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STADSNIEUWS 

  

TUBERCULOSE - BESTRIJDING. 
GS. CV. 1) 

Spuw niet op den grond: ingedroogd 

sputum is gevaarlijk. 

  

aa aa 

Mutatie. 

Geplaatst als onderwijzer aan de 
Muloschool alhier de heer Van Slooten 
Hoofd van de Europeesche school te 

Paree. 

Conferentie Taman - Siswa 

Naar we versemen, zal door de 

Taman - Siswascholen in de residentie 

Kediri op 7en 8 Februari a.s. een con- 
ferentie gehoudeo worden te Ngoenoet, 

ter bespreking van huishoudelijke aan- 

gelegenheden en opvoedkundige pro- 

biemen. De conferentie wordt vooraf- 

gegaan receptie, waarbij 

belangstellenden te Ngoenoet zullen 
worden uitgenoodigd, terwijl eenige 

sprekers voordrachten zullen houden 

Omtreot opvoeding 

de Taman-Siswa. 

door een 

en onderwijs io 

Bank Passar Parindra.” 

Reeds eenige maanden geleden werd 
door de plaatselijke afdeeling vaa 

Parindra alhier een proef genomen, 
betreffende de oprichting van een pa- 

sarbank instelling. 

Bij de vergadering: van 20 Januari 

j.l. werd de definitieve oprichting van 
deze bankinstelling bekeod gemaakt. 

RICHE THEATER. 

Heden en Woensdag 22 Jan. 

Waruer Bros dol-amusante muzikzle 

scblager. 

»SWING YOUR LADY” 

met in de cast: Humphrey Bogart— 
Penny Siogleton — Louise Fazenda — 

Frank Mc. Hugh — Allen Jeokins — 

Rorald Reagan—en duizenden Hiil- 

billy's als extra in de dans-en zang 

scenes. 

kosteliik amusement met zelden zooveel 

humor in eeo verbaal! De ,,Weaver 

Brothers And Elviry” het beroemde 

»Hill-Billy trio”, verschalfen U volop 

bergatmosfeer en Penny Singleton zingt 

en danst op betooverende wijze! Zie 

de ,Mountain Swingaroo”, een beto- 

Overende bergdans uitgevoerd door wel 

150 Hill-Billy's, maoovev zoowel als 

vrouweo. 

MAXIM THEATER. 

Heden en Donderdag 23 Jan. 

Warner Bros millioenen dollar film. 

CAPTAIN BLOOD” 

met de grootste sterren: 

Errol Fiyan—Basil Rathbone— Olivia 

de Havilland—Lionel Atwill 

e.a. bekenden 

Een verfilming naar het gelijknamige 

werk van Rafael Sabastioi. Na een vol 

jaar van voorbereiding, na maanden   
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ADVERTENTIE TARIEF 
GEWONE ADVERTENTIE: 

1 meal pi. ! 0.25 per regel. 2 maal pi. f 0.20 per rege! 
4 maal plaatsen ! 0.15 per regel. 

VOOR DE RESIDENTIE KEDIRI. 

  

VERSCHUNT 

DINSDAG EN VRIJDAG 

AGENTEN IN HOLLAND 
PUBLICITEITSKANTOOR ,GLO BE" 

2.9. kleine aankondigingen 1 1.- per plaatsing. 
Abonnements advortentis gereduceerd tarlet 

LOSSE ADVERTENTIEN BIJ VOORUITBETALING. 

24e Jaargang 
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Uw gekochte Bril 

of Radio-toestel 
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

40 40 
40 40 

40 40 

2 CADEAU!! 2 
40 40 

40 40 

40 Ter gelegenheid yan ons 40-jarig bestaan bieden wij onze geachte clientele 40 

£ het yolgende aan: 2 

40 Met ingang yan 28 December 1940 t/m 27 Maart 1941, zal op ons hcofikan: 40 

40 toor te Soerabaia een gtatistiek aangelegd worden yan datum en uur,zoome- - 

2 de naam en adres yan iedere klant, die in genoemd tijdvak bij ons te Soera. 40 

40 baia dan wel bij 66n onzer filialen een bril of radio-toestel koopt. Aan ieder 40 

2 100e kooper(ster) van een complete bril zal het door hem (haar) betaalde 2 

40 bedrag geretournserd worden en aan iedere 250e kooper(ster) yan een 40 

- PHILIPS-radio-ontvangtoestel (hetzij nieuw of tweedehandsch, met of zondar 2 

3 inname yan een oud toestel) zal de prijs van de gekochte radio ten volle te- 40 

40 rugbetaald worden. 40 

- Kooperslsters) op afbetaling dan wel op huurkocp dingen eveneens mee. 2 
28 vw 

40 Laat deze gelegenheid niet voorbijgaan en koopt daarom bij: 40 

40 40 

40 40 

40 JH. GOLDBERG 2 
4 4 

1 Hoofdstraat Si - Kediri -Tel. 70. 4g 

2 Residentsiaan 37 - Madioen- Tel. IIO - 
u 

40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

FILIALEN: Bk 
Solo, 

  

van repetities en drie maanden van 

filmen (waarvan twee reeds vcor de 

gevechten op zee) en nadat Warner 

Bros drie millioen dollar had uitgege- 

ven aan kostbare ,,sets” en schepen, 

die slechts dienden om aan stukken 

geschoten te worden..... eerst daarna 

was de film gereed, die de wereld 

sprakeloos van bewondering maakte, 

Politierapport. 

Door de politie werd aangehouden 

de persoon genaamd K., wonende Toe- 

loengagoeng, verdacht van diefstal van 

een petroleum-lamp ter waarde van 

f 0,50 ten nadeele van H,M.D., wo- 

nende Ngadiredjo, 

   

      

ia C. Bandoeng, Ci 
Poerwokerto. Agentschapp 

  

HOOFDKANTOOR : SOER. 

TOENDJOENGAN 85 - TELEF. ZUID 1270-1274 

Malang, Madioen, Magelang Modjokerto, Palembang, 
Gombong, Kiaten, Parakan, Salatiga,Tegal, Tjepoe, 

» Wenosobo. 

  

  

Door de politie werd aangehbouden 

een Chinees gevsaamd J, D. H., wonec- 

de Patjitan, verdacht van diefstal van 

4 handdoeken ter waarde van f 1,40 

R.M.S, 

    

VEND U- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS 

J.G.W, DEKKERS — KEDIRI — Telefoon 250 
—— 

    
    
    

      
   

  

  

ten nadeele van wonende 
Emballeeren 

(Ook voor Europa en de buitengewesten) 

Transporteeren, 
Handel in Nieuw- en 
Tweedehandsch Meubilair. 

Djagalanlor. 

Tegen K., wonende Toeloengagoeng 
werd P.V. opgemaakt, terzake diefstal 

van de lijfsgoederen ter waarde van 
f 0,25 ten nadeele van P., wonende 

Djetis. 

Meubelmakerij 

Agentschap : 
Java Koelkasten. 

