duit- 
schers, die toch wel wat gewend zijo, 
wat al te bar geworden! Overigeos 
beh-eft over de nationaliteit van de 
plunderaars niet al te veel twijfel te 
bestaan. 

Veilig op Zwitserschen bodem 

Er is geen twijfel mogelijk ot de 
heer en mevrouw Vogt waren meer 
dao gelukkig toen zij, naal die ellende 
die zij zelf hadden doorstaan en die zij 
bij anderen badden waargenomer, een- 
maal veilig en wel op Zwitserschen 
bodem stonden, nog ver verwijderd 
van het einddoel, maar met de gevaar- 
lijkste zone achter den rug. Ia Bazel 
steldeo zij zich ormiddelijk in verbin- 
ding met den Nederlandschen consul 
aldaar, die hun zeer veel bulp heeft 
verleend, ook voor het verkrijgen voor 
de Zwitsersche toelatingspapieren, die 
zij natuurlijk noodig haddeo. Het In. 
dische paspoort, dat de heer Vogt in 
Bazel buiten zijn verwachting terug 
vond, bewees hem io Zwitserland even- 
eens groot nut, omdat daarin zijn geheele 
verblijf voor en tijdens dev oorlog 
stond aangeteekend. 

Het plan was om via Spanje en 
Portugal oaar Amerika en vandaar 
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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. 

22—.—.———m. MLMEiX——— oo. 
Me aa



verder maar Nederlandseh lodie te 
reizen. Dit plan moesten zij ecbter la- 
ten vareo, omdat Spanje geen door- 
tocht maar Portugal toestond aan 
weerbare mannen tot den leeftijd van 
veertig jaar. Na ruggespraak met den 
Nederlandsche gezant in Bero, die daar- 
voor ook nieuwe Nederlandsche pas- 
poorten ter beschikking stelde, werd 
tenslotte besloten een poying te doer 
om een doorreis - visum voor Itali# te 
verkrijgen, dat boven verwachting werd 
verleend. Ook die voor Joegoslavig, 
Bulgarije, Turkije, Syr'&, Britsch - ladit 
en Burma werden aangevraagd eo 
verkregen, en z00 ving het echtpaar 
op 9 December uit Ziirich het tweede 
deel van de reis aan, eerst door Italie 
en Joegoslavi# naar Bulgarije. 

Stemmingsbeelden in Italis 

De eevige plaatsen, waar zij in Itali& 
een zij het zeer kort oponthoud badden, 
waren Milaanen Trigst, doch dit was 
voldoende om een vluchtigen indruk 
te krijgen van de stemming onder de 
Italiaven. 

Deze stemming is uitgesproken tegen 
den corlogen allerminst pro-Duitsch 
Hoe zal de anti-oorlogsstemming dan 
nu weloiet zijo, nubet de Italiaansche 
weermacht niet zoo bijster gocd gaat! 
Op zijo doorreis door Irali&# meende 
de he-r Vogt niet beter te kuaven 
doen dan zich van de Duitsche taal 
te bedienen, doch er.was niemand die 
hem in die taal te woord stoud. Vrijwel 
overal kreeg hij in her Engelsch ant- 
woord. Het valt niet moeilijk om dit 
als een demonstratie op te vatten. 

Io Trest sprak de heer Vogt vog 
een hoteihouder, een ouden Oostenrij- 
ker, die hem bij het afscheid verklaarde 
te hopeo, dat voor de Oosteorijkers 
io Triest spoedig weer andere tijden 
zouden mogen aanbreken, daarmede 
dus uiting gevend aao bun aller ver- 
langeo, van ItaliZ te worden bevrijd. 

