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25e Jaargany 
  

Neemt UI vandaag nog een abonnement op het Jivaanse dagb'ad Expres- 

voor Uw bedienden en voor Uw Javaans kantoor personeel. 

U zult dubbel en dwars voordeel hebben. 

1”, Uw mensen zullen kalmer en dapperder worden, 

2. 

3. 

4, 

sporen. 

Ea een abonnement op dit heerlijke, democratisz 

- 1,— per maand. 

Zij zullen de oorlogsinspannirg nog beter kunnen dienen. 
U zult geen 'ast hebben van zenuwachtige ondergeschikten. 

Die mzoseo zullen U beter kunnen helpen om 5: kolonnisten op te 

dagblad kost slechts 

Adres: Embongmalarg 55 Soerabaja Teif. Z. 2617. 
  

Oorlogsvoorlichting aan 

huisbedienden. 

Dz Expres scbrijft daaromtrent : 

Vele Europeesche bladen hebben de 

aansporing van een Engelsch blad uit 

Singapore overgenomen. Daarin wordt 

gezegd, dat het noodig is om op vragen 

van het hu'sbedienden-personeel over 

den oor'op, de krijsverrichtingen enz. 

wat dieper in tegaan, dan men veelal 

pleegt te doen. Men moet z00 

goed moge 'ijk die menschen alles laten 

begrijper, opdat ook zij zich kuaren 
voorbereiden om de toekomst moedig 

onder de oogen te zier. 

Die aansporing is juist, 

Wij moeten alles doen om onze baboes, 

juist 

volkomen 

ouze djangossen, ons ander personeel, 

onze buren, ooze heele omgeviag op 

de hoogte te brengeo van de werkelijke 

feiten van den oorlog, opdat zij be- 

grijipen, wat de toekomstige mogelijk- 

heden zijn, opdat zij bewust worden 

de van werkelijke beteekenis van dezen 

oorlog. 

Maar de gegeven aansporing is o.i, 

minder practiscb. Het is gemakkelijker 

dat alles te zeggeo dan in practijk te 

brengen. Volgers die bladen zouden de 

bun bedienden 

en beschouwingeo moeten 

meesters enz. beele 

verbalen 

geven. En wanneer men die verhalen 

daarbij ook nog uit de kranten, uit de 

radio enz. moet halen, dao is het nog 

moeilijker, Alleen al de taal brengt 

onoverkomelijke moeilijkheder, Immers 

de meeste Europeanen keonen de In- 

donesische talen niet in die mate om 

daarmee een behoorlijke voorlichting 

te kunnen geven. Bovendien bedenke 

men hoeveel tijd dat alles zou verger, 

Hoe moet het dan? Wel 

Europzesche meesters een kranteoabon- 

lateo de 

nement voor bun bediendenpersoneel 
nemer, eeo krantin taal, die de mens- 

chen begrijpen, zooals bv. een abon- 

bement op de Expres e.», Zoodra men 

weet, dat er onder de bedienden iemand 

Is, die wel kan kan dat reeds 

gedaan worden en 'savonds zullen zij 

zich groeperen om dengene, die de 

krast aan de anderen voorleest. 

lezen, 

Io hetzelfde nummer van bet Javaar- 

sche dagblad vinden wij een artikel, 

waario op een eenvoudige aantrekke- 

lijke wijze ,een cursus” 

ven over anti zevuwachtigheid. 

Wordt gege- 

  

  
  

STADSNIEUWS 
  

    

Overplaatsing. 
De heer H.L.E. Chavannes, hoofd- 

beheerder 2de klasse bij den gouver- 

nementspandhuisdienst 

fuaciie overgeplaatst 

albier, is in 

naar 

Begrootingsrekening. 

De begrootingsrekening over het 

dienstjaar 1940 is voorloopig als volgt 

vastgesteld : de uitgaven van den ge- 

wonen dienst op f 185.447,98 en de 

ontvangsten op f 244.794,75, zoodater 

een batig slot van f59.346,77 is. Wat 

betreft den buitengewonen dieost zija 

de uitgaven vastgesteld opf 17.721,22 

en de ontvangsten op f 18.481,23. Het 
batig slot bedraagt derhalve f 760,01. 

Subsidies. 
De plaatselijke afdeeling van Ye 

Stichtiog Ceotrale Vereeniging tot 

bestrijdiag vav de Tuberculose zal, 

Daar wij reeds mededeelden, ook dit 

jaar een subsidie van de gemeente 

oatvangen groot f500,— ten behoeve 

van de exploitatie van het consulta- 

tiebureau aan de Semampirstraat. 

Ten aanzien van een verzoek om sub- 
sidie van de provinciale organisatie 

»Oost-Java” van de S.C.V.T. te Ma- 
lang, deelt het gemeentebestuur mede, 

dat het bestuur van deze vereeniging   naar aanleiding van een in een ge- 

meenteraadszitting gestelde vraag een 

specificatie heeft ingediend van de 

de gemeente Kediri afkomstige 

patitnten, die in 1940 in de sanatoria 

uit 

Batoz eo Songgoriti werden verpleegd. 

Dit aantal bedroeg 20, zoodat B.&W. 
het redeliik vinden aan genoemde 

organisatie een subsidie van f 300,— 

voor dit jaar te verleenen. 

Gemeenteraadsvergadering 

Zooals eerder vermeld, vond op 
Maandagavond j.!. de cerste vergade- 
ricg plaats van den Stadsgemeenteraad 

albier in de Raadszaal aan de Potjanan- 

straat. Om 6u. 40m, n.m. opende 

de Afd. Burgemeester van Kediri, de 

vergadering, nadat hij de aanwezigen 

la bet 

bijzooder dankte hij mevr. Soetrasno 

hartelijk welkom had geheeten. 

eo heeren Ir, Obertop en Daslam, die 

weldra hun krachten zouden wijden 

voor de belangen van de Gemeente 

Kediri. Vervolgens sprak hij: ,ik wil 

hierbij over de huidige 

toestand,waarbij donkere wolken boven 

Ned. India sameopakken. Doch die 

dookere dagen zullen 'a-gzamerhand 

beginven te lichten en ik ben er van 

Overtuigd, dat het in kracht zal toe- 

die wolken eindelijk 

geheel zullen verdwijneo. De successen 

van de Nzd. Indische strijdmacbt zija 

in de laatste tijden aanozienlijk toe- 

genomen en het zal danook niet lang 

memoreeren 

nemen, zoodat 

meer duren, of de lafhartige indringers 

zullen uitgeworpen wordeo. Wij hopeo, 

dat het jaar 1942 voor ons een goed 

jaar zal worden cinde 

brengen van dezen bloedigen strijd en 

en een zal   

dat de laatste Japanner in zee gewor- 

pen zal worden. Ik wil hierbij eventjes 

gedenken aan het groot aantal slacht- 

en Ba'ikpapan, 
blank en bruir, die allen bun plicht 
hebben 

gelaten, 

offers van Tarakan 

gdaan en bet leven hebben 

Hierna werd punt 1 brhandeld d.i. 

tot be 

het dagelijk 

Europzesche B-gra: 

en twee of vier 

het voorstel yosming vas een 

ch bestuur der 

te Kediri 

a van de Com- 

lid van 

plaats 
lede 

missie voor de Vaste! 

lijsten als bedoeld b 

ordonnantie - 

ing van Kiezer- 
art.15 der Kies- 

Gzmeenteraden en verder 

nog 2 leden en 3 plaatsvervangende 

leden v.h. stembureau. A's lid van bet 

dagelijksch bestuur van de Europeesche 

begraafplaats werd gekozen de heer 

Ten Broek, in de plaats van den beer 

De Wir, die Kediri reeds bad verlaten. 
Ia verband met hettelegram van den 

Adviseur Zaken, 
waarbij werd medegedeeld omtrent 

bet uitstel 

werd voorloopig geea commissie be- 

de 

  

vag Indonesische 

van de a.s. verkiezioger, 

noemd voor vaststelling van de 

kiezerslijsieo. 

