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TUBERCULOSE - BESTRIJDING. 

(S. C. V. T.) 

Hoestende bedienden kunnen Uw kin- 

deren met tuberculose besmetten : stuur 

ze ter onderzoek naar het Consulta- 

tiebureau. 

aa 

Gemeentbelangen. 

  

Wij ontleenen aan de toelichting 

op de nieuwe gemeentebegrooting nog 

hetvolgende. 

ring voor het baodjirvriimakeo van 

de Westhelft germeente een 

subsidie van f 30.000.— is toegezegd, 

is deze post pro memorie geraamd, 

Hoewel door de regee- 

van de 

aangezien de gemeente een grootere 

subsidie heeft aangevraagd, namelijk 

f 20.300.— voor verbetering van eeni- 

ge wegenen afvoeren in de kampoeng 

Modjorotto en f 16.900.— voortzetting 

van de werkzaambeden voor het ban- 

djir vrijmaken van de liokeroever van 

de Brantas. Doch in verband met deze 

tijidsomstandigheden is echter bij de 

laatste Raadsvergadering vastgesteld, 

dat slechts de noodzakelijkste zullen 

worden uitgevoerd en het geld dan te 

besteden voor de belangen van de 

L.B. D. alhier, die zeer zeker een 

belangrijke post zal iovemen. Verder 

wordt het noodzakelijk geacht het 

personeel van het bouw- en woning 

toezicbt uit te breiden in verband met 

het iavoeren vao een nieuwe bouw- 

verordening en het daaraan verbonden 

stadsplao. De kosten van het onder- 

wijs, kuosten ea wetenschappen blijven 

een stijgende lijn vertoonen en worden 

voor 1942 g:raamd op f 39.777.— 

terwijl ook voor de gzzondheidszorg 

voortdurenod zwaardere eischeo stelr, 

namelijk eeu bedrag van f 44731. 

Met het oog op de openstelling van 

de gemeentelijke ziekeninrichting Gam- 

biran voor opname van tweede-klass- 

patienten met vrije artsenkeuze, zal 

na vaststelling van de ziekenhuisver- 

ordening, die reeds door de Gemeente- 

raad werd goedgekeurd, worden voor- 

gesteld de daaraan verbonden per- 

soneelsuitgaven bij begrootingswijzi- 

ging op te brengen. Voor de inten- 

sievieering van de hygienische propa- 

ganda en hygiepische voorlichting zal 

het volgend jaareeo tweede hygienische 

centrum worden geopend. Het ge- 

meentebestuur acht het gewenscht het 

huidige passercredietstelsel te verbe- 

teren door de invoering van het door 

de gemeente te Pasoeroean vastgestel- 

de systeem, hetwelk beter aan het 

beoogde doel beantwoordt. 

Bionenkort zal aan den raad een 

hierop betrekking hebbende verorde- 

ning wordea aangebodea. Voorts 

worden meerdere gelden vereischt 

door de opname ia vasten dienst van 

de gemeente van een aaotal ambteoa-   

In de begrooting vav dit jaar 

werd reeds gerekend met 

ren. 

de vaste 

aaostelling van 5 ambtenaren, terwijl 

in de loop 
tweetal ambtenaren een verzoek heb- 

ben gedaan tot opname 

dienst. Met bet oog op den stand der 

middelen zullen de kosten voor inkoop 

diensttijden over 

begrootingsjaren worden verdeeld, 

Tenslotte wordt opgemerkt, dat de 
post Oavoorziene uitgaven in 

verband met de huidige toestand, meer 

van bet jaar nog een 

io vasten 

van vorige drie 

van 

geraamd wordt dan de vorige jaren 

en wel op een bedrag van f 5399. — 

Het staartje van ,,Kediri- 

affaire,” 

Omtrent het geval van ,,slachtoffer 

eenver woekeraar”, nadat we indertijd 

hebben gepubliceerd omtrent de ,,over- 

winning” van Sri Soemijati, kuvnen 

we thans nog mclden, dat Moebarak 

in hooger beroep zal gaan. Verder is 

dat Sri Soemij ti 
iederen dag stapeis brieven ontving 

ons medegedeeid, 

uit verschillende uithoeken van Java 

de af- 

medeleven 

en buiteobezittingen, waarbij 

zenders hun blijk 
toonden omtrent de uitslag van ge- 

noemde zaak. Behalve dat, werd zij 

bijoa iederen dag bezocit door mer- 
schen buiten onze stad Kediri, 

persoonlijk bun 

bieden. Voorts is reeds een uitvoerig 

vaa 

om 

felieitaties aan te 

verslag en dankbetuiging door baar 

aan bet Hoofdbestuur de P.P.P.P.A. 

grzonden, waarin nadrukkeliik werd 
uiteengezet, dat genosmde gunsti,e 

uitslag zeer zeker door de hulp van 

genoemde vereeniging is verkregen. 

Een bizondere dank aan den verdedi- 
ger Mr. Soejadi was natuurliik niet 
achterwege gelaten. 

Nieuwe Regentschapsraadslid 

We vernamen, dat de heer Mohd. 

Saleh van Pesantren, meer bekend a!s 

journalist, tot Regentschapsraadslid 

werd verkozen ter vervanging van den 

vertrekkende Wedono Kota Kediri, 

den heer M. Ng. Soedibjo. 

Toeloengagoeng onder water 

Ook Toeloengagoeng zat tengevolge 

van de aanhoudende zware regens in 

de laatste dagen onder water. Kam- 

pong Mangoensari, Lemboepeteng en 

Koetoajar en ook een gedeelte van de 

stad was geheel onder water. Hier en 

daar werd prauw gevarenof zwommen 

de kinderen naar hartelust, onbewust 

van het gevaar, dat hen mogelijk zou 

verwachten. Verscheiden baoes sawahs 

waren geheel onder water, zoodat men 

geen goede oogst in die geteisterde 

strekeokonverwachten, Gzlukkig waren 

de regens opgehouden en op Zondag 

jl. was het bandjirwater reeds gezakt. 

Wjj hopen, dat ook de Toeloeng- 

agoengers weldra bevrijd zullen zijn 

van de bandjir evenals onze stad Kediri. 

RICHE THEATER. 

Hedenavond en Woensdag II Febr. 
Metro's uiterst boeierde detective-film 

»NICK CARTER MASTER 

DETECTIVE" 

(Nick Carter, de Koning der 

Detectiven). 

met Walter Pidgeon— Rita Johoson — 

Heory Hull e.v.a. sterren, 

ADVERTENT!E 

  

  

VERSCHIJNT 

DINSDAG EN VRIJDAG 
AGENTEN 

Zie bier ! 

koning der detectiven 
den 

Nick 

Carter, uitgebzeld door den eminenten 

speler Walter Pidgeon, 
Millioenen lezers bebben 

de Nick Carter verhalen. 

De eerste film van 

speler, 

yevoten van 

  

Nick Carter beteekent, Sensatie — 
Mysterie — Avontuur ! 

Voor een ieder, die it van super- 

actie, super sensatie, super mysterie 
en super spaoning kusen wij deze 

film aanbeveleo ! 