In Sofia zat het echipaar al spoediy 
in de gevangenisj of liever gezegd, 
in het gevangenishotel. Door de groote 
overstroomingen, die omstreeks half 
December in de gebieden van de Bul- 
gaarsche. Turksche greos beerschten, 
was verder reizen onmoge Het 
geheele verkeer raar Turkije stord 
stil, zoodat in Sofia op verbetering 
van de omstandigheden moest worden 
gewacbt. Dit bracht hem al direct in 
aanraking met de politie, daar zij 
slechts over een doorreisvisum beschik- 
ten en viet over een vergunning Om 

in Bulgarije te verb'ijven. De Bulgaar- 
scbe autoriteiten zijn wat vreemdelingen 
betreft buitengewoon streng en zoo 
zaten zij dus al gauw in het gevange- 
nishotel. Dank zij de tusschenkomst 
echter van onzen gezant in Sofia, Jhr. 
De Braauw, waren zij al bianeo enkele 
uren uit de banden der politie. 

Omtrent de situatie in Bulgarije 
zeide de heer Vogt nog, dat het land 
Overstroomd is van Duitsche militairer, 
die evenwel in burger zija gekleed. 
Zij zija ecbter gemakkelijk te herkens 
nen aan de leerenjekkers, die zij dragen. 
De heer Vogt gaf zijn oordeel te keonen, 
dat er binvenkort zeker wel iets in 
dit laod zal gebeuren, een vermoeden 
dat overigens versterkt wordt door de 
vele geruchteo, die nu over Bulgarije 
de ronde doen. 

Van den gezant vernam hij rog 
van het zeer tragische lot, dat een 
Nederlandsche familie, ook vluchte- 
lingen, is ten deel gevallen. De Jood- 
sche familie Koppelman uit Rotterdam, 
man, vrouw en twee kinderen, was 
na den inval uit Nederland gevlucb. 
en wilde pogen Palestioa te bereikent 

Na in Bulgarije te zijs aangekomen, 
werden zij door de politis bet land 
uitgezeten gedwongen, scheep te gaao. 

Ia een brief aan Jbr. De Braauw 
beklaagde de heer Koppelman zich 
over het hemeltergende schandaal, dat 
bij en zijo gezia door de Bulgaarsche 
politie waren geprest plaatsen te nemen 

op een dergelijk wrak scbip. Het was 
een oud zeilschip, dat getrokken werd 
door een motorboot en plaats bood 
voor nauweiijks 100 passagiers, doch 
waarop de politie-autoriteiten, ondanks 
alle protesten, niet minder dan 280 
passagiers wisten te bergen, al'en 
emigranten die wilden trachten op 
illegale wijze Palestina binoen te komen 
en de reis met deze drijvende doodkist 
wilden en ook moesten ondernemen. 
Want slechts een deel der passagiers 
betaalde voor den overtocht: de an- 
deren waren eenvoudig door de politie 
aan boord gezet, die ze dan meteen 
kwijt was. 

De heer Koppelman voorspelde in 
zija brief aan jbr. De Braauw dat 
deze reis nooit goed kon afloopen en 
dat velen het met den dood zouden 
moeten bekoopen. Ea helaas is zija 
voorspelling maar al te zeer juist 

gebleken. 

In eeo storm op de zee vao Mar- 
mora is bet schip vergaan en niet min- 

der dan 180 menschenleveus gingen 
daarbij verloren. Tot de slachtoffers 
behoorde de geheele familie Koppelman, 

die op wel zeer droevige wijze, met 
misschien een gelukkige toekomst voor 
oogen, baar levensdraad zag afgesveden. 
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En 200 :ijn oyer geheel de wereld 

de staaltjes bekend van de ellende, 
welke de Duitsche Fiibrer, de schepper 
van een nieuwe orde, io het leven wist 
te roepen. Hier en daar sterven land- 
genooten: vaak weet niemand dat zij 
zijn gestorven of omgekomen, eo hoe 
dat is gebeurd. Niemand weet al de 
eliende die er op de wereld wordt ge- 
leden door den waanzin van &a enke- 
len man, die reeds duizenden en dui- 
Zenden levens op zijn debet heeft staan 
en er nog minstens evenveel aan toe- 
gevoegd zal krijgen. Want zijn waan- 
zin en die van zijn volgelingen is nog 
niet voorbij, al sluit het dwangbuis zich 
steeds nauwer om hen heen, om tenslotte 
geen anderen weg meer opente laten 
dan de volkomen overgave. 