L, wovende Podjok doet aangifte van een electrische-gloeilamp van 45 van P., wonende Bandjaran 
van lichte oplichting van eeo bedrag | Watt ter waarde van f 0,75. B.H.A,, wonende Ngadiredjo doet 
aan contantenad. f 5,90, gepleegd door Tegen de minderjarigen S, en D., | aangifte van diefstal, middels inklim- 
een nog onbekend persoon. beiden wonende Tivalan werd P,V. | ming, van een partij Inheemsche sui- 

D., wonende aan de Baloewerti- 

straat doet aangifte van lichte diefstal 

opgemaakt, terzake diefstal van cassa- 

ve ter waarde van f 0.05 ten nadeele 

ker ter waarde van f 2,—, 

Mejuffrouw A.C.M., Zuster bij de   
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Warner Bros dolamusante muzikale Schlager 
PENNY SINGLETON — LOUISE FAZENDA-- HUMPHREY BOGART— ALLEN met in de Cast : 

JENKTINS en de beroemde 
sement met zelden zooveel humor ia sen verhaai! 

Kortom: cen film die in geen geval gemist mag worden !! bill-bily trio! 

  

HILL-BILLY'S. Een overvroolijke film om bet uit te schateren.. .kostelijk amu- | 
Hoort de ,,Weaver Brothers and Elviry”, het beroemde 

N. B. Brengt Uw avoni tijdens de L.B. ocfeningen in Riche door. 

FITZGERALD e.». 

  

Vooraf ! 

Warner Bros ontegenzeggelijk mooie film 
met de bekende sterren: MERLE O 

miatische kunstwerken sinds de laatste jaren wordt U geboden met ,, " 

de machtige I-vensd rama's, die cen onuitwischbaren indruk op den torscbouwer achterlaten en waarover | | 

men nooit te veel goeds zeggen kan. | 

EXTRA SPECIA LE ATTRACTIE! 

“Donderdag 23 i/m Zaterdag 25 Jan. 

Til we meet Again (tor nederiens), 
BERON — GEORGE BRENT—PAT O'BRIEN—GERALDINE 

a. E€n der mooiste drama's van het jaar viet alleen, maar tevens &£o der grootste dra- 

Til we meet Again” Hier is 4&o van 

Mist deze film niet!! 
Het 

Swing Your Lady“ | 

Nieuwste Engelsche Nieuws! 

  

  

krachttoeren ten beste geeft! 

anders! 

MAXIM THEATER 
Hedenavond voor het laatst 

The Invisible Ray (». Omichbare M-ehi) 
ATTENTIE! In de pauze: optreden van Mr. MOTOCO die staaltjes van goochelkurst en 

Woensdag 22 en Donderdag 23 Jan. | 

Captain Blood” 
Gedurende de pauze : Optreden van Mr. MOTOCO! 

Vriidag 24 t/m Zondag 26 Jan. 

: 
CHARLIE Mc CARTHY, DETECTIVE | 

Ubiversal's origineek, bijzonder geestige tevens uiterst boeiende film. ts ongeloofliik geestigs en 

ongekend spannsrds wordt U in dit filmwerk geboden! Een mysterie-Comedie, die werkelijk anders is dan 

Mis: d 
Extra Speciale Attractie ! 

niet ! 

  

        
Het Eongelsche Nieuws! 

  

Melkonderzoek. 

Het melkonderzoek door de Gemeente Veearts op 7 Januari 

1941 heeft het voigende resultaat opgeleverd: 
          

Toestand van 

  

Naam e0 woonplaats | Kwaliteit der melk het bedrijf 

1. Mevr. Bosveld, Meritjan Onvoldoende Voldoende 

2. Cordier de Croust, Seloredjo Zeer goed Goed 

3. |. Gaillard, Semampir Goed Goed 

4. Har Gwan Kiet, Paree Onvoldoende Voldoende 

5. Hotel ,Paree” » Voldoende Voldoende 

6. Nio Tiauw Hie " Goed Voldoende 

7. Mevr, Schrauwen, Madjenang Goed Goed 

8. Tjioe Sian Bo, Dandangao Goed Voldoende 

9. Vrouwe Tini, Bantengan Uitmumtend Voldoende 

G.B.Z. ,Gambiran”, wonende Bandar 
lor doet aangifte van diefstal van een 

bankbiljet van f 50,— gepleegd door 
A., wonende Modjokerto, 

Tegen D. en S., beiden wonende 
Kaliombo werd P.V. opgemaakt, ter- 
zake diefstal van cassave ter waarde 
vav f 0,15 ten nadeele van P, wonen- 

de Kaliombo. 

Tegen T., wonend: Toeloengayorng 

werd P.V, opgemaakt, terzake die fstal 

van een zaklantaarn ter waarde 

f 0,60 t 

de Kaliombo. 

van 

hn nadeele vau H.W., wonen- 

  

A., wonende Bangsal doet aangifte 

van vermissing van 200 stuks Gemeen- 

te passer- kaartjes ter waarde 

£ 2,—. 

R. S.. wonesde aan de 
doa 

yan 

Dobostraat 
van verdu'stering van 

f 409,— 

gepicegd door L, wonende Bardjarsejo. 
Op de openba 

aangifte 

cen bedrag aan contanten ad. 

weg Djagalanlor werd 

    

door cen Chinees genaamd L.T.L., 
Dja jalanlor giis kinder 

ja ter waarde van £ 0,30 ge- 
B:doeld manteltje werd aan 

bet politie bureau alhier gedopo .zerd. 

Tegen K., zonder vaste woon- en 
werd P.V. 

terzake diefstal var een partij katjang- 

verblijfplaats opgewaakt, 

tanah ter gezam-nlijke waarde van 

f 0,02, ten nadeele van T., wonende 

Bandjaran. 

Door de politis werd aangehouden 

de persoon genaamd T., wonende 
Pramboo», verdacht van diefstal van 7 

djeroek - bali ter stuks gezamenlijke   

waarde van f 0,35, ten nadeele van 

S., wonende Djagalanior.   

Een minderjarig meisje gevaamd S., 

wonende Madjenang alhier doet aan- 

gifte van lichte cplichting 

armbanden ter 

van een 
stel zilveren waarde 

van f0,50 gepleegd ir de Pakelanstr, 

albier, door es nog onbekend per- 

soon. 

  

NAURU OF PLEA- 

SANT ISLAND. 
Rijke fosfaatlagen betrok- 

ken het eiland in het 
| Wereldverkeer. 

EENZAME STIP IN DENPACIFIC. 

Uit de historie der laatste 
vijftig jaren. 

Slot. 

Het eiland ligt ongeveer 40 kilome- 
ter ten Zuiden van den evenaar op 
166.56 graden Oosterlengte. Het naast- 
bijselegen eiland is Oceaaneiland, dat 
op ruim 250 kilometer afstand is ge- 

legeo. Het werd in 1798 outdekt'door 
den Britscheo kapitein Fearn en kreeg 

toen den naam Pleasant Island. In 1888 
bezetten de Duitschers het en het 
maakte van toen af tot 1914 deel uit 
van het bestuursgebied 

Nieuw-Guinea, 
van Duitsch 

Vorm yan heerenhoed: 

la een uitvoerige beschrijving van 

bet eiland, welke de ,,Java Bode” aas- 

trof in Pacific - Islands Yearbook 1935- 

1936, vinden wij aangegeven, dat het 

eiland den vorm beeft van een heeren- 

hoed, De 

de koraalsiffen, welk» het eiland om- 

rand wordt gevormd door   

geven en die bij hoog water enkele 

voeten onder den zeespiegel verdwijnen 

om bij laag water weer te voorschijo 

te komen. De bol van den hoed wordt 

gevormd door het bergachtige deel, dat 

Zelfs de 
Die wordt ge- 

tot rbim 200 voot oplcopt. 

gicuf mankeert rict. 

vormd door inzinking, waarin zich ee 

meertje bevindt, 

De bevolking bestond in 1936 uit 
1647 Naurutrs. 179 Europeanen en 
1092 Chineezer. De Europeanen wa- 

ren en zijn voorzoover zij geen deel 

uitmaken van de bestuursorganisatie 

(in totaal een goede twintig mav) geim- 
ployeerden van de British Phosphate 
Commissior, welke de leiding heeft 
van de fosfaatontgioningen op Nauru. 

