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STADSNIEUWS 

  

TUBERCULOSE - BESTRIJDING. 
(S. CV. T) 

By verdenking op tuberculose is 

sputum-onderzoek en 16ztgeo-onder- 

zoek absoluut noodzakelijk, 

  

Ontvangst Zeevarenden 

te Kediri. 
Uit betrouwbare bron vernemen we, 

dat uit de Europeesche ingezetenen 

van Kediri plansen naar voren waren 

gebracht om gastvrijheid te verleenen 

aan de manven van de Marine en 

Koopvaardij. Voorbercidingen worden 

reeds getroffen om een gezelschap van 

Ongeveer 20: ma:zozen voor sen week- 

end op bezoek te ontvangen. Er wordt 

cen beroep gedaan op de families in 

en am Kediri om hun huis een of 

meermalen open te willea stelleo voor 

verlofgangers. Onaze Jaotjes krijgeon,i. 

af en toe vrij af, ia den vorm van 

een zoogengamd kettingverlof: een 

groep van 6 A 10 man gaat in €tap- 

pes zija vrije twee weken doorbrengen 

io verschillende plaatsen ea bergoor- 

den op Java. 

Uit de uit Soerabaia ontvangen 

berichten, blijkt dat de zeelui volop 

genieten van  dergelijke 

bergtocbteo en zwempartijen, maar dat 

zij bizooder gevoelig voor de 

hartelijkheid van eea ontvangst in hui- 

seljken kring. Wij plaatsen daarom 

en oproep en verzoeken hen, die er 

voor voelen mede te werkea aan de 

Ontvangst vao onze Hollaodsche jon- 

gens van de Zee, zich op te geven 

bij den heer J.G. Wallis de Vries p/a 

De Javasche Bank, telefoon Kediri 245, 

die gaarne alle verdere inlichtingen 

Tal verstrekkea. Wij hopeo de eerste 

Jantjes spoedig te Kediri te kuanun 

begroeten! 

excursias, 

zija 

Fonds voor Griekenland. 

We vernemen, dat op Woensdag- 

morgen 12 Februari a.s. een dames 

bridge - drive zal worden gehouden ten 

bate van het steunfonds voor Grieken- 

land io de socisteit Brantas alhier. 

Voor dames, die niet bridgeo, bestaat 

- 

DINSDAG 4 FEBRUARI 1941 

N. V. Kediri Stoomtram 
Maatschappij. 

De opbrengst bedroeg over: 

dat de sterkte der door electrische 

apparaten veroorzaakte radiostoringen 

niet of althans niet uitsluitend verband 

houdt met het vermogen der toege- 

Donderdagavond werd hij door de 

politie, na een langduriy onderzoek, 
   

p.eventief gesteld, duor bet ge 

tebestuur was hij reeds in zijn bztrek- 

Januari 1941 £ 20200. — paste motoreo, is het evenwel uitge- | king geschorst. 

(voor. opgave) | jloten te achten om voor alle huishou- Tot nu toe is een tekort van on- 
Januari 1940 f 15615.— delijke of bedrijfstoepessingen der geveer f 900,— geconstateerd. De 

(defin. m )1 elecrriciteit van gering vermogen hin- | fraude is mogelijk geweesi door 

P.G.K. 
D2 onderwijzers-vereeniging P.G.K. 

zal vanaf deze maand cursussen hou- 

den voor hare leden. Op 5 Februari 

a.s, zal de eerste cursus gegeven wor- 

den over ,Praktische Rechtsweten- 

schap”, welke door Mr. Sjarif Hidajat 

zal worden gegeven. Er blijkt groote 

belangstelling te bestaan voor deze 

cursus, weike in het clubhuis ,,B.P.K” 

gehouden zal worden. 

Voor het Spitfire-fonds. 

Men verzoekt ons bekend te willen 
maken, dat de netto-opbrengst van de 

de 

maand op de banen van de schietver- 

eeniging ,Oranje-Nassau” werden ge- 

houden, f 161,51 heeft bedragen, bet- 

geea een aardig resultaat is. Bovenge- 

noemd bedrag wordt in het Spitfire- 

fonds gestort. 

Lezing ds. Wildervanck. 

Wij herinneren hierbij aan de opeo- 

bare lezing, welke Vrijdag 31 Januari 

a.s. des avonds om 8 uur in tet ge- 

bouw van de Vrijmetselaarsloge ,,De 

Dageraad” aan bet Volkspark door ds. 

E.F. Wildervanck van Malang wordt 

gehouden voor de leden van de p'aat- 

selijke afdeeling van de gro'p van 

'Vrijzionig-Godsdienstigenin Ned.-Indi8, 

Het onderwerp van deze lezing luidt 

»Heeft het humanisme nog zio?" leder- 

een is van barte welkom. 

scbietwedstrijdeo, welke vorige 

Wijziging Hinderverordening. 

Er is onlangs een wijziging aarge- 

bracht io de gemeentelijke Hinderver- 

ordening met betrekking tot de storing 

van de radio-ontvangst, - veroorzaakt 

door eleciromotorer. In verband met 

het feit, dat niet elke electromotor ge- 

vaar, schade of hinder behoeft op te 

leveren, werd ter voorkoming van on- 

noodige belemmering bij de oprichting 

van allerlei kleineinrichtingeo en bedrijf- 

jes, in de hinderordonnatie als inrich- 

tingen, welke zonder vergunnisg mo- 

gen worden opgericht, mede aangewe- 

zen die, welke worden gedreven door 

electromotoren met een capaciteit van 

ten hoogste 3 KW. 

Sedertdien heeft de toepassing van 

kleise electromotoren een groote uit- 

dervergunnningen te eischen, hetwelk 

niet de bedoeling der Hinderordon- 

het mogelijk 

den algemeenen eisch eener hinder- 

nantie is, Eveomin lijk 

vergunning te stellen voor al die 

apparaten, ten aanzien waarvan geen 

maetregelen in het bijzonder 

getroffea om radio-storingen te voor- 

koman, al was het'alleen reeds hierom, 

dat er electromotoren zijn van zooda- 

nige constructie, dat: door die motoren, 

ook zonder dat bijzondere maatrege- 

zija 

len zija getroffen, geen radiostoring 

wordt veroorzaakt. Het overheidstoe- 
zicht op de naleving van hinderver- 

gunningen zal in de practijk tot de 

grootere installaties beperkt moeten 

worden: het vermogen van 3 KW. 

biedt hiervoor een goede grens, 

Door de aangebrachte 
bliven installaties met electromotoren 

van ten hoogste 8 KW. vrijgesteld 

vao hindervergunningen, met dien ver- 

wijziging 

staode, dat alsnog een hindervergua- 

ning wordt vereischt, indien door 

deze motoren hinder wordt veroor- 

zaakt door storing van de radio-oat- 

vangst. 

Valsche munters 
gearresteerd. 

Eerigen tijd geledea werden twee 

bankbi'jetten f5,— in 

betaling gegeven en wel &€a in een 

toko in bet Paparsche en &€a in 

Waroengdjajeng. De daders maakten 

gebruik van de omstandigbeid, dat 

des avonds de toko'sslechts spaarzaam 
verlicht zij7 en beweerden bovendien 

nog, dat de biljetten door deo regen 

eenigszivs pat geworden wareo. 