Het laatste gedeelte, 

De heer en mevrouw Vogt reisden, 
nahun gedwongen oponthoud in de 
Bulgaarsche hoofdstad, van Sofia 
naar Varna, aan de Zwarte Zee, 
waar zij embarkeerdeo op een Rus- 

sische boot, die heo naar Istanboel 

bracht, vanwaar zij per Taurus-express 

via Ankara doorgingeo naar Aleppo. 

Hier mozst de reis weer worden on- 

derbroker, teneinde zorg te drageo voor 
cen doorreisvisum voor Irak. De En- 

gelsche consul te Gereve had bun n,l. 

paar Istanboel nageseind, dat zij dit 

noodig hadden, doch de Turksche po- 

litie belette elk oponthoud io Turkije, 

zoodat z', ondarks de bemorienissen 

van dr. De Visser, de Neder'andsche 

gezant in Ankara, gedwongen waren 

naar Syr& te reizen om bet vereischte 

document te kunven krijgeo. Na beel 

veel mocite slaagden zij daar ook in, 
zij bet tegen betaling van twintig pond. 

Daarmede was ook het ergsre acbter 

den rug. Van Aleppo per trein naar 

Bagdad, dat op tweeden Kerstdag bereikt 

en op 2 Januari met de ,,Wielewaal” 
werd verlaren. Men begrijpt hoe ver- 

heugd de reizigers waren, weer eens 

eeo Hollardsch toestelte zien, waarop 

d: Nederlandscbe driek'eur fier wap- 

perde, als symbool van Hollands onsf- 

bankelijkheid. 
Na een vlot verloopen vlucbt, dit- 

maa! in de dubbele beteekenis van bet 

woord arriveerden de heer en mevrouw 

Vogt te Batavia, waar de laatste moei- 

lijkheden al op het vliegveld sonden 

te wachten, in de gedaante van de 

autoriteiten, die over buo toelating 

zouden beslissen. Moeilijkheden echter, 

die zij beiden gaaroe doormaakten, 

»Het deed mij bijzonder goed", 

begindigde de heer Vogt het onder- 

houd met Aneta, ,,te kunnan comsta- 

teeren, dat de Indische regeering uit 

het bezette gebied komende Nederlan- 

ders niet dan na een zeer zorgvu'dig 

onderzoek het land binnen laat, en niet 
over &6o nacht ijs gaat”. 

Tot zoover het relaas van den beer 

Vogt, wier, zooals wij reeds eerder op- 

merkten, betgeluk sedert zijn eerste 

kennismaking met den oorlog niet 

verlaten heeft. Zijn verbaal heeft ons 

nog lang riet alles gebracht van wat 

er in Holland gaande is, maar toch in 

ieder geval de vaste overtuigirg, dat 

ook bet verdrukte Holland meestrijdt 

waar het kan en reikbalzerd uitziet 

paar den dag. waarop het de overwel- 

digers kan afschudden. Het vertrouwen, 

dat deze dag niet al te lang meer op 

zich zal laten wachten, behoudt het 

door de wetenschap, dat wij in de vrije 

Nederlandsche gebieden en met onze 

bondgenooten onverpoosd daaraan wer- 

ken. 

  

NAURU OF PLEA- 

SANT ISLAND. 

Rijke fosfaatlagen betrok- 
ken het eiland in het 

wereldverkeer. 

EENZAME STIP IN DEN PACIFIC: 

Uit de historie der laatste 
vijftig jaren. 

Nauru, een eilandje niet grooter 
dan een goede twintig vierkante ki- 
lometer, een atol in den ormetelijk 

grooten oceaan, begon dezer' dagen 
plotseling een rol te spelen in het 
wereldoieuws. Een Duitsche raider 
onder Japansche vlag beschoot bet 
eiland en verdween daarop. Telegram- 
men meldden, dat Britsche en Neder- 
landsche oorlogsschepeo zijn uitgezor- 
den om den raider na te zitten. De 
Amerikaaosche regeering besloot aan 
Amerikaansche schepen in de buurt 
opdracht te geveo naar Suwa te gaan 
om daar verdere orders af te wachten. 

