
    
KEDIRISCHE COURANT 

DRUK- EN UITGAVE 
  

KEDIRI - SNELPERS 

Aigemeene Leider J.D,L, v. WAARDENBURG 
  

REDACTIE- EN ADMINISTRATIE 
TELEFOON No. 83 

ABONNEMENT 11.50 PER KWARTAAL, 
BIJ VOORUITBETALING. 

  

Wat de wijand wenscht. 

Oaze vijand io de lucht wenscbt 

1 ons te zien. 

Hij wenscht ons te zien bewe- 

geo, hij wenscbt ons te zien lopen. 

Ba hij ziet ons bet liefst loopen 

in groepen, stoeten, io menigte. 

Wamneer hbij ons in grooten 

getale ziet, dan heeft hij pleizier 

van zija kostbare macbinege- 

weerkogels en zijn bommen. 

GUN HEM DAT GENOE. 

GEN NIET! 

De vijand in de lucht haat viets 

meer dan leege straten, 

aloon-aloons. Hijj is diep teleurge- 

steld, wanneer hij een stad ziet die 

UITGESTORVEN SCHIJNT, 

Maak daarom dat Uw stad, 

Uw pleioen en straten uitgestor- 

veo scbijoeo, zoodra hij nadert. 

Het is een cerste 

voor zelfbehoud. 
Verschuil U, verberg UI, laat 

de vijand U riet zien, Enlaat hij 

U vooral nergens zien bewegen. 

leege 

voorwaarde     

  

  

  

STADSNIEUWS 

  

    

Pekope opgericht. 

Op Maandagavond j. |, vond de 

oprichtingsvergadering plaats van de 

vereeniging ,, PEKOPE”, cen afkorting 

van Penolong Korban Perang (Hulp 

aan de siachtoffers van den Oorlog), 

die gehouden werd in de vergaderzaal 

van den Regeotschapsraad aan de 

Aloon-aloonstraat albier. A'hoewel 

bet tamelijk hard regende, was de zaal 

toch bijaa geheel bezet. De Burgemees- 

ter en de Regent van Kediri wareo 

ook aaawezig. Om kwart over zeven, 

opeode de Voorzitter van het Comite, 

Me. Sjarif Hidajat, de vergadering, die 

de aanwezigen, ia het bizonder defd. 

Burgemeester enden Regert van Kediri, 

hartelijk welkom heette. Vervolgens 

zette hij uiteen de bedoeling van de 

bijeer komst en noodigde de aanwez'gen 

uit om hun meening uit een te zetten 

Omtrent genoemd initiatief. A'lereerst 

sprak de Regent van Kediri, die zija 

sympathie betuigde, omtreot de oprich- 

ting van genoemde sociale vereeniging 

en was dao ook bereid medewerking 

te verleenen, daar waar bet zulks noodig 

wordt geacbt. Hierna sprak de fd, van 

Kediri, die ook zeer verheugd was, 

dat in Kediri z00o'm vereeniging zou 

bestaan, die het werk van de overheid 

in bet verleenen vaohulp aan moge- 
lijke slachtoffers van den oorlog zou 

bijstaan en sprak dan ook de hoop 

uit, dat dit initiatief werkelijk veel me- 

demerking van de burgerij zou ver- 

krijgen. Nadat de Voorrzitter zija bi- 

zondere erkentelijkheid betuigde over 

de woorden van genoemde autoriteiten, 

gaf bij de beurt aan afgevaardigdeo 

van vereenigingeo, die dan ook zooder 

uitzondering accoord gingen met de 

oprichting van Pekope. 

Ook de afgevaardigde van de plaat- 

selijke C.B. O. de heer Kwa Swie 

Bing betuigde zija sympathie over 

meergemelde oprichting. Ook hadden 

eenige personen -van de gelegenheid   

gebruikt gemaakt om iolichtingeo in 

te wionen, die dan ook tot bevredi- 

giag der aanwezigeo werden beant- 

woord, Daarna werd overgegaan tot 

de vaststelling der Statuten, die op 

cen kleine wijziging na, werd aange- 

nomen, bierna volgde de verkiezing van 

Deze was als volgt sa- 

mengesteld: Voorzitter: Mr. Sjarif 

Hidajat, Vice - Voorzitter: Samadi- 

koen, Wedono ter Bzschikking Kediri, 

Secretaris : Mr. Safroedin, Vice-Secre- 

taris: Soemitro, Penningmeester : Soe- 

djovo, Vice-Penningmeester: Sahir en 

Commissarissen : Moeotoro Atmosen- 

Roosseno Soerjohadikoe- 

koesoemo en Daslam. Verder zou door 

bet bestuur wijkhoofden en andere 

hoofden worden aangesteld voor de 

werkende leden, Zoowat om 10 uur 

s'avonds werd deze oprichtinggverga- 

dering gesloten. Aangezien deze ver- 

eeniging van zeer groot belang is 

voor onze ingezeteneo van de ge- 

meente Keidiri en toegankelijk voor 

alle rassen, is mits ze maar Neder- 
landscbe onderdanen zijr, plaatsen we 

hieronder de 

statuteo. 

bet bestuur. 

tono, Ir. 

reeds goedgekeurde 

I. Van de vereeniging, de oprichriag 

ea het gebied der vereeniging. 
art. 1. De vereenigirg draagt de 

Daam van ,Penoelong Korban Perang”, 

(Pekope). 

Zij is op dea 16Jen Februari 1942 

Opgericht voor den duur van den 

ocorlog. 

Zij is gevestigd te Kediri en werkt 

behoudens het bepaalde in art. 

8 punt 3, uitsluitend binnen het 

gebied van de gemeente Kediri. 

II. Vao bet doel der vereeniging. 

art. 2. 1. De vereeniging stelt zich 

ten doel de overheid zooveel mogelijk 

behulpzaam te zijn io haar taak het 

volk veilig te leiden door gevaren 

van den oorlog. 

2. Ze stelt zich te dien einde in 

voortdurend contact met de plaatse- 

lijke overheid, ten einde 

de vereenigirg geboden krachten en 

de door 

middellen op een z00 nuttig mogelijke 

wijze aan 

a. bet verrichten van diersten op 

het gebied van de voorlicbting. 

b. bet verrichten van diensten t.b.v. 

de luchtbescherming. 

c. bet verleenen van geestelijke en 

materieele bijstand aan oorlogsslacht- 

offers. 

III. Van de geldmiddelen. 

art. 3. De gelden van de vereeniging 

worden verkregen door: 

te wenden, zooals voor: 

a. contributies, 

b. vrijwillige bijdrageo. 

Cc. en door andere wettige middeleo. 

IV, Van de leden. 

art. 4. 1. De vereeniging bestaat 

uit werkende en niet-werkende leden, 

2. Het bestuur beoordeelt, of iemand 

als werkend dan wel als nietwerkend 
lid zal worden toegelaten, 

art. 5. 1. Werkende leden kunnen 

zija Nederlandsche onderdanen van 16 

jaar en ouder. 

2. Zij betalen contributie naar ver- 

mogen, maar kunnen ter beoordeeling 

van het Bestuur van betaling vao con- 

tributie wordeo vrijgesteld. 

3. Zij zija verplicht de hua doorof 

namens bet bestuur aan gewezentaak   
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of de hun door of namens het bestuur 

gegeven bevelen op te voigen. 

4. Bij niet nakoming van deze ver- 

plichting kan het betrokken lid door 

het bestuur worden geroyzerd. 

art. 6. 1. 

nen zijn Nederlandscbe orderdanen of 

Niet-werkende leden kun- 

onderdanen van bevriende 

heden. 

2. Alvorens een 

mogend- 

niet-N derlandsch 

onderdaan als 'id toe te laten, vraagt 

het bestuur advies aan de 

overheid. 