Het hoofdparket werd onmiddel ijk 
gewaarschuwd en na een gehouden 

onderzoek bieek, dat de daders waai- 

schijolijk twee inwoners van Djombang 
zijo, die in bet jaar 1932 tot 7 jaren 
gevangenisstraf werden 

voor heizelfde misdrijf, De politie droeg 

z0rg, dat tokohouders e. d. werden 

gewaarschuwd, bhetgeen tot resultaat 

bad, dat Donderdagavond de Cninee- 

sche eigenaar tcko hier ter 

plaatse de politie er van op de hoogte 

valsche van 

veroordeeld 

van cen 

stelde, dat twee Inlanders getracbt 

hadden een valsch bankbiijet van f5, — 

in betaling te geven. Het was reeds 

te laat om hen nog te achterhalen, 

doch, dank zij de activiteit vao de 

knoeierijen in de boecken. Bij de con- 

ttOle bleken de eindbes'ragen 
te kloppen, doch bij een nauwksuriger 

onderzoek kwam ui', dat d 
bedragen door valscbe boe 
(onjuiste bedragen ex data 

stezds 

  ciad- 

  

kloppend gemaakt werdcn. 

werden door verdachte na di 
gestelden tijd van li uur nog s 

briefjes verkocht, waarvan de opbrengst 
niet werd ingeboek en afgedragen. 

Jaarvergadering societeit 

»Brantas”. 

Donderdagavond 28 Jan. werd onder 

groote belangstelling de jaarlijksche a'- 

gemeene de 

socifteit ,, Brantas” gehoudeo, De ro- 

ledeovergadering van 

tulen van de vorige Jaarvergadering 

werden goedgekeurd, evenals het j-ar- 

vesslag. De verificatie-commissie be- 

stond wederom uit de heeren Benjamins, 

Best en Burki. De voorzitter van het 

30c Eteitsbestuur, de heer J. G. Brink- 

horst, administrateur van de sf. Nya- 

diredjo, werd herkozen, terwijlde heeren 
G. H. A. Alferink, J. P. M, van den 

Eeckhout, H. Meyerirk en ir. D.H.F. 

Obertop opnieuw als commissar 4x 

zullen optreden. Bij de rondvraag w 

den de gebruikelijke jaariijksche w 

schen van verschillenden aard ter sp 

  

   

  

gebracht. 

De regenval. 

De regens willen in Kediri en om 

geving nog steeds niet behoorlijk door- 

komen. 

  

In de maand Jan, bedsoeg de regen- 

val slechts 73 mM, tegenover 210 mM 

in dezelfde maand van het vorige jaar- 

SPORT. 
Voetbal. 

De op Zondag j.!. gehoudea compe- 

titiewedstrijd tusscheo Perslanden @uick 

cindigde met 3— O voor Persiand. 

Korfbal. 

D: competitiewedstrijden van de korf- 

balvercenigingen in Kediri namen weer 

Op Zondagm 

vond de wedstrijd plaats tussch 

en M.S.V. Deuitslag was 1 — O voor 

M.S.V. 

RICHETHEATER. 

  

cen aanvang. 
   

   

      
  

      

G 

  
MAXIM THEATER. 

24e Jaaryang 

  

duhileum- 
ganbigding 
is gen enorm 
succes. 
Profiteert. 

NU! 

  

       

  

gelegenheid om aan verscheidene ge- breiding gevondeo, niet alleen voor an die-alle Na vegar Pama Heden 4 en Woensdag 5 Feb Woensdag $ dag 6 Februari 

zelschapsspelen deel! te nemen. De bedrijfsdoeleinden, maar in het bijzon- had ataeset, moc 1 — : Ky € | Warner Bros nieuwste Swing:Come Ubiversai's brillant 

aanvang is vastgesteld op 9 uur 's mor- der ook in allerlei toestellen ea in- | beide dadar te grgpese “eh: yan ca Schlager ,,Kid Nicbtingale” met John | ,As Good As Mar Ka 

gens, terwijl het ioleggeld f 1,50 per richtingen, koelkasteo, fans, stofzui. BIEek-tiderdaad cen van ge Djombang: Payne—Jane Wyman — Walter Catlett | als Getvouwd) met 

9ers, haardrogers, keukengereedschap, | sche veroordeelden te zijo, de andere | Va ve ornanstaande artisten. Ber lach- | tolbezetting van loutor stereen, 
persoon bedraagt. Er zal nietom geld 

worden gespeeld. Voor iedere van de 
te houden spelen zijn fraaie prijzen ter 

beschikking gesteld. Verder zija ook 
koele dranken en versnaperingen te- 

gen matige prijzen verkrijgbaar. 

Ten einde tijdig te weten op hoe- 

veel deeineemsters er gerekend kan 

Worden, zal het op bizondere prijs wor- 

den gesteld, indien z00 spoedig moge- 

ljk bericht gezondeo wordt aan het 

adres van mevr, S. Tijdeman, resideot- 

huis alhier.   kinderspeelgoed eoz, Io de practijk nu 

is gebleken, dat electromotoren, ook 

waoneer zij een capaciteit van 3 KW. 

Of minder hebben, door ondoelmatige 

Constructie de ontvangst van draad- 

looze uitzendingen in erostige mate 

kuanen storen, Deze storing in de ra- 

dio-ontvangst moet als ernstige hinder 

in dea zin der Hinderordonoantie wor- 
den aangemerkt, zoodat in beginsel de 

Hinderordonoantie toepassing kan vin- 

den, Afgezien van de omstandigheid,   is waarschijolijk een leerling, die juist 

in opleiding was genomeo. Er werden 

geen valsche bankbiljetten op de daders 

aangetroffen, dnch wel materiaal om 

deze te vervaardigen, 

Het is een mooi 

politie. 

Fraude in het abattoir. 

Men is tot de ontdekking genomen, 

dat in het gemeentelijk slachthuis reeds 

sinds eenige maanden malversaties zijn 

gepleegd door den keurmeester B.d.P, 

succes voor de     
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VEND U- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS 

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

Woensdag S Februari 1941. 

COMMISSIE.VENDUTIE 

io mijn locaal Hoofdsiraat 28— Kediri. 

Gelegenheid tot bijbrengen van goederen. 
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Sa Sa 
HE THEATER —   

Amusement 
ATTRACTIE! Het n 

  

Met de eminen 

  

sterce   

  

bezorgt! ATTENTIE! na de ag: breikelijke 
uwsie OORLOGSNIEUWS. (dit laatste vanaf woensdag) 

P RIC 
Hedenavond en Morgen 5 Febr. 

- . . 3 

De nieuwste Swing Comedie Sehlacer pIKId Nightingale (Dz boksende Nachteyaal) 
M-t JOHN PAYNE-—JANE WYMAN—WALTER CATLETT «.a spsters. Eza 

ger van bet nicuwste genre, vlot gespeed door alle medespelenden w.o. een stel komieken €n met een 

verfrisschende romance. ZIET en HOORT John P.yne als de zingende bokser, di- U een avord van 
aardige Warncr Bros Voorfilms, nog als EXTRA 

Donderdg 6 t/m Zaterdag 8 Febr. 
. ” 

METRO grootsere en seweliige fimsehiaser s1 taKE this WOMAH (De vovw behoort mi) 
d van het witte doek SPENCER TRACY— HEDY LAMARR— VERREE TEAS:- 

DALE ea. bekenden. Een aangrijpend en onveryere'ijk liefdesdrama van een beeldschoon sSociety-messje en 

cen dokter, die mers bezat dan cen groote riefde voorbet menschdom! Een film die wij U warm aanbe- 

lenf Op alle plaatser, waar deze film vertoond, werd borkte zijznorme successen. Komt vroeg voor de beste 

plaatsen! Exrra Attractie! Het nisuwste Oorlogsnieuws!! Aanvang: 7.15u am precies en Yu 45 n.m. 

arver Bros lachschla- 

  

  

  

  

Mer d 
: ren, E flm, die 

   

ser dan schitterende Indische 
t de bekende Ind, artiscen, 

en fim? waar men van gevi 
     Vriidag 7 t/m Dinsdag Il Febr. 

