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Wat doet ge voor uw huis- 

bescherming ? 
— 

Schema voor beveiliging van gezin en huis 

Wij laten hier een overzicht volgen van de maatregeler, welke men voor 
cigeo bescherming tegen luchtgevaar in zijo woning moet getroffan hebben 
en nog kan nemen: 

Huisverlichting 

I. Zorgt voor een verlichting binnenshuis, welke van buiten af niet of 

slecbts fiauw waarneembaar is en nict uitstraalt. Hiertoe kuat ge op alle 
plaatsen, waar de normale huiselijke bezigheden verricht worden, een speciale 
verlicbting aanbrengen (afgeschermde kleine lampen bv. boven den stoel, 

waarop ge des avondszit te lezen, boven de schrijftafel, de eettafel, de vaai- 

machine, de toilettafel, het keukeraanrecht, de gemakken). Wanoeer men deze 

verlicbting op kurdige wijze aanbrengt (2m niet onnoodig alle lampen tzgelijk 
aansteekt), behoeft het buis niet geheel afges'oten te worden, doch co troleert 

(door waarneming van buiten af) tocb, of niet te veel licht naar buiten schijrt. 
Wil mo meer licht in huis hebben, dan moeten alle openingen (deuren, 

ram2zo, ventilatiegaten), ook aan de achterzijde van bet buis, afgesloten of met 
blauw papier of doek afgeschermd worden. 

Het is best mogelijk om ruim vo'do-nde licht in uw buis te hebben, ter- 
wijl de woning vao buiten af toch een zeer donkeren indruk maakt, wanneer 
veel en kurdig gebruik wordt gemaakt van afschermkappen, blauw papier of 
doek, speciale verduisteriagslampjes van de Aniem, etc. 

De gloeiperen, die niet afgeschermd zijn en niet gebruikt worden bij de 
beperkte buisverlichting, moet uitgeschroefd en opgeborgen worden. 

Huisapotheek 

2. Zorgt, dat ge alle noodzakelijke medicijren en verbardmicdelen, te 
gebruiken bij verwondingen door luchtbombardementen, bij elkaar hebt in een 
gewakkelijk te verplaatsen doos, kistje, tasch of iets dergelijks. 

Bluschmateriaal. 

3. Ter bestrijding van brandbommen bceft men zand roodig en voor het 
blusschen van bv. brandende gordijner, bout, huisraad, etc. water. Zorgt dus 
voor een kist of bak met droog zand, schoppen met lange stelen en emmers. 
Zorgt ook voor een altijd vollen mandibak en z00 noodig nog een dium of 
teil met bluschwater voor het geval de waterlziding kapot slaat. De hoofd- 
kranen van gassen waterleiding moeten direct afgesloten kunnen worden. 

Voeding. 

4. Het verdient aanbeveling om voorbereid te zijn op een eventueele 
stagoeering vao de voedselvoorziening in de stad (hoc wel uitgebreide maatregelen 
zija getroffen voor de voedseldistribwie in tijd van ncod). Hiertoe kan men 
een ,ijzeren voorraaa” aanhouden van de allernoodigste voedingsmiddelen, 
gebaseerd op oorlogsmenue. Deze voorraad moet ratuurlijk t- kei sopgebruikt 
en ververscht worden. Er mag niet gebamsterd worden en men behoeft geen 
stapels blikjes mzt a'llerhande fijne gerechten in te slaan (wat de winkeliers 
toch niet toestaar), doch van de voornaamste voedingsm'ddelen als aardap- 
pelen en rijst (ledere huisvrouw weet weel wat rog meer), kan inplaats van 
den gebruikelijken voorraad voor 2 of 3 weken wel voor een heele maand 
worden ingeslagen. 

Brandstof en noodverlichting. 

5. Electriciteits- en gasvoorziening kunnen uitgeschakeld wordenj bereidt 
U hierop voor door het aanleggen van een voorraad houtskool om op te 
koken, een steeds te ververschen teil of kom drinkwater en petroleumlampjes 
of kaarsen voor noodverlichting. Een blauw afgeschermde flashligbt is een 
zeer practisch bezit. 

Schuilplaats. 

6, Realiseert U, waar ge bij bombardementen beschbulting tegen scherf- 
gevaar zult zoeken. Hebt ge een eigen schuilplaats op het erf, richt deze dan 
200 noodig in (buisapotheek, drickwater, overdekkirg voor den renen), zoo 
niet, zoekt dan de naastbijzijnde operbare sebuilplaats op of richt U alsnog 
een eigen schuilplaats in. 

Beveiliging bezittingen. 

7. Wilt ge, wanaeer ge bv. uw brandend huis moet verlaten, zooveel 
mogelijk van uw waardevolle bezittingen redden, bereidXd U dan hierop 
terdege voor (wanneer bet z0over is, is het te laat). Men kan bv. zijo boeken 
en belangrijke papiereo in een koffer of kist pakken (draagbaar, dus niet te 
zwaar |) en gereed houd:n. Mea kan zilver, kristal-eo glaswerk, dat niet 
dagelijks gebruikt wordt, kleedingstukken, etc. etc. gereed houden voor suel 
vervoer. Zorgt, dat ge onmiddellijk uw contant geld bij U kuot steker. Zorgt 
in het algemeen, dat alles, wat ge in het ergste geval wilt redden, dusdanig 
in bet buis is opgesteld, dat het gemakkelijk naar buiten gedragen kan wor- 
den. Instrueert uw bedienden (voor z00over op bet erf aanwezig), wat ieder 
van hen in noodgevallen heeft te doen, 

L. B. D, - organisatie. 

8. Aan alle iawoners worden circulaires versterkt, waarop aangegeven, 
tot welke commandoposten van wijk en sector men zich heeft te wenden en 
waar het naastbijzijnde permanent gewondennest is geleger. Overtuigt U er 
van, dat ge deze adressen weet te vinden en vertrouwt niet uitsluitend op 
de telefoon. Wanneer afstanden groot zijn, kan men een fiets gereed houden 
voor het halen van bulp. 

Wendt U voor alle andere inlichtingen .en hulp tot uw wijkhoofd en 
200 noodig uw sectorhoofd. ledere burger is verplicht om nu geheel gereed 
te ziju voor alle te verwachten gebeurtenissen, evenals iedere militair nu zijo 
volle plicht heeft na te komen.   
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TUBERCULOSE - BE 

(S. C. V 

Spuw niet op den grond, ingedroogd 

sputum is gevaarlijk ! 

  

Speel niet met iicht tijdens 
luchtalarm. 

Er zal zonder pardon op over- 

treders worden geschoten. 

Dat het den autoriteiten volle ernst 
    Is om de meest strik naleving van 

de verduisteringsbepalingen te eischen 

blijkt, naar Aneta uit Batavia seint, 

wel duidelijk uit het dat de ge-    

  

wapende macht “gisteravond tijdens 
hichtalarm in de hoofdstad op drie 
personen heeft gesuhoten, die met licht 

speelden. 

Twee hunner werden licht gewond, 

kendadaalotlaing door CNMpanN 
talon van den overtreder. 

De legerautoritciten herhaalden, dit 
in dit opzicht geen enkele soepelheid 

zal worden betracht en dat op over- 

treders zonder waarschuwing zal wor- 

den geschoten 

RICHE THEATER. 

Nog heden t/m Zondag 14 Dec. 
Ciark Gab'e — Spencer Tracy — 

Claudette Coiber Hedy Lamarr,   en 

4 van de groo'sie sterren van het 

filmfirmanent in Mstro's Top-Prestatie 

BOOM TOWN” 

(Petroleum Stad) 

Het film eve 2nt, waarvan roem 

haar reeds Ia ooruitgereisd is, is 

dan eindelijk bier gearriveerd 
loderdaad in 

Filmwerk, hetw 

opzicht een Groot 

U beslist niet moogt 

missep. 