3. Niet-werkende leden betalen een 

maandelijksche bijdrage raar vermo- 

gen, (indien mogelijk f 025) 

V. Van bet bestuur. 

1. Het bestuur wordi voor den duur 
van den oorlog gekozen dc 

p'aatselijke 

or de eerste 

leden-tevens oprichtingsvergadering. 

2. Hst bestaat uit een Voorzitter, 

Vice-Voorzitter, Secretaris, Vice-Secre- 
taris, Penniogmeester, 

  

Vice-Penning- 
meester en 3 Commissarissen, 

3. Desgewenscht vult het zich zelve 

aan. 

4. In het bestuur ncemt micsiens 

€€1 ambteraar van bet B. B. zittirg 

5. Geen bestuurslid may aftreden dan 

met toestemming der overije leden en 

om door dezen gesrond bevonden 

redenen, 

6. Dz overige bestuursleden mogen 
een lid wegens wangedrag uit zijn 

fuoctie ontheffen, 

7. Het aldus ontslagen lid kan in 

hooger beroep komen bij de in bet 

hoofdstuk bedoelde Alge- 

meene Vergadering 

art, 8, 1. Het bestuur zorgt voor 

de uitvoering van hetin art, 2 gestelde 

volgende 

doet volgens de daaraangewezen wijze. 

2. Het stelt z00 spoedig mogelijk 

als het mogelijk is, een Huishoudelijk 

Reglemert samen, en brengt dit ter 
kennis van de leder. 

3. Het onderhoud z00 

mogelijk cootact met andere vereeni- 

gingen of comitt's met een gelijk soortig 

doel als de Pekope, zoowel binnen 

als buiten de g'meente Kediri. 

4. Van zija verrichtingen brengt bet 

z0oekt en 

Bestuur verslay uit aan de in het vol- 

gende hoofdstuk bedoelde Algemeene 

Vergadering. 

VI. Van de A'gsmzene Vergadering. 

art. 9. 1. Zoo spoedig mogelijk ra 

afloop van den oorlog roept het be- 

stuur een Algemeene Vergadering 

bijeen. 

2. Deze hoort het in het vorige 

artikel bedoeld verslag van bet bestuur 

aan en hecbt daaraan bare goed —en 

afkeuring. 

3. Bj afkeuring bepaalt de alge- 

meene vergadering wat alsnog behoort 

te worden gedaan. 

4. Tevens spreekt de vergadering 
haar oordeel uit over de io art. 7 
punt 6 bedoelde onstlagen. 

5. Indien baar blijkt, dat een ontslag 
ten oorechte is verleend, wordt het 
betrokken lid door de Alg. Verg. 
gerehabiliteerd. 

6. De alg. Verg. bepaalt, wat er 
met de bezittingen van de vereeniging 
zal worden gedaan. 

7. Na afloop der bierboven bedoelde 
verrichtiager, wordt de vereeniging 
ontbonden. 

Verder kan men voor informatien 
en inscbrijvingen zich wenden tot den 
Secretaris van Pekope, Mr. Safroedia 
Prawiranegara Ringiosirabstraat 24 
Kediri.   
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Zoojuist Ontvangen 

H.M. V. 
4 ft. 

6 ft. 

6 ft. de Luxe met Night Watch 

Zeer laag stroomverbruik 

  

N.V.N. 

DOHOSTRAAT 

  

ELEEFD 

LL ea Mama naa 

KOELKASTEN 
? 530.- 

fi 620.- 

! 895.- 

(00 WATT 

  

AANBE 

VAN WINGEN 

VELEND 

13 KEDIRI 
  

  

STADSGEMEENTE 

inde Europeesche en met he MUTATIES 

  

in de Stadsgemeente Kediri in de maand De 142 

GEVESTIGD: 

Naam: 

  

M. Mej: Akojiesaam 
J-F. Mevr, Perret 
D.K. Tan 
C. A. Mevr. Bierloo 
G. M. Mej. Venema 
H. B. Mej Goudman 
A.R. Mer. Sebifer 
E. G. Mzvr. Hereman 
G. M. Rosevkrants 

W. Ch. Mevr. Wagne 
D. Mevr. Scbafer 

K. & F. Boem 
K, Mevr, den Hartog 
L Ch Mevr, Nix 

D. P. M. Mej. Djie 
W. A. Mevr. Flieger 

M-vr. Hafkanscheid 
|. Ch. Cordin 

  

  

     

  

   

  

Modjoroto IS 

      

  

VERTROKKEN 
   

  

W.M.H.J. Lauterbach 
C.B. Th. Smith 
JA, Lanslinger 
Cb. Boosman 
F. E. L. Mevr, Cohen 

L.J. Mevr. Blomme 
J. M. Mej. Van Aken 

A. Mevr. K'oren 
M. H. Mej. Damwijk 

    
    
    

    
   

VENDU- 

  

Transporteeren, 

  

(Ook voor Europa en de 

Handel in Nieuw. en 
Tweedehandsch Meubilair. 
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o Dp Se ente 
£ RIChHE THEATER 

Nog Hedenavond 20 en Zaterdag 21 Febr. 

»SINNERS bb 

“ MADGE EV 

A NEW UNIVERSAL PICTURE 

Vooraf! Het 

»Pentja Padang” 
schouwen. 

      

  

S - 101 B0ve8 
BBUGE CABOT « MARION MARTIN - GENE LOCKRART Hay by Harotd Buckley, Louis Steveas C Lestar Cole 

8 JAMES WHALE Pnooverin 

ATTENTIE!I S.v.p.! 
»Vrouwen 

met zeer 
Schitterende natuurgezichten van Sumatra's Westelijk 

    

IN PARADISE“ 

nieuwste actueele wereldnieuws ! 
als Speciale Attractie Voorat: 

In de Frontiinie.” 
met een voorwoord vao Dr, 

  

Zondag 22 en Maandag 23 Febr. 
De uitzonderlijke Muleisch sprekende film 

»SITI NOERBAJA" 
goede Indonesische krachten 

tafereelen uit Padang, met de z.g. 
welke nog nooit in eenige andere film is vertoond, kunt U alles in deze film aan- 

Voor 13 

    

(Geketende Hartstochten ) 

met MADGE EVANS — JOHN BOLES 

BRUCE CABAT e.v.a. uitstekende krachten. 

Een Universal film met een sterke 

bezetting en een goed verhaal, welke 

afspeelt op een verlaten eiland, ver 

de bewoonde wereld. 

Spannende scines spelen zich voor Uw 

oogen af en sleepen U mee ,... 

Ben film, die U beslist niet missen mag! 

Voor 16 jaar en ouder! 

rol- 

zich 

van 

van Mook. 
Niemand misse deze film! 

b.». 

jaar en ouder! — 
  

N.B.! Nogwaals te Uwer kennisse gebracht: alleen op Zaterdag 3 Voorstellingen. 
lol. om Su. — 70. — Gu. n.m. 

terwijl 

om 5.30U. co 7.45U. m.n. 
voorstellinger, t. 1 

  

Voor de Pekope 

Het reeds voor geruimen tijd alhier 
vertoevende Tooneelgezelschap ,,Dar- 
mo - Moedo”, hetwelk hare voorstel- 
lingen io het gebouw van bet Olympia- 
theater aan de aloon - aloonstraat gaf, 
zal over twee weken een opvoering 
geven, waarvan 100”/, van bruto-op- 
brengst gestort zal worden in de kas 
van het z00 juist opgerichte vereeni- 
ging Pekope. Deze sympathieke 
geste was natuurlijk door het bestuur 
van genoemde vereeniging zeer ge- 
waarderd. Men ziet hier, vereenigingen 
doet, onverschillig, of het van de Over- 
heid, of van de Chineesche dan wel 
Indonesische zijde afkomstig is. Het is 
alweer, Darmo - Moedo, die ingezien 
heeft, dat financieele steun cp haar 
manier, een stevige bijdrage beteekent 
voor het doel enstreven der vereeni- 
ging. Wij hopen, dat op bewusten 
avond, die nog bekend gemaakt zal 
worden, alle bevolkingsgroepen naar 
Darmo-Moedo zal begever, om bier- 
mede het algemeen belang niet alleen, 
doch ook om de reeds bekende uitvoe- 
ringen van genoemd gezelschap te 
kuonen bijwonen. 