Het is san fosfaat, dat Nauru of 
Pieasant Island zijne beteekenis ontleent 
De ortekking der fosfaat - voorraden 

van Nauru is min of meer aan een toeval 
te daoken en vond plaats op een mo- 

ment, toen de fosfaat-industrie in de 
Zuidzee, waaria de Pacific Phosphate 

Company een belangrijke rel vervulde, 
ecn ernstige crisis doormaakte, De 
Voorraden schenen uitgeputen pieuwe 

vindplaatsen lieten op zich wechten. 

De Pacific Phospate ging er zelfs toe 

over andere arbeidsvelden te zoeken 

en gebruikte haar schepen o m. voor 

het vervoer van copra, 

Eeo van de opvarenden van de 

»Archer”, een copra-boor, vond ia 1897 

bij een bezoek aan Neuru een vreemd 
uitziend rots. Hy liet het aan 

boord brengen en nam het mee 

taar Sydney, waar het op een of 

andere — manier terechtwam in 

het laboratorium vas de Pacific Phos- 
phate C. Het diende als steen om eeu 

deur open te houden... 

Omstreeks 1900 werkte io dat ia- 

boratorium ezo zekere Albert F. El- 
lis, die tevorea op een der eilanden 

had gewerkt in de fosfaat. R eds 

cenigen tijd was zijo aandacht gevallen 

op bet stuk steen voor de deur en 

toen hij eindelijk besloot een chemisch 

onderzoek in te stellen, dat tot resul- 
taat had de ontdekking van een zeer 

groot fosfaatgehalte, toen kostte het 

eenige moeite na te gaar, waar deze 

steen vandaan kwam. Beo bezoek aan 

Nauru was het gevolg. Het eiland 

was wij hiervoor reeds 

aangaven, Duitsch bezit, Besprekingen 

vingen aan, welke resulteerden in de 

overname door de Duitschers van de 
copra-belangen va» de Pacific Phos- 

pbate Cy. en de toekenning van een 

toeo, naar   

aantal aandeelen van de P.P.C. alsme- 
de een royalty. 

Millioenen-eilandje : 
Zoo ving de exploitatie van een der 

wereld aan, welke er toe leidde, dat 

millivenen guldens kapitaal werdeo 

belegd op dat vergeteo stukje land in 

de oneindige zee. Honderdduizenden 

tons fosfaat werden ge#xporteerd. 

Bij bet uitbreken van den oorlog 

van 1914 bestond de Europeesche be- 
vo'king van Nauru voor een derde 

uit Duitschers en voor de rest uit 
Britten vao de P.P.C. De Duitschers 

hadien de wapeneo, arresteerden de 

Britten en brachten hen met een Noor- 

sche boot over 

dat Britsch bezit was. 

Een dag later echter verscheen eea 

Australisch oorlogsschip voor Nauru 

dat een detachement aan land zette 

om het radiostatioo onklaar te maken. 

Het personeel van het radiostation werd 

meegenomen. Dz Duitsche vlag werd 

neergebaald en de Ulvoion Jack gebe- 

schen. 

Het Australische oorlogsschip, de 

m»Melbourne”, moes: ecbter verder en 

nauwelijks was bet scbip uit zicht of 

de Duitschers haalden de Britsche 

vlag neer ev verbrandden die, 

naar Oceaan-eiland 

Intusscben zateu de vroegere En- 
geische bewoners vas Nauru op 

Oceaan-eiland. Twee maanden later 

kwam daar de ,,Messina”, eeo schip 

P.P.C. met 66 Australische yan de   

soldaten aan boord. Op dit schip 
scheepten zich de vroegere Naureezen 

weer om te zamen met de militaire 
macbt Nauru te heroverer. Dit ge- 

schiedde prompt. De Australische af- 

deeling werd aan land gezet en nam 
het eiland in bezit, Van dat moment 
af is Nauru is Britsch bezit gebleven. 

Nog valt in herinnering te brengen, 

dat een paar dagen na de ,,herove- 
ring” eea Japansche slagschip met een 

troepeaschip voor Nauru verscheen 
blijkbaar met de bedoeling dit rijke 
ciland te bezetten, Dat was toen niet 
meer noodig. 

Bij het vecedesverdrag van Versail- 
les werd Nauru als mundaatgebied 
tozgewezea aan bet Britsche Rijk, en 

wel aan Eogeland, Australit en Nieuw- 

Zeeland. De fosfaatlagen worden thans 
voor gezamenlijke rekening getxploi- 
teerd. Eogelaod en Australid nemen 
elk voor 42 procent deel in de ex- 

ploitatie en Nieuw-Zeeland voor 16 
procent.., 

Het bestuur over Nauru berust bij 

een admibistiator, die wordt bijge- 
staan door een Europeescben en een 
inbeemschen courcillor. Er is ee 
directeur van Onderwijs, een Euro- 
peesche onderwijzer, twee doktoren 
zorgen voor den Medischen dienst, 

verder vinden w'j onder de ambtena- 

ren nog een directrice van een zie- 

kenhuis, cen politie-commissaris, 

directeur van een postkastoor, 

belastingambtevaar en een radio-amb- 

tenaar, 

een 

cen 

De strijd voor onze cultuur. i 
  

  

Men diene haar met toegewijden arbeid. 
  

Naar aanleiding van het Curacao'sche 

tijdschrift ,,De Stoep.” 

  

Tijdeloosheid der kunst 

door 

JAN GRESHOFF. 

Zij die nog steeds gelooven en ver- 

kondigen, dat de wereldsche gebeurte- 

nissen een wezeolijken invloed uitoc- 

fenen op de onwereldsche, welke in 

hun onderlingen sameaohang het onvat- 

baar begrip pogzie vormer, vergissen 

zich deerlijk. Een verband tusschen de 

l-tterkunde en wat men gemeenzaam 

de werkelijkheid noemt, komt ten hoog- 

ste z00 nu en dan tot uiting in de keuze 

der motieven en in het gebiuik van 
eokele tijdelijk geliefkoosde woordeo. 

  

Ik heb er bezwaar 
men aan zulke bijkomstigheden belang 

gaat becbten. Gedrrende den wereld- 

oorlog van 1914—'18 dienden zich 
tallooze opgewonden waarzeggers aan, 

die op hoogen toon mededeelien, dat 

alles (en dus ook de letterkunde) na 

den wederkeer van den vrede volkomen 

veranderen zou. Men had van des mor- 
gens vroeg tot het naar bed toegaan 

den mond vol van een nieuwe wereld, 

tegen Wanneer 

een nieuwe samenleving, een nieuwen 

mensch en vieuwe kunst. Ik heb dit 

verschijnsel destijds met een innig wel- 

behagen waargenomen, omdat ik toen 

  

Aftdeeling Radio 

Fa. van WINGEN. 

