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STADSNIEUWS 

Bij Besi. v.d. Dir. v. O & E. dd, 

3/2/41 No. 3448/A werd aan de Eu- 

ropeesche lagere der 

Zusters alhier de gelijkstelling met de 

openbare Europeesche lagere school 

verlzepd, zoodat deze school nu ge- 

recbtigd is voor de komende examens 

Verklaringea af te geven als de Gou- 

vernementsscholen. 

  

  

school Eerw. 

Besoekiweg. 

We vernemen, dat de Besoekiw:g 

io deze regentijden onderheving is aan 

aardverschuivingen en verzakkingen, 

Dit komt, omdat de weg overeen ra- 

vija gaat, welke alleen opgevuld is 
met aarde en door de steile helling 

veroorzaaken de regens geooemde ver- 

zakkingep. Aangezien B-soeki in dea 

laatsten tijd sterk is vooruitgegaan en 

vele bezoekers trekt, zal bet Regent- 

schap maatregelea oemen om den weg 

te verleggen. De kosten zullen on- 

geveer f 1600,-- bedrageo, wat na- 

tuurlijk geen kleinigheid is. Doch bet 

is wel zulkeen uitgave waard, als men 

bedenkt, dat Besoeki de dichtsbijge- 
legen ,bovenstad” van de Kotto is. 

Men beeft daar een Regentschaps- 

passangrahan, waar tegen een 

billjk tarief de vacantie kan door 

brenger. heeft men ook 

een zwembassia en tennisbanen, terwij! 

mzn ook heerlijke wandelingen kan 

maken en van de prachtige panora- 

ma's kan genieten. Het zal zeer 

zeker niet lang meer duren, of Besoe- 

ki zal de aaadachttrekken van de va- 

Cantiegangers, evenals Sarangan, Ta- 

wangmangoe of Batoe. 

Mutatie. 

We vernemen, dat de heer Gatoet, 

Hoofdschrijver bij den Regentschaps- 

raad albier, bevoemdis tot Mantri Po- 

litie te Poerwoasri. 
De heer Hidajat, Hoofdschrijver bij 

men 

Daarnaast 

den Assistent-Wedara Kotta alhier 
is benoemd tot Mantri Politie te 

Semen. 
De heer Ngadiran, marktopziener bij 

den Regentschapsraad te Kediri is   

VRIJDAG 14 FEBRUARI 1941 

als standplaats aangewezen de stad 

Kediri, 
De heer Soeradi, 

Regentschapswerken 

noemd tot onderopzichter albier. 

De heer R. Soengkari, tevoren maand- 

gelder, wordt beroemd tot wekbaas 
bij de R-gentschapswerken alhier. 

RICHE THEATER. 

Heden t/m Zaterdag 15 Febr. 

Gong's meer dan schitterende film- 

werkbaas bij de 

albier wordt be- 

scblager. 

PARADISE ISLE" 

(Ken Zuidzee - Idylle) 

Opgenomen in de schittereode Natuur 

van Samoa Eilanden. 
Ben boeiend liefdes-epos op een eiland 

io de Srille Zuidzze. Movita, de licf- 

taliige ster van Paradise Isle is geen 

nieuwe verschijoing op het witte doek, 

Zij werd reeds bewonderd in de film 

»Rose of The Rio Grande” en als 

vrouw van Franchot Tone in de film 

n»Men on The Bounty”, Tbanszien wi 

haar tezamen met Warren Hull in een 

Zuidzce-romance. Warren Hull die in 

Amerika beroemd werd als Zanger voor 

de Broadcasting Systeem, 

werd Speciaa! door Monogram Pictures 

aangezocbt, met Movita in ,,Paradise 

Isle” een liefdes-romance met de Stille 

Zuidzee als achtergrond, en spelen. 

De Zuidzee-film, die UI gezien moet 

hebben !! 

MAXIM THEATER. 

Heden 14 :/m Zondag 16 F-br. 

Universal's vroolijke, buitengewoon 

aantrekkelijke filmschlager 

»)IFI HAD MY WAY” 

(De schaiksche rakker) 

met niemand minder dan Gloria Jean, 

het schattige meisje uit ,, The Under- 

pup”, die nu opnieuw tot U komt in 
een rol, die U tegelijkertiid weer zal 

Verteederen en verrukken. 

Gloria Jean, de filmsensatie van 1940 
en de opzienbarende ontdekking van 

Joe Pasternoak komt met haar Tweede 
Groote film ,,If I Had My Wy”, we- 

derom Kediri's harten veroveren ! 

National 

Een vroolijke film, waardoor U nieu: 

we bekoorlijke eigenschappen zult ont- 
dekken aan Ubsiversal's 12 jarig ster- 

retje, wier stem een ieder die haar 

hoort, in verrukking brengt. 

  

STADSGEMEENTE KEDIRI. 

MUTATIES in de Europeesche en met hen gelijkgestelde bevolking 
van de Stadsgemeente Kediri in de maand Jan. 1941. 
rr EN 

  

  

  

  

Gevestigd : | Adres : Aaogekomen van : 

F.E.O, — Talhout Balowertistr. 11 Batavia. 

K.. Van den Berg Pakelanstr. 42 Soerabaja. 

Mevr,A.C.E.M. Willems Madjenang 18 Malang. 

Mevr.J.L. Wolf geb. Jolly Madjenang 18 Soerabaja 

Ir. J.P. Dekker Ngadisimo 19 Pamekasan 

Vertrokken personen : Adres : Vertrokken naar: 

EE. Berkholst Stationsweg Soerabaja, 

J. Obdam Madjenang T. Agoeng. 

Dr. A. Jansen Insulindestr. Soerabaja. 

Mevr, A.M, Jansen Iosulindestr. Malang. 

Mej.M.L. Kessler Insuliodestr. Malang. 

L.P. Majjes Potjanan Pamekasan. 

J.B. Van Celder Balowerti Madioen. 

Cc, Dorn Kp. Dalemstr, Soerabaja. 

Th. Jamin Zoutpakhuisstr. Sidoardjo. 

Mevr. JB. Heim geb. Dagevons| Kp. Dalemstr. Malang. 

Dr.ir.H.Th. Hirsch Semampirstr, Batavia.   
  

De wijze, waarop Gloria ,, Little 

Home in the West” zingt, zal zeker 
groote bijval oogsten. 

Komt alien deze bijzonder aardige 

film zien | 

Politierapport. 

S, waker bij de Aniem, wonende Djam 

saren dost aangifte vi 

    

van 

  

  

een etalagerruit ter waarde van f 50,— 

in de tcko van de Aniem aihier, ge- 

p'eegd door een nog onbekende per- 

soon. 

De kassier van de Javasche-bank 

a'hier, doet aangifte, dat bij genoem- 

de bank een valsch bankbiljt werd 
gestort van f 10,— d 

looper van de Rijst 

Blitar. Bzdoeld bankt 
de politie in beslag genomen 

      

t werd door 

voor 
verder onderzoek. 

Door de politis werd aangehouden 

de persooa van Mohamad M., afkom- 

stig van desa Modjo (Semer), die ver- 

moedelijk lijdeode is aan verstands- 

verbijstering. ' 

Door de politie Werd aangehouden 
de persoon van S., wonende Baloc- 

werti, verdacht 

rijwiel ter waarde van f 15,— ten na- 

deele van M.A.S., wonende Bandar- 

kidoel. 