RICHE THEATER. 

Nog beden t/m Zaterdag 21 Februari. 
Universal's uiterst boeciende span- 
nende film. 

»SINNERS IN PARADISE" 

(Geket e Hartstochten).      

   
met N 

Cabot—Ge 
sterren, 
Ben geweldige Av 

afspelende op een 

-John Boles— Bruce 
Lockhart e.a. bekende 

  

aren film, zich 
en eiland er- 

        
    

gens in de Pacific, ver van de bewcon- 
de wereli. Spannende scenes sp 
zich voor Uw oogen af en sleepen U 
mee, 

    

    

  d deze 
misser 

uit- r aan, 
| niet te 

Wi raden cen 
stekende film, vc 

  

Verhoogde 
belastingen. 
  

Door Volksraad aanvaard. 

Na de reeds door ons gepubliceerde 

inleidende rede v 

de Volksraad Maandag de behandeling 

pa het voorstel tot verhooging van de 

Jonkman heeft   an mr 

inkomstenbelastirg enz. voortgezet. 

   
Het woord is aan den Regeerings- 

gemacbtigde voor Financigo, de heer 

Gitzen. Spr. zal kortheid betrach- 
ten. Besprekingen over de toekomst 
zija moeiliik en daarom heett de Re- 

geering zich niet in speculatieven be- 

Zi 

zich voor mededeelingen te doen over 

schouwingen te begeven, stelde 

de financieele positie wanneer de toe 
stand er aanleiding toe geeft. Dat is 

tbans zeker niet het geval.   

Telefoneeren met de 
Spoorstations 

  

Beroep op het publiek. 

leder zal begrijpen, dat de telefoons 

Op de spoorwegstations in deze tiiden 

overbelast is. Het is daarom uitermate 

hinderlijk, wanneer het reizigerspubliek 

voortdurend opbelt om inlichtinges te 

vragen over de aankomssten het ver- 

trek van treiner. 

Belangrijke dienstgesprekken worden 

daardoor vaak aaomerkelijk vertraagd. 

Zijdens de S.S. wordt bet publiek 

Om medewerking verzocht om alle 

inlichtingen betreffende de norma'e uren 

van aankomst en vertrek van treiner, 

te willen richten tot het Informatiebu- 
reau der S. S. 

Bij voerkeur is zelf de reisgids te 

raadplegen en de in dit blad van 12 

en 13 dezer verschenen advertentie 

betreffende het 

treinen. 

uitvallen van enkele 

Aan verzoeken om inlichtingen be- 

treffende vertraging van treinen kan 

niet worden voldaan, met uitzondering 

van de vertraging van de eendaagsche 

6.4! n.m. te Goebeng), 
na 6 30 n.m. inlichtingen 

(aankomst 

waarover 

zijn te bekomen bij hat station Goe- 

beng, tef, Z. 930. 

  

De verdeeling der lasten voor een 

deel over volgende generaties heeft de 

aandacht, tegen buitenlandsche leenio- 
gen zija meermalen de beswaren uit- 
eengezet. Voor een binnenlandsche 

leening is de tijd nog niet aangebroken, 
gewacbt moet worden, totdat de toz- 

stand beter is te overzier, 

De kwestie der 

door een commissie in studie genomen 

warloanbonds zal 

kusnen worder, gedwongen besparing 

verdient geen aanbeveling, 
Spr. bestrijdr het denkbee!d van den 

heer Wirjopranoto tot verdere ver- 

hooging van de opcenten op de ven- 
nootschapsbelasting. De Regeering kao 

dit niet overnemer. 

Wat de wensch van den heer De 

Boer betreft, belastinggrens 

voor de inkomstenbelasting bij f 1800 

tz brengen, dit acht spr. niet gemoti- 

veerd. Hoezeer de Regeering openstaat 

voor voor de belangen van den klei- 
denkbeeld 

om de 

nen man, kan zij toch dit 

Diet overnemen. 

Aan den heer De Raad antwoordt 
spr. dat de uit de toelage scheeps-   

Ongevallenverzekering niet onder de 

iokomstenbelasting valt. 

Tot de heer Loa Sek Hie zegt spr. 

dat bet thans niet de tijd is tot ander 

stelsel voor late afbetaling over te gaan. 

Het gaat viet aan de omzetbelasting 

uitsluitend door hotels en winkels te 
doen betalen. 

Spr. beantwoordt vervolgens nog 
verschillerde opmerkingenen bestrijdt 
het betoog van den heer Sandkuil be- 
treffernde de winst op verkochte goe- 

deren. 

Hierna volgen replieken. 

Deheer De Boer (I.E.V.) is het 
niet eens met den heer Verboom, dat 
voorstellen als deze geen behandeling 
zouden behoeven. Als de Regeering 
advies vraagt zou de Volksraad zijn 
plicht verzuimen als deze de voorstellen 
niet in beschouwing nam. Men moet 
de zaak vooral niet zien alsof de Volks- 
raad tegenover de Regeering staat. 
Deze moet weten wat er onder het 
publiek !eeft. Wel moet men niet te 
wijdloopig zijn. 

Spr. is teleurgestel, dat de Regee- 
ring zijo suggestie tot verhooging van 
de blastinggrens niet aanneemt. Ver- 
mindering van lasten en zorgen strekt 
ook tot versterking van bet burger. 
front. 

Oxk blijftspr. van meening dat een 
leening meer op haar plaats zou zijo. 
Wat brengt de verhooging der inkoms- 
tenbelasting nog op, nu de buitenge- 
westen bezet zijo. Is dan geen krasse 
maatregel noodig. Spr. dringt aan op 
een buitenlandsche leening. 

Verschillende leden zien van repliek 
af. 

De heer Kan (Cbung Hwa Hui) 
betoogt nader, dathet niet juist is, dat 
Ned.-Indiz den strijd alleen zal voeren 
met ecigen middelen. Men zal dan ook 
met leeningen moeteo werken. Het is 
er thans zeer zeker de tijd voor om 
een leening met Amerika te sluiten. 

Spr. bepleit verlichting van de boe- 
teregeling als tegemoetkoming ging van 
de belastinggrens niet voor den belas- 
tingbetaler niet als vermiodering van 

belasting, 

De heer Wirjopraooto (F.N.I.) hand- 
haaft zijn bezwareo tegen de belasting- 
verhooging. De combinatie hierbij van 
inkomstenbelasting en vennootschaps- 

belasting maakt een gesplitste stemming 

gewenscht. Ook zou splitsing roodig 
zijo, wat betreft de inkomengrens, Een 

en ander is technisch echter moeilijk. 

Spr. z0u echter wenschen dat als straks   
  

.. 5 — — 

de voorstellen zija aangenomen, de 

Regeering Dietovergaat totafkondiging. 

De eerste termija is hiermede ten 

cinde, 

De Regeeringsgemachtigde, de heer 

Gitzen betoogt, dat de Regeering 
zoowel groote als kleine middelen ge- 
bruikt om aan geld te komen. 