MAXIM ' HEATER. 

Hedenavond "/m Zondag 14 Dec, 

De lang verwachte 20 tb. 
Century Fox Scblager 

THE RAINS CAME? 

en beroemde sterren 

tw. Tyrone Power 

orge Brent e.v.a. 

met drie groote 

in de hoofdrolle 

— Myrna Loy — ( 

sterke medesp»le 

De 

Bromfield is hier 

    

en, 

vao Louis 

»derdaad op fantasti- 

berocmde roman 

sche wijze door den knappen regisseur 

Clarence Browo in film gebracht, Het 

is Wonderbaarlijk, wat in deze film 

ophet gebied van massa-regie, wordt 

bereikt, Het is Adembeklemmend, de 

hoofdstad van Raochipur ten onder te 

zien zulk een geweldige 

catastrophe die van een realiteit is, 

gaan in 

welke nog nimmer op het doek werd 

ge#venaard, ,,The Rai-s Came”... 
De film, die over de geheele wereld 
Unaniem erkend werd, als een mijlpaal 
in de geschiedenis van het witte doek, 
Wie Deze film mist, zal dit slechts 
kunnen betreuren !   
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24e Jaarsang 

Zoojuist Ontvangen 
mama mmaaa 

  

H.M. V. KOELKASTEN 
4 ft. 

6 ft. 

6 ft. de Luxe met Night Watch 

f 550.- 

f 620.- 

f 805.- 

Zeer laag stroomverbruik -- 100 WATT. 

  

ELEEFD AANBEVELEND 

N.V. N. van WINGEN 

DOHOSTRAAT 
  

  

13 KEDIRI! 

  

  

STADSGEMBENTE KEDIRI. 

MUTATIES in de Europeesche en met hen gelijkgestelde bevolking 
in de Stadsgemeente Kediri in de maand Nov. 1941. 

GEVESTIGD: 
mua: 

  

  

   
  

  

Naam: Adres 

K.T.N. z.b. de wed. Tan 
Tjwan San Kradenanstraat 40 

D. Stolwijk Ngadisimo 19 
V. Monsinah Madjenang 1 (pav.) 
Mej: M.M, Geeraths Hotel ,Riche” 
Mej:J ME. van Aken Singonegaran 4! 
C. E. Th. Smith Dandangan No. 4 

VERTROKKEN. NAAR 

L. A. Schuld Tjandisewoe 

J. F. Klireo Padang 

Hr. P. Van der Kam Batavia 
H. Veldhuyzen 
A. H. Van de Woord   

Voetbal. 
D2 wedstrijd Guick en 

Daha op Zondag j.l. cindigdein 0-0 
Op 14 December gs. zel Persland 

tusschen 

moeten uitkomen tegen Vogel. 

  

Plaatselijk nieuws. 

De Javasche Bank maakt bekend, 
dat de Heer A.M. Vote, Cbef van 
de afdee'ing Productenzaken te Batavia, 

Chef 
deeling Kas en Boekhouding za! op- 
tevens als Adjunct van de af- 

Iredeo. 

  

  
ET OM |GAAT 

DRUK WERK ? 
De Kedirische 
pers Drukkerij 
immers beter, netter en 

Sneli.. 
drukt 

  

goedkooper. 
Vraagt offerte bij de Ked, 

Snelpersdrukkerij ! 

U verbindt zich 
tot niets! 

on an, @ @ 
VENDU - & COMMISSIEKANTOOR VH BRANTAS 

J.G.W DEKKERS KEDIRI — Teletoon 250 
  wn0e 

Emballeeren 

(Ook voor Europa en de buitengewesten) 

Transporteeren, 

Handel in Nieuw- en 
Tweedehandsch Meubilair, 

Meubelmakerj 

Agentschap : 
Java Koelkasten.



  

M-t 4 van 
CLARK GABLE — 

de grootste 

  

    

V ooraf: Het laatste 

 Attentie! 1 

Een meer dan schitterer 

Metro's Top- Prestatie 

serren 
SPENCER TRACY — 

film-evenement waarvan roem haar reeds lang vooruitgereist 
rdaad in elk opzicht een groot filmwerk, betweik U beslist 

PA 

. RIiChE THEATER 
Vriidag 12 tim Zondag 14 Dec. 

OOM TOWN“ 

  

van bet witte doek 

Niet voor kinderen benedn 
Wereldnieuws. 

17 jaar 

Vanwege de lengte der hoodf.Im, aanvangsuren 
N. B.: Zaterdagmidday 4.30u, Extra Voorstelling 
Maandag 15 Dec. (££n avond s!ecbts) 

Het mooie Fransche Filmwerk s.PARADIS PERDU”" (Het verlorer Paradijs) 

met de bekoorlijke MICHELINE PRESLE en FERNAND GRAVET in de hooffdrollen. 
wie deze film mist, de film met cen mooi verbaal 

CLAUDETTE COLBERT en 
is, is dan eindelijk ook hier gearri- 
Diet 

  

(Petroleum Stad. ) 

HEDY LAMARR. 

moogt missen. 

TU. en Gu.4S 

mist veel! 
  

     

    

   

   

  

N.B Zondagmorgen   

  

met ee 
Een film welke 

Zaterdagmiddag 4.30 u. | 

zich afspeelt in 

— MAXIM THEATER 
Vriidag 12 tm Zondag I4 Dec. 

D2 lang verwachte 20th. Century Fox Super Seblager, TE RAINS CAME” 

(De Regen kwam 
TYRON POWER—MYRNA LOY—GEORGE BRENT e.v.a.g 

an Louis Bromfield is hier inderdaad op fantastiscbe wijze 
in film gebrachr. 

bevingin Rarchipur, die gebouwen doen wankelen en ineenstorten met donderend geweld" 

  

1O u.! 

m
n
 

     
de krachten 

door den krappen, 

br n en de vlammen van de brandende stad huizenhoog oplaaier, eoz. enz. 
1 zulke scenes op bet doek getvenaard. 

film mist, zal dit slechts kunnen betreuren I Voor 17 jaar en ouder 

Extra Voorstelling! 
Maandag 15 «” Dinsdag 16 Dec. 

ain MEN OF THE TIMBERLAN 
» populaire team RICHARD ARLEN en ANDY DEVINE. 

het hooge Noorden en die U bozit tot den laatsten meter. 

  

  

DE SOVJET ACHTER DEN OERA 

  

  

Kazakstan, merkwaardige republiek van 
pioniers, half paradijs van graanvelden, 

half woestenjj. 
  

  

Slot. 

Een rijk gebied weinig 

menschen. 

Tweemaal in deze eindeloore viak- 

ten, werd ik 's nachis wakker en zag 
uren van , boorde ik het 

  

tab 

l » en olieraffi- 

rden van de 

t vas Emba,    
1 het duister 

a bet grooi- 

  

is, z00ge- 

oiteerd. “Ongetxploi- 
Wis weet? Ik wee 

Kk groote 

een, dat 

en fa- 

ad niet 

    gsbouu 

  

brisksstad 200 nieuw, c 

  

de kaart 

Sralios 

f bedruipende 

rbockje en niet op 
Es ik dacbt 

zichzel 

agen achter 

aan 

  

groore, 

bet    

  

enden mijlen van 

  

ren, 

  

   

Alma Ara is de hoofdsrad van een 
dezer geb 9. Hetis het centrum van 

bet politieke, cultureele en economische 

leven van Kazaksan. Tien jaar nadat 

     
le spoorweg het bereikte was het aan- 

ocid van een stad van 60000tot 

eea van 260.000 inwoners. Het is 
trotsch op zijn nieuw 

  

erdiepingshui- 
zeo, zijo parken, zi 

    

      

     

    

  c opera en 

     

  

trotscher 

zend stu- 
veertien 

   

tan 

Kazakstan is io cen 

gen van het nomaden- 

xine. De spoor- 

de groote 
an te tem- 

Alma Ata 
de vliegtuigen in de lucht naar 
i o, uit op nieuwe ont- 

. Zij speuren paar bet koper, 
de olie van cen reuzen- 

» jaar gele den nog siechts 
Zi) nicuwe 

rijkdommen ben gevonden, leggen 
zij wegen aan om ze te bereiken. 