Sorgd ka Toedjoe” s...de H-mey 
IA- KARTOLO -TITING ANNIE LANLOUW «.a. 

filmschlager yg 
ROE 

etes, zal! Komt dit zieo | 

  

s getrouwd) 

— IM THEATER ata 

Woensdag 5 en Donderdag 6 Febr. ” 

Usuksi belut comes Sektor pAS gOOd AS Married” (.oo.oe 
mooie DORIS NOLAN —de knappe JOHN BOLES, d- «xotisch talertvoile TALA BIRELL 

als de pkaniste en doisis Comedie van 1940 gerckend mg worden. Mis" dir nser! 
let NIEUWSTE O srlogsnieuws ! 

  

de Doris Nolan—de krappe 

Joho Boles—de sympathicke W 

Pidgeon—de bekerde Alan M Wbray 

—de exotisch talentvolle Tela Birel 

en de mooie blondine Esther Ralston. 

Ongetwijfeld de vroolijkste, pikant- 

Comedie van 1940 en 

een waardige opvolgster var fiims als 

moole 
aler   

  

ste en dolste 

   »My Man Godfcey”" ea Three Smart 

Gils”. De dialoog is vlot, bumoris- 
tisch &n geesrig! De film, di U ge- 
zien moet bebben!! 

Politierapport. 

aange Louden word 

'md D., zonder v 

  

D.o1 de pol 
    de persoon gen 

wooi- en verbiijfplaats, 
van cen pastij cj gong terge- 

waarde van 0,70 ten na- 

nog onbekend p-rsoor. 

verdacht van 

      

Bericht ontvangen, dat de minder- 
amd S, woneode 

  

o'itie albier, door 

  

     

  

     

       
cen boni van den heer K., wonrende 

gzbeten. Bedoclde 
eneeskusdiye behan- 

deling naar bet bospitaal ,(Gambiran)” 
alhier opge-onden, Ds V s be- 
reids hiervan in kenn's gesteld, 

D CH Wa we Riaginsi- 
rah No.57 doet aang den 
afgeloorer nacht van achtererf 

zijner wonirg, te zijnen nadec 

vreemd is geworden, 1 geelgeverfd 

ijzeren tuintafeltje ter waarde van (2,50, 

Den heer W.E.L, wonende Sinyo- 

negaran doet aargifte van diefstal van 

een rijwiel ter waarde van f15.-, het. 

welk onbeheerd voor het station S.S. 

alhier was geplaatst. 

W.J.L., wonende Bandarkidorl deed 

aangifte van dicfstal van contanten ad, 
f21.20, middels ondergraving. 

R., wonende Bandarkidoel doet 
aangifte van disfstal van lijfgoederen 

ter gzamenlijke waarde van £5.44, 
middeis o-dergravirg. 

Door de politie werd aangehouden 
de persoon genaamd J., wonende Wa- 
roedjajeng, verdacht van diefstal van 
een ijzeren pijp ter waarde van f0.50, 

de Gemeete alh'ier. ten nadeele van 

K. B.H., wonende aan de Klenteng - 

straat doet aangifte van lichte verduis- 

tering van een rijwiel-velg ter waarde 

2.—, gepl-egd door R., worende 

Prambors, 

Tegen N., wonende 

p-v. opgsmaakt, terzake 
een partij lombok 
waade van f 0.02, 

M., wosende B: 

M., wonen 
van dicf 

gezamenlijke waarde van f4. 15, mid- 

va 
   

Banaran werd 

diefstal vao 

ter gezamenlijke 

nadecle ten van 

  

aran. 

    i doctaan- 
   

  

Bandjarmi 
gitte | wan lijfsgorderen ter 

ont- & els ondergraving. 
  

Hoe het bij Tarente is toegegaan 
  

  

Admiraal Cunningham plukte veeren uit 
den Staart van duce's oorlogsvloot 

    

Slot 

Gedurfd offensief aansche bavens waar bereidde zija 

Adawir Cunnings erhoed: | stvategische ondernemingen tegelijker- 

sch val op de Iraliaa hoofd- | tijd op z00danige wijze voor, dat de     

    

    

macbr, die i ing 
gezocht was geen op zic 

  

op 
     
    

     
    

De o » onderdeel 

vit van het rst gedusf off 

dat bij in de Miideliandsche Zee 

Ootketende ddellijk na de opening 
van de eden. Numeriek 

waren de eenheden, die hem ter be- 

schi onden—z thans 
wel wo 1 toegegeven—inf€rieur aan 

  

de van den vijand, maar desondanks 
  fk hij rodit geaarzeid om botsingen 

   zocht bij 
uitdagingen 

het niet in 
uiten de Itali-     

Engelschen er militair profijt van trok- 
ken en aan de Italiaansche plavnen 

@anzienlijke potenticele schade werd 
toegebracht, 

Het was zeker geen routinewerk 

z00als bij week aan week groote mi- 
litaire konvooien veilig door de Mid- 
dellandsche Zee over een afstand van 
2 duizend zeemijlen wist te brengen, 

barbe a la van een materieel veel 

sterkeren vijand. Daarvoor was tel- 

kens opnieuw de inzet noodig van 
beschikbare 

mocst hij voortdurend weer erop re- 
keren. dat de Italiasen op groote 
schaal den aanval op deze korvooien 

alle krachten. Immers   

Touden inzetten, die op zulk een ge- 

afstand hoofdbasis 

passeerden, dat de verleidiog om er 
een bres in te schieteo, haast onweer- 

staanbaar moet zija geweest. In de 

geschiedenis 

ringen van hun 

van het zeewezen zijn 

avaloge gevalien niet zeldzaam ge" 

weest en oniwikkelden 

zich grcot2 zeeslagen uit de noodzaak 

om vrijea doortocht van belangrijke 
convooien hetzij te forc.eren dan wel 

te beletteh. 

De Italiaansche vloot is 

meermalea 
   

steeds in 

gebreke gebleven om de vitdaging te 

aanvaarden. Af en toe koos zij scboor- 

voctend zee en waagde zich enkele 

bonderdeo mijlen buiten de veilige 
haven, maar warneer baar luchtwapen 

de nadering van de Britsche hoofd- 

machbt signalzerde, werd strijk en zet 
van iedere poging om grijpeo, 
afgezien en dit werd bij voorkeur 

in te 

overgelaten aan de onderzzetrs en de 
V'iegtuigen —poussiere navale et pous- 

sie. Muar dezc zandstormen 

leidden tot niets. Admiraal Cunring- 

ham slaagde eri: om zich een 200: 

nig moreel overwicbt over zija tegez 

Erienne 

   

   
stander te verschaffer, dat ziin mate- 
rieele minderheid er grootend-els door 

werd gecompenseerd. 