Door financieele overwegingen wordt 

aan de oorlogvoering geen stroobreed 

io den weg gelegd. De bedragen die 
wij niet kuanen verkrijgen worden 
geleend. Kan men met Amerika tot 
Overeenstemming komen, dan zal er 

Worden geleend. De voorbereidingen 

hiervoor zijn reeds begonnen. De Re- 
geering is niet tegen leeningen. We- 
kelijks heeft zij 20 tot 30 millioen aan 
leeningen noodig, Naar verhouding is 
de verhooging der inkomstenbelasting 

en zeer klein middel.   

Met de suggestie van den heer 

Wirjopranoto tot terugaeming van de 

verhooging der inkomstenbelasting kan 

de Regeering niet instemmen. Hetzelfde 

geldt voor het voorstel van den heer 

De Boer. De Regeering beseft zeer 

goed de nooden der lagere inkomens, 

maar het geheele land is in nood. Ea 

ook in de hoogere klassen heerscht 

nood, Met bet voorstel-De Boer zouden 

de lasten voor de hoogere groepen 

veel te Zwaar wordeo. De Regeering 

gaf een oplossing die het minst be- 

zwaarlijk is. 

Bij de overweging van een regeling 
voor renten en boeten zal zooveel 
mogelijk in de richting van het betoog 
van den beer Kan worden gegaan. 

Het ontwerp wordt bierna z.h.s. 
aangenomen. 

De vergadering wordt gesloten. 
De Volksraad gaat over tot afdee- 

lingsonderzoek. 
  

Frankrijk make zich geen illusies 

  

Over Berlijn's bedoelingen 
Jan 

Wanneer de mof den oorlog mocht winnen 

Militair en industrieel zal 
Frankrijk worden 

Vernietigd 

Het Is thans reeds grootendeels 

leeggeplunderd 

Men vraagt zich vaak genoeg af 
wat Duitschland vas plan is met 

Fraokrijk te doen, en hoe Fraokrijk 

zal reageeren na den oorlog in geval 

Van een Duitsche overwinning, wan- 

Deer zij werkeliik de nieuwe orde 
gaan uitvoecen in Fraokrijk. Vaak 
wordt versomen, dat Petain en de 
andere leden van de Vichy-regeering 
zekere geruststellende verklaringen 

moeten hebben ontvangen en dat hun 

in elk geval vernederingen bespaard 

zullen blijven, hoe zouden zij anders 

z00 rustig io bua tegenwoordige posi- 

tie kunneo blijven vertoeveo? Wat 
men ook ten laste leggea kan aan 
Darlan ea Laval, de oude maarschalk 

is een eerzaam meosch, en hoe kan 

de oude Petain duldeo, dat zija ge- 

liefde Frankrijk, het Fraokrijk dat 

Dooit sterven kan, een lot van siaven 
te wachteo staat, gebonden aan de 

strijdwageos der overwinnaars? Een 
nationale tegenspoed kan gedragen 

worden voor eenigen tijd, maar niet 

voor een lange toekomst, waarvan het 

einde niet te zien is. Hoe is het dan   

mogelijk voor een land zooals Frank- 
rijk met zija bistorisch verleden om 
het naze-juk te torsen 7 

De mof ten voeten uit 

Het einde van de dwaasheden, die 
wij zullen bevelen, is niet te zien als 
Wij niet eerst begianen met den Duit- 

scher te zien, zo0als hij werkelijk is. 

Hat is een nuttig werk om het boek 

»Pcance on Berlin Time” geschreven 

door den Amerikaan Thomas Kerman 
hierop eeos na te slaan. 

Bj is kort teruggekeerd 

naar de Vereenigde Staten en kent 

feiten uit eigen aanschouwing. Hij als 

Amerikaan kreeg voldoende gelegen- 

heid om rond te kijken. De actueele 

politieke toestand interesseerde hem 

Diet 100 zeer als de weteoschap hoe 

bet Fraosccbe volk over het algemeen 

stond tegenover den geheelen oorlogs- 

toestand. De unieke waarde van zijn 

werk ligt in het feit, dat hij een vol- 

komen objectief oordeel heeft wat be- 

treft de nazi-praktijken en hun plan- 

nen voor de volkomen Veroietiging van 

het Fransche economische systeem 

op de duivelsche manier waarvan de 

Duitschers zich bij voorkeur bedienen. 

Wat is hun doel? Het zou als volgt 

kunnen worden beschreven : 

geleden 

an 

sBOERDERIJEN SCHRAUWEN“ 
KEDIRI WATES 

MULOWEG / MADJENANG 
Telefoon Ked. No. 225 PERCEEL-PAKISSADJI 

  Head an 

Levert versche volle melk. 

Karnemelk, Yoghurt, 
Room en Slagroom 

Pn aod 

Prima kwaliteit, 

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

ter plaatse 
Beleefd aanbevelend 

L. H, SCHRAUWEN. 

  

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. 
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Ziedaar den worggreep. 

punt 1. De permanente vernietiging 

van een militair Frankrijk, zoodat er 

nooit meer gevaar zal dreigen voor 

het Rijngebied. 

punt 2, De permanente vernietiging 

van Fraokrijk als industrieel land, zo0- 

dat nooit kan mededingen ineen eco- 

nomische competitie met Duitschland, 

Na de Duitsche 

Duitschland vaststellen wat Frankrijk 

moet produceeren en wat niet. Velen 

zullen zeggen dat terwijl bet eerste 

mogelijk is, het andere onuitvoerbaar 

is. Maar het tegendeel is waar, Frank- 

rijk is zeer vatbaar om in een derge- 

lijken toestand te geraken, enis voor 

een groot gedeelte reeds zoover. Als 

de Duitschers morgen uit Frankrijk 

zouden marcheeren, dan zouden zij een 

bankroet land achterlaten. Dat blijkt 

afdoende uit Kermans verklaring, dat 
de Duitschers volkomen succesvol zijo 

geweest in bun schema om Fraokrijk 

financieel te verslaan. Zij hebben ge- 

daan wat de economisten dachten dat 

onmogelijk was. Dus hebben zij de 

militaire overwinning meteen winstge- 

vend gemaakt. Dit is bereikt ten koste 

van de Fransche stabilisatie hetgeen 

zich uit in de drastische manier, waar- 

op de levensstandaard der Fraoschen 

is gedaald. Reeds is Frankrijk ia den 

zelfden maalstroom meegesleept die 

Dvitschland na den laatsten oorlog 

teisterde, ofschoon de Duitscbers min- 

der betaalden in de tien jaren van de 

restoratie, dan Frankrijk zal moeten 

betalen in twee jaren tijds. De Duit- 

sche voorschriften mogen dan wel kuost- 

matige prijzeo zetten, maar voorschrif- 

ten kunnen de materialen niet vergoe- 

den die de Duitschers koopen met 

hun waardeloos papier en vervolgeos 

naar Duitschland zenden. Het uitpom- 

pen van Frankrijk zal de Duitschers 

io het bezit laten van de meeste Fran- 

sche industric&a en practiscb alles wat 

zij bezitten aan buitenlandsche beleg- 

gingeo. Het financieele systeem wordt 

gewoon kapot gemaakt. Misschien is 

dit het recht van den overwinoaar maar 

tot nu toe is bet nog nooit on deze 

manier toegepast Dit werd een paar 

overwioning zal 

  

maanden geleden geschreven, en de 
geheele toestand gagt van kwaad tot 

erger, Terwjl de Duitschers druk bezig 

waren Fraokrijk te plunderen, werd 

hun opgedragen zich op zija best te 

gedragen. Zij kochten de warenbuizen 

en wiokels leeg en betaalden alles met 

waardeloos papier. 

Geplunderd en gestolen. 