Tot leden vaa de G:z0ndheidscom- 

missie ter vervanging var de heeren 

D. J.Zaal en Jabdi werden de heeren 
Ie. Obertop ea Dislam verkozen. Het 

voorstel tot 

bet cursusjaar voor de G:meentelijke 

Vervolgscholen te Kediri werd een 

hamerpuot, aangezien deze va1 hoo- 

gerhand werd Hieroa 

volgde de bzhandeling van agenda 4: 

voorstel tot oplegging 

goeding aan den gewezen keurmeester 

nadere vaststelling van 

vastgesteld. 

van een ver- 

en den G m:ente - controleur en den 

2de Commis bij de O meente-Secre- 

tarie. Dz heer Obertop had beschou- 

wingen voorgebracht omtrent de ver- 

goeding r.o.v. de schade der G:meen. 

tekas. 

van den Obertop aan te nemen. Maat- 
Besloten werd om bet voorstel 

regelen om een herbaling te voorkomen 

werd reeds genomen. Hierna volgde 

bet voorstel tot voor'oopige vaststel- 

ling van de begrootingsrekening over 

bet diensrjaar 1940, die na een kleise 

den Voorzitter werd toelichting van 

aangeromen. 

Ook het voorstel tot vasrsteliing 

van de voor bet jaar 1942 te verlec- 

    

men subsidies aan verschillende instel- 

lingeo werd zonder stemming aange- 

nomen. Daarna volgde de behandeling 

van het voorstel tot vaststelling van 

de begrooting van Ontvangsten en 

Uityaven van de Stadsgemeente Ke- 

diri voor bet dienstjaar 1942. De heer 

Ir. Roosseno Soerjohadikoesoemo stel- 
de voor om haar maar. io 

te nemen, hetwelk dan ook door de 

andere leden De 

Voorzitter daokte dao ook de leden 

'tgeheel aan 

werd toegesteld. 

Oomtrent dit vertrouwen en de begroo- 

ting werd dan ook als reeds bij arti- 

kelgewijze behandeling te zijn aange- 

nomen, Hierna werd een suppletoir 

agenda behandeld omtreot begroo- 

tingswijziging van het jaar 1941, 

waar onder meer een bedrag van 

f 16.000. — .genomen voor de 

L.B, D. Verschillende voorstellen en 
adviezen worden voorgebracht, terwij! 

het voorstel opzich zelf met algemee- 

ne stemmen werd aangeromen. Mevr. 

Soetrasao had bij die gelegenheid 

voorgebracht om baten van paticulie- 

werd   

  

mapnnana 

Zoojuist Ontvangen 

    

H.M. V. KOELKASTEN 
4 ft. 

6 ft. 

6 ft. de Luxe met Night Watch 

Zeer laag stroomverbruik 

  

f 550.- 

f 6520.- 

fi 305.- 

100 WATT. 

SBELEEFD AANBEVELEND 

N. V.N. van WINGEN 

DOHOSTRAAT 
  

  

ren aan te nemen, zooals bet sympa- 

thieke gebaar van Darmo-Moedo om 

op Zaterdagavond a.s. een voorstel- 

ling te de 
Opbrengst geheel ten goede zoukomen 

voor de LB.D.. 

De 

mevr. 

geven, waarbij Bruto- 

dankte dan 

Soetrasvo voor deze mededee- 

Voorzitter ook 

lingen ea ook voor allen, die zulleo 

bijdragen voor de belangen van de 
L.B.D. Hierna volyde ,De Mededee- 

Bj 

deze gelegenheid had de beer Dasiam 
lingen” en daarna de Rondvraag. 

  

voorgebracht omtrent de voetbalsport 

te Soerabaia en Semarang, die thans 

w:er druk beoefend werd en verder 

voorstellende, cm de K, V, U. weer 

t: mojen beginoen. De Voorzitter had 

geea bezwaar, mits het terrein. om- 

aepaggerd werd. Verder werd ook bet 
zwembak Koewak onder de loupe 

genomen, waarbij eventueele verbete- 
wordeo ringen aangebracht zouden 

Niets meer aan de orde zijnde, werd 

de vergadering om 9 u 25 m ».m. 
gesloter, nadat de Voorzitter de aan- 

wezigen nogmaals bedarkt had voor 

de betoonde belangstelling, 

Voor de L.B.D. 

Op Zaterdagavond as., de 3lste 

Javuari zal het alhier vertoevende to- 

neelgezelschap » Darmo-Moedo”, het- 

voorstellingen in het ge- 

bouw van het Olympia-theater aan de 

welk hare 

Aloon-aloonstraat houdt, een voorstel- 
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de recette 

L,B.D. 

ling geven, waarbij 1007/, van 
ten goede zal komen aan 

Kediri 

Deze opvo 

  

   

    

    
     

viering « 

  

benoemd g 
gseft Darmo-Moec 
beid altijd 

srengst ge 

  

voorste 

  

dan ook 

  

  

RICHE THEATER 

Nog heden t/m Zat 3i 

Het is G E e 

    

        

ie werken voor d w alien, 

ten koste van all.     
genlooze torpedeerir   

  

Duitsehe rs Bewor 

DD MAAN 3, 

VENDU- & COMMISSIEKANTOOR V/H SRANTAS 

J.G.W DEKKERS — 
— 

  

KEDIRI — 

  

Teletoon 250 
  

Emballeeren 

(Ook voor Europa en de buitengewesten) 

Transporteeren, 
Handel in Nieuw- en 
Tweedehandsch Meubilair. 

Menbeimakerij 
Agentschap : 

ava Koeikasten
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Ap 
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Gong's uitzonderlijke Oorlogsfilm 

LL 

  

Weelsters en manneguins in een 

Nog slechts Heden 30 en Zaterdag 

(Neutrale Haven) 

EATER Ah 

"NEUTRAL PORT" # 
Kane ia 2 

,Aueen Coiton.” 
Lancashire film 

en .De Mar 

———— ——— 
met WILL FYFFE — LESLIE BANKS — YVONNE ARNAUD e.a. zeer go:de Engelsche krachten. 

Esn Saluut aan Engeland ter Zee ! 
B:wonder de Engelsche zeehelden. 
Zie hun strijd tegen Duitsche U-booten. 

Eer onzen Engelschen bondgenoot in zijn titinenstrijd tegen de naz's, 

Esn moedige film, die zal boeien van begin tot eind ! 

Vooraf! Eza zeer speciaal Voorprogramma (yeheel in natuurlijke kleuren opgenomen). 

ine Vliegt.” 
  

NB!!! Vergeet U vooral de aanvangstijden vizt! 

ni: 5.30 U. co 7.45 U. n. m. 

  

  

    
kendeo 

  

Spoedig Verwacht!! 

Aanvang der V oorstellin gen: 

ATTENTIE! MATINEE Zondagmorgen 1O uur van ,NEUTRAL PORT." 
  

Zondag 1 en Maandag 2 Febr. 

20th. CENTURY FOX arootsche Show en Muziek film 

“SALLY IRENE AND MARY” 
bekoorlijkste filmdiva Alice Faye — Tony Martin — Jimmy Durante en 

3 is genceglijke Amerikaansche musicals, welke de kwalifcatie var Shcwfi'm 
dienen. Ben film, die wij cen ieder warm aaab-velen. 

lecftiiden!! V oor alle 
  

.WATERLOO RIDGE”... VRIVIEN LE'GH er ROPERT TAYLOR 

5.30 uur iederen avovd om 

  

en volle ver- 

KOMT DIT ZIEN 

en 7.45 Uu. n.m 

  

den Engelschman in het pakkend slot, 

Engelsche 

grondig afrekenen met de Nazi U- 

waarin bommenwerpers 

booten, Neutral Port is een film, die 

moed en vertrouwen geeft! Speciaal! 
De 

voorprogramma 
beschikbaar, 

manneguins laten U zien waartoe Lav- 

Engelsche Regeering stelde als 

»@ueen Cotton” (in 

technicolor ) Cbarmante 

cashire en Engelands mode -koning?n, 

ondanks den oorlog, in staat zijo. 

Mutatie Jav. Bank. 

D2 Javasche Bank maakt, hierbij de 
het Cor- 

respondentschap te Tjilatjap bekend. 

volgende benoemingen bij 

  Benoemd : 

tot Vertegenwoordiger, de Heer P.A. 

