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TUBERCULOSE - BESTRIJDING. 
(SC. V. T) 

Het werk der 

mcet toch door iemand betaald worden! 

Steunt de S. C. V. T. 

Consultatiebureaux 

  

Nieuwe kiesordonnatie 

gemeenteraden. 

Zooals bekend is in het vorig jaar 

eea nieuwe kiesordonnantie voor de 

Stadsgemeenteraden tot stand gekomen. 

Daarbij 

aan de vrouw bet actief kiesrecht voor 
is onder meer bepaald, dat 

de verkiezing van leden van Stadsge- 

meenteraden toegestaan en het ever- 

redijheidstelsel voor de verkiezing van 

de tot de inheemsche onierdanen-niet- 

Nederlanders. Aangezien deze ordor.- 

natie voor onze lezers in onze Stad- 

belangrijk is om te 

weteo, plaatsen we hier eenige artikels, 

Oa. omtrent bet kiesrecht. 

Van het Kiesrecht. 

Artikel 2, 

(1) Voorzoover de leden van een 

gemeenteraad door verkiezing worden 

gemeeote zeer 

aangewezen, mag daaraan alleen worden 

deelgenomen door hen, die volgens 

de im artikel 26 bedoelde 

kiezen bevoegd zija en niet van het 

kiesrecht of van de u'toefening van 

het kiesrecht zijn uitgesloten. 

(2) Voor iederen kiezer strekt de 

ondzrdanengroep, waartoe bij behoort. 

lijst tot 

Artikel 3. 

(1) Met inachtnemirg van bet be,, 
paalde in het zesde lid van dit artikel 

worden op de in artikel 7 bedoelde 

list als kiesbevoegd gebracht de on- 

derdaner-Nederlanders en inheemsche 

co uitheemsche onderdanea-oict-Neder- 

landers, die : 

a. ter beoordeeling van de in artikel 

7 bedozlde commissie voldoende ken- 

nis van lezen en scbrijven bezitten in 

de Nederlandsche, Maleiscbe of de ter 

plaatse gebezigde andere inheemsche 

taal 
b. den leeftijd van 21 jaar bereikt 

hebben, 

Cc, niet 

gesloten : 

d. wonen bionen de gemeente, 

e. over het laatstverloopen jaar in 

de Laodsinkomstenbelasting zija aan- 

geslagen naar een jaarlijksch inkomen 

van teominste f300,— dan wel, voor- 

z00ver zij, betzij op grond van artikel 

11 of artikel 21 der ordonnantie op 

de inkomstenbelasting 1932, hetzij 

overeenkomstig het bepaalde in Hoofd- 

stuk VI dier ordonoantie, niet in 

genoemde belasting zija aangeslagen, 

een zoodanig inokomen hebben genoten. 

(2) De in lid 1, sub a, bedoelde 

commissie is gehouden voldoende ken- 

nis van lezen en schrijven aanwezig 

van het kiesrecht zijo uit-   

te achten bij her, die inhet bezit zijn 

van een verklaring, waaruit blijkr, dat 

met goed gevolg is doorloopen een 

Inlaodsche Vo'ksschoo', dan wel een 

daaraan gelijk- of mzerwaardige onder- 
wijsinrichting. 

(3) Voor plaatsing op de in artikel 

7 bedoe'de lijst komen mede io aan- 

merking de onderdanen-Nederlanders 

en inheemsche en uitheemsche onder- 

danen-niet-Nederlanders, die voldoen 

aan de onder b tot en met d van het 

eerste lid van dit artikel 

vereischen en aanzien van wie 

betzij uit eeo desbetreffende verklaring 

blijkt, betzij uit hoofde van bus ambt, 

beroep, bedrijf, betrekking dan wel op 

andere grondeo 

vermelde 

ten 

kan worden aange- 

nomen, dat zij aan den in het volgend 

lid 

voldoen. 

(4) Als ontwikkelingseisch, in het 

vorig lid bedoeld, geldi, 

aangegeven ontwikkelings eisch 

a. voor z00veel betrefr de onder- 

daneo-Nederlanders, het met goed ge- 
vo'g hebben doorlopen van een open. 
bare of van Landswege gesubsidieerde 

school van Westersch Lager O :derwijs 

dan wel van een gelijk- of meerwaar- 

dige onderwijs-inricbting : 

b. voor betreft de 

heemsche en uitheemsche onderdanen- 

niet-Nederlanders, het met goed gevolg 

hebben doorloopen van een openbare 

of vao Landswege gesubsidieerde ver- 

voigschool, dan wel van een Inlandsche 

tweede klasse school, of 

gelijk- of meerwaardig onderwijsio- 

richting : 

Cc. z0oowel betreft de 

onderdanen Nederlanders las voor wat 

betreft de inheemsche en uitheemsche 

onderdanes-niet-Nederlanders het met 

guostig gevoly afgelegd hebben van 

het z.g. kleinambtenaarsexamen, 

(5) Onder gelijk- of meerwaardige 

onderwiijsinrichtirng, als bedoeld in het 

zooveel in- 

van een 

voor wat 

vorig lid, zijn begrepen: 

a. voor wat betreft de onderdaner- 

Nederlanders, Landswege 

gesubsidieerde ten aanzien 

Diet van 

scholer, 

waarvan den Directcur van 

Oonderwijs Eeredienst het 

hoofd de bevoegdheid is verleend tot 

het afyeven van getu'igscbriften, op 

door 

en aan 

grond waarvan de 'e-rlingen, op den 

zefden voet als de leerlingen eener 
overeenkomstige gouvernementsschoo!, 

tot opeobare of daarmede gelijkwaar- 

dig verklaarde bijzondere scholen van 

verdergaand lager, technisch of mid- 

delbaar kunnen 

toegelaten : 

b. voor wat zoowel de onderdanen- 

Nederlanders als de 
uitheemsche onderdanen - niet -Neder- 

landers betreft, niet van Landswege 

gesubsidieerde scholeo, waar onder- 

wijs gegeven wordr, hetwelk. 

het oordeel van den Directeur van 

Onderwijs en Eeredieost, wat aard en 

omvang betreft, niet in belangrijke 

mate afwijkt van dat van een gelijk- 

soortige openbare of van Landswege 

gesubsidieerde school. 
(6) De ia het eerste lid van dit 

artikel bedoeide plaatsing op de kie. 

zerslijst geschiedt voor zooveeldetreft 

vrouwelijke iobeemsche en uitheem- 

sche onderdanen - viet- Nederlanders 

slecbts op daartoe strekkende per- 
soonlijke aangifte op den voet van 
artikel 13a. 

onderwijs werden 

inheemsche en 

paar   

Artikel 4 

aanslag van (d) De 

vrouw of vrouwen in 

de 

Ie Landsinkom- 

wettige 

steo belasting geldt voor baar mar, 

die van den man voor zijn wertige 

vrouw of vrouwen. 

(2) De aanslag in de Landsinkom- 

stenbelasting geeft geen aanspraak op 

kiesbevoegdheid, indie 
is van een met de waarheid 

bij het gevo!g 
stvijdige 

  

aangifte, 

Artikel 5 

Van de uitoefening van bet kies- 
rect zijn uitgesloten zij, die in gevan- 

genschap, hecbteris of verzekerde 

bewarirg zijn, zoomede gegijzelden. 