Door de politis werd 

de persoon yenaamd M., zonder vaste 

yan diefstal van een 

aangehouden 

woon en verblijfplaats, verdacbt 

2 hand 

gezame Aka kaan NOTA 

van 

verduistering van 'ireo ter 

      

nadsele van K. en W., beiden wonee- 

de Sstonobetek. 

S.N., wonendz Djamsaren doetaan- 

oplicitiag van een 

8 

gifte van lichte 

bangklok ter waarde van f 15. 

  

picegd door K., wonende Kaocman 
  T., wonende Setonobetek doet aan- 

gifte dive 

gezamenlijke waarc 

van 

  

goederen 

e van f2,—. 

ter 

Door de politis werd aanyehouden 

een Inheemsche vrouw genaamd S., 

wonende Bandjaran, verdacut van 

diefstal van lijffsgoederen ter gezamen- 

lijke waarde van (215, ten nadeele 
van M. p/a N.V.H.Mij. ,Sampoerno”, 

Dapoein (Soerabaja). 

Doet aangifte Mvrouw A.C.W.S., 
Wonende aan de zijweg der Muloweg 

te Kediri, dat 

den afgeloopen nacht, 

  

te harer nadeele in 

   

  

vanaf het 

gesloten achtererf harer woning, mi 

dels 

diverse 

overklimming der achtermuur, 

gocderen ter gezamenlijke 

waarde van f 4.10 zija ontvreemd 

Doet aangifte J.W. van V., wonende 

Ringinsirah No.53 te Kediri, dat te 
zijaen vadeele in den pacht van 30/31 

Jaouari 1941, het afgesloten 

achtererf zijner woning, middeis over- 

klimming der diverse 

goederen ter gezamenliike waarde van 

van 

achtermuur, 

f1.45 zija ontvreemd. 

K., wonende Bandarlor doet aan- 
gifte van diefstal van lijfsgoederen ter 

gezamenlijke waarde van f 1,15, mid- 

dels ondergraving 

D., wonende Bandarlor doet aangifte 

van diefstal van diverse goederen ter 

gezamenlijke waarde vao f 1.10, mid- 

dels braak. 

24e Jaargang 

  

O., wonende Bandarlor doet aargifte 

diefstal 

  

Februari 1941, des 

voormiddag om 10 uur, werd op den 
weg (Dohostraat), de 6 

vas van lijfsgoederen ter 
gezamenlijke waarde van f1.15, mid- | openbaren 

  

         

  

    

dels ondergraving. jarige jong aame S., wonende 

schul C M. Wonende Singonegaran doet ehuld doo . 3 enauto A.G. No. 2037 
aangifte van lichte verdui Ka . door M., wonende Bandja- 
een rijwiel ter waarde van , 

den, bij bet oversteken 

  

gspleegd door S., wonende War.djaje 
weg. B:doelde jonge    

    

  

   

    

    

Tegen S., wonende Bs n werd 
P.V. opgsmaskt, terzake ver- 
duistering van rijwiel ter waarde 
van f 20.—, ten nadeele van J. LI, Rengisanom doet 
wonende Bocrengan. ai van 24 pakken 

    

Tegen P., wovende Kemasan word en kaios ter 
P.V. opgemaakt, terz: lichte mis- 5 F300.— ge- 

T., wonende Kemasan, woning door S.,        Kepatian-(Toeloengagoeng). 
  

Oorzaken van Italifs neder lagen. 

Dwalingen komen op rekening van 
het opper commando. 
  

Soldaten Vochten Vaak 

Dapper. 

Falende propaganda. 

Oadanks d   voortdurend ingebamer- 

   
    

    

  

    

      

   
   

   

  

   

   

     
    

    

Lybitrs wachtten kun kans af. 

  

che ten niet inzien, 

1 offeren mi waarom zij bun     D2 eenige troost wei de fascis- , 
tiscbe propaganda het Itali: het 

griipelik waarom zij au 
en voor 

  

nsche volk 
weet te bieden, heelemaal o 

laag bij Bard 
na de groote neder- 

» isalleen dat deze Sot va 

  

per       r- en door Duitsche 
mo 2rd, waar winning den Britien cen diepe teleur- 

  

       
      

   

s was hun t het nieuwe 

in Iralis | Rom de Er- 
te ondermijuen, maar di: gelse 

»r dan ooit en het E rop zija 
z00 as met den     che vok staat ach 

Toderdaad is het z00, 
taire nederlaag bet 

grootere 

veorb 

io dea huidig 

  

voo: het dictatoriaal 

op bet slag 

    

    
   

  

    

  

       

nu weer in Lybie gek 

het besef 
dat Mussolini en zijo re 
volk alleen maar 

  

     
aan den rand den a ge- 
bracht hebben, censge cid zal 

», dat alleen, maar op dit punt bs» 

zich 1 
verscbrikkinger 
den 

    

        

   

    

  

men z00 
  

  

    

   

  

moet en- 
den, 

tah pederlagen » iet al! Itaht's pederlagen zijn niet alle oo, dat 
verklaren uit strategische b G vangen 
$ 1 Na ho:wel die een groote rol g ge 20 of gedood, volgers sommigen . biisond hebben, nu we de bij d Ift van zija effectieven. Maar het 

    

den kennen — of uit onvoor 2 Om ye an materiaal en proviand legt 
standigheden, maar een groote factor | m n0g meer gewicht in de 

r gerekend werd 

  

is ook dat het regiem van b:     n ver- t om 
rot was, waardoor alle mi 

  

ftegen Mersa Matrouh 
i d sieli 3 bereidingen de noodige bezieling misten che legeralles samen- 

en daardoor ten eenenmale onvoldoen- een aanval in 

  

  de werden, stijl noodzakelijk was, vraebt- 

aa ang 
VENDU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS 

J.G.W. DEKKERS — KEDIRI — Teiefoon 250 

  

    

   
   
   

   

  

Emballeeren 
(Ook voor Europa en de buitengewesten) 

Transporteeren, Meubelmakerij 

Handel in Nieuw- en Agentschap : 
Tweedehandsch Meubilair. Java Koelkasten.   
   



      

  

  

de natuur van Samoa-Eilanden. 

snee-productie uitsteekr, 
beoordeeld! Wij raden 

Vooraf als 

N.B.! 

Mer de lieftallige Mosvita en de koappe Warren Hull 

Zaterdagmiddag 4.30 u 

Zondag 
Universal sensationeele produciie 

Mzt 3 der grootste acteurs op het gebied van griezelfilms : 

Nog Heden en Morgenavond 
Gong's uitstekerde Zuidzee-fi m 

s#PARADISE ISLE" c. zuawe teyto | 

IS en Maandag 

  

Universal Wereldnicuws en het Gaumont Britsh News. 

Extra Voorstelling ! 
17 Febr. 

»SON OF FRANKENSTEIN« 
BASIL RATHBONE — 

BORIR KARLOFF — BELA LUGOSI. 
De film, die overal een overweldigend succes boekte. Komt en oordeelt! 

aa 

— RICHE THEATER —I 
ia de hoofdrolleo.... opgenomen in de schitteren- 

»Paradise Isle” is een film, die om haar bijzondere aantrekkelijkheid en schoonheid ver boven de door- 
die gewooniijk op de markt komt en dus door elk publiek enthousiast zai worden 
U aan, deze Zuizee-film te komen zien! 

SPECIALE ATTRACTIES! 