     

      

| Onze jonge mannen bouwden het 

vorige jaar vijfhonderd mijlen spoorlijo 
aan, in €€a zomer, vijfhonderd te ma- 

ken tusschen de ertsen van Magnito- 

gorsk met de steenkool van Karaganda. 

Hierdcor behoefier nog waar de he ft 

enkool van Kuznetzk gebracht 

Kuznetzk 

Bond van Jonge 

aan ste 

gebracht te worder, want 

ligt ver weg. Oize 

! Communisten legde ce:e lija aan in 

Wij 

record, 

€s9 z0mer, vijfhonderd mijleo. 
beschouwen het hier als een 
Thans is men bezig aan een spoorlijn 

Emba”. vaar de olievelden van 

»Ja. Kazakstand heeft 
Ori estov 

alles”, ging 
voort. ,,Het eenige, waaraan 

menschen. # - T @ 2 T & - 5 

Wij hebben slechts een bevolking van 
iets meer dan zes millicen. Ongeveer 

de groorste belft zijn Kazaks, kort ge- 

leden nog analphabetische romaden. 
Het volk is van goed gebalte. Er zijn 

vele begaafden onder, maar er zijner 
niet genoeg”. 

Jonge menschen 

»Van goed gehalte?” Ik herinnerde 
mij de menschen, die ik in Alma Ata 

had ontmoet op een korten dag van 

mijo verblijf, Daar was de jongeman 
van 26 jaar met gele buid, die gedu- 
rende de laatste uren van de reis in 

mija compartimeot zat. 
| bij te hooren, 

| de Tuk - Sis 

i Hjj 

met de 

herdersjongen 

Hij was z00 
dat ik bet 

spoorweg had gezier. 
begin van 

  

»Ik was dertien jaar, toen ze 

  

ileg begonnen, Een bongerige 

was ik. Ik kwam naar 

den spoorwag om werk te vragenj ik 

had honger en ik had nooit op school 

gegaan. Men plaa'ste mij in de spoor- 
wegschool, gaf mijeten en lessen. Toen 

de Turk-Sib spoorweg gzopend werd, 
was ik zestien, en gereed voor een 

leerling -baantje. Ik bleef werken en 
studeeren: de spoorweg geeft je elke 
kans. Ik bennu 26enik heb een goede 

betrekking bij de afdeeling Onderhoud 

Turk-Sib is mijo 

leven”, 

en vernieuwingen.   | vader en mijn   

Ook was daar Sitpcinov, een jong 

Kazak geoloog, 33 jaar oud, van een 
herders - nomadeo familie. Hij ontdekte 

onlangs de grootsie kopermijnen in 

Kazakstan. , Hijis cen groo' man order 
Onej onze cerste Kazaksche geoloog”, 

hoordz ik zeggen. 

Oerstov vertelde mij van Berseyev, 

een Kazak boer uit Aktubinsk, die 

het wereldrecord sloeg in het produ- 

ceeren van mais. Vijf metrische tonnen 

per acre oogstte hij, ,,Lysenko”, onze 

ncodigde 

te komen 

voorpaamste plantkundige 

Bers:yev uit naar Moskou 

om zijn metholen uit te leggen, waar- 

“door hij batere resultaren verkreeg dan 
de geieerden op hua proefvelden, Ber- 

seyev was s'echtseen boer, die veertig 

jaar lang msis had gezaaid, Hij hield 
ervan, bestud e het, koesterd: het 

producr, totdat hij wist, 

  

wat het noo- 

dig had, zooals hij de behoeften van 
zijn eigen kind kende”. 

Kunstenaars 

Is de operazangeres Kulash Bai- 

stova beeft Kazakstan een brillante 

Zij zong dien avond in bet 
State Opzra House te Alma Ata is 

cen vieuwe opera, 

artiste, 

waarvan de han- 

deling was ontleend aan Kazakstans 

historisch verleden. Populairder nog 

dan zij was de 94-jarige minstreel 

die zija liederen zingt in de 
dorpen en kampen. In ,,Asia" 

April 1940 verscheen een au ob'ogra- 

fische schets van hem, warruit blijkt, 

ambul, 

van 

dat bij in zijo jeugd een b roemd 

volkszanger was, doch dat hij jedu- 

rende veertiy jaar niet zong. Want 

in vroeger jaren leefden de zangers 

van bet loon, dat zij ontvingen voor 

betzingen 'n de tenten der rijken, die 
den roem van hun patroon verkondig- 

den. Dit weigerde Jambul, en gaf er 

de voorkeur aan arm en zwijgend te 

Na d: revolutie herleefde zija 

talerten zong hij Kazakstans bekendste 

liederen ter eere van Stalin, de Sovjet- 

regering, den rijkdom van Kazakstan, 

de nieuwe wereld voor de kinderep. 

»Hij improviseert ter plaatse”, zegt 

Orestov. ,Hij heeft ze!fs nooit lezen 

en schrijven geleerd. Maar hij bezit 

een groot 

zijn. 

talent en bij improviseert 

geen primitieve leekeliedjes, maar wer- 

kelijke 

worden met 

poezie, die vergeleken kan 

die 

ledereen in Kazakstan noodigt hem 

van Mayakovsky. 

uit te komen logeeren. Hij verkoos een 
collectieve boerderij tachtig mijlen van 

Alma Ata, waar men een huis voor   

hem bouwde en cen paard voor hem 

beschikbaar stelde. Dat is alles, wat 

hij noodig heeft”. 

Jambuls beroemdste gedicht is het 

loflied op Stalin, die iets van zija 

gevoel en beteekenis behoudt zelfs 

nadat het door drie talen heen is 

vertaald, eerst in het Russisch, daarna 

in het Engelsch (bier io het Neder- 

landscb) : 

»Hij is de steuo der armen ! 

Hj vereenigde in zich de tranen der 

ceuwenj 
Hij vereenigde in zich de vreugde 

der eeuwen : 

Hij veresnigde in zich de wijsheid 

der eeuwen: 

Hij vereenigde in zich de kracht 

der eeuwen 

als de morgen, stralend 

over de wereld: 

De wereld noemt hem Stalin”. 

Hj staat, 

»Wij h:bben bekwame 

met vele 
menschen 

talenten”, zei Orestov. 

»Maar in den Czarentijd beschouwden 
de Ozralkozakken, de onderdrukkings- 

iostrumenten vao den Czaar, deze 
menschen met gele huid als beesten. 
De Kozakken reden in een Kazakkamp 
en maakten jacht op kinderen als op 
wild! Tegenwoordig leven menschen 
van alle rassen in vriendschap teza- 

mer, als arbeider en boeren. 

