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No. 36 

Open brief. 
Aan Zijne Excellentie, den 
Minister van KolonieEn, 

bij zijn vertrek van Java. 
  

Excellentie. 

Io opdracht van onze Gaserbiedig- 

de Vorstin, aan Wier hooge opvattin- 

gen vaa rechtscbapenheid, wijsheid en 

mededoogen, al Haar oprechte onder- 

danen zich geesteliik hebben verpand, 

heeft Uwe Excellentie het Indonesische 

deel van het Koninkrijk der Nederlao- 

den bezocht. 

Ongetwijfeld heeft Uwe Excelletie 

daarbij een levendigen indruk ontvan- 

gen van de groote toewijding, vastbe- 

slotenheid en offervaardigheid van het 

overgroote deel der hier levende be- 

volkingsgroeper. Teveos zal Uwe Ex- 

cellentie de k!anken hebben opgevan- 

geo van de nauwelijks uirgesproken 

verwacbtingen, welke in breede krin- 

geo gekoesterd worden omtrent den 

toekomstigen status van dit prachtige 

land met zija specifieke constellatie van 

verschillende rasseo, die — elk op zich- 

zelf — zulke waardevolle, hoewel vaak 

nog te weinig begrepen en gewaar- 

deerde, elementen in hun gemeenschap- 

pelijke samenleving brengen eo die el- 

kander op zulk een wondervolle wij- 

ze zouden kunnen aanvullen, mits op 

den basis van onderlinge waardeering 

en gelijkberechtigdheid, 

Uit de verschillende treffende toe- 

spraken van Hare Majesteit, onze ge- 

liefde Koningin : voorts uit de bijdra- 

ge van Jbr. Mc. Beelaerts van Blok- 

land (.Terugblik - het Jaar 1940” 

v/h Soerabaiasche Handelsblad) ea 

uit een Radio - toespraak voor de 

Vcije Franschen van Zijoe Excellentie, 

Me. Gerbrandy, onzen Mirister-Presi- 

dent is wel voor een ieder komen vast 

te staan, wat deze drie vooraanstaan- 

de Figuren van onze Riiks-Rzgeering 

Ong wenschen voor te houden. Samen-   
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gevat zouden wij dit a's volgt kuonen 

formuleeren : 

le) dat wij langs nieuwe, zorgvu'dig 

uit te stippelen rich lijnen orz: 

G-oot-N-derland:che Idealen van 

Rechtschapenhsid, Vri beid, Wel 

vaart en Vrede consi guent zullen 

hebbsu uit te dragen : 

2-) dat ,in het Koniokrijk 

der Nederlanden, na al wat wij 
hebben 

in Europa zich met de ,,ze'fstaa- 

herrezen 

docrgemaakt, Nederland 

dige” gebicdsdeelen in Oost en 
West meer dan ooit Ea 

baar geheel zal ge oelen” : 

ondeel- 

32) dat alle vormen van exploitatie en 

onderdrukking, vooral die, we'ke 

zich op ras-verschillen baseeren, 

ut de Were'd van Moryen zullen 

moeten zijn verbanoen om plaats 

te maken voor ecn samenleving, 

waarin Rechischapenheid en G:- 
lijk-gerechtigdheid de heerschappij 

. zulleo voeren. 

Het is duidelijk, dat wij orze De- 

mocratie, haar Opvoedkundige, Socia- 

le, Economische, Politieke en Interna- 

tionale instellingeo en regelingen, daar- 
toe op een meer spirtuceleo basis mue- 

ten grondvesten en bijvoorbeeld mser 

zullen moeten afstemmen op den toon, 

welke kliokt in de Onafhaokelijkheids- 

verklaring van de Repub!iek der Ver- 

cenigde Staten van Amerika (4 Juli 

1776), dan op de ,U€ciaration des 

Droits de 1 'Home et du Citoyen” 

(27 Augustus 1789) van de Fransche 

Natie. 

Immers heeft het Amerikaanscbe Ma- 

nifest ongetwijfeld een geestelijken in- 

slag en kent den mensch zija burger- 

rechten toe Op grond van zijn Godde- 

Hjken afkomst, daazmede onderschrij- 
vaa de Universeele vende het Iieaal 

Broederschap, zonder onderscheid van 
ras of stand, geloof of sexe : 

Het Manifest zegt namelijk onder 

meer:   

waarheden voor »Wij houden deze 
vanzelf-sprekend : . 

nlat ale menscben gelijk-ge- 

schapen zij', 

»dat zij, door hun Schep- 

per, bedeeld - met Over- 

vreemdbare rechten 

»Iat tot die rechten behlooren: Le- 

  

Vrijhe 

Geluk. 
ven, en het Streven 

paar 

Diarteyenover is sche var- 

    

klaring, hetgeen be kis, wan- 

  

neer men haar bezie het raam van 

  

den toenmaligeo Tij st, bes!ist ma- 

terialistisch gesteld en mist daardoor 

de geestelijke kracbt van het Ameri- 

kaai sche document : 

nDe merschen worden vrij en ge- 

nik aan rechten geboren 

bezit daarvao. 

op Vrijheid, 
heid e 

sen bijven in | 

"Dt zija de tech 

»Ergendom, V 

  

»W cerstand oderdruk- 

  

king » . 

Vrijeusti »Ook de yan ge 

»ndachtzn en meeningen is 

p200 de waardevo'ste menscher- 
nrechte: .” 

Ea voor melijk i 
de matesal.stische «fe 

» laatstyeno- m- 

Fa - 
zij, helsas, 

r van & 

sche Vrijhsids verklariay 

Onz2 democratische staatssselsels ge. 

vormd en ontwikkeld, waardoor be - 

zit, voordeel en macht bun 

dookere schaduwen over deze wereld 

konden werpen en egoisme, ex- 

ond 

iemerscb, naast gewelds- 

ploitatic en rdcukking 

van den m 

aarde konden pleging osze Over- 

heerschen onder het schoo schijnende 
mom van Recht en Wet. 

Waar wij, Ned-riandsche onderda- 

ben van onderscheidene rassen, ons 
thans in dezen antischen strijd vast- 

eschaard aan de 

de vanhet Reclivaardiye, her Goede, 

het Goddelijke, dar 
louterd door « 

besloten bebb 

  

zullen wij, ge- 
trijd - oiet hat miost 

gevoerd in eige ezem - en onzen vas- 

ten wil, ook ssloten dienen voor 

te bereide Nieuw Groot- 

Nederla he Gemeen- 

schap, we t hsar zelfstandiye 
Gebiecs-deele 

groandvest zal 

lijkheid van d 
afkomst, inste 

Oost en West 

op de innerlijke ye- 
9s 

  

20schen gees:clijken 

49 op den aardschen 
rschil in ras, schija van een kleur, 

stand, aaaleg, oviwikkelirg en yeloof. 
Elke sebijo « 

yes van econo 

vrees voor het ver- 

che zelfstandigheid, 
politiek profijt of 

cike zweem van ver- 

elke begeerte 

fioantieel gewi 

langen om de siyen, als meerderwaar- 
dig beschouwde religieuze overtuiging- 

inders-geloovigen op 

den Wederopbouw 
G:meenebest vreemd 
de sfeer, die kolo- 

ongevraagd- an 
te drivgen, most 

van ons Nieuw 
zija de benauw 

viale verboudiny en den politie-staat 

keamerkt, moet voorgoed worden ver- 

bannen, 

Moge het ons 

vas Groot-Nederland gegeven zijn om 
a'len, als Burgers 

in den geest van onze geliefde Konir- 
engenoemde hooyste 

f 

gin en Haar & 
te arbeiden aan ons- 

  

Raadslieden, 
Volkeren-Gemeenschap. 