  

  

MAXIM THEATER 

  

  

Universai's grootsche filmschlages 

Met het 12 jarig wondermeisje 

N.B.! 

gin tot het cinde, Mist dit niet ! 

Heden 

dekken aan Universal's 12 jarig sterretje. 
Soeciale Attracties ! 

Zaterdag 4.30 u. nm. 
Zondag IO u. vm. 

,»DE DRAMA TE SCHANGHAI" 
Met Chrisutiane Mardayse -- Louis Jouvet — Raymond Rouleau 

Universal Wereldnies 

    

7 en Dinsdag 

14 tm Zondag 16 Febr. 

si HAD MY WAY“ (De Schalkscte Rskker) 
Gloria J-an, bijgestaan door vooraanstaade sterrep. 

GLORIA JEAN, komt met haar tweede groote film, 
Ben vroolijke, buitengewoon aantrekkelijke film waardoor U nieuwe bekoorlijke cigenschappen zu!t ont- 

Komt allen biironder aardige fiim zien ! 
en het 

wederom Kediri's harten veroveren | 

Extra Voorstelling! 
I8 Febr. 

c.v.a, 

Gaumont British News. 

Ben film die U bocit van be- 

  

auto's, kanonnen, tanks, wapens, muvi- 
tie en een groote reserve aan levens- 

middelen —de fabrieken ia Itali8 zouden 

mzandenlang moeten werken omal het 

verloren gegane aan te vullen — als ze 

de gelegenheid kregen het over zee te 

vervoeren. Maar daarvao is immers bij 
de effectieve Britsche blokkade geen 

   

sprake, 

Zwakke strategie. 

Op bet punt van de strategie hebben 

de Italianen bij deze campagoe in Ly- 
bi& vo'komen gefaald. Men kan zich 

het 

zuim, dat zij conseguent begaao hebber, 

niet anders uitdrukken over ver- 

namelijk om in hun voorposteua-linies 

elke rugdekking achterwege te laten, 

  

wat bijvoor fataal bleek voor de 

Melettidivis 

werd. Deze bres in de achterhoede werd 

— volyens zeggen van de gevangenen 

, welke volkomen verrast 

—als z0nder ceniy belang beschouwd, 
want hoe zoudeo de Britten de acbter- 
hoede kunnen aaovallen ? 

Deze opvatting was ons aan, omdat 
de Italianen zelf geprobeerd hadden 
cen dergelijke omtrekkende beweging 
te maken, en daarin niet slaagd-n. Zij 
waren doorgedrongen naar zuidelijke 

posities, zij hadden geprobeerd om 

Swa te naderer, met het idge in het 

hoofd, om dan teruy te vallen op de 
kust, naar cen meer oostelijk gelegen 

punt, dat wil dus zeysen, om de Brit- 

schs troepen te omsingelen. Maar daar 
de operatie mis ukte, hielden de Jtali- 

nen het voor ondoenlijk, 

Zeifs toen de aanval ia vollen cm- 

vang Ingezet was, begreep en groot 
Iraliaa sche verdediging dsel van de   

nog niet, dat zij in den 

werd. Ja Sidi Barrasi 
kwamen de afweer-batterijen in actie, 

rug bedreigd 
bijvoorbeeld, 

alsof de aanval van de kust uit gelan- 

ceerd werd. In werkelijkheid ontwik- 
kelde (zich het Britsche offensief in 
vier richtingen, waarvan slechts een 

jaogs de kust: de andere aanvallen 

kwamen uit het Noord-Oosten en het 

Zuid-Oosten, dezelfde woestija, 

welke de Italiaansche technici hadden 
verklaard voor cen onmogelijk terrein, 

uit 

om daarop te opereeren met gemoto- 

riseerde colonnes. 

Slecht geoefend. 

Om te slagen, moest de operatie 
met groote snelheid worden uitgevoerd, 
De drie colonnes in het binnenland 
verspreidden zich waaiervormig, slechts 
de spitsen gingen regelrecht op het doel 
af, d.w.z, op de versterkte kampen, 

welke Graziani bijna overal in de woes-   tija verspreid bad, 

Over het gebeel b'ijkt toch, dat de 
Italianen in de eerste phase van den 

strijd zich niet slecht geweerd hebben. 
De geregelee troepen zijn goed, en de 
Britten zeggen nu, dat zij alle bewon- 

dering voor hen hebben. 

Niet gering is het aantal kanonniers, 
die volgens de mededeelingen van de 

oorlogscorrespondenten, liever dan zich 

Over te geven, den dood verkozen boven 

gevangenschap. Maar daarertegen is 
gebleken dat de zwarthemder, de z9. 
militie, als tegenstanders niet hoog wor- 

den aangeslagen zij zijo slecht geoefend. 
al houden ze zicb zelf voor onover- 

winnelijk, omdat ze in Itali& zoo'n 
groot politiek prestige bezaten, 

Misrekening. 

De Lybi&rs, die ongeveereen derde 

van de legermacht van generaal Gra- 

ziani uitmaakter, hebben met bun aan- 

wezigbeid de Italiaansche strijdmacht 

meer schad: dan voordee! gebiacht. 

De meesten hunner zijn met geweld 

tot dienstneming gedwongen, waarna ze 

Con zeer summiere op!eiding ontvingen : 
drie maanden oefening, z00, dat ze met 

ccn geweer kunnen schieten en de 

Lybier is soldaar, 

Siecht gevued, slecht uitgerust en 

slecht betaald, wachtte hij slechts op 

de gslegenheid, om z'ch te kunnen over- 
gven. Ih zekeren zin is het wet won- 

derliik, dat Mussolini, die 
merhen geen gebrek beefr, zich op 
Lybitrs verlaten heeft. Maar de Italiaan- 

sche officieren, 

toch aan 

die daarover onder- 
vraagd werden, verk'aren, dat zij over 

weisig uiting gaven aan 
bun ontevredenheid, terwijl het hooge 
militaire commando meende, dat zij, die 
in de worsiija leefden, betere recsuten 
leveren konden dan die uit Itali2 kwa- 
men 

het geheel 

Het is een fout geweest van het 
Itaiiaausche opper-commando, dat het 

deze factoren viet voldoende 
dat bet de 

waarde van zekere elemeuten, 

io aao- 
merking nam, militaire 

waar- 

over bet de beschikking bad, hetzij van 

de Lyb cs, betzij van de militie, over- 

Schatte en den 
schatte. 

tegenstander ooder- 

De Britsche legerleiders betreuren 

maar &€n ding: Dat Graziani zijn tan- 

den niet geprobeerd heeft op de ver- 

dediging van Mersa Matrouh. . Hij zou 

Te er op stukgebetea hebben”, 

klaarde een van de Britsche staf-offi- 
cieren, het Italiaansche &chec zou 

nog grooter grooter geweest zijn dan 

nu”, Al deze dwalingen, waaraan zelfs 
de geschiedenis een berinnering be- 
waren zal komen op rekening van bet 
Italiaansche opper-commando. sommi- 

ver- 

en   

gen zeggen. op rekening van maar 

schalk Graziani, van hem alleen en 

uitsluitend, 

Bardia. 

De val van Bardia, waarbij de Aus- 

tralische troepzn zooveel welverdiende 

Jauweren oogstten is asotber story. 