»BOERDERIJEN SCHRAUWEN“ 
maan 3 an sela 

Telefoon Ked. No. 225 

  

  

De ,goede luiden” 

Kazakstao heeft zija eigen standaard 

van goede luiden”. Ik zag bet uit de 

kranten van A'ma Ata. Op de Hon- 

gerige Steppe was eeo groot irrigatie- 

werk ia wording. Het heette het Kirov 

Grand Canal. De kraoten schreven er 
Over, zooals men schrijft in de socisty- 

kolom: ,De beste menschen zijn ge- 
komen voor dit constructiewerk. Br is 
een brigade van slootgravers uit Kui- 

bishev Colchoz onder den beroemden 

Stakbanovites Kondratenko en onder 

H-itmetrov, en eeo brigade constructie- 

werkers van de Molotov Boerderij” 

Onder vaa den beroemden 
Sakbanovites Berdiev. De meeste graaf 
ploegen verrichten twee of driemaal 

de dagtaak”, 

leiding 

Op de voorpagisa verscheen ook 

het verhaal van de Chimkent Lood- 

werkers, die hun plaats hadden ver- 

overd ia de All Union Noo - Ferrous 

Metals Competition, waarin aanvaoke- 

lijk lood niet werd toegelateo. De 

Kazakstao Su'kerindustrie werkers 

waren ook vertegenwoordigd: zij 

hadden hun plan voor 1940 volvoerd 

op 29 November, 3 dagen v66r den 

bepaalden tijd. De arbeiders in de 

kolenmijnen van Mija Nummer Een 

gingen trotsch op een dergelijk pro- 

ductieplan €n beloofdeo een extra 

40.000 ton kolen aan het einde van 
het jaar. 

   WATES 

PERCEEL-PAKISSADJI 

    

  

Levert versche volle melk. 

Karnemelk, Yoghurt, 
Room en Slagroom 

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

ter plaatse 

an 

Prima kwaliteit, 

Beleefd aanbevelend 

L. H, SCHRAUWEN. 

  

aa —  ,.,.7?”-. 
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Dat waren de ,goede luiden” in 

Kazakstan ! 

»Maar wij hebben meer van zulke 

menschen noodig”, zei Orestov, ,Wij 

hebben vele, 

millioen roodig om de groote rijkdom- 

men van dit land te ontwikkelen. Wij 

noodigen daarom menschen uit' de 

Oekraioe vit om hier te komen en 

ook menschen uit de dichtbevolkte 

streken van Europeesch Rusland”, 

nAls de westelijke trekin Amerika”, 

zei ik lachend. Maar de Kazak Baiehev, 

Kazak- 

vele malen ovze zes 

redacteur van een b'ad in de 

taal, lachte op zija beurt. 

»Neer, oeen, niet als io Amerika” 

protesteerde hij. ,,Wij Kazakken zija 

Diet ootgastvrij als u. Wij hebben 

Steinbeck's verhaal gelezen van de 

»Okies”, die naar Califoroi& trokken. 

W'ij Kazakken behandelen onze gast- 

volken niet op die manier, Onze col- 

lectieve boerderijen 

huizen voor nieuwe werkers en wij 

bouwen nieuwe 

noodigen hen uir. Daarna stureo de 

boerderijen uit de Ozkraine gedele- 
geerden om die plaatsen te bezoeken 

en kunnen zij kiezen, wat hua aanstaat. 

Zy gaao terug en maken propaganda 

voor nieuwe volksplantingen, die bij 

buo komst reeds huizen vinden”, 

Het was de gemoderniseerde vorm 

van de oude Russische Hodaki, de 

dorpslooper, die naar Kiev of raar 

Moskou ging om rapport uit te brergeo 

aan zijn dorp. Ia vroeger dagen trokken 

zij weg met hun voeten in lompen 

gewikkeld en keerden teruj na weken 

zwervens. Heden reizen zij in leeren 

laarzeno op saelle treineo. Ik zag er 

verscheidenen 

ik reisde. Maar bet zijo nog altijd 

hodaki geen gewone reizigers, maar 

reizigers voor hun dorp, die zoeken 

en rapport uitbrengen, 

Maar Baishev's kennis van Steinbeck 

maakte meer iadruk op mij. Hoe kwam 

nThe Grapes of Wratbh” ia de deze 

afgelegen woesteoijen, waar de wereld 

leek op te houden? 

»W'j zija hier geschoolde menschen”, 

zei Baishev. Ea hij 

te snijden. ,,Schrijft de oude Dreiser 

nog a'tijjd of kan bij het niet meer ? 

Leeft Upton Sinclair nog of is hij door 

de geschiedenis met Finland onze tegen- 

io den treir, waarmee 

verkoos wat op 

stander geworder ?" Wij begavea ons 

in een discussie over Amerikaansche 

schrijvers en Amerikaansche betrek- 

kingen tot Sovjet-Rusland, en zij bleken 

goed op de hoogte. 

Ja, zij wareo ontwikkelde menschep, 

Belargrijker was nog, dat zij levende 

menschen waren. Zij bouwden, ver 

achter de Oeralgeberbte, een blijvende 

republiek van pioniers. 

(Uit de ,Indiz Bode”). 

  

Aspecten. 

Wij “moeten, gezien de gebeurtenis- 
sen die elkaar in blietstempo opvo'geo, 

voorloopig aan de fronten blijven, hoe 

gaarne wij ook andere onderwerpen 

zouden aansnijden. 

H. M. S. Sydney”. 

De Sydney is blijkbaar met man en 

vergaan, Moeten wij de 

berichten gelooven, dan heeft er een 

gevecht plaats gehad tusschen de Syd- 

ney en een zwaar bepantserden hulp- 

kruiser. Dit klinkt een beetje ongeloof- 

waardig. 

man muis   

Wjj willen niet tegenspreken dater 

gepantserde bulpkruisers zijo, doch dit 

zija dan zeer speciale marineschepen 

en niet het gewone typ2 koopvaar- 

dijschepen die tot hulpkruizer zijn om- 

gebouwd, Maar zelfs die speciate hulp- 

kruisers hebben slechts een pantser, 

dat bestand is 

hoogstens 12 centimeter gransen. De 

mooiste schepen — maar behoorende 

zooals gezegd tot de oorlogsvloot — 

bezit Italig. 
In verband met het boveostaande is 

tegen dan ioslag van 

het ons niet duidelijk wat voor schip 

de Sydney naar de diepte zond Bekijkt 

lijs'jz van schepen dat 

door ,,kaper 41” in den 

loop der maanden werd vernietigd, 

daa za! 

volkomen ongewapende en ongepant- 

men nu het 

vermoedel 

men ontwaren dat het alle 

serde schepen zijn geweest, en dat ka- 

per 41 nimmer eerder een ontmoeting 

heeft gebad met een 
en zeker nimmer een groot oorlogschip 

sman of war”, 

als de Sydney beeft ontmoet. 
Dz Sydney nu beschikt over een 

hoofdbewapening van 20 centimeters, 
heeft dus een evenredig pantser d.w.z. 

is bestand tegen granaten van 20 cer- 

timeter. Is dus de Sydney gesneuveld 

in den trijd tegen de Komorar, dan 

moeten wij aaonemen dat dit scbip 

tenminste een hoofdbewapening van 

20 centimeter geschut voerde. 

Dit gescbut aan boord van een ge- 

woon koopvaarder opgesteld in eenigs- 

zins bebbelijke batterijen, zou bij de 

eerste de beste volle lIiag, het hecle 

schip uit zijn verband rukken. 