  

en aan on 

En moge het voor U, zijn weggelepd 

om door de kracht 

liefde voor deze landen en bunve vol- 

van Uw groote   

ken, in de eerste plaats een machtige 
impuls te geven aan dezen arbeid tot 

    d-n opbouw van zuivere verhoudingen 

io dit Ryksdeel en zija verband met 

het Mosderlard in Europa. 

Zuk een arbeid zal ongi twijfeld met ) 
waardeering succes en worden be- j 

  

kroond en het zal cen lichte voor- | 

beeld kunne 

  

zija voor 

    

  

Vo'ken en Stater, waar versebillende | 

rassen tezamen leven en werken. Mo- 

gs het Nederlandsche Rijk ook de 

  

opzicht eenmaal aan de Werel 

  

nen toonen, dat ons Vo'k weet 

het groot kan zija in die d nger, waar- 

  

in ook cen klein Volk groot kan 
Indien Uwe Excelientie, bij Haar te- 

rugkeer in Londes, de ver   ekering van 

    

  

    

  

   

  

  

    

de gevoelens van trouw en verkoocht- 

heid Harer overzeesehs onderanen | 
aan Hire Majssteit, onze geeerbizdig- | 
de Koningin za! vertolken, dan « -| 
zocken wij Uwer Exceilentis ecer isi 

wel 200 goel te om cok | 
in ber bijzc e sluiter, | 
die van steller d 4 

Van Uws Excellent dienst- 
willigs dienaar i 
wal Polderman. | 

Chiet-Brother Theosophical Order | 
of Service N.I. Afdeeling i 

Ous-H bofdinge. teu Waterstaat. | 

Inpestemd, namens ruim ! 

zend Inbeemsche, Chi- | 

che, Buropeesche | 

leden der Thsosoph'cal Society | 
NI, Atdeeling (NLT.V.) | 
w.g. Ir. L. Mangelaar Meerten ! 

voorziiter. 
Mzj. M.C. Kranenburg — | 

secretaresse, 

Ir. A.H. van Lecuwen 

  

R. Koesoemodihardjo — 
bestuurslid, 

— bestuurslid. Tjoa Sie Lian 

    

STADSNIEUWS! 
  

    

Mutatie, 

Ih de p'aats van de £ Raden f 
Mas Partatmo, die vasr wij onlan 

mededeelden werd benoemd tot « 

gegradueerd — substituut - offcier v 

Justitie te Socrabaia, is benoemd 

  

lid van den laodraad albier de heer 

Raden Soetarmo Sismartokoesoemo, 

Indiscb recbtskundige, thans fiscaal 

gniffier bij het landgerecht te Blora 

Voor de oorlosfondsen 

De verantwoording van de gelden, 

welke toten met 30 April 1941 bij bet 

plaatselijke kantoor van de Javasche 
Ba k gestort zijo, luidt als vo 

      

24e Jaarcang 

Koningin Wilhelmnina Fovds. 

m Maart 1941 f 

1941 " 

  

Apri 

  

Krachtig Indi8 Actie 

t/m Maart 1941 

   

  

April 1941 

Vereenigde Prins Berohard. 

en Spifire Fondsen 

t/am Maart 1941 9.536,18 

April 1941 804,34 
April 1941 » 267,10 8 

  

(' propaganda-groep) 

(2 diverse bijdrager) 

chtev in Comit€ stads- en la-dw 

  

de residentie Kediri 

/a Msart 1941 £ 1.405,03 

Al i94i 

Steunfonds Griekenland 

(Jaa Maart 1941 2 156,07 
Apri 1941 14303 

“3539, 

RICHE THEATER. 

Nog beden "/m Z sterdag 10 Mei, 

LIGHTNING CON. UCTOR 

(Sptonneo ia eem groote seed) 
met de Eng Isch» krachten als Gordc 

Harker—Joba L Saly Gey ca 

  

1 v a stad) 

    

rrnJj 

vo t 

Een mach »ver N Y 
le mi tro 

als bh ien wo K 
€ r i f 

nopyer 
ou r, d c s 

Z k z00 is « , 

ci a hetj 

ook nog tot « ver 

wondervolle Symphonie, welke i 
productie voor het cerst ten get 
wordt gebracht ! 

En dit alles onder volmaak 
regie van Anstole Litvak, die zulk 

  

grootsch werk deed met 

  

diging van ,AII this an 

Muziek van: ,,Max Steiver 

Pa 

VENDU- & COMMISSIEKA 

J.G.W DEKKERS — KD 
mama   

NTOOR VH BRANTAS 

IRI — 250 Telefoon 
    

Emballeeren 

(Ook voor Europa en de 

Transporteeren, 

Hancel in Nieuw. en 

Tweedehandsch Meubilair. 

  

buitengewesten) 
Meubelmakerij 

Agentschap 

Java Koelkasten. 

 



       
— “RICHE THEATER — 

| | 9 en Zaterdag 10 Mel 
1 De groote Engelsche ta “LIGHTNING CONI UcIOR”. 

Komt dit zien! 
Vooraf! Het NIEUWSTE ACTUEELE WERELONIEUWS! 

Zaterdagmiddag 4.30 u. N.B.! 
Zondag II en Maandag 

FERNANDEL, de bekende Frarsche Komiek in zijn Succes film 

V 

  

Bijgestaan door de 
| do'n brullen en scbateren van het lachen. 
en een ieder aan, dit komisch filmwerk niet te missen ! 
#NTIE! 

    

   

  

(Spionnen in een groote Stad) 
Met GORDON HARKER — JOHN LODGE — SALLY GRAY ea uitstekende Engelsche krechten. 
Een Vlotte en onderhoudende Engelsche film, die van begin tot einde boeit. 
Deze nieuwe film z:l ongetwijfeld bij een ieder in den smaak vallen. 

Extra Voorstelling! 
I2 Mei. 

sLES BLUES DE LA MARINE”“. 
bekende Franscbe droogkomiek OUVRARD e. v.a. Een film, die U van bengin tot 

ZOndag II Mei IOu. v.m. MATINEE. 

MAXIM THEATER 

  

Stadsgemeente Kediri. 

OPGAVE van ontvangsten over de maand April 1941 op de' 
onderdeelen der begrooting voor 1941. 
  

Genie Ontvangsten over: 

de over 

2 maande 

  Omschrijving der Geraamd 

Ontvangsten bedrag 1 Mct. '41 1) Apr 41 Totaal 
  

Totaal Gewone Diens:|t 66225, —|.f 198675,- 161370,18 It 15857,8751177228.055 

              
Totaal Buitengewo- |, 3258,341,, 9775,- 1, 1826581, 1100,34 1, 2936,63 

nen Dienst 

Over Jao.t/m Apr. 41), —,—I,  —,-1,11658,161, —,— 1,11658,16 
voor bet diensijaar '40 

Totaal Generaal |f 69483,34) £ 208450,- |! 74854,921.,16958,225)191813,145 

Vermakelijkheidsbelasting. 