»Veeren uittrekken” 

Es dat was op xichzelfal een over- 
Maar die 

slechts oog heeft voor de materie en 

aanbiddirg neerkvieit, 

werd de beteekenis van deze over- 

winving niet vo doende begrepen, 

Nu is een 

winning. in een wereld, 

daarvoor in 

Vijandelijke vloot, al 
wordi zij ook behoorlijk in bedwang 

ghouder, niettemin een vloot yin 

being”. Zij is aanwezig, en onder be- 
pua'de omstandigheden tot optreden in 

staat mits door zrkere invloeden daar" 
toe gedwongen. Napoleon siaagde er- 

in Om z00veel moreele pressie op zijn 

onderbevelhebbers uit te oefenen, dat 

zij, hoewel met tegenzin, uitzeilden om 

slag te veronderstelling 

was geheel niet ongerijmd, dat Mus- 

solini over vo'doende overwicht op zijn 

beschikte om 'n dergelijk 

stukje te kunnen uithaleo. In dit licht 

beschouwd was 

leveren. De 

admiraals 

het van uitnemend 

belang om te beproeven de materieele 

balans raar den anderen kant te doen 

doorslaan, En daar de Engelscben in 
verband met internationale overeen- 

komsten niet zoo bijster dik in bur 

reserves aan slagschepen zaten, was het 
voor hen de aangewezen weg om zich 
van bet overwicht meester te maken 
door den Italianen zooveel mogelijk 
afbreuk te doen.   

Koit voor de dramatische gebeurte- 

nissen in Tarente plaats, hadden, waren 

aan het eskader, dat daar zijn basis 

hbeeft twee slagschepen van de Littorio- 

klasse torgevozgd. De Engelschen wa- 

ren daarvas volkomen op de hoogte. 

Zi wister, dat zij afgebouwd en in 

dienst gesteld waren en hun eerste oe- 

feniog in het Noordelijk deel van de 

Adriatische zee achter den rug hadden. 
Torn deze uiterst moderve schepen, 

van 35.000 tons inhoud en bewapend 

met negen 15-inch kanons, op het too- 
necl verschener, was het admiraal Cun- 
niogham meteen duidelijk, dat bij daar 

met zijn oudere schepen van de Ouzen 
Elizabethklasse een zwaren dobber san 

zou hebben. 

Hj vroeg en kreeg de beschikking 
over cnkele van de allernieuwste cen- 
heden van de King George V-klasse, 
maar deze konden ook elders best gem 
bruikt worden. 

Admiraal Cuoningham berinnerde 
zich de strategis van Lord Howarden 
kwam tot de slotsom, dat de omstan- 
digheden zich voor een reprise voor- 
treffelijk leenden. 

  

  

Hij besloot om Mussolini, stuk voor 

stuk, de veeren uit te trekken, 

Hij beschikte over de middelen ertoe, 

maar zonder eenigen twijfel heeft hij 

zich er rekenschap van gegeven, cat 

hij met het gebruik ervan, zooals-bij 
zich dit voorstelde, in conflict kwam 

met de gevestigde meening van tal van 

maritieme deskuodigen. Het vliegtuig- 

moederschip en de marinebommenwer- 

per, hebben in het brandpunt gestaan 

van scherpe critiek, een ernstige twijfel 

aan hun doelmatigheid ontstond in de 

openbare meening vaar aanleiding van 
de rampen van de ,Courageous” en 

de ,Giorious”. Bovendien was er en- 
kele jaren geleden oppositie gevoerd 

tegen het uitvoerea van nachtelijke 

operaties vanaf het moederschip. He, 

was niet voor de eerstz maal ia de 

geschiedenis van het Britsche zeewezen, 

dat aangemaand werd tot het betrach- 

ten van de uiterste voorzichtigheid. In 

de begirperiode van de torpedoboot, 

hu ruim veertig jaar geleden, werd 

Lord Charles Beresford de pen op den 

  

(Atdeeling 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. 

  

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, 
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neus gezet, toen hij na bepaalde ma- 

noeuvres van hoogerhand te hooren 

kreeg, dat bepaaide risico's in oorlogs- 

tijd wel verantwoord kunnen zijo, maar 

daarom in tijd van vrede niet altijg 

genomen mogen worden. 

Zij, die enkele jaren geleden de 

verantwoordelijkheid voor de nachte- 

ljjke vliegoefeningeo op zich durfden 

te nemen, toonde een vooruitzienden 

blik te hebben. Vice admiraal Lyster, 

die bij Tarente over de moederschepen 

het bevel voerde, behoorde tot die on- 

dernemende groep enin den nacht van 

11 November heeft hij de vruchteo 

van zijn durf en zija overtuiging mo3ea 

plukken. 

Hoe het bij Tarente is toegegaan. 

Een speciale verslaggever van de 

Daily Mail had bet buiteokansjz om 

enkele dagen na den raid enkele jonge 

Vliegers, die eraan hadden deelgeno- 

men, te ontmoeten en uit hun eigen 

mond het relaas van hun wedervaren 

op te teekenen. Volgens hun mededee- 

lingen lagen in de haven en in de 

bivnenste baai een dozijn Italiaaosche 

kruisers en 34 jagers dichtopeen tegen 

"den steiger als sardines in een blik. 

Vier slagschepen van de Cavour-klasse 

en de beide nieuwe Littorio's lagen 

voor anker in de buitenste baai. 

De man die de tweede aanvalsgolf 

van bommenwerpers commandeerde, 

vertelde : ,,O ze eerste golf was bezig 

met de kruisers evo de aadere schipen 

tegen de binnenste pier onder handeo 

te nemen. Toeo wij zelf op het tooneel 

verschenen, was de barrage ia vollen 

gang, en ik moet bekenoeo, dat ik er 

niet van terug had”. 

»Tegen den achtergrond van onze 

fakkels waren de ontploffingen van de 

granaten rood en groeo en wit. Wij 

moesten Om onze torpedo's af te vuren 

dalen, dwars tu schen de ballonver- 

sperring door, die zoowel de baai als 

de havea omriogde. Toen wij over bet 

water scheerden zagik beschenen zoo- 

wel door het licht van de maan als 

van het licht, dat onzz fakkels over 

de stad Tarente wierpen, 

schip van de Covourklasse en een van 

de Littorio's erachter”. 

bet eerste 

Van een afstand van 1600 ijards gaf 

ik de Littorio de volle laag, maakte 

toen een scherpe bocht en zorgde, dat 

ik weg kwam” 

Hoe deze dappere koaap uit de hey 

van Taren te ontsnapte, deelde hij den 

joursalist wel mede, maar deze zweeg 

en met opzet over. Het is beter, dat 

de Italiaveo onkundig worden gelaten 

van de gebezigde list en geen kans 

krijgeo om voor een voigende te we- 

ten, dat bij het lzveo, eraf bracht en 

uit dea vlammenden heksenketel onge- 

deerd wist weg te komen. 

Met zekerheid kon worden vastge- 

steld, dat zes torpedo's de Littorio 

hadden geraakt en er op twee Cavours 

elk nog twee 

geboekt, 

treffers meer werden 

Een avdere piloot vertelde alsof 't 

de gewoonstezaak van de wereld was 

.... kreeg ons toestel toen wij tot 

vlak bij de Littorio warer, gedaald, 

tweemaal achtereen geweldigen schok. 

B:ide keeren badden wij met ons 

landingstoestel de oppervlakte van het 

water geraakt, 

Ea een andere vlieger, sprekend 

over de Littorio, zei: ,,lk wist, dat 

wij baar geraakt hadden. Je kuot de 

fiikkering niet zien als een torpedo 

Onder water ontploft, maar eerst steeg 

ereen rookwolk op, die gevolgd werd 

door een uitbarsting van roet en vuil 

uit haar schoorsteen. en dat is een 

zeker teekeo, dat zij geraaktis. Daarna 

komt de rest door den schcorsteen. 