Wat kan den commandant van het 
Duitsche schip bewogen hebben dit 
diep in den Oceaan verscholen stukje 
van de wereld te gaan beschieten? 
Welk voordeel viel daarvan te ver- 
wachten, terwijl toch duidelijk is, dat 
aan een dergelijke beschieting groote 
nadeelen zija verbonden, al ware bet 
slechts dit eene dat hierdoor de raider 
wordt gelocaliseerd...   Wordt vervolgd.   

.BOERDERIJE SCHRAUWEN” 
MULOWEG / MADJENANG 

Telefoon Ked. No. 225 

WATES 

PERCEEL-PAKISSADJI 

  

    

Levert versche volle melk. 

Leverancier van de groote ziekenhuizen te 
Kediri en Paree en de meeste Doctoren 
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Karnemelk, Yoghurt, 
Room en Boterolie 

Prima kwaliteit, 

Beleefd aanbevelend 
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lid van den Bond van Padioluiste- 

raars in Nederlandsch-Indie (B.O.R.A.N.I) 
U dient daarmede Uw eigen en het 

algemeen belang. 

Inlichtingen bij den Secretaris, 

J.P. Coenweag 27. 
Batavia -C. 
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PROTESTANTSCHE KERK 

Hollandsche Kerkdiensten. 

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

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

T.-Agoeng uur n.m. 
Ds. Sikken, 

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

Madioen Ds. Sikken 

   
26 Jan. Pomo Ds. Sikken 

Madioen 9 var Dm. 
19 » Kediri LL 

T-Agoeng 5 up. )/ D4 Sikken. 

Paree 6 uur n.m. 
Ds. De Grssi. 

Blitar 9 u. vm, v/d Vlugt. 
26 Jan. 9 uur p.m. 

    

Maleische Kerkdiensten 

H, 8. Matule 

19 Januari '40 Madios 

    

y 

9 uur v.m.     

   

26 Januari "40 Tre 
, T 

  

OOST-JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE 

1 Zondag, 

DIENSTEN 

Jd uut vm       

  

VSCH-KATHOLIEKE KE 

ie en Zandag. 

  

c hj 6 Lur n.m 

Bloemenhandel Besoeki" 
pa ORION Teli No. 97. 

Steeds versche bloe- 

men in voorraad, be- 

steliing van bloem- 
(Ae 

stukken, kransen etc. 

Beleefd aanbevelend. 

TJIANG TENG HONG 
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in « ko, Hoofdstraat, Kediri. 

Gelegenhei bijbr en va oe- 

  

deren, 

Adres voor: 

Mo 

     
cen mooie teunisbaan vo z 

Woensdag en Zaterdag, gelegen 

chter Soelp 

f6, 

  

sdrukkerij p.m. 
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£ "'Buitenlandsch overzicht overgenomen uit het Soer. Hbid. 

.' De positie van Tobroek. 
  

  

De stad heeft gebrek aan water: tank- 

schepen uit Derna komen niet meer. 
  

  

Catro, 13 Jan. (Reuter). Het gebied 

bionen een straal van 80 kitomer van 

Tobroek, is vol Britsche troepen. Ge- 

meend wordt, dat bet 

Tobroek nog voor enkele weken voed. 

sel heeft, doch er heerscht gebrek aan 

water. Het water werd per tankschip 

uit Derna aangevoerd, doch de laatste 

dagen waagden zich geen schepen in 

de haven van Tobroek. 

garnizoen van 

Generaal Soddu afgetreden. 

Londen, 13 Jan. (Reuter). ,,Radio- 

Roma” verklaart, dat de kkaliaansche 

opperbevelhebber in Albanit, Soddu, 

om gezondheidsredenen is afgetreden. 