Naar wij veroemen, is vrijstijiliag verleend van de betaling der vermakelijk- 
heidsbelasting aan 
a. het Comi:€ Stadwacht (bioscoopvoorstelling 3/4-'41,) 

b. de vereeringing H.C.T. N, H. (gehouden voetba! wed trijd op 5/5-41,) 
Cc. de Leider v/h Toneelyezelschap ,,Darmo Moede”, voor een op 10 Mei 

te geveo Ketoprak-voorstellingen. 
Bovengenoemde vereenigingen, eoz. rekestreerden bij de Gemeente voor 

vrijstelling, daar de recettes algebeel ten bate van de Ked. Sradswacht en 
het Spitfire-focds zal komen. 

  

Vanat   
(Het Lied van de groote Stad). 

Een mec 

ANATOLE LITVAK en muziek van MAX STEINER. 
van de grcote Stad” 

  

Het Lied 

Pen film die nismand missen mag! 
A 1 TENTIE! Vooraf: Her ACTUFELE WERELPNIBUW 3! 
N. ! Zaterdagmiddag 4.30 u. | 

Zondagmorgen (ou. 

s niet al'een de titel van de film, 
V ONDERVOLLE SYMPHONIE, welke in deze mooie film voor het eerst ten gehocre wordt gebracht. 

   2 film en die 

Vooraf! 

  

STADSGEMEBENTE KEDIRI. 

MUTATIES 

van de Stadsgemeente Kediri. 

GEVESTIGD: in »aand MAART 1941. 

  

in de Europeesche en met hen gelijkgestelde bevolking 

  

  

    

    
  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

MEN ——— aa 

im : Adres : Aangekomen van : 

Robinson Bandjaranstr, 19 T. Agoeng. 

Berkel Bacejararstr. 44 Mulang. 
Soffner Darndangan. 4 Paree. 

Van de Weerd Ringinsirab, 1 Batavis. 
Veldhuyzer Hore! Wilis Batavia, 

EVESTIGD: in de maand APRIL 1941. 

"L.”— Msk Kp. dalemstr. 2a Soerabaja. 
v I Dovajan G3. I B'itar. 
H ibe Kemasan Japar. 

M. Mej. Akojuosam Ba'owertistr. 5 Madioen. 
H. M Barneveld Hore! Brantas Pamekasan 

Anggresistr. T, Agoeng. 
Dohostr. 16 Soerabaja 
Gana Lindraad S serabaja. 

masnd MAART 1941. 

Donajan Miang. 
Hoofdstaat Bandoeng. 
Hotel Riche Batoe. 

Garg Landraad Barjoswangi. 

» maand APRIL 1941. 

W.p Boyd Angrenoistr T. Agjoe g 
W Versteegh Semampir s.f. Gending 

(Probolinggo). 
PE Mbdjznang 9 Kandangan (Borneo) 
& Bancjirao 19 Soerabaja. 
M I S-mampir 23 Malang. 

I Van der Leeuw Rssidentsweg Pekalorgar. 

LH. G. Van der Borgt Mulowey Madioen. 
r Brodie Koewakstr. 53 Soerabajs. 

Hansen Ringinsirahstr. 3 Batavia.       

  

  

Melkonderzoek. 
Hei melkonderzoek verricht door de Gemeente Veearts op 5 Mei 

1941 hecit het volgende resultaat opgeleverd : 
  

Naam der melkerij en 

  

Toestand van 

  

    

woonplaats Kwaliteit der melk | bet bedrijf 

Mevr. Bosveld, Meritjan Goed Voldoende 

2. Cordier Croust, Seloredjo Goed Goed 

J 3, Semampir Goed Goed 

Hwan Gwan Kiet, Paree Goed Voldoende 

Hotel ,.Paree” Goed Voldoende 

Nio Tiauw Hie Goed Voldoende 

Aa irauwen, Madjenang Goed Goed 

8. Tjice Sian Bo, Dandangan Goed Voldoende 

9. Vrouwe Tini, Bantengan Goed Voldoende   

Lana he ta CITY FOR CONCUEST”. 
Met de eminante sterren JAMES CAGNEY en Ann Sheridan in de hoofdrollen. 

htig verhaal over NEW YORK, de milioenen metropolis, geregisseerd door de beroemde 

maer ook de naam van een 

Extra! Voorstelling ! 
Maandag 12 en Dinsdag 13 Mei. 

na mooie Hollandsche fi ser SUIKERFREULE. 2 
AAF BOUBER-—-ANNIE V. DUYN—LOUIS BOREL--LOUIS DE BREE e.v.a. E-n bijzonder 

ongetwijfeld bij een ieder in den smaak 3 vallen. 
omt dit zien! 

Het ACTUEBELE WERELDNIEUWS! 

Politie - rapport. 

R. Ng. M,, wos 

doet aargifte va: 

:nde Szntonopande 

roging tot diefstal, 

te zijnen huize. 

daikidoel doet aan- 

idelso dergraving, 

gszamenlijke waar- 

K., wonende B 

  

gifte van di fstal, 

van lijfgoederen te 

de van f 2,55. 

'Teygen M., worende Potjanan werd 

P. V. opgsmaak:, terzake lichte mis- 
handeling van K., woneode Singone- 
ygaran. 

Bericht ontvangen, dat de persoon 

van S., wonende Dandangan door een 

koe aangevallin was en daardoor licht 
gewond werd. Bedoeld persoon werd 

ter geneeskundige behandeling naar 

het hospitaa! , Gambiran” albier op- 

gezzonden. 

S., wonende Tosares doet aangifte 

yan psging tot diefstal, middels onder- 

graving, te zijne buize. 

Tegen M,, wocesde Pesantren werd 

P. V. opgemaakr, terzake lichte mis- 

handeling van I., woneade Djaboo 

(Mritjan). 

Op den openbaren weg (Pasar- 

Paingstraa") had een aanrijdiog plaats 

waarbij de voet,anger, genaamd K., 

worende Bcerengan, aangereden werd 

door dea wielrijder genaamd S. Eerst- 

genoemde werd naar bet hospitaal 

»Gambiran” albier, ter geneeskundige 

behandeling opgezonden. 

R.S., wonende Bandarkidoel doet 

aangifte van vermissing van een stof- 

bril ter waarde van f 1,— 

JIF.T., wonende Klentengstraat doet 

aangifte van verduistering van zeep 

en een handkar ter gezamenlijke waar- 

de van f 13,22 gepleegd door S., 

wonende Soekarame (Kediri). 

Door de politie werd aangehouden 

de persoon van K., wonende Glatik 

(Modjokerto), verdacht van diefstal 

van ljfgoederen ter gezamenlijke waar- 

de van f 2,65. 

M., wonenie Bandarkidoel doet aan. 
gifte van diefstal, 

ving, van lijfgoederen ter gezamenlijke 

waarde van f 1,40. 

middels ondergra- 

S., wonende Balowerti doet aangif- 

te van diefstal van een rijwiel ter 

waarde van f 78,—. hetwelk onbe- 

heerd voor het huis van een barbier 

»Kajadi” (Dohostraat- was geplaatst). 

geo betreffende de werkzaambeden van 

verschillende nieuw inygestelde norma- 

lisatiecommissies waaruit blijkt dat de- 

ze werkzaambeden, ondanks den druk 

der tijdsomstandigheden, met voortva- 

rendheid en opgewektheid worden 

voorgezet. Het lijdt geen twijfel of de 

Normalisatieraad zal straks, wanneer 

Nederland van den vreemden irdric- 

Normalisatieraad 

Op 28 April j.!. werd ten kantore 

te Bandoeng de 13e.jaarlijksche ver- 

gadering gehouden van den Raad voor 

de Normalisatie in Nederlandscb-lo- 

d'& ooder voorzitterschap van den hzer 

ing. D. W. Spaaroaay. 