Artikel 6 

Van bet kiesrecht zijn uitgeslotan 

zij, die : 

a. onder curatzele siaan of wegens 

krankzinnigheid io een krankzisniger- 
gesticht zija geplaatst 

b. bij onherroepelijke rechtelijke uit- 
het 

bij, krachters algemeene verordenirg 

spraak van recnt om te kiezen 

gebouden, verkiezingen zijo Oo t:er, 

  

voor den duur der o 
Ia de 

raadsvergadering 

»tting. 
laatst gehouden Gemesnte- 

is. echter cen tele- 

gram gelezen van c-n Adviseur van 

  

Decentralisatie, wasrbij werd ver- 

klaard, dat wegens deze oorlogsom- 
standigheden, deze verkiezingen met 

en jaar is uitgesteld, 

Pekope. 

Dezer dagen zal de Pekope, een 

afkorting van Penolong Korban Perang, 

te Kediri opgericit worden. Deze ver- 

eeniging stelt zich ten doel, om de 

slachtoffers van den oorlog, geestelijk 

en materieel steun te verleenen. Ook 

de kwestie van Voorlichting zal in bet 

werkprograma van geroemde vereeni- 

ging opgeromen worder. De oprich- 

tingsvergadering zal plaats hebben op 

Diensdagavord as. in de vergaderzaa 
van den Regentschapsraad albier. Ver- 

schillende autori 
tegenwoordigers v 

ia Kediri en de 

wordeo, We kow 

terug. 

  

iten, zoomede ver- 

analle vereenigi geo 

s zal uitgenoodigd 

  

oa bier 

  

pader op 

Schuilloopgraven onder water 

la verband met het feit, dat het reeds 

geruimen tijd steeds bad geregend, wa- 

rea de 

scholen hier ter 

geloopen, zoodat dan ook genocmde 

schuilloopgraven van alle 

stede ooder water 

scholen voor tijdj» gesloten worden. 

Men is thans bezig om bet water weg 

te pompen en z00 mogelijk genoemde 

scbuilloopgraven vrij te houden van 't 

regenwater. Wij hopen, dat dit moge- 

lijk zal zijo. 

RICHE THEATER. 

Nog heden t/m Zondag 15 Febr. 

Metro's filmtriomf 

»WATERLOO BRIDGE” 

(Bea ootmoeting in Londen) 

met Vivien Leigh — Robert Taylor — 

Lucile Watson —Steffi Duna—Aubrey 

Smith en nog vele andere groote sterrer, 

Vivien Leigb, de ster die onsterfelijke 

roem verwierf in ,Gooe With The 

Wind” thans tezamen met een nieuwe 

Robert Taylor, opwindend romantisch, 

als Britsch officier. Een heftige liefdes-   
  

Zoojuist Ontvangen 
mamanmama 

  

H.M. V. KOELKASTEN 
4 ft. 

6 ft. 

6 ft de Luxe met 

Zeer laag stroomverbruik 

  

Night Watch 

f 550.- 

f 620.- 

f 805.- 

100 WATT. 

ELEEFD AANBEVELEND 

N. V. N. van WINGEN 

DOHOSTRAAT 13 KEDIRI 
  

  

    

affaire, zich afspelend in 24 uur va 
cxtase. Waarom iedere vrouw, 

droomt van een groote en 

1 

baar gemakkelijkste weg j 

      liefde, zal ondervinden, dat de schija-    2 moei- 

lijkste is! 

Mutatie Jav. Bank. 

Back 
bekend, dat de teekeningsbevoegihe 

Dz Javasche maakt h 

  

van onderstaande beambten, &. w.: 

P. Spies, Agent te Pontianak, 
P, E. Wiemans, 

Ageot te Pontianak, 

M. Soekardi, Wd. Kasgeemployeer- 
de te Pontianak, 

H. G. Nauta, Agent te Menado, 

vervallen is, 

BAAT HET OM 
DRUKWERK ? 

De Kedirische 

pers Drukkerij drukt 
immers beter, netter en 

goedkooper. 
Vraagt offerte bij de Ked, 

Snelpersdrukkerij ! 

U verbindt zich 
tot niets! 

Plaatsvervangeod 

  

Snel- 

  

  

Een stil en rustig 
leven! 

  

Men mag vooral niet 

»Praatziek” zijn 

     
   

Nadat zij daar io d 

  

uw P. 

  

ien constat   io baar woning geregeld gastvrijbeid 

  

NAD @ an Gg 

VENDU- & COMMISSIEKANTOOR VH BRANTAS 

J.G.W DEKKERS 
  

(Ook voor Europa en de 

Transporteeren, 

    

KEDIRI Teletoon 250 

Emballeeren 

buitengewesten) 

Meubelmakerij 
Agentschap Handel in Nieuw- en 

Tweedehandsch Meubilair. yan Koeikasten



  

   

  

  

Wa 

   

HEATER — 
  

", Nog 

Metros meer dan 

.0 heftige lisfdes - affaire, 
uuc van extase, W    

  

    

    

   

  

weg juist de mosilijkste is 

  

  

schitterende filmschlager 

zich afspelend 
tom iedere vrouw 

t van een grooteen eeuwige liefde, 

F RICHE T 

lervinden, dat de schijabaar gemakkelijk- | 
D.cgener, die 

  

Wit LUCILE 

  

  

slechs Heden 13 tm Zondag 15 Febr. 

.WATERLOO BRIDGE" 
(Een ontmoeting in London) 

met VIVIEN LEIGH — ROBERT TAYLOR e.v.a, goede krachteo. 

Vivien Leigb, de 
roem verwief in 
gezien heeft, deze film order geen voor- 

/ATERLOO 
BRIDGE 

SON » VIRGINYA FIELD 

ster die onsterfelijke 
»Gone with wind”, 

  

waarde mogeo missen. 

17 jaar en 

LH. 

oOoraf! Hs actusele wereldoieuws! —Noor 

ATTENTIEI Allen 

| Ileandere dagen 2 voorstellingen nl.om 5.30U. en 7.45 U. N.M. 

| Maandag 16 Mm Woensdag 18 Febr. 
| ' ale Comedis 

.GO WESI” 
i (Het Wilde Westen) 

met de bekende Marx Brothers Jobn Carroli — Diana Lewis e.v.a, groote sterren 

Esa film, die wij cen iedzr, oud of jong, kunnen aanbevelen. 

    

daar boven 

tisch 

  

yo werd 
b over Ne- 

bepaald waar- 

    

    

   
    

   

     

  

    
     

zanloop 
omge- 

9 bij belangrijke militaire werken 

gedetacheerd, achtte mevrouw 

L. zakelijk om baar werk- 
vertand te brengen, 

al gevaarlijk 

  

zeker onge- 

cbt, dat 

  

    

    

  

leggzn. waa m 
vrijbeid komen had g 

naa 

reche : 

Oastr 

   
   

   

  

ouderl— I 

op Zaterdag 3 Voorstellingen ".w. cm Su.—7U.e 9. n.m. 