De stad was goed versterkt, maar bij 

de eerste doorbraak van de Austral:&rs 

  

Wwisten ze elk weggetje, elken doorgang 

tusschen de nauwkeurig voorbereide 

mijuenvelden, Hoe ze dat wisten zou 

cen onderwerp voor een intersante re- 

portage kunzea vormeo, maar de ver- 

slaggevers aao bet front lieten zich tot 

dusverre deze vette kluif nog ontgaan. 

Tenslotte is mischien ook nog een 

factor geweest. dat het materiaal en 

de uitrusting van de Iralianen niet cig 

deugt. ,Ais men de kanonnen, de tanks 

ca de gewereo onderzoekt. welke de 

Ikaiiaavsche troepeo achterlieten”, — 

200 scirijft 'n oorlogscorrespondeut — 

en men vergesijkt ze met die, waarmee 

de Briiten gewapeod ziin, dan vali 

het enorme verschil op. Het lialiaan 

sche staal is nier goed gegoten, de 

geweren waarmee de Italiaven bewa- 

pen zijn, bebben maar zes patroren, 
teyen die van de Bngeischen eli. De 
Bogeiscbe tavks zija z00 yoed gep 

de gravaten 

tankkanonnen erop afstuitten en zich 

  

serd, dat van de anti- 

verderop in het zand boorden." 

Wat gisteren nog een vrang was: 

»Wat zal er pu verder gebeuren ? — 
is vandaag al geen vraag meer, de 

Britten zetien door. Tobroek is gsval- 

leo. En als alle teekesen niet bedrie- 

gen, zal het z00 verder gaan: Derna, 

Benghazi. De feiten bebber intusschen 

deze overtuigingen bevestiyd. Derna 

en Benghazi zijn-dank zij het genie 

van den lw'sterrijiken. Waveel—in ge- 

allieerde banden.- zelfs Tripo'i, zul- 

  

leo niet mecr veilig zija voor den 
storm, die nu over de woestija veegt 

met een snelheid welke alleen nog 

maar de Italianen verrast. 

Na Tripoli.....? 

Maar na Tripoli? Dan zija er nog 
maar twee uitwegen : De zee, waarvoor 
men ecbter schepen noodig heeft om 
daarover ia veiligheid te kunnen ont- 
snappen, of de overzijde van de grens 
van Tunis, en dat schept voor Irali- 
aneo, Britten en Franschen een delicate 
positie, voor de Italiasen het meest, 
Meo loopt misschien op de dingen 
Vooruit, Om dit als een vraagstuk te 
noemen, maar wat bierbij vandaag 
een hypothese is kan morgen reeds 
werkelijkheid worden. 

(Vit het N. v. d. D.)   

FRANKRIJKE ATALE VROUW. 

  

DE TRAGISCHE LEVENSLOOP VAN HeleNE REBUFFEL. 
  

»Notre Dame De La De Ba Cle”. 

Ais de pittige ca mo'lige bruvette 

Heese Rebuffei in 1929 haar Parijsche 

vriendin gravio Marthe de Fels komt 

bezoeken, zegt ze: ,O:f!" Dat ,oef” 

Is een afschzid aan zeepfabriek van pa- 

pa, aan de kostschool, aan de bouilla- 
baisse, aan Marseille eo het burgerdom, 
Ze komt naar Parijs voor een man, 
een titel, een salor, cep mir 

  

rozm. Na rijp beraad laat ze den Mar- 
kies de Crus 

bommeerd stamboek, siaan voor grsaf 
fean de Portes, die het met een bseijz 

   gera- 

gc'uk via een erfenis tot hertog kan 
brengen. De Portes heefc verder het 

  

voordeel meer viot dan slim 

Hs'ese ncemt spoedig de ieidende rol 

  

in de menage, Ze gaat uit, z2 ontvargr, 

ze sticht een salon. Onder haar gasten 

zija Tardieu, kolone! De la Rocgue, 
het hoofd van de Crcix de Feu, Ma- 

dame Tabovis van ,I Ocuvre”, prinses 
Marisa van Griekenland, de larere 

bertogin vao Kenr. 
Voor een schatrijke, geestige en 

aantrekkelijk: jonge vrouw beteekent 

het salorleven een dilemma, Zij kan 

opgaan en zich verliezen in het spel 

Of haar 
leven richten naar cen groot deel, waar- 
der eindelooze liefdesaffaires. 

bij de intrigucs sIrchts middel zijo. He- 
'Bae de Portes kest het laatste: ze 

laat Zich niet verblinden door haar me” 
teoorachtig succes. 

Voor ,liefde”: 

Het gelegenheidstuwe'ijk heeft bzar 

den weg geopend nasr adil en diplo- 
matie. Haar ,licfdc” moet haar de 

vrouw van Fraokrijk makes. Daarom 
weegt ze voorzicbtig, 'berekenend als 

een koopmaasdochter, haar kansen, 

Wiz b:'ooft het meest : Laval, Flandio 
De Movzie of..... Reynaud? 

Bisesco fluistert haar 

dat Lyautey veel van Reyaaud ver- 

wacht. Dat is in 1931. Dekleine, ge- 

jaagde politicus is inderdaad reeds to, 

Puinses toe' 

een persoonlijkheid gegroeid, die men 

In de Kamet 
saat bij bekend om zijn helder oordeel, 

in deaten moet houden. 

zija meesleepende taal en zijo onaf- 

bankelijkheid. Omdat hij de Amerikaao- 

scbe crisis zes maabden 

voorspeid, is hij in 1930 minister van 

Fivasci@n gewordeo. Het jaar daarop 

geeseli kij de wantoestaudeo in bet 

FraoscLe leger en bepleit de mechani- 

seering volgens net stelsel-De Gaulle, 

Als minister van Koloni2o trekt hij 

naar Ind--China om de conflicten ter 
plaatse uit de wereld te helpen, een 

usicum in de Fravschs diplomatie. Nog 

nooit was een minister verder geko. 

men dan het Suezkanaal. 

Reynaud is iwee-en-vijftig. He'ene 

zes-en-wintig. Haar jeugd gelooft in 

het fascisme. Zijn bezadigheid staat er 

Toch ziet 
He'ene zich in de nabije tockomst als 

vrouw van den dictator Reynaud, 
Inmiddels bedreigt eea der salon:, 

weike ais paddenstoelen uit den giond 

komen en meer en meer het diploma- 

tieke leven gaan beheerschen, I'hatel 

de Portes met erostige mededinging: 

De gastvrouwe is de docbter van dea 

sardientjeskoning Bezier, die met va- 

ders mi'lioenen het verroeste blazoen 
hcefi verguid van den markies De 
Crusso', den vrosygsren verloofde van 
Heese de Portes. 

tevoren heeft 

zeer scepiisch tegenover, 
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Laat U zich dan eerst volledig 
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Levert versche volle 

Karnemelk, Yoghurt, 
Room en Boterolie 

Leverancier van de groote ziekenhuizen te 
Kediri en Paree en 

ter plaatse 

  

Pad 

melk. 

Prima kwaliteit, 

de meeste Doctoren 

Beleefd aanbevelend 

L. H. SCHRAUWEN:    



  

  

Ook de markiezin heeft politieke 

aspiraties. Ze behoort tot de ,pre- 

Cieuses” van Geoeve. Ze is koel, de- 
faitiste, met een sterke voorliefde voor 

Moskou. Haar keuze valt op Daladier, 

Ze weet, dat er aan het zwaariijvige 

bakkerszoontje met z'n vulgaire ma- 
nieren, z'n angst voor roem en ver- 

antwoordelijkheid, heel wat valt op 

te koappen. Dit sportieve element 

lacht haar wel toe. Onder haar invloed 
schenkt Daladier wat meer aandacht 
aan z0 gezondhbeid, z'n kleeding, z'n 

manieren en z'n politieke toekomsr. 
Zoo inspireeren twee jonge vrou- 

wen uit de bonrgeoisie twee leidende 
politici tot steeds grootere ambities 
en tot een conf'ict, dat de volkomen 
ineenstorting van Frankrijk ten gevolge 

zal hebben. 

