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Wat de wijand wenscht. 

Ooze vijand in de lucht wenscbt 

ons te zien, 

Hij wenscbt ons te zien bewe- 

geo, hbij wenscht ons te zien lopen, 
Ba hijziet ons het liefst loopen 

in groepen, stoeten, in menigte, 
Wanneer hij ons in grooren 

getale ziet, dan heeft bij pleizier 

van zijo kostbare 

weerkogels en zijn bommen. 

GUN HEM DAT GENOE. 
GEN NIET! 

De vijaod in de lucht haat oviets 

meer dan leege 

machineg:- 

straten, leege 

aloon-aloons. Hij is diep teleurge- 
steld, wanneer hij een stad ziet die 

UITGESTORVEN SCHIJNT, 
Maak daarom dat Uw stad, 

Uw pleinen en straten uitgestor- 

ven schijoer, zoodra hij nadert, 

Het is een cerste voorwaarde 

voor zelfbehoud. 

Verschuil U, verberg U, laat 
de vijand U riet zien, En laat bij   U vooral nergens zien bewegen. 
    

  

Uw electrisch licht. 

ledereen begrijpt 

nacbtelijk alarm nergens licht of vuur 

zijo, vijand 
waardevolle aan wijzingen krijat. 

Uw licbt brandt ecbter door : 
1 Wanneer U vergeet het uit te 

draaien of uit te blazen en U een 
plaats zoekt in Uw schui'loopyraaf of 

elders, . 

2 Wanneer de luchtdruk van een 

bomontploffing een bepaald soort licht- 

schakelaars omhoog of omlaag doel 
klappen. 

Deze beide dingen gebeuren. U kuat 

dit gevaar vermijden door voor het 

vaar bed gaan de hoofdschakelaar van 

bet electrisch licht in Uw buis uit te 
draaien. 

Doe dat elken avond voor bet sla- 

dat tijdens cen 

mag daar anders de 

pen gaan! Het is een kleine inspar- 

ning die een heel groot nuttig effect 
hebbeo kan, 

De gaskraan. 

Sluit de hoofdkraan van Uw gas- 

leiding voor het naar bed gaar. Het 

blijkt bij luchtalarm vaak te worden 

vergeten. 

Een bomexplosie doet soms de gas- 

waardoor uitstroo- 

mend gas in brand kan raken en groote 

veroielingen kan aanrichteo. 

Ook zonder brand is bet ontsnap- 

pend gas gevaarlijk. Het is omzichtbaar 

ea kan Uw schuilplaats binvendringen. 

Een gasmasker helpt nietio het minst 

tegeo- DIT gas. 

Eo, & propos, hebtge een angloen 

een voorraad arang in huis? Aoders 

kuot ge niet koken en nieteten in bet 

geval geen gas beschikbaar mocht zijo, 

leiding springer, 

  

  

STADSNIEUWS 

  

Covim nieuws. 

Gaarne wekken wij ook langs deze 

weg cen ieder op om z00 spoedig mo- 

gelijk, kinder-, vrouweo- en mannen- 

kleeren te sturen vooral ook onder- 
goed. 

  
  

an 

VERSCHUNT 

DINSDAG EN VRIJDAG 

AGENTEN IN HOLLAND 
PUBLICITEITSKANTOOR ,GLOBE" 

COURANT 
.N NIE NI EUwSBLAD | ADvE UWSBLAD 

VOOR DE RESIDENTIE KEDIRI. 
ADV ERTENTIE TANTE RTENTIE 

GEWONE ADVERTENTIE : 

   TARIEF 

1 maal pi. f 0.25 per regel. 2 maal pi. ! 0.20 per rege! 
4 maal plaatsen 1 0.15 per regel. 

Z.9. kleine 

DINSDAG 24 FEBRUARI 1942 

Er wordt nog te veel gezegd, ik beb 
toch niets. 

Gzen kizeren die niet meer gedragen 

kuonen wordenj ook voor U is het 

dat er kleeren verzameld worden. Beot 

U daar wel goed van doordrongen, 

als ge denkt, ik kan toch niets missen. 

Hoe zoud U het vinden indien Ualles 
verloren hebt, en we zouden U viet 

kunnen belpeo ? 

Daarom, geeft met milde hand, er 

is veel noodig. 

Ook z0ou de Covim graag kasten, 

kleine tafels en stoelen voor de postes 

hebben, even een telefoontje Kediri 

127 ea dat wordt gehaald. 

Snel dames, helpt pu het nog kan. 

Opbrengst Blindenweek, 

D2 Bindenweek welke te Kediri ge- 

houden wordt, is onder leiding van 

mevrouw Tydeman en mevrouw Lotte 

cen groot succes geworden, Het is dan 

ook op deze plaats dat wij vogmaals 

ook de dames en meisjes die gecol- 

lecteerd hebber, hartelijk dankbrengen. 

De totale opbrengst van Kediri en 

omliggende ondernemingen is f 273,31. 

Voor den L.B.D. 
Ht Ioheemsch Tooneelgezelscbap 

»Darmo Moeda”, dat reeds eenige da: 

geo-in bet ,O:ympia”" tbeater albier 

zija voorstellingen beeft gegeven, en 

dat reeds bekend staat om zijn giften 

aan liefdadige instellingen e.d., heeft 

kortgeleden weer zijo bruto-opbrengst 

aan de L.B.D. Kediri geschooken ten 

bedrage van f 197.—. Ook aan de 

pl. Covim is eerder een bedrag, zijnde 

de opbrengst van een ocbtend-voor- 

stelling aangebodeo. 

Mutatie Jav. Bank. 

De Javasche Baok maakt bierbij be- 

kend, dat de teekeningsbevoegheid van 

Onderstaande beambten, t. w 

JL Been, Ageot te Mekasser, 

E. Abo, Wd, Plaatsvervangend Ageot 

te Makasser, 

JI. Koning, Ageot te Bandjarmasio, 

J-M. Willemsz G:eroms, Ageot te Pa- 

lembang, vervallen is. 

Politie - rapport. 

Proces-verbaal opgemaakt contra O. 

K.S., Dohostraat, terzake lichte mis- 

bandeling van K., wonende dessa Soe- 

koredjo (district Waroedjajeng. 

M. Ngabei S., wovende desa Dan- 

dangan, doet aangifte van een poging 

tot diefstal, middels braak, in de ver- 

volgschool op Ringiosirah. 

M., wodende dessa Bandarlor, doet 

aangifte van diefstal, middels onder- 

graving, van eetgerei, ter waarde van 

f 1,18. 

S., wonende desa Bandjaran doet 

aangifte van een poging tot diefstal. 

W., wonende desa Balowerti, doet 

aangifte vao diefstal, middels onder- 

graving, van lijfgoederen, #ter waarde 

van f 1.— 

K., wonende desa Dandangan, doet 

aangifte van diefstal van lijfgoederen, 

ter waarde van f 5.65. 

O.G.K., wonende Dohostraat, doet 
aangifte dat bij io een hem onbekeode   

betjak, zijo beurs,inboudende een be- 

drag van f 8.— bad achtergelateo. 

Mevrouw W. R E., wonende Io- 

sulindestraat, doet #angifte van diefstal 
van haar rijwiel, hetwelk onbeheerd 

was geplaatst op. bet zij-erf van haar 

woning. 

S., wonende desi Bandarlor, doet 

aangifte van diefstal, middels onder- 

graving, van lijfgorderen, ter waarde 

vof lil. 

S, wonende desi Ngadisimo, doet 

aangifte van diefstdl van lijfgoederen 

ter waarde van f 1.50. 

M., wonende drsa Bandarkidoel, 

doet aangite van djefstal, middels oo- 

dergraviog, van lijfgoederen, s'eraden, 

en vuursteentjes, tergezameolijk waar- 

de van f 5,35, 

Mevrouw T.S.K., wovende Semam- 

pirstraat, doet aangifte van diefstal van 

lijfgoederen, ter waarde van f 5.50. 