Uw Radio Defect? 

Bel op Kediri 13! 

Radio van WINGEN. 
Ons reparatieatelier is ultramodern ingericht. Hier- 

door zijn wij in staat om radiotoestellen op de- 

zelfde dag, dat ze bij U thuis (Kotta) worden 

weggehaald, onder garantie gerepareerd op te le- 

veren. 

Buiten KEDIRI binnen 2 dagen. Uw toestel is 

dan tevens zoowel electrisch als mechanisch ge- 

controleerd.



  

den ondergang van het gehate woor- 

dje ,,nieuw'” voorzag. Het gebruik van 

oud en nieuw behoort tot den kleeren- 

handel en aanverwante vakken beperkt 

ie blijven. 

Kuost streeft paar tijdeloosheid. Poezie 

is onveranderlijk. Vandaar dat een Mid- 

deleeuwsche minneklacbt, een sonnet 

van Hooft en een liedje van Bicero 

ons even diep ea op dezelfde wijze 

ontroeren als zij het de ontvankelijke 

tijdgenooten deden, dat ons toeschijnt 

of zij gisteren geschreven werden. Wan- 

neer iemand mij 

niet van ,,moderre” pofzie (of muziek 

of schilderkuost) houdt, dao weet ik 

daardoor dat hij zich alleen maar ver 

beel't de oude pofzie te beminnen. 

En 200 is per slot van rekering ir 

1918 en ra 1918 op het gebied der 

letterkunde niets veranderd: dat wil 
zeggen : de veranderingen, weike zich 

luidruchtig aankordiaden en onzichtig 

voltrokken, bleken achteraf en bij nadere 

beschouwing alles behalve nu juist ver- 

anderingen te zijo, vluchtige en opper- 

vlakkige verschijnse!en die de kern on- 

aangetast lieten. Toen de oorlog op 

dit gebied niet het gewenschte gevolg 

bleek te hebben, steide men zija hoop 

op de Russische omwerteling, die op 

zija beust alles, dus ook de potzic, met 

huid en haar zou verzweigen en spiks- 

plinteroieuw teruggeven. Maar uit Rus- 

lacd kwamen al spoedig berichten be- 

treffende den bijval die ,,La bella He- 

Ine” 

vaste geloovigen wendden zich tot de 

crisis. Maar ook de crisis bleek niet bij 

machte de poezie te vera-dereo. Ea nu 

toevertrouwt, dat bij 

aldaar oogstte en de heg'rsel- 

wachten zij, gereed zich door iederen 

schiju te laten bedrieger, cp bet einde 

van dzzen oorlog, die (ditmaal zijn zij 

er zeker van!) alles, alles, alles, ver- 
anderen zal. 

Poezie, liefde eu dood 

verbond, dat onbereikbaar is voor de 
wissewasjes, waar wij in onze ijdelbeid 

als wereidgeschiedenis een onderdedig- 

bare ophef van maker, Wie pogzie-van 
-dezen-tijd eischt, toont cen dwaze 

aandacht voor het bijkomstige en geen 

flauw begrip van waar bet in poezie 

om te doen is. Bovendien speelt men, 

of men wil of viet, in de kaart der 

tegenstanders zoodra men zijn vertrou- 

wen stelt op een Nieuwe Orde, ook 

al zou die er anders uitzien, dan die 

voimen een 

welke zij aan'okkeliik trachten ts maken. 

De Oude Orde, 

goede vaderland van voor 1940, was 

in weerwil van de fouten aan ieder 

menschenwerk eigen een bewonderens- 

waardig samenstel, bewonderenswaar- 

dig in hoofdzaak door de zedelijke 

beginselen, welke er in tot uitiny kwa- 

wen en die een volmaakte tegenstelling 

vormen met de ,,moraal” door de over. 

weldigers verkondicd. Es in eik geval 

was 'het mogeliik dat zicb, toen die 

goede oude orde heerschte, een sterk 

en onafhankelijk geestesleven ontwik - 

kelde: hetgeen, naar uit de voorbeel- 

den van Itali en Duitscbland b!ijkt, 

Onder een nieuwe orde niet mogelijk 

is. Geen oud of nieuw, maar eigen! 

Het is de plicht van alle intellec- 

tueelen (dit ellendige woord is helaas 

niet altijd te vermijden) om zoo scberp 

en duidelijk mogelijk het eigen karak- 
ter te doea uitkomen. Leurders ia 

Duitschen dienst doen hun best om 
de Nederlandsche beschaving voor te 
stellen als een onderdeel van de Duit- 

sche en zij doen alsof Nederland slechts 
te wionen heeft bij ecn opgaav in 
het machtige Germaansche gebee!. De 

strijd tegen dez? averech'sche voor- 

stelling van zaken en tegen allen die 
zich in dienst daarvan stellen is een 

der belangrijkste taken van onze oor- 

logvoering. 

dat wil zeggen ons 

Misdadige aaopappers van bet soor- 

tje van prof. dr. Jan de Vries stellen, 

en in zijn geval tegen beter weten in, 

de feiter op bun kop en verstoren 

moedwillig de rangorde. Wanneer 

men de Duitschz taal en letterkunde 
naast de Nederlandsch? plaatst, zoo 

is een gemeenschappelijke Germaan- 

sche grondslag moeilijk te ontkennen, 

doch evenmin bet feit dat N-derland 

io zijn geestelijke ontwikkeling Duitsch-   

land ceuwen vodr is. Wanneer (wat 

de hemel verhoede en waar weinig 

kaos op bestaat!) Duitschland ons 

vaderland zou inpalmen, dan komen 

wij voor een geval te staan als zich 

io de wereldgeschiedenis al meer voor- 

gedaan heeft: dat een hoogbeschaafd 

volk door een volk van mindere ont- 

wikkeling overweldigd wordt. Wij zien 

dan immer hetzelfde gebeuren: in 
weerwil van de onderdrukking breken 

de beteren en hun denkbeelden on- 

wederstaanbaar baan. De beschaving 

doordringt langzaam maar zeker de 

onbeschaafde bovenlaag eo zooals de 

Romeinen vergriekscht werden, zouden 

de Duitschers binnen afzienbaren tijd 

voikomen vernederlandschen 

Reeds in 1844 gewaagde Bakhuizen 
Brink in zijn brieveo uit 

Duitschiand aan Bake en Geei van 

van den 

dea Dursclea Uravg naat bei wesien. 
Toen reeds hunkerde men daar naar 
een aauhechting van ons land. Zeer 

zeker met het oog op de voordeelen, 

voortvloeiende uit het bezit van Rijn- 

en Scheldemonden, doch niet allk&a 

Men heeft in Duitschland, 

waar vrijwel alle bewegingeu en weo- 

sches uit een onderdrukt gevoei van 

daarom. 

minderwaardigheid verkiaard kuusen 

worden, altijd onbewust veclangd aaar 

een vereeniging met ecen edeler be- 

staansvorm om daarmede zef to: een 

booner rang te stijgen. waoreer de 

Latijoscbe cultuur, die tot nu 

Europa bebeerscht heefr, werkelijk 

eens door eso Germaantcike verdror- 

toe 

ga zou moeten wordeo, dan is dat 

aleen maar mogelijk door een tege- 

ljk!openlijke ea verborgea verspreiding 

van den Neederlandschen geest, die 

een syathese is van Latijnsch en Ger- 

maauscb. 