Wjj komen dus tot de conclusie dat 

het schip dat de Sydney ontmoette en 

naar den bodem der zee stuurde —wij 

pemen even aan dat de Sydney inder- 

daad is vergaan wat overiyens nog 

niet heelemaal vast 

is met een hoofcbewapening van 20 

centimeter geschut en zwaar gepant- 

serd, bovendien-van een dergelijk ste- 

vige constructie, dat het een voile laag 

van 20 ce. timeter geschut “Oddr en 

staat—een scbip 

achter kan verdragen. Dit kan nooit 

een hulpkruiser zijo. Men bouwt voor 

iets meer geld een volledige 

kruiser, terwijl zulk cen schip, als koop- 

kleine 

vaardijscbip buitengewoon isefficient is. 
Wij zija wat uitvoeriger gaweestin 

het bovenstaande om ons wantrouwen 

over den inhoud van het bericht te 

rechtvaardiger. Waarschijnlijk beeft 

de Sydney een behoorlijk oorlogsschip 

ontmoet dat in deze wateren ageert 

met ergens een der Japansche eilandjes 

als victualieerings bass. Voor onze 

Marine is er dus werk aan den winkel, 

wnat het gaat met oorlogsschepen als 

met slangen, komt men er &€n tcgen, 

dan kan 

meerdere in de buurt zijr. Mogelijk is 

men ervan Op aan dat er 

dat de Sydoey getorpedeerd werd, maar 

dat z00'n schip het aflegt tegen zelfs 

een zwaar gepantserde hulpkruiser, is 

ondeokbaar. 

In Lybis. 

Met stijgende verwondering nemen 

wij kennis van de berichtgeving uit 

Lybi#. De koppen in de dagbladen 

gebezigd getuigen van grooten twijfel 

en over het algemeen krijgt men sterk 

den indruk dat inderdaad de 

Duitschers in Cyrenaica evenveel kans 

men 

geeft als de Britten of—waar men de 
Duitschers bovenmenschelijke krachten 

toedicht eerder overtuigd is van de 

  

  

Radioluisteraars, 
wordt lid van den Bond van Radioluiste- 
raars in Nederlandsch-Indis (B.O.R.A.N.I.) 

U dient daarmede Uw eigen en het 

algemeen belang. 
Inlichtingen bij den Secretaris, 

  

J.P. Coenweg 27. 

Batavia - C. 

nederlaag der Britteo als der Duitschers. 

Nu is weer ontzet over het 

verloren gaan van Sidi 

Bir el Hamid. Men weet 
precies waar dat ligt, 

dat het ergens 

maar, z00 redeneert men, de 

hebben bet 

geven en zie wel, de Duitschers zijn 

men 

Rezegh en 

wel niet” 

behalve dan 

in Lybis moet zijn, 

Britten 

toch maar op moeten 

Onoverwinvelijk. Dat is dan de alge- 

meene redeneering. Dat die plaatsjes 

niet zoo erg veel te beduiden hebben 

en in den modernen uiterst heweeglij- 

ken oorlog eigenlijk niet veel meer 

op de 

groote oppervlakte waarop de strijd 

gestreden wordr, 

niet. 

zija dan benoemde plekjes 

daarop komt men 

Zooals wij reeds ecrder mochten 

Uiteenzetten, de Duitschers zullen trach- 

ten zich weer te verceniyen, Zij ston- 

den voor de zware taak haaks op de 
ijand door te 

Bovendier 

Duitsche strijdkracbten door den over- 

stootrichting van den 

moeten breken. waren de 

rompelenden aanval der Biitteo in 
drie deelen gek'oofd, wia 

  

van ereen, 

  

de meest oostelijke al dadelijk voor 

  

vrijwel 90”, van zijn efisciicven werd 
beroofd, waar dat afyesneden leger- 
korps zch vermat ee oup te onder- 

nemen naar het Ooster. Deze verme- 

telheid beeft het m 

met een vrijwel vollediy 

bekoopen 
vietigirg, 

us volge had, 

  

terwijl zij bovendien ten 

dat de middenmoot den sector 

zuid-oost van Tobrosk cen nieuwe 

rugdekking moest orjaniseeren waar 

immers het meest oostelijke legerkorps 

geen nozmenswaardigen  weerstard 

meer kon bieden. 

Het een en ander mocht generaal 

Rommel gelukken. Gisteren werden 

da 

door de geallieerde linie Sidi Rezegb/ 

Tobroek door te breken 

gzo mis'ukter. De Brit 

eerste pogingen ondernomen om 

Deze pogir- 

    

sloegen fel 
op de flanken, en Ror 

Heden werd de tweede 

ditmaal 

el moest teruy. 

poging on 

dernomen met en succes, 

waarschijnlijk omdat Rommel 

koppig doorzette in de richting Oost- 

West doch, 

ons leeren, in de richting noord-zuid, 

oiet 

z00als de telegrammen 

io de Britsche stootrichting dus. Zoo- 

doende kon 

hzt derde, meest westelijke leger, dat 

hi zch vereenigen met 

naar elkaar tocwerkend antwoord gaf 

door gelijktijdig van het zuid.w:sten 

aan te vallen. 

Dat bet een en ander aan beide 

zijden geweldige hoeveelheden mate- 
daaraan be- 

Ds aldus 
tsche legereenhe- 

riaal zal hebben yskost, 
hoeft men niet te twijfelen. 

samengevoegd» LD: 

den vormen th zeker een zeer be- 

hoorlijke macht aartegen het nog 

eenige dagen kwasd vechten zal 

Dat zij het afye 

ziin, 

yen is echter zeker. 

Men kan ru yaal niet van den 

wind leven z0 water vechten, 

taoks laten looy op woestijozand, 

en tanks bouw uit rotsen. De 

Duitscbers, volkomen afgesloten in het 

noorden door de -z2e, in het zuiden 

door de woestijn in het oosten door 

de Britten, in westen door 

500 kilometer woestijn en van boven 

bestookt door « Oppermachtige R. 

A.F., moeten de nederlaag 

ole ! 

cen 

lijden, zij 
Voor hen is     het een zeer roe 

er nog maar een vraag t.w.: , Hoe 

red ik zooveel mogelijk uit deze slach- 

ting. Immers de Engelschen kunnen   

z00veel aanvoeren als zij maar willen, 

dank zij de geweldige successeo van 

Timosbeoko die de Britten in de ge- 

legenhbeid 

midden - oosten 

stellen hun froot in bet 

te verzwakken door 

van daar manscbappen ea materialen 

naar Afrika te sturen. Zoo ontwaart 

men hoe nauw de gebeurtenissen aan 

het eene front mogelijkheden schept 

voor een ander, ver verwijderd front 

In .Rusland”. 

Hier gaat het crescendo. De Sovjets 

schijnen Von Kleist van drie zijden 
geatta ucerd te bebben. De vierde 

zijde wordt afgesloten door de Don. 

Wil Von Rundstedt Von Kleist te 

hulp schieten, dan zal hem piet anders 

te doen overbiijven dan zijn troepen 
uit de Krim snel weg te halen en op 
de flanken van bet omsingelende leger 
van Timoshenko los te laten. Dat iets 

in dien trant gebcurt, ontdekken wij 

uit de successen der Russen ten noorden 

blijkbaar 

belangrijke successen wisten te boeken. 

van Sebastopol, waar zij 

Ook uit het noordeo worden troepen 

weggehaald. De druk op Moskou is 
Stalin 

Stalinogorsk vrijwel te ontzetten terwijl 

beduidend verslapt. wist bier 

de Duitschers aan de fronten bij Klin 

en Kalivin werden teruggeslagen. De 

beide Duitschen 

klauw werden dus behoor!ijk aangetast. 
In den 

Duitschers 

uiteinden van den 

centralen sector schijnen de 

het voorgoed te bebben 

opgeueven. Noch uit Malo Varoslavetz, 

DoCJ uit Moshaisk werden vorderingen 

gemeid. 

In den Pacific 

De tosstand is nog even dreigend als 
gisteren. 

Het blijft onzeker waar Japan —als 
het 

beginnen. 
en dat doet het — zal 

Wj dat 

moeilijk is een gissing te maken. Toch 

aanvalt 

geven toe het 

wagen wij het, of liever hebben reeds 
uiteengezet dat er slechts &en ding 

zeer urgent is voor Japar, en wel 

zich snelstens een positie verschaffen 

van waaruit het mogelijk zal zijn de 

verbindinNgen van den vijand te 

harceleeren. 

is de hals van Siam, 

Malakka. Aan de 

&€ae zijde kunnen de verbiaodingen in 

Deze posit 

  

schrijlings over 

den Isdischen oceaan worden bestookt, 

aan de andere zijde de verbindingen 
Gelijktijdig 

kan een aanval op het vrijwel onver- 
dedigde Nicuw Caledoni& en T 
worden ondernomen. Ja zulks is vrijwel 

van en naar Singapore. 