Van Garderen, tevoren Chef van de 

Afdeeling Wisselzaken te Batavia : 

tot Plaatsvervangend Vertegenwoor- 

diger, de Heer H. Cb. A. Lammer- 
ding, tevoren Boekhouder bij het 

Agentschap te Sovo: tot Kasgcem- 

ployserde, de Heer C.F, Frese, tevoren 
Kasgetmployeerde bij het Agentschap 
te Pontianak. 

Politie - rapport. 

- verbaal opgemaakt contra 

    

ler vaste woon en verblijfplaats, 
dicfstal van lijigoederen, 

1,85, 
S., wonende desa Ba 

ter 

  

van leele van    

K, wonende desa Boerergan, doet 

    

aangifte van disfstal van een bedrag 
van f 2,25 

D, wo ie desa Sztonogedong, 
     

  

doet van diefstal uit zija 

woning ja rijwis, ter waarde 
van f 15,— 

en L., beiden wonende desa Mo- 

djoroto, doet aangifte van diefstal van 

sar s, ter gezamenlijke waarde van 

  

Proces - verbaal 

M. en K., 

wobardjo 

opgemaakt contra 

beiden wonende desa Ro- 
terzake (Prambon ), van 

verduistering van 1 stel gouden arm- 

f 185,— en 

ter waarde 

banden, ter waarde van 

een gouden horlogeketting 
van f 105,— ten nadeele van T.L.K. 

(toko K.S.), Kleotengstraa". 

Proces- verbaal opgemaakt contra 

M 

bon), 

, wonende desa Sanggrahan (Pram- 
terzake van verduistering van 

cen stel gouden armbanden, ter waarde 

van f125,— en een gouden kabajaspeld, 

ter waarde van f 62,50,   

Proces. verbaal opgemaakt contra 

S., zonder vaste woon en verblijfplaats, 

terzake diefstal 

ter waarde van f1,— ten nadeele van 

van een s'agersmes, 

E. IB., wonende Klentengs:reat. 

Proces- verbaal opgemaskt 

D., Dj:tis, 

diefstal van lijfyoederen en een beurs 
inhoudende ad f0.20 ter gezamenlijke 
waarde van f 2,— 

contra 

wonende desa terzake 

Op 25 Januari 19042 had op den 

openbaren weg Dohostraat, een aan- 

rijding plaats tusschen een auto, bes- 

tuurd door S., wovende desa Potjinan 

M., 
wonende Baloewerti, tenyevolge waar- 

en een dogkar, bestuurd door 

van beide voertuigen werden bescha- 

digd. De oorzaak was gelegen in de 

schichtigheid van het dogkar - paard. 

Procss- verbaal opgemaakt contra 
D., wonende desa Singonegaran, ter. 
zake verduistering van een rijwiel, 

ter waarde van f 14,—, ten radeele 

van T.P.H., wonende desa Bo-rengan. 

EJ.A.S., wonende Baloewertistraat, 

diefstal 

vogel, ter waarde van f 7,50. 

doet aangifte van van een 

S., wonende desa Bandarkidoe', doet 

aangifte van diefstal, mdde!s order- 
graving, vam sieraden en contanten, 

ter gezamenlijke waarde van f 16,67. 

P, wonende Dohostraat No. 37, 

doet aangifte van diefstal van zijn 

rijwiel, ter waarde van f 10.—, het- 

welk onbeheerd was geplaatst tegen 

de» schutting van den pasar te Bar- 

darlor. 

Op 26 D cember a.p. had op den 

driesprong Balowerti- Semampir een 
aanrijding plaats tusschen een auto, 

Mevr. TB. geboren 
te 

bestuurd door 
K., 
wielrijder, M , wonende te Modjoroto, 

wosende Pesantren en den 

laatstgeooemde 

kliniek te 
werd opgenomen, terwijl 

tengevolge waarvan 
werd gewood en in de 
S mampir 
de auto en werden 
beschadigd. 

Op den kampongweg Dandangan 
werd het 

wonende in 

S., 
tenge- 

bet rijwiel licht 

in de desa Dandangan, 

M., 
door 

Iohzemsche meisje, 
gemelde desa, wielrijder 

wonende aldaar, aangereden, 

volge waarvan zij werd gawond en 

ia bet ziekeohuis te Gambiran werd 

Opgenomen, 

R.T., wonende desa Modjoroto, 
doet aangifte van diefstal van pluim- 
vee, ter waarde van f 130. 

Laat de telefoon 
met rust! 

Gistermiddag, toen door kortsluiting 

der sirenes lociden in somm ge deelen 
der sad, is cen kwade ervaring van 
aodere plaaten brvestigd. Veel te veel 
menschen grijpen, alser luchtalarm is, 

of als zij denken dat er lucbtalarm is, 

naar de telefoon. Zij houden onnoodige 
kletspraa'jes mt vrienden en kenris- 

szn. Zij zoryen zo0odoende voor zware 

overbelasting van het telefoonnet en 

werkelijk noodrakelijke gesprekken kun- 

nen niet p'aatshebben of moeten veel 

te lang wachten. 

Dit moetut zij. Het pub'iek brengt 

op die manier zija eigen veiligheid in 
gevaar. Als er luchtalarm is, mag er 

nier onnoodig worden getelefoneerd. 

Dz militaire insraoties en de hulpdier- 

sten hebben de telefoon noodig. Ook 

na het alles-veilig-signaal b'ijve men 
een tijd, onyeveer drie kwartier, van 

de telefoon af. Het is natuurlijk erg 

interessant, te weten of viienden en 

kennissen ook sirepes hooren, maar 

men neme liever aan dat dit beusch 

100 is, en telefoncere in geen geval. 

Men bedwinge, na afloop, zijn nieuws- 
gierigheid een tijdj», Het is noodig. 

Laat dit berocp op d: medewerking, 
en in feite op het gezond verstand, 

Zonder 

de telefoon gaat het 

van hei publiek genoeg zij-. 

gsbabbel door 

ook, en beter, 

belang. 

Het is in ieders eigen 

  

Derde verovering van 
de Phillippijnen ? 

  

  

Slot 

Japansche Propaganda en 

Spionnage. 

Ioteosieve propaganda en spionnage- 

activiteit van de Japanoers in de Pbi- 
lippijneo, onder leidiog van de Toki 

  

sche Inlichtingendienst van Buitenland- 

scbe Zaken en het Departement van 

Oorlog, zija ovmiskenbare teekenven 

van een dreigende militaire actie in 

Zuidelijke richting. Te beginven met 

het verschijaen vao Japansche marskra- 

mersop de groote wegen, na het eind 

van de Russisch-Japanscbe oorlog, zijo 

de pogingen der Japanners om inlich- 

tingen over het land te krijger, van 

jaar tot jaar versterkt. Japansche vis- 

schersbooteo zwermeo in de Philip-     

pijosche wateren rond en fotografen 

zija bij honderden ia actie. Japansche 

timmerlui wisten zelfs te bereiken, dat 

zij in dienst genomen werden bij leger- 

en vloot van de Vereenigde Stater, 

1938 bevolen de autori- 
teiten in het geheim, dat al die tim- 

merlui moesten wordeo ontslagen. 

maar begin 

Misschien is er riet veel te bespion- 

oeeren in de Philippijauen, voor zoover 

het betrekkiog heeft op militaire ge- 

heimen. Maar ied-re inlichtiog, die het 

veryjemakkelijkeo van leger- en vloot- 

ten doel heeft, 

waarde kunnen zijn voor de Inlich- 

Operaties z0u van 

tingendienst van het Japansche leger. 