Het idee was, dat de Duitsche sol- 

daat zich bemind zou maken bij de 

Parijzenaars, ea hen langzamerhand 
over te balen om te berusten en te 

denken, dat zij van de Duitschers niets 

te vreezen hadden eo er alleen maar 

beter op zoudeo worden onder de 

Duitsche bezetting, Zoo moest langza- 

merhand de wil tot verzet afslijten. 

Er is geen kwestie van, dat Fravk- 

rijk iets substantieels terug zal ont- 

vangen, zoodra er een definitieve vrede 

Fraokrijk en 

zonder meer 

gesloten is tusschen 

Duitschland. Het wordt 

leeg gezogen. En het zal in dezeo 

toes'and moeten b'ijveo. Lotharingen 

en de Saar vormen nu een gedeelte 

vas de Duitsche provincie Westmark. 

Dz Elzas is ingedeeld bij Bader, 

Duitschland heeft dus het grootste 

gedeelte vande Fransche metaalindustrie 

de katoeofabrieken van Mulhousen, 

de aardappelveldea en olie-opslagplaat- 

sea van den Elzas in zija bezit. 

Vijftig duizend merschen uit Lo- 

tharirgen die 

dat zij Fransche grootouders hadden 

aan beide kaoten, werden in treiven 

gezet en naar het onbezette Frankrijk 

getraasporteerd. Vijftig duizend frarc 

per familie werd hun toegestaan mede 

niet konden bewijzen, 

te nemen, zelfs al waren hun bezittingen 

toonen waard, De plundering, die de 

Duitschers daar bedreven was encrm. 

En oog zullen dit de eenige districten 

niet zijo, die volkomen van Frankrijk 

worden afgepakt. als Hitler den oorlog 

wiot. De twee groote industrieele de- 

partementen van Pas de Calais en le 

Nord zijn nu iogeljfd bij de Duitsche 

militaire administratie van Bzlgis, 

Groot: industrieele steden zooals Rijsel, 

Acras en Roubaix welker fabrieken 

herbouwd en opnieuw uitgerust waren 

NIEUWE UITGAVE of HERDRUK van J. B. WOLTER"S 
UITG. Mi, BATAVIA. 
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op de meest moderne manier na den 

grooten oorlog, zullen ook wel per- 

manent verloren zija voor Frankrijk 

De Noordelijke kolenmijaen zullen wel 

hetzelfde lot ondergaan. Dit maakt 

allemaal deei uit van de Duitsche plan- 

nen om Frankrijk van zijn industrieto 

te berooven en het enkel den land- 

bouw over te laten, met Parijs als de 

stad, waar het Duitsche 

Herrenvolk een leuke tijd kan hebben 

en zija vacanties doorbrengen, een soort 

vroolijke 

van super-Luna park, waar de nazi's 

hun zinoen kunnen verzetten. 

Duidelijke taal. 

»Nous allons faire de Ia France un 

pays moiti& potager et moiti& bordel” 

heeft generaal von Turser gezegt in 

een onbewaakt moment. 

Het kliokt ruw en bet is ruw, maar 

ieder veroverd land in Europa dient 

volgens het nazi-systeem alleen om de 

macht van hatgrootere Duitschland te 

vergrooten. De Fransche 

moeten ontwikkeld worden om samen 

te werken met Duitschland. Wij weten, 

dat Hitler's opvatting 

king bestaat uit den room van de melk 

ko'oni&n 

van samenwer- 

afscheppen voor de Duitsche edellieden 

en de rest wordt overyelaten voor de 

slaven. Dan eerst zal Furopa den vrede 
genieten, waar Hitler - eheele leven    

ikrijk zal door- 

gaan de wijoen en levensmiddelen, de 

fijoere textielen, de parfums en luxe 

artikelen te leveren aan de Duitsche 

meesters, Het zal altiji goedkooper zijo 

baar verlangd heeft. F. 

voor Fraokrijk om zijn cigen steenen 

tegels, zwaar porcelein en houtwaren 

te produceeren. Dus « 

zullen blijven bestaan en doorwerken 

industrien 

  

met een belangrijk Duitsch aandeelerin, 

Maar het is zeker, dat de vervaar- 

diging van automobiclen spoorwegma- 
terieel, chemica'iZa, e'ectrische installa- 

ties en waarschijolijk confectie-kleeding- 

stukkeo alleen in Duitsche fabrieken 

'worden zullen vervaardigd. Het is 
allemaal erg logisch als men de 

    

  

Duitschers beschouwt als een super-ras, 

eenras van meesters en dat als andere 

landen willen blijven bestaan zij dan 

tevreden moeten zijo, te bestaan op 

Duitsche voorwaarden, met juist zo0o- 

veel onafhaokelijkheid als het de mof- 
Jen belieft hun te geven. Toen de zware 

industrieln van Fraokrijk huo werk 

hervat hadden dit jaar, werkten zij onder 

Duitsche controle en specificatie, 

De financieele manoeuvres ! 

Er de Duitschers hebben nu 

Frankrijk in de palm van bun hand, 

reeds 

omdat zij het Fransche volk dwingen 

hun papiergeld aan te nemen, en -ij 
op een slimme manier Fransche spaar- 

gelden en verzekerringen inschakelen 
bij bua kuostmatige geldwezer, waar. 

van de eenige waarborg het Duitsche 

militaire gezag is. 

Als Duitschland den oorlog wint, 

dan zal er een min of meer pijnlijke 

Overgang zijn van de franc in een 

ioter-Europeesch betaalmiddel, opg 

eo gecontroleerd natuurlijk door Ber 

  

Aan den anderea kant zal in geval 

yan een geallieerde overwinning, de 

  

uitgemergelde Fransche — geldmarkt 
ineeostorten en waarschijaliik nooit 

meer op verhaal komen, tenzij Amerika 

en Engeland met al hun moeilijkhe 

  

die zij na den oorlog hebben op te 
koappen, de Fransche financieele debi- 
cle nog op hun schouders willen nemen. 

Maar z00 als heter pu uit ziet hebben 
de Duitschers hetz00 gemanouvreerd, 
dat Frankrijk er in geval van een 
Duitsche overwinning financieel onge- 

twijfeld gunstiger voor zow staan dan 

io geval van een geallieerde overwin- 

ning. 

Laval begrijpt dit veel beter dan de 
oude maarschalk dit doet of admiraal 

Darlan. Hij is hetdie de vriendschap- 
pelijke relaties, die Hitler zoekt, en die 
niet mogelijk zijn als het Fransche volk 

Diet op groote schaal bedrogen wordt 

en zija verleden vergeet, aanmoedigt 
  

DE LIJN MALAKKA - AUSTRALIE : 
  

  

Bolwerk van vrijheid en democratie 

  

  

Verdediging daarvan is heilige 

plicht van het K.N.I.L. 

De geleidelijke perfectionneering 
van ons Jeger. 

En volledig uitgerust en zeer goed 
geoefend beroepsleger, dat volkomen 

is gemechaniseerd en me€r dan 6000 

motorvoertuigen bezit, bewaakt Ne- 

derlandsch Oost - Indis. 

Numeriek mag dit dan wel geen 

groot zijo, doch er moet de 

nadruk op word 

leger 

  

n gelegd, dat dit een 

  

defensicf leger is en, wat rOj belang- 

rijker is, slechts de kero, waarombeen 

een groot militair bolwerk wordt 

gebouwd. 

Dit bolwerk zijn de beroepssoldaten, 

die zich vrijwiliy op langen termijn 

hebben 

opgegeven. Onder hen bevinden zich 

voor den militairen dienst 

leden uit alle bevolkingsgroepev van 

de eilanden — Javanen, Amboneezen, 

Menadoneezen, Suma- 

traoen en Timoreezen naast de Euro- 

Makassaren, 

peanen. Deze menschen worden nooit 

van den militaireo dieost uitgesloten 

zij zija Ook niet uitgesloten van pro- 

motie in het leger en zij leiden zelfs 

eeinge Europeesche eenheden. 