  

or 

zeker, want met deze posities io handen 

Zuid 

aan de 

is de gehsele Amerikaansche 
route in gevaar, zoocals wij 

hand van een kaart destijds omstandig 
hebben uiteengezet. 

Het is 

onderstellen dat er geen andere moge- 

patuurliik waanz te ver- 

  

ljkheden zijn, doch wij zouden geen 
ku 

Esnmaal genesteld in den 

grooter Japansche urgentie nen 

Opnoemen. 

hals van Siam zal het voor de Britten 

Japan 
het zuiden, overland aan te tasten 

Uit het 

soemenswaard worden 

heel moeilijk zijn om varuit 

westen kan vrijwel niets 

ondernomen, 

waar immers het zeer hooger en ruwe 

Siam en Birma noord. 

Het inzetten 
gzbergte in 

zuid 

machten, tanks eoz, 

loopt. van groote 
over 

  

berg- 
  ruggen is onmogeliik. Om dezeltde   

reden zal een aaoval vanuit Tonkin 

op den Birma weg niet wel mogelijk 

  

  

  

OOST - JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEN 

lederen Zondag, 9 uur v.m. 

Te Kediri (Baloewertistraat), Blitar, 
Toeloengagoeng, Ngandjoek, e.a., te 

Paree 730 uurn.m. 

  

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Zondag. 

  

te Kediri le H. Mis 6 uur vm. 

2e H. Mis 7.30 uur v.m 

Lof 5.30 uut 6. m. 

te Blitar 6 uur vm. Stille H. Mis 
730 aur v. m.  Hoogn 

530 uur n. m. Lof 

erricht Kath. javanen 6 uur £ 

  

  

TENG HONG TJLANG 
VENDUHOUDER c SSION   

  

MEUBELA 

TRANSPOR     
KEDIRI — Klentongsiraal 68 — Telat. No, 107 

Adres voor: 

Moderne en antieke 

  

almeubels en 

  

oomd of gelak 

  

Tweedehandsche meubels 

Emballeeren en transporteeren 

  

een mooie tennisbaan voor Dinsdag 

Woensdag en Zaterdag, gelegen 

achter Snelpersdrukkerij 

  

f 6,— 

  

zijo. Wel is eea a 
mogelijk uit het noor 
vincies Kwantung & 
ia die provir 
troepen. De ljkbeid 
val op den Birmawe dan 

als onmogelijk terzijde gesreld worden, 

        
ook    

slechts 
slageo 
Japan- 
nhopig 
iebben 
Singa- 

Een aanval op Sing 
wordea voorgesteld     

  

    

   
  vers mi 

maar nooit voor 
aangezieo, lijkt 
pore weinig wz 

Ben aanval op Hongkong is mo- 
menteel ook al niet z00e 

  

schien wel 
kra 

een a 

vo 

  

  

arsci 

      

ijk, maa" nog eerder te v 2 
dan een aanval op $ Hier kan 
men ook vanaf de den aanva 

  

ondernemen, hetgee succes bij 
voorbaat niet uits 

Ea Boroeo, de 
gek gevonder, maar 
uiteengezet, het over 
expeditieleger isa 

  

n en 
   

Philippijo    
poals 
gen van cen     

        
      

     

     

        

  

vloek en cen z 
e moet men 

chikken e 

val op 
op Nie 
waarsebi 
end yes 
schepen door d 

wijst op, 
    

Britt 

  

wijderd 

  

an, en 
el ge-    » ten        

z initiatief aan Amerika later 
Na Siam is een aanval op Ruslasd 
het meest waarschijolijk. 

Eindigen w 
eenheden, w 

Prince of Wale 
heeten ia onzen archip 

We must fight Japan now! 

  

  

Britsche 
machtiye 

Ikow te 
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Buitenlandsch overzicht 

Nieuwe landing op Noord-Luzon 

    
overgenomen uit het Soer. Hbid. 

  

  

Japanners hebben in het Noorden van 

Luzon nieuwe troepen geland: Manila 
en andere plaatsen worden voort- 

durend gebombardeerd. 
  

  

Dec 
12 ziide worit gemeld, dat de 

Manila, II (Reuter), Van be- 

   
1ers cen nicuwe landing verricht- 

p Noord-Luzon. Alhier cntvan- 

ele berichten me!den, dat ffic     

5 bomaanvallen dedin op    japas 
ie marinebasis van Cavita, 

Volgens de Manilaneesche Bladen 

luchtaan- 

  

werden tengevolge van 

  
v3 van gistermiddag 30 personen 

d 

  

lood en 300 ge 

  

japansch slagschip in brand. 

  

New York, I ec. (Reuter). Vo'- 

  

adioberichtuit Mani! 

    aatst op he 

  

e treffers g 

gschip 
dat ten Nood— Osten van 

metende Japansche sla 

   srdpunt van Luzon in brand 

werd gezet, en hevig brandde, toen 

  

ombardeerende vl egtuigen weg- 

  

York, MH Het 

c slagschip ,Haruna” had een 
Dec. (Reuter) 

  

rverplaatsing van 29.330 tong, en 

  

anning van 980 koppen. 

  

Het werd te watergelaten in 1913, 

  

De bewapening telt acht kanonnen 

van 14 inch, zesti n van 6 inch, acht 

van 5 inch en luchtafweergesc'ut, 

De ,,Haruna” werd in 1926 en 1930 

gemoderniseerd, terwijl drie vliegtui- 

gen aan de uitrusting werden toege- 

voegd 

Situatie op Malakka onveranderd 

(Reuter) Een 

heden om 11.15 uur uitgegen commu 

Singapore, 11 Dec 

nigus, waarin melding wordt gemaadt 

van de redding van 2000 over'even- 
den van de ,,Prince of Wales” en de 

dat de 

onveranderd 
» Repulse”, verklaaart voorts, 

vijandelijke  plannen 
echijnen en de toestand van onze troe- 

pen oo Malakka dezelfde is gebleven 

Er is geen bericht 

nieuwe pogngen om in he: Kuantan- 

gebied te landen 

ontvangen over 

Weer 38 tanks vernietigd. 

Londen, 11 Dec. (Reuter). Van ge- 

zaghebbende zijde worit vernomen, 

Britsche patrouilles in het kustgebied 

van Lybit 38 vijandelijke tanks ver- 

  

  

Het echip begoort tot de ,Kongo”- | nielden behalve de 27 die gisteren 

klasse, welke uitv er schepen bestaat. | vernield werden. 