Proces-verbaal apgemaakt contra 

D', wonende Aloon-aloonstraat No. 

267, terzake overtreding van de lucht- 

bescbermingsordoonatie 1939 art. 11 
“). 

A. alias S., woneode desa Ngrem- 
bang-redjo (Ngadi wib), doet aangif- 
te van diefstal van zijo rjwiel, hetwelk | 

onbeheerd was geplaatst op het erf 

van de A.V.B. te Bandarlor. 

Proces-verbaal opgemaakt contra 
G.T.B., wovende Kromestraat No. 6 
ea T.T.T., wonende Ringinsirah No, 
77, terzake overtreding art. 11 (1) jo" 
art. II (2) der Luchtbeschermingsor- 
donnantie S. 1939 No. 581. 

D., wonende desa Ngadiredjo, doet 
aangifte van diefstal, middels onder- 
graving, vao lijfgoederen, ter waarde 
van f 2,20. 

L., wonende desa Potjavan," doet 
aangifte van diefstal van een stel gou- 
den armbanden, ter waarde van f 200.- 

  

Vloeibaar goud. 
Jan 

Petroleum — een zegen en een 

vloek voor de menschheid. 

Ongeveer de helft van alle schepen 
ter wereld worden gestookt met pe- 

troleum. Steenkool wordt steeds meer 
als brandstof vervangen, ook bij het 

verkeer te land. Hiervoor komt de 

Diesel-olie in de plaats. De strijd om 

het bezit van petroleum is z00 hevig 

geweest in de laatste jaren, dat men 

wel eens zegi: ,, Voor iederen druppel 

olie, werd vaak een druppel bloed 

vergeten. Hoe zeer ondervonden wij 

io Ned.-lodit in deze dagen de waar- 

heid van dit gezegde. Vroeger vocht 

men om bet bezit van vruchtbare 

velden, bosschen of havens. 'Thans 

wordt er gestreden om petroleum 
velden. 

Vroeger was de stuweode kracht 

van het leger de maag van den sol- 

daat. Op het oogenblik scbrijdeo de 

troepen voorwaarts dank zij de pe- 

troleumtaoks. De vloot verstookt olie, 
Vliegmachines worden voortbewogen 

dooreen petroleumderivaat. Transport- 

auto's, tanks enz, zija machteloos 

zonder petroleum. 
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LOSSE ADVERTENTIEN BIJ VOORUITBETALING. 
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Zoojuist Ontvangen 
  

H.M. V. KOELKASTEN 
4 ft. 

6 ft. 

6 ft. de Luxe met Night Watch 

Zeer laag stroomver 

f 550.- 

f 620.- 

bruik & 100 WATT. 

BELEEFD AANBEVELEND 

N.V.N. van WINGEN 
DOHOSTRAAT 
Pa 

13 — KEDIRI 

    

Aardolie is bet bloed der aarde. 
Zonder olie zou de snelle ontwikkeling 
van alle verkeersmiddelen en van 
alle industrie&o biet mogelijk geweest 
zijo, Maar waar zich olie bevindt, 
daar ziet men ook brand en bloed. 
Oorlogen worden gevoerd met petro- 
leum als inzet: om de olie worden 

tevoluties ontketend, moorden begaan, 
Verraad” gepleegd. De kleverige massa 
der aardolie sluiert de oogen der 
menschen en vertroebelt bun gedach- 
ten, 

Ia het leven van de oudste volken 
Op aarde heeft de aardolie reeds een 
rol gespeeld. “Ia de Oudheid werd 
petroleum reeds hier en daar" als 
lichtgevend middel, als geneesm'ddel 
of voor andere doeleinden gebruikt. 
Zoo zija in de Kaukasus overblijfselen 
gevonden van de sekte der volgelingen 
van Zoroaster, van oudsher vuuraao- 
bidders, die de brandende oliebronnen 
beschouwden als gescheoken der ge- 

heimzinoige geesten, die zich in den 

schoot der aarde verborgen hielden, 

Reeds de eerste volksstammen in Chi- 
na, Japao Judea, Perzis do Europa 
maakten gebruik van de petroleum, 

terwijl men zoowcl in den Bijbel, 
ak ook bij Herodotus en Plutarcbus 

lezeo kan, dat ,uit de aarde vlammen 

en rook opstegen als uit vuurovens” 
co dat ,hbet terrein van Babylonis 
doordreokt was van vuur, terwijl 
zacht aspha't voor de vestingmuren 
van Babyloni& gebruikt zou zijn”. 

J.G.W, DEKKERS — 

Ook de Grieken en Romeinen wis- 
ten de aardolie goed te gebruiken, 
O.a. voor het smeren der assen van 
krijgswagens. De Romeinsche veldheer 
Belizarius maakte bj de verovering 
vao Noord-Afrika gebruik vao wilde 
zwijoen, met aardolie 
bestreken en in brand gestoken wer- 
den, 206 werden de dieren als levende 
toortseo te midden der aanrukkende 
Vaodalen gejaagd ! In de Middeleeu- 
wen begorn men voor het eerst op 

wier ruggen 

kleinen schaal petroleum Op te sporen, 
daar men de aardolie als geneesmid- 
del wenschte te gebruiken. Ook de 
Seneca-Roodhuiden beschouwden dit 
aardproduct als een medicijn tegen 
alle uitwendige ziekten: in Amerika 
Wonnen de Indianen in Pennylvavit 
en Carvada namelijk reeds v6Or de 
komst van de Europeanen petroleum. 

Toeo in bet jaar 1814 den Eagel- 
sche scheikundige de Witt - Clintor, 
de stelling verkondigde, dat het mo- 
gelijk was om uit aardolie een goed- 
koop lichtmateriaal te winner, werd 
bij uitgelacbeo. 

Eokele jaren later maakte men zich 
in Parijs vrooliik over een zekeren 
Selligen die beweerde, uit de mod. 

derige vloeistof een stof gewonneo te 

hebben, die licht gaf. Hij zou licht- 

olie, licit-gas, smeer-olie, parafine, 

teer en kleurstof uit deze aardolie 

hebbeo gemaakt! ,Een oieuwe goud- 

maker", hoonden de   karikaturister. 

    

   

    

VENDU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS 

KEDIRI — Telefoon 250 
  

Woensdag 4 Maart '42, 

ss £ LESTARIE 

ladien noodig wordt deze vendutie op 4 Maart '42 voortgezet. 

VENDUTIE 

ten huize van wijlen den WelEdelG. 

Heer S. G. H, STORM 
by KERTOSONO. 

        

   

  

      



  

  

   

4 

  

K
e
r
e
n
 

film ! 
Een meesterwerk, dat over de geheele we- 

reld ezn welverdiende waardeering genoot ! 

Voor 17 jaar en 

RICHE THEATER 
»THE GREAT WALTZ" 

(DE ONSTERFELIJKE WALS). 

met de groote sterren van het witte doek : 

LUISE RAINER — FERNAND GRAVET 

— MILIZA KORJUS e.va. 

De levensgeschiedenis van den grooten 

Walskoning Johann Strauss uitgebeeld door 

den eminenten acteur Fernand Gravet ! 

Hoort de verrukkelijkste wals-muziek van 

Strauss met zijn orkest in deze verrukkelijke 

ouder! 
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Woensdag 28 Febr. 
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Attentie! 
Alleen op Zaterdag 3 voorstellingen, nl. 

om 5u—7u—9 

Alle andere dagen 2 voorstellingen, t.w : 
om 5.30uen 7.45un.w. 

un.m 

Donderdag 26 t/m Zaterdag 28 Febr. 