Voor alle leefrijd en. 

woorden te vinden zijn. Na de toepas- 

sing dit was het 

liokeroog van mevrouw L. dichtgesla- 

gen, het bloed gutste haar uit neus, 

het licht gekneusd, 

boven en onderbeenen waren bont en 

biauw getrapt en ook in den rug had 

de oudere veonw, die zich tegen deze 

furie niet kon verweeren, een schop 
gekregen. 

Toen tuchtiging 
ge€indigd was, zou men denken aan- 

nemende dat Mevrouw P. wellicbt is 
cen ziedende driftbui had gehandel4, 
dat bij het zien van den deerniswek- 

van tuchtrecht” 

schedeldak was 

deze ,,gestapo” 

kenden toestand, waarin haar slachtof- 
fer verkeerde, eenigsziis menschelijke 
gevoclens zouden zijn boven gekomen 
en zij haar hulp zou hebben verleend. 

Niets is echter minder waar. 

Mevrouw P. stelde zich met de 
armen over elkaar haar tegenover 

voegde 

volkomen 

slachtoffer op en haar op 
ijskouden en beheerschten 

U er 
om, U is in dit huis niet geslagen, U 
is gevallen en U is daardoor gewond, 

(00n toe: ,mevrouw L. deokt 

Mjn bedienden zullen niet anders 
verklaren”, 

(Het visum et repertum zal intus- 

    we! anders u'twijzer !!!). 

Ievrouw L., half verb'ind en ver- 

    

uft, verliet de woning en begaf z'ch 
naar buis van den onder - administra- 
teur van de onderneming, die haar 
d ste bulp vericende en het bin- 
neniandsch bestuur waarschuwde, ter- 
wil hij bet verder mogelijk maakte, 
lat mevrouw L. onder toezicht van 

jawat haar koffers kon pakken, 
Onder bedreiging, dat zij niet z0u 

  

dat deze koffers door me- 
uw L. werden medegenomen pres- 

te mevrouw P. haar onderwijzers ver- 

    

volgens de onderteekening af van een 
ver iog, dat zj vrijwillig het huis 
van familie P. tusschentijds verliet 
en Oegen nam met de uitbetaling 
van halve maand salaris. Het 

  

gebsurde op 14 Januari. 
Mevrouw L. dis volkomen suf was, 

teekende in het verlangen om maar 
100 gauw mogelijk weg te komen en 
reed in den avond van Pengalengan 
naar beneden, na eerst bij de veldpo-    

   
litie e aangifte van het gebeurde 

te heb pedaan. 

Mevrouw L. verkeerde toen in een 
dusdanigen toestand en zag er z00 

verschrikkelijk uit, dat de commandant 

politie zich verantwoord 

achtte baar onder deze omstandighe- 

  

niet   

den een verhoor af te nemeo, doch 

maatregelen nam, dat zij onmiddel'jk 

zou kuonen worden opgenomen in bet 

Immanut'-ziekenhuis, waar mevrouw 

L. vao Woensdagavond tot Zaterdag- 

avond is verpleegd. 

Het is te begrijpen, dat deze zaak 

een zeer lange staart zal hebben, 

Maar men weet nu wat in dit ge- 

wordt bedoeld met 

leven en met den 

val een stil en 
rustig eisch niet 

Praatziek te zijo. 

Inmiddels is bet 

en te verwachten dat het 

tevens te bopen 

doen en 

laten van deze vrouwen van Duitsche 

geinterneerden in een streek waar 

zeer belangrijke werken liggen, scher- 
dere en nadere aandacht zal hebben. 

  

»Down Argentine 
” way. 

Wat men te Rio aan het uitspoken 

is, staat vrijwel yelijk met zedenbederf, 

Iammers wanoeer meo iemand, waar- 

van men overtuigd is dat bij zijn be- 

lofte al vaar behoefte al dan niet zal 
nakomn, overhaalt een verklaring te 
zetten, terwijl die verklaring dan voor 
het wereldgerichten voor de menschen 
dezer aarde mozt gelden als bewijs van 
zekere feiten, waarvan men dus weet 
dat ze dubieus zije, dan zal men den 

auctor intellectualis, zonder twijfel een 
Uitlokker tot mis'eiding en een mislei- 
der mogen nocmen, 

En als dit alles zich dan afspeelt 
onder luid gejuich vao bulde van een 
partijdige Amerikaansche pers, welke 
hulde zooder meer wordt Overgenomen 
in de wereldpers — Overigens uit on- 

Wetendheid — dan kan men toch zeker 
van zedenbederf spreken, en is het 
epitheton ,demagogisch” voor de sa- 
menkomst te Rio, waar dergelijke 
feiten zich voordoen, wel op zijo plaats. 
Tuschen Miinchen in 1938 en Rio in 
dit jaar bestaat zeer weioig verschil. 

Immers Chamberlain ging daarheen 
en troggelde Hitler een bandteekening 
af, terwijl bet hem toch bekend was, 
dat de dictator zija belofte slechts zou 
houden voorzoover het in zijn kraam 
te pas zou komen. 

De wereld werd verblijd met een 
»peace for lifetime”. Aldus sprekende 
bedroog Chamberlaiao zelfs het Duitsche 
volk, wat ook 'tgeval is geweest. Men 
herinnert zich nog wel dat het Duitsche 
volk Chamberlain een ovatie bracht,   

en Hitler zwijgend liet passeeren. Zoo 

zeer geloofde 't Duitsche volk in Miia- 

schen. Hoe groot was 'r bedrog. 

Hitler reeds 

ceos 

Chamberlaio wist dat 

ootelbare malen de gegeven 

belofte had geschonder. Er was geen 

excuus. 

Zoo is het ook te Rio. In de op- 

stellen van Brou ia dit blad heeft de 

lezer kunnen kennismaken met de feiten. 

Uit bedoelde artikelen zal hij ontwaard 

hebben, dat de vele beloften met het 

gemak van het pellen van een hard 

eitje werden verbroken als het in den 

Opportunistischen kraam van de diverse 

heeren dictatoren te pas kwam. Niet- 

»BOERDERIJEN SCHRAUWEN” 
MU keiua sa Ka ENANG 

Telefoon Ked. No. 225 

  

tegenstaande deze harde feiten, blijft 

men aandriogen op bet onderteekenen 

van een verklaring. Mijn goede hemel 

waar is dat goed voor. Welke waarde 

heeft zulk ee verklaring, zelfs al wordt 

zij door een ieder met de vreugde vaa 

een jonge bruid op haar trouwdag 

onderteekend, 

Ea z00 min de misleiding te Miia- 

chen gesteld moet worden op rekening 

Hitler — hoe afzichtelijk een 

mensch ook — maar op rekening van 

Chamberlain en Daladier, zoo min 

moet men ten deze Argentinis (en 

Chili) als de schuldige aanwijzen indien 

straks, als de verklaring niet tot stand 

komt Arlater verbroken wordt, of als 

van 

  

   
   

WATES 

PERCEEL-PAKISSADJI 

  

  

Levert versche volle melk. 