N. V. Malang Stoomtram 
Maatschappij. 

De opbrengst bedroe3 over : 

  

Januari 1942 26 300.— 
voor, opgave, 

Jauari 1941 £ 10313.— 
defiv, opgave. 

sinds 1 Jan. 1042 & # 26.300.— 
voor. opgave, 

io hetzelfde tijdvak 4! f 16.313,— 

defin, opyave. 
—————— 

Japan's spionnage 
  

In de Vereenigde Staten 

Sinds Japan den corlog is begonnen 
op 7 December 1941, 
gzhoord over de docltreffendheid van 

hebben we vcel 

de Japansche spionnaye en de vijtde 
collonnisten in Hawaii en in de Phi- 

lippijoen, 

We bebben ook gehoori, hoe per. 
sonen van Japanschee nationaliteit in 
Amerika te werk 

tionalisten die, in cen verschzidenheid 

    a gegaan — na- 

van oogenschijslijk onschuldige roller, 
door hun kleine splzetoogjes ver ge- 
noeg en veci te ve€! zagen dan goed 

  

was voor hen — 

Staten. 
voor de Vereenipde 

Hieronder volyt dan het verhaal van 

  

bet Amszrikaansche tijdschrift ,, New 

Yorker”, dat u cen idee zal geven 

over betgeen sommige kleine grijn- 

zende maonetjes io de Vereenipde 

Sraten hebben gedaan. 

Op hetzelfde oogzoblik, dat we in 

Msnbatten (N'w York) tel-foonboek 

zagen staan: .Japansch Leger, 1775 
Broadway", gingen we als cen haas 
op weg om dit cens te onderzoeken. 

We vonden het Japansche leger 
sterk verschanst in een behoorlijk ap- 

partement, van een groot gebouw, 

zonder wacht of ismand om jz te 

Over 

schot konden we in een groote kamer 

Ontvangen. een laag tussches- 

eeo half dozija Japanners zien zitter, 

gekleed in burger en bezig met kan- 
toorwerk, 

Eeo van hen, een kleine donkere 

man met een gehoornden bril, kwaw 

We 

waarom het Japansche 

Leger een kaatoor had in New-York? 

»Behandelt u deze kwestie?” 
bij. 

We zeiden ja, we zonder graag een 

stukje over schrijveo. 

Daar voren. stelden onszelf voor 

ea vroegeo, 

vroeg 

»Toch niet waar,” zeide hij op een 

nogal geprikkelden toon. ,,U denken 

wij alleen zija Leger met kantoor? 

Ha, niet 
hebben 

anderen vragen, 

onderzoeken deze,' 

weten alle elgers kantoren 

in New York U gaar, U 
dan komen terug en 

EN NIEUWSBLAD 
VOOR DE RESIDENTIE KEDIRI. 

IN HOLLAND 
PUBLICITEITSKANTOOR ,GLOBE" 

DINSDAG 10 FEBRUARI 1942 

  

ADVERTENTIE TARIEF 
GEWONE ADVERTENTIE : 

1 maal pl. f 0.25 per regel. 2 maal pi. 4 0.2) per rege! 
4 maal plaatsen f 0.15 per regel. 

2.9. kleine aankondigingen ( I.- por plaatsing. 
Abonnements advertentie gereduceerd 
LOSSE ADVERTENTIEN BIJ VOORUITBETALING 

tariet 

25e Jaargang 

Zoojuist Ontva angen 

H.M. V. KOELKASTEN 
f 550.- 

f 620.- 

f 805. 

100 WATT 

  

4 t. 

6 ft. 

6 ft. de Luxe met Night Watch 

Zeer iaag stroomverbruik 

BELEEFD AANBEVELEND 

N.V. N. var WINGEN 

KEDIRI 

  

DOHOSTRAAT 13 
  

  

  

Hij keerde zich daarop om « 

     
  

  

   

  

ecen meer achtergelegen kantoor b | 

nen, gevolid door | AN 
Dit liet ons de io ! cas 

over de kantoorru | 
niet zeker waren, | si 

dan niet gebindigd was Loh le zija hoofd 
Eza oogenblikje hoorden Aa      

opgewonden gemompel    
sloteo deur komen d 

  

e- een Oosstersche 

  

We stonden op het puat om 
weg te gaan, toe 

  

king kwamen, 

      

legerman door 

  

wenkten $ 

komen. Hj dee 

We 

konden spre 

en we    
vroeg 

    

»Gesn generaal,” 

   

   

    

chend, en luitenant- 
  

  

majoor 
We vroegen of w 

ko'onel 

  

nant - konc 

Oas werd aan het ve 

dat hij ,bezig was £ 

ook de 

bezig met vrie 

waren beid 

    

Hlauweo gli 

zulke ,vrienden” uitsloc 

Waarom, z00 vroege 
uitgangspuot terugk 
Japansche teger gen kantoor in 
York ? 

»U weten,” zei hij langzaam, 
inokoopen wij doen in Amerika w 
onderzoeken.”   

  

  

      

VENDU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS 

J.G.W DEKKERS KEDIRI Teletoon 250 

Emballeeren 

(Ook voor Europa en de bu ) 
Transporteeren, Meubelmakerij 

Handel in Nieuw- en 

Tweedehandsch Meubilair, 
Agentschap : 

yan Koelkasten



    

    

. RIChE 

    

   
9 
27pa 
  

oa ia. “uga 
HEATER — 

  

Heden 10 en Woensdag tt 

Metro's eerste groote Detective film 

sNICK CARTER MASTER DETECTIVE“ 
met WALTER PIDGEON — RITA JOHNSON — HENRY HULL e.a. bekende sterren, 

Millioenen lezers hebben genoten van de Mick Carter verhalen . 

Febr. 

... Ziehier, eindelijk voor het 
cerst den Koning der Detectiven Nick Carter, op het witte doek. Liefhebbers (sters) van Sensatie — 
Mysterie — Avontuur, kunnen wij deze uitstekende film aanbevelen. Voor alle leeftijdeo. 

n.m. Aanvang der voorstellingen om 5.30 U. en 7.45 U. 

Donderdag 12 tm Zondag 15 Febr. 

Metro's meer dan schitterende filmseblager 

Ben heftige licfdes - affaire, zicb 
ia 24 uur van extase, 
Waarom iedere vrouw die 

liefde, 
dat de schijnbaar gemakkelijkste weg juist de 
moeilijkste is. 

groote en eeuwige 

ATTENTIEI 

droomt van cea 

zal ondervinden, 

Aanvang 

»WATERLOO BRIDGE“ 
(Ben ontmoeting in London) 

met VIVIEN LEIGH — ROBERT TAYLOR e.v.a. goedef krachter. 

afspelend 

       

  

" onsterfelijk 
with wi 

der voorstellingen om 

'ATERLOO 
BRIDGE L 

D.egener, die Vivien Leigh, dester die 
e roem verwief in ,Go.ne 
nd”, gezien heeft, deze film order 

£ 
     

geen voorwaarde mogen misser. 

Voor 17 jaar en ouder ! 

5.30 u. 7.45 Uu. n.m. en 

virgezonderd 's Zaterdags 3 voorstellingen t.w. om SU. — TU — 9 U- N- M. 
dus alle andere dagen slechts 2 voorstellingen (zie programma's) 
  

Opgestrookte hemdsmouwen, rubber- 
stempels drukkend op ge:ypte verslager. 
Hij scheen nogal genegen te zijo ons 

  

over het Japansche marine 

lichten, 

Zija New York - kantoor heeft het- 

zelfde deel als dat van het leger — 

inspectie van de inkoopea en bevesti- 

giog van de onders. 

gedaan door 14 marine - officiereo. 