Toen 15 bombardementsvliegtuigen van 
de Marine van de Vereenigde Staten 

in Augustus 1939 in Manilla aaokwa- 

man, wilde een Japanner een closeup- 

Opname maken van deze eskadril'e op 

zijo basis in Kavite, Maar zijn poging 

werd verijdeld. Op de 21ste November 

1939 werd een Jipansch lid van de 

de Asakasao Maru 

gzarresteerd in Ilo Ilo, 
bemanving van 

wegens het 

fort San 

ir gebied, 
maken van foto's van bet 

Pedro en omringerd mili    

Ben Japanseh legerofficier, zich uitge- 
vendz voor visscher, maar zonder de 

noodzakelijke papieren, werd in ver- 

zekerde bewaring gesteld door regee- 

ringsautoriteiten in Samar, oms'reeks 

sBOERDERIJEN SCHRAUWEN“ 
KEDIRI WATES 

MULOWEG / MADJENANG 
Telefoon Ked. No. 225 

  

het midden van 1939. By zich droeg 

bij eeu fot8 van zich zelf io militaire 

uniform. Siodsdien zijn de regeerings- 

autoriteiten zija spoor bijster geraakt. 

Een Duitscber werd geschaduwd in 

Davao wegeos zija verdachte bewe- 

gingen, maar spoedig wist bij de 

waakzaambeid van het leger te ver- 

schalkeo. 

Nagejaan wegens verdachte activi- 

teit wordeno Labour - leiders, politici, 

uitgevers, redacteurs, chemici danse- 

ressen, zakenlui, legrofficieren, advo- 

zelfs die uit 

financieele overwegingen bun dieosteo 

voor Japanscbe 

propaganda en spionoage. Br zijo half 

gzheime vereeniginger, die in werke- 

lijkbeid tot taak hebben gegevens te 

verschaffen over de bewegingen der 

en vloot. Leden 

van zoogenaamde nationalistiscbe ver- 

cenigingen worden gestopt uit ocogen- 

schijalijk — onscbuldige 

z001ls advertenties en abonnementen 

caten en schrijvers 

hebben aangebodeo 

officieren van leger 

bronnen, 

opkranten en tijdscbrifter. Deze orga- 

nisaties zijn io werkelijkbeid in dieost 
van een kliek spionner, waarvan de 

leiders en !eden bijna voortdurend het 

heele land door trekken en uitstapjes 

Japan, Marcbukuo en 

andere plaatser, onder de meest on- 

maken naar   
| waarschijnlijke voorwendsels. 

PERCEEL-PAKISSADJI 

  

  

  

Levert versche volle 

    

melk. 

Karnemelk, Yoghurt, 
Room en Slagroom 

Prima kwaliteit. 

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

ter plaatse 
Beleefd aanbevelend 

L. H. SCHRAUWEN. 
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Lakon de 5de Colonne 

Hetkan niet tegengesproken worden, 

dat er wapens in beslag genomen zijo, 

door Japaoners de eilandea binoen 

gzsmokkeld. Oatplofbare stoffen waren 

opgeslagen op onbewoonde eilanden 

en afgelegeo plaatseo. Troepen ,stu- 

denten” vaa een spionnenschool in 

Shanghai, komen van tijd tot tijd naar 

de Twee geheime 

stations worden door Japanners ge- 

dreven. Japaosche onderoemingen en 

graslanden liggen z00, dat zij miliraire 

Operaties vergemakkelijken. De opzet 

eilandeo. radio- 

vao Japansche industrieele onderoe- 

mingen doet de meening postvatten, 

dat ze wel eens van nut konden zijn 

bij een invasie. Vao welk belang zijn 

Polilo, Palawan, de Puada - Mindanao 
vao een militair- ea maritiem stand- 

puat? Tenslotte zijn er Japanschen 

vischersschepen met ecen waterplaat- 

12 
loopen. 

siog van wel 50 ton en ii staat 

tot 16 knoopen pzr uur te 

Zouden zij dieptebommen mee kuooen 

voerea en in tijd van oorlog voor 

marine-doeleinden kunnen worden ge- 
bruikt ? Dat kunven zij beslist ! 

Dit zija moge'ijkheden, die de Phi- 

lippino's stof tot nadenken moeten 

geven. Io samenwerking mzt bet spion- 

nagewerk 

er de inheemsche 5Je colonne-activiteit. 

Sommige elementen van de bazvolking 

zija erg vatbaar voor de verleiding 

van geld Bovendien iser een opportu- 

nistische groep in invloedrijke kringer, 

die altijd klaar staat Japansche instel- 

lingen te verdedigen en sterke poli- 

van as- buitenlanders, is 

ticke, commercieele en culturele banden 

tusscben de Philippijoeo en Japan aan 

te bevelen. Da Jipanscbe spiornage 

bestaat ni't alleen in het bespionveeren 

van militaire geheimer, maar ook in 

hzt verzamelen van gegevens betref- 

fende izdustrieen, bet volk en politiek- 

en soc'ale spaovingen. Ec zijn talrijke 

bewijzer. dat Japanners vermomd als 

studenten, toeristen, journalisten, han- 

delsagenten, menschen van de koop- 

vaardij, fotografen en attach€'s van 

bet diplomatieke- en consulaire corps, 

de eilanden 

Trojaansche paarden, 

zija bionengekomen als 

Bedreigde Vrijheid en 

Veiligheid 

Vier ceuwen achtereen hebben de 

Philippino's het juk der onderworp?n- 

heid gedrageo. Eerst onder Spanje en 

toen onder de Vereenigde Stater. Zij 

zija gebukt gegaan 

verdrukking ea ecooomische slavernij, 

en hebben hooge verwachtingen van 

de naderende onafhaokelijkheid. 

Maar vrijheid, die echt en duurzaam 

wil zijo, moet beschermd worden tegen 

de bedreiging van een impezrialistisch 

land zooals Japar, dat nu de eenige 

onder politieke 

ernstige bzdreiging vormt voor de 

Pbilippijosche orafbaokelijkbeid. 

Formosa is slechts 73 mijl van het 

noorde'ijke eiland der Pallippijnen 

verwijderd. Aan de westkant ligt 

Hainan en io het Zuidwesten de 

Spratley's. Ten oosten van Mindanao, 

z00owat 15 uren per poor, liggen de 

Japansche mandaat-eilanden, versterkt 

met verkracbting van het mandaat- 

verdrag. De Truk-eilandeogroep heeft 
een diep strandmeer, dat alles oorlogs- 

haven dient, terwijl Ponape zes uit- 

stekende havens heeft. Saipan, met 

een oppervlakte van slechts 80 vier- 

kante mijler, heeft 16.000 Japanoers, 

terwijl het kleine eiland Tinian er 

6.000 heeft. Yap, het nietige puntje 

ten oosten van noord-Mindanao heeft 

5,000 Japaoners, terwijl Palao er 

3.000 heeft. Verbreid over de rest 

van het mandaatgebied, zija er nog 

zoowat 2.000! Behalve de gebruike- 
liike manoeuvres trekt de Keizerlijke 

Marine &a de koopvaardij in een 

onafgebroken stoet om de Philippijaen 

heen, dikwijls doorvarend tot aan de 

mandaat - eilanden, via Davao, Palo, 

de zetel van de Japansche Gouver- 

neur Generaal, heeft een basis voor 

watervliegtuigen op een afstand van 

slecbts 2'/, uur vliegen van de uit-   
  

stekende baven: de Pujada- baai op 

Mindanao. 

Met deze feiten voor oogeo scbijnt 

het ons toe, dat de strijdkrachten 

voor de Nationale verdediging van de 

Pbilippijoen vauwelijks 

ziju dan woodzakelijk is, om deel te 

nemea aan de vlagge-parade, als het 

grooter kan 

land een anderen meester krijgt. Het 

Pbilippijoscbe leger beeft 1.000 mar, 

bewapend met verouderde geweren 

van 1902 en een zeer beperkte arti'- 

lerie, plus 5.000 yendarmerie-offcieren 

en manschappen, opgeleid voor po- 

litiewerk. Dz landstrijdkrachten van 

de Vereenigde Staten zija zeker niet 

groot geroeg, om een Japanscbe aar. 

val te s'uiter, weike gesttund wordt 

door marine -actie, bombardementen 

uit de lucht en de ontzenuwende ac- 

tiviteit De 

landstrijdkrachten der Vereeriyde Sta- 

ten en ook de andere, zija gedurende 

van spionnen en muiters. 

de laatste maanden belangrijk versterkr, 

hoewel de werkelijke cijfers onbekend 

zijr. Op 26 Jui 1940 werd bekend 

gemaakt, dat het Phil'ppijrsche leger 

ingelijfd was bij de strijdkrachten der 

Vereenigde Siater. De rieuwe eenheid 

»St 

Saten in 

het Verre Oobsten”, onder commando 

van G:neraal Doug'as A. Mas Arthur. 