»Agente van Hitler” 
A's Helane de Porter in 1934 uit 

Oostenrijk terugkomt, is ze Overtuigd 
dat de nazi's de werald zullen hervor- 
men en dat Frankrijk gered moet 
worden uit de klauwen van Eegeland. 
Haar sympathisan dreigen Reyaaud 
ernstig te compromitteeren. Men fluis- 
tert zelfs, dat He€'ene een betaalde 
agente van Hitler is, 

Ze toont zich even impulsief als 
onberekenbaar. Binoen erkele maan- 
den verzaakt ze aan haar onstuimig 
pleidooi voor het berstel der Oosten- 
rijksche monarchie. Otto van Habs- 
burg telt plotseling niet meer mee. 
Gebeel tegeo den wil van haar min- 
paar reist ze naar Belgi8 en belooft 
den hertog De Guise den steun van 
den door de wol geverfdeo republi- 
kein Reynaud. 

Giring noodigt de Franschen naar 
zija beroemde Jachttentoonstelling te 
Berlija en verkwist millioenen aan de 
parvenu-achtige festiviteiten. He &ne 
is natuurlijk van de partij. In de Sa- 
lons wiot de gedachte van een Fransch- 
Duitsche toenadering ten koste van 
Engeland meer en meer veld. Reyoaud 
Verzet zich met alle kracht tegen deze 
verblinding. 

Hij beschouwt het als cen belcedi- 
giog voor Frankrijk, dat steeds de 
leerschcol is geweest van diplomaten 
en philosopheo. Hij 
import van het Oosteo. 

De zomer van 1939 nadert. Helane 
stelt alles in het werk om Reyoaud 
te beinvloeden tegen Engeland. Hij 
aarzelt, hakt ten siotte den knoop 
door en verklaart oorlog. 

Maar Helene laat zich niet ontmoe- 
digen—integendeel, Het is de kans 
van haar leven. Daar de respectieve- 
lijke echtgenooten naar het frout ver. 
trekken, gaat ze met Reynaud samen 
Woneo. Volgens de Fransche wet kuc- 
nen ze ecbter eerst na drie jaren 

waot 

Wwenscbt geen 

trouweo, mevrouw Reyoaud 
weigert te scheiden. 

H€'lere deinst voor niets terug. Ze 
kent den naijver van Daladier, nu Rey- 
paud gedoodverfd wordt als de Cle- 
menceau vao 1939. Ze konkelt lioks 
en rechts. 

Dus stapt ze koelbloedig paar haar 

rivale, de markiezin De Crussol, en 

stelt haar voorwaarden. Ze drirgt door 

tot Daladier en herhaalt baar voorstel- 
len. Reynaudzal van het premierschap 
afzien, als Bonnet Justitie krijgt. Met 

Odette Bonnet, haar vroegere vriendin, 
heeft ze een apartje. Die ruzie tusschen 
Bonnet en Reynaud moet cu maar uit 
zijo. 

Reynaud wordt spoedig premier. 
Voorloopig komt Bonnet naar Jus- 

litie terug, Als tegenprestatie moet hij 
den termija van drie jaar naar een 
jaar terugbrengeo. Reyonaud kan dit 

als minister van Justitie moeilijk zelf 

voorstellen, zonder een schandaal te 

vewekken. 

Het loopt op rolletjes. Maar Dala- 

dier bemerkt, dat hij is beetgenomen. 

Reynaud speelt opmerkelijk den toe- 
komstigen premier. Hij—of liever zij— 
onderhandelt achter de schermen met 
politeke tegenstanders van het kabinet. 

Helene ontvangst in haar huis gene- 

raal Decamp, het hoofd van Daladiers   

Militairen raad, en generaal Giraud, 

den kampioen der voorstanders voor 

cen agressieven oorlog. 

16 Juli 1940 geeft Reynaud toe. 

Fraokrijk verliest den laatsten verde- 
diger van zijn rechten en zijo eer door 

€€a vrouw. 

Het is maar een schijn-manoeuvre, 
H€ 8ne srelt zoowel de markiezin als 
Daladier gerust. Het is alles de schuld 

van Gz0ges Palewski, Reynauds rech- 
terhand en kabinetschef. Hy verdwijnt 

en mit hem Helene's geduchten te- 

genstander. 

Toppunt van macht. 

Na het Fransche avontuur wordt 

Reynaud premier. He'lene is op bet 

toppunt van haar macht, Ze werktaan 

haar eigen groote plannen. Reynaud 

wordt haar werktuig. Onder Heldoe's 

invloed begiot bij 

Hjj steunt Gamelin in diens 

weigering om troepen naar 

Daladier te dwars- 

boomen. 

Noorwe- 

gea te zendeo. Een bezeerde voet is 
het voorwendsel om zich te onttrekken 

aan de onderteekening van bet ver- 
drag van 4 April 1940 te Lorden, 

waarbij Frarkrijk en Engeland zich 

zullen onthoudeu van een afzonder- 

ljken vrede, 

In de paniek-dagen van Mei verliest 

Helene yeen oogenblik het hoofd. Ze 

werkt twintig uur per dag, verzorgt 

Reynaud, wiers gezondbeid een ire:n- 

Ze decreteert. 

biedt, dreigt, ontslaat enstelt aao, a's- 

storting vabij is. 

  

ver- 

of zij en niet Reynaud de premier is, 

De regeeringzal in Parijs blijven. Ga- 

melin en Daladier gaan er uit. Wcy- 

gaod en Petain komen terug. 

Als Reyuaud z'n ouden vriend De 

Gaulle bij zich wevscbt, cischt Helene 

dat bij bij zijn tavks aan bet front zal 

blijven. Reyoaud moet zich tevreden 

stellen met kolooel De Vilie!ume, be- 

kend in de salovs voor zija defaitisti- 

sche denkbeelden. 

slacbtoffers, die haar krarkzinnige plan- 

Overal vallen de 

nen durven dwarsboomen. 

Buitenlandsche Zaken, 

vechten, 

Leger van 

die wil door- 

wordt ontslagen. Baudoin, 

een aartsvijand van Engeland, wordt 

mioister. 

De toestand wordt onhouabaar. Rey- 

naud scheint zich 

haar invloed te willen ontsnappen. 
te berstellen, aan 

Io de kabinetszittingen slaat bij met 

de vuist op tafel : 

vechten! H€ &se ziet baar koersen da- 

leo. Ze zet alles op haren en snaren 

om nog iets uit het 

tuur te redden. De zeepbellen van bet 

diciatorschap zijn gebarsien — s!echte 

zeep! liefde 

en wie weet, na den oorlog, een nieu- 

we kaos? 

De doodvermoeide Reyoaud geeft 
het op. Gezavut in Washington willen 

we zullen door 

hacbelijke avon- 

kwaliteit Dan maar de 

ze bem maken? Hij moet dus alles in 

den steek laten? Dan kunnen we 
trouwen !”, fluistert Hel@ne. 