Dit werk wordt 

Kapitein Yamaguchi zag er niets 

vreemds in, 

mU niet 
u koopen : 

onderzoeken machine, 
ya 

als 

vroeg hij en wij moesten 

hem wel gelijk geven. 

We 

bij dacht dat het leger z00 oawillig 

vroegen den kapitein, waarom 

was om zijn werkzaambeden te 

bespreken? 

»Niet begrijpen,” zei hij, ,, marine 

ziet weinig van leger."” 

Met al 

Hevelingstak van den Japanschen dienst 

dat was de marine onze 

geworden: ze schezn beter io een 

humeur te kaar kantoor had zijo, 

een mooier uitzicht—over de beneden- 
  stad van Manhattan, (die zich uitstrekt 

  

tot den waterkant) en de Brooky 

Marinekade. 

  

Vif Weken Oorlog 

Onze vrouwen - soldaten en 

soldaten - vrouwen 

Lach en Traan aan 

het Burgerfront 

wij nu al meer dan cen     

      

   

    

m 

  

tusscher 

Pict 

  

heefi 

verraad en eerlijken strijd, 

Wjj zija erallemaal in de vijf weken 
Jen. Voc 

  

wijzer ten 
betreffende onze med 

  

Vrees niet, dat ik U nu z 

vervelen met een opsomming va 

verschillende vrouwen, die te 

  

schieten in haar oorlogsplicbt 

   hebben er, in publicaties en geschrif- 
en gedure     ten flink van langs gek 

D 

  

de laatste weken. 

    

mevrouw, dis 
hamstert, de mevrouw, die er door 
ging, de mevrouw met de oze 
smoesjes, de mevrouw, die nu nog 
niets heeft gedaan aan de bescherming 
van gezin en huis, de mevrouw, die 
yan de omstandigheden wil profiteeren   

  

Om gauw een zacht baantje (maar 'a 

betaald baantj:) te bemachtigen al die 
misselijke productjes zijn — het was 

Doodzakelijk, maar het was vervelend— 
telkens weer aan de kaak gesteld, 

Maar deze 
schijobaar verschillende, doch in wezen 

behalve ergenis over 

hetzelfde, immers allen uit een over- 
   Inaat van botheid, egoisme, gebrek 

aan plichtsbesef en en gbrek aan 
vaderlandsliefde, hebben wij nog z00- 

veel meer en andere daden en dingen 
kunnen opmerken. Zij bebben ons nu 
ceos een traan ontlokt, misschizn geen 

zichbare oogentraar, doch en ziele- 
traan, die evenveel of meer waard is. 

Es 
lachen, stil vergenoegd, vroolijk luidop 

pjz. 

dan weer hebben zij ons doen 

of met een ironisch glia 

Wie op 

oogenblik vervuit, wie werkt met en 

haar oorlogsplicht het 

bij vele andere vrouwen, die zal in 
d2 afjeloopen weken rijke ervaringen 
hebben opgedaan, 

  

2 zal, als wij begaan zijn geweest, 
a hebben met de soldatenvrou- 

  

wer, de ecltgenooten de mannen, die 

Op bua post in de voorste gelederen F p Y 

   
   

    

Hen € 

    

   

  

zij van deze 
va » den cersten tol voor 

ons Id word met name 

geno hoort het pu- 

btiek net. Het fuistert 

slechts een ge pes" . ndrie- 

en-twintig” snegen” en 

bet staat ceo wijle zwijgend stil. Er 

is geen vrouw, di arbij viet denken 

za!, dat ook deze z dzze drie - ep - 

twintig, negen cens ter wereld 

  

   werden gebrachten de diepste vreugde 

vo mdea van morders, die op dat 

oogenblik iets gingen brgrijpen van 

hemelsci b'ijdschap. Eo geen vrouw 
die niet bedenkt, hoe leeg het leven 

most zija van de vrouweo, die in 
trouw aan deze thans gestorven mar- 

   
sen zijn verbonden. Dat zijo de ge- 
dachten, die de tranen uit onze ziel 
doeo opwelien, de tranen om het ver- 

loren, het onafwendbare. 

    

   

Wat houden zij zich kranig, deze 
tot in worstels van haar hart en 
bestaan geschoktz soldatenvrouwen 
Haar levenskameraad beeft een graf 
io de golven gevondenj de heilige 
troost van hem de oogeo tz mogen 

toe de baisem van bet 

be graf te bouwentot een ge- 
teeken aan den gestorvene is haar 

Voor haar voeten gaapt 

plotseling de afgrond van bet gemis. 

Doch zij wankeleo riet, zij rechten 

den rug en met gebeven hoofd zien 

zij recht voor zich uit, met oogen 

verblind door tranen misschien, docb 

blikkende naar bet eenige troostbeeld: 
dat baar man gevalleo is voor zijn 

picbr. 

Ook onder de soldatenvrouwen wie 

bet lot tot nu toe genadig is geweest, 

omdat het haar mannen spaart, kunnen 

opmerken op wie wij 

trotsch mogeo zijo. Zij pakken zijo 

bullen, brengen hem naar den treir, 

nemen afscheid van hem met eenlach. 

Zi strijden tegen de leegte in haar 

woning, leegte vooral tijdens de uren, 

dat bij gewoonlijk thuis was, met een 

lacb. Zij beantwoorden de vragen der 

kinderen (wanneer pappie thuis komt?) 

met een lach. Zij houden lange taaie 

uren de wacht op een gewondenpost 

wij er vele 

doen dienst in een cantine, met een 

lach. Ea wie haar ziet, krijgt dat 

blijide gevoel vao trots, van gulle 

erkenning, dat het meerendeel van ons 

volk toch innerlijk sterk, goed en 

Is dat er toch veel 

eerlijke, goedwillende en onbaatzuchtige 

getrouw meer 

vrouwen zijn dan verraderlijke, bot- 

onwillige en zelfzuchtige. 

Dat zijn onz? soldatenvrouwen. En 
Du Onze vrouwen-soldaten? De vrouwen 
van bet burgerfroot. 

Laten wij eer geven aan wie eer 

En laten wij bier met die 

eer beginnen, en voor ditmaal het 

bittere na het zoet laten volgen. 

toekom'. 

Er zijo vrouwen -soldaten van bet 

burgerfroor op wie wij, op wie Iodig 

trotsch kan zijn. Vrouwen die reeds 

lang geleden, toen er van dwang nog 

geen sprake was, toen er over bur- 

gerdienstplicht zelfs voor mannen nog 

niet gerept werd (al had men de ver- 
ordening voor de zekerheid wel achter 
de hand), reeds begonnen met zich 
voor te bereiden op een toestand, die 
Ou wrange werkelijkheid is. Wie geen 
al te slecht geheugen heeft, zal zich 
herinseren dat men bet deze vrouwen 
io den aanvang lang niet gemakkelijk 
heeft gemaakt, De autoriteiten waren 
beleefd, doch niets meer. Men was 
Overtuigd van de goede bedoeling der 
dames, doch menig man, staande op 
ceo plaats van waar hem een goed 
Overzicht mogelijk was, heeft twee 
jaar, &ka jaar geleden nog, getoond, 
dat hem de ruime blik ontbrak om te 
Tien dat wat deze vrouwen wilden, 
deze Covim-vrouwen, deze V. A.C.-   

  

  
  

PS PG TEA BN 

  

Stadsgemeente Kediri. 
OPGAVE van ontvangsten over de maand Januari '42 op de 

onderdeelen der begrooting voor 1942. 