Ik heb't onlangs heel duidelijk gezien, 
toen wij een Italiaanschen jager met 

een torpedo te pakken kregen”. 

Tot zoover de mededeelingen van 

enkele ooggetuigen. Rest alleen nog 

de waarschijolijke gevolggn van dezen 

stoutmoedigen aanval te schertsen.   

De gevolgen. 

Ten deele hebben in dit opzicht de 

latere gebeurtenissen ons het gras 

rceds voor de voeten weggemaaid. 

Op de eerste plaats was het Admiraal 
Cunviogham zelf, die er garen bij 

heeft gesponnen, omdat hij in bet 

centrale gedeelte van de Oude Wereld- 

zee meer vrijheid van beweging in 

hooge mate ten goede is 

aan de operaties van generaal Wavell 

tegen Lyb'& en 

Om pressie uit te oefenen op de Ita- 

liaansche verbindingen overzee met 

Noord-Afrika, 

Wat dit beteekent heefe maarscbalk 
Graziani 

gekomen 

gelegenbeid schork 

reeds aan den lijve moeten 

ondervinden. De oodergang van het 

Italiaansche koloniale imperium is voor 

een niet gering deel het werk van 

admiraal Cuaningham. 

Een ander gevolg zal zijo, dat de 

versterkiscg van de Britsche strijd- 

krachten in Egypte aaozienlijk minder 
moeilijkheden zal opleveren. En ten 
Overvloede, en voor ons hier in Indi8 

Opent zulks ongetwijfeld aangename 
perspectieven, hebbea de Britten thars 

de beschikking gekregen 

potentisele reserve aan 

over een 

s'agschepeo, 
die ook elders kunnen wordzn ingezet. 

Van al hetgeen verband houdt 
de schitterende coup de main van 
Tarente is deze mogelijkheid wellicht 
de allerbelangrijkste, omdat zij van 
doorslaandeo invloed zal kunnen zijn 
op verhoudingeo, waarbij wij rechts- 
streeks belang hebben. 

met 

aa aaa Namamu 

Wie is onderworpen? 

s.. €n onderwerpt haar. 

GEN. 1:28. 

Groot en macbtig is de mensch, ge- 
schapen om te heerschen. Hoort des 
Heeren woord tot het naar zijo beeld 
geschapen wezen: , Weest vruchtbaar 
co vermenigvuldigr,en vervult de aarde 
en onderwerpt haar, en hebt heerschap- 
Pij over de visschen der zee, en over 
bet gevogelte des hemels, en over 
het gedierte, dat op de sarde kruipt : 
Onderwerpen, heerschappij voeren over 
de aarde, aan dezen hem door God 
ingeschapen draoy en door God aan- 
gewezen bestemming is de menscb 
Waarlijk niet vreemd geworden in den 
loop der ecuwen. Hij draagt het teeken 
van den adel zijoer afkomst aan het 
voorhoofd, waar hij als heer en gebic- 
der door de schepping gaat. 

Het gedierte der aarde hem over- 
treffend in kracbt, is zwakker dan bij 
en aan zijo wil onderdanig. Het mach- 
Lig ruod kromt gedwee den onbuig- 
baren nek order de hand van een 
jongske. Het fiere ros loopt aan den 
teugel van zijn bestuurder, als een kind 
aan de hand zijner mo:der De snelge- 
Wwiekte vogel, ic zijn vlucht achterhaald 
door sneller gevleugeld lood, valt op 

's menschen knallesd bevel aan zijo 
Voeten neer. 

Maar niet alleen de bezielde schep- 

ping is den mensch onderworpen. In 
den loop der tijden heeft hij zijn ge- 

bied al verder en verder uitgestrekt. 

Natuurkrachten, die oorspronkelijk zija 
bestaan bedreigder, zijn dcor hem om- 

getooverd tot dienstvaardige dienares- 

sen, 

Ben druk van zija hand zet ze in 

beweging en ze verrichten voor hem 
den moeilijken arbeid, waartoe hijzelf 

menigwaal niet in staat zou zijn. Op 
zija wenk voeren ze hem met duizeling- 
wekkende vaart door de ruimte, of ver- 

keeren den nacht in dag. 

En wat al reuzengewrochten zijo met 
behulp van deze ontzagwekkende die- 

Daren biet tot stand gebracht! 

Schier onoverzienbare wateren over- 

brugd. Eindeiooze plassen in vruchtbaar 
land herschapen. Woestenijen tot bloei- 

eode akkers gemaakt. Spoortreinen 

soorrend door het rotsig ingewand van 

hemelbooge bergen, 

Waterwegen door basalt en graniet 
heen, gansche landen doorsnijdend... het 

zija als ceuwigdurende gedenkteekenen, 
die de grootheid verkondigen van den 

kleinen god dezer wereld.   

Eo toch, wat is hij klein in al zija 

grootheid, de groote mensch, die z00 

gaarne kleine god wil spelen. Acb, z00 

spoedig zijn de grenzen van zijn kun- 

nen en kennen bereikt: aan zijn be- 

heersching van de wereld ontbreekter, 

op de keper bez'en, heel wat. 

Maar we willen dit niet eeomaal in 

rekenirg brengen en er ook niet lan- 

ger bij stilstaao. 

Doch wat te zeggen van een heer- 

scher, die niet over zichzelf vermag te 

heerscher ? Zu'k een b-erscher heerscbt 

cigenlijk in 'c geheel niet. Zijn heer- 

schenisslechts schija: in werkelijkheid 

is hij slaaf, Zijn heerschen 
zija bevelen: geboorzamen. Zuik 

io dieneo, 

een 

heerscher is de mensch op aarde. 

Hij heeft vele dingen in zijn macbt: 

zichzelf heeft hij niet in zija macbt. 

Waar alles hem geloorzaamt, is hijzelf 

onderworpen aan een hem vreemde 

macht. 

En het bijzoodere van den toestand 

van dezen heerscherisnog wel dit, dat 

hij beheerscht wordt door de dinger, 

die hij meent te overhserscher, dat hij 

diensibaar is aan datge 
te bevelen heefr. 

  C, « aarover hij 

Dat is het groote zelfbedrog van 
het leven naar de wereld. Naar de 
mate waarin wij meenen de stoffelijke 
en vergankelijke dingen onder onze 
macbt te krijgen, komen wij onder de 

hunn». De dingen beslag op 

ons, we gaan er in o» en ten slotte 
er in onder. 

leggen 

We gewonnen de wereld —en ver- 
liezen onze ziel. ,Het scheps:! is der 

ijdelheid onderworpen, niet gewillig, 
maar om diens wil, die het der ijdel- 

beid onderworpen heeft”, zegt Paulus, 
en bij spreekt ook ,,van de dierst- 
baarbeid der verderfenis'", waarin het 
verkeert. 

We willen heerschen, en elke poging 
om het te doen dient slechts om ons 
te onderwerpen aan wat we wilden 
beheerschen. Van allerlci maken we 
Ons meester, alleen van ons zeif ge'ukt 
het niet meester te worden. 