Londen, 13 Jan. (Reuter). Van offi- 
cieele Duitsche zijde wordt uit Rome 
vernomen, dat generaal Soddu, de af- 
getreden opperbevelhebber der Ita- 
liaansche troepen in Albanig, zal worden 
opgevolgd door den chef van den Ita- 
liaanschen generalen staf, Cavallero. 

  

Duitschland. 

Gobbels' voorspelling. 

Madrid, 13 Jan. (Reuter ). In aan- 
sluiting op de verklaringen van Gobbels 

met betrekking tot ,,vOor een nieuw 

  

Offensief”, seint Reuter nog nader uit 
Madrid, dat— volgeos den correspondent 

te Berlijn van het Madrileenscbe blad 

»A. B. C.” — Gobbels zeide: ,Ik be- 
weer, dat Duitschland een nieuwe les 
in agressie voorbereidt, of liever, heeft 

voorbereidt, een nieuwe les tevens in 

demonstratie van Duitschland”s gewicht, 

welke niemand ooit meer zal kunnen 

vergeten”. 

Gibbels was niet gzneigd te zeggen, 

wanneer die nieuwe les in 'agressie 

zou begionen. 

Hij legde ziin verklaringen af tegen- 

over Spaansche en andere buitenland- 
sche correspondenter. 

Engeland. 
De Britsche luchtaanvallen. 

Nieuwe reeks. 

Londap, 13 Januari (Reuter). De 

R.A.F. 

deelen in Noord- Itali& aan, 
invalsbases en vliegvelden io bet bezette 

viel den afgeloopen nacht, 

alsmede 

deel van Fraokrijk. 

Londen, 13 Januari (Rsuter). Een door 

de Duitsche legerleiding uitgegeven 
cCommunigu& verklaart, dat Britsche 

vliegtuigen den afgeloopen nacht bom- 
men wierpen op plaatsen in Zuid- 

Duitscbland, o, a. op Bayreuth. 

Londen, 13 Januari (Reuter). Een 

Italiaansch dat 

Britsche vliegtuigen aanvallen onder- 

cCommunigut erkent 

pamen op Turijo, Venetis, en Catania 

en geeft toe, dat eenige scbade werd 

aangericbt, 

Nadere bijzonderheden. 

Londen, 13 Januari (Reuter). De 
R.A.E. en 
kustcommando voerden 

bommenwerpers van bet 

in den afge- 
loopen vacht eperaties uit boven eeo 

uitgestrekt gebied van de Kanaalhavens 

tot in Itah& en Duitschland. G:durende 

daglicht werd de schcepvaart in de 

Noorsche wateren aanyevallen. 

Eeo aantai belangrijke militaire doe- 

len werd voor de aanvaller uitgekozen, 
veriuidt werden deze kracbtig 

d 
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.Wel, ik hoop 

met ber litteeken koelrjes, ,,maar 

'17, zeide de man 
laat 

mij alle hens waarschuwen, dat ze 

niet te verbaasd moeren staan kijkeo, 

als ze merken, dat de kist niet in de 

Maar dat we 

evengoed daar als ergens anders met 
grot is. ik geef toe, 

zoeken kunnen beginnen, en niemand 
zal z00 blij zija als ik, als door 't 

vinden van de kist het bewijs geleverd 
wordt, dat ik het met mijo opinie niet   

D2 scheepvaart en de invalsbasesin 

de Kanaalhaveos werden 
aangevallen, padat zij reeds gedurende 

daglicht waren bestookt, 

eveneens 

Dit is de vierde dag in opeenvo!- 

ging, dat de bommeowerpers van de 

R.A. F. en de jagers bij daglficht het 

Karaal 
vluchten uit te voeren en aanvallen 

overstaken om verkennings- 

te ordernemen op de vliegvelden, waar- 

van het bekend is, dat Duitschland 

vandzar de aanvallen op Engeland 
aanving. 

Deze nieuwe vorm van daglicbtaan- 

vallen heeft 

dingen voor de nachtelijke aanvallen 

ten doel, de voorberei- 

op Engeland te belemmeren, en het is 

veelbeteekend, dat de 
daglichtaanvallen op de vliegvelden die 

bet dicbtst bij Eogeland zijn 

de nachtelijke aanvallen op Engeland 

van veel korter duur zijo geweest. 