  

  

  

    

Omschrijving der Geraamd j - SEN gsten Over: 
@ouari » ontvangsten bedrag Nov. 142 | J20: 1942 

Totaal Gewone Dienst I15423,58 IE 185083, —|f ad 
Totaal Buitengewo- » 1370,67 |.. 16448,—|,, 1791,00 

ne Dienst 
Over Jao. t/m Dec.'42 ai —la —,—I, 675,11 
voor het dienstjaar '41 

Totaal Generaal f16794,251F 201531,—|f 25355,55|       
  

   

    
MULOWEG / MADJENANG 

Telefoon Ked. No, 225 

an 

»BOERDERIJEN SCHRAUWEN“ 
WATES 

PERCEEL-PAKISSADJI 

  

  

   
   

    

    

  

an 

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.    
 ha:HH-mTtv 

  

  

9 NIEUWE UITGAVE of HERDRUK yan J. B. WOLTERS 
UITG. Mi, BATAVIA. 

Druk: prijs, O: : for- Auteur(3) Titel Bestemd voor dip ai pe 2 

l DORPE, C. | CORRES. Voortgezet 2. 175, —.— | 112 pags. 
v. d., en G. PONDENTIE | Onderw. en H.H. ZAND- part. gebruik | Novb. 1941 | 20,8 x 29”, 
VOORT 

MARASOE- | PELITA I Maleis leesb. 1 4, 040, —.— | 80 pags. 
TAN (OES- io Arab. ka- 
-MAN) — rakters Nov. 1951 145 X 201, 

BONGERD REISVER- Ned, Letterk. | 1, 1.30, —.— | 100 pags. BOEKJES HALEN Middelb. On- 
(Dr. JC. SMIT derw. Decb. 1941 13'/, X 21 
en Dr. G. 
STUIVE- 
LING) 

LAMEIJN J. | WARING- Soend. leesb. | 1, 0.40, —.— | 80 pags. 
(SOERTADI- | KAS over hygiene 
RADJA) V. desa scb. Decb. 1941 137, X 20.2 

BENIGNUS, | WEKELIJKS | W.t.O.entot | 10, 0.45,—.— | 44 pags. 
BR. eo P.AJ. | CIJFEREN 1 | Onderw. 
LUYBEN Decb. 1941 13 K 19, 

MARA SOE- | SOEAR Mal. leesb. 4, 030, —.— | 64 pags. 
TAN, P. de io Ar, Kar, 
NES, M. Decb. 1941 133 X 20.3 SJAFEI 

COURT, J.F. | BEN NIEU- | Ned. Taalm. 2, 0.70, —.— 188 pags. HA. DELA| WE WE- | v. Mal. spres : Pantau, (M. RASJID) I RELD IV | kinden Juli 1941 10Ypana: 
145 X 20,3 

ROTTER, A NEW Voort t 1, 0.35, —.— | 28 2 CH. M. | Course or | Mio Onde wi 
. - ijs. . 1942 131 2 BULARY, wijs. Jan 3/3 X 20 

BOEDIJN, PLANTKUN:- | Ind. Middelb. | 2, 3.25.—.— | 253 pags. Dr. K. B. en DE— H.B.S. | & Gymo. Oo- J. R. KUPE- | urTG. II derw. Jan. 1942 15 X 231, RUS 

SNIJDERS, J. | PIKIREN DI- | Rekeoboek v. | 1. 0.40,—.— | 112 pags. 
M. en R.SA. | SIK BAN- d. Jav. Meis- 
LIJOEN DJOER GA- | ies Ver- Jan. 1942 143 X 201/, 

RAPEN I Volgsch,         
  Ia 

——— 

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. :



  

  

vrouwen Diet maar een damesgril was, 

doch een practisch hulpmiddel in tijden 

van gevaar. 

Sterker nog was het verzet uit de 

kringen, die uit hoofde van hua posi- 

tie heelemaal viet de verwachting 

behoefden te wekken van verziend- 
heid. Met de vrouwen - in-uoiform is 

machbtig de draak gestoken, met de 

vrouwen-op vrachtwagens is zelfs op 

denigreerende wijze de draak 

gestoken. 

Maar voor al deze taaie doorzetters 
geldt nu toch het spreekwoord: het 

eiade kroont het werk. Een zeer 

gezaghebbend man heeft zich onlangs 

uitgelaten in dezen geest, dat deze 

vrouwen goed gezien hadden 

alleen, doch dat zij in het algemeen 

beter en verder gezien hebben dan 

de meeste manven. En dat is geen 

geringe lof uit dezen mood, neemt 

U dat van mij aan! 

Helaas, helaas velen zija geroepen, 

doch nog lang niet genoeg vrouwen 

hebben den roep verstaav! 

zeer 

niet 

Het is beschamend, dat wij in deze 

dagen, op dit oogenblik, nog vrouwen 

te kort komen om baar plicht te 

vervullen jegens vaderland en ge- 

meenschap, 't is beschamend, dat er 

nog zija is dit land, die zeggen: 

zoolang ze mij niet kuanen dwingen, 

vertik ik het, Het is meer dan be- 

schamend, dat er honderden vrouweo, 

zonder kinderen, gezond en tot helpen 

in staat, gevlucbt zijn, gevlucht voor 

baar plichten, naar de bergen. Maar 

minsten even erg als deze laffe de- 

serteurs, zijoa de vrouwen, die in de 

steden bleveo, en die zich in haar 

woning schuil houden, Of neen, dat 

doen zij Meo kan baar 
nog rustig zien flaneeren langs de 

niet eens. 

winkels, ijsjes zieo eten in de gezellige 

dameskroegizs, ijverig zien tennissen 

voor ,de lija”. Maar als mzv haar 

vraagt, wat zij doen voor haar land, 

voor haar volk, voor de beschermiovg 

van baar eigen gezier, daa schuilen 

deze vrouwen weg, Zij scbuilen achter 

plotselinge moederliefde: ,,ik kan mijn 

kinderen (die slungels zijo 14 eo 17 

jaar) toch niet alleea laten in dezeo 

tijd?" Of: ik heb toch gezegd, dat ik 

werk thuis wil doen!” Werk thuis ! 

Jawel! Naaiwerk nemen zij mede, en 

laten het voor een paar stuivers door 

een djait opkoappen! Breiwerk vragen 

zij, 
(die er juist piet is). 

maar uitsluitend in eeo kleur wol 

Terecbt heeft een blad dezer dagen 

opgemerkt, dat er nog nooit zooveel 

bejaarde en hulpbehoevende moeders, 

schoonmoeders, ja zelfs grootmoeders 

op het tooneel gebracht zijn als in deze 

dagen, nu men de vrouwen een paar 

uur per etmaal om hulp vraagt. De 

huiselijke bezigheden zijn sinds 8 De- 

cember voor dit soort vrouwen enorm 

toegenomen, althans dat zeggen zij. 

De waarheid is, dat zij geen smoesje 

te slecbt achten, wanneer bet er slechts 

Om gaat om zich te onttrekken aan 

paar plichten als burgeres. Ook de 

echtgenooten hebben een groote stem. 

»Mijo man wil niet hebben”, is even- 

eens een prachtige uitvlucbt. 