Vanwege de kosten der recruteering 

van een vrijwillig leger op langen 

termijo, werd een paar jaar geleden 

besloten om inschrijvingen toe te staan 

tot drie 

besindigea van hun 
voor een tijdperk van €&ea 

jaar. Met het 

diensttijd gaan deze mansen over tot 

de geocfende reserven en zoodoende 

staat een volwaardige kracht acbter 

het geregelde leger. In deze reserven 

bevinden zich ook Nederlanders, die 

siods den laatsten oorlog in het leger 

hebben gediend onder de verplicbte 

militaire krijgswet.   

Staat van dienst 

Bovengenoemde categorieen st 

het le 

  

ook nog een derde groep 
bij. Dit zijn de Isheemsche hulptroep 

  

die u'tsluitend uit de Inheemschen van 

bevel deze eilanden bestaan, onder 

van hun eigen officieren. Deze 
   krachten zijn, evenals het geregelde 

leger, volledig uitgerust en goed ye- 

oefeod en hebben cen 

van dienst in Nederlandseh - fodit' 

Hat Nederlansch-Iadi 

ger werd korigeleden 

langen staat 

door de invoering van 
militairen dienst, 

Volksr 

militaire 

Na een debat in den 

werd de verplichte 
ook uitgestrekt tot het 

deel van de bevolking, terwijl 

Raad eveneens een verorde 

keurde, die 

ia werking bracht. 

Deze 

in hun geheel 

bevolking goedgekeurd, 

    

de maatregeler 

nieuwe maatregelen werde 

door de Indonesische 

vooral t     
    

   

het gouvernement nadrukkelijk 
verzekerd, dat iedereen op ge 

  

voet behandeld zou worden al 

Europeaven en de diensttijd 1 jaar 

voor het en 1'/, jaar voor de leger 
marine zou zijo. 

Begrooting van 30 millioen, 

Dit jaar spandeert Nederlandschs 
30 mullioen 
exclusief zijn luct 

lndig ongeveer gulden 

  

aan zija leger, 
Dit bedrag is 

groot als dat van de militaire uitgaveo 

machbt. vijfmaal z00 

ia 1935, bet jaar, waarin Duitschland 

den verplichten krijasdienst weder 

instelde en zich op groote sebaal be- 
gon te bewapenen. De groei van het 

  
  

leger heeft gelijken tred gehouden met 

OOST-JAVAANSCHE KERR 

JAVAANSCHE DIENSTEN 
lederen Zondag, 9 uur v.m. 

Te Kediri (Baloewertistraat), Blitar, 
Toeloengagoeng, Ngandjoek, ea, te 
Paree 7.30 uur n.m, 

aan 

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Zondag. 

te Kediri le H. Mis 6 uur v. m. 
2e H. Mis 730 uur v. m. 
Lot 5.30 uur a. m. 

te Blitar 6 uur v. m. Stille H. Mis 
7.30 uur v. m. — Hoogmis 
5.30 uur nm. Lof 

Onde Kath. Javanen 6 uur n.m 
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  soort van u s het leger thans 

vele malen orzieo, dan bet 

  

sacht in 

worden 

chen in 
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lerlandseh- 
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nadruk op h ng van vlieg- 

Iscb-lodische 

   
  

en 

breed, 

  

het binnenland 

zija voor de       
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doen om a 
op de lijn, die 
tot Australi&. De 
in beh 
allieerde van bet Nederlandsche Ko- 
niokrijk io dezen oorlog tegen de 
agressie, en het middelpunt van deze 
ijo wordt gevormd door Nederlandscb 
-Oost-Indis zelf. 
De lija io het Zuiden van den 

Pacific is het bolwerk van de vrijbeid, 
de democratie en het internationale 
goede vertrouwen. Deze lija te ver- 
dedigen, is de gezworen en beilige 
plicht van bet Koninklijk Nederlandsch 
-lodische leger. 
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Biftenlandsch overzicht overgenomen uit het Soer. Hbid. 

Mac Arthur howdt n0y stevig stand, 

  

Vijandelijke druk wordt weer vergroot, 

en hernieuwing van het offensief 

ljkt op handen. 

  

Washington, 19 Februari (Reuter). 

Ezn commuoiguk van het Departement 

van Oorlog meldt betreffende de 

Pailippijoen : 

De vijand vergroot zijn druk op 

onze linies op het Batasaschiereiland, 

In het bijzonder op de rechterflank. 

Hevig artillerievuur duurt voort. 

Japansche troepenbewegingen acbter 

de vijandelijke linies wijzen op hergroe- 

peering der troepen als voorbereiding 

der hervatting van het offensief. 

By een betrekkelijk kleine locale 

actie maakten onze troepen drie stukkeo 

vijandelijk gescbut buit eo verscheidene 

vlammeowerpers, zoomede een hoeveel- 

heid ander oorlogs- en seiomateriaal. 

De vijandelijke batterijea op de 

kuost van Cavite bleven onze bavende- 

fensiewerken beschieten, echter zonder 

belangrijke schade aan te richten. Het 

vuur op Fort Frank was bijzonder 

hevig, 

MacArthur's heldenstrijd. 

Allerlei bijzonderheden. 

Bataio, 18 Pebr, (Reuter). »Reuter's 

speciale correspondent bij generaal 

MacArthur's troepen meldt, dat op 

Batain de Japanners in buo scbulp 

gekropen zijo. Zij ljden nog steeds 

onder de Verpletterende slageo, die 

hun door dea zich zoo kracbtig we- 

renden tegenstander zijn toegebracbt. 

nDit zija de voornaamste iodrukken 

yan mijo bezoek, dat ik z00 juistaan 

de Westkust, welke een deel van de 

hevigste gevechten van de Bataia 

campague beeft meegemaakt, gebracht 

beb", aldus de correspondent. »Ge- 

durende vier dagen is de activiteit 

echter aan bet verslappeo. De laatste 

dagen is de actie hoofdzakelijk be- 

perkt tot patrouille-activiteit. De Ja- 

panaers zijo geoefende en vindingrijke 

scherpschutters. Er zija nog eenige 

met geweren gewapende Japannersin 

de uitgestrekte en dichte bosschen 

van de Westkust. Oader de gevan- 

gen genomen scherpscbutters bleken 

zich vroegere burgeriowoners van de 

Philippijaeo te bevindeo, 

Ec wordt een amusant verhaal 

verteld van eenige als Philippijoscbe 

arbeiders gekleede Japaoners, die in 

de ,eetlinie” van bona fide geduldig 

Op hun rantsoenen wachtende Ioheem- 

sche werklieden werden aangetroffen. 

FEUILLETON 

HET INDISCHE GRAF- 

MONUMENT 
Roman van 

Thea Von Harbou 

4) 
Fiiibringer zweeg nog steeds. Hj 

staarde voor zich uit. Na eenige 

oogenblikken keek bij op e0 zocbt, 

bijna onwillekeurig, de ets van de 

Tadsch Mahal, die tegenover zijo bed 

hing. 

De Inditr volgde zija. blik en glim- 

lacbte. 
nDat is viets in vergelijking met 

hetgeen gij zult schepper, Sahib,” 

zeide hij voorzicbtig. 

Fiirbringer gaf hem geen antwoord, 

Zijo handen, die op het dek lager, 

trokken zich even sameo, als de klau- 

wen van een roofvogel, eer bij zija 

buit grijpt. 

nHet is goed,” zeide hij met min 

of meer schorre stem. ,Ik zal gehoor 

geven aan den roep van den vorst, 

en het grafmovument bouwen. Ik boop,     

Van de andere gebieden valt niets te 

meldeo. 

De situatie In Birma. 