Karnemelk, Yoghurt, 
Room en Slagroom 

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

ter plaatse 

  

TA 

   
    

    

Prima kwaliteit, 

Beleefd aanbevelend 

L. H. SCHRAUWEN. 

  

  

  

        
  

Y 

NIEUWE UITGAVE of HERORUK yan J. B. WOLTER'S 
UITb. Mij., BATAVIA. 

Druk: prijs, Omvang: for- 
Auteur(s) Titel Bestemd voor ingen.—geb. misat 

| 
BONGERD | REISVER- j Ned. Letterk. | 1, 1.30, —.— 1 100 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 13, X 20.2 

BENIGNUS, | WEKELIJKS | w.L.O.en In | 10, 0.45,—.— | 44 pags. 
BR. en P.AJ. | CIJFEREN I | Onderw. 
LUYBEN Decb. 1941 13 X 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. | EEN NIEU- | Ned. Taalm. | 2, 0.70, —.— | 88 pags. 
HA. DELA| WE WE. v. Mal. spre- woordenl. 
(M. RASJID) | RELD IV kwadien Juli 1941 16 pags. 

145 X 20.3 

ROTTER, A NEW Voortgezet en | I, 0.35, —.— | 28 pags. 
CH. J. M. COURSE OF | Mulo Onder- 

ENGL. VO- | wijs. Jao. 1942 13”, X 20 
BULARY | 

BOEDIJN, PLANTKUN: | Ind. Middelb. | 2, 3.25.— — | 253 pags. 
Dr. K. B. en DE— H. B.S. | 8 Gymo. Os- 
J. R. KUPE- | UITG. II derw, Ja. 1942 15 XK 23”, 
RUS 

SNIJDERS, J. | PIKIREN DI- | Rekeoboek v. | 1. 0.40,—.—- | 112 pags. 
M. en R. SA. | SIK BAN- d. Jav. Mzis- 
LIJOEN DJOER GA- | jes Ver. Jan. 1942 143 X 20”, 

RAPEN I volgsch, 

STAVAST, | ONS EIGEN | Holl. Iol. On- | 3, 0.75, —.— | 76 pags. 
W. en G. BOEK VI wijs 
KOK Febr. 1942 7X21 

SOERIA DI BOENGA Mal. Leesb, 1, 0,50. —.— 4 100 pags. 
RADJA MELOER I Iv. Jav. & 

Soend. Scho- | Febr, 1942 136 X 21.7 
len 

aan   

La 

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

U dient daarmede Uw eigen en het 
algemeen belang. 
Inlichtingen bij den Secretaris, 
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die verklariog niettotstand komtArgen- 
tinia (en Chili) tot saboteur verklaren. 

In feite immers is Argentinia de eenige 

eerlijke van allen, waar het n.I. dui- 

delijk laat weten, dat bet niet van 

cen dergelijke verklaring gediend is. 

Of de motieven waarop de weigering 

geschoeid is fraai zijn of niet, is een 

andere kwestie. Ten deze waren ook 

de motieven die Hitler halsstarrig 

maakten te Miiochen alles behalve 

fraai. Argentini2's motieveo thans zija 

practisch van gelijken aard als die 

van Hitler te Miinchen namelijk het 

verwerven van de supprematie op het 

zuideliik Amerikaaosch continent 

Overbeersching 

en 
van alle state van 

dat contineat, Zoo min als Hitler, zal 

Argentinif der wereld van de ware 

motieve met neonletters aan den 

hemel koud doen, doch dat ontslaat 

ons niet de ware feiten te onderkennen 

ea ons maar die feitea te richten, de 

cenige manier om niet bedrogen uit te 

komen. 

Zoo juist schreveo wij dat Brou er 
in dit blad met nadruk op gewezen 

heeft, dat op de diverse Pan - Ameri- 

kaansche telkens 
nieuwe verklaringen worden opgesteld 

nOpoieuw” het 

beloveo, dat reeds 

cerdere conferenties 

dat zulks wees op de voosheid van 

de besluiten van de Pan-Amerikaansche 

conferenties, en de waardeloosheid van 

de diverse besluiten in eeo helder 

licht zette. 

conferenties veer 

om een of ander te 

lang geleden op 

was beloofd, en 

diverse landen 

Het is 

nOpnieuw", ,opnieuw” en nog- 

Ziet eens wat de 

thans weer 

alles 

maals ,opnieuw” wat er klinkt. Men 

moeten beloven. 

Overtuige zichzelve. Hierzijn de ,,vier 

punten”, 

1. De Amerikaansche republieken 

bevestigen opnieuw bet vaste besluit, 

dat zij elke aanvalsdaad van riet - 

Amerikaansche 
valsdaad tegen allen zullen beschou- 

wen, daar zulk een daad een aanval 

is op de vrijheid en afhaokelijkheid 

van beide Amerika's, 

landeo als een aan- 

2. Da Amerikaansche republieken 

bevestigen opnieuw de algeheele soli- 

dariteit en vastbeslotenheid om samen 

te werken ter wederzijdsche bescber- 

ming, totdat de uitwerking van agressie 

tegen Amerikaaosche activiteit zal wor- 

den opgeheven. 

3. De Awmerikaansche republieken 

verklaren daarom, dat zij bij de uitoe- 

fening van hun souvereine rechten in 

overeenstemming met hun grondwet- 

telijke iostellingea ea bevoegdheden, 

voor zo0ver deze dit toestaan, de di- 

plomatieke betrekkingen met Japan, 

Duitscbland en Ital:& niet kuonen hand- 

haveo, daar Japao aanviel en de beide 

andere landen den oorlog verklaarden 

aan een land van het Amerikaaosch 

continent. 

4. De Amerikaansche republieken 

verklaren, dat wanneer zij de diplo- 

matieke betrekkingen met de as weer 

zouden instellen, zij overleg met elkan- 

der zullen plegen teneinde de beslissing 

collectief en unaniem te maken, 

Vrijwel alles wat hier staat werd 

al eeas eerder verklaard en voor z00- 

ver er iets nieuws verklaard wordt, 

is de omscbrijving z00 poreus dat a!- 

les er doorheen kan siepeleo. Wij 

zullen van dit daemagogisch manifest 

een enkel tipje oplichten. 

Punt drie,...., 
stemming met hun grondwettelijke in- 

stellingen !!!!!” Waarde lezer de 

grondwetten van de Amerikaansche - 

Republieken liggen voor driekwart op 

den rommelzolder. 

io overeen- 

Grondwettelijke bevoegdheden zijn 

al lang als volkomen uit den tijd als 

oud roest verkocbt. Ia de Zuid-Ame- 

rikaansche-Republieken bestaat maar 

&€a soort bevoegdheden ,,Dictatoriale 

bevoegdheden ”.   

Als klap op de vuurpijl volgt dan 

de komische mededeeling ,,voorzoover 

deze dit toestaao”. Is het niet om te 
builen van onzin. Die grondwettelijke 

instellingen en bevoegdheden liggen 

boven ir de rommelkist. Alle grond- 

wettelijke bevoegdheden zijo in den 
dictator vereenigd en ,,voorzoover deze 

bet een en ander toestaat, zal hij de 

diplomatieke betrekkingen met de as 
al dan niet kunneo handhaven”. Dat 

staat er. 