Vrouwen-soldaten! Ja, wij hebben 

een corps, een dapper ea volhardend, 

een moedig en opofferend corps vrou- 

wen-soldaten! Maar bet is nog altijd 

veel te klein! En wanneer er niet heel 

spoedig meer vrijwilligsters voor dit 

corps komen, dan zouden wij, die heele- 

maal niet zoo erg gesteld zijn op 

dwang van overheidswege, onze Re- 

geering willen vragen: laat het corps 

der burgerfront soldateo niet in den 

steek ! Put het niet uit, doordat het 

te kampen heeft met onvoldoende 

vrouwschappen! Treed ook hier op 

met de vastberadenheid, waarmede Gij 

op ander terrein de burgers aan hun 

plichten weet te herinoeren eo tot het 

vervullen dier plichten weet te dwingeo! 

Pak de laffe, vluchtende smoesjes ver- 

ziovende vrouwen aan! Of het de 
vrouw van den kleinen man geldtof 

de vrouw van den hooggeplaatste, laat 

het U onverscbillig zijo! Steel om te 
  

beginnen een paar duidelijke en spre- 

kende voorbeelden! Het burgerfront 

zal er over de scheele linie wel, bij 

Varen en de oorlogsiospanning met als 

gevolg de eindoverwining eveneens |! 

HELEN. 
(In het Bat. N.) 

“- 

  

De oplossing 

Ea nu, met onze groote leiders de 
z0n tegemoet. 

Churchill heeft zich thans uitge- 

sproken en een overzicht gegeven van 

den stand van zakeo. We weten dus 

verwachtea ,bloed, 

zweet en tranen” maar ook de nieuwe 

dageraad | 

Cburchill ze!f is al dadelijk aan den 

slag gegaan, zij het voorloopig slechts 

Op politiek gebied, hetgeen, zooals wij 

eerder uiteen zetten, wel te verwach- 

ten was. Het was volkomen juist gezien 

dat hij een vrije motie van vertrouwen 

wat we kunnen 

verzocht en haar nist wenschte af- 
hankelijk te stel'en van de al of niet 

wijziging of aanvulling van zijn ka- 

nhet volk” en het 

parlement om vertrouwen in de leiding 

binet. Hij vcoeg 

en niet om goedkeuring van gemaakte 

fouteo, onverschillig waar, door wien 

en wanneer begaan. Hij verliet dus- 

doende 

weg, en dat was juist. tijden vragen 

meer. Zij vragen een volkomen ver- 

trouwen in de leiding, geheel vrij van 

eike bijomstandigheid. Nu Caurchill dat 

vertrouwen gekregen heeft was er niet 

het mioste bezwaar om tegenmoet te 

komen aan enkele desiderata van rechts 

en links. moeilijkheid schuilt voor Chur- 

Cill ia het feit dat hij geen conserva. 

tief kan wippen ten faveure van links. 

Nu is er dit op gevonder, dat ereen 

nieuw depirtement gevormd wordr. 

Over hetalgemeen is z00iets een kos:- 

bare vondst en al spoedig wordt is 

z00'n geval gesproken van baantj s 

Cregzren enz., cen euvel 

deusantieelen parlementairen 

waaraan bet 

parlementair ste'sel nog al eens lijden- 

de is. In dit geval echter er vao baar- 

tjes cre&:ren geen sprake. Er 

een apart departement komen om het 

moest 

reusachtge industrie-apparaat te leiden 

en te beheeren Lord Beaverbrook lijkt 

de aangewezen persoon om als hoofd 

van dat departement op te treder. Hij 

is boven en behalve een zeer knappe 

kop een groot zakenman, tevens een 

prima leider en een midden-mao. Hj 

neemt als industrieel en als 

het volk tegelijk, eenypische widden- 

man uit 

positie in. Men kan geen betere keuze 

doen, 

Beaverbrooks post als minister van 

bevoorrading komt thans vrij en het 

is ook al weer niet te verwonderen, 

dat deze post zal worden toegewezen 

aan Stafforn Cripps, een van de coming 

men in Engeland. 

Nu we eenmaal bij S afford Cripps 

zija aangeland doen we goed ons rog 

even met zija persoon en zijn figuur 

bezig te houden en wel 

omdat de heele kwestie van de critiek 

voornamelijk 

van en bet debat in het lagerhuis, zo0- 

mede bet stellen van de vertrouwens- 

kwestie om hem en inzekeren zin om 

Eden draaide, alhoewel de namen van 

beide manven in dit verband niet eers 

gehoord werden. 

Lezers van onze artikelen herinne- 

ren zich waarschijoliik nog wel hoe 

wij bijzondere aaodacht besteden aan 

het ontslag van S:afford Cripps. Het 

heette—zo0 schreven wij destijds—dat 

Stafford Cripps bij de aanvaarding van 

zija post als ambassadeur te Moskou 

de voorwaarde had gesteld, dat die 

benoeming slechts een tijdelijke zou 

zijo. had het baantjes nu anderhalfjaar 

gehad, en — z00 wilde het verhaal — 

thans had Stafford Cripps belangrijk 

eigen werk te verrichten zoodat bij 

besloren had de post van ambassadeur 

te Moskou op te geven, 

Het verhaaltje, alhoewel vet in de 

krant, was te flauwhartig en te kin- 

derachtig ea te oneervol tevens, om 

er ook maar een woord van te geloo-   

ven, Een Brit en dan zeker van bet 
formaat van Cripps laat zija vaderland 

Diet in den steek voor eigen bezighe- 
den. Zooiets doet men niet, Het gele- 

genheidstelegram 

nieuwsfabriekje was recht af beledigend 

voor elken Brit, die zich zelve respec- 

teert. Bovendien, Cripps is puissaot riik 

(zulks detoneert wel een beetje met 
zijo uitgesproken fel roode principes), 

hetgeen zeggen wij dat 

bezigheden gerust door 

laten opknappen onder leiding. 

Neen dat grapje ging voor iemand, 

die eenigszins met de Engelsche poli- 
tiek, de Engelsche meentaliteit en de 
personen ia kwestie op de hoogte is, 
niet op. 

van een of ander 

hij de eigen 

anderen kan 

zija 

Het was zonder meer duidelijk dat 

er wrijving was. Er bestond een dus- 

dasig verscbil van 

Cripps en zija 

inzicht tusschen 

regeering dat hij als 
priocipieel eo uiterst 

beter achtte zijn post vaarwel te zeggen 
en in te ruimen voor iemand, die zich 
wel met het beleid der regeering kon 
vereeniyen, meer speciaal met de door 
de Britsche regeering yevolyde Rus- 

sische politiek. 

integreman bet 

Tozn nu Eden na 
verblijf te Moskou in Londen terug- 
kwam, b'ijkbaar na teveryecfs g”pooyd 
te hebben, Cripps van gedachten te 
doen veranderer, werd alras duidelijk, 
dat het grscbil tussch:n Cripps (en in 
zekeren zia ook Eder 

regeering gerezen was 

ben langdurig 

  

co de Britsche 

van z00 prin- 
Cipieelen aard, dat op overbruggirg 
geen kans bestond. Eden bicef na terug- 
komst te Londeo uiterst gereserveerd 
en even later” vo'gde de ontslagaan- 
vrage van Cripps. Wij meenden toen 
dat Eden, al even precies als Cripps, 
kort daarop eveneens -ijn ontslag zcu 
aanbiedeo, Dit zou buitengewoon err- 
stig geweest zijo. Immers Eden is een 
Conservatief, 

Hij heeft echter een cigen kijk op 
de zaken, die bij vrij van eike partij- 
discipline wenscht te houder, althars 
Eden is niet genegen terwille van de 
partij zija inzicht te wijzigen en z00 
komt men als van ze!f dikwij!s ia con- 
flict, nu eens met de regeering, dan 
ecens met de partij. 