Londer, 19 Februari (Reuter). Ge- 

zaghebbendekrirgen albier verklareo, 

dat er geen reden is om te denken, 

dat de Britsche troepen in Birma niet 

zullen standhouden. 

De Britrche en Britsch-Indiscbe troe- 

pen vechten schouder aan schouder. 

De plaats Daryergor, welke de 

vijaod op de linkerflank aanviel, ligt 

op omstreeks 6 A 8 M.K. bevoorden 

Bilin. 

Dit beboeft 

beteekenen dat er geen Britscbe troepeo 

meer ten Noorden van deze positie 

niet noodzakelijk te 

zijo. 

Te Londen werd geen officieele 

bevestiging ontvangen betreffende den 

Chineeschen opmarsch in de richting 

van Chiangmaj io Thailand. 

Amerikaansch 

met- een groep 
Ik ootmoette een 

kapiteio, die juist 

minderen van een verkenniogstocht in 

de ongerepte wildernis vao een 4000 

voet hoogen bergketen was terugge- 

keerd. In Januari voodeo zij het wrak 

van een Japaosch vliegtuig. 'Tusschen 

de verborgen overblijfselen zat de 

doode piloot nog op zija stuurstoel, 

met, zooderling en onverklaarbaar 

genoeg, cen Vliegerschelm van de 

Amerikaaoscbe luchtmacht op het 

hoofd. 

De kapiein zeide, dat het J ipaosche 

vliegtuig van eeo zeer lichte constuc- 

tie was. Eco stuk, dat hij van het 

vliegtuig meebracht, toonde aan, dat 

het gemaakt was van dunve latter, 

die bijeengebouden werden door lijm 

en kleine spijkertjes 

bedekt waren. 

eo met linnen 

Port Darwin gebombardeerd. 

Sydney, 19 Febr. (Reuter). Premier 

Curtin maakte bebend dat Port Dar- 

win werd gebombardeerd. 

De misister van Oorlog, Forde, 

verklaarde, dat er aanwijzing is dat 

de aanval om 10. 05 p'aatselijkeo tijd 

aanving. 

Het bericbt uit Port Darwio luidde: 

»Luchtaanval Darwin ingezet station 

sluit?”. 

D.t bericht werd verzonden om 10.05 

Melbourne, 19 Febr. (Reuter). Ern 

communi,u& van bet ministerie vao 

uiterliik over vier weken, op reis te 

kuonen gaan naar lodiz.” 

»Als gij op reis wilt gaan, Sabib, 

moe: gij het nog dezen nacht doen,” 

zeide de dievaar. 

«Dat is onmogelijk. Bebalve dat 

ik voor zulk een lange reis uitgebrei- 

de voorbereidingsmaatregelen moet 

nemer: en behalve dat ik niet weet, 

hoeveel ik reeds nu weer van mijzelf 

kan verger, zonder weer in te storter, 

moet ik toch in ieder geval alles 

eerst met mija vrouw besprekeo. ,” 

»Vergeef mij, Sabib”, zeide de Irditr 

uiterst hoffelijk, ,indien gij het voor- 

nemen bebt, den wensch van mijn 

Heer te vervullen, zoudt gij dezen 

nacht moeten vertrekken, zonder uw 

vrouw gesprokeo te hebbeo. Morgen- 

ochtend staat het u vrij, baar uitvoe- 

rig telegram te zenden, doch heden- 

avond mag niemand iets van uw reis 

weten. Daar mija vorst genoodzaakt 

was deze voorwaarde aan zija voor- 

stel te verbinden, verzocbt bij u, den 

prijs voor de inwilliging zelf te bepa- 

len. Zijo onderteekening is in uw bezit.” 

»Daar hebt gij het ckegueboek, en 

daar is de brief”, zeide Fiirbringer, 

alles dem Iodide geveod. ,,Voor mij is 

Luchtvaart meldt, dat Japansche bom- 

menwerpers bedenochteod Port Dar- 

win hebbeo aangevallen. 

De voorloopige berichten wijzen 

er op, dat de aanval werd geconcen- 

treed op bet stadsgebied. Ook de 

scheepyaart in de haven werd ge- 

bombardeerd. Br zija eenige slacht- 

offers, en er is eenige schade aan 

militaire installaties. Bijzooderheden 

zijr nog niet bekend. 

De aanval duurde omstreeks cen 

uur, 

Een tweede aanval. 

Londen, 19 Pebr. (Reuter). Radio 

Sydney meldt, dat een formatie van 

21 tweemotorige Japaosche bommec- 

werpers hedenmiddag terugkeerde om 

Port Darwin wederom aan te valleo. 

Vier werden er neergeschotteo. Bij 

den eersten aanval wareo er 72 twee- 

motorige Japansche bommenwerpers, 

gesscorteerd door jagers, gedurende 

een uur boven Port Darwin. 

Sydney, 19 Febr. (Reurer). Premier 

Curtio verklaarde, dat de schade aan 

de bezittingeo tengevolge van den 

eersten Japanschen lucbtaanval op 

Port Darwio belangrijk is. 

Hij voegde er aan toe, dat de 

rapporten tot dusver geeo juiste ge- 

gevens bieden over het verlies aan 

menschenlevens, doch ,,bet is duidelijk 

dat wij verliezen hebben geleden.” 

De Europeanen op Malakka 

Londen, 18 Februari (Reuter). In 

antwoord op io het Lagerhuis gestelde 

vragen betreffende het lot van de 

Europeaoen op Malakka, deelde de 

onderminister van Kolooigo, MacMi'- 

llan mede, nog niet bij macbte te zijo 

2 zeggea wanneer bet mogelijk is 

inlichtingeo te verkrijgen. 

Het aantal doden ea gewonden onder. 

de Europeanen bedroeg tot 14 Febr. 

105. Hierin zija begrepeo 17 personeo, 

die gedood werden of tengevolge van 

verwondingen overleden, 17 gewonden 

en 73 vermister, onder wie 35 van 

wie geloofd wordt, dat zij krijgsgevan- 

gen zijo gemaakt. 

De verliezen tengevolge van lucht- 

aanvalleo bedroegen tot 3 Februari 

2170 gedooden en 3955 gewonden en 

hieronder beviodt zich waarschijolijk 

een aantal Europeanep, 

VOOR UWE 

      

   

      

de zaak afgedaarj ik wil er niets meer 

van hoorer. Zeg den vorst, als gij 

in IndiB komt, dat een crediet bij de 

Duitsche bank wel een uitstekende 

legitimatie is, maar toch niet voldoen- 

de, om de eenvoudigste bedenkingen 

van een fatsoenlijk man te koopen als 

een stuk grond. Gceden racbt.” 

»Dit is niet uw laatste woord, Sa- 

hib”, zeide de Inditr. 

nKan ik mijo vrouw op de hoogte 

brengen, of niet ?” 

»Het is, helaas, onmogelijk, Sabib.” 

»Goeden nacbt”, berbaalde Michael 

Fiirbrioger. 

Met een langzame buiging verliet 

de Inditr het vertrek. Den brief had 

bij op bet bed laten liggeo. Ficbrio- 

ger raakte hem niet aan, 

Hij was weer gaan liggen en keek 

strak voor zich uit, zonder te weten, 

wat bij zag. Langzamerband verrezeo 

voor hem de vormen der Tadsch 

Mahal, bet groote gedeokteeken eener 

groote liefde. Fiirbringer dacht aan 

zija vrouw. Waarom was je niet bij 

mij? dachbt bij. Ik zou tegen je gezegd 

hebben: Ik moet iets scheppen, schoo- 

ner dan al wat bestaat—iets eeuwigs,   een marmeren triomfzang, cen gouden 

De Positie van Java 

Kwestie van ,militairen tijd” 

New York, 18 Febr. (Aneta) Onder 

het hoofd ,,Java a guestion of military 

time”, schrijft de militaire medewerker 

van de New York Post”, Fletcher 

Pratt, na opgemerkt te hebben, dat 

de Japanners ,uit een militair oogpuot 

goed gebruik gemaakt hebben van 

den tijd” dat de strijd om Java, die 

pas begonuen is, uit militair oogpunt 

ook zuiver een kwestie is van het op 

juiste wijze benutten van den tijd.” De 

hulpbronnen van de Vereenigde Staten 

zijo voldoende voor de verdediging, 

Vooropgesteld, dat deze benut worden 

volgens bet fundamenteele beginsel dat 

uit een krijgskundig cogpunt tijd—en 

niet levens of materialen — het be- 

langrijkste elemeot in een campagne 

is. 