Er de wereld brult van de hulde. 

Wij doen daar niet aan mee zooals 

wij niet meededen in Cbamberlains 

dagen, 

De scbuldigen aan dit alles zija Hull 
Welles. De laatste nog 

meer dan de eerste. Want hij, als ge- 

en Summer 

wezen ambassadeur der Vereenigde- 

Staten te Buenos Aires moest weten 

wat er in Zuid-Amerika en 

bijzonder in Argentini& te koop is. 

io bet 

Hull en Summer Welles zullen straks, 

wanneer de verklaring eventueel ge- 

teekend zal zijn even schuldig zijn als 

Chamberlain aan Miiachen. Jammer is 
het dat de stem van ons bescheiden 

blad niet ver reikt, want wij zouden 

bet der wereld willea toeschrecuwen 

»Weest op Uw boede”, omdat blijk- 

baar die wereld het 

en de groote pers, of opdracht heeft 

gevaar niet ziet 

erover te zwijgen, of niet genegen is 

haar meening te geven, of niet instaat 

is haar meening te geven. 

Hull ea Summer Welles hebben de 

meest afzicbtelijke dictators geprezen 

voor bun innig democrarisch beleid en 

hun ionig democratisch gemoed. 

Laat ons de zaken scberp stellen. 

Ook als de conferentie van Rio onver- 

hoopt mocbt lukken—wij schreven het 

al eens eerder— dan is zij mislukt, even- 

als het slagen van Miinchen een vol- 

slagen mislukking beteekende, en even- 

als het slagen van Mii-chen zal bet 

slagen van Rio gevaarlijker zijn dan 

de mislukking. 

. 
ak 

De motieven die alle Midden- en 

Zuid-Amerikaansche staten hebben om 

zich te verzetten zijn nu wel bekend. 

le afschuw van bemoedering door 

de U. S. A.: 

2e het nationaal economisch pro- 

gram dat onverbiddelijk eischt een 

verder afstooten de Vereenigde-Staten 

en het zich richten op Europa en dan 

voornamelijk op Duirschland, Rusland 

en Italit. 

De meesten hebben in de ure des 

gevaars en/of uit eigen belang deze 

bezwaren voorloopig opgebotteld. 

Argentisig heeft bovendien nog zijn 

imperialistische wenschen en daarmee 

gepaard gaande zijn vijandschap met 

Braziliz en zijo behoefte om Chili als 

joker te gebruiken. om die redenen is 

zelfs punt 1 onaanvaardbaar voor Ar- 

gentini& Want 

Ea beduidende en potentieelen vijand, 

ook voor de toekomst, en dat zijn de 

Vereenigde- Staten. Alleen de Vereenig- 

de-Staten zijn instaat aan de onafhan- 

kelijkheid van Zuid-Amerika een einde 

te maken (men moet zich even in Ar- 

  Argentinid ziet maar 

gentijasche schoenen steker)en A gen- 

tiniZ te dwarsboomen op zijn weg naar 

hegemonie. 

Punt 2is volmaakt onaanvaardbaar, 

want Argentinis is wel fel op solidariteit, 

maar op zija fagon zooals Brou het 

heeft uitgelegd. Het ziet slecht een 

solidariteit van Zuid - Amerika onder 

supervisie van Argentinig, en dat is 

natuurlijk iets heel aoders dan de 

solidariteit io de verklaariog bedoeld. 

Puot drie is cen soort slechte horoscoop 

a la Tabib Tabib. Punt vier is al 

evenzeer onaanvaardbaar omdat Argen- 

gaarne wil 

besloten wordt en dat staat er niet io. 
tivi uitmaken wat er 

Met Chili ligt de zaak even anders. 

Zij die Brou's artikelen io dit blad 

gevolgd hebben zullen geen last heb-   

ben de moceilijkheden van Chili te 

begrijpen. Z'j weten waar de schoen 

wringt. Chili ligt omringd door uirslui- 

tend vijandige lander, en voorzoover 

Diet vijandig, imperialistisch, wat bet- 

zelfde beteekeot Het kan van niemand 

directe hulp krijgeo. Teekent Chili de 

verklaring zonder meer, dan is bet, 

als Argentini& het op zijn heupen krijgt, 

vrij zeker ten ondergang gedoemd. 

Teekeot Chili niet, 

Chili de vrieodschap 
Wat moet Chili doen? 

dan verspeelt 

van Brazilig, 

Laat ons verder deze hoogst belang- 

rijke gebeurtenissen met rust laten. 

Belangrijk zijo ze, want Zuid.Ame- 

rika, de Balkan van 

Continent is een krachtenveld, waat- 

bet westelijk 

op alle krachten der grooten in deze 

wereld werkeo, een veld waarop die 
krachten met elkaar in botsing kunnen 

komen en een vlam veroorzaker, die 

brand doen 

ontstaar, die van iovloed zal zijn op 

een continentalen kan 

den duur en den uitslag van dezen 
oorlog. 

ata 

Eindigen wij met onz2 M. L. en de 
wakkerc mannen van het luchtwapen 

hulde te brengen voor het schitterende 

En 
zwaar oorlogsschip een zware kruiser 

een lichte kruiser een 

wapenfeit in straat Mikassar. 

orpedojager en 

Het is 

schitterend. Dat geeft den burger extra 

vier transporteurs getroffen 3 

moed, extra vertrouwen voor de toe- 

komst. 

Deze acht banzailingen zullen even- 

tjes — voorzoover daartoe nog instaat 

en nog niet ia de golven verdwenen 

— een trip van 3000 mijlen moeten   

ondernemen om behoorlijk gerepareerd 

te worden. Voorloopig zijn ze een 

maand of twee uit de vaart en dat 

alleen reeds is een groote prijs die de 

Japanners te behalen hebben gekregen, 

Maar 
bericbt 

totale convooi was, Gezien echter het 

het 

Convooi zeer grcot geweest moet zijo. 

de prijs is nog grooter. Het 

vermeldt niet hoe groot bet 

escorte kan men aannemen dat 

Waar nu de convoysurs terug moeten 

om bersteldte worden zullen ook zelfs 

de niet beschadigde schepen den lan- 

Ook 
dat is dus een dikke winst. Bovendien 

gen weg terug moeten nemen, 

weten onze marine en luchtvaartman- 

nen waar het convooi uithangt, zoodat 

naar alle waarschijolijkheid nog vele 
torpedovischjes de ravage zullen komen 
vergrooten. 

Gezien de 
der brgeleidende oorlogsschepen door 

minder goede conditie 

het bombardement, zullen onze onder- 

zeebooten aa. in het voordeel zijn en 

waa scbijnlijk gelegenheid krijgen ver- 
scheidene schepen op den korrel te 

oemer, Het een en ander opent wijde 

perspectieven voor een daverende klap, 

Het moet al heel 

binoenkort daarvan niet meer hoorer 

Ooze bond 

ook een enkel mondjz victorie lusten, 

gek loopen al    we 

jenooten zullen bovendier 

en men vertrouwe er op, zij zullen 

zich niet onbetuigd laten. 