Londen, 13 Jaruari (Reuter). Een 

commurigu€ van bet ministerie van 

Luchbtvaart meldt, datin den afgeloopen 

nacht de haven vav Brest met brisant- 

en brandbommev werd aangevaller. 

sedert cerste 

gelegen, 

Zware bommen ontploften aan den 

havenkant, en branden braken uit. Ia 

de militaire baven geraakte eeo pak- 

huis in brand, terwiil voorts cen groote- 

re brand uitbrak. 

Ook Havre en Lorient werden aar- 

gevallen waargenomen werd, hoe 

brisantbommen in de havers ontplofter. 

Vliegvelder, inclusief die te V. rnes, 

Chartres, Evreux ea Morlaix werden 

met goede resultaten aangevallen. Te 

Varnes geraakten twee gebouwen in 

brand, 
Vliegtuigen op den grond werd getrof- 

fen. 

Alle Britsche vlieg uigen zijo veilig 

teruggekeerd. 

terwijl te Evreux een aantal 

E-o nader commuvigue meldt : ,,olie- 
opslagplaatser waren in den afgeloo- 

pen nacht bet voornaamste doel der Bci'- 

sche bommenwerpersz00weli» Duitsch- 

sin Belg&. Te Re- 

waar zich belangrijke olie- 

land en Ita'ig : 

gznsbrug 
raffinaderijen bevinden, werden ver- 

scheidene branden veroorzaakt, terwijl 

te Ostende groote oatploffingen ge- 

volgd door brand werden waargenc- 

men, 

bij 'c recbte eind gehad heb.” 

De grot/ waarop ons aller hoop nu 
gevesiigd was—ik zeg ons aller hoop, 

want niettegenstaande de vriendelijk- 

beid van Violet hoopte en vreesde ik 

even bard als de rest, ofschoon ik er 

natusrlijk goed zorg voor droeg, dat 

piemand bet merkte—lag onder de 

alieruiterste punt van de landtong. 

Voor de uitmonding aan den zeekant, 
op een afstand van eev meter of vijf, 

lagen vrij groote, alleenstaande afge- 
brokkelde rotsen, welke bij vloed de 

groore aanrollende kustgolven opvin- 

gen en hun kracht braken. De afstand 
van de uitmonding aan den zeekant 

tot aan de uitmonding van de baai 

was zestig voet: aan den eenev kant 

van de gang bevond zich een groote, 

gewelfde ruimte, welke tot ver onder 

de landtong doorliep. 

De wanden van deze ruimte waren   

Te Port Maghera nabij Venetiz, 
waar ook belangrijke olieraffinaderijen 

Zijo, werd den doel met brandbommen 

ia brand gezeteneen uur later, toen 

de laatste Britsche bommenwerpers 

arriveerden, stond het geheele doel in 

licbter laaie 

Het luchtdoelgeschut werd eerst met 
mitrailleurvuur tot zwijgen gebracht, 

waarop van zeer geringe hoogte een 

zware bom werd geworpen, di2 bet 

gebouw van een 

opblies. 
Andere bommen staken de olietanks 

en een tweede gebouw in de nabijheid 
is brand, waargenomeo werd, dat dit 

raffinaderij gzheel 

gebouw door twee bommen werd ge- 

troffen en ineenS'ortte, 
Loodsen en werkplaatseo werden 

van uiterst geringe hoogte gemitrail- 

leerd. Het doel werd brandende ach- 

tergelaten. Ben Britsch vliegtuig wordt 

vermist 

De aanvallen op Engeland 

Van Zondag op Maandag 

Londer, 13 Jan. (Reuter). De 
Duitsche luchtaaovallen op Engeland 

begonnen Zondagavond kort na het 

inireden der duisternis en duurden on- 

geveer drie en eeo half uur. Een offi- 

cieel communicte verklazrt, dat bom- 

men werden geworpen op Londen en 

op verschillende punten aan de mon: 

ding van de Theems. Vele brardbom- 

mena werden geworpen, eenige 

brandschade werd aangericht, doch de 

brandweer en andere civiele defeosie- 

en 

diensten waren den toestand spoedig 

meester. Eenige personen werden ge- 

dood of gewand, doch gemeend wordt, 

dat bet aantal stachtoffers niet groot 

is. Ben paar bommen werd ook op 

grisoleerde puoten in andere streken 

geworpen, doch deze hadden 

schade en slachtoffers tengevolge. 