Militaire deskundigen meeneo, dat 

onder de bestaande 

  

z0u staan onder de raam ja 

krachten der Vereenigde 

omstandigheden 

de eilardeo in Japansche handen zou- 

den vallen, tijdens het eerste stadium 

van een oorlog tusscben de Veree- 

nigde Staten eo Japan. 

Het is gzen karakterktrek van den 

Philippivo om zich z0 der strijd aan 

den vijaod over te gever. Maar een 

verwrongen vrijheidsidee, gegrord op 

de materieele veiligheid van een kleire 

minderheid, beeft de 
ootwikkeling van de toekomstige bis- 
torische gebeurtenisser, g-kleurd. Zoo 

zijin de Pbilippino -en Amerikaansche 

zakenlui voortgegaan met de verkoop 

vermoedelijke 

van.ijzer, mangaan en zelfs krijgsbe- 

hoeften die Japao in staat stellen zijo 

agressiz-oorlogen t2 voeren, al is er 

in de laatste tijd ook eea licer tie- 

stelsel ingevoerd, Hst scbijot ben niet 

te derer, dat die oorlogsbehoeften de 

een of andere keer op de onschuldige 

de Philip- 

worden in 

vrouweo ea kinderen van 

pijaen geworpen kunnen 

de vorm van bommeo en 

gels. Vele Philippino's drukken hun 

bewondering uit voor de Japansche 

pcultuw” en vooruitgaog. Dit is in 

werkelijkheid eeo vorm van gebeime 

verstandhoudiog met de nieuwe orde 

io” Oost Azit, 
door de democratie gemocratie ge- 

maakr, 

en in plaats daarvan bet idee van een 

geweerko- 

waarbij de wiost:n, 

in gevaar worden gebracht 

autoritaire regeeringsvorm,  wordt 

geaccepteerd, 

Zoo zijn de Philippijnen voorbe- 

stemd bet 

zuidwaartsche penetratie vao bet Rijk 

van de Rijzende Zon. De vreedzame 

economische penetratie ) dz propagan- 

da en spionnage-activiteit der Japan- 

ners: de practiscbe omsingeling van 

de Archipel door eilanden, die onder 

gezag van Japan staan, bet bestaan 

van een groep, die als 

z0u kussen optreden en het gebrek 

voorbereiding tot 

militaire verdediging, wijzen allen paar 

de ernstige bedreiging van een derde 

verovering. 

te passen in plan tot 

5de colonne 

aan economische 

Manila 1940. 

  

  

Een schaduw. 

Evenals een bewegende schaduw 
ons waarschuwt dat eriets of iemand 

op komst is, is von Ribbentrops reis 

als eeo schaduw vao de gebeurtenissen 

op komst. 

Dat hij eerst de Balkanhoofdsteden 

bezoek en dan Avkara is logisch. Hij 

zal orders hebben uitgedeeld, tevens 

den toestand hebben gepeild en de 

kansen overwogeo. Daarna zal hij te 

Aokara Inonug duimschroevenfaanzet-   
  

ten en al naar het geluid dat de ge- 

martelde zal geveo bepalen welke kan- 

seo Duitschland heeft bij een opmarsch 

door Turkije. 

Onze zieoswijze kent men z00 lang- 
zamerband. Naar bet ons wil voorko- 

Turkije zich nimmer laten 

verleiden willekeurig welk land den 

oorlog te verklaren, tenzij aangevallen 

en in dat het zich laten 

opeten of ia begrijpelijker taal omge- 

zet, bet zal te veel weerstand 

bieden. Op die wijze behoudt Turkije 

de vriendschap van allen. Het moder- 

ne Turkije kijkt vooruit en heeft er 

belang bij zoowel met Duitschers als 

met Engelschen, Franschenen Russen 

goede vrierden te Turkije 

blijft om irredenta en 

men zal 

geval za! 

Diet 

blijven. 
redenen van 

strategie op de wip zitten. Het kan 

vooral ook 14 den oorlng geen uit- 

gesproken vijanden ve!er, daarvoor is, 

bet te kwetsbaar, en heeft 't nog te 

veel wenschen, 

Ia de teleyrammen van h'den leven 

wij, dat de Turksche 

alrijd den Duirschers niet te vijandig 

gezind is. (Aldus sch:ijvend drukken 
Wwij ons zeer voorzichty ut). Mocbt 

Ribbentrop te Askara den indruk krij- 
gen als bierboven ge chetsr, 

vers toch rog p 

dan zal 
  eeo aanval op het Mid Oosten zeker 

p'arts hebben. Dat de 
een heel eind zullsm komen is vrij ze- 

ker. Dz Daroanellen k 

uit het westen en uit 

    

nogendbeden 

en gelijktijdig 

  

   
toosten wor- 

den aangevallen, terwiil Turkije's leger 

in tweega gesplitst kan worden waar- 

door een opmarsch naar het oosten 

grooter kans op succes biedt. Syria, 

Palestina. Iran, Irak en Armenis zu'len 

dan toekomstigz slagvelden zijo. 

Waarscbijolijk staan Japaos aanval- 
den Duitsche 

voornemens in verband. 

len tegsn Birma mer 

Jipar en Duitschland :rachten elkaar 

wsllicht over Britsct-Indig de hard te 

reiken, R bbertrop besftzich or getwij- 

feld door den te Beriiin verroevenden 

van de Buirscb-Indische 

inlichten. Zeker zal 

Bose zelfs nu nog met diverse ex reme 

  

Bose, een 

extremisten dseo 

Britscb-Indische groep-n in verbinding 

staan en is bet mogelijk dat hij geor- 

ganiseerde ongeregeldheden in Britsch- 

Indig beloofd heefr, die dan 

onder zouden moeten uitbreken op het 

os zijo 

critieke moment als de verbondenen 

gebukt gaan onder de mokerslagen van 

bet Duitsche en Japansche geweld. 

Wj zullen oos onthouden van uirspre- 

ken van eenige verwacbting omtrent 

de mogelijkbeid van het ontbreken van 

ongeregeldheden in Britsch-Indis. Eer- 

stens is dit niet wel doenlijk waar wij 

te weinig op de boogte zijn 

ioterne toestanden en verhoudingen in 
het Britsch-lod'z van 

van de 

beden, en bo- 

    

PL TA PA TAG N en pi Ta 

  

veodien wil hetons voorkomen .dat 

cen eventueele opstand niet te moeilijk 

te bedwingen zal zija 

een betrekkelijk kleine groep daaraan 

zal deelnemen en verder de godsdienst- 

Wwaar eerstens 

Cootroversen een voldoend sterke troef 

zija inhanden van bet Britsch-Indisch 

gouvernement Om een opstand met 

succes te neutraliseeren. 

Moge dan al Bose het noodig uit 

Britscb-Ind:& hebben vernomen en zijn 

zienswijze daaromtrent medegedeeld 

hebben aan von Ribbentrop, als laatst- 

genoemde daarop zija berekeningen 

baseert zou hij wel eens falikant ver- 

keerd kunven uitkomen. 

In verband met het bovenstaande 

op 
»Verwaarloozing” 

doen wij goed er te wijzen dat 

de zoogenaamde 

van het Britsche Pacific gebied niet 

z00 onverklaarbaar is als algemeen 
Het 

Koniokrijk is, evena's wijzelven trou- 
wordt aangenomen. Vereenigd- 

wens, te Jaat aan den slag gegaan en 

dat Het af- 

ogfenen van mannen vordert tijd en 

wreekt zich nog steeds, 

de afgeoefende mannen worden eerst 
die het 

meest bloot staan aan ernstige bedrei- 

ging 
in het toen veel engere oorlogsterrein. 

gezonden naar die plaatsen, 

en paar de merst vitale punten 

Daarheen ging ook de bulk van wa- 

pens en de vliegtuiyeo. Dit is logisch. 