Gong's vroolijke en melodieuze Engelsche romance 

66 

& .SAILING ALONG” bb 
met de lieftallige Engelsche ster JESSIE MATTHEWS 
en andere vootaanstaande artisten. 

Een meer dan schitterende film met cengoed verhaal, 
vol afwisseling en pittige dialoog. 
Zie JESSIE MATTHEWS, die zichzelf overtreft in 
deze, haar nieuwste film! 
Met recht kan hier gesproken wordern, dat Sailing 

Along 46£n van de beste musicals is, die B'geland in den 

laatste tijd op de markt heeft gebracht! 
Voor alle leeftijden. 

.B. i N 1 Saad Aa Matinee 

  

  

Messerschmitt's 109 en 

Macchi's spoedig 

afgevoerd 

IN TOEKOMST ZULLEN 
ENORME SNELHEDEN 
WORDEN BEREIKT 

De ,reuzen-tanks” vliegmachine 
met 55 m.m. kanon is wel 

de grootste machine 

Zeer zware verre-afstand schistende, 
jachtvliegtuigen met geweldige lucb"- 

gekoelde motoren, die bijna onkwets- 

baar zija voor het vijandelijke vuur, 

maar zonder den hoofd-weerstand, die 

gewoonlijk aan vecbtvliegtuigen ver- 

bonden is, zullen waarscbijnlijk dit jaar 

gefabriceerd worden, door fabrieker, 

zoowel van de geallieerden als van 

de As-mogenheden. 

D2 nicuwe jayerszullen ook grootere 

kanonnen krijgen en grootere hoogte- 

records, dan die van eenig bestaand 

vliegtuig. 

    
VLIEGTUIGEN VOOR GEALLI- 

EERDEN EN AS 

  

Ontwerpers zijn hard be-ig 

  

Italiaansche Caproni, toestel met 

grootste mogelijkheden 

de Britsche Spitfires, de Amerikaansche 

Curtiss P. 40, de Duitsche Messer- 

schmitts-109 en de Italiaansche Mac- 

cbs — spocdig afgedankt zullen 

worden, daar ze aaohoudend onder 

den drang van den wedijver om de 

suprematie, in boogte, schietvermogeo 

en draagwijdte, verbeteringen onder- 

gaao. 
Dz Spitfire blijf nog altijd Engelands 

vooroaamste vliegwapen, trots nader- 

hand bijgekomeo 

zooals de Tornado, Typhoon en de 

twee-motoriye Whirlwiod, die, volgens 

verbeterde type, 

de theorie, nog aan de ,kinderziekte” 

lijdr, onafscheidelijk van de introducte 

van elk vieuw type. 

Verbeterde Spitfiree, die vlugger 

gaan dan de origineele, zija opgvoerd 

tot hoogter, duizenden voet boven het 

maximum dat door vorige modellen 

vdo deze beroemde machire bereikt 
werd, Dit geldt ook voor de Duitsche 

Messerschmitts's- 109 waarvan de 

laatste modellen nauwelijks te her- 

kennen zijn als afkomstig te zijo van 

bet origineele, van vleugels met recht- 

  

  

»Bn vieuwe Cagliostro”, zeiden de 

dames. Toen hij ecbter zijo experi- 

menten demonstreeerde in de kringen 

van chemici en geleerden, gelukte het 

hem eindelijk langzaamband ernstige 

belangstelling te verwekken. 

In 1836 werdeo de bronnen in bet 

dal van: de Kleine Kanawha in Virgi- 

nig getxploiteerd, die jaarlijks 50 tot 

100 vaten leverde. 1845 trachtte een 

ondersemend man de petroleum uit een 

bron in Pennsylvan'8 in den bandel te 

brengen : deze poging mislukte echter, 

Pas door de ontwikkeling van de teer- 

industrie werd de aandacht meer op 

de petroleum gevestigd. In 1853 bhield 

men zich bezig met het aardpek van 

Eoniskillen io Canada: in 1857 begon 

Williams dit te distilleeren en tegelijker- 

tijd ontdekte men toen de aanwezig- 

heid van groote mebigten vloeibaar 

petroleum io dieper gelegen aardlagen. 

Door boringen kwamen verschillande 

bronnen te voorschijn, In 1857 werd 

de cerste ,carbon oi” paar New York, 
en in het volgende jaar raar Europa 

gezonden, 

De cigenlijke p-troleumhandel dateert 

uit het jaar 1859. De ,,Pennsy!vaoia 

Rock Oil Compasy had iemand ge- 

vonden, die van boren verstand had: 

Wiliam Smirb, 'o geroutineerden zout- 

boorder. Toch werd de eerste werke- 

ljjke petroleambron door toeval ont- 

dekt. Op 12 Augustus 1859 stootte 

men voamelijk bij bet graveo van een 

artesische put te Titusville in Penr- 

syivani& op eeo diepte van 22 meter 

Op een petroleumbror, die gedurende 

vele weken dagelijks 1000 gallon (1 

gallon is plm:. 4,64 lieter) leverde.Eo 
hiermede begoo een nieuw tijdperk in 

de wereligeschiedenis. 

-Toeo het bekend werd,-dat eindelijk 
'een rijke petroleumbroa io Pennsyive- 

niB was gevonder, stroomden de men- 

scheivan alle kanten toe. Io de ,camps” 

vao de O'ie-pirater, rondom: de.boorr- 

torens, ontstond een ,.cush”, z00als die 

in dit Tand” vad goudjacbt nog niet 
eerder was voorgekomen. In de-oumid- 

delliike omgeving der .torens ontston- 

den ware spelonkeo-stadjes en heele 

strateo van speelholen. De petroleum- 

z0ekers—doorgaaos arme avonturiers, 

dig veel gelijkenis vertoondea..met de 

millionnair, De armoedige nederzettin- 
gen groeciden in k&1» maand tot steden, 

werden centra van speculatie en los 

bandigheid. 2. 

Speelhuis naast speelbuis, kroeg naast 

kroeg wacbtte er echter op om den 

geliksvogels de gemakkelijk verdiende 

Winst weer afhandig te maken. Messen 

en revolvers werden gemakkelijk en 

zeer vlug tevoor schija gehaald, Het 

kwam er niet alleen op aan, ge'ug te 

hebben met zija bron en onderaeming, 

doch men moest cok 'gewapend en 

Opgewasseo zija tegen overvallen van 
minder fortuiolijke concurreoten, want 

dikwijls gebeurde het, dat een ,geluks- 

vogel” den volgende dag vermoord 

werd gevonden in de buurt van een 

speelhol. Zija vijand had dan waar- 

schijolijk pech gehad met zija land, 

maar geluk met zijo mes. 

Het was door deze van olie — eo 

bloed —druipende streek, dat omstreeks 

1860 een jongemaa van ongeveer 20 

jaar rondzwierf: Joho D. Rockefeller. 

Hij was armoedig gekleed, doch met 

een scherp oog en met koel verstand 

zag bij het koortsachtige, ongeordende, 

werk van deze horde nieuwbakken 

millioonairs eo petroleumzoekers aar, 

Hua leven eo bun omgeving waren 

voor hem genoeg, om tot het besluit 

te zich komer, riet aan specularies 

en nuttelooze boringen te wagen, Rustig 

ea met vasten tred stapte bij rond 

door di: woeste oliewereld, Hij dacht 

er nietaar, zelf meete doer. Hij legde . 

dem basis van zija latere wereldbekend- 
htid' niet als pionier, doch als koop- 
man. Hij kocht ruwe olie, “reinigde 
die en verkocht ze dan weer verder, 
Zoo verdiende” deze kleine tusschi a- | 

f''uit 'Cieveland -zijo eerste. 

  

- “Ba toenspoedig daarop ,Joto D:"” 
de alom gehate keizer.van de.petro- 
leum werd, toen het groote duel Rocker! 