16 Juli 1940 geeft Reyoaud 
Fraokrijk verliest den laatsten verdedi- 

toes 

ger van zija rechten en zijn eer door 

cen vrouWw. 

Het Spaansche avontuur. 

Maar vozr Reynaud ligger nog cen 
paar ontgoochelingen in her nabije ver- 
schiet. H6 &xe's intrigues zullen hem 
den neks'ag bezorgen. Op den dag van 
den wapenstilstand worden twee van 
haar vriendjes in Sparje aangebouden 
met een paar koffzrtjes vol geheime 
documenten, juweelen, effecten en twee 
millioen gulden aan baar goud. Oa- 
danks hevige protesten gaat alles te- 
rug naar Vichy, de diplomatieke on- 
schendbaarheid ten spijt. 

Is het schandaal uitlekt, weigert 
Washington Reysaud als gezant te aan- 
vaarden. 

Op 27 Juoi ontmoet Reynaud He- 
lane te Sainte Maxime aan de Fraosche 
Riviera, De stemming is er riet beter 
opgeworden. Zijn carritre is gebroken. 
Zijo eer ligt in de modder. Haar ge- 
knoei is zija ondergang geworden. Bei- 
den zijo platzak. 

Tijdens een uitstapjezit He'&ne aan 
het stuur. Een uur later botst de auto 
tegen een telefoonpaal. H& &ne de Por- 
tes is op slag dood. Reyoaud krijgt 
zware verwondingen. Uit het hospitaal 
verhuist hij naar de gevangenis. 

Zoo eindigt de liefde tusschen Paul 
Reynaud en Helene de Portes,   

  

Dloemenhandel ,Bes oeki" 
pa ORION Telf. No. 97. 

- Steeds versche bloe- 

men in voorraad, be- 

stelling van bloem- 

stukken, kransen etc. 

Beleefd aanhevelend. 
  

Men heeft voor deze 
reeds cen naam gevond 
spireerend kan werken 
mwaturg, schrijver cf c 
Dame de Ja Debaicie. 

Haar rivale, de markiezen De C-us- 
1 so, 

   
heeft met Daladier gebroker. 

Vrij paar een artikel van Anony- 
mousin ,Esguire” van Januari 1941.   

  

  

BEKENOMAKIN 6. 
Aan belanghebbenden wordt inge- 

volge artikel 37 der Stadsaemecnte- 

ordonnantie bekend gemaakt, dat be- 

houjeo, het bepaalde bij het tweede 

lid van artikel 5 van het Koniokiijk 
Besluit van 3 December 1925 No: 51 
(Iadisch Staatsblad 1926 No: 28), ale 

vorderingen ten 

gemeerte Kediri over bet jaar 1940, 
welke niet “60r ultimo April 1941 zijn 

laaste van de Stads- 

ingediend, zullen worden beschouwd 
als te zijn verjaard 

Kedii, Il Februari 1941. 

De fd. Burgemeester van Ke 

M. SCHELTEMA. 

  

  

NIEUWE U!TGAVE of KERORUK van J. B. WOLTERS" 
UITG. Mi, BATAVIA. 
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en R. ZIJL- | PENDE VEL- 
STRA DEN 6A Indie Decb. 1940 

STEENDE- GAUW IN Tekenonder- | 2, 0 20,—.-— 16 pags 
REN P. VAN, | GOED 1! wijs W.L.O 
J. TOOT (2e ki.) Jan. 1941 

STEENDE- GAUW EN Tekenonder- 2, 0.20, —.— 16 pags. 
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Hollandsche Kerkdiensten. 
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Buitenlandsch overzicht overgenomen uit het Soer. Hbid. 

Duitsche voorbereidingen. 

Berichten over Duitsche voorbereidingen 
in Roemenie melden o.a. een groote 
troepeconcentratie bij Constanza. 
  

Londen, 13 Februari (Reuter). Ulit 

| dat de 
Roemenis door 

Boedapest wordt vernomen, 

spoorwegstations in 

militairen zijn bezet, 

Allerlei voorbereidingen worden door 
het Duitsche leger getroffen. 

Londen, 13 Pebruari (Reuter). Het 

A.F.I, meldt uit Istanboel, dat volgens 

aldaar gearriveerde reizigers ongeveer 
50.000 Duitsche 

Coostanza zijo geconcentreerd. 

man troepen te 

Turkije is gereed. 

13 Februari (Reuter). De 

Turken zija thans geheel gereed met 

Istanboel, 

hun voorbereidingen voor de verde- 

diging van bun land. 

Advies om verre Oosten te 
verlaten. 

Washington, 13 Februari (Rsuter). 
Volgens Hull werd 

aan alle Amerikanen geadviseerd het 
verre Oosten te verlater, Hull ver- 

klaarde, dat de Amerikaansche cor- 

mivister Cordell 

sulaire ambtenarep den burgers van 

de V,S. adviseerden de landen in het 
verre Oosten te verlaten a!s voor- 

in verband met den 

onrustigen toestand, 

zorgsmaatregel 

Deze verklaring werd afgelegd na 

pnblicatie van bericbten uit Tokio en 

Shanghai, waarin gemeld werd, dat aan 

alle Amerikaansche mannen, vrouwep 

en kioderen, die in staat zijn te ver- 

trekken, geadviseerd werd het verre 

Oosten te verlaten. 

Franco ontmoet Pe€tain. 
Vicby, 13 Februari (Reuter). Havas 

meldt uit Montpellier, dat generaal 

Franco beden Petaivs gast was op 

een noenmaal, na het maal zullen 

besprekingen plaatshebben, waaraan 

tevens zal worden deelgenomen door 

Suner, Darlan, Peyrouton en den Fran- 

schen ambassdeur in Spanje, Piurre. 
Dit is de eerste maal sdert Franco 

leider is der Spaansche regeering, dat 
hij officieelin Frarktijk werd ontvangen, 

  

De V.S. en het Verre 
Oosten. 

Diplomatieke situatie ernstig. 

Washington, 12 Febr. (Domei). De 

aankomst admiraal Nnmura in 
Amerika, tezamen met de door presi- 

van 

dent Roosevelt afgelegde verklaring 
over de positie van de Vereenigde 

Staten ten aanzien van bet Verre Oosten 
en het door het departement van Ma- 

rine ingediende verzoek om aanvullende 
fondsen tot een bedrag van 900 mil- 

lioen dollar, heeft bij waarnemers in 

het Verre Oosten en op de eilanden 

den indruk gewekt, dat de buidige di- 

plomatieke situatiein het Verre Oosten 

ernstig is. 

Roosevelts verklaring aan de pers, 

dat het Ameriaansche programma voor 

bet verleenen van steun aan Engeland 
nlet zou worden aangetast, zelfs wan- 

neer de Vereenigde Staten zouden wor- 
den betrokken oorlog in het 

Verre Oosten, wordt alom uitgelegd als 
eza Onopgesmukie aanwijzing, zoowel 

Dritschland, dat 

hun wederzijdsche ,,as”-verplichtingen 
de vaste politiek der Vereenigde Sta- 

  

io een 

voor Japan als voor 

Verre Oosten niet zullen 
/loeden. 

ten in het 
ber: 

Senator Theodore Francis Gceen ons- 

derschreef dit standpunt toen hij ver- 

  

   

klaarde, dat de politiek van Amerika 
ten aanz 

  

n van Japan niet zou verslap- 
pen, zelfs wanneer Engeland zou vallen. 