En al moeten we dan ook een minder 

goede bezetting van Malakka, Singa- 

pore en Hongkong buitengewoon 

betreuren en al zou men het bij het 

rechte eind bebben dat 

van hooger omscbreven redenen, toch 

', afgezien 

wel meer paraat had kunnenzijo, toch 

wil het ozs voorkomen, dat het beleid 

van bet gzallilerde commando, en 
dan speciaal Churchili's oorlogspolitiek, 
een zeer wijze en verstandige is ge weest, 

die ons in elk geval behoed heeft en 

— zooa's waarschijaliik binnerkort 

za! blijken — behoeden zal voor nog 
grootere debicles. 

Evenwel de feiten eenmaal z00 

gegroepeerd hebbend — hij maakte al 
cens meer blunders in zijn berekeningen 
— zal Ribbentrop zija plan de cam- 

pagne in overeens emming daarmee 

verder afwerken 

R-kenende op een verovering van 

Malta en vervo'gens, na een inval in 

Turkije, op cen opstand in Britsch- 

Indg, zal Hutler 

om het avontuur te wagen. 

zeker niet schromen 

Nogmaa's, afgezien van bet wel of 
niet uitbrekan van ongereyeldheden in 
Britsch-Ind & zulleo de Duitschers een 

heel eind komer. Gedreven door o'ie- 

dorst zullen zij van een ongehoord 
fanatisme doen blijken. 

Die oliedorst is er in elk geval, en 

voor dorst doordat argst grooter   bijvoorbeeld de bronnen van Pioesti 

  

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. 

  

  

OOST.JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEN 

lederen Zondag, 9 uur v.m. 

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

Paree 7.30 uur o.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 uuc 0 
6 uur v. m, Stille H 

1.30 uut v.m. — Hoogmis 
5.30 uur Lof 

Oaderricht Kath. Javanen 6 uur ».m. 

TENG HONG TJLANG 
VENDUHOUDER COMMISSIONNAIR 

  

MEUBELM     
TRANSPORT INDERA 

KEDIRI — Klentongsiraat 68 

Adres voor: 

Moderne en antieke meubels 

Staalmeubels en le 

  

chroomd of gelakt 

Tweedehandsche meubels 

  

Emballeeren en transporteeren. 

  

cen mooie tennisbaan voor Dinsdag 

Woensdag en Zaterdag, gelegen 

  

      
   

    

acbter Snelpersdrukkerij p.m 

f6,— 

uitvallen door Russische bombarde- 
meoten, die z00 langzamerhand met 
het voorikruipen der Sovjets naar 
bet Westen weer     
zal Hitler kunnen d 
rens naar het Westen ov 
tischeo oceaan te glu 
zijo benzinepositie 

   
veilig 

zich dekking te z0eken in 
Da reis van R 

schaduwen va 
op Klein - A 

  bbentrop w 
komende gebeurtenissen 

    

Wjj doen dan 
landen vooral op 
trouwen en onze c 
genoot Om te vechten tc 
zonder cenigen wrevel r 
begrip van zaken 

ook goed in de 
2 te ve 
als bond 

het uiterste 

rmet 9 

  

   
     

    
   

met een max 
aan vertrou en geloof aan de 

zekere overw yg uitte voeren, ook 
al loopt het met de beloofde verster- 
kingen niet zooa|s 
den wenschen. 

we dat gaarne zou 

Zij zullen komen 
Voor een goed dee 
bet zou kunven zijn 
meer gebeurd is 
met verster 

    

   
   

    

   

  

    

   

  

krijgen elders heen 
het acute gevaar grooter is n 

onzent. 

Pruilen wij dan niet, en vechten 
wij verbeten verder, inde w k     

  

   

dat ver 
genooten, die hie 
even verbeten 
zaak, tegen een 

naar h 

          

   

Zija Ribbentrops ervaringen « 
danig, dat hij strijd tegen Turk 
weinig kansrijk achr, da 
val op Franscb Noord W Atrik 
en verd vrijwel zeker. 

Ia het licht van a 
Duitsche planven is 't 
de Britten in re 
Von Rommel niet de 
dunkt, a 6» alles is dat strijd-      

     

    

    

tooneel niet slechts geoorloofd 
geboden. Het gerommel va 
derenden tweeden Duitsc 
veldtocht is reeds in « 

    

Ritchie's snelle 
mel kan beslis 
houdiag io de 
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Medicynen, 

Verbandartikelen, enz. 

DE RESIDENTIE APOTHEEK KE 
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Bmtenlandsch overzicht overgenomen uit het Soer. Hbid. 

Weer eenige successen op Malakka 
  

  

Australische troepen hebben aan het 

front op Malakka eenige locale suc- 
cessen behaald: geen belangrijke 

wijzigingen. 
  

  

Singapore, 29 Jan. (Reuter). 
Het communigut dd. 29 Jan. meldt, 

dat de tbans ontvangen berichten van 

het front aan de Oostkust van Malak- 

    

ka aantoonen, dat op den 27sten door 

de Australische troepen een geslaagde 

actie werd uitgevoerd, waarbij de vij- 
and werd gevangen tasschen de eer- 
heden en het vuur der Britsche voor- 

uitgeschoven Britsche artillerie. 

De vijandelijke verliezen worden 

genaamd op 250 man, en de Britsche 

gebied hebben de 
Britsche troepen in de omgeving van 

op 30 man. Ia dit 

Ulu Sedili contact met den vijand ver- 

kregen. 

Op 28 Jan. voerde een compagnie 

van een Australisch bataljon in den 

centralen sector een geslaagden tegen- 

aanval met de bajonet uit. D2 vijan- 

delijke verliezen worden geraamd op 

200 man, en gemeend wordr, dat aan 

Britsche ziide geen verliezen zijo. Io 

deze sector hebben de Bri'sche troz- 
pen contact met den vijand bij Layang- 

layang. Den geheele dag was er aan- 

zienlijke activiteit in de lucht. 

De situatieia den Westelijken sector 

is ongewijzigd. 
Nog 750 man de Britsche troepen 

die in de omyeving van Batu Pabat 

werden afgesneden, hebben zch weer 

bij de hoofdmacht gevorg3. 
  

Debat over het Verre Oosten. 
In het Hoogerhuis. 

Londen, 28 Januari (Rtr.). In bet 

Hoogerbuis verklaarde Lord Chatfield: 
»Het feit, dat wij momenteel in het 

Verre 
moeten ondergaan 

dat 

gedurende 

Oosten eenige vernedzring 

was daaraan te 

wijten onze imperiale defensie 

cen jarenlange periode 
verkeerd was aangepakt. Toen Japan 

de Engelsch-Japansche alliantie betio- 

digde, hebben wij wellicht onvermijde- 

lijk 
vijandige macht in het leven geroepen, 

voor onszelve een potentieele 

io deo vorm van een op twee na de 

groote zeemogendheid ter wereld, die 

Het was een politieke bes issing en 

het 

dat iemand nooit de maritieme strategie 

was een verbazingwekkend iets, 

kon leeren begrijpzn. De premier had 

gezegi, dat deze twee schepen bedoeld 
waren a'ls een speerpunt van de Brit- 

sche marine. Slagschepen waren geen 

speerpunten, zij behoorden viet naar 

zulke gzvaarlijke posities gezonden te 

worder, waar hun den groote ramp 

kan overkomen, tenzij zij toereikende 
hu'p bebben, welke, zooals alle marine- 

officieren weten, noodiy is,” 

Lord Moyse, minister van Ko!onito, 

zeide, dat bet natuurlijk was, dat z00- 

wel Australit als Nieuw-Zeeland zich 

    

de eischen van andere gebieden, waar 

de oorlog gestreden wordt, doch ik 

geef hierbij de verzekering, dat in 
de geallieerde raden heden de voor- 

rang wordt gegeven aan de maatrege- 

len, die tot doel hebben de positie 

ten opzichte van Japan te herstellen.” 

Ziospelend op bet feit,. dat de G»u- 

verseur en de koloniale dienst van 

Malakka in zekere kringen onbilliik 

bebandeld zijn, zei Moyae, dat de 

bedreiging van Japan veel sterker in 

bet bewustzijn van Malakka leefde 

dan in" dat van Groot - Brittanni8. 