Aeller. -Deterdingal gaande -was: toen 
bevond de olie-industrie zich,nog in 

“Ker tiidperk yan baar romantiacbe jengd. 
Het.ging.immers slechts om &€o paar 

millioen petroleum -lampen en auto-: 

mobiclen waren er hoogstens cen pasar! 
honderd. Herst 'midden in den wereld- 

  

| Vraagi .oterte bi, de Ked. 

die het alleen maar als middel om geld 

te verdienen hadden beschouwd. Tegen- 

woordig gaat er geen maaad voorbij, 

Of nieuwe boortorens verrijzen, nieuwe 

boortorens verrijzen, nieuwe olievelden 

worden door de wereldconcerns ge- 

|axploiteerd y hun ageoten reizen de 

heele wereld af, zoekend naar-petro- 

| Ieumbronoen.. 3 

Door de woestijavlakten van Me- 

sopotamit loopt een pijpleiding van 

1600 Engelscbe mijlen van Mosoel 

naar Haifa om de petroleum met een 

snelbeid van de bron naar de Engelsche 

taokschepen te brergen. In Amerika 

berit men thans een het van 150,000 

K.M, van zulke leidingen. 

Aldus beeft de petroleum-ontginning 

zich in den tijd van ongeveer 80 jaar 

ontwikkeld tot een industrie, waar- 

voor de geheele wereld zich ioteres- 

seert, daar zij voor een belangrijk 

deel het wel doch belaas evenzeer het 

wee dermenschen in handen heeft.... 

(Ust ,Java Express)”. 

  

  

BANT NET ON 
DRUKWERK ? 

De Kedirische Snel- 

pers- Drukkerij - drukt 
immers beter, netter en 

  

“' Roedkooper, 

Sneipersdrukkori) !, 

U yerbindi zich. 

? tot niets! 
       goudzoekers, werden vaak in 4&n nacht | 

oor'og werd de 'enorme en volle be- 

teekenis: van de perakun “ebee 

    

hoekige einden voorziene type. 

.. 
x 

Maar het is niet waarschijnlijk dat 

de oude geproefde machine -typen — 

ia 
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PERCEEL-PAKISSADJI 

Ba anandi 

  

Levert versche volle melk. 

Karnemelk, Yoghurt, 
Room en Slagroom 

Prima kwaliteit. 

Leverancier van de groote ziekenhuizen te 

Kediri en Paree en de meeste Doctoren 

ter plaatse 
Beleefd aanbevelend 

L. H. SCHRAUWEN. 

aa 

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. (oenweg 27. 

Batavia - C. 

  

      

    

      
    
    
    
       

     
      
    

     

LEE SBIBLIOTHEEK 
De abonnementsgelden bedragen : 

f1,— per maand voor 6€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 
“Indie U duseen abonnement voor &€n boek 

heeft, waarvoor-LI 66n-gulden-betasit-en-LI— 
ruilt bet boek iederen dag, dan betaalt U 
voor 30 boeken toch niet meer-dan &tn 

    

gulden. 
Wordt lid va 

Ia eri Yasa Mang 

1” “LEESCEZELSCHAP — LEESBIBLIOTHEEK 

Ked. Snelpers Drukkerii. 
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Terwijl de teekeoaars nieuwe ma- 

Chines ontwerpen, vinden de vliegers 

voor. In de 

R.A. F.- 
machines met kleine draagwijdte, om- 

gezet in een aanvallend wapen voor 

sweeps over door den vijand bezetten 

van Frankrijk door Duitschland was 

de jager met beperkte 

zuiver een verdedigirgswapen, daar 

er nieuwe doeleinden 

laatste maanden zijn de 

draagwijdte 

het de brandstofcapaciteit miste om 

ver in een vijandig land dcor te kus- 
nen dringen en evenmin om een bom- 

menlast te dragen, groot genoeg voor 

cen aanval, De gebruikeliike benaming : 
toont dat duidelijk aan. ninterceptor” 

Maar jagers de 

voornaamste rol bij de aanvallev bo- 
ven Fravkrijk, die bedoeld zijn om de 
Duitschers te noodzaken ervare 

thans spelen de 

jager- 

piloten van het Russische front weg 

te halen, Volgens de bzrichten wordt 

het doel daardoor volkomen bereikt. 

Wat de Duitsche ontwerpers be- 

oogen, kan blijken uit een bezoek dat 

door Duitsche journalisten onlangs aan 

de laboratoria van de ,Duitsche Ver- 

suchsantalt fiic Luftahrt” (de D.V.L.) 

heeft gebracht, om zich te overtuigen 

wat door de ontwerpers op hzt gebied 

van de ontwikkeling van nieuwe vlieg- 

tuigtypeo verricht werd, 

Zij stelden vast, dat groote zorg 

werd besteed aan bet vliegen op groote 

hoogte, gebruik makende van een 
»exchaust driven sup -rcharger” (zooals 
vele Amerikaansche jachtvliegtuigen 

die bezigan oa. ook de ,, Boeing Fort- 
ress”), nieuwe machine-koelsystemen 

en nieuwe ontstekingsvindingen. 

De Duitschers beweren dat proeven 

io windtuonels ,, verbazende” resu'taten 

gaven. Zz zeggen dat vleug:is van 

groote afmeting, getest op sneiheden 

van ongeveer 620 mijl per uur, be- 

wezen dat vele mosilijkh-den veroor- 

zaakt door drag”, (dat is de natuur- 
lijke weerstand van de lucht ten op- 
zZichte 

voor vliegtuigen van 
van bewegende voorwerper) 

over 500 mijl 

per uur gebeel opgeheven waren. 

Naast deze gegevens van de D.V.L.- 

laboratoria zij nog vermeld, dat de 

Duitsche luchtmotorvliegtuig-fabrieken,   

zooals de B.M.W., de Daimler-Brenz 

en de Juokers, motoren voor hooge 

vluchten maken. 

Vliegtuigen, die verwacht worden 

het resultaat te zija van al die proef- 

nemingen, zullen geheel nisuwe typen 

worden, die op het oogenblik nauwe- 

ljjks her teekenbord - stadium voerbij 

zijo. 

'tls moeilijk te gissen wanoneer ze 

in gebruik genomen zullen kuonen 

worden, maar zeker is bet dat de 

totstandkoming ernstige vertraging zal 

ondervinden door de tegenslagen waar- 

vas Duitsch'and in Rusland te 

heeft en de groote noodzakelijkheid 

ljden 

van een maximum productie ter v.r- 

vanging van de zeererostig? verliezen 
aan vlicg'uigeo aan het Oostelijk front. 

De hoogte - capaciteit van vliegtuigen 

vraagt op het oogenblik de grootste 

attentie, Reeds bestrijden Spisfires de 

Mssserschmitts in de ijle ijskoude lucht- 

lagen op ongrveer 30.000 voet. Ont- 
werpers houden zich bezig met ma- 

chines, mororen en geschur, die nog 

boven deze duizelingwekkende hoogte 

zullen kuonen fuctionneeren, waarbij 

de pilots groote teugen zuurstof moe- 

ten innem2n, willen ze aan een ramp- 

spordig zuurstofyebrek ontkomen, dat 
hen aan de genade van den vijand 
z0u overleveren, 

Maar ondanks hun plompe, elecrriscb- 

verwarmde k'ceren, komen wet bevro- 
lichaam ren vingers en cen ijskoud 

neer, zoodat iets anders voor hen 

moet worden gedaar. 

De oplossing zal Cabines 
onder druk. 