Ia kringen, die in nauw contact met 
het congres sta. herinnert men 

heid 
gename samenwerking met hem tijdens 

ea na den wereldoorlog. 

  

aan 

Nomura's per de aac-    a 

  

en 

Ziio oude vrinden bereiden hem een 

warm welkom, terwijl bij ook door het 

ETON FEUILLETON 
SPAANSCHE DUKATONS 

(Spanish Doubloors) 

Uit het Engelsch 

van 

  

Camilla Kenyon 

50) 

Ik had nooit gedacht dat je van dit 

kleine plateau af zulk een groot ge- 
deelte 

Dat was tenminste weer een nieuwtje, 

van bet eiland kon overzien. 

Om miju prestige onder de 

peditieleden wat kracht bij te zetten. 

Eno nadat ik de plaats buitervgewoon 
Wweinig geniaal ,puat Kijkuit” had ge- 
dooprt, keerde ik me om, om naar bet 

kamp terug te gaan. En terwijl ik 
me omkeerde, zag ik ietsin het struik- 

ecbte ex-   

Witte Huis bartelijk werd begroet, 
waar Rousevelt tijdevs de persconfe- 
rentie over hem sprak als over een 

ouden vriend, 

Weygand op inspectie. 

Londer, 13 Febr. (Reuter). 

Van radio-Lyon werd vernomen, dat 

maarscha!lk Weygand uit Algiers is 

vzrtrokken voor een inspectie toch door 

Fransch West-Afrika. 

Erankrijk 

Het bezoek van Franco. 

Veiligheidsmaatregelen. 

Londen, 13 Febuari (Reuter), Waar 
Franco en Petain elkaar zouden ont- 

moeten waren de spooren en verkeers- 

wegen Coor politie en mrilitairen bewaakt, 

terwijl 

A'lerlei vei'igheidsmaatregelen werden 

getroffeo. 

Vichy, 13 Februari (U. P.). Petaio 

kwam kort na den middag aan ineen 

plaats in het Zuiden van Frankrijk, 
waar hij binnen enkele uren — voor 
dmn eersten keer sinds hij in Mei 1940 

Madrid verliet in antwoord op het 

het verkeer werd omgelegd. 

dringende beroep van Reynaud om te- 

rug te keeren, teneinde de moceilijkhe- 

d:n van het Fransche !eger te onder- 

zoeken — Franco en Sunuer zal ont- 

moeten, 

Bij de besprekinger, welke volgens 

het programma hedenmiddag om vier 

uur moeten eindigen, zal Petain slechts 

de rol van luisteraar vervullen, Franco 

heeft om deze ontmoeting verzochten 

de Spanjaardeo zullen aan alles mede- 

werken, welke voorstellen ook zuilen 

gewas verdwijaen. 
In dat ondeelbzar kleine cogenblik 

bad ik dat dit iets 

cen dier was en geed mensch. Eo bet 

was lenig en viug, geruischloos io zijo 

Het had alle 
kenmerkende eigenschappen van Coo- 

kies gehoond spook-varken. Maar een 

varken was het niet, ondanks mijn 

scbrik was dat tot me doorgedrongen 

Ik wist dus wat het niet was, maar 

wat was bet dan wel? ,,Geer fiauw 

idee van”, schoot me door bet hoofd, 
terwijl 

toch nog gezien, 

bewegingen.... en wit | 

ik vastgenageld op dezelfde 

plek voor me uit stond te staren. 

Wat z0u het doeo? Zou het me 
aanvallen of zou ik van angst dood- 

gaan? Ik hoopte maar dat 't laatste 

gebeuren zou, daa behoefde 

minste niet te beleven, dat het Onbe- 
kende Wezen me besnuffelen en be- 

ruiken zou en ten slotte zijn tanden io 

ik ten-   

worden gedaan. In het a'gemeen zul- 

len tijdens deze ontmoeting — naar men 

meent — de Fransch-Spaansche betrek- 

kingen, het critieke voedselvraagstuk, 

de toestand in het gebied van de Mid- 

dellandsche Zee na de Spaavsche stap- 

pen van November j.!. met betrekking 

tot Tanger en het buidige verplette- 

rende Britsche offensief in Lybi& wor- 
den besproken. 

P€tain aan de Riviera. 

Vichy, 12 Februari (Rtr. S.H.) Maar- 

schalk Petain arriveerde heden per trein 

te Cannes-sfir-Mer aan de 
Rivisra. Hij begaf zich vervolgensnear 
zijo landgoed te Villeneuve-Loudet aan 
den kustweg, op ongeveer 15 km af- 

Fransche 

stand van Nice gelegen. 

Om 12 uur 's middags verliet Petain 

zijn landgoed weer en begaf zich naar 
het station te Cannes, waar hij ineen 

particu'ier spoorrijtuig officieele per. 

sonen en vrienden ontving. 

Italie 

Franco en Mussolini. 

Over evacuatie van Abessynis8 ? 

Ziirich, 13 Febr. (Reuter). Volgeos 
den correspondeot te Vichy van de 

»Gazette de het 

waarschijnlijk geacht, dat de evacuatie 

Lausanne” wordt 

vas burgers uit Erhiopit het orderwerp 

is geweest van de besprekingen tusschen 
Mussolioi en Franco. Dit vraags'uk 

  

gaat ock Prarkrijk aan, daar deze 

evacuatie het gebruik van den spoor- 

weg van Lijiboeti naar Addis Abeba 
meebrengt, hetgeen door den corres- 

pondent voldoende wordt geacht, om 

de 

Pktain te verklaren. 

Politieke waarnemers te Ziicich zijo 

geneigd te verondersteilen, dat Musso- 
lini Franco waarschijolijk heefr gepo'st 

ontmorting tusschen Fraoco en 

over de vraag, weike bulp hij Ita'i& 

zou kuonen verleenen, 

Madrid, 12 Febr. (Aneta-Reuter). 
De verklaring meidt, dat de over- 

eenstemming van de Italiaarnsche en 

Spaanschz standpunten en aanzien van 
AE Entopeerch: problemen “Elapue   

ke op het buidige historische uur voor 
beide landen van belang waren tot ui- 

ting kwam tijdens de bespreking. die 
den beelen morgen emmiddag duurde. 

Ook wordt gemeld, dat het 17897 

tons metende schip ,, Conte Rosso” 

dat v'uchtelingen vervoerde, opweg 

naar Sicili& op ceu Italiaansche mijn is 

geloopen enis yezonken. Vele personen 

zija verdronken. 

Duitschland. 

Duitschland krijgt tekort 

aan rubber 

Londeo, 12 Febr. (Rtr. S. H.). De 
onlangs uitgegeven officieele bekendma- 
king, dat vijf groote Amerikaarsche 
rubbermaatscrappijen met E-ngeland 
samenwerken door te weigeren bare ! 
producten te leveren aan de landen van 
de ,as” vestigr de aandacht van 
Duitschland's positie m.b.r. dit preduct. 