Gelukkig kwam Churchill nog net 
op tijd uit Amerika terug om als va- 
der van de yroote familie ministers 
regelend, sussend en bemiddelend op 
te tredea. Hij heeft Eden die onge- 
twijfeld tot zijn msest b:kwame en 
meest toegewijde medewerkers behoort, 
weten te bewegen een modus te aan- 
Vaardeo, hetgeen van zelf moest leiden 
tot een poging tot behoud van Cripps. 
Eden zal daarop gestaan hebben om 
de eenvoudige reden dat Cripps cen 
van de weinige menschen is die Stalns 
vertrouwen en zonder ver- 
trouwen van Stalin wordt het in deze 
barnende tijden waarin z00veel afhangt 

geniet 

van Salin en zijn 

Britsche minister 
Sovj:ts, voor een 

van buitenlandsche 

zaken practisch onmogelijk om bc- 

hoorlijk te werker 

Wat zagen wii nu geb'uren. 

Nauwelijks was Cnuchill terug of 
Rsuter seinde dat 

gebracht had aan 

partemeot 

Cripps een bezoek 

Eden aan het dc- 

van buitenlandsche zaker. 

Voor een goed verstaander was dit 

halve woord voldoende, om te besef- 

fen dat Eden-Cripps wenschte te pol- 

sen of bij genegen was de regeering 

opeen of andere be'angrijke post te 

blijven dienen, opdat 't land bet voile 

profijt zou kunnen trekken van zijo 

ervaring en van zijn persoor, ia ze- 

keren zin te beschouwen als vertrou- 

weling van Stalin, Cripps acbtte biijk- 

baar het aanbod priocipieel aanvaard- 

baar, en heeft zooals de telegrammen 

doen vermoeden besloten zijn mede- 

werking — zija hoogst urgente mede- 

werking — te blijven verleeneo. 

Zoo was dan de heele situatie ge- 

red, dank zij de 

nieuw departement 

noodzaak van een 

voor de oorlogs- 

productie, 

Heeft Cripps ocu water in den wija 

edaan ?   

Volstrekt niet. Te Moskou was hij 

verplicht een zekere politieke lijo te 

volgen, die z.i. niet juist was, althans 

Diet in overeenstemming was te breu- 

gen met zija visie op de zaken enzijn 

privcipes. Als minister voor .bevoor- 

rading komen zija 

gedrang, terwijl bij in de 

zittingen eventueel zijn neenkan doen 

Hij hoeft 

principes en visie geweld aan te doen, 

principes niet io 
kabinets- 

hooren. dus nimmer zijn 

aangezien hij als minister van bevoor- 

rading vrijwel naast de eigenlijke po- 

litiek blijft loopend. Hij za! Eden een 
groote steun zija bij de behandeling 

En z00 is dus 
de benoeming Stafford Cripps tot mi- 

vister van bevoorrading 

g2lukkige, Zeker heeft 
geheim van deze 

van Russische zaken, 

cen 

het 

hooyst 

publiek 

be- 

het 

toekomstige 

noeming velen afgehouden 
yan debat in 

tot 

voeren het lagerbuis, 

waardoor we dus voor afschuwelijke 
  kifterijen gespaard zija geble 

  

en 

Hetgeen z00 just in Ergeland is 
geschied, 
het 

parlementair stelsel 

is een mooi voorbeeld van 

Corrigeerend vermogen van het 

En kleven aan dit 

stelsel ontegenzeglijk vele fouten, doch 
zeker heeft het stelsel ook veel goede 

zijden onder andere het corrigeerend 
vermogen 

het recht komen 

goede afhankelijk is 

kwaliteit van het lelderschap van den 

Het is alleen jammer, dat 

tot haar van die 

zijden van de 

premier, 

Dit hezft ten gevolge dat die goede 

zijden bijaa bimmer tot baar recbt 

komen, aangezien het genus ..goede 

leiders” z00 dun gezaaid is. Bovendien 
het 

scrupuleuze leiders de zaak liever aan 

heefr ten evolge, dat weini g 8 

kant zetten en overgaan tot de dictatuur. 

Laat Cburcbil 

als leider der regeering weet het par- 
ons niet afdwalen 

parlementair apparaat uitstekend te 

hanteeren en :z00 beleven wij dan bicr 
een voorbeeld hos de ju'ste hanteering 

| 

  

van bet stelsel veel oneenigheid radicaa 
uit den weg ruimde, zich corrigeerend 
deed geiden, de regseringspositie ver- 
sterkie en het vertrouwen naar buiten 

   
(Rusland) wist te verhoosen, 

prachtig voorbeeld 
Nu is dus momenteel in Engeland 

alles weer in kannen en kruiken. Jeder 

  

beeft zijn hart gelucht, isder 

fouten erkend, ieder heeft 

dit 

doen gelden op de 

  

alles zal niet malaten invloed £ 
oorlogsinspanning 

die de Engelschen en verbonden volker 
zich getroosten, 

Nog een enkel woord over den ma 
op 
Dit 

Pritt eeo mar 

die het amendement de 

  

rtrou 

wensmotie indiende, 

Gallacher (comm) D.N 

die Eden en Cr 

want is. Hij is een bewonderaar var 

was raast 

  

ps geestelijk na ver- 

  

  

  

     

  

   

  

Rusland, D. N. Priv K, C. M. Plis 

labour man voor North Hammersmith 

Hii is voorzitter van de society of 

curltural relation with the S.R. Hj 
was voorzitter van de commi toton- 

derzoek naar de ju'ste toedracht van den 
Rijksdagbrand in Februari 1933, welke 
ia September te Londen bi 

In 1936 heeft hij d 
te Moskou (Zinoview, Kamenev, Radek. 

ikwam. 

  

   iveringsprocessen 

  

  

Torgatsjevsky enz.) bijgewoond 
schreef daarover een brochure, g 

»The Z'noviev trial”. 
de hij nog ,, Twelve studies 
Russia” 
Pinguin special, ,,Light on Moscou 

  

     
  Voorts pu 

  

iblicee 

on Sovj 

en het bekende boekj» 

    

waarmee we het overigens niet in zij 

geheel eens zijo. Esn nieuwe publicate 

in de zelide serie is ,, The drift towards 

World War in 1940”, 

Pritt kent Sralin persoonljk. Hi 
vangt zija boekske aan met een uit- 

lating van Stalio luideode , We oever 

had any orientation towards Germany, 
nor have we any orieotation towards 

Fcance and Poland. 

ia tbe past and our orientation in the 

Our orieatation 

  

present is towards the U.S.S.R, alone”. 

We helpen Pitt hopen, 

met het bovenstaande bedoelde wat 

Pritt denkt dat hij bedoelde Het is de 

»the present” 

dat Stalin 

vraag waar ophoudt. 
Het amendement door hem was cen 

  

  

PROTESTANTSCHE KERK 

Hollandsche Kerkdiensten, 

Zondag 15 Febr. 's morgeos om 9u. 
zal in de Prot. Kerk te Kediri 
Ds, Jonkhof optreden. 