Die cabires moeten absoluu: lucht- 

zija : 

dicht zija en lucht bezvatten op zee- 

spiegeldruk, ongeacht'de hoogte waarop 

z9 zich bevinden en ongescht hoc laag 

de druk va» de ijle buitenlucht daalt. 

de piloteo vrij Zoodoende kunnen 

ademhalen, zonder lastige zuurstof- 

maskers, terwij! de cabines verwarmd 

kunnen worden en de zware kleeding 
niet noodig is. 

Natuurlijk zal een bom of graraar, 

die door de cabines dring', onmiddel- 

Iijk dezen idealen toestand vernietigem 

Un Ga 

NIEUWE WITGAVE ot HERDRUK van J, B. WOLIEK'S 

UG. Mi, BATAN. 
  

  

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

| 
BENIGNUS, | WEKELIJKS y W.L.O. en Iol | 10, 0.45,—.— Lg pags. 
BR. en P.AJ. | CIJFEREN 1 | Onderw. 
LUYBEN Decb. 1941 13 X 19”, 

MARA SOB- | SOEAR Mat. leesb. | 4, 030, —.— | 64 pags. 
TAN, P. de in Ar. Kar. 
NES, M Dzcb. 1941 133 X 203 
SJAFEI 

COURT, J.F. | BEN NIEU | Ned. Taalm. | 2, 0.70, —.— | 88 paus. 
H.A. DELA | WE WE- v. Mal. spre- woordenl. 
(M. RASJID) | RELD IV kenden Juli 1941 16 pays. 

145 X 20.3 

ROTTER, A NEW Voortgezet en | 1, 0.35, —.— 1 28 pags. 
CH. J. M. COURSE OF | Mulo Onder- 

ENGL. VO- | wijs. Jao. 1942 131/, X 20 

BULARY 

BOEDIJN, PLANTKUN- | Ind. Middelb. | 2, 3.25.— — | 253 paps. 
Dr.K.B. eo | DE— H.B.S. | & Gymo. Os- 
J. R. KUPE- | UITG. II derw, Jao. 1942 15 X 23, 
RUS 

SNIJDERS, J. | PIKIREN DI: | Rekeoboek v. | 1- 040,—.— | 112 pags. 
M. en R.SA- | SIK BAN- | d. Jav. Meis- 
LIJOEN DJOER GA- | jes Ver- Jan. 1942 143 X 20”, 

RAPEN I volgsch, 

STAVAST, | ONS EIGEN | Holl. lol. On- | 3, 0.75, —.— 116 pags. 
W.'en G. BOEK VI wijs 
KOK Febr. 1942 7 xX 21 

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

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

WALTRIDA, | oMHOOG Leesboek 4. 0.95,—,— | 110 pags 

MAT. DE HARTEN | voor R. K. 
CRIJNS. BR. | IIA Scholen Febr. 1942 137 X 18 

ALBERTUS 

SAMOET SITI KARO | lol. Onderw. | 1- 0:50,—.— | 120 pags 

SASTRO- SLAMET III | lezeo Javaans 
WARDOJO Septb. 1941 |137 Xx 196         

en de ontwerpers zullen met deze 

mogelijkheid rekening hebben te houder, 

Zwaardere en meerdere kanonnen 

of mitrailleurs vormen een ander pro- 

bleem dat door de ontwerpers opgelost 

moet worden. 

Berichten van Rusland spreken over 

.reuze - tank” - vliegmachines met een 

55m.m. kanos, wat wel het grootste is, 

totnutoein ce machine aangebracbt. 

D2 meeste Britsche kanounen zijn 

20 m.m., hetgeen onvo'doende is om 

door een zwaar tankpantser heen te 
komen, zoodat verondersteld mag wor- 

den dat in Engeland reeds de fabricage 

vanzwaarder geschut overwogen wordt. 

Om deze zwaardere kanonoen met 
d2 zwaardere ammunitie te dragen, 

moeten de vliegmachines nsar ver- 
houding grooter worden. 

Een Amerkaansch ontwerper, thans 

in Londen, vertelde me dat hij meent 

dat de kleine jager gebeel zal worden 
terzijde gesteld, waarvoor dan even- 
tuee! in de plaats zal komen een groote 

tweemotorige machine diz ongeveer 

16000 pond wergt: de teyenwoordige 
@€amotorige machines wegen 6000 tot 

8000 pond. 

Australische Spitfire piloten zija niet 

z00 erg onder den indruk van den 

nieuwen Duitschen jager, die reeds 

dienst doet als ,,de Focbewulf 190” 

en die, naar de piloten van de R.A.A.F. 
heel 

nCurtiss 

me mededeelden, veel ge'ijkenis 
Hawk 75,” 

Wwaarvan reeds, vd6” de oorlog begon, 
hceft mat de 

belangrijke hoeveelheden aan de Fran- 

sche luchtmacht werden afgeleverd, 

D: nieuwe Duitsche jager is toc- 

gerust met cen14cyi. B.M.W,, straa!- 

vormig lucbt-gekoslden motor van 

1320 P. K., die naar men meent, een 

nieuwe vorm is van den Awmerikaan- 

schen Pratt-Whitneymotor, reeds onder 

licentis a:n Duitschland v60r den oorlog 

g-bouwd, 

Binoen een paar dagen nadat ze er 

kennis mee haddea gemaakt, schoten 

RA.A.F.— en R.A. F. piloten negen 
Fockewulfs 190 nzer, gedurende sweep3 

over bezet Frankrijk. 

Een interessant evenement in de 

Duitsche 

brkend gemaakr, is de vervaardiging 
kracb:iyes 

motor welke, naar bewzerd wordr, in 

ontwerpzn, dezer dagen 

van ca luchtgekoelden 

vo'le productie is, Dit type machine 

was tot lage paardekrachten, zooals 

de beroemdz D. H. Gipsymachines, 

De invoeriag ervan is van groot 
belang, omdat daarmede de nadeelen 
vervailen van de met vloeistof gekoelde 

motoren n. !, hst gevaar dat de radiator 

of glycol- (de vloeistof gebruikt voor 

kozihouden van de macbine) tank lek 

wordt en dus oorzaak wordt van 

onmiddellijk weigeren en volkomzn 
stop zetten. Tevens zal die niet worden 

blootgesteld aan den grooten tegerstand 

kop, 
groote frontvlak van de gebrw'ke ijke 
aan den veroorzazk: door het 

lucbtgekoelde straalvormige machine. 

Verondersteld mag worden dat Brit- 

sche ontwerpers zich eveneens bezig 

houden met dergelijke machbine-!ypeo, 

Maar de machine, die de grootste 

mogelijkheden schijnt te bieden, is de 

Italiaansche Capronie. cen door lucht- 

eendekker, die de 

gebruikelijke schroef met haar gecom- 
stroom gedreven 

p'iceerde en lastige mechaniek over- 

bodig maakt.   
  

De Caproni heeft een luchtcom- 

pressor, door een gewonen straalaero- 

meter gedreven, die een hoogen-druk- 

luchtstroom door de 

Opening spuit — dat is eguivalent van 

controleerbare 

een snelheidsmeter van een auto —, 

aldus de machine voortdrijvende. 

Tot nu toe heeft dit vliegtuig nog 

geen groote snelheid kuonen ontwik- 

kelen. Oslanys kwam bet tot ongeveer 

130 mijl per uur over een afstand 

van onder de 200 mijl, met een kleine 

lading, maar de piloot zeide dat het 

niet zijn bedoeling was records te 

breken. 

Als deze wijze van stuwende kracht 

met succes ontwikkeld wordt dan zal 

het de geheele manier van oorlogvoeren 
Omver,ooien, daar het Isiden zal tot 

veel grootere soelheden dan met de 

tegenwoordige scbroefpropellers te 
bereiken zijn, die, met een snelheid 
van ten naaste bij 800 mijl, hun doel- 
treffensheid beginnen te verliezen. 

  

De ontsnapping. 

Geopolitiek. 