De agenda omvatte o.a. de behande- 

liog vao het jaarverslag over 1940, 
2 | 9 ger bevrijd zal zijo, krachtig en ge- 

  

van de rekening en verantwoording 

van den Penningmeester en vao het 

Centraal S:cretariaat, zoomede de be- 

grooting van inkomsten en uitgaven 

voor bet jiar 1941. 

Uit bet jaarverslag bleek o.a. dat 

als gevolg van de bezetting van het 

Moederiand door den vijand de be- 

langstelling voor de normalisatiegedach- 

tein lad& is toegenomen. Dit komt 

ook tot witing in de vermeerdering van 

iokomsteo als gevolg van het toetre- 

den van verscheidene 

donateurs en beguastigers, zoodat het 

finantieele aspect voor het komende 

jaar niet ongunstig genoemd mag wor- 

den. Toch blijft het Bzstuur aandrin- 

gen op versteviging der 

aangezien - zooals ook uit de debat- 

ten ter vergadering naar voren kwam- 

meerdere propagarda zeer noodig ge- 

acht wordt. 

visuwe leden, 

inkomsten 

De jaarstukken werden zonder dis- 

cussie gozdgekeurd: de rekening en 

verantwoording uiteraard onder voor- 

beboud van verificatie door de daar- 

toe aangewezen commissie. 

Aan het slot van de vergadering 

deed de voorzitter eenige mededeelin-   

zond gereed staan om, bij den weder- 

opbouw van wat vernield en verstoord 

werd, in belangrijke ma'e ba-e bijdra- 

ge te verleenen aan de industrie zoo- 

wel hierin Iadis alsin het Moederland. 

  

Bouwen Vertrouwen. 

Wanneer redt Gij de volken, 
barmbartig God, wanneer ? 

Gen staten slechts, en kronen, 

ook menscher, menschen, Heer ! 

Z'j moeten in Uw rechten staan 

en niet vertrapt ten onder gaan, 

hun kracht in fjdle hoop verdaar ! 
God! red de vo'ken! 

Wanneer redt Gij de volken ? 

Hoz wordt bet recbt verkracbt | 

H-t struikelt op de stratea 

en donker daalt de nacht 

O God, laat als de bergen staan 

Uw tc ouw, die niet kan Ondergaan : 

de menschheid sterft ia eigen waan 

God! red de volken ! 

Het is straks 10 Mei. D2 dag waar- 

op de inval in Nederland door de 

Her, yan alle duivels in menschelijke gedaante 

  

l de dienaar yan Lucifer. 

Totaat de tijd gekomen is, 

(bucitore yal gelijk. 

Eciatant, vernederend 

  

Reemioos, bespogen en bespot! 
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sluipmoordepsar verjaart. Diep mee- 

voelend en vol smart gedeoken wij de 

verschrikkiagen eo gruwelen doch met 

vaste, heilige boop op den levenden 

God. 
In de oude profetiesa heet het: Zoo 

zeg de Heer: Gelijk ik over dit volk 

gebracht beb al het kwaad, alzo0 zal ik 

ook over hen brengen al het goede, dat 

Ik over hen spreek”. Dus gelooven we 

ook voor ons volk in het Moederland, 

ia gehoorzaambeid aan dat andere 

profetie: ,wie de duisternis 

wandelt, en geen licht heeft, die be- 

trouwe op den Naam des Heeren en 

steune op zija Godi'” 

'Oas volk en wij en met hen de andere 

vertrapte en worstelende volken wan- 

delen inderdaad ia de schaduw van 

Gods Raad in de duisternis. Het on- 

geloof heeft nu niets om zich aan 
vast te klemmeno, geen steun en geen 

houvast. Daar is verslagerheid vol 

wanhoop &f onversch illigheid vo! over- 

moed Of opgeblazeoheid vol mensch- 

verwachting. Alle lichtmakerij door 

redeneeren en profeteerea accentueert 

te sterker het feit, dat? wij geen 

licht hebben en dat geen mensch ons 

dat geven kan 266, dat oas hart tot rust 

ea stilheid komt. Het licht der wereld 

komt io onze dagen uit de vuurmon- 

den, de zoeklichten, de lichtfakkels en 

de brandbommen, die alle tezamen de 

duisternis des te zwarter maken. Hoe 

wordt Jezus' woord tbans duidelijk: 

»Hoe groot is de duisternis wel niet, 

als bet licbt, dat in uis, duisterois is?”. 

In de dichte duisternissen, 

waarmee 't leven ons omvangt, 

kuonen wij Uw licbt niet missen, 

Heer! aan Wien ons leven hangt. 

Aller menschen nood ea zorgen, 

Alle leed is U bekend: 

houd U dan niet lang verborgeo, 

d' oogen van ons afgewend. 

God gedoog niet, dat de luister 

van Uw goedertierenheen 

door te zwaren last verduister ', 
Vader! laat ons niet alleen. 

Hooge zija wel Uwe wegen, 

maar in 't conbegrepen lot 

toen, dat Gij ons zijt genegen 

als een trouw en macbtig God. 

Dat beeft God ons getoond in Jezus 

Cbristus, Het Licht der wereld io Wien 

Hij eeo absolute overwinning en een 

secuwige verlossing" te weeg heeft ge- 

bracbt, zoodat wij veilig kunven ,,be- 

trouwen op den Naam des H-eren”, 

Hj regeert en leidtalies. Dat gelooven 

wij! Daarom hebbeo wij het viet gemak 

kelijker. Integendee!! Gzlooven is de 

uiterste krachtsinspaoning allereerst tot 

volkomen overgave aan Gods leidirg 

in den diepsten grond van ons bart, 

waardoor rust en zekerheid ons deel 

worden, die zich in onze levenshou- 

ding van elken dag opeobaren, maar 

daarbij en daardoor een uiterste krachts- 

iospanving, om Gods roepiag tot den 

strijjd voor wat goed en heilig is inen 

aan de volkeren te volbrengen. 

Daar is geen hulp voorhanden, 

voorhanden dan van God, 

van God, die 's werelds landen 

heeft onder Zija gebod 

van God, die 's werelds lichten 

heeft onder Zija gebied 

en diet weleer a! stichtte, 

wat's menschen ooge ziet. 

Daarom : ,Betrouwen op deo Heer !” 

Dat is de weg en de uitweg in licht- 

looze dagen, ook nu. Het is: onze 

hand vertrouwend leggen in Gods 

hand: bet is: den sprong wagen van 

de dingen die men ziet, ia de armen 

van Hem, Dien men viet ziet. 

Als ons't wereldwee verwart, 

maak dan vast in U ons hart, 

Doe ons ia deo aardschen strijd 

staan in Uw gerechtigbeid. 

Fel, met scherpe sikkels, soijdt 

d'oorlogsgod, die d'aard doorschrijdt: 
't Kruis heeft in den wereldnacht 

Uw triomf aan 't licht gebracht 

»Betrouwen op den Heer,” was in 

het verleden toch 66k de kracht van 

den ,Vader des Vaderlands”, die ,,met 

  

  
  

den Potentaar der potentaten een vast 

verbond had gemaakt” dat is in onze 

dagen toch ook de daad onzer z00 

geliefde Vsrstin in ballingschap: dit 

zingt ons volkslied in : 

mijo schild en mijn betrouwen 

zijt Gij, o God, mija Heer 

op U z00 wil ik bouweo, 

verlaat mij oimmermeer | 

Ja bouwen op God! dat is roeping 

voorrecht en zegen. Bouwen bij ver- 

we in duisternissen trouwen, Omdat 

gaan, Omdat we in raadselen wande- 
ler. Dairom steusen op den Hzer! 