Datis de grens van ons kunneo. 
Dat is de bronzen muur der omoge- 
Hjkheid, waartegen we het hoofd te 
pletter kunven loopen, maar dien we 

niet doorbreken kunnen. 

mBij de menscheu is het onmogeliik, 
maar niet bij God: want alle dingen 
zijo mogelijk bij God”. 

Oia aan S1 ia 
Nog altiid in voorraad. 

en tegen scherp 

  

  
Polywog pasta in vasten en vloeibaren toestand, versch 

God alleen kan ons bevrijden van 

de s'avernij der wereld. Zijo liefde in 

Chbristus is de aantrekkiagskracht, die 

al haar banden verbreekt, het hart 

vriimaakt en ons verplaatst uit de 

dienstbaarheid der verderferis in de 

vrijheid der heerlijkheid der kindsren 
Gods. 

Zoo hervinden we onszeif en — de 
heerschappij over de wereld. God maakt 

Ons eerst van haar los (z0ekt eerst bet 

Koninkrijk Gods) 

dan om haar, 
en hergeeft ze ons 

en ditmaal met beter 

gevolg, te onderwerpen en te behcer- 

dingen zullen u 

We moeten in 

schen (en alle deze 

toegeworpen worden). 

Christus alies verlieze3 — en ontvan- 
genio Hem ailes terug. Wie God dient, 
is van elke andere dienstbaarheid be- 

vrijd, wordt integendeel door alle din- 
gen gediend, die moeten medewerken 

tot zijn zaligheid. 
Geve God, dat de mogelijk 

Ihet onmogelijke meer en meer werke- 

dat de 
of weinige ,goederan” ons niet over- 

dinger 

pen zijn 

  

id van 

  

ijkheid voor ons worde, e 

  

heerscher, maar die dezer we-   

reid aan ons onderw 

  

omdat 
wij ons onderwerper aan Hem. 

PROF. Dr. A. J. DE S. 
(Us het N.v.d.D)) 

Hot recht regeeren 
naar Gods vero dening hierin, dat de- 

om te bestaat 

geoe, die over anderen heerscbt, niet 

maar aller 
diepaar is. Een ander recht b: 

mer aan zichzelf deckr, 

Diet en naar dien maatstaf mo: 

  

beerschers beoordeeld worden 
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Corcurreerende, dus 
beneden Soerabaiaprijzen, 

te leveren. 
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Hollandsche Kerkdiensten. 
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ta ea, 

ROONSCH-KATHOLIEKE KERK 
lederen Z 

    

1.30 

5.30 uur 

Stiie H. Mis 

om.    m.  Hoogmis 

  

20 In Lof 
Osc th. Javanen 6 uue D.m 

MANIA MEN EIKI 13 DER ANE SEE 
  

MAX FACTOR artikelen 
Thans compieet 

verkrijgbaar bij de 

agent: 

Toko ..MILADY“ 
Aloon-aloon-str.— 15 

KEDIRI. 

  

  

    

    

Bloemenhandel ,Besoeki" 
pa OKION Telf No. 97. 

| Stseds versche bloe 

men in voorraad, be 

stelling van bloeri- 

stukken, kransen etc 

Beeefd aanheveend. 

  

   
Adres voor 

   

        

   

Moder oke meutels 

T ud meu 
Est 

mooie " sbaan voor Dir 

Woensdag en Zaterdag g 

2c Sne'p 8 kker 

twerpac 

kw 

iteit ubelhout 

Zeer k p J met 

garantie, 

Vc Uw 

Topakke o 

  

  

    

LUCHTBESCHERMING 
Beveiligt U tijdig!! 

Wij leveren : 

VERBANDKISTEN 
  

RESIDENTIE APOTHEEK KEDIRI 
TELEFOON No. 52. 

| 

| in verschilende grootten en prijzen, voor auto, gezin en bedrijf. 

| 

| 

 



  

  

Buitenlandsch overzicht overgenomen uit het Soer. Hbid. 

JAPAN VERWERPT PROTEST. 

Het door Nederlandschen gezant te To- 
kio namens Nederlandsche regeering 
ingediende protest werd verworpen 

Tokio, 3 Februari (Domei), Verno- 

men wordt, dat de Japansche vice-mi- 

nister van Buitenlandsche Zaken. Chui- 

cbi Ohashi, het protest verwierp, dat 

Vrijdag j.. door den Nederlandscbeo 

gezant generaal Pabst tegen de nieu- 

we orde in Oosi-Asi8 werd ingediend, 

dat de 

maken 

waarin erop wordt gewezen, 

Japansche 

heeft met de opmerkingen der Nzder- 
regeering viets te 

landsche repeering, die haar zetel paar 

Londen heeft verplaatst, 

Generaal Pabst heeft in 

Londen 

opdrach: 
van d2 regeering te Vrijsag 

    

jl aan den vice-minister van Buiten- 
landscbe Zaken van Japan medegederld, 
dat de N-derlandsche regeering iedere 
suagestie, dar Nederlandsch-Indie moct 

orde in 

Oost-Azi2# onder leiding van eenige 
worden ingelijfd in de nieuw 

  

mogendheid, welke ook, verwerpt. 
Voorts deelde Pabst mede, dat van de 
Nederlandsche 
worden verwacht, dar haar daden door 

regeering nimmer kan 

een d-zrgelijke opvatting van cen nieuwe 

orde zulien worden geleid of dat zij in 

de gevolgen van een eventusele toe- 

passing ervan zal berusten. 

Voorts wordt vernomer, dat Ohash', 

het protest van de N derlandsche re- 

geering te Londen verwerpend, erop 

wees, dat de gemeenscbappslijke we!- 

vaarta's dcor Japan beplsi   vaileeneco- 

nomische aangelegenheden betreft en 
niet van politieken aard is. 'Daarom 

zullen de besprekingen tusschen Japan 
en Nederlandsch-Ind:& te Batavia wor- 

den voortgezer, zooals Ohashi den Ne- 
derlandschen gezant meedeelde, 

Het offensief in 
Afrika. 

Overzicht van huidige situatie. 

Csiro, 5 Febr. (Reute:). Een door 

het Britsche A'gemeen Hoofdkwartier 
uitgegeven comwun gu me'dtaangaan- 

n Lyb 6, 

voor der 
   de de operaties 1 de voor- 

sch der 
uit Derva voortduren. 

neld, 
id Barente a's ge- 

  

bereidingen 
Bersche trocpen 

Betreffeode 
dat de vijand 

  

opmz 

  

ythrea wordt 9 

  

    

  

volg vas ae BH Operaties moest 

    

      

   

  

prijsgeveo. Zij werd gisteren door de 
Intusscben d in- 

  

gemechanise 

n den Noordelijken 

tiig van Keren 
Etiop:€ wordt bekendge- 

  

acht maakt, dat d 

     

  

  

rvo'ging van de 

de richting Go» Jar terugtrekker ijan- 

delijke troepen voortduurt, als gevolg 

waarvan de anen yencodzaakt wa- 
ren hoeve materiaal en voor- 

raden va risi oort te vernietigen.     
De Zwd- Afi nsc ro per b zette 

  

Intusscben verklareo 

Japaosshe kringen dat de Nederland- 

sche regeering te Londen naar die,fe- 

welingelichte 

ten in Oost- Azi& behoort te zien, al- 

vorens de sfeer van gemeenschappe- 

like welvaact in Groot-Azi& te criti- 

sseren, waarvan wordt toegevoegd, dat 

de uitslag der ontwikkelingen van de 

situatie io dit deel van de w:re'd Ne- 

derland tot heroverweging zal dwin- 

gz0. 