  

De wereid de Amerikaaosche wereld 

ea dan ook heel in het bijzonder 
groot-Nederland werdopg3eschrikt door 

het bericht van de instaliaties op bet 

eiland Aruba. 
D.w.z. 

ons blad, want wij 

behalve dar de lezers van 

hebben 

houdelijkheid gewezen op de absolute 

zekerheid van Duitschlands actief op- 

treden in de wateren van de Carai- 

bische zee en Zuid-Amerika. Nog den 
dag te voren de moygelijkheden be- 

oncp- 

sprekend van Hitlers nieuwe coups in 

het aans'aande voorjaar, vestigden 

wij er de aandacht op, dat Hitler zijo 

Haushofersche ea 

litiek volgand de omsingeling der ocea- 
Bansensche geopo- 

Inn zou aanvangen met een mogelijke 

poging tot bezetting van enkele eilanden 

in de Caraibische zee. 

D: buitengewone politieke onbe- 

trouwbaarbeid van het geheele Zuid- 

Amerikaansche 
goed deel veroorzaakt door eev totaal 

complex, voor een 

verkeerd beleid der heeren Summer- 

Welles en Hull, die ons ia volslagen 

onzekerheid laat ten aanzien van de 

goediag, die landen zullen aannemeo 
ingeval bet dreigende gevaar in een 

acuut stad om komt te verkeeren, deed 

ons vroeger reeds herhaalde malen de 
vraag stellen of niet ook de bezetting 

yan Suriname vecl te zwak was. 

Wjj greasen aan het Fransche gc- 

bied waar Hitler oaar bartelust kan 
landen. Fraosch Ouyaoa kan bij ge- 
bruiken als uitvalsbasis en om die 

lijkt bet een 

verdediging 
redenen dwingende 

noodzaak de van bet 

bauxiztgebied in Suriname uit te 

breiden tor,—laat ons om de gedachte 

te bepalen zegyen —, vijf tot aan de 

tanden met automatische wapenen 

gewapende divisies. 

Doch ook aan deze divisies hebben 

wij niet veel, wanneer zij in ceo 
positie zouden komen te verkceren 

so'itair te moeten vecbter, met ver- 

broken verbindingen dus. De verbio- 

dinyeo met Suriname moeten volledig 

open blijven, en bet is de vraag of 
de Amerkanen daarin zullen slagen, 
wanneer zij Martinigue verliezeo en 

de cilanden Aruba, Bonaire en Cura- 

cao. Wanneer de Duitschers kans zien 

OOST -JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEN 

lederen Zondag, 9 uur vm. 

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

  

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Zondag. 

te Kediri Je H. Mis 6 uur v. m. 

2e H. Mis 7.30 uur v. m. 

” Lof 5.30 uur am. 
te Blitar 6 uur v. m. Stille H. Mis 

7.30 uur v.m.  Hoogmis 
5.30 uur n.m,  Lof 

Onderricht Katb. Javanen 6 uur n.m. 
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NG HONG TJIAN 
COMMISSIONNAIR 

    k 
VENDUHOUDER — 

MEUBELMAKER 

TRANSPORT — ONDERNEMING 

KEDIRI — Klentengstraat 68 — Telef. No. 107 

Adres voor: 
Moderne en antieke meubels. 

Staalmeubels en ledikanten 

chroomd of gelakt. 

Tweedehandsche meubels. 

Emballeerer em transporteereo. 

ver- 

een mooie teonisbaan voor Dinsdag 

Woensdag en Zaterdag, gelegen 

achter Srelpersdrukkerij p.m. 

f6,— 

Voor Uw meubilair ev ontwerpeo 

geroutineerde toekangs en eerste kwa- 

liteit meubelhout 

Zeer biliijk in prijs en levering met 

garantie, 

Voor Uw vendutie gegarandeerd 

goede resultaten. 

Inpakken voor alie plaatsen. 

aa 

deze eilanden te bezetten, wanneer 

Duitschland bovendien beschikt over 

een uitvalsbasis, Cayeone, dan kan 

men gevoeglijk Suricame 

Dan helpt zelfs de dikste bezetting 

Diet meer. 

E'ke eerbiediging van bet interna- 

tionaal recbt, elk fatsoen dat Ameri- 

opgeven, 

kanen en Eogelschen ten aanzien van 

Martinigue en Cayenne in acht nemen 

is valsch fatsoeo en valsche eerbiedi- 

ging, want daardoor blijft Duitschland 

in de gzlegenheid om aan te vallen 

en te stellen. ,, De gelegenbeid maakt 

den dicf”. Welaan dao urmen Bage- 

land en Nederland en Amerika straks 

niet wanneer Suriname en de ABC 

ellanden en Cayeone en Martinigue 

en wat niet al den vijand in handen 

door cen te valt, karige bezetting, 

want wij zullen das die gelegenheid 

geschapeo hebben, althans baar niet 

tijdig weggenomeo. 

Wordt vervolgd.   
— rn 

    

VOOR UWE 

  

    
Medicynen, | 

Verbandartikelen, enz. 

DE RESIDENTIE APOTHEEK KEDIRI 
TELEFOON No. 

akash 
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Baftenlandsch overzicht overgenomen uit het Soer. Hbid. 

Verloop van den slag bij Bali 

  

  

Hoewel de slag nog voort schijnt te du- 
ren, meent men dat op Zondag de 

Japanners reeds onderstaande 
verliezen hatiden geleden. 
  

  

Londen, 23 Febr. (Reuter). 

Den 22sten Februari, laat in den 

avond, waren rog geen nadere bijzon- 

derheden ontvangen omtrent den groo- 
bj Bali. de 
de volken Japansche oor- 

ten zeesia waar vloten 

  

  der vereeni 

  

logs- en transportscheper, welke de 
Japansche operaties op bet eiland or- Jap F r 

  

    

4 Japansche schepen tot zinken werden 

gebracbt, en 14 of 15 beschadigd, tegen 
het verlies van &&1 geal'icerden tor- 
pedojager. 

Esa Japansche k uizer werd tot zir- 
ken gebrachr, &€n ernstig beschadigd 

door torpedo's €6n waarschijnlijk ero- 

stig beschadigd en minstens drie wer. 

  

    

dersteunden, zware verliezen hebben | den er getroffen door bommen. 
toegebracht Voorts werden op een ongenoemd 
De bekendmakingen uit Nederlandsch- Paantal oor'ogs- en transportschepcn 
Id €, Amerika en van generaai Wa- | voltreffers en neventreffers gep'aatst, 
vell nvorgande blijkt, dat minstens 

Aanval op Nederlandsch Dit is een ernstige tegenslag. Doch 
hospitaalschip dz mogelijke gesvolgen er van werden 

reeds duidelijk voorzien. 
Aneta verneemt van de meest be- 

voegde zijde, dat het Nederlandsche Hen goede samenwerking tusschen 
hospitaalschip ,,Op ten Noort'”, dat | China en ons bangt thans af van den 
duidelijk voorzien was van de inter- | snellen aanleg van andere weger, 

nationaal — vastgestelde kenteekenen | Er zijn verschillende mogelijkheder, 
voor zulke scheper, tot twee maal | die echter geen van alle geheel be- 
toe aangevailin werd door een groep 
van acht Japunsche bommenwerpers. 

Het schip werd niet getroffen, doch 
de door in nabijheid ontploffende 

bommen werd aan de hospitaalinstal- 

latie belangrijke schade aangericht. y 5 

Er vielen twee dooder, drie zwaar 

en tien licht gewonden. 

De Birmaweg. 