  

OOST - JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTBEN 

lederen Zondag, 

Te Kediri (Baloewertistraat), 
Toelo Ngandjoek, 

9 uut em, 

Blitar, 

Ca, te 

  

agoeng, 
Paree 730 uur n.m, 

Naah naa sma 

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Zondag. 

te Kediri le H. Mis O uue vm, 
'H 

Lof 

  

7.30 uur v. m. 

3.30 
m, Stille 

130 aur vm 

Mis 

uur am. 
te biitar 1 H. Mis 6 uur y 

    
5.30 uur £ 

  

richt Kath     

  

TENG HONG EJIANG 
MISSIONNAIR 

  

Adres voor: 

Moderne en antieke mer    

    Staalmeu 

    

en ver- 
chroomd of gelakt 
Tweedehandsche meubels 

Emballeere nsporteere 

een mooie tennisbaan voor Dinsdag 
Woensdag en Zaterdag, gelepen 
achter Snelpersdrukkerij p.m, 
£6,— 

Nae Pa nan mna 

  

jedwongen amend 

Sos 
ment 

over 

Waarse 

  

tevreden 

ust te steilen 

  

    

    

    

ljk was Churchill van dit amendement 
op de hoogte, heeft hj het indienen 
misschen wel aan oedig 

Dat nu juist ), (Kings Cou- 
nell lat doen , maakt de zaak 

nog merkwaardi 

    

  

Maar juist at Pritt het 
amendement indiende, kwam de kwestie 

Chipps om den hoek 
glurer alijk » jk 

Moskou is    
te ver angen. 

  

avbod afgesla- 

en Cripps 

zr, Men kc 

Ifin bots 

  

als 

   

        

9 met 

    

en daarom en een 
ander, en L an der- 

waarts te is 100 iemandj 

  

   

     le naaste toekomst 

BAAT HET OM 
DRUKWERK ? 

De Kedirische Snel- 

pers Drukkerijy drukt 

immers beter, netter en 

goedkooper, 
Vraagt offerte bij de Ked, 

Sneipersdrukkerij ! 

U verbindt zich 

tot niets! 

aa an 

 



   
Bomenfandsch overzicht overgenomen uit het Soer. Hbid. 

Landing op Singapore - ciland. 
  

41 

Hoewel Japanners met vrij groote troe- 

penmachtin Noordwesten van het eiland 

zijn geland, deelt 
Bennett mede 

hand de 

generaal Gordon 
toestand in 
hebben. te 

  

  

    voegt er aan 

Brits ttoepen den 

  

Japanners hebben aang 
1 

  

strijd duurde Maanda 

  

Een 

igug meldr, 

Reuter) pore, 9 Febr 

  

   
8 Febr. te 

. 01,00 op de Noord- 

    

eiland et Singapore-e 

  

D2 voorste Britsche troepen werdeo 

op sommige plaatsen te drongen 

  

    enerwas een 

    

    

Het communigu€ meldt verder nog 

dat de vijandelijke landing uit booten 

had tusschen Sungei Kranji en 

  

plaats 

Pasir Laha. 

De 1 ing werd voorafgegaan door 

een zwaar arti!'eriebombardement op 

de voor uitgsschoven Britsche ste!lingen 

  

In dit gebied, en van bet aanbreken 
van den dag gesteund door groote 

  

en jagers en bommenwerpers, 

9 Febr. (Reuter). Ge- 

neraal-majoor Gordon Bennet verklaar- 

aa 

Singapore, 

dat bij de situatie de hedenochtend, 

goed beheerscht, 

»Wij 

eeo kracbtige livie. 

hebben stelling genomen op 

Wij organiseeren 
den aanval, waarvan wij hope, dat 
hij ons z0oveel mogelijk van het ver- 

loren terrein zal terug bezorgen. 

Hoed af voor MacArthur! 

9 Febr. (Reuter). Of- Washington, 

  

      

F offensieve actie i ficizel wordt gemeld, dat generaal 
den vijand op te ru MacArtbur wederom alle Japansche 

resultaat is nog oobekend. aanvallen afs'oeg. 

De Japansche lading Bj den eersten aanval weik heden- 
Singapore, 9 Febr. (Rer.). Hetpu d plaats had werd een Army 

waar de Japanners zi geland, 97-bommenwerper veraietigd, zoome- 

        bezet door Austra troepe 

New South Wales en @uee 

De Japanners vuurden vele 2       

    
       

den onafgebroken spervuur als voor 
bereidinyg van de landing op bet 
Singapore-eiland. 

een korte pau 

nog kracht 

2er sterk toe. 

De Luchtactie boven Singapore     

      

   

  

         

twee ,Army97-bommenwerpers, 

cen ,Navy O'”-jager en drie andere 

twee motorige bommenwerpers be- 

schadigd. 

Bj den tweeden aaoval werden 
twee vijandelijke vliegtuigen vernie- 
tind, en vermoedelijk nog drie, terwijl 
er 7 werden beschadigd, 

Van al deze operaties keerden alle 

jagers veilig terus, 

nde de laatste twee dagen 

st Britsche luchtdoelartillerie 

  

twee vijandelijke vliegtuigen neer. 

De thans ontvangen berichten too- 

  

nen aar, dat in eerdere tijdvakken 

nog vijf toestellen werden neergescho- 

              

  

Nieuwe Russische doorbraak 
  

  

Moskou, 9 Febr. (Reuter). In een telegram van de frontlinie dat gister- 

avond werd ontvangen, wordt gemeld, dat de Russische troepeo door de 

Duitsche vestingwerken aan bet Kalininfront ten Noordoosten van Smolensk 

braken, waarbij zes blokbuizen en vele mitrailleursnesteo werden vernietigd, 

terwijl tal vao trope&o werden buitgemaakt. 

Felle Russische aanval 

bij Leningrad. 

Door cavalerie en nieuwe 

troepen. 

Moskou, 9 Febr. (U.P.). Volgens 
berichten van het Russische leger 

dreef de cavalerie, io samenwerking 

met versche iofanterie uit Siberie en 

De Russischbe troepen doen thans 

hun uiterste best de nazi's te dwin- 

gen het beleg geheel op te heffen, 

terwijl tevens wordt getracbt, de ge- 

heele vleugel van Hitlers leger uiteen 

te slaao. 

Gemeld wordt, dat een voortduren- 
de aanval plaats vindt op de buiten- 
ste ring der -Duitsche linies bij Le- 
niograd, alsmede frontale aanvallen 
door het garnizoen van Leviograd op 
de vijandelijke stellingen bij de Oos- 

  

den Oeral een diep saillant in de telijke en Zuidoostelijke toegangeo 
linies der Duitsche belegeraars ten l van de stad, welke dientengevolge 

Zuiden van Leningrad. zijo verzwakt. 

Berichten over Singapore groot aantal bommen en granaten 

Singapore, 8 Febr. (Reuter). De kwam neer langs den noordelijken 

correspondent van Reutzr, J.E. Henry, 

schreef : 

De vijandelijke activiteit in delucbt 

ea van de artillerie was heden de 

grootste, die tot dusver werd meege- 

maakt in den slag vas Singapore. Een   
rand der verdedigingswerker. Mortier- 

vuur vooral had bijaa voortdurend 

plaats, afgewisseld door vuur van 

grootere stukken, doch de vijand 

vuurde meerendeels in bet wilde weg 
en onze batterijen slechts op bepaal- 
de doelen. 
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Door eigen import zijin wij in staat de beroemde 

CARIBONUM producten, z. a. 