Inlichtingen, die in officieele kringen 

te Lorden werden ontvanger, geven 
aanlzididg om aan te nemer, dat de 
Duitsche voorraden aan rubber ia alle 
vormen tegen't einde van 1940 minder 

"t appetijiclijkste gedeelte van me zou 

zetten. Piotseling schoot me mijn re- 

volver te binner, eo na uren werken 

lukte het m», open te 

maken en 't kleine wapen te voorschijo 

om de tasch 

te halen. 't Kostte me moeite om het 

vast te houden, mija vingers waren 

krachteloos, 

200 stijf als staken. Mijo houding was 

een bittere teleurstelling voor me. Ik, 

die me nogal verbeeldhad datik moe- 

dig en vijard 

het hoofd zou bieden! Ik, die me voor- 
stelingen gemaakt had hoe ik als jon- 

ovtzenuwd en te gelijk 

onverschrokken elken 

ge amazone — met mijnu revolver in 

mijn hand -- mijo domeinea zou io- 
specteeren, en ziedaar, nu het puntje 

bij 't paalijz kwam, wasik doodsbang 

dat 't ding af zou gaan en 't Wezen 

bij ongeluk zou verwonden. Want dan, 

zelfs als 't me eerst met rust had wil- 

leo laten, zou 't me zeker aanvallen,   

dan 10.000 ton bedroeger, terwijl de 

behoeften tot September 1941 waar- 

schijnlijk die hoeveelheid 
zijo. 

Men verklaart, dat ofschoon Duitsch- 
land voor 1939 gedurende vele jaren 

vijf maal 

Voorraden van onontbeerlijke grond- 

stoffen vormde in afwachting van een 

oorlog, de bezette gebieden, die geen 

van alle rubber voortbrergen, huone 
voorraden hebben opgebruikt. De ver- 
mindering van hun voorraden zou niet 
z00 Sterk zija geweest, wanreer men 

alleea met de Duitsche consumptie had 

rekening gehouden, 

Griekenland 

De Grieksch-ltaliaansche 
oorlog 

Tegenaanvallen afgeslagen, 
Opmarsch voortgezet 

Londeo, 13 Febr, (Reuter). De 50ste 

Italiaansche tegenaanval, sederi g”ne- 

raal Uyo Cavalleroeen maand geleden 

het bevel over de Italisansche st: 

krachten in A'bani2 opzich nam, werd 

Diosdag j'. door de Grieken afgeslagen, 

    

    

aldus mededeelirg van Radio- 
Athene, 

Dz Grieksche opmarsch wordtiede- 
ren dag langzaam maar zeker voor 
gezet. Ia de kusistreken maakter 

tieken aanrienlijke vorderingen. Zj 
gaan biermede voort en brengen den 
Italianen aanzienlijke verliezen to». Nog 
een bergtop in den Noorderlijken sec- 
tor van het front is van vijandelijke 
ttoepen gezuiverd, 

een 

   
   

  

  

    

    
Tepeleni wordt bedreigd 

Londen, 12 Febr. (Reuter), De sp- 
ciale correspondent van Reuter aaa het 
Albaseesche front schrijft : 

     

Gemeld wordt, dat de Grieken een 

omsingelingsbeweging om Tepeleni uit- 

voeren. Men verklaart, dat hun op- 

marsch in deo Klisurasector, welke 

gepaard ging met hevige gevechten, 

hen bioven eeo afstand van circa 4 

kilometer van Tepeleni heeft gebracht. 
De strijid om welke stad reeds vele we- 
ken gaande is en van welke stad uit 
de tweede hoofdweg naar Valona kan 

worden beheerscht. : 

De andere weg naar Valona is de 

kustweg, waarlangs de Grieken reeds 
voldoende zijn gevorderd om Valona 

binven het bercik van het Grieksche 
ve€r-dragende geschut te brengen. 

De Italiaansche luchtmacht b!ijft een 
grootere activireit aan den dag leggen, 
Aanvallen zija gedaan op posities in 
de Grieksche achterhoede, io bet bij- 
zonder op hunne verbindingslinies laogs 
den weg Fiorisa-Koritza, 

De strijd in Afrika 
Verdere vorderingen in 

Erythrea. 

Khartocm, 12 Februari (Rtr. S. H.), 

Reuter's speciale correspondent meldt, 
da: Britscbe troepen, die Erytbrea 
vanuit bet noorden zijo binvengedron- 
ger, thans zijn gevorderd tot voorbij 
El Ghenz, welker bezetting in een be- 
den door't Algemeen Hoofdkwartier 
uitgegeven communiguk werd gemeld. 

Zij verbeterden hun posities io de 
heuvels, die twee belangrijke hoogten 
Omringen, welke boogrten zij thaos aan- 
vallen, na krachtige Italiaanscbe tegen- 
aanvallen te hebben afgeslagen. 

El Ghena is een belangrijke post 
op 50 km, ten zuidoosten van het 
grevsadje Karora, dat aan het einde 
van de afgeloopen week werd veroverd. 

Te Karora werden 43 gevangenen 
gemaakt, 7 machinegeweren en 50 
kameelen werden buitgemaakt, 

en Naa 

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. 

  

aa 

  

  

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

DE AUTOWEGEN -ATLAS 
van JAVA MADOERA en BALI 

1 3,25, 
in 5 kleurendruk 
op steviy ivoorcarton 

met Carionren omslag «er lirnen rug, 

op Sehaal 1: 500.000 
    

opgenomen: 

al berijdbare wegen 

al 9 aansluitende kaarten compleet bijgewerkt, en 

Kilometerafstanden van piaats tot plaats 
Hcofd-Afstandstabel voor grootere afstanden 
Bergen en plaatsen met hoogte-cijters 

Spoorwsgen, Vliegvelden, Ondernemings - fabrieken 

Pasanggrahans en vele aanwijzingen voor toerisme. 
Verkrijgbaar bij de Ked, Snelpers. US aa an 

dat berrionerde ik me nog weluit mijv 

Indianevboeker, Maar niettegenstaan- 

de al die meditaties owklemden mijv 

vingers de revolver, alsof 't mija laat- 

ste steun en toeverlaat was. 

Heel langzaam, voetje voor voetje, 

op de manier van cen kreeft, probeerde 

ik 't boscb te bereiken, terwijlik met een 

eentonigheid en regelmaat van een met- 

ronoom meze!f aanhoudend voorbield: 

niet wegloopen, niet wegloopen! Aller- 

lei vage berinneringen aan soortgelijke 

waarbij de macht van den 

menschelijken blik uitstekende diensteo 

bewezen had, 

avonturen, 

kwamen er bij me op, 

Maar hoe kon ik 't Wezen met 
oogen in bedwang hbouden, 

mija 
als ik 't 

niet zag? En om hulp roepen leek me 

geheelen al onbegonnen werk en daar- 

bij kwam, dat ik den moed ertoe niet 

had. Ik was met stombeid geslagen — 

als ik nu ook nog maar onzichtbaar   

geweest was! Maar daar ik 't futiele 

van den mensch inzag, gingen m'a 

perkamentachtige lippen steeds door 

met 't herhalen van de formule, wel. 

ke ten minste eenig practisch nut had: 

niet wegloopen, niet wegloopen. 

En ik liep niet weg! In plaats daar- 

van stapte ik op een gegeven oogeu- 

b!ik vao mija kreeften-terugtocbt op 

een lossen steen, met 't gevolg, dat 

ik als een menschelijke bobsleigh naar 

beneden gleed en waarschijolijk met 

glijden voortgegaan zou zijn, totdat 

ik als een torpedo de blauwe baai in- 

geschoten was, omgevallen 

boom me niet tegengehouden had, Ik 

ontdekte pas dat het een omgevallen 

boom was, va een zeker tijdsverloop, 

waarin ik me verbeeldde, dat ik door 

een krokodil opgeslokt was. 

als een 

Worat vervolgd.
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