Londep, 21 Febr. (Rtr.) Een hoofd- 

    

    

artikel van de News Chronicie van 
heden onder den titel ,,De poortnaar 

China” bevat een s ilen commer- 

taar, oa. inhoud: ,, De srrategie 

van het oorlogstooneel in het Verre 
Oosten hangt voor cen zeer groot 

gedeelte af van gsographische facto- 
ren”. Het artikei vervolgt: ,,Onze 
bondgenoot China is duizenden jaren 
van de Westersche wereld afgesreden 

door de 

  

  

geweest bergketenen van 

Sikang en Yunnar. Pas in den laat- 

sten tijd 1s dere hinderpaal overwon 
nen door aanleg van den weg 
door Bra naar maarschalk Chiang 

   
   

      

  

i Sheks hoofdstal Chusgkirg. Her 
vijden « levensliin is blijk- 

baar een va 2 cerste militaire doel- 

einden van Hierin li,t voor 

een groot g e het belang van de 

bedreigi van Rangoon 

stad is nog niet geva'len, doch 
en is geslote yor ds ep- 

vaart daardoor is zuidelijke 

toegany tot den Birmaweg afyes'oter 

vredigend zijr, doch tezamen wel de 

hoop wettigen, dat de stroom van 

vitale voorraden naar China zal wor- 

den gehar dhaafd. De tijdsfactor is 

vanzelfsprekend van zeer groot belang. 

Er mag geen vertraging optreden in 

het organiseeren van visuwe verbin. 

dingslijnen, en evenmin mag tijd ver- 

loren gaan bij de samenwerking met 
Chiang Kai Sheks nieuwen stoot naar 

Siam. 

Volgens alle berichten is het moreel 

van de Chineezen hoog, D: oorzaak 

daarvan is grootendeels, dat de Chi- 
neezen ondanks alles een uiteindelijke 

vereffening van hun rekering met 
Japan verwachten. Het is onze 

te verzekeren dat de vereffening vol- 
taak, 

ledig p'aats vindt. 

Chineesche guerilla's 

op Malakka! 

New Dihlie, 22 Febr. (Rer.) Volgens 
cen bericht van Radio-Chungking, dat 

Tokio 

Chineesche guerella's 

door werd toeyegeven, zijn 

acticf op het 

schiereiland van Malakka. Het werk 

der Japansch» genietroepen wordt 
bemoeilijkk door de herhaalde op- 
blazingen van h-rstelde bruggen, aldus 

de omrosper. 

  

  
. Op 

Ned.-Indit. 

Vijandelijk gebied In het 

Verre Oosten. 

Na het uitbreken van deo oorlog 

met Japan is bij bescbikking van den 

minister Buitenlandsche. Zaken 
bekend gesteld, dat als door den vijand 

bezet gebied moet wcrden beschouwd: 

1. Mandsjoekwo, 

2. het gedeelte van China, met in- 

begrip van het geheele kustgebied, 

hetwelk door Japan is bezet. 

3. de internationale 

Concessies te Shanghai, 

4. het Japansche maandaatgebied. 

Zooals bekend heeft het zija van 
door den vijand bezet geb:ed evenals 
het zijn van vijandelijk rechtsgebied 
belangrijke gevolgen voor het rechts- 
verkeer met die gebieden, aangezien 
dit dan geheel wordt beheerscht door 
de voorsch iften van de ,,Verordening 
Rechtsverkeer in Oorlogstija” en alle 
mogeiijke handelingen met betrekking 
tot de iowoners van die gebieden zija 
gebonden aan de medewerking van 
de commissie voor het rechtsverkeer 
in oorlogstijd. 

van 

en Fransche 

Daarom is het goed, teneinde ieder 
mogelijk misverstand weg te nemer, 
eeo opsomming te geven van alle 
gebieden in het Verre Ooster, die als 
gevolg van den oorlog met Japan thans 
worden aangemerkt a's ,vijadelijk 
gebied”, waaronder wo'dt begrepen 
z0owel vijandelijk rechsgebied a's door 
den vijand bezet gebied, 

Io de eerste plaats zijn dat de hier- 
boven genoemde vier gebieden, doch 
daarnaastkuonen nog worden genoemd: 

5. Hongkong, 

6. Manila en bet overiye door Japan 
bezette gedeelte van de Phbilippijoen. 

7. het door Japio bezette gedeelte 
van Birma, 

8. Malakka, “ 

9. Britsch Noord-Borneoen Serawak, 
terwijl tens!otte uiteraard mede als 
vijandelijk gebied yeldr : 
10. Jipan 
11, -Formosa 
12 Karafuto 
13 Kwantoeng, 
14 Korea. 

Unified Command. 

Bommerwerpers van hgt Zuid-West 
Pacific commando  bombardeerden 
wederom het door den vijand bezette 
vliegveld te Denpaser. 

Een duikbomaanval werd uitgevoerd 
op cen vijandelijk koopvaardijschip 
van over 10000 ton in Straat Banka, 
Het scbip werd geraakt en brandend 
achteryelateo. Ben aantal andere grootz 
schepen in dezelfde omgeving werden 
met machinegeweervuur bestookt. 

Ben aantal jacbt-en verkennings- 
vluchten werd uitgevoerd. Twee onzer 
verkenningsvliegtuigen werden door 
17 Navy's aanyevallen, doch wisten in 
de wolken te ontsnappen, waarna zij 
in staat waren bun opdrachten ut 
te voerer. 

Vijandelijke — bommenwerpers en 
jagers, die gisteren aanvallen op onze 
Vliegvelden uitvoerder, leden de vo!. 
g”nde verliezer, Op een vliegveld 
werden twee vijandelijke bommer- 
werpers door afweergeschut naa 
beneden gehaald, een derde werd dcor 
machinegeweervuur vernield, terwijl 
cen vierde zwaar werd beschadigd. 

een ander vlicgveld werd door 
luchtafweergeschut een Navy O ver- 
nietigd. 

De Landvoogd 

  

sprak tot Java 

  

Aan den vooravond van den 

grooten strijd 

Waakt, dat gij niet beneden 

den maatstaf van de 

tijden zijt 

De Landvoogd heeft gisteravond de 

Volgende rede voor de radio uitge- 

sproken : 

Na Borneo, Celebes en de Molukken 

heeft de vijand ook Zuid - Sumatra en 

Bali bez't. Zijn propaganda verkon- 

digt, dat weldra de aan val op Java 

zelf zal worden ingezet. Wij nemen 
aan, dat ditmaal zijn omro?p de waar- 

heid 

waarop een aanslag op het hoofdeiland 

spreekt en het tijdstip nadert, 

word gepleegd. 
Wij staan tegenover bet komend 

krijasgeweld met straffe onverbidde- 
lijkheid en ijzeren wil. Afslaan, stand- 
houden zijn voor ons begrippen, die 
cen tevorenongekenden zin van grim- 
migheid verworven hebben, toch diuk- 
ken zij in inhoud 
slechts ten deele uit, Wpt van ons 
gevorderd word". Vooral ook offen- 
sieve wil zalons bezielen moeten: hij 

bun defensieven 

mMOet ons voorwaarts stuwer, telkens 
als goede strategie een opening biedt. 

Het komt er nu op aan met 

weteoschap van den ernst van de 
omstandigheden de gcest- en daad- 
kracbt te ontplooien, die ons door de 
gevaren been zal voeren. 

Wij weten, dat Java's kustlija lang 
is, de vijand ons van verscheidene 
zijden bespringen kan, aanvullingen in 
Onze uitrusting nog bijzonder welkom 
zouden zijr, maar ook, dat onze v!oot 
het agressisf beginsel huldigt en op 
Java een krachtig leger met een lucht- 
macht is de gesteldheid hier. Een veel- 
voudiye overmacht, waarop de vijand 
blijkbaar zijn systeem van aanval 
bouwr', zal door hem op Java heel 

volle 

— 
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Door eigen import zijn wij in staat de beroemde 

CARIBONUM producten, z. a. 

Carbonpapier in diverse soorten, 
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in voorraad. 