Carbonpapier in diverse soorten, 

Schrijfmachinelinten in alle breedten, 

vulpen- 

Nog paka In voorraad. 2 

en stempelinkten, 

te leveren 

| 
: 

Medicynen, 

  

  

Het dichtstbijzijode puot van Poelau 
Oebin is ongeveer 1200 meter van 

her eiland Singapore verwijderd. Bij 

een patroillebootactie slaagden 3 of 4 

van onze soldaten er io, dicht genoeg 

bij een vijandelijk vaartuig te komen 

Oom er handgranaten in te werpen. 

Ongeveer 30 inzittende Japanners wer- 

den door de ontploffing uit de zinkende 

boot in het water geworpen en door 

de troepen aan de kust onder vuur 

genomen. 

Wavells reis. 

Naar aanleiding van Wavells bezoek 

aan Birma, ter gelegenheid waarvan 

hij het Moelmeinfront bezocht, verne- 

men wij sogdat Wavells gewoonte 

om voortdurend in persoonlijk contact 

te blijven met het uitgestrekte, onder 

zijn bevel staande gebied niet alleen 

waarde bheeft van zuiver strategisch 

standpust bezien, doch ook op de 

troepeo een bemoedigende uitwerking 

heefe. 

  

  

BAAT HET OM 
DRUKWERK ? 

De Kedirische Snel- 

pers Drukkerij drukt 

immers beter, netter en 

goedkooper. 
Vraagt offerte bij de Ked. 

Snelpersdrukkerij ! 

U verbindt zich 

tot niets! 
  

       

       
      
    

      

9 Febr. (Ren). Elders Op | ten, welke nog niet werden gemeld. 
A d duik- 

e £ i Lo vovyest| De slachtoffers te Singapore. Verbandartikelen, enz. 
Britscbe stel- | Sogapore, 9 Febr. (Rtr) Volgens 

het departemert van Voorlichtirg 

f R.A. F. | bedrag verliezen onder de bur- E OTH K K aa Sa Ta E RESIDENTIE APOTHEE EDIRI 
vijande- | bruari omstreeks 34 dooden en FOON No. 52. 

Ta 13 gowonder, welke vielen in de 
omjeriag van Siagaporr, 

F E U I L LETON T ON! Nu, zeg dien man maar, | kige wijze, waarop bij zich toegang Spottend bewoog Fiirbringer zija De Inditr bleef staan. 

vond voor niemand te | had weten te verschaffen. Maar de | lippeo. g Farbringer las. Lana 
. »j bij most morgenochterd | man met zijn smalle schouders, die »Op uw bevel?" vroeg bij. »Aan den beer Michael Fiibringer 

HET INDISCHE AF» | maar terupkomen.” bij de deur was blijven staan, en »Gij zult hedeoavond opstaan en | den bouwbeer van het op den Roo- 

MONUMENT | »Morgenochtend,” zeide een bizor- knipoogend scheen te verzoeken, het | gezond zija, Sahib”, herhaalde de | den Heuvel, door mijn dienaar, die 

der zachte en volkomen kleurlooze | schelle licht wat te temperen, bad | vreemdeling, zwigt. 
Roman van stem voor de deur, ,ben ik bier niet | volstrekt niets geheimzionigs. En zjn | Fiirbringer leunde op zijoelleboger. | Ik heb het buis op den Rooden 

Thea Von Harbou 
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meer, 
Michael Fiirbringer ging overeind 

zitten. Oowillekeurig keek hij zija 
bediende aa 

Dit duurde eenige oogenblikken. 
aat (hem binnenkomen!” zeide 
nger haifluid 

  

  wijl de bediende zich omkeerde, 

bij den zijden doek van de lamp 
zoodat het volle licht der vijftig 

sloeg 

  

co op de deur viel, in welker 
omlijsting de vreemdeling zich ver- 

toonde. Ds bediende verliet bet ver- 

  

trek, 
D2 vreemdeling 

buig 
Europeesch te zijn. 

groette met een 
te plechtig om 

Hj zeide niets. 
Het cerste gevoel, dat de verschij- 

ning van den vreemdeling bij Fiirbrio- 
een lichte teleur- 

een man verwacht, 

overeenstemming 
bardoek- 

en 

  

te diep 

ger opwekte, 
stelling. Hij had 

was 

  

wieos uiterlijk io 

was met de geheimzinvige,   voorkomen was te nucbter en te 
weinig overdreven, om te doen den- 
ken aan een vriendengrap. Het eeni- 
ge in het oog vallende bij hem was 

zijo huidskleur, die de eigenaardige 

tint van oud koper had. 5 
»U wilde mij spreken,” begon Fiir- 

bringer, daar de vreemdeling bleef 

zwijgen. ,U moet bet aan uw eigen 
aandringen wijteo, dat ik u op deze 

wijze ontvang. Ik ben ziek geweest.” 

nlk weet het, Sahib”, antwoordde 
de vreemdeling met zijo zachte als 

het ware onlichamelijke stem. ,,Maar 
gij zijt het piet meer. Gij zult opstaan 

en gezond zijo.” 
»Dat willen wij hopen,” zeide 

Fiirbrioger met een vluchtigen glim- 

lacb. ,,Maar het zal nog wel eenige 
dagen duren, eer ik daaraan kan 

denken.” 

»Hedenavond reeds, Sahib”, zeide 
de vreemdeling.   

»U is een Inditr, nietwaar?" on- 

derstelde hij. 

»Ja, Sabib.” 
»Wil u mij uw naam noemen?” 

nHeeft de stofkorrel eed naam? 

Ik ben een stofkorrel onder de voet- 
zool van mijn beer.” 

#Er wie is uw heer?” vroeg Fiir- 

bringer verder. 

mHij is het, vao wien ik u dezen 

brief moet brengen”, antwoordde de 

laditr, 
»Geef hier”, zeide Furbringer, de 

hand uitstekend, 

De Iodi8c boog, uit zijn linkermouw 

haalde bij een- groot, eigenaardig 
gevouwen papier, dat bij Fuirbringer 

overhandigde. 

Het gescbrift was verzegeld: het 
zegel vertoonde een zeer eenvoudige, 
bijoa ruw gesneden A. 
»Wees 200 goed, plaats te nemen! 

zeide Fiirbringer, terwijl hj den brief 
openmaakte.   

Heuvel gezien, het huis der Mater 

Immaculata en bet buis der schoone 
vrouw, die te jong gestorven is. Ik 
beb de vrouw verlooreo, die aan mija 

bart heeft gerust, en ik wil een graf- 
monument voor haar oprichten, welks 

schoonheid haar schoonheid zal ge- 

ljken. Ik wil, dat dit gedenkteeken 
zal gebouwd worden door den man, 

Onder wiens handen het witte marmer 
tot witte kant wordt, door den tuinier 
der bloemen, die van edelgesteenten 

gemaakt zijo. Ik verzoek hem, op te 
staan, indien bij ligt of zit, neer te 

leggen, wat hij in de hand houdt, 
en tot mij te komen. De jaren zija 
niets, als het werk goed is. Ik bied 
hem voor de vervulling vaa mija 
wensch de som aan van een millioen 
pond in goud, Laat hij zich aan mija 
dienaar toevertrouwen. Zijn trouw is 
mij gewijd. Neem wat gij verlangt. 
Alles is het uwe.” 

Wordt vervolgd,
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