God de band geven om sterk te zija 

door die te leggeo in Ziju hand, die 

ons in Chbristus is toegereikt. Die hel 

Dan 

worden we 166 moedig en zeker, dat 

we met den ouden Psalm zeggen : 

ga ik ook door een dal van de scha- 

duwen des doods, ik zal geen kwaad 
vreezen, v aot Gij zijt met mij, Uw stok 

en Uw staf, die vertroosten mij”. 

en duivel overwon en overwiot. 

al 

Al waar ik op wou leunen 

bezweek en viel, 

Ai, laat mij op U steunen 

met heel mijn ziel, 

»Vertrouweo op den Heer en steu- 

nen op God!" Dat willen we doen, 

als we gaan herdanken de vreeselijke 

dagen, die met 10 Mzi 1940 een aan- 

vang namen. Dat gedenken is smart- 

vol en droevig, maar toch ook rcepend 

tot daok voor wat Hij ons laat in stand- 

vastigheid ea vrijneidsliefde, io bereid- 

willigheid tot een bliimoedig brengen 

van offer eneveneens tot rustig geloof, 

dat in dezeo strijd 

door Hem zullen triomfeereo. 

God heeft 10 Mzi 1940 ons moeder- 

land, voik en vorstenhuis doen a an- 

donkeren, Hj zal seaks den 

van bewrijding en berrijzenis doen a an- 

vrijheid co recbt 

dag 

lichten. la de duisterris van het be. 

den wil Hij allen keren 

Het Licht der wereld, dat in alier har- 

ten schijnen wil. 

Komende 10 Mei, 

tenis, dag van verocimoediging voor 

zien paar 

lag van gedach- 

God, dag van gzbed en smeeking, dag 

van toewijding en offer ! 

Bouwt op God en wachi Zijnzeger. 

steuat op Hem in ciken nood : 

altoos kan Hij uitkomst geven, 

redding van een wissen dood. 

Sreunt op Hem, die wondten heelt, 

Die ons gozd en kwaad bedeelt, 

ons, door Lef en | bereidt 

voor de vreugi der cewigheid. 

Ds. N Kaasser,   
  

Hoe Hitler Engeland wil verslaan. 
  

  

EEN GROTESKE INTENSIEVE GUERILLA TEG'N ALLE 
DEELEN VAN HET EMPIRE 

Herhaling van Ludendorffs blunders, 

maar dan in groot. 

De rol van Rusland, Japan 
en Spanje. 

  

Plan, dat als een boemerang 

werkt. 

Welke waren de beide voornaamste 
ideeda in het mi itaire denken van den 

vorigen oorlog ? ,, Verdun” en ,deeli- 
minatie van bet Russische froot”. 

Tegeowoordig beteekent de ,,Ver- 
dun”-gedachte een aanval met alle denk- 

bare middelen op de Britsche eilanden. 
Dit een operatie, waarmede we nog 

steeds rekening moeten houden. Doch 

de andere gedachte is geenszins een 
aanval op Sovjet-Rus and. 

In den vorigen oorlog was het de 

»Russische stoomwals” en zijn ooger- 
schijolijk ocwtputtelijke bronnen, wel- 

ke den Duitschen generalen staf aar- 
leidihdg gaven zich van deze bedrei- 

ging te ontdoeo, alvorens met het voor- 
paamste militaire obejct in het Westen 

te beginner. 

Tegenwoordig bestaat zulk een crei- 

ging niet en is er geen direct verband 

tusschen Rusland en de militaire doe- 
len tegen Engeland al legt Sovjet- Rus- 

land dan ook op een sterke Duische 
troepermacht in Oost-Europa beslag. 

Doch in andere opzichten ziet de Duit- 
sche generale staf zich, precies als in 

1915, gedwongen om te begionen met 
voorbereidende operaties. | 

Van de tweede opvatting kan men 
dus zeggen, dat zij vertegenwoordigd 

wordt door hulp-operaties, waardoor 
een latere invasie den algeheelen ge- 

nadcslag zou toebrengen, tenzij de vij- 

and reeds 266 oorlogsmoe was dat hij 

zich voordieo reeds zou overgeven. 

De waarde van deze operaties zou 

ten eerste zijn, dat zij niet betzelfde 
tisico met zich brengen als het ,,Ver- 

dun”, en ten tweede zou bet mogelijk 

zija ze op elk gewenscht moment af 

te breken en den oorlog vcort te zet- 
ten met diplomatieke middelen. 

Bovendien gaf de Duitsche propa- 

ganda ons onlangs duidelijke aanwij- 
ziogen ten aanzien van dit punt en bet 
is vrij zeker, dat zij dit keer werke- 

ljk zeiden wat zij dachten. 

Omtrekkende beweging. 

Een eventueele aanval op Engeland, 
z00 zeide men, z0ou bestaan uit een 

aantal operaties van gelijken aard a's 
die, welke tegen de Maginot-linie ge- 

richt waren. Ez zou geen sprake zijn 

van een front-aaoval: bet doel zou 

5 omtrckkende 
Frans 

bercikt worden door 
beweyiag, zuoals bij d 

d-digingswerken. 

  

ie ver- 

Beteekent dit dat val 

z0u p'aats hetben op de sterkst ver- 

didiyde gescelten, z00a!s bijvoorbeeld 
het Kanaaifront, doch dat cen woesie 
aaoval gerichi zou woiden teyen zwak- 
kere punter, en met nieuwe wapens, 
z00a's gas? 

gen 

  

Men kan er zeker van zijn, dat er- 
iets op veel ruimere schaal yeprobserd 

zal worden. E: omtrekkende beweging 
tegen Engeland en het Britsche impe-   

    

gen import zijn wij in staat de beroemde 
CARIBONUM producten, z. a. 

chrijfmachinelinten in alle breedten, 
Schrijf-, vulpen- en 

ta in vasten en vloeibaren toestand, versch 
scherp corcurreerende, dus 

beneden Soerabaiaprijzen, 
te leveren. £ 

N. V. KEDIRISCHE SNELPERSDRUKKERIJ 

Doo 

Carbonpap'cr in diverse soorten, 

 Polywog i 
en tegen 

    

  

DAMES KAPSALON 

»ROSALIE" 
Klentengstr. 28 Kediri. 

Het beste adres 

VOOR UW: 

PERMANENT WAVE— 

WATER WAVE 

Gediplomeerd Coiffeuse. — 

  

  

rium moet op grootere schaal uitge- 

voord worden dan eer, 

deeld wordt naar zuiver Europeeschen 
maatstaf, 

De Duitsche 

dan ook geen operaties, welkede ver- 

weike beoor- 

propaganda bedoelde 

dedigingswerken van Engeland wilden 
omzeier, doch een plan om de verde- 

digers te krijgen bu 
verlaren —de vernistiging 

er toe inies te 
  

van de ,,le- 

vensiijnen”, welke het Britsche impe- 
rium tot een poltieke, mili aire en eco- 

nomische eenhe d maker. 

Dit plan omvat het afsnijden van 
Engeland van zijn krachtsbronnen, het 
onmoglijk maken van alle hu'pveriee- 
ning vit Amerika, Hetis cen te ui'ge- 
breid progamma om door middel var 
den duikboorooriog, zooals Lu tsenlsd 
dientot heden in den A iantische 

      

    
    

  

aan heefr gevosrd, verweze 
wcrden. 