weirig 

De aanval op Londen 

13 Jao. (Reuter). Het 

volgerde is nog gemeld over de po- 

ging tot brandstich'icg Londen, 

weike de Duitscbe luchtmacbt ia den 

Londen, 

te 

pacht van Zaterdag op Zonday j.l. 

ondernam. 

E: ontstonden verschillende branden, 

welke de omgeving hel verlichtten, 

doch zij waren gebluscht voor de bom- 

menwerpers aankwamen om hun sal- 

vo's brisantbommen uit te werpen. 
Dz aanval eindigjde onverwacht 

vroeg, 

Hzt hevige afweervuur dwong de 

aanvallers te blijveo vliegen, 

De toen de 

Britsche gevechisvliegtuigen mt knet- 

hoog 
grond-defensie zweeg 

terende macbinegeweren arriveerden. 

De bommenwerpers wierpen snel hun 

bommen unit en kozeo bet bazenpad. 

Mislukte aanval. 

Malta, 13 Jan. (Reuter). Laliaaosche 
bomm'owerpsrs deden gistere# op- 
nieuw een poginog om Malta aan te 

valien doch keerden terug, 

krachtig afweervuur en Britsche jagers 

ontmoetten. 

toen zij 

den bodem 

vijftien voet loodrecbt, daarna 

werden ze plotseling onderbroken en 

yan tot op een hoogte 

van 

weken voet achteruit, z2 cen paar 

waardoor cr een goed begaanbare, 

vlakke kant ovtstond. Het achteruit- 

wijkende gedeelte van de wand was 

een onafgebroken rij van onregelma- 

tig gevormde spleten en openingen, 

welke je in bet scbemerig halflicht 

den indruk gaven van een overbluf- 
fende hoeveelheid mogelijkheden op 

't gebied van scbuiiplaatseo. Verder be- 

vond zich, achter in de grot, nogeen 

breede laag zand, welke bij eb droog 

kwam en welke, als een zeer aanne- 

melijke plaats voor 't begraven van 

de kist, 't allereerst nagezocht moest 

worden. 

Wanneer het 

zee de geheele grot over haar volle 

vloed was, zette de 

lengte en breedte onder water) dan   

De operaties tegen Italit 

Positie vooral in Afrika 

gunstig 

Londen, 13 Jan. 

Londensche pers 
(AF) De 

levert hedenmorgen 

commentaar op de luchtoperaties tegen 

Italiz em legt er dea nadruk op, dat 

tijdens het weekeinde ernstige slagen 

zijn toegebracht aan militaire doelen ia 

Lybie, Zij legt er voorts den nadruk 

op, dat de voorbereidingen rocdom To- 
brozk om de stad te doen vallen de- 

finitief steeds grooteren omvang aan- 
nemen. 

De nieuwe opmarsch van de Grieken 

van Klisura uit is ook een onderwerp 

van commentaar. 

De bladen spreken eveneens hua 
voldoening uit over de eerste successen 

io het bestrijden van de branden, wel- 

ke door de Duitschers worden gesticht 

en corstateeren met groote voldoening, 

dat de brandstichtingspoging, welke 

Zaterdagoacht j.l. door de Duitschers 

werd ondernomen, verijdeld werd. 