Aneta vorgt bieraan toe van welin- 

gzlichte zijde te hebben vernomen, dat 

omtrent de in bovenstaand telegram 

weergegeven mededeelingen van vice- 
minister Ohashi b.t.!. rog geen bericht 

is ontvangao. 
Daaraan kan worden toegevoegd, 

dat de gsseinde reactie in meer dan 

€€n opzicht 

cerste plaats toch geldt het bier cen 

eenzijdige verklaring van het standpunt 

der Nederlandsche 

standpunt niet 

onbegrijpelijk is. Ia de 

regsering, weik 
vcor discussie en dus 

ook niet voor 

doch uits'uitend een feitelijken inbcud 

heeft. 

verwerping vatbaar is, 

nln de tweede plaats is de opmer- 

king over de verhouding tusschen de 

Japansche en de Nederlandsche regee- 

ring geheel onverstaarbaar, daar tot 

nu toe de Japansche regeering ze!fs 
steeds een tegengeste'd standpunt heeft 

ingenomen ec op dit oogenblik onder- 

handelingen voert met een door de 

Nederlandsche regeering benoeinde de- 

legatie. 

twee Ira'jaansche grensposten aan bet 

Dukavafront, 15 kilometer bionen de 

vijandelijke grens. 

Is Ikaliaaosch Somaliland verdiept de 

penetratie der Briische troepen over de 

Ita'iaansche grens zich meer en meer 

door de krachtige activiteit de Britsche 

patrouilles. 

Duitsche vliegtuigen in Afrika. 

Cairo, 3 Februari (Reuter). In Lybig 
is de laatste dagen de aanwezigheid 

opgcmerkt van vele formaties Duitscne 

Vliegtuigen, weike een poging doen 

om de vloedgolf van Brische vlieg- 

duidelijk 
bewijst, dat de Italiaansche !uchtmacbt 

geslageo is. Het 

b-wijst ook, dar de Duce zich gerood- 
zaakt het 

tugen te stuiter, hetgeen 

yeheel uit de lucht 

zag Hitler te verzoeken 

Taliaansche leger te versterken. 

Het is hserdoor 

zekelijk geworden zijn 

Hitler nood- 

strijdkrachten 
voor 

te verspreiden over een veel uitge- 

strekter gebied dan bij wel bad ge- 

wenschr. 

Willkie's Indrukken. 

Londen, 2 Februari (Reuter). Na 

zijo tournee door Birmingham verklaar- 

de Wendell Willkie, dat hij onder 

den indruk was van de organisatie 

der z. g. ,schaduwfabrieken”. Met 

betrekking tot de in Birmingham aan- 

gerichte scbade, bj ver- 

wonderd te zijn geweest over haar 

verklaarde 

omvang, ,doch de wederophouw, dien 

ik heb zien aanvangen, is een schit- 

terend voorbeeld, hoe een sad zich 

kan berstellen”, 

Willkie voegde hier nog aan toe, 
dat zonder dev moreele» moed en de 
standvastigheid, die bij overal had 

gezien, deze wederopbouw en herstel 

niet zoudeo kuaonen p'!asts hebben. 

»Persoonlijk hoop ik, dat Amerika 

U zuik een bulp zal geven, dat U 

met een dergelijke standvastigheid en 

mod, Uw doel binnenkort zult berei- 
” ken”, 

Griekenland. 

De Grieksch-Italiaansche 

oorlog. 

Belangrijk succes. 

Londer, 2 Februari (Rvuter). De be- 
laogrijke bergpiek, bekend als de 
»1960”, welke aanvanheliik door de 
regszering van Koniog Zogoe van 
A'bavit als een defensiestelling was 
georganiseerd, werd Vrijdag jl. door 
de Grieksche troepen op de puot van 
de bajonet veroverd na een gevecbt, 
dat den geheelen nacht voortduurde. 

Dit is een van de vele successen, 
die in verscbillende sectoren van het 
front door dz Grieken werden behaald 
en Zaterdagavond door radio-Akhne 
werden bekendgemaakt. 

De Iraliacen strceden met groote 
hardoekkigheid en vasbeslotenbeid, 
doch werden door den uiterst krach- 
tigen aanval der Grieken overweldigd 
en nadat zij van de piek waren ver- 
dreven, brak een yroote verwarring 
onder de Italiaaosche troepeo uit. 

In bun verwarde vlucht van deze 
pick, een van Albani#'s Ootzagwek- 
kendste pieken, lieten de Italianen 
zeer groote hocveeiheden oo. logsma- 
teriaal achter, 

Vrijdag behaalden de Grieken nog 
een ander succes in het kustgebied, 
toen de Italianen in dien sector bij- 
zonder sterke troepen in den strijd 
wierpen voor een tegenaanval, waar- 
bij zij echter de ernstigste slagen ont- 
vinger, sedert generaal Cavallero het 
cammando overnam, 

Na verschrikkelijke verliszen te heb- 

ben geleden, trokken de Ialianen in 
wanorde teruo, zonder in staat te zijn 
hun verspreide gelederen te herstellen. 

Na de vijandeliike troepen tot voor- 

bij hua oorspronkelijke steliingen te 
hebbea teruggedreven, bezeiten de 

Gricken een der pieken met een hoogte 
van ongeveer 170 meter, vanwaar af 
zij het geheele gebied beheerschen, 

Ten Noordoosren hiervan werd coy 
een piek door de Grieken bezet, wear- 

bij de Italianen zware verliezen leden. 

Alle Italiaaosche tegenaanvallen wa- 
ren hiermede afgeslagen en de vijand 
leed een ernstiga nederlaag. 

Radio-A hene voegde hieraan toe: 

»H t Griksch- leger marcheert thars 
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Levert versche volle melk. 

Karnemelk, Yoghurt, 
Room en Boterolie 

Leverancier van de groote ziekenhuizen te 
Kediri en Paree en de meeste Doctoren 

ter plaatse 

an 

gestadig en met succes op in de rich- 

ting van de obj:cten, welke door het 
Griekscbe opperbevel zijn aangewezen”, 

Succesen van duikboot. 

A'hene, 2 Februari (Reuter). In een 
heden uitgegeven officieel communi :u& 

wordi nog gemeld, dat de Grieksche 

onderzzeboot, die het 10.000 ton met- 

ende Iralinarscbe schip op 28 dezer 

ter hoogte van Brindisi tot zivken 
bracht, de ,, Papnicolis” is, die op Kerst- 

avond reeds drie Italiaansche troepeo- 

schepen in de Adriatische Zee ia den 
grond hzeft geboord, 

H-t opperbevel der Grieksche troe- 
pen maakt meldiag van vog meerdere 

Grieken. 

Onder meer werden 270 Italianen ye- 

p'aatselijke successen der 

vanyen genomen. 
Het aantal Grieksche burgers, dat 

in December 1940 het slachtoffers is 
geworden van vijandelijke luchtaanval- 

len, bedroeg 67 dooden en 93 gzwon- 
den, terwijl 160 huizen werdeo ver- 

woest en bijna 300 andere woningen 

lichte schade bekwamen. 

Mislukte tegenaanvallen. 

Athene, 2 Februari (U. P.). Een 

Grieksche woordvoerder deelie mede, 

dat in de afgeloopen twaalf 

Ialiaansche aanvallen werden onder- 
om een hoogte 

van 1300 meter te heroveren, welke 

week 

nomen met het doei 

aanvallen echter alle mislukteo. Zater- 

dag had gecn aanva! plaats. 
D2 woordvozrder beschreef de 

Iraliaanscbe activiteit in de lucht, welke 

op Zaterdag plaatshad, als ,oobelan- 

grijk en viet doeltreffend”. 