Een invasie in Erg la u geen 
besis ende overwinuing rer 

ID: oorioy z0u voortgeze 
den door het Brissch 
noy inract 20U zije, wet 
kern voor de bevoorrading en ais 
krachtsb:on, 

D  Duitsche s moeten dus eerst cen 
toestand van alyebesle uitpuring ver- 
Oo:zak-v, « aardoor het voor mo- | 

   .
 

          

  

      

ge'ijk z0 worden dev beslis-euden 

toe te brergen ! 

Niet voordat bet imp, verzwakt 
z0u zija door een serie en, z0u de 
invasie —de beslis: aad —ingezet 
kunnen worden. »steek 
io het hart”, leid Igeheele 
incenstorting van den vijand, zou toe- 
brengeo, 

Wordt vervolgd. 

stempelinkten. 

  

  

  

      

  

  

PROTESTANTSCHE KERK 

Hollandsche Kerkdiensten. 

11 Mei Madioen 9 uur v,m. 
Ds. Skken, 

Kediri 6 uu: n.m. 
Ds. Skken. 

Blitar 6u. ». 
Ds. Ph. van Akkeren. 

N.B. De kerkdiensten van II Merbeu- 

      
dea verband met de berderking 
op 10 Mei. 

18 Mei Kediri 9 uu v.m 
D. Skkeo. 

Bevestiging diaken Horninye. 
Bhtar 9 uur v.m. 

Hr. W . Vug 
Toeloengagos n. 

Hu. # Va 
Paree r 

25 Mei Madioen 

Ponorogo 

1 Juni Kediri 

Kediri     
  

   Maleische Kerkdi 

    

  

      

H. B. Matulessy 
11 Mei '41 Kediri 9 

17 Mei 41 M 30 
(Vo 

18 Mei '4! Madio Yu. vm 
(H.A xl) 

22 Mei “41 Kedir gu v.m, 
(H4 

24 Mei “41 T 

Voorbersiden) g 
25 Mei "41 T.-, 

  

(H 

1 Juni '41 Bluar, 

Wiingi. 

    

OOST - JAVAANSCHE Kek 

  

JAVAANSCHE DIENSTEN 

| /tederen Zonda 9 uur vm 

Te Kediri (Baloew 

Toeloe g oh 

  

Paree 7 30 uur 

  

   
TEAG Ii 
VENDUHOUDER 

DOANG TJLANG 

  

    

      

Donderdag 15 

G. K.H 

Directeur 

He 

Adres voor: 

Moderne en a 1 e 
Staalm    

  

cbroomd 0 

Tweed 

Emballeeren en «    
  

een moosie tennish voor Dinsdag 
Woensdag en Zaterdag yele 
achter Soelpersdrukkecij $ 

f 6,- 

    

  

Beveiligi U tijdig!! 
Wij leveren : 

LUCHTBESCHERMING 
   

VERBANDKISTEN 
      TELEFOON No. 52. 

    

in verschillende grootten en prijzen, voor auto, gezin en bedrijf. 

| RESIDENTIE APOTHEEK KEDIRI
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Buitenlandsch overzicht overgenomen uit het Soer. Hbid. 
  

PLEEGT VICHY VERRAAD? 

  

Doortocht van Duitsche troepen door 
Fransch gebied en mandaatgebied 

zou zijn toegestaan. 

  

  

Ziirich, 9 Mei (Reuter). 

den Berlijneche correspondent van de 
»Basler Nach richten” wordt in poli- 

tieke kringen te Berlijn gemeend, dat 

Vichy doortocht door alle Fransche 

provincies en mandaatgebieden toe- 

stond. Dit zvu beteekenen, dad Syrie 

ter beschikking van Duitechland is 

gesteld. 

Volgens 

Ook wordt gemeend, dat Vichy 

zich bereid verklaarde actieve stappen 

te nemen tegen de troepen van gene 

raal De Gaulle, 

Verwacht dat Itali8 in ruil 

voor territoriale concessies in Sloveni& 
wordt, 

zal afzien van de ter- 

Frankrijk. 

en Dalmatit 

ritoriale eischen ta v. 

Duitsche raider opgeruimd 

Londen, 9 Mei (Reuter). De Britsche 

bracht in den 

Duitschen 
kru ser ,,Cornwall” 

Indischen 
hulpkruiser tot zinken, die als raider 

Britche 

koorvaardij, die 

Oceaan een 

optrad. Zeven en twintig 

zeelieden van de 
zicdh aan boord van den Duitschen 

bodem bevonden, werden gered. 

Londen, 9 Mei (Reuter). Een door 

de Admiraliteit uitgegeven communi" 

gu€ luidt: Fen Duiteche hulpkruiser, 

optredend als raider in den Indischen 

Oceaan, werd onderschept en tot 

zinken gebracht dcor den 10.C00 tons 

metenden Britschen kruiser ,,Corn- 

wall”. Zeven en twintig Britsche 

koopvaardijzeelieden, die aan boord 
van den raider werden gevangen ge- 

houden, zijn gered. 

Van de 

53 koppen in 
Duiteche bemanning zijn 

leven en gevangen 
gemaakt, 

De ,Cornwall” leed oprervlaklige 
schade, doch zija gevechtekracht is 

geenszins verzwakt. 

Het conflict in Irak. 

Merkbare verbetering. 

Simla, 9 Mei (Reuter), Er is een 

merkbare verbetering gekomen in de 

situatiein Irak”, aldus meldt een com: 

muaigu€, uitgegeven door de Britsch- 

Indische regeering. 

Het communigu€ voegt hieraan toe, 
dat het volk v-n Irak geen bereidheid 
heeft getoond om steun te verleenen 
aan de actie, welke door bepaalde 
Iraaksche militaire leiders werd gein- 
spireerd tegen de Britsche troepen”, 
hoewel nog steeds pogingen worden 
gedaan om het Iraakeche leger en 
volk te mis eidenen hen alsmede hun 
Kritsche, Mohammedaan:che en 
Britsch-Ind sche bondgenooten te ver- 
raden ten behoeve van hun gexeen- 
schappelijken ijand. 

Het communigue zegt voorts, dat 
orders zijn uitgevaard'gd aan de of- 
ficieren, die de imperiale strijdkracht- 
ten in Irak aanvoeren, dat iedere 
handeling. welke tegen het nakomen 
van de Engelsche verdragebepalingen 
indru'schen, verrelen moet worden, 
in het bijzonder het toebrengen van 
letsel aan burgers of het beschadigen 
van particuliere eigendommen, terwijl 
men zich moet onthouden van het 
schenden van beilige plaatsen. 

Een Iraaksch legerbericht. 

Vichy, 8 Mei (Reuter). Volgens een 
bericht uit Bagdad gaf het Iraaksche 
legerbevel hevel heden het volgende 
c.mmunigu€ uit : 

.Westfront: In de situatie in de 
Habbniyah-zone is geeo wijziging ge- 
komen. 

Zuid-(Brasra) front: Onze patrouil- 
les hadden verscheidene ge: echten 

met den vijand en maakten cen groot 
aantal gevangenen.” 

Bezorgheid in Palestina. 

Jeruzalem, 9 Mei (Reuter). De Ara- 
bische bevolking van Palestina is 
zeer bezorgd over Irak, dcch zeer 
weinigen hehben sympathie met Ra- 
shid Ali. Defeitelijke onderdrukking 
Van den opstand door snelle Briteche 
tegenzetten echonk groote voldoening. 

  

Ned.-Indis. 
De 10 Mei-herdenking. 