Regeering en bevoiking van Malakka 

toonden in hooge mate hun wensch 

om alles te doen, watin hun vermo,en 

lag om Groot-Brittannit in zijn krachis- 

iaspanning ten aanzien van den oorlog 

te helpen. 

Rusland. 

Fraai succes ter zee. 

Moskou, 29 Jas. (R:uter). De 
Correspondent van dz ,,Pravda”” meldt 

heden, dat dwkbooten “an de Russi- 

sche Noo»rdslbo: sed-rt hzt uitbreken 

van dsn 00 lc3 mt Di tschland 40 

Duitsche trassportschsp”» (totaal meer 

dan 500.000 toss) tor zinken brachter, 
zonder z?'f een enkel vaartu'g te 

verliezen, 

Order d: grorisnd» duikbootdrei- 
ging zijs da Duitschers gedwongen 
gzweest de offensieve operaties op te 

gzven, Zj durvea zonder sterke es- 

cortes hun transportschepen niet lan- 

gzr in volle zee te laten varen. 

»De oorlog duurt te lang” 

Verklaringen van Duitsche 

krijgsgevangenen. 

Mokou, 28 Jar. (Reuter). Maurice 

Lovell,,, Reuters” correspondent,schriift: 

nDe oorlog duurt te lang”, was de 

eenvoudige verklaring van een groep 

die 20 en 24 Duitschers, tusschen 

Januari in deo Mojaisk - sector krijgs- 

    

mam 

Alle Duitsche gevangenen klaagden 
over de koude van den Russischen 
winter. 

Hun kleeding kon dan ook in geen 
enkel opzicht vergeleken worden met 

die der Russische troepen aan bet 
froot, Onder hun onvoldoende be- 
schutting biedende overjas, droegen 

zij twee pull-overs, een door het leger 
verstrekr, de ander een eigen pull- 

over, 

Dz meest duidelijke reactie kreeg 

men van han, wanneer men hun vroeg 

wat zij er wel van dachter, dat 

Duitschland tbans ook met Amerika 

in oorlog was. ,,U bedoelt toch Japan 

met Amerika?” vroegeo zij. Het was 
duidelijk, dat Hitler den moed nog 

oiet heeft gebad zijn mannen aan het 

front te vertellen, dat hij, zoowel aan 

Amerika, als aan Rusland den oorlog 

had verklaard, Hetzelfde Rusland, dat 

hun thans terugdiijf. 

Hierop wordt de nadruk gelegd in 
de jongste Russische propagandistische 

brochures, bestemd voor de Duitsche 
troepea, welke ook melding maken 
van Hlsr's twisten met zijn genera- 

len staf, 

Iran 
  

Het verdrag met Rusland. 

Teheran, 28 Jao. (Rer,). —Vertriagd 

— Drie belangrijke toevoegingen aan 

het Britsch-Russisch 

geven de verzekering dat Iran door 

Iraansch verdrag 

de tegenwcordige maa'r'gelen geen 

schade zal lijder, terwijl Iran een plaats 

wordt beloofd op de vredesconferentie 

en medezeggingschap zal hebben in alle 

onderhandelingen, welke van directen 

invloed op de belangen van Iran zijo, 

D: Iraansche minister van Buiten- 
landsche Zaker, Sohei!y, bevestigde 

dat Iran de betrekkingen zal verbreken 

met alle landen. welke geen dip'oma- 
tieke betrekkingen onderhouden met 

Rusland en Groot-Brittanni8, 
H-t verdrag zal Donderdag op het 
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Het weermachtcommunigu€. 

Krachtig verzet onzer. 

troepen 

Te Pemangkat (Westkust van 
Borneo, bezuiden Kuching) verrichtten 
de Japansche troepen een landing, ter- 
wijl tegelijkertiid gok over land een 
zware druk werd uitgeoefend op onze 
in die streken ageerende troepen. 

Niettegenstaande heftig verzet wis- 
ten de Japanners plaatselijke succes- 
sen te boeken en wordt Pontianak 
door de vijandelijke troepen bedreigd. 

Alle belangrijke objecten ter plaatse 
werden door ons vernield. 

Marine-viiegtuigen ageerden tegen 
Japansche troepenonderdeelen in dat 
gebied. 

Nadere gegevens uit Kendari 
mglden thans, dat de landing der 
Japanners, in de omgeving van Ken: 
dari, welke op twee plaatsen werd 
ingezet, werd gedekt door het vuur 
der Japansche oorlogsschepen. Het 
Vsrzet wordt nog krachtig voortgezet 
en onze troepen hebben hun stellingen 
bezet gehouden. 

Op Emmahaven werd wederom 
een luchtaanval gedaan waarbij we- 
derom geen dooden en gewonden 
vielen. Op de daar aanwezige schepen 
werd materieele schade aangericht. 

Op verschillende punten in de Bui- 
tengewesten bleef luchtzctiviteit ook 
Overigens nog gaande, terwijl de vijand 
klaarblijkelijk vele luchtverkenningen 
laat verrichten. 

Berichten uit de omgeving van 
Balikpapan maken duidelijk, dat ook 
daar ons verzet koppig wordt volge- 
houden. 

Zeegevecht aan Malakka's 

Oostkust 

Londen, 29 Jan. (Reuter). Een com- 

munigu& van de Admiraliteit meldt, 
dat bericht werd ontvangen dat in 
den nacht van 26 Januari twee Briteche 
torpedojagers, nl. H. Ms. ,,Thanet” 
en H. Ms. ,, Vampire” bij Enden, aan 
de Oostkust van Malakka, een Japan- 
sche stijidmacht onderschepten be- 
staande uit &€n kruiser en drie tor- 
pedojagers. 

Zij vielen den vijand diez'ch terug- 
trok, onmiddellijk aan. 

Tijdens het gevecht werd een Ja- 
pansche torpedojager tot zinken ge- 
bracht, en een andere beschadigd. 

Aan Briteche zijde is de ,,Thanet” 
gezonken, terwijl de , Vampire” geen 
schade opliep. en zich aan boord geen 

     
  

   
    

   
   

" ministerie van Buitenlandscbe Zaken i 
op 15,000 K.M. van onze bases in | Ongerust maken, dat de oorlog zich | vanyen waren gemaakt en diedoer |, "rep slachtoffers bevinden. Vele opvaren- 

. tot hun landen zal uitbreiden op het te Teheran yeteekend worden. den van de ,.Thanet” hebben reeds 
het moederland verwijderd is. Ongeluk- k, dat h k : , buitenlandsche oorlogscorrespondenten da: ket baralkit 

kigerwijs hebbea wij deze nieuwe oogenblik, dat het puik van hunngoig ondervraagd mochten worden. 
bedreigin noch nauwkeurig gade daten op een ander oorlogstooneel TAN tEb . P “ 

esla an KAN ons er op voorbereid strijdt. ,,Al het mogelijke zal worden aa o. sa) Ma Pa 

Ta » P . "berricht om bun positie te versterken | 9roep van 10 manner” geen hunner L EF E S B I B L I Oo Tr H EF F K 
lo 1937, toen Groot - Brittannit nog- . , echter hooger in rang dan ondercffi- 

aals 1 om zija vloot ut te | €8 hen ia staat te stellen de Japansche ti ea F 
m2 vrij was v : pe . 

breiden bad de as aa die slechts aanvallen te weerstaan, ingeval zij cier. Kian Ecer dn Ari cet! p. an 
e , s 2 

en Ore, Me daan Jzouden trachten het vasteland te | 21 tot 42 jaar en de mecsten konden De abonnementsgelden bedragen : 
zorgen moest voor haar eigen defensie | oa viter, »» gerekend worden te behooren tot 1 £1,— per maand voor en boek 

en agressie, precies denzelfden tijd om Spreker zeide verder dat bet pro- Hitlers ,bedorven generatie”. Zij wa- £ 1,75 per, maand voor twee pasa tegelijk 

haar zeemacht op te bouwen als | | d x d la. | reo afkomstig van 4 divisies: de 1Tste, | f 2,50 per maand voor drie boeken tegelijk 
Oroot - Brittani&# '/”met zija groote im- cem van Aan Ya Se aa de 7ste en de Sde WMilkn- met dien verstande, dat U zoo dikwijls moogt ruilen als U wilt 

eriale verantwoordelijkheid over de oorlog zija weerga niet bad, n aar de 1 “h hadd in 1940 i Indien U dus een abonnement voor &€n boek 
p Fi L P methoden om beraadslagingen te voeren | Migeo bunner hadden in in heeft, waarvoor U &€n gulden betaalt en U 
geheele wereld . tusschen landen van bet Britsche im- Fraokrijk gevochten. ruilt het boek iederen dag, dan betaalt U 