Wanneer deze oorlog tot het goede 

cisde voert, waar wij allen naac hu-- 

en, zal bet Nederlandsce wereli- 

  

een beteekenis en een overwicht 

krijgen als het nooit te voren bad. 

Zvu het noodlot, tegen alle vecwach- 

ting en hoop in, een Duitsche zege 

brengen, dan zal Nederi 

vloed z66 sterk ea beslisserd op de 

dat ia 

  

Za an- 

overwinnaars doen geiden, 

laatsten aanleg toch het toekomstig 

lot van Europa in niet geringe mate 

door Nederland bepaald wort. 

Ia ieder geval is het dus onz? eers!e 

plicht, ons bewust te maken van onze 

sperioriteit op vrijwel ieder gebied. 

Dit mag geen ijdel gevoel zijo, doch 
cet vanzelf voortkomen uit een stu- 

di: der feiten. Wie, als ik, in de ge- 

I-senheid geweest is door jarenlang 

rcizen en trekken, stof ter vergelijking 
op te doen, komt of hij wil of niet, 
tot ds slotsom, dat bet, wat dit ,,het 

ook zij, bij ons bijna altijd beter is. 

Door dit welbegrepen en degelijk 

gefundeerd zelfbewustzija wordt onze 

toekomst beslist, in we'ke ricbting wij 

ook gedrongen mogen worden. Wie 

dus op zijn wijze en hoe bescheiden 

ook de Nederlaodsche cultuur 

werkt mede aan ons bestaan en voort. 

dient, 

bestaan, wat er ook gebeuren moge. 

Men dient de Nederlandsche cultcur 

reeds door meer dan vrorger belang 

te stellen in alle uitingen daarvan. Wie 

nu een oorspronkelijk boek met zorg 

kiest, koopt en leest verrijkt niet slechts 

zijn persoonlijk leven, maar maakt het 

bistendigen van de geestelijke voort- 

brenging mede mogelijk. Hij draagter 

toe bij, dat de ,lijn” ongebroken blijtt. 

Het zou van belang zijo indien de 
pijaljke omstandigheden waarin wij 

leven ten minste aan enkelen het in- 

zicst brachteo, dat zij tot dusverre het 

beste lichtvaardig verwaarloosd hebbeo, 

Hoe wisten gedurende de negen- 

tiende eeuw Polen, Finiand, Bobemen 

zich onder den bittersten druk on- 

aangetast te handhaveo? Doordat zij 

van bun Taal- L-tterkunde een 

heiligdom en de kern van een harts- 

tochtelijk en verbeven nationaal, leven 

gemaakt hadden. 

Hoe heeft het Afrikaander volk zich 
tot zijn huidig ootwikkelivgsstadium 
opuewerkt, nadat in 1900 her einde 

cigen bestaan nabij scheen? 

en 

van cen 

  

  
“ belangstelling te toonen 
Yin de wereld des geestes omgaat. De 

  

Door een ware cultus van de taal en 
van de literatuur, welke er in geschre- 

ven werd. 

We hebben na den vrede van Ver- 
teniging den Afrikaaoschen geest gered? 

De dichters! Celliers, Totius Leipoldt 
en allen die na hen gekomen zijo. Men 

kan met zekerheid vaststellen dat zon- 
der het Afrikaaosch en de verheer- 

Ijking daarvan in de potzie, het land 

allang een Engelsche kolonie geworden 

ware. 

Met dat al voei ik weinig voor de 

opzichtige praatvatrs, die zich na 10 

Mei plotseling als cultuurredders ont- 

popt hebben. Ik beb ontdekt, dat ve- 

len van hen zich v66or dien fatalen 

datum zeer weinig aan de Nederiaud- 

sche cultuur gelegeo lietea liggeo, en 

dat zij door hetgeen zij voortbrengen, 

niet bijdraaen tot de verhooging. In- 

tegendeel. 

Voor het gemak neem ik thans aan, 

dat het woord ,cultuur” eea vaststaand 

en om'jud begrip aanduidt, hetgeenin 

werkelijkheid het geval niet is. Wel 

weten wij allen voor onszelf ten naaste- 

  

bj wat wij ermed: bedocler ea won- 

der boven wooder, verstaao wij el- 

kaar door ai die vaagbeid heen toch 

100 ongeveer. Aile tw:sigesprekken op 

dit vnderwerp doen mij denken aan 

die plater, waaroprood en blauw slor- 

dig over elkaar been gedrukt zija en 

elkander dekken, maar die 

door eeo bepaa'den bril bezien en 

scherp, plastisca beeld vertoonen. Onze 

Opvattingen vao cultuur dekken elkaar 

Dooit, maar op een Zekere wijze bezien, 

krijgen wij er toch opeens een helde- 

ren en scherpgeteekenden indruk vao, 

Dpimmer 

Die vage, maar niettemin zeer wei- 

kelijke, cultuur is niet gediend met 

Ongerzchtvaardigde die 

zich in stroomen ijdele woorden baan 
breekts nog veel minder met slecht- 

kippendrift, 

yerjmdes gelegerhesisdichtsiukjes of 
met dwaze plannen, Deze culuur kan 

men alleen dienen door op de beschei- 

den plaats, welke men inneemt. zija 

arbeid met toewijdiag te verrichteo eo 

voor wat er 

cenvoudigste dorpsonderwijzer die zich 

mei hart en ziei aan zija opvoedende 

taak wijdt is, van diepar eu duurza- 

mer beteekenis voor de Nederlaodsche 

cultuur dan het opgewonden standje, 

dat ieder klipklap naar zijn pennehou- 

der grijpt ea de biaden met siechte 
bijdragen bombardeert. Een oprechte 

liefde voor de Nederlandsche bescha- 
ving is onvereenigbaar met ijdelheid 

De beste, trouwats di-- 

naren blijven nameloos temidden van 

en eerzucht. 

de nameloozen. 
Het is mij niet mogelijk eenige waar- 

deering te koesteren voor hen die van 

de eilende van ons land gebruik maken 

om zichzelf cp een plaats te dringer, 

waar zij nivt behooren te staan, 

Men mvet alti'd, evo nu meer dan 

ooit, iedere uiting van goeden wil 
Wweten te waardeeren. Dat men op 

Cur-gao ht N-derlandsche geestesie- 

ven op bescheiden voet doch met een 
onmi'skenbare geestdrift tracbt 

te zetten,is verheugend en van beiang. 

latusschen is en blijft de weg naar de 
hel met goede bedoeliagen geplaveid, 
en het komt dan ook in kunst en let- 

teren niet aan op wat men z'ch voor- 

neemt, doch uitsluitend op wat men 

  

voort ' 
iimmers beter, netter en 

Ps 

tot stand brengt. Om de Nederlaod- 
sche beschaving op doeltreffende en 

waardige wijze te bevorderen, is het 

wenschelijk dat men over eenige gaven 

Van geest en gemoed beschikt, waar 

ik ia het eerste summer vav het tijd- 

scbrift ,,De Stoep” geen spoor van 
bemerk. 

Ik onthoud mij van critiek op de 

afzonderlijke bijdragen in dit oummer, 

omdat ik het in het algemeen onrecht- 

vaardig en dus onbetamelijk acht een 

tijdschrift maar &€a aflevering te be- 

oordeelen, Eerst na ten minste twaalf 
nummers onder de oogen gehad te 

hebben, kan men een balans opmaken. 