Engeland. | de » Stockholms Tidningea” is ecer 
Engelang, | groot deel van de Duitsche luchmacht 

, . a van het Russische front teruggetrok- 

Churchill over Engelands | ken en reeds in actie in het Middel- 
positie. landsche Zee-gebied. Een verhoogde 

Londen, 1! Dec, (Reuter). Churchill 2etiviteik tegen Engeland moet wor 

gaf in het Lagerhuis een beschouwing | “7 “TN ACht 
1 e Positie Engeland, de V.S. en 

dgenooten na de oorlogsver- 
van Japan, 

ade met de 
, zeide hij: 

in Lybi&g nam niet den 
koers, doch gene'aal 

Auchinleck kreeg last, aile Duitsche 
e lhaansche strijdhrachten te ver 

. Het isthans zeer waarschija- 

van   

    

  

situatie in 

  

      

    
        

   

  

   

  

   
   
   

at wij dit zullen doen, Het 
standpunt, dat de druk op het 
Russische front door het voortduren 
der » gevechten zou worden 

is niet kwaad te #chten. 
rste sadium is thans voorbij 

werd uit zijn stellingen 

    

welke onze opmarsch in 
richting hebben belet. 

roek is de'initief bevrijd, Belang 
Britsche versterkingen en viije 

troepen zijn reeds dich bij. 
! m den Atlantischen 

in November het groote 
r voorafgaande rnaanden 

Jhaafd 

brengende aan Ruslands 
standhouden — verklaarde 
»De Duitsche verliezen 

r usachtig geweest. Ve Russen 
ebben thans definitief de super!oriteit 

in de lucht verkregen. Hoewel onze 
positiein belangrijke opz chten, welke 

  

   
    

   

    
    

niet stecds gustig waren, zijn ge- 

igd, moeten wij toch getrouw en 
nauwkeurig al o: plechtige ver- 

ssen tegenover Rusland nako 

    

Hij vervoigde : 

De Japansche aanval bracht ernstige 
klappen aan de Britsche en Ameri- 
kaansche maritieme strij Ikrachten toe 
Ik kan mij voor onze vloot geen klap 
herinneren, welke zoo hard was ala 
het totzinken brengen van de Prince 
of Wales” en de ,,Repulse.” Echter 
zijn de zeemachten van Engeland en 
de V.S. nog steeds in groote mate 
supericur aan de gezamenlijke zee- 
machten der drie as- landen 

De komende maanden moeten wij 
in ieder geval verwachten, dat de 
omvang van den Amerikaanschen aan- 
vosr en den steun ke de Ameri- 
kaansche vloot ons biedt, zal worden 
verminderd.” 

De strijd in Afrika. 

Duitsche vliegtuigen uit 
Rusiand naar Afrika 

Stockholm, 11 Dec (Rtr.). Volgens 
den Berlijnschen correspondent van 

      

          
Generaal Cunningham van 

bevel ontheven. 

Londen, 11 Dec. (Reuter). Officieel 
wordt bekendgemaakt, dat generaal 
Cunningham is ontheven van het 
opperbevel over het Britsche leger 
in het Midden- Oosten. Verncmen 
wordt, dat generaal Cunningham 
thans wegens overspa ning metzek- 
tever'of is. 

Londen, 11 Dec. (Reuter). In de 
plaats van generaal Cunningham werd 
gen.-majoor Ritchie benoemd 

Het ontzet van Tobroek, 

Cairo, 11 Dec. (Reuter). De mili- 
taire woordvoerder deelde mede. dat 
in een communigu€ het eerste offi- 
cieele verslag zal worden gegeven 
over de opheffing van het beleg van 
Tobroek, waarvan de bevoorrading 
thans v jjelijk over den weg plaats 
heeft, hoewel nog niet bekend is of 
het lang begeerde bier al is aange- 
komen. Valgens de laatste b richten 
hebben Poolsche troepen twee posten 
ten Westen van Tobroek ingenomen: 
er zijn dus nog steeds vijandelijke 
troepen in de Westelijke omgeving 
Tobroek, hoewel in het algemeen de 
troepen van de as zich naar het 
Noordwesten schijnen te verp'astsen. 

Deze beweging naar het Westen 
maakt het voor de Duitschers moeilijk 
om beschadigde tanks terug te krijgen 

De derde fase begint. 

Londen, 11! Dec. (Reuter). In ge- 
zaghebbende kringen verklaart men, 
dat omtrent het aental overgebleven 
tanks van de as in Lybig niere kan 
worden medegedeeld. Bij het begin 
van den veidtocht waren er twee 
Duitsche en een Italiaansche divisie, 
elk bestaande uit ongeveer 135 tanks 
Het echijnt, dat de Briteche strijd- 
krachten thans d: derde fase begin- 
nen van den slag, die naar men 
meent, tot doel heeft de vernietiging 
van de rest van de vijandelijke strijd- 
krachten. 

In de tweede fase was het doe', 
af te rckenen met de gepantserde 
formaties. Deze hebben zware klap- 
pen gekregen, doch zijn nog niet 
geheel buiten gevecht gesteld, Verder 
omvatte de tweede fase het ontzet 
van Tobroek, de vernieling van zeer 
aavzienlijke hoevee'heden materieel 
van alle mogelijke soorten,. terwij! 
in deze fase den vijand bovendien 

  

  

zware verliezen aan manschappen 
werden toegebracht 

De vijandelijke troepen in Lybi& 
bestaan thans nog overwegend uit 
Italianeo, en er zijn te Londen geen 
berichten ontvangen, dat generaal 
Rommel veraterkingen zou hebben 
ontvangen. 

Geredden van de slagschepen 

Singapore, II Dec. (Reuter). 
Officieel wordt gemeld, dat meer dan 
2000 opvarenden van de beide ge- 
torpedeerde slagschepen ,,Prince of 
Wales" en ,,Repulse” zija gered. 

Londen, 11 Dec. (Reuter). Volgens 
een telegram aan de Briteche dag- 
bladen uit Singapore zijn overledeo 
van de beide slagschepen te Singa- 
pore gearriveerd. 

Londen, 11 Dec. (Reuter). Volgens 
de ,News Chronic!e” werd de csm- 
mandant van den Britschen slagkrui- 
ser ,Repulse”, captain William 
Tennant, gered: hij is veilig geland. 

Admiraal Phillip vermist 

Londen, 11 Dec. (Reuter). Offieel 
wordt bekendgemaakt, dat admiraal 
Sir Tom Phillips verm. t wordt. 

De ,Prince of Wales” en de ,Re- 
pulse” werden tot :inken gebracht 
door herhaal4e aanvailen van bom- 
menwerpers en torpedovliegtuigen. 

Nader wordt gemeld, dat de oorlogs 
bodems tot zinken zijn gebracht door 
aanvallen van drie golven torpedo- 
Vliegtuigen, die op groote hoogte 
volgen. Zeven vijandelijke vliegtuigen 
werden vernietign. 

Duff Cooper over de verloren 

slagschepen 

10 Dec. (Rtr.). In Singapore, 
Radio - Singapore, een radiorede via   

waarin hij over het verlies van de 
»Prince of Wales" en de ,,Repulse” 
sprak, verklaarde Duff Cooper heden- 
avond: ,Op dezen avond van een 
der donkerste dagen in het Verre 
Oosten hebben wij twee schepen 
verloren, waarop wij zoo trotsch 
waren, Ik houd er niet van slecht 
nieuws beter voor te stellen dan het 
is. Wij moeten dezen zeer ernstigen 
slag onder de oogen zien”. 

De Repulse was niet nieuw — zoo 
zeide Duff Cooper — doch het was 
cen onzer beste schepen: de Prince 
of Wales was een onzer nieuwste 
en beste schepen. Wij hebbenechter 
andere slagschepen en wij bouwen 
er nog meer. Erger dan het verlies 
der schepen is het verlies van de dap- 
pere offieren en matrozen, die gestor- 
ven zijn op de wijze als zij hadden 
willen sterven, ,Wij betreuren zeer 
hun verliesen gevoelen diepe deernis 
met hunne nabestaanden.” 

Duff Cooper vervo'gde: Na het 
verlies recht in de oogen gezien te 
hebben en onze hoofden in rouw te 
hebben gebogen, moeten wij onze 
hoofden en harten weder opheffen 
Dit is niet de eerste maal, dat ons 
cen catastrofe is overkomen en wij 
deze te boven zijn gekomen. Er is 
iets in onzen aard, dat slechts door 
een catastrofe naar buiten kan worden 
gebracht. 