Onder de wapenen geroepen. 

Athene, 3 Februari ( Reuter). 
Gsiek-oland riep meer manschappen 

ap voor de infanterie, de veldartillerie 

en de bergartillerie. 

Beperkte geslaagde operaties. 

Atbene, 3 Februari (Reuter). Het 

van 2 

nbeperkte 

Grieksche avondcommunigue 

meldt slztchts, dat 

geslaagde operaties plaats haddeo”. 
dezer 

Frankrijk 

Ben nationale volkspartij 

Zij is Duitsch-getint 

Londen, 3 Februari (Reuter). Het 

»D. N. B." meldi dat Zaterdag te Parijs 
cen nationale vokspartij werd gesticht. 

Prima kwaliteit, 

Beleefd aanbevelend 

L. H, SCHRAUWEN' 

   

Het programma van de partij, dat 
Zaterdag door de radio werd bekend. 
gemaakt zegt, dat de wederopbouw 

van Fraokrijk afhangt van de samen- 
werking van Praokrijk met Europa en 

van de volmaaktheid van de natiorale 
revolutie. 

De buitenlandsche politiek van de 
Dieuwe beweging omvat de defensie 

van het moederland en zija kolonitn, 

samenwerking in den politieken, gee- 

steljken en economischen wederop- 
bouw van Europa en de exploitatie 

van Afrika door middel van Europee- 

sche en Fraosch-Duitsche samen wer- 
king, 

Bj bet voeren van haar binnen- 

landsche politiek, aldus het Duitsche 
nieuwsagentschap, staat de nieuwe 
beweging de schepping voor van een 

nationale volksbeweging door middel 

van een nationale revolutie. Zij bepleit 
dz zuivering en geestelijke verrijzenis 

van het Fransche volk. Haar econo- 
misch program voorziet in de vestiging 

van eea corporatieve economie, geleid 

door den staat, een betaalmiddel, dat 

door het werk van het volk wordt 

gegarandeerd, een verbeterden levens- 

standaard en de opheffing van de 

werkoosheid. 

Roemenit. 

De arrestaties, 

Berlijv. 3 Februari (Reuter). Volgens 

een door de Roemeensche legatie alhier 

vitgeseven communigu€ — z00 meldt 

het D.N.B.” —zijn in Roemenia 5600 

gearresteerd. In het 

commusigu€ is voorts medegedeeld, 

dat bij opstandige elementen in de 

afgeloopen dagen nog meer wapens 

en munitie in beslag genomen zijr. 

GAAT HET OM 
DRUKWERK ? 

De Kedirische Snel- 
pers Drukkerij drukt 
immers beter, netter en 

goedkooper, 
Vraagt offerte bij de Ked 

Snelpersdrukkerij ! 

U verbindt zich 
lot niets! 

opstandelingen 
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(Spanish Doubioors) 

Uit het Engelsch 

  

Camilia Kenyon 

47 

1 

na te 

  

» om, Cookis stond me 

kijk 
zija oogen, welke (als ik 

met een uirdrakking io 
't wel beb, 

is dit de gelijkte boekenterm voor 

zulk soort van witdrukkingen), welke 
ik viet verklaren kon, ofschoon de 

twee hooflingredidater: twijfel en 
angst, zeer gemokkelijk te herkenven 
wareo. En daarbij zag Cookie bleek. 

  

  

Hos 

buidigen 

t bem lukte, is 

dag 

me tot op den 

ooverklaarbaar, maar   ada ks ziju cbbe howkleunge hud 

z9 hij z00 b'eek als een dork. 

»Msss Jinry toch nie v' 

in die bosschen da t' yaan rondloopen?” 
» zeker, Cookie”, zeide ik fick. 
Cookie rolde z00 angstwekkend met 

plan, om 

  

zn oogen, dat alleen het wit te zien 

kwam. Toen s'oop hij op zija teenen 

naar mij toe en fluisterde: 

#Beter v" niet Jinny!” 

»Beter van niet ", herhaalde ik, met 
groote oogen van verbazing. 

Als antwoord scbudde bij zoo hard 

met zija hoofd, dat ik er duizelig van 

werd, 

»Kom, Cookie!” zeide ik 

ongeduldig. ,Op 't heele eiland is er 
nonsens, 

toch niets anders dan de varkens.”" 

»Miss Jinny”, zeide Cookie met een 

plecbtig gezicbt: ,D' r is varkens—ea 

varkens!” 

»Ja maar, varkens zija varkens en   nret avders”, zeide ak lachend, terwiji 

ik meteen aanstaiten maakte, om door 

te loopen. Maar Cookie lie: zich niet 

z50 gemakkelijk bet zwijger opleggen. 

D' r is va kens, &o varkens, kiea— 

levende varkers—en dooiel!!” 
»Doode varkens! Ja patuurlijk, ten 

miosie &€n keer per dag hebben we 

aan tafel onze kracbten er op beproefd!” 

»Dit so't varken z'l nooit op tafel 

komen, Miss Jinny. 't Is eeo spook!!!!” 

Het hooge woord was eruit! Coo- 

kie liet zich uitgeput tegen een cocos- 

palm vallen en veegde met een groo- 

ten wit en rood geruiten zakdoek zijn 

zwarte voorhoofd af. 

Eindelijk na veel aandringen van 
mija kant vertelde Cookie me het vol- 

gende. Hij was gewend om voor bet 

opgaan van de z0on, als 't nog half- 

donker was op te staan, om het vuur 

aan te leggen, voordat een de expe-   diti--menschen wakker was. En nu 
had hij gisteren en vandaap, daar— dit 

met een dramatische armbewegirg ia 

de ricbting van een extra dicht bosch- 
je—in de scbaduw van de boomen, 

een witten vorm gezien met vuur poo- 

ten. 't Leek op een varken, maar 't 

was toch geen varken, door zija on- 

tint en zijn onhoorbare 

onderscheidde bet zich 

100 zeer van een van de gewone huis- 

tuin-en keuikenvarkens, waaraan Coc- 
kie gewend was, dat alileen de ver- 

onderstelling, dat we hier met een 

bewoner van de onbekende regionen 

patuuriijke 

bewegingen 

aan de andere zijde der kloof, welke 

de levenden van de dooden scheidt, 

te maken hadden, dit groote onder- ' 

scheid kon verklaren. Den eersten 

morgen had Cookie bet zonder naden- 

ken met een steen gegooid, met 't 

gevolg dat het Spookachtige Wezen   
zicb in den dampkring had opge'ost" 

Dienzelfden morgen, toen hij de ver- 

schijaing voor der tweeden keer zag, 

was bij, na een dag en nacht van 

meditatie, wel zoo verstandig geweest, 

om een dusdanige profave bandelwijze 

tegenover wezen, begaafd met 

bovennatuurlijke kracht niet te herha- 

leo. Io plaats daarvan had hij zija 

toevlucht tot bidden genomen. En 

b'ijkbaar was deze manier om geesten 

te bezweren even afdoende, want toen 

bij oa eeo miuut of vijf zijn oogen 

opendeed, had het spookvarken zich 

voor de tweede maal in den ochtend- 

mist opgelost. 

cen 

Wordt vervolgd.
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