Er is nu eeomal tijd noodig om een 

eigen karakter te vormen en tot uiting 

te brengen, Het is dan ook zeer goed 

mogelijk dat de volgende nummers bij- 

dragen zullen bevatten, welke wat 

mbbr op poszie gelijken dan al wat 
hier rijat, en proza dat het Neder- 

landsch wat meer nabijkomt. Wij heb- 

ben geleerd nooit te wanhopen. 

Wat mij eenigszins beklemt is de 
afwezigbeid van gevoel voor waarde 

bijeen onnatuurlijk:9 toon. Zoo las ik 

in ,De Stoep" een stukje over Drie 

Dooden: Der Braak, Marsman, Du 
Perron, dat bij deze gelegenheid, noch 

bij den aa-d der herdachten past. Zij 
toch verafschuwden niets zoozeer als 
Verliteratuurde kippsndrift, ge'ijk die 

hier tot uiting komt, Een weinigje in: 

getogenheid komt in zulke omstandig- 
heden altijd van pas. 

De beer Ed. Bouguin maakt het 
Overigens wel wat al te bont. Onder 
dezeu schuiinaam verbergt zicb, terecht, 

een beroepsleukert, die eertijds de 

Haagsche bladen onveilig maakte en 

door zija vakbroeders, vo»r zoo er zij 

aac stijl da beschaviog hechtten, ye- 

meden werd. Taleotloosen eerzuchtig, 

dus gsladen mct wrok, ht 

gretig gebruik van bet feit dat de Ne- 

derlandsche critiek zich niet meer kon 

doen geidea ea bevorderde zicbzeil iot 

letterkundig-, tot dichter zelfs. In dc 
verwarrirg ligt de kans der geringen. 

maakte 

Dit alles zou nog 200 erg viet zijo, om- 

dat de tijd de juiste verhoudingen her- 

stelr, wanoeer hj h:t niet gewaagd 
had de nagedachtenis van Menzo ter 

infaam 

rijmpje, waarin wansmaak en dombeid 
Braak te bezoedelen met een 

om den voorraug v:chteo. De gecs- 

tesgesteldheid van dezen ,,humorist” 

komt het beste uit in het ravofjerdz 

kwatrijo : 

M'o ouwe vader is in Nederiaod ge- 
bleve 

Z'a beenen en zija oogen worden 
slecbt, 

Ons dure tafelzilver hewwe 
heemaal opgegeve 

maar wat onroerend is komt zeker 
We. terecht, 

Ec zijo lieden die blijkbaar aan 10 
Mei nog niet genoeg hebben, om tot 
bezinoiog te komen en naar een aan- 
vankelijken staat van fatsoen te streven. 

GAAT HET OM 
DRUKWERK ? 

De Kedirische Snel- 
pers Drukkerij drukt 

  

goedkooper, 
Vraagt offerte bij de Ked. 

Snolpersdrukkerij !   
  

U verbindt zich 
tot niets!   
  

   PROTESTANTSCHE KERK 

Hollandsche Kerkdiensten. 

26 Jan. Pomo Ds. Sikken 

Madioen 9 uur n.m. 

26 Jav. 9 uur n.m. 

  

Maleische Kerkdiensten. 

H., 8. Matulessy 

26 januari '40 Trenggalek 9 uur v.m. 
mn Tig. agoeng 4uur a.m. 

OOST-JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEN 

lederen Zondag, 9 uur v.m. 

Te Kediri (Ba'cewertistraat), Blitar, 

Toeloergagoeng, Ngandjoek, 
Paree 7 30 uurn.m. 

ea, te 

  

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Zondag. 

    

te Kediri le H. Mis 6 "am. 

2e H. Mis 7.30 uur v. m 

Lof 5.30 nur Dm. 

te Blitar 6 uur v. m. Stille H. Mis 

1.30 uur ». m Hoogmis 

5.30 uur ».m. Lof 

Onderricht Kath. Javaneo 6 uur o.m. 

  

MAX FACTOR artikelen 
  

Thans compleet 

verkrijgbaar bij de 

agent: 

Toko ..MILADY” 
Aloon-aloon-str.— 15 

“ KEDIRI. 

  

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

Steeds versche bloe- 

men in voorraad, be- 

bioem steiling van 

stukken, kransen eic. 

Beeefd aanheveend. 

TENG HONG TJIANG 
“ENDUHOUDER SIONNA 

  

    

  

TRANSPORT 

  

KEDIRI — Klentengstraat 64 

VENDUTIE 

Vrijdag, 24 Januari '4l v. m. 9 uur 

ten huize van den Wel 

'HeerJ. MATULESSY. 

Gewezen Commies A.R. Kantoor 
Ngadisimo 55 Kediri. 

   eleo 

  

Adres voor: 

Moderne en antieke meubels 

Staalmeubels en ledikanten ver- 

Chroomd of gelakt 

Tweedehandsche meubels 

Emballeeren en transporteeren 
  

een mooie tennisbaan voor Dinsdag 

Woensdag en Zaterdag, gelegen 

acbter Suelper 

f 6,— 
sdrukkeri p.m. 

  

  

LUC 
Beveiligt U tijdig!! 

Wij leveren : 

      
ITBESCHERMI 

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

RESIDENTIE APOTHEEK KEDIRI 
TELEFOON No. 52. 

    

NG



    
DE DICTATORS 

  

Buitenlandsch overzicht overgenomen uit “het Soer. Hbld. 

CONFEREEREN. 

  

  

Hitler en Mussolini 

— 

ontmoetten elkaar 
op een onbekende plaats: nietszeggend 

communigue gepubliceerd. 

  

Londep, 

Lyon riep 
uit Zwitserland om, 

20 Jan, (Reuter). Radio 

hedenochtend een bericht 

meldende, dat 

Hitler Berliju met onbekende bestem- 

ming zou hebben verlaten. 
Volgeos politieke kringen te Rome 

verliet Mussolioi deze stad eveneens 

met onbekende bestemming. 

Gemeend wordt, dateen ontmoeting 

der beide dictatoren aanstaande is. 

Londeo, 20 Jan. (Reuter). Het D.N.B. 

meldt uit Berlijn: dat Hitler en Mus- 

elkaar hebben ontmoet. 

Een officieel communigue zal later 

  

soli 

op den dag worden uitgegeven. 
De piaats, ontmoeting 

plaatsvond, werd niet genoemd. 

Londen 29 Jan, (Reuter). Het D.N.B. 

gaf het navolgende officieele commu- 

bigu€ uit: 

»De Fiihrer en de Duce hadden 
tijdens hua ontmoeting in tegenwoor- 

digheid huoner ministers van Buiteo- 

landsche Zaken een grondige gedach- 

tenwisseling over de situatie, 

De besprekingen 
in eengeest van hartelijke vriendschap 

tusschen beide regeeringsleiders en die 

der rauwe militaire banden welke de 

waar de 

werden gevoerd 

Duitsche en Italiaaoscbe volken ver- 

binden. 

Zij resulteerden in algebeele over- 

censtemming inzake alle vraagstukken 

van wederzijdsch belang.” 

Nieuwe voorspelling. 

Londen, 20 Jav. (Reuter). De ,Po- 

polo d'ltalia” voorspelt het groote 

offensief van de as binnen 70 dagen. 