Wij Britsche onderdanen, die hier 
in Malakka wonen, moeten onszelven 
Be'ukkig prijzen, dat ons een gelegen- 
heid wordt geboden om aan tetoonen, 
dat wij sterke harten hebben. Slag 
schepen mogen tot zinken worden 
gebrach' doch niet op deze aarde 
kan het hart en den geest, die ons 
leiden, overwinnen. Wij hebben de 
stormen van duizend jaren doorstaan 
en wij varen nog steeds voort in de 
donkerste dagen van onzen tiji, trotsch 
op deze taak en vol vertrouwen in 
de toekomst”. 

  

HITLER SPRAK TE BERLIJN. 

  

MILITAIR BONDGENOOTSCHAP VAN ASLANDEN EN JAPAN 
TEGEN ENGELAND EN V.S. 

  

Oorlogsverklaring aan V. S. 
ae 

New York, Il Dec. (Reuter). Volgens een radiobericht uit Berlijn ver: 
klaarde Duitechland den Vireenigden Staten den corlog 

Londer, 11 Dec. (Reuter) Uit Rome wordt vornomen, Dutschland en 
Japan een militair bondgen »otschap 'egen de V.S. en Engeland onder cekenden, 

Londen, 11 Dec, (Reuter). Ust Berlijin wordt vernomen, dat Hitler 
bekendmaakte heden aan de Amerikaanscho diplomaten hun paspoorten te 
hebben overhandigd." 

Mussolini zei ook wat 

Londen, 11 Dec. (Reuter) Uit Rome wordt gemeld, dat Mussolini in 
zijn redevoering verklaarde dat Italis en Duitschland aan de zijde van 

Japan met de V.S. in oorlog zijn. 

Londen, 11 Dec. (Reuter). Uit Rome wordt vernomen, da' eenigte voor 

het Pa lazzo Venezia bijeen was om Mussolini te hooren, die om 12.50 G.M.T. 

begon te spreken, zeggend: , Dit is een nieuwe dag van plechtige besluiten 
in Italic's geschiedenis. Itali? en Duitschland zijn nauwer dan ooit vereenigd 
tegen de V.S. Ik zeg, dat het een voorrecht is om met de Japanners samen 

te vechten Noch de as, nog Japan hebben een uitbreiding der vijandelijk 
heden gewild. Slechts &@n man wenscht het”. 

Mussolini besloot met te zeggen: ,,Italianen, mannen en vrouwen, wij 
zul'en winnen !” 

    

  

  

  

      

   
   

“ 

De abonnementsgelden bedragen : 
f1,— per maand voor 6€n boek 
f 1,75 per maand voor twee boeken tegelijk 
f 2,50 per maand voor drie boeken tegelijk 

met dien verstar de, cat U z00 dikwijls moogt ruilen als U wilt 
Indien U duseen abonnement voor &€n boek 
teeft, waarvoor U &€n gulden betaalt eo U 
twlt het boek iederen dag, dan betaalt U 
vcor 30 boeken toch niet meer dan &€n 
gulden. 
Wordt lid van -— — — — — — 

— LEESFEZELSCHAP — LEESBIBLIOTHEEK 

Ked. Snelpers Drukkerij. 

2 

. . 

Radioluisteraars, 
wordt lid van den Bond van Radioluiste- 
raars in Nederlandsch-Indie (B.O.R.A.N.I.) 

U dient daarmede Uw eigen en het 

algemeen belang. 
Inlichtingen bij den Secretaris, 

J.P. Coenweg 27. 

Batavia - C.   

Londen, 11 Dec. (Reuter). Uit Ber- 
lijn wordt het volgende vernomen: 
Hitler verliet de kanselarij kort voor 
de zitting van den Rijksdag, de 
vijfde, die tijdens dezsn oorlog is 
gehouden. Hij begon om 13.07 uur 
te spreken: 

»Het was van den beginne af aan 
duidelijk, dat de oorlog tot het ende 
moet worden voortgezet. Het is mijn 
vaste besluit bat Europeesche front 
onaantastbaar te maken voor welken 
vijand ook. Wij vechten niet alleen 
voor ons zelf, doch voor het geheele 
Europeesche vasteland. Wanneer de 
Duitschers Rusland niet haddeo weer- 
staan, zou cen storm over Europa 
zijn losbebarsten, Europa zou voor- 
goed zijn vernietigd.” 

Hitler gaf cijfers vari het buitge- 
maakte Russische materieel, zeggend, 
dat het verricht is met ,een inspan- 
ning, die zij, die thnis zitten nauw- 
lijks kunnen begrijpen. Duitschland 
is de eenige Europeesche mogendheid, 
die nooit eenige kolonie of aspiraties 
in Noord-en Zuid- Amerika heceft 
gehad." 

Hitler verklaarde, dat de Duitsche 
verliezen 160.314 dooden, 33.334 
vermisten en 577.767 gewonden be- 
dragen. 

Hij z ide voorts: ,Een wereld van 
verschil ligt tusschen de opvattingen 
van Roosevelt en van mijzelf, toch 
hebben wij &€n ding gemeen: wij 
staan beiden aan het hoofd van sta- 
ten, die de democratie te danken 
hebben voor hun ondergang. 

Een voorzetting van Roosevelts 
economische politiek onder vre des- 
omstandigheden zou tot ondergang 
leiden. De Joden zagen in de Ver- 
cenigde Staten een middel om wraak 
te nemen, zooals die uit de dagen 
van het Ouie Testament. 

Roosevelt mengde zich in Euro- 
peeeche zaken, hoewel hij die eer- 
stena niet begreep, en indien hij die 
begreep z0u hij daartoe toch niet 
meer recht hebben gehad dan Dui'tsch- 
land zou hebben om zich, met Ame- 
rikaansche zaken te bemoeien. 

Hitler viel de activiteit der Ameri- 
kaansche diplomaten in Europa aan. 
»Dit is een wereld voor werken, geen 
wereld voor bedrog en zwendel.” Hij 
herinnerde eraan, dat Amerikanen 
dienst hebben genomen bij de R.A.F. 
en Britsche vliegers in de Vereenigde 
Staten werden opgeleid. 

De Russische verliezen tot den 
cersten December bedragen volgens 
Hitler 3,806.865 gevangenen, terwijl 
21,291 tanks en 17,322 vliegtuigen 
werden buitgemaakt of vernietigd. 

Hitler beklaagde zich erover, dat 

Roosevelt de bezette landen te hulp 

was gekomen door een activa in de 
V.S. te beviiezen em verklaarde, dat 

Roosevelts campagne tegen Duitsch- 

land reeds sedert 1937 gaande is. 

Achter Roosevelt staat de eeuwige 
Jood. 

Indien Roosevelt en Churchill spre- 

ken over een nieuw Europa lijkt de- 
ze tactiek op die van een slechten 
kapper die en haarmiddel aanprijst. 

.Ik heb heden den Duitschen am- 
bassadeur in de V.S. geins rueerd zijn 
paspoort aan te vragen.” 

Hitler kondigde aan, dat om 14.25 
uur Amerika den oorlog was verklaard. 
Duitschland en Itali? teckenden heden 
een verdrag om den oorlog tot de 
overwinning voort te zetten. De drie 
as-mogendheden zullen nauw samen- 
werken voor een nieuw orde aan bet 
eind van den oorlog. 

Als wij denken aan de opofferingen 
onzer soldaten, din iselke opoffering 
thuis van geen belang Onze vijanden 
moeten zich zelveniet bedriegen : wij 
danken God. dat wij haddenzulk een 
groot volk zijn. 

Het einde der rede was om 14.35, 
tsrwijl de aankondige van bet militaire 
verdrag tusschen Japan, Duitechland 
en Itali te 14.15 geschiedde.


	01071
	01072
	01073
	01074