Hj zegt dan, dat .de Japaoners 

bereid wareo duizenden leveos op te 

offeren omslechts tijd te winven. Zoo 

wierpen zij bij voorbeeld in de eerste 

aanvallen op Malakka roekeloos man- 

schappen io deo strijd tegen kanon- 

nen, waardoor deze genoodzaakt waren 

hun positie te verraden, waarop zij 

aan aaovallea van duikbommeower- 

pers of granaatvuur werden onder- 

worpeo, Dezelfde resultaten badden 

ook bereikt kuonen worden met minder 

verlies aan menscbenlevens door een 

zorgvuldige verkeoning op den grond 

en in de lucht der defersieve posities, 

waarna geleidelijk met hen afgerekend 

bad kuonen wordeo. 

Docb dat zou , military time” ge- 

kost hebben en daarom kozea zij een 

snelleren weg. Ia den aaovang was het 

kostbaarder, doch waoneer de totale 

verliezen van deze campagne na dea 

val van Singapore opgeteld worden, 

zal het blijken, dat de Britscbe ver- 

lezen zwaarder zijo." 

Hij besluit dan met te zeggeo, dat 

de humanitaire begioselen welke d: 

democratische landeo in vredestijd 

huldigen, de bezwaren tegeo .,noode- 

looze” offers aan menschenlevens, de 

ernstigste handicap is, welke wij onder 

de oogen hebben te zien. Java is ten 

volle het verlies van elken maa van 

de Nederlandsche vloot en van het 

Amerikaansche ,,Aziatische eskader”" 

waard en de Japanners zullen niet 

aarzelen tweemaal z00veel manschap- 

pen eo schepen op teofferen om daar   

  

tijd te winven. 

Medicynen, 

Verbandartikelen, enz. 
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fakkel, iets dat door zijn schoonheid 

de menschen heilig zou maken, Waar- 

om was jij niet bij mij? Je hadt mij 

bevolen te gaan—ja, je hadt mij weg- 

gedreven, jij, met je liefde, die altijd 

weet, wat het baste is... 

Hij dacbt: Misschieo beb ik bet 

beste van mijn leven van mij yewor- 

pen... 

En opeens -kwam de groote roes 

over hem van het eerste ontwerp 

cener nieuwe schepping, Uit het vol- 

komen vormlooze, dat op wolken 

geleek, werden vormeo, die zich lieten 

vasthouden — een achtergrond van 

onbegrijpelijke helderheid, waarin de 

omtrekken van een tot vorm gewor- 

den gedachte groeiden, niet met moeite 

gebouwd of wordend—gebeel in zich 

voltooid, onmiddelbaar en volmaakt... 

Met een ruk zat Michael Fiirbrin- 

ger overeind. De bel stond naast hem, 

doch dat was bij vergeten. Hij riep 

zija bediende. 

»Frans...!!” 

Met open mond kwam de bediende 

bionenstormeo. 

Wat belieft mijoheer?".. 

nLoop dien... loop deo man na, 

die zooeveo bierwas,.. den loditi! 

  

  

De bevoorrading van Java. 

Londen, 18 Pebr. (A.N.P.). Op de 

hoofdartikelenpagina van de ,Daily 

Telegraph” werd plaats ingeruimd aan 

een artikel van drie kolom van de hand 

van generaalmajoor HJJ.W: Vernlers 

van der Loeff, getiteld : 

»De veiligheid van Nederlandsch-In- 

dig hangt thans van de bevoorrading 

af." 

Het artikel begint met een uiteen- 

zetting, dat de Nederlandscbe succes- 

sen in de Pacific-zone grootendeels het 

resultaat zija van gedetailleerde voor- 

bereiding Verklarend, dat deze paraat- 

heid ,,uit iets grooters bestaat dan het 

Concentreeren vaneenzekeraantal vlieg- 

tuigen en gemechaniseerde voertuigen 

op zekere punteo”, wijst de scbrijver 

er op, dat de Nederlandsch-lndiscbe 

paraatheid een drieledig karakter droeg: 

Primo: de concentratie vao alle be- 

schikbare wapens, goede 

strategie en tertio : de geestelijke over- 

tuiging, dat een aanval zeker was. 

Alle die deze phasen waren ge- 

baseerd op een defensiepolitiek, waar- 

by erkecd werd, dat het voor Neder- 

landsch-lod:€ oiet noodig was groote 

invalslegers en een de zeetn afstroo- 

pende vloot voor te bereideo. 

Na gewezen te hebben op verscbil- 

lende gebeurtenisseo, waaruit Neder- 

landsch - Indig alle lessen van den mo- 

dernen oorlog geleerd heeft, zegt Van 

der Loelf, ,dat nooit onder de oogen 

was gezien, dat het de taak van Ne- 

derlandsch-Indig zou kuonen zijo, om 

de geallieerden zoo lang en op zulke 

vitale wijze te helpen, ofschoon het 

feit, dat het ia staat is geweest zulks 

te doen, voor de Nederlanders in de 

geheele wereld vleiend is, 

Zij hebben de Japanscbe »Blitz” in 

hetgeen een langgerekte worsteling 

moet zijo, veranderd tot groot voordeel 

van de geallieerden.” 

De schrijver besluit zijo artikel met 

nadrukkelijk te wijzen op de gebie- 

dende noodzaak van hulp— ,dezelfde 

verdedigers in Nederlandsch - Indie 

kunneo viet eeuwig doorgaan zonder 

hulp van versterkiogeo. Er is een 

grens aao bun hulpbronven en hun 

reserves. 

Dz Nederlanders in Nederlandsch- 

lodi8# kuonen siechts voortgaan met 

de verwachtingen der wereld te doen 

oplevenj zij kuanen slechts voortgaan 

met op den vijand los te beuken, 

indien zij wordeo voorZien van de 

noodige wapens: bet cerste van alles 

Vliegtuigen en lucbtafweergeschut.” 

secundo: 
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Tracht hem in te haleo! Breng hem 

terug! Zeg hem, dat bij in ieder ge- 

val moet terugkomen! Ik moet hem 

sprekeo! 

Dz bediende staarde zijo meester 

aan, bij begreep er niets van... 

Ftirbringer smoorde eeo vloek. Hj 

wierp bet dek af en sprong uit het 

bed, Hij was duizelig van zwakte. 

nDe lnditr...” riep bij, zich aan de 

tafel en den stoel vasthoudend ,,Ver- 

sta je mij niet, menscb...? Je moet den 

lndigr terugbalec!” 

De bediende liep de kamer uit. Hij 

liet de deur open... 

Fiicbringer's koiein koikten. Hij viel 

op den rand van bet bed neer, en 

stond weer op. 

Ik ben zwak, omdat ik koorts heb 

gehad, dacht hij. Misschien heb ik nu 

nog wel koorts. Dat bindert niet. 

Dat gaat wel over. Ik wil... ja, ik 

wil het Indische grafmonumeot bou- 

weol 

Wordt vervolgd. 
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