Minister van Kleffens sprak 

voor radio-Singapore. 

De bijzondere radiouitzending van 
de Malaya Broadcasting Corporation 

ore van gisteravond, die hier 
e uitnemend verstaanbaar was 

en zulk een treffende inleiding mag 
heeten tot de herdenking van dezen 
dag. heeft hijzonder relief gekregen 
door de me'ewerking van den m'nis- 
ter van Buitenlandsche Zaken Z. Fxc 
Dr. E.N, van Kleffens. 

FEUILLETON 

SPAANSCHE DUKATONS 
(Spanish Doubloors 

Uit het Engelsch 

van 

        

  

Camilla Kenyon 
70 

  

   
   

  

Ik nam een plotseling besluit en 
deed het bock dicht. Nu moestik naar 

t kamp terug, ru Cookie het cenige 
aanwezi itie-lid was. Er zou- 

den urer, misschien wel dagen mee 
gemoeid voordat ik het dagboek, 

  

het buitengewoon belangrijke dagboek, 
waarvan misschien het welslagen van 

de expeditie afhing, 

ferd had, Ik moest probeeren, om het, 
ongezien, 't kamp binnen te smokkelen 

en 't dan in mwija bangmat weg te 

volkomen ontcij- 

  

stopper, daar kon ik het op mijn 
gemak lezen. Terwijl ik het steile pad 
over de klippen opliep, liet ik de 
antieke schoengesp in den zak van mijn 
rok glijder: 't was wel merkwaardip, 
dat ik juist degene was, die 't alier-   

De minister heeft op de hem ei- 
gen treffende en toch zs0 eenvoudi- 
ge wijze aan de luister ars speciaal 
in Malaya uiteengezst, hoe rotsvast 
de Nederlanders vertrouwen op het 
uiteindelijk behalen van de zege, op 
de overtuiging van alien die recht 
vaardig en eerlijk zijn. dat tenslotte 
het bruut geweld het onderspit zal 
delven voor de kracht derzu vere de 
mocratie. 

Van de redevoering van Zijne Ex- 
cellentie, die uiteraard in de Engel- 
sche tasl werd uitgesproken, volge 
hieronder een letterlijke vertaling : 

eerste stukj2 «del metaal op 't ci'and 
ontdekt had. Maar ik voelde instirct- 

matig, dat het boek order mijn am 

meer waard z0u blijken te zijr, den 

honderd a-tieke schoengespen bij el- 
kaar. 

Toen ik veilig in miju hangmat lag, 

met een kussen raast me, waaronder 

ik, als ik gestoord mocbt worden het 

boek kon wegstoppen, sloey ik 't boek 
op de plaats, waar ik met lezen op- 

gehouden was, open. Gelukkig was 
ongeveer vanaf dat punt de ink: nier 

meer uitgevloeid en al was 't schrift 
wat verb'eekt, met een weinig moeite, 

was 't woord voor woord te lezen. 

Het dagboek. 

Als Samson op zulk een manier 
gestorven is, dat bij tijd gehad heeft 

om zijo geheim aan een ander te ver- 

tellen, kan 't best zijn, dat ik vandaag 

of morgen een tweede schip voor het 
eiland zie verschijnen. En rog heb ik 
het niet gevonder! O) als grootvader 
maar wat practischer geweest 

Maar hij had 't z00 druk met bet 

redden van het zieleheil van den mar, 

dien bij na bet gevecbt in die nacbt- 

was! 

  

De redevoering 

Laten wij nu onzen blik op de 
toekomst richten. Wij doen zulks met 
hoop en vertrouwen. Er is geen ge- 
gronde reden voor twijfel en neer. 
slachtigheid. De oorlogskansen kunnen 
keeren — het ligt in de natuur van 
den oorlog, dat dit zou gebeuren. 
Maar wat van belang is, is slechts 
het volgende, dat uiteindelijk de strijd 
gewonnen moet worden door die 
krachten, die aan de zijde van men- 
schelijke waardigheid en burgervrijheid 
staan. Het is mogelijk dat wij in den 
loop van wereldontwikkeling een pha- 
se bereikt hebben, waarin aan den 
staat wijdere contrOle-macht verleend 
moet worden dan wij tot dusver wii- 
den toestaan, indien de richting der 
sociale ontwikkeling dit onvermijde- 
lijk maakt, het zij zoo. Maar laat ons 
die aanhangers van staatsdespotisme 
weerstaan, die gelijk nazi's en fasci 
sten, trachten iedere individueele vrij- 
heid in welk land ook te overweldi- 
gen en te vernietigen, Wij moeten dit 
kwade tij tegenhouden, vooral wan- 
neer het het zooals 'n het geval van 
de Duitschers bijeenkomstige beweeg- 
kracht verkrijgt door dwaze eischen 
van rassuperoiriteit. Met  behu'p 
van de geallieerde krachten, met 
behulp van de Vereenigde Staten 
van Amerika, waar men net als wij 
over deze dingen denkt, kunnen wij 
deze zending vervullen. Het is een 
ernstige taak sn de weg kan lang 
zijn. Dit brengt groote opofferingen 
met z'ch mede. Holland, een welva- 
rend land nog slechts een jaar gele- 
den, is onderworpen aan nieuwe 
vormen van grondige economische 
kerooving, die anntoont wat de na- 
zis voor de rest van de wereld in 
petto hebben, als zij er in zou 'en 
slagen de overhand te kriigen. Hoe 
groot de opofferingen ook mogen zijn, 
toch maakt ons verstand het duidelijk 
dat wij deze mceten zanvaarden. 
Samen met de Vereenigde Staten 
kunnen wij wisnen. Laat het onze 
overtuiging zijn dat wij zullen win- 
nen. De Hollanders zija vastbesloten 
dat dit zoo zal zijn. In Nederlandsch- 
lind.& is ,Nederland zal herrijzen” 
meer dan een cvertu'ging, het iseen 
geloof. Er is daar iets onweerstaan- 
baars in. In den loop van de ge- 
schiedenis is Nederland steeds her- 
re.zen wanneer het eangevallen en 
tijdelijk cverweld:gd was. Wij weten, 
met een zekerheid, cie buiten de 
rede staat, dat d: cens wezr geschie- 

    

  den zal Reken op ons, z0ooals wij 
weten cp U te lunnen rekenen, en 
als Nederland herrezen is, zal de 
zaak der gealleerden triomfeeren”. 

De aanyallen op Engeland, 

Duitsche verliezen duren voort. 

Londen, 9 Mei (Rtr). Het verlies 

van 11 door de 

Duitsche luchtmacht in den afgeloo- 

pen nacht k-st Iuitschland 50 vlie- 

gers. De merkwaardige wijze, waarop 

de Briteche nachtelijke jactvliegers 

met de aanvallers afrekenden, wordt 

geilustreed door 

cen enkel eskader, dat in 45 minuten 

bommenwerpers 

de ervaring van 

6 nazi-bommenwerpers elimineerde. 

Patrouilleerend in het gebied ter 

hoogte van de Oostkust van Enge- 

land,—aldus het luchtvaartministerie 

—ontmoette dit eskader cen golf van 

vijandelijke bommenwerpers, die uit 

de richting der zee op Engeland 

afiwam De commandant van het 

eskader zag in erkele minuten 3 vij- 

andelijke bommenwerpers achter le- 

kroeg op Havana gewond mee aan 
boord bracht, dat hij vergar, om hem 
om nadere inl.cbhtiogen over zija ver- 
baal te vragen. Ezo grot op Leeward 
Island—vlzk bij een grafsteen, gemerkt 
met de letters B.H. en een paar ge- 
kruiste doodsbeenderen... Ik heb het 
den kapitein genoeg gezegd, zeide de 
arme stervende stakker—dat we na 
dien gemeenen streek tegenover Bill 
geen geluk zouden hebben! Dus ik 
verorderstel, dat geooemde Bill onder 
dan grafsteen ligt. 