  

Schrijfmachinelinten in alle breedten, 

Schrijf-, vulpen- en 
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wat mocsilijker verkregen worden. Het 

is sterkend te bedenken, dat elke dag, 

die verstrijkt, nieuwe en gunstige ont- 

wikkeling met zich brengen kan. Van 

te grooter 

van tijd, omdat wij 

beteekenis is dit element 

niet tegenover 
een vijand staan die lang zijo inspan- 

ning verdragen kan ea de macht van 
onze bondgnooten dagelijks wordt 

opgebouwd. 

Zijn er dus redenen van feitelijken 

aard te over om ons tot het uiterste 

aao te gorden teneinde elk voordeel 

te behaler, dat 

maast geldt voorzeker 

bereikbaar is, daar- 

de machtige 

zedelijke factor, welke elke gemeen- 

schap, die eerbied voor zichzelve heeft, 

gebiedt ecn overweldiger te bestrijden 

met al wat haar ter beschikking staat. 

Onze houding van thans brpaalt 

en de mogelijkbeden die 
geboren worden. Zij zal ook aan een 

ons heden 

groot en lang verleden nog steviger 
rechtvaardiging en nieuwen glans ver- 

leenen kunnen. Vergeet nier, dat het 

oog der wereld op ons rust. 
To" Ualler, leden van de weermacht 

en overige burgers van Nederlandsch- 
ladis, in het bijzonder op Java, richt 
ik dit korte woord. 

Er zijn oogenblikken, die zich onder- 
scheiden van den gewonen wiekslag 
van den tijd: er zijn gebeurtenisser, 
dis duurzaam uitsteken in de rij van 
feiten, welke tezamen de keten der 
historie vormen. Voor zoodanige oogen- 
blikken en gebeurtenissen staan wij 
thans. Laat varen elke kleinbeid des 
g”moeds. Waakt, dat pij niet beneden 
den maatstaf van de tijden zijt. Het 
is een zware strijd, die ons te wach- 
ten staat. Wij strijiden hem met alle 
kracht, die ons gegeven is. 

Godes zegen sterke U en mij. 

stempelinkten, 

te leveren 
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Hij giog naar de badkamer en liet 
het wate o de De 

ik naar 

Hj Wacht maar, 
i. Over vijf micuten bzo ik 

baas. Hij hi het hoofd onder 

den kouden stroom. Eco geweldige 
kracht kwam alis een dron- 
kenschap. Hij voeide weer de veer- 
kracht van zijn ledematen en zijn 
spieren. A voelde hij den grond 
Onder zija voeten als vreemds, 
z00als mer doen, Wie na ee 
langen boo:tscht aan wal springen. 

D- bedierde klopte aar 

»Mijoheer . 

nHeb jz hem gevonden ?" 

»Die heer wacbte voor de tuin- 

deur...”   
Fiirbringer bleef een oogenblik on- 

beweeglijk staar 
»Breng hem ir 

ik kom dadelijk !” 

Tien minuten later stonden de twee 
mannen tegenover elkander. 

» Hoe komt her,” 

mijn s'udeerkamer, 

vroeg Fii-bringer, 
zonder den Indi&r tijd tot groeten te 
laten, ,dat mijn bediende u r og voor 
de tuindeur aantrof ? 

»Ik wachtte op hem,” antwoordde 
Indier, dit vanzelf sprak. 

»Was u er z00 van overtuigd, dat 

iku terugroepeo?” vroeg Fiir- 
bringer half verbitterd. 

de alsof 

z0u 

»Ja, Sahib, daar was ik van over- 

tuigd.” 

D: Ind&e hief het hoofd op. Zijn 

zach'moediye glimlach verdreef alle 
bitterheid. 

»Sahib, niemand kan de orgeboren 

kinderen zijner ziel dooden . 

Fu-brioger gaf geen antwoord. Hij 

tastte in zijn zak naar den brief van 
den vorst, Zija blk viel op de scbrijf- 

tafel. 

»U verlangt dus, dat ik onmiddellijk 
op reis ga?” vroeg bij, 
Indier aan te zien. 

zonder den   

»Het is de laatsse dag, en het laat- 

ste uur. U is heel lang ziek geweest,” 

aotwoordde de Inditr. 

»Komt het in dit geval op dag 
uur aan?” 

en 

wEr zijo geen tweelingen onder de 
uren, Sahib,” zeide de Indisr eenigs- 
zins zwaarmoedig. 

»En moet ik vertrekken zonder mijn 
vrouw te laten weter, waarheen ik 
ga?" 

»Morgenochtend staat het u vrij, 
wat gij wilt, om zijn meesteres gerust 

te stellen. Doch het doel van uw reis 
mag -ij morgen 

»En als zij terugkeert, eer ik weg 
ber P” 

»Haast u, beer,” was bet eenvou- 
dige antwoord. 

nk beb slechts z00veel tijd noodig, 
dat ik een koffer kan pakkeo.” 

»Gij hebt geen koffer noodig, Sa- 
bib. Gij zijt de gast van mija Heer, 
en hebt slecbts te bevelen. Wensch 
ed uw wensch is vervuld.” 

pik z0u liever in sommige opzichten 
voor mij zelf zorgen,” meende Fiir- 
bringer. 

»Doe dat dan, Sahib, als gij niet 
tevreden zijt met betgeen wij u kun- 
ben aanbieden.” 

cerst vernemen.”   
Fiirbringer haalde de schouders op 

Hij keerde den Indigr den rug tor, 

nam een blad papier "an de scbrijfta- 

fel en stak het io den zak, 

»Verontschuldig mij een cogenb!ik," 
zeide hij, en ging naar zijn slaapka- 

mer, waarvan hij de deur openliet. 
Ia den spiegel divan 

zag hij, hce de Indiir met den hoed 
in de hand onbewegelijk op 
plaats bleef staan. 

Hij nam bet b'ad papier co den 
brief van den Indischen vorst uit zijo 

zak, en scbreef stenografisch op bet 
papier: 

boven den 

zija 

Lieve vrouw ! 

»Lees dezen brief en maak 
ongerus'. De zaak schijot vo'komen 

ernstig te zijo. Ik moest onmiddellijk 

OP reis gaar, en scbrijf je tegen den 

wil van mijo geheimzinoigen lastgever. 
Nogmaals, maak je niet ongerust. 

Morgen telegrafeer ik je uitvoerig. 

Zoodra ik zelf iets naders weet, ver- 
zoek ik je, mij te volgen. Ik meende 

Diet het recht te hebben, het hoog- 

ste lot als mensch en als architect 
van de hand te wijzen, Ik kus jz op 
je beide lieve oogen! 

je niet 

Michael.”   

Hj deed bet briefjz in het couvert 
van den vorst en legde dit op zijo 
hoofikussen. Daarop draaide bij het 
licbt uit en verliet het vertrek, waar- 
bij hij de deur achter zich dicbttrok. 

»Laat ons gaan!" zeide hij. 

De Inditr boog. Met een o-bewe- 
gelijk zicht staarde bij naar den grond. 

Fiirbringer ging hem vooruit naar 
het portaal en riep zijn bediende. 

»lk ga uit,” zeide bij. 
Terwijl de bediende hem hielp ziin 

jas aantrekken, zeide hij luid genoeg, 
dat ook de Indir hem kon verstaan: 

»Als mija vrouw thuiskomt, zeg 
haar dan, dat ik bezoek heb gebad 
van een beer, die er op aandrong, 
dat ik voor buitengewone zaken 
onmiddellijk op re's zou gaan. Ik laat 
haar verzoeken, zich niet 
te maken—ik gevoel mij volkomen 
gezond, en zal haar morgenochtend 
een uitvoerig telegram sturen.” 

ongerust 

Wordt vervolgd,
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