De as-propaganda noemt thans 1 

April als de datum van Engelands 

ineenstorting. 

Britsch offensief in Afrika 

Ceiro, Jan. (Reuter). Britsche mo- 

biele cenbeden drongen eenige Kilo- 

meters in Erytrea binnen. 

De Britscbe strijdkrachten zijo thans 

langs de grenzen van alle Italiaansche 

bezittingen ia Afrika in het offensief. 

Een Italiaansch offensief tegen Khar- 

toem is thans vrijwel onmogelijk en de 

bedreiging van dev Blauwen Nijl is 

opgeheven. 

Cairo, 23 Jan. (Reuter). Een com- 

munigu€ van bet Britsche hoofdkwar- 

tier meldt, dat de Italiaansche terug- 

tocbt aan het Kassalafront voortduurt 

De plaatsen rondom Sabderat en 

Tesseni, die krachtig door den vijand 

werden versterkt werden gisteren zon- 

der oppositie bezet door de Britsche 

troepen die thans opereeren in Ooste- 

lijke richting, en in contact zija met 

den terugtrekkenden vijand. 

In het Metemma-district waren de 

Britsche patrouilles wederom bedrijvig. 

In Kenya wonnen de Britsche mo- 

biele detachementen yestadig terrein 

door voortdurende 

waarbij zij den vijand zware verliezen 

offensieve actie, 

toebrachten. 

Uit Lybi& valt nietste melden. 

  

Frankrijk. 

Petain en Laval. 

Misverstanden opgehelderd. 

Londen, 20 Jan. (Reuter). Volgens 

cen communigul, dat werd uitgegeven 

na de ontmoeting tuschen maarschaik 

Petain en Laval en dat hedenochtend 

voorgelezen, door radio-Lyon werd   

was het verlangen om de misverstanden 
betrekkingen 

tusschen de autoriteiten in het bezette 

  

op te heffen, die de 

gedeelte van Frankrijk en de regeering 

  

te Vichy zouden kunnen sehaden, de 

voornaamstie reden van de ontmoeting. 

  

Na te hebben verklaard, dat maar- 

schalk Petain en Lava! een langdurig 

betwelk de 

leidden tot de 

13 December j.L, 

werden opgeheven, zegt he: communi- 

onderhoud badden tijdens 
misverstanden, die 

gebeurtenissen van 

gu&: ,Om reden van hoogere bionen- 

landsche politiek besloot maarscbalk 

Petain op 13 December j.i. het voortaan 

FEUILLETON 
SPAANSCHE DUKATONS 

(Spanish Doubloors) 

Uit het Engelsch 

van 

Camilla Kenyon 

43) 

»Kijk toch, 'tovschuldige lam”, was 
de geestigheid van Cookie, waarmee hij 

| met bet varkentje 
bbs neerzette. ,,Zachten 

  

den grooten sch 
voor Mr. 

malsch als pasgeboren baby, z00 waar 
mijv naam Cookie. Kijk 'm liggen, net 's 
of Zn mamma 'm ingestop heb. Hoeof 
u't mes erinzette durf, Cookie begrijp 

niet.” 

  

Mij was 't absoluut niet duidelik 
hoe bet Mr. Tubbs, die van 't begin 
af, eerst aan boord en toen onder de 

  
  

zonder den steun van Laval testellen. 

Ia verband met de omstandigheden 

konden deze redenen niet aan het 

Fransche volk worden uitgelegd. Dit 

feit gaf aanleiding tot vele geruchten 

en tot eenige onrust, welke sommige 

Parijsche blader, begurstigd door de 

moeilijkheden van het oogenblik, niet 

nalieten uit te buiten en te vergrooten. 

Maarschalk Petain wenscht echter 

meer dan ooit het gevaar van verdeeld- 

Meer dan ooit 

weuscht hij de misverstanden op te 

heffen, die betrekkingen tusschen de 

autoriteiten in de bezette gebieden en 

de Fransche regeering zouden kunnen 

schaden. 

heid te vermijden, 

Het isom deze reden, dat maarschalk 

Petain crop aandrong ego onderhoud 
te hebben met Laval". 

Na de ontmoeting keerde Petain 

naar zija woning terug, terwijl Laval 

Zich per auto naar Parijs begaf. 

oranjz- en citroenboomer, zijo plaats 
had gehad, dus 

ongeveer :M 't midden 

tegenover de mijne 

van de tafel, 

gelukt was, om de voorsnij-plaats aan 

de tafel te 

Aan weerszijden van hem 

't hoofd van Veroverer, 

zaten de 

beide dames-expeditie-leder, zoodat de 

troepen te land io zeer formidabele, 

slagorde op- 

gesteid waren. Alle andere leden had- 

nia de kou” 

zaten, vooral ik. door mijo plaats te- 

genover Captain Magous. Sinds onze 
komst op het eiland had Captain 

Magnus het degenereerende gebruik 
van een vork afgezworen, Op kunstige 

wijze volgeladen werd zija mes telken- 

krachtig aaneengesloten 

den het gevoel, dat ze 

male naar zijn hooischuur-mond ge- 

bracbt, waario het dan tot het heft 

verdweer. En tocb merkwaardig ge- 
noeg, bleef Captain Magnus, ondanks 

deze elk oogenblik herhaalde operatie, 

in leven, Waar bleeft het lemmet, als   
    

De strijd in Afrika 

De val van Kassala 

Londen. 20 Januari (Reuter), Door 

een deskundige te Londen werd heden 

gewezen op .de beteekenis van de her- 

overing van Kassala door de Britsche 

troepen. 

Het is bekend, dat de Italiaven te 

Kassala, dat 17 dezer ontruimdeo, meer 

dan twee divisies troepen, 

twee bataljons zwarthemden en een 

groot aantal gepreste Inheemsche sol- 

daten hadden. 

Een veel 

koloniale 

sterke Britsche 

strijdmacht veroorzaakte door een reeks 

kleive successen een 

minder 

belangrijke ne- 

derlaag van den vijand en dwong hem 

welke bij 

den tijd en de gelegerheid had gehad 

te versterken. 

cen positie te ontruimen, 

Kassala, de hoofdstad van een pro- 

vincie van den Soedan, gaf den Ita- 

liasen de controle over den spoorweg 

en wegen en beveiligde hen 

een aanval uit bet Westen. Deze 

plaats vormde ook cen prachtig uit- 

gangspunt voor een Italiaansche inval 

in den Soedan, 

Het is zeer 

tegen 

moeilijk te begrijpen 

waarom de Italianen ciet van hun po- 

sitie hebden geprofiteerd. 

Intusschen waren de Britsche ge- 

mechaniseerde patrouilles bedrijvig ten 

Noorder, ten Zuiden en zelfs acbter 

Kassala, hierbij ondersteund door de 

Royal Air Force, die Kassala verscbei- 

dene malen bombardeerde, 

De Italianen leden aanzienlijke ver- 

liezen als gevolg van bet beschieten 

en bombardeeren vas Kassala, terwijl 

kleine groepen Italiaansche troepen in 

hinderlagen werden gelokt en belang- 

achter de Ita- 

liaansche livies werden afgesneden. 

rijke verbiodiogslijoen 

Hetgeen waarscbijolijk de grootste 

actie was badin November j.l. plaats, 
toen ten Noorden van Kassala een 

ter sterkte van 

patrouille 

Italiaaosche afdeeling 

bijva 1000 mao door een 

werd vernietigd. 