Velen vroegen zich af waarom de Zi klaard 1 dat zij zich voor 30 boeken toch niet meer dan &&a 

Prince of Wales” ea de ,Repulse” | Perium, die geografisch op grooten | verklaardan.sallen, dak 2 H6 gulden. 
” vd . Kcorte beb Lan ke |afstand van eikander verwijderd zijn, vrijwilig overgegeveo hadden en Wordt lid van — — — — — — 
Bah aa Kn Pe Oa Ma € | doch vercenigd in bet vaste besluit | verscheidene hunner haalden kleine, B 
ulpschepe aar Sin e waren I ) A A 

P n Lai k NA Srda “gn Dom de overwinning te behalen, zouden | groene pamfletten van bet soort wel- : K Oo I 1 A 
gezonden. Spreker verklaa ke bij duizend hter de Duitsch 

dig opgelost worden, alsrresultaat | ke bij duizenden achter de Duitsche otste bewondering te hebben voor | "PO : tes ii 5 - C — LEE 
Ke rk Da - Abat personeel 2 van de discussies tusschen Roosevelt |linies zijn verspreid, en welke aan- LEESCEZELSCHAP — LEFSBIBLIOTHEEK 
het werk van het vloot - persor Wizingen bevatten over hetgeen cen 25 
dezen oorlog en bij kon niet gelooven, | #9 Crurehill. : 
dat bet en maatregel der Marine | ,,Ik ben er zeker van, dat het Huis | Dvitsche soldaat den Russen toe te Ked. Snelpers Drukkerij. 
was geweest om deze twee schepen | za! beseffen, dat wij in deze zaken | roepen h-eft, wanneer bij zich wenscb- 
piar het Verre Oosten te zenden. aan beperkirgen zijn geborden door | te over te yeven, voor den dag. 2   
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»d 
dukatons 

de kajuit ligt ? 

»Ja. Ea dan ga ik bier zitten 
Zoo gaat bet 

sprookje, de prinses zit 

kist van de 

onder 't 

  doelt de kist, de 

  

hier zand io 

toe- 

ieder 

rustig toe te 

en, terwijl de privsde taak, welke 

kijkeo. toch in 

    

    

  hem opgelegd is, voor de prinses te 

  

winnen, vervult.” 

Toevallig was de eb heel laag, bij- 
na even laag als op dien gedenkwaar- 
digen dag, goudzoekers- 

woede in de grot de twee uit- 

mondingen me bijoa het leven gekost 

had. Daardoor was 't mogelijk, 
onder langs de klippeo been 
kamp looper, waardoor bet 

vermoeiende klimmen langs 't steile 

toen mija 

met 

om 
naar 't 

toe te   
pad vermsden werd. Het duurde dan 
ook niet lang of Dugald was met een 

spade en een breekijzer terug. En 
nadat hij het dak van de kleine kajuit 
plank voor plaok losge:rokken had, 
begon hij te spitter, 

Ten slotte bleek bet geen Hercules- 
arbeid te De kajuit was klein 

en de kist groot. Ea terwijl ik met 

den trots van een rechtmatigen bezit- 
ter naar bet snelle spel van de spieren 

onder de gebruinde huid zat te kijken, 

vloog bet vochtige zand in een merk- 
waardig vlug tempo bij spaden-vol 
over den rand van de siloep. En 
plotseling dan stootte de spade op 

iets, dat ondaoks het dempende zand, 
een hol, metalig geluid gaf. 

Ik slaakte een uitroep van blijd- 

schap. Ik had niet opgewondener 

kunnen zijn als de gouden dukators, 

welke twee jaar geleden de schatkist 
van Saota Marina gespekt hadder, 

zich nog erin hadden bevonden. De 
kist had nog wel degelijk inhoud, al 

was het dan geen goudj tot aan den 

rand toe was ze met romantiek ge- 

vuld, 
Na eenpaar miruten spitten was 

het deksel biootgelegd.., daar baddeo 

zijo. 

we nu eindelijk in werkelijkheid die 
even gebogen oppervlakte van bijoa 

bout met bet zware koperen 

beslag voor ons. Dugald bleef spitter, 
tot de kist half boven bet zand uit- 
stak : toen grepen we de handvatten- 

ik herkende de zware handvatten van 
gesmeed ijzer uit het dagboek, —en 

trokken haar met vereende krachten 

de kajuit uit en op bet zand van de 

cockpit. 

zwart 

En tijdlang bleven we het gevaar- 
te bewonderend zitten bekijken, Ze 

was dan ook wel de moeite waard, 
die stevige oude kist. Zelfs in een 

gewonen antiguiteiten - winkel zou ik 
er onmiddellijk verliefd op geworden 

zijo, nu hadden we zelf baar opge- 

gravenj uit cea wrak op een verlaten 

eiland en daarbij kenden we haar 

geschiedenis, haar gruwelijke, interes- 

sante geschiedenis. 

Eindelijk giog ik ervoor op mija 
koic&n liggen, en hief, met inspannivg 

van alle krachten den zwaren deksel 
op. 

»Natuurlijk leeg... geea bruine 

zakken meer. Maar, Dugald, wat een 
zalige, verrukkelijke kist. O-oh !”     » Wat is er?” 

Niets... alleen een groote barst in ” 9 

den bodem, vlak tegen den eenen 
zijkant aao.” 

»Hout gekromper, denk ik. Maar 
dat hiodert ntet, kan gemakkelik 
verholpen worden. Barst.., kijk, kind, 

kijk eens !” 
Bij 'c betasten van de kart zagen 

we plotseling, dat de bodem begon 

te bewegen. Om oozichtbare 

scharnier been draaide hij langzaam 
naar boveo, En tusschen loozen en 
waren bodem ia bevond zich een 

ruimte, welke een centimeter of vijf 
diep was. Op 't eerste gezicht leek 

bij gevuld met een dikke laag ruw, 
vergeeld katoen. 

Met ingebouden adem keken we 

elkaar aan, we voelden, dat we 

hetzelfde dachten. 
Toen greep Dugald den lap katoen 

bij een punt en trok dien weg. 

We konden onze oogen viet geloo- 
ven. Met alle kleuren van den regea- 

boog schitterde de inhoud van deze 

geheime bergplaats ons toe. Robijnen 
waren er, groot en diep-rood als de 

bloeddroppels, welke de kist met haar 

schat aan haar siachtoffers gekost 

had: saffierep, z00 intens blauw, dat 

cen 

  

bet strakke gewelf boven onze hoo-f 
den er door verbleekte: smaragden, 

groen als de tropische plantengroei 

om ons heenj parels, wit als cocos- 
melk, zacbt glanzend als het phospho- 

resceerende schuim van de zee in den 
fluweelzwarten pacht. Eo dan waren 
er diamaoteo, welke met duizenden 

licbtflitsen de kleuren van de omrin- 
gende edelgesteenten weerkaatsten en 

zich in hun overweldigende pracbt de 

allerschoonste voelden. 

Meer dan de helft van de steenen 
lag los op hun bed van geel katoen: 
de rest was op een bewonderens- 

waardig mooie manier in zwaar goud 

gezet. Geen enkele gewone steen was 
er onder: Of ze blonken door hun 
kleur 6f door hun grootte uit: de 

parels, dat zag ik dadelijk, waren z00 
zeldzaam mooi, als ik ze nooit eerder 

gezien bad. Het was een lang snoer 
met een prachtig pendant 

janten en parels. 

van bril- 

Wordt vervolgd. 
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