Stil, het is voor mij er op of er 
onder. De Island @ueen heeft me de 
oude boerderij gekost... of liever, 
zal me de boerderij kosten, als ik niet 
bijtiids terug ben, om de bypotheek 
op den vasrgestelden datum af te los- 
sen. Geen wonder dat mijo rechtscha- 
pen familieleden me voor gek uitma- 
ken. Een copra-planter! Een prachtige 
bezigheid voor den zoon van eea 
dominec! En je vader, die zich z00 
heeft moeten bekrimpen, om je te 
kusnen laten studeeren-—was het ver- 
wijt, dat ik van tante Sarah te hooren 
kreeg. Wel, als ik thuiskom met mijn 
Spaapsche dukatons, zullen ze wel uit 
cen ander vaatje tappen. Dan zal het 
Diet zijo: ocb, die arme, onnoozele 
hals van een Peter! En Helen!—O, 
wat spijt het me, dat ik baar niet alles 
verteld beb. Het is niet goed, om vaa 
iemaod zulk een blind vertrouwen te   

  

  
  

kaar in gevecht gewikkeld. De eerste 

stond in brand en werd door een 

ander Britech jachtvliegtuig achter- 
volgd. 

Het tweede toestel schoot bij zelf 

neer, terwijl het derde ontkwam na 

een korte w sseling van schoten. Twee 

bommenwerpers vielen ten offer aan 

een Nieuw-Zeelandschen piloot, die 
reeds her ,, Distinguished Flying Cross” 

on'ving voor zijn nachtelijke presta- 

ties. De schutter achter in den eerste 

dezer bommenwerpers deed wanho- 

pige pogingen om het vliegtuig van 

den Nieuw-Zeelander af te slaan, 
doch hij slaagde er niet in en de 

nazi-bommenwerper stortte brandend 

Binnen 10 minuten viel de 

Nieuw-Zeelandsche vlieger een twee” 

den raider aan, welke na eenige los- 

barstingen van het kanon van bet 

toestel der R.A.F. uit elkaar vloog. 

Deze bommenwerper dook op een 

afstand van 5 mijl uit de kustin zee. 

Een andere pilcot van hetzelfde es- 

kader achtervo'gde een junkers-88 in 

het maanlicht tot op 30 mijl uit de 

kust,. gedurende al dien tijd met 

tusschenpoozen vurend. Zijn laatste 

losbarsting zette het Duitsche toestel 
in brand en toen het uit het gezicht 
verdween, zette het de omringende 
golven in een rooden gloed. 

neer. 
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De commandant van cen ander 

eskader schoot een tweeden Dornier- 
17 neer in 2 achtereenvolgende ge- 

vechten, terwijl verder in het Zuiden 

cen derde eskader nachtelijke jacht- 

Vliegtuigen met nog 2 raiders afre- 
kende, namelijk een boven zee, ter- 

wijl de andere op het land te pletter 

stortte. 

Londen, 9 Mei (Reuter). Thans is 
bekend geworden, dat gedurende den 

afgeloopen nacht (Donderdagnacht) 

13 vijandelijke vliegtuigen vernietigd 

zijn, n.l. elf door jagers en twee door 

het afweergeschut. 

Actie tegen de scheepvaart 

Londen, 9 Mei (Reuter), E-n Britech 

communigut zegt, dat gisteren bij dag- 

licht Britsche bommenwerpers een 

aanval deden op de scheepvaart ter 

hocgte van de Noorsche kust, Een 

Duitsch escortevaartuig werd achterge- 

laten, slagzij makend en in brand 
staande. 

Van de nachtelijke operaties zijn 

10 vliegtuigen van het commando 

bommenwerpers teruggekeerd 

en van de operaties bij daglicht is 1 

Vliegtuig niet teruggekomen. 

niet 

Vliegtuigen van het kustcommando 
deden in den afgeloopen nacht cen 
aanval op de duikbootbasis Saint- 
Nazaire. 
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eischen als ik het van haa: gedaan 
heb. Maar van het oogenb!ik af, toen 
ik bij het doorbladeren van het oude, 
half-vergeten dagboek van grootvader 
bet verhaal onder mijn oogen kreeg— 
tusschen twee haakjes, 't scbijnt wel 
dat de leden van onze femllie allemaal 
met de dagboek-manie behept zijo— 
was bet, of een inwendige stem me 
zei, dat ik alles geheim moecst houden 
en als ik 't Helen verteld had, zou 
bet dan niet waarschijolijk geweest 
zijo, dat iets in baar manier van doen, 
of een onvoorzichtig woord di2 sluwe 
feeks van een stiefmoeder van haar 
gewaarschuwd zou hebben, dat er iets 
bijzonders aan de hand was? O Helen, 
beb vertrouwen in me, beb vertrou- 
wen in mel 

25 December. Gelukkig beb ik er 
aan gedacht, om een kalender mee te 
nhemen, anders was ik genoodzaakt 
geweest om elken dag een kerfje in 
cen stok te maken, als een echte 
schipbreukeling. E'ken morgen, dade- 
lijk na 't opstaan, ga ik den vorigen 
dag doorschrappeo. Ik geloof, dat ik 
den tel geheel kwijt zou zijr, als ik 't 
cen paar dagen achtereen vergat! De 
dagen zija hier z00 wanhopend gelijk! 

Ik moet zeggen, dat mija voorgan- 
ger, de oude copra-planter Heintz, een 
pluimpje verdieot voor de buitenge- 
woon doelmatige mansier waarop hij 
alles, 't buis eo wat daarbij beboort,   

ingericht heeft. 'n Merkwaardige sa- 
merloop van omstandigheden, dat ik 
juist hem in Parama moest ontmoeteo! 
"t Eerste, wat ik hem vroeg was, of 
bij iets afwist van een schat, welke 
zich op Leeward Islaad moest bevin- 
den. En op zijn gewone kalme manier 
aotwoordde bij mij, dat bij natuurlijk 
wel wist dat Edward Davis en Benito 
Benito en andere zwarte-vlag-heerea 
er bun hoofdkwartier hadden gehad, 
en dat er ailicht wat van de resultaten 
van bun jarenlange roof-en moord- 
campagne achtergebleven zou zijo, 
maar dat hij persoonliik—op dagen, 
Waarop en wanneer er weinig te doen 
was, had hij de verschillende grotten 
wel eens nagesnuffeld—nooit iets an- 
ders had gevonden dan een scheeps- 
lantaren, eea grooten ijzeren ketel en 
een gouden armbaod, waar de juwee- 
len uitgelicht wareo. Den gouden arm- 
band bad hij, dadelijk »a zijn aaokomst 
in Panama, verkocht. Den ketel vond 
ik in de hut, ik heb hem in de wel 
lateo zakkeo, om altijd belder water 
te hebben. (Waar bij nog is V. H.) 
Blijkbaar bad Heintz dus nooit over 
de ,Bonny Lass” hooren spreeken. 
Toen ik dat begreep, kreeg ik een 
beerlijk rustig gevoel: in elk geval 
was 't verhaal dus maar het eigendom 
van enkelen. 

Wordt vervolgd.
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