Io het midden van December deden 

de Italianeo een laatste wanhopige po- 

ging om de Britten uit hunve posities 

door middel van een 

front-aanval even ten Noorden van 

Kassala. Zij werden met zware ver- 

liezen teruggeslagen en zagen van 

een verder innitiatief af. Even 
voorbereidingen 

te verdrijven 

voor 

Kerstmis troffen zij 

om hun positie te ontruimen. Het Ita- 

liaansche hoofdkwartier ten Noordoos- 

ten van Kassala werd ontruimd en 7 

dezer door de Britsche troepen bezet, 

terwijl 17 dezer werd gerapporteerd, 

dat de Italianen Kassala badden ont- 

ruimd. De plaats werd den volgendeo 

dag door de Britsche troepen bezet. 

De actie in de lucht 

Cairo, 20 Januari (Reuter). De weers- 

omstandigheden in Libye beperkteo 
gisteren de lucbtoperaties op aanzien- 
lijke wijze, doch de vliegtuigeo van 

de R.A.F. voerden een aantal verken- 

nings- en offensieve patrouillevluchten 

uit in de rabijheid van Tobroek. 

't heft alleen te zien was? Dat was 
een vraag, welke miju gemoed dage- 
lijks io beroering bracbt. 

Het leven van Captain Magous, v66r 

de kennismaking met Violet, was en 

bleef een gesloten boek. Hij had zijn 

kapiteins-certificaat, dat is zeker, maar 
koe het hem ooit gelukt was om vaa 
de zeevaartkunde genoeg te weten te 

komer, om het te bemachtigen, was 
mij een raadsel. 't Merkwaardigste was 
wel, dat iij geen Engelschman was, 

daar was ik absoluut zeker van, tot 
weike hij dan wel be- 
hoorde, konden we geen van allen te 

weten komen. Het ruwe, onbeschaaf- 
de hakkelige Eogelsch dat hij sprak, 

kon hij even goed in de eerste de 

beste havenplaats van Engeland of 

een van zijn bezittingen opgepikt heb- 

ben, als dat 't hem met den paplepel 
ingegeven was. Zija manieren roken 

200 sterk naar het vooronder eo bij 

pationaliteit   
  

  

Dit wordt bekendgemaakt in een 
communigu€, dat door het hoofd- 
wartier van de R,A.F. in het Midden- 

Oosten werd uitgegeven. 
Ic Albani# werd een geslaagde 

aanval uitgevoerd op Berat, waar 

brisant- en brand - bommen neerkwa- 
men Op militaire cencentraties en mo- 

torvoertuigen. 

Eenige gebouwen ten Oosten van 

de stad werden eveneens getroffen en 

verscheidene branden braken uit. 
In Italiaansch Oost - Afrika werd een 
aaoval uitgevoerd op een auto-trans- 
portcolonne en op geschutsstellingen 
ten Zuid-Oosten van Tessevi. Deze 
aanval had plaats in den nacht van 

18 op 19 dezer. Alle bommen kwamen 

neer in het doelengebied, doch de 

resultaten konden niet volledig wor- 
den waargenomen, 

Massawa werd tot tweemaal toe 

aangevallen eo de aanvallen werden 

doorgezet ondanks een hevig afweer- 

vuur, 

Andere aanvallen wordeo onderno- 

men op Assab en Hargeisa. Alle Brit- 

sche vliegtuigen keerden veilig terug. 

Indo - China 
Het zeegevecht 

De ,Lamotte Piguet” 
beschadigd ? 

Singapore, 20 Jan. (Reuter). In een 

heden door het Thailandsche consulaat 
vitgegeven communigu€ wordt verze-   

kerd, dat de 7880 tons metende Fran- 
sche kruiser ,,Lamotte Piguet” door 

Thailandsche luchtstrijdkrachten werd 
beschadigd. Het communigu& zegt: 

»De kruiser, die de Fransche zeestrijd- 

krachten leidde, werd tijdens een zee- 

gevecht op den 17 den Januari door 

bommen van Thailandsche vliegtuigen 

beschadigd en gedwongen met volle 

kracht terug te trekken.” 
Het communiguk geeft toe, dat een- 

heden van de Thailandscbe vloot .licht 
beschadigd” werden. 

Hanoi, 20 Jan. (Reuter). Een door 

het hoofdkwartier van gouverneur - 

generaal Decoux uitgegeven commu- 

nigu& verklaart, dat den 17 den dezer 

twee Thailandsche oorlogsschepen tot 

zinken werdeo gebracht eneen derce 

zwaar werd beschadigd door cenheden 

der Fransche zeestrijdkracbten tijdens 

een kruistocht in de Golf van Siam: 

Aan Fransche zijde werden geen 

verliezen geleden. 

De strijd duurt voort 

Een eerder uitgegeven communigu€ 

verklaart: ,, Vooruitgeschoveo Thai- 

landsche eenheden ten Oosten vaa 

Poipet werden door onze gemotoriseer- 

de eenheden uiteengeslagen. Op de 

Mekong zuiverden wij het eiland 

Done Sanot, ca 70 kilometer ten Zuid- 
oosten van Savannakhet, geheel van 
Thailandsche troepeo, Verschillende 
centra in Thailand werden gebombar- 
deerd." 

aa aa an, 
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aa Sa 0 SM SM 
was door al die eigenaardigheden zoo 
moeilijk te plaatsen, dat ik ten einde 

raad van fantastische theorie opbouw- 

de, volgens welke hij den waren Cap- 

tain Maguus, om in het bezit van zijn 
papieren te rakeo, vermoord had, en 
zich nu voor dezen uitgaf. 

Zooals Mr. Vane meal verteld had, 

was het Miss Browne, die den kapi- 
tein ,ontdekt” had, voordat ze door 
de vele tegenwerpingen van Dougold 
Shaw — die blijkbaar van 't beginaf 

een Negatieve Invloed geweest was — 
ertoe gebracht was, om haar oospron- 

kelijke idee op te gevem. Ze was eerst 

van plan geweest om in New-York 

cen schip te charteren en dan met 

alle hers aan boord, om Kaap Hoorn 
heen, naar het beloofde eiland te zei- 

leo, Eo terwijl ze met dat plan rond- 
liep, was de New Yorksche haven de 
aangegeven plaats geweest, om inspi- 
raies op te doen,..... met 't gevolg, 

| Door eigen import zijn wij in staat de beroemde 

  

dat ze daar bionen opvallend korten 

tijd een bekenden en 

vrienden gekregen had, onder wie Cap- 

tain Magnuus een eerste plaats innam. 

Zooals ze zelf zeide, hij was het eenige 

tot het zeewezen behoorende individu, 

van wien een sympathieke stroom uit- 

ging, uit welke opmerking ik z00 bru- 

taal was de conclusie te trekkeo, dat 

de overigen dus sarcastisch en onheb- 

belijk geweest waren. Door zija sym- 

pathieken stroom zal het Captain Mag- 

nus wel niet moeilijk gevallen zijo, om 

zich aan de expeditie vast te haken..,. 

Of misschien heeft Violet hem gean- 
nexeerd, die mogelijkheid is eveomin- 

uitgesloten. 

groot aantal 

Wordt vervolgd.
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