De bladen wijden voorts vele pagi- 

na's aan den Amerikaanschen steuo. 
Met betrekking tot de operaties ie 

de lucbt, schrijft ,, The Daily Telegraph 

and Morning Post”, dat, terwijl de 
defensie van Tobroek meer en meer 
wordt bestookt door de Britsche artil- 

lerie en de voorbereidingen voor den 

finalen aanval op de vesting steeds 

toenemen, vier vliegvelden te Westen 

van de stad door den vijand zijn ver- 

laten, daok zij bet schitterende werk 

van de R.A.F. 

De correspondent te Khartoem van 

»The Dai'y Telegraph and Morning 

Post” meldt dat de Britsche patrouil- 

les actief zija in alle sectoren langs 

de Abessijasche greos. De keizer van 

AbessiniB bevindt zich te Khartoem 

in afwachtirg vao de gebeurtenissen. 

Stammen, geleid door vaderlandslie- 

vende Abessijnen, voeren sedert eeni- 

gen tijd een actieve guerrilla fegen 

de militaire posten 

bevoorradingscolonnes.  Garnizoenen 

zijn door de opstandelingen aangeval- 
len eo strafexpeditie ziju door de Ita- 

te 

Italiaaosche eo 

lianen uitgezonden om de orde 

herstellen. 

Or Senin an Sa S3 05 
"— Nog altiid in voorraad. 
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sloegep de golven met kracht tegea 

de gladde, loodrechte wanden aan. 

Dan werd bet water met ongelooflijke 

kracht door de vauwe gang van uit- 

monding tot uitmonding geperst, en 

wanneer het eb werd en de zee haar 

golven terugtrok, ontstond er een 

zuiging welke als wat binnen baar be- 

reik kwam in woeste vaart meesleepte. 

Nu eno dap, maar alleen bij hooge 

vitzondering, als de ebbe op 't aller- 

laagst was, kwam de slibberige bodem 

van de gang boven water, en was 

het mogelijk om dwars onder de land- 

tong door van debaai naar de zee te 

Maar gewoonlijk was de 

bodem voor de gang en de grot met 

een paar voet water bedekt: de leden 

van de expeditie, die wat in de grot 

te maken hadden, gingen dan ook 

wandelen. 
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De correspondent van ,,Tbe Times” 
aan bet front in Noord-Afrika seinde 

dat het garnizoen van Tobroek geen 

enkele kans heeft om'te ontsnappen. 

Het is afgesneden van levensmiddelen 

en heeft een tekort aan water. 

De correspondeot van ,,The Times” 
in den Balkan meldt, dat een Itali- 

aaasch leger bestaande uit Mussolivi's 

keurtroepen—zwarthemden—zich te- 

rugtrekt over den weg uit Klisura, 

voortdurend door Grieksche 

patrouilles wordt gebombardeerd en 

machinegeweervuur beschoteo. 

De Grieken bezetten een belangrijk 

punt ten Noord-Oosten van die stad. 

Io den kustsector duurt de Grieksche 

opmarscb voort en nieuwe stellingen 

zijo iogenomen. Een groot aantal ge- 

vangenen is gemaakt en veel belang- 

rijk materiaal is veroverd. De corres- 

pondent releveert de groote blijdschap, 

welke ontstond, tozn men vernam, dat 

Klisura in handen der Grieken was 

gevallen. De gevechten zijn hevig ge- 

weest—soms man tegea man—doch 

het resultaat is een geweldige slag 

voor den die thans zija 

verbindingslinies in groot gevaar ziet 

verkeeren. 

welke 

met 

vijand, 
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de liefhebbers van roeien ofzwemmen 

waren de vele haaien, welke de zee 

en het water van den baai onveilig 

maakten. Soms wanneer je door bet 

mooi weer alles om je heen vergaten 

als een soort van liefkoozing je vin- 

gers door het warme transparante 

water haalde, zag je opeens een groo- 

te, snclbewegende schaduw, welke 

het water plotseling verdonkerde, een 

scherpe vin, welke met ongelooflijke 

snelheid het water doorsneed, en dan 

kwam de schittering van een zilver- 

witten buik, als 't monster zich om- 
keerde om toe te happen. 

Wordt vervolgd. 
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