Een 
Velen oozer 

schitterend slot van de week. 

die 

sneuvelden voor het vaderland werden 

moedige masner, 

gewroken. Japan betaalde een dikken 

prijs. 

  

DOOR DE VIJANDELIJKE LI- 
NIES HEEN GEBROKEN 
  

  

DRAMATISCHE ONTMOETING 

Na een 10- daagschen 

»hongertocht” 

SLAPENDE SCHILDWACHTEN 

En slecht schietende 

soldaten 

Vier dagen en vier nachten had de 

grootste brand van alle tijden reeds 

gewoed. Vier dagen, duister als de 

nacht door den zwarten verstikkende 

rook van de brandende olie en vier 

nachten helder als de dag door de 

hoog oplaaiende vlammen weike heel 
Balikpapan io cen rossen gloed zetrer, 
had het garnizoen in groote spanning 

de komst van den vijand afgewacbt. 

Diosdag 20 Januari was een machtige 

Japansche vloo', varende in de richting 

van Balikpapan yesignaleerd, doch eerst 
in den nacht van Vrijdag 23 op Za- 

terdag 24 Januari ging de vijand tot 

het uitvoerea van landingen over. 

Men was toen jvist bezig aan de laatste 

vernielingen en gzen enkele brand was 

meer te stuiten. 

Als de scbrijftafelstrategen die van 

durfden te 

ter plaatse bekend waren of zelfs maar 

»Haaststrategie” spreken 

een flauw vermoeden hadden gehad 

van den omvang van bet olie-etablis- 

  

  

  

sement te Balikpapan zouden zij hun 
critiek op de baast welke met de 
vernietiging van dit enorme emplace- 

   ment betracht werd wel in de p 

gshouden hebben. D: mannen die er 
voor verantwoordelijk waren dat yeen 

  druppel olie in handen van den vijand 
z0u vallen wisten beter wat er aan de 
vernieling van een z00 groot object 

Zij hebben 

geaarzeld, toen 

vastzat, gzen oogenblik 

zij hoorden dat de 

vijand io aantocht was, om het teeken 

te geven de helte doen losbreken. Wij 

mogen van geluk spreken — aldus 

de unanieme opvatting van een vierta 

officieren dat er met cen deel hun 

    troepen in geslaagd is z'ch strijdenc 

cen weg door de vijandelijke linies te 
baren en dezer dagen weer op Java 

      

    

is aangekomen — dat dit is gsbsurd 
Was er gewacht, dan zou de vijard 
er zeer waarschijalijik in geslaaud : 

den ormvang van den brand te 

perken en dus een deel onzer olie in 

handen te krijgen 

Over de vier etmalen, welke zij in 
de hitte en den oliewalm telkens op- 

gescbrikt door zware explosies, nu 

eens van oatploffende tanks dan weer 

van heftige donderslagen en in onaf- 

gebroken alarmpositie, als cen sebisi 
eindelooze nachimerris badden d 
leefd, praatten de officieren, wien £ 

  

  
    

  

PROTESTANTSCHE KERK 

Hollandsche Kerkdiensten. 

Zondag 15 Febr. 's morgers om 9u, 
zal in de Prot. Kerk te Kediri 

Ds. Jonkhof optreden. 
  

  

OOST - JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEN 

lederen Zondag, 9 uu vm 

Te Kediri 

Toeloergagoeng, 

  

(Baloewer 

  

Ngandjoek, ea, te 

Paree 7.30 uuro.m 

  
  

ROOMSCH-KATHOLIEKI 

lederen Zand 

KERK 

    

   

   

te Kedii le H. Mis vm 

2e H. Mis 7.30 uuc 

Lof uut £ 

te Blitar 6 uur vm H 

7.30 aur vm. Hoogmis 
5.30 uur n.m.  Lof 

Onderricht Kath. Javanen 6 vur o.m   

  

TENG IIONG TITANG 
YVENDUHOUDER —  COMMISSIONNA 

    

Adres voor: 

Moderne en antieke meubels 

  

Staalmeubels likanten  ver- 

cbroom 

Tweedeh 

Emballeeren en transporteeren 

   

  

meubels    
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) Medicynen, 

Verbandartikelen, 

E RESIDENTIE APOTHEEK KE 
TELEFOON No. 52. 
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Bifitenlandsch overzicht overgenomen uit het Soer. Hbid, 

Hevige gevechten om Singapore 
  

  

Britten schijnen stand te houden langs 

linie, welke zeer nabij de stad is gelegen: 

Japanners lijden zware verliezen, 
  

  

Febr. (Rzuter). De laatste 

  

welke den 

  

    
ogapore, 

1 Idernacht werden 
c : dat de situatie is 
gestabilisseerd langs een lij, loopende 
ongeveer van de Marinebasis in het 
Noorden door de oude racebaan, wel. 
ke ceks 8 K.M. van het centrum 

    S 

het dorp Paser Panja 

gapore verwijderd is, naar 

  

De Japanners gebruiken een zeer 

groot aantal Ichte en mediumtanks. 

      
    

  

Areta meldt uit Batavia, dat de cor- 

espondent van Reuter, Selby Walker 

het voigende schrijft : 

G de 24 uren was er geen 

nisuws van Singapore, Het laatste 

nieuws kwam den Ilen van de Mala- 

yan Broadcasting Corporation, en meld- 

ds, dat het nieuws van het front 

schaarsch was. De vijand zette den 

aanval door met dezelfde fanatieke 

negatie van verliezen, waar door al 

zijo opsraties worden gekenmerkr. 
De Japansche keurdivisies van de 

Keizerlijke garde, o.w. veteranen van 
den 

klappen, en doen dit nog, hetyeen een 

iovloed zal 

Csina-oorlog incasseerden zware 

grooten hebben op het 

  

sstige verloop van dezen oorlog.   

Londen, 12 Februari (Reuter). Na- 

dere berichten inzake de situatie te 

Singapore te middernacht toonen aan 

dat de Britsche 

Noordelijkste 

reservoirs, 

linie gaat over het 

van de beide water- 

Er was voortdurend een zware Ja- 

pansche druk over bet geheele Weste- 

Hijke root. 
Naar bet schijot, waren de Britsche 

troepen den vorigen dag succesvol 

op de linkerflank, en vermoedelijk in 

het Zuidelijke deel der linie, doch de 

vijand viel later met een groote troe- 

peomwacht aan en dwong de Britten 

opnieuw terug te trekker, 

Toen dit nieuws uit Singapore werd 

dat het 

water- 

ontvangen, werd gemeend, 

beide 

reservoirs ncg in Britsche handen was. 

meest noordelijke der 

D2 Japanners maken vermoedelijk 
van den dam gebruik doch deze ligt 
onder voortdurend zwaar artillerie vuur, 

Hoewel de Japanners beweren, 

bepaalde vliegvelden te hebben bezet 

wordt er op gewezen dat z00 lang 

de strijd nog voortduurt, geen enkele 

luchtbasis op bet eiland bruikbaar zal 

zijo, noch voor de Britten, noch voor 

den vijand. 

New York, Londen-radio verklaar- 

de, dat te Singapore nog steeds hevige 

gevechten gaande zijo. 

  

Mr. van Kleffens in de V. S. 
  

  

  

  

Rede voor ,,Overseas 
Club“. 

  

  

  

   

   

  

    

      

    

Press 

Waarom hij naar de 
V.S. kwam 

Nzw Yosk, 12 Febr. (Aneta). Spre- 

kende tijdenseen lunch van de ,,Over- 

seas Press Club" te New York ver- 

klaarde minister van Kleffens, dat er 

drie redenen zija voor zija komst ia 

de Verec Sataten. 

T is bet nuttig zelf de 
Odtw an dengang van zaken 

en de meeningen in Vereenigde 

Staten te leeren ken Ten tweede 

maakte de « gheid van De. van 
Mook d jedachter- 

  

   

  

FEUILLETON 
    

  

       

HET INDISCHE GRAF- 

MONUMENT 

Ro va 

Thea Von Harbou 

3 
De onderteekeniag was on'eesbaar. 

»De gebsele zaak is een uirstekende 
grap, en heeft bovendien het voordeel, 

» Fiirbringer, ter- 

licitvouwde. ,Tot 

  

O van     gaarne zou 

  

   

  

willer, want de uitvinder heeft geen 

gursig uur gekozen. Groet hem har- 

telijk van 1 dat ik over 

d ja bescbikking 

»Sahib”, antwoordde de Indier, 

zonder de minste beweging om den 
brief terug te nemen, ,,bet schrijven 

van mija he is geen grap. Mijn 

Heer scbertst nooir. Hij is jong. Hij 
heeft de vrouw verlorer, die zija 
bloed in vuur zette. Hij treurt om 

haar en scbertst viet, Hj is io de   

gzdwongen was, haar land te verlater, 

slechts &&a plaats waarheen zij zich 

kon begeven, in Engeland. 
Ds Engelscheo zijn zeer goede 

gastheeren voor ons geweest, in po- 

hartelijke en 

behu'pzame gastvrijheid en in neya- 

tieven zin doordat zij ons geheel vrij 

laten. Toen de Vereenigde Sraten in 

den oorlog traden, werd bet voor 

ons van meer belang in nauwe 

sitieven zija door hua 

voe- 
ling te blijven met dat land, vooral 
voor de voorziening van N-derlandsch- 

Iodi& met oorlogsmaterieel. 
Docb er is geen sprake van, dat 

wij Engeland nu vaaiwel zeggen. 

Bovendien is het bezette bet voor 

vwereld geweest, overal, waar schepen 
varen en spoortreinen loopen overal 
heeft hij de bouwwerken der menschen 
gezien, en geen gevonden, dat de 
schoonbeid van zija vriendin waardig 
z0u geweest zijv. Maar hij zag de 
werken uwer handen, en de plannen 

uw hoofd, en hij dacht, dat gij 
de man waar', om bet grafmonument 
der schoonbeid teschepper. Hij wil u 
brengen in een dal, waar de marmer- 
blokken van alle kleuren opgestapeld 
liggen, ea marmer, reiser en blanker 

dan de veeren van den witten pauw, 

bergen van onyx, agaat en lapislazuli, 
baren zilver en platen goud, en bek- 
kens, te zwaar voor een man om op 

te tillen, gevuld met edelyesteenten 
en de groote paarlen der zee,—zoodat 

de roes van de schepping over u zou 
komer, als mijo Heer tot u zou zeggen: 

Neem en bouw!... Zeg niet, Sahib, 
dat dit eeo grap is, want mijn Heer 

wacht op Uu...” 

van 

Fiicbringer draaide het hoofd om. 
,Waar ?” vroeg hij kortaf. 
»la zija land,” antwoordde de In- 

ditr cenvoudig. 
»Ea gij wilt mij doen gelooven, dat 

bij u eokel uit Iodid paar Europa   

land een groote moreele steun te 

weten dat Koningin en regeering 

nabij zijo”. Het Nederlandsche volk 
zou het niet begrijpzn, 

Onze regezringszetzl zoudeo verplaat- 

indien wij 

ser. Doch wij bechtzn ten minste 

evenveel belang aan onze betrekkin- 

gen met de Vereenigde Staten als 

aan die m:t andere landen”, en ook 

daarom is de mivister naar Amerika 

vertrokken. 
Na de bzanoeming van vice-admi- 

raal Helfrich te hebben vermeld, ver- 

klaarde de minister: ,Het doet mij 

genoeger, te zien dat de 

vereenigde 
idee van 

opaang 
maakt.” Daarna den nadruk leggend 

een opperberel 

op het belang van zuik een vereeni- 

ging, 
waterdicbte schotten tusschen de ver- 

moesten 

zeide de minister dat er geen 

schillende operatiegzbieden 

bestian. Het beginsel zou 

onderdeelea van de oorlogvoering der 
op alle 

geallicerden moetan worden toegepast. 

Na den nadruk 
op de loyaliteit der 

Nederlandsch - Iodi&, 

in deze omstandigheden een groote 

geruststelling is”, vroeg de minister : 

»Wat staat in Nederlandsch- Iodi& op 

het spel?” Hetkan voor de Vereeoigde 

te hebben gelegd 

Indonesisrs in 

»wat voor Os 

Staten niet onverschil'ig zijn of de 

Nederlanders dan wel of de Japanners 

de zeewegen tusschen deo Indischen 

en den Grooten Oczaan beheerscher. 

Hat nieuws van deze dagen isslecht, 

eo misschien zullen wij 

klappen 
doch de minister legde er den nadruk 

op, dat het 

den mogelijkea val van Singapore af 

te leiden, dat Java dat lot binnenkort 

z0on deelen.” Hij deelde mede, dat bet 

grooste gedeelte van de strijdkrachter, 

nog zware 

ia ontvangst moeten nemen, 

voorbarig z0u zijn, uit 

Ww.o. een sterk gemechaniseerd leger, 

op Java is geconcentreerd, waar de 

met defensievoorbereidingen — hem 

bewondering badden vervu'd, 

U tweidend over Amerika's aandeel 

in de oorlogsinsparning zeide de mi- 

nister dat Amerika 

bron van voorraden is. Wij bhebben 

reeds grootz hoeveelheden dringend 

noodig materieel ontvanger, doch de 

groottz van het gevaar 

Amerika nog vit altijd beseft. Toch 

al veel waardevolle stzun verleend: 

de voornaamste 

wordt in 

na den Japanschen aanval van 7 De- 

cember werden vele voorrangsbepalin- 

gen op zij geschoven, en wat onseen 

week tzvoren was geweigerd, werd 

ons daarna bijna io dea schoot ge- 

worper. 

Na te hebben 

Nederlanders en 

voor dezelfde zaak vechten, besloot 

de minister: ,,Gij kuot er op rekenen 

goed mogelijk zullen 

dat de 

Amerikaoen 

verklaard, 
allen 

dat wij z00 
vecbten. Laat ovs er op kunnen re- 

kener, dat gij oos oorlogswerktuigen 

zendt om nog bzter te kuonen vech- 

ten. Laat ons beiden zooveel mogelijk 

ons best doen, dat is de beste basis 

heeft gezonder, om mij dezen bricf 
tz brengen ?” 

»Ik wil het u niet doen geloover, 

Sahib—het is de waarheid.” 
Fiirbringer drukte bet hoofd in de 

kussens en keek naar de zoldering, 

Waarscbijnlijk, dacbt bij, heb ik 

weer koorts—of ik droom... Natuur- 
ljk droom ik.., Maar zijn gedachten 
werkten met buitengewone kracht en 

snelheid, en met de onberispelijke 

jvistheid van een goede machine. Hij 

zag de voorwerpen van zijn kamer 

z00 duidelijk, alsof zij door zoeklich- 

ten bestraald werden. 
Elk voorwerp, waarop zijn blik viel, 

scheen naar hem toe te komen, alsop 

bet leefde, en door hem geroepen was. 

Met een ruk keerde bij zich om en 
keek den Indir ia het gelaat. Het 

was volkomen ernstig, niet geheel en 
al vrij van het een of ander vreemd, 

Aziatisch verdriet, ea volkomen be- 
beerscht door de onvoorwaardelijke 
Overtuiging, te gehoorzamen aan een 

wil, die niet kon dwalen. 

»Verondersteld, dat ik dien brief in 
ernst opnam — wat ik volsirekt niet 

doe—, hoe had uw Heer zich dan 

bet verloop van de zaak voorgesteld?”   

voor echte 
oorlog.” 

De voorzitter van de club, Burnet 
Hershey, herriunerde aan de benoe- 
ming van vice-admiraal Helfrich en 
zeide: ,Dt is een vreugde voor alle 
geallieerde volken. Helfrich heeft 
reeds getoond wat hij kao. Wij hopen 
groote daden van hem te vernemen. 

kameraadschap in den 

Mooi succes der vliegtuigen 

Japansch viiegdekschip waar- 
schijnlijk vernietigd 

Aneta meldt uit Batavia, dat geal- 
lieerde vliegtuigeo dezer dagen boven 
de Javazee een gevecht met vijande- 
ljke jachtvliegtuigen aanbonden, en 
vier z.9. ,Navy-O” toestellen neer- 
schoten. 

Begin van deze week voerden ge- 
allieerde toestellen een aanval uit op 
een Japansch vliegdekschip in de Golf 
van Borneo. 

Weersomstandigheden beletten een 
nauwkeurige waarncming, doch groote 
vlammen op het water wettigen de 
veronderstelling dat de aanval succes 
bad, 

In Singapores buitenwijken zou 
reeds gevochten worden. 

New York, 12 Febr. (U. P.). Het 
volgznde is waarschijelijk bet laatste 

  

  

vit Singapore afkomstige nieuwsbericbt, 
dat door een correspondent van 
nUnsited Press” verzonden is, die me- 
dedeelde dat bij in de belegerde 
stad zou blijven. Het is af- 
gezonden na de evacuatie over zee 
van den manager van bet Singapore- 
kantoor Harold Guard en de andere 
United Press-emoloy€'s door W. K. 
Was, die als ,,dateline” opgaf, Singa- 
pore 9 uur v.m.: 

»De gevechten komen dicbter naar 
Singapore, de vijand is van uur tot 
uur stceds boven ons, aanvallen uit, 
vozrend op het statioo en de haven- 

alwaar mannen en vrouwen—ja zelfs 
kinderen—bewi:zen leveren, dat zij, 
zelfs in het donkerste uur, helden 

kunnen zijo. 

Er 'ebben gevecht»m buiten de 

stad (blijkbaar in de buitenwijken) 
plaats—z00 wordt door so'daten ge- 

meld—, welke buitengewoon heftig 
zija en dikwijls in handgemeen ont- 
aarden, 

Vijandelijke vliegtuigeno zija in 
grooten getale boven de voorste ver- 

dedigingslinies en toonen aan hoe 

gerechtvaardig de herhaalde dringende 

verzoeken van de imperiale strijd- 

krachten om bijstand ia de lucbt zij 

geweest”. 

  

LEESBIBLIOT HEEK 
  

De abonnementsgelden bedragen : 

f 1,— per maand voor €€n boek 

£ 1,75 per maand voor twee boeken tegelijk 

f 2,50 per maand voor drie boeken tegelijk 

met dien verstande, dat U zoo dikwijls moogt ruilen als U wilt 
Indien U duseen abonnement voor &&n boek 

heeft, waarvoor U &€n gulden betaalt en U 
ruilt het boek iederen dag, 

30 boeken voor 
gulden. 
Wordt lid van — — 

DJABA 
— LEESFEZELSCHAP -—- 

dan betaalt U 
toch niet meer dan &&a 

KOTTA 
LEESBIBLIOTHEEK ”— 

Ked. Snelpers Drukkerij. 
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Door eigen import zijn wij in staat de beroemde 

CARIBONUM producten, z.a. 

Carbonpapier in diverse soorten. 

Schrijfmachinelinten in alle breedten, 

Scbrijf-, vulpen- en stempelinkten, 
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te leveren 
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vroeg Fiirbringer met een zorgeloos- 

heid, die bij niet gevoelde, 
»Neem den brief in ernst op, Sahib, 

want 166 is hij bedoeld,” artwoordde 

de Indiar, 
»Goed, goed — wij zullen er niet 

over twisten! Wat zou ik dan het 
eerst moeten doen ?" 

»Sta op, Sahib, en volg mij!” 

»Watl—nu dadelijk ? !” 
»De auto staat voor de deur, Sahib.”" 

Fiirbringer lachte. 
»Uw Heer schijnt gewend te zijo, 

dat zija wenschen oomiddellijk ver- 

vuld worden,” meende bij. 
»Ja, Sahib!” zeide de ander, met 

onmiskenbaren eerbied voor een on- 

zichtbaren derde. 
»Hij had echter moeten bedenken, 

dat hij tegenover een nuchteren Euro- 

peaan zijn dienaar wel een meer ge- 

loofwaardig bewijs bad, mogen mee- 
geven dan een brief met een onlees- 

bare onderteekening.” 
Over bet gelaat van den laditr 

vloog een glimlach, Met een lichte, 
hoffelijke beweging greep hij naar 

zijo borstzak. 

»Mijn Heer kent de menschen van 

Europa, Sabib,” zeide hij zachtmoedig.   

£ 

»Hij heeft mij opgedrager, u dit 

te geven, als gij het verlangdet.” 

F rbringer greep naar wat de Indir 

hem voorhield. Het was een chegue- 

boek van de Duitscbe bank op den 

baam: Arada vorst van Esjoapoer. 
Furbringer beet zich op de lippen. 

Hij voelde, dat het bloed hem vaar 

het hoofd vloog: hij zeide niets. 

»Mija Heer!” ging dea Iodizr 
voort, ,,verzocbt u, indien gij zija 

brief niet gelooft, op een dezer blad- 

zijden de som te schrijven, die gij 

verkiest, en een vertrouwd persoon 
te zendep, waar bij dit blad kan 
inwisselen. Ik zal hem vergezeller, 

ea hij zal u het geld brengen,” 

Wordt